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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള നനിയമസഭ

രണഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 ഒകകഭാബര് 19, ബുധന

വഭാലലലാം 163]                            ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                  [നമ്പര് 11

നനിയമസഭ  2016  ഒകകഭാബര്  മഭാസലാം  19-ാം തതീയതനി ബുധനഭാഴ്ച്ച രഭാവനിലല
8.30-നട്ട്   ബഹുമഭാനലപട  സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദലക്ഷതയനില
നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില കയഭാഗലാം കചേര്ന. 

I കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള

(ഈ  സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലയട്ട്  അനുവദനിക്കലപട  കചേഭാദലങ്ങളുലട
പടനികേയനിലല നമ്പര് ബഭാക്കറനില കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്: ഒഭാര്ഡര്.... ഓര്ഡര്.... കചേഭാദലലാം നമ്പര് *361

സസ്വകേഭാരല ആശുപതനികേളനിലല നഴ്സുമഭാരുലട കവതനലാം
1 (*361) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന  :

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി  :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ടടസണ് മഭാസ്റ്റര്:
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന: തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലലാം

എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സസ്വകേഭാരല ആശുപതനികേളനിലല നഴ്സുമഭാരുലട കവതനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സനിരലാം  നഴ്സുമഭാര്ക്കട്ട്  ശമ്പളവലാം  മറഭാനുകൂലലങ്ങളുലാം  നല്കുന്നതട്ട്
ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭായനി  സസ്വകേഭാരല  ആശുപതനികേള  ലട്രെയനിനനി  നഴ്സുമഭാലര  കൂടുതല
നനികയഭാഗനിക്കുന്നതഭായുള്ള  ആകക്ഷപലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില  എത
ശതമഭാനലാം  കപലരയഭാണട്ട്  ലട്രെയനിനനി  നഴ്സുമഭാരഭായനി  നനികയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴെനിയുന്നലതന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

853/2019
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(സനി)  നഴ്സുമഭാരുലട ശമ്പളലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് പരനികശഭാധനയഭായനി
സമനിതനിലയ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില സമനിതനി റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില റനികപഭാര്ടനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന  ): സര്,

(എ)  സസ്വകേഭാരല  ആശുപതനികേളനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  കൂലനി
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനലമടുക്കുകേയുലാം  ആയതനിനഭായനി
11-2-2016-ലല  സ.ഉ.(ആര്.റനി.)  നമ്പര്  223/2016/ലതഭാഴെനില  പ്രകേഭാരലാം  13  വതീതലാം
ലതഭാഴെനിലഭാളനി  ലതഭാഴെനിലടമ  പ്രതനിനനിധനികേലള  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട്  കലബര്
കേമ്മേതീഷണര്  അദലക്ഷനഭായനി  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  സമനിതനി  പലതവണ
കയഭാഗലാം  കചേര്ന്നട്ട്  കചേഭാദലഭാവലനിയുലാം  ലതളനിലവടുപട്ട്  ലഷഡഡ്യൂളുലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ഒനപതട്ട് ജനില്ലകേളനിലല ലതളനിലവടുപട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് (സഭാധഭാ) 893/13/ലതഭാഴെനില തതീയതനി
23-5-2013  പ്രകേഭാരലാം  പ്രഭാകനിക്കല  ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്  കേഭാലയളവട്ട്  പരമഭാവധനി
ഒരു  വര്ഷലാം  എന്നട്ട്  നനിജലപടുത്തുകേയുലാം  പ്രഭാകനിക്കല  ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്  നടത്തുന്ന  സസ്വകേഭാരല
ആശുപതനിയനിലല നഴനിലാംഗട്ട് ജതീവനക്കഭാരുലട ആലകേ എണ്ണത്തനിലന്റെ 25 ശതമഭാനത്തനിലധനികേലാം
ലട്രെയനിനനികേള പഭാടനില്ലഭാത്തതഭാകുനലവനലാം വലവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) സസ്വകേഭാരല ആശുപതനി കമഖലയനില കൂലനി പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഒരു കേമ്മേനിറനിലയ നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല 10-8-2016-നട്ട് കേമ്മേനിറനിയുലട കേഭാലഭാവധനി
അവസഭാനനിചതനിനഭാല 5  ജനില്ലകേളനിലല ലതളനിലവടുപട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന സഭാധനിചനിടനില്ല.
സമനിതനിയുലട  കേഭാലഭാവധനി  ആറുമഭാസകത്തയ്ക്കുകൂടനി  ദതീര്ഘനിപനിച്ചു  നലകുന്നതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനികശഭാധനയനിലഭാണട്ട്.  അവകശഷനിക്കുന്ന ജനില്ലകേളനിലല
ലതളനിലവടുപട്ട്  കൂടനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയഭാല  മഭാതകമ  റനികപഭാര്ടനിനട്ട്  അനനിമ
രൂപമഭാവകേയുള.

ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന  : സര്,  ബഹുമഭാനലപട  ലതഭാഴെനില  വകുപ്പുമനനിയുലട
മറുപടനിയനില  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേലള  സലാംബനനിചട്ട്  പറയുനലണങനിലലാം
കകേരളത്തനിലല  നഴനിലാംഗട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിലലപടുന്ന  പഭാവലപട  കുടനികേള  അനുഭവനിക്കുന്ന
ദുരനിതങ്ങളക്കട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാന ഈ നടപടനികേള അപരലഭാപ്തമഭാണട്ട്.   കേഴെനിഞ
കേഭാലങ്ങളനില  ഇനലലയ  പനിടനിച്ചുകുലക്കനിയ  നനിരവധനി   സമരങ്ങളുലട  ഫലമഭായനി
കകേരളത്തനിലലാം  അന്നലത്ത ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ചേനില നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.
നമ്മുലട  രഭാജലലത്ത  16  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  മലയഭാളനി  നഴ്സുമഭാര്  വനികദശങ്ങളനില
പണനിലയടുക്കുനലണങനിലലാം   ഇവരുലട  റനിക്രൂടനിലാംഗനിലന  സലാംബനനിചട്ട്  സതഭാരലമഭായ
നടപടനിയുലാം  നനിയനണവലാം  ഇല്ല.  സസ്വകേഭാരല  ഏജനസനികേള  കകേരളത്തനിലനനിന്നട്ട്
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നഴ്സുമഭാലര  റനിക്രൂടട്ട് ലചേയട്ട് വനികദശത്തു ലകേഭാണ്ടുകപഭായനി ചൂഷണലാം ലചേയ്യുന്നതഭായനി ഒകടലറ
സലാംഭവങ്ങള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യലപടനിട്ടുണട്ട്.    അതുലകേഭാണട്ട്   ഈ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
സലാംരക്ഷണത്തനിനുകവണനി  കസ്റ്ററട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കനഭാര്ക്കയുലാം  കലബര്
ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റുമഭായനി കചേര്ന്നട്ട്  സലാംയുക്തമഭായനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന  : സര്,  കകേരളത്തനിലല നഴ്സുമഭാരുലട ശമ്പളലാം അവരുലട
ജതീവനിതഭാവശലങ്ങള നനിറകവറ്റുന്നതനിനട്ട് പരലഭാപ്തമലല്ലന്നട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട് കബഭാദലമഭായ
സഭാഹചേരലത്തനില    നഴ്സുമഭാരുലട  ശമ്പളത്തനില,  അവരുലട  മനിനനിമലാം  കവജസനില
മഭാറലാം  വരുത്തഭാനഭാവശലമഭായ  എല്ലഭാ  നടപടനികേളുലാം  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
ഈ ആവശലത്തനിനുകവണനി നനിലവനിലള്ള കേമ്മേനിറനി പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  അപ്രകേഭാരമുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചട്ട്  തനിരുവനനപുരലാം,  ലകേഭാല്ലലാം,
പത്തനലാംതനിട,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്  തുടങ്ങനിയ  5  ജനില്ലകേളനിലല  ലതളനിലവടുപ്പുകൂടനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു  കേഴെനിഞഭാല  കേഴെനിയുന്നത  കവഗത്തനില  അവരുലട  മനിനനിമലാം  കവജസട്ട്
ഉയര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  തതീരുമഭാനത്തനില  എത്തഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.   അതട്ട്  അവര്ക്കട്ട്
സഹഭായകേരമഭാകുലാം.  നഴ്സുമഭാര്  അനുഭവനിക്കുന്ന  പ്രയഭാസങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്
വലക്തമഭായ  കബഭാധലമുണട്ട്.   വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  നഴ്സുമഭാരുലട
കേഭാരലത്തനില റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട് വനിശസ്വസ്തതയുള്ളതുലാം സതഭാരലവമഭാകേണലാം. നഴ്സുമഭാര് വനികദശത്തട്ട്
കപഭായനിക്കഴെനിഞഭാല അവര് ഏലതങനിലലാം തരത്തനിലള്ള പ്രയഭാസങ്ങള അനുഭവനിക്കുന്ന
സനിതനി  ഉണഭാകേഭാന  പഭാടനില്ല.  ഇക്കഭാരലത്തനില  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സഭാധലമഭായ
കേഭാരലങ്ങലളല്ലഭാലാം  ലചേയ്യുലാം,  കനഭാര്ക്കയുമഭായനി  ആകലഭാചേനിചട്ട്  കവണ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.   വനികദശരഭാജലങ്ങളനിലല ലതഭാഴെനില സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിചട്ട്
നഴ്സുമഭാര്ക്കട്ട്  ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്  നലകേനി  അവര്ക്കട്ട്  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി  ലതഭാഴെനില  വകുപനിലന്റെ  നനിയനണത്തനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഒലഡലപക്കനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം  ശക്തനിലപടുത്തഭാന ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.   

ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന  : സര്, ബഹുമഭാനലപട മനനി പറഞതട്ട് സസ്വഭാഗതഭാര്ഹമഭാണട്ട്.
8  മണനിക്കൂര് കജഭാലനി,  യൂണനികഫഭാലാം,  ലതഭാഴെനില സനിരത തുടങ്ങനിയ നഴ്സുമഭാരുലട സര്വതീസട്ട്
കേണതീഷനസനില  ഒലരണ്ണലാം  മഭാതമഭാണട്ട്  കവജട്ട്  റനിവനിഷന  എനപറയുന്നതട്ട്.
ബഹുമഭാനലപട  മനനി  കവജട്ട്  റനിവനിഷന  മഭാതമഭാണട്ട്  പറഞതട്ട്.   പകക്ഷ  ഈ  കവജട്ട്
റനിവനിഷലന്റെ ദഭാരുണമഭായ അവസ നഴനിലാംഗട്ട് പഠനിക്കുന്ന കുടനികേള  4,50,000  രൂപ വഭായ
എടുത്തഭാല  12,000  രൂപ വതീതലാം  മഭാസലാംകതഭാറുലാം  തനിരനിചടയണലാം.   ഇവര് കജഭാലനിയനില
പ്രകവശനിചഭാല  കേനിട്ടുന്നതട്ട് 4,000 രൂപ മുതല 10,000 രൂപ വലരയഭാണട്ട്.  ചേനിലയനിടത്തട്ട്
ഒനലാം ലകേഭാടുക്കുകേയനില്ല.  ഒരു കേഭാലത്തുലാം വഭായ അടച്ചു തതീര്ക്കഭാന കേഴെനിയനില്ല.  ജപ്തനിക്കട്ട്
വനികധയമഭാകുലാം. കകേരളത്തനില സസ്വകേഭാരല സൂപര് ലസഷലഭാലനിറനി കഹഭാസനിറല മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്
ഒരു  നടപടനിയുമനില്ലഭാലത  ഇവലര പുറത്തഭാക്കുകേയഭാണട്ട്.  അവര്ക്കട്ട്  ഒരു  കജഭാബട്ട്
ലപ്രഭാടക്ഷനുമനില്ല.  അവരുലട  സര്വതീസട്ട്  കേണതീഷന  ലപ്രഭാടകട്ട്  ലചേയ്യുന്നനില്ല.
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കചേഭാദനിക്കഭാന  ആളനില്ല.  ലസനസനിറതീവഭായുള്ള  ഏരനിയയഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനിലല
ആകരഭാഗലരലാംഗത്തട്ട്  കഡഭാകര്മഭാലരക്കഭാളുലാം  വലനിയ  കസവനമനുഷനിക്കുന്ന  നഴ്സുമഭാലര
സലാംരക്ഷനിക്കഭാന സര്വതീസട്ട് കേണതീഷനനില മഭാറലാം വരുത്തണലാം.  അതനിനട്ട് ഗലഭാരണനിയുലാം
കജഭാബട്ട്  ലസകേഡ്യൂരനിറനിയുമുണഭാകേണലാം.  നഴ്സുമഭാരുലട  ആനുകൂലലങ്ങള  മനിനനിമലാം  കവജസട്ട്
ഉളലപലട  സമയബനനിതമഭായനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കണലാം.  

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന  : സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം ഇവനിലട  ചൂണനിക്കഭാണനിച
വനിഷയലാം ഗഗൗരവകമറനിയതഭാണട്ട്.  നഴ്സുമഭാര്  അനുഭവനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന
പ്രയഭാസങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  നല്ല  കബഭാദലമുണട്ട്.  അതട്ട്
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള   ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.  ഈ കേഭാരലത്തനില ഗവണ്ലമന്റെട്ട് നഴ്സുമഭാരുലട പക്ഷത്തുതലന്നയഭാലണന്ന
കേഭാരലത്തനില  ഒരു  ആശങയുലാം  കവണ.   അവരുലട  കവജട്ട്  ഘടനയനിലള്ള  മഭാറലാം,
സര്വതീസട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങള,  കജഭാലനി  സനിരത,  ലതഭാഴെനില കകേന്ദ്രങ്ങളനില അനുഭവനിച്ചു
ലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  പ്രയഭാസങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ആശുപതനികേളുമഭായനി
ബനലപടുത്തനി  പരനികശഭാധനികക്കണതുണട്ട്.   ഈ  ഉത്തരവഭാദനിത്തലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
നനിര്വഹനിക്കുലമന്നട്ട് ബഹുമഭാനലപട അലാംഗത്തനിനട്ട് ഉറപനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  

ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി  : സര്,  കകേരളത്തനിലല  നഴനിലാംഗട്ട്  സമൂഹലാം  വലനിലയഭാരു
ലതഭാഴെനില പ്രതനിസനനി കനരനിടുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില വഭായലയടുത്തട്ട് നഴനിലാംഗട്ട് കകേഭാഴനിനട്ട്
പഠനിക്കുന്ന വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി  100  കകേഭാടനി  രൂപ  ബജറനില വകേലകേഭാള്ളനിചതുലാം
കകേരളത്തനിലല പുതനിയ ജനില്ലഭാ ആശുപതനികേളക്കുലാം തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനികേളക്കുമഭായനി
1000 കകേഭാടനി രൂപയുലട ബജറട്ട് ലപ്രഭാകപഭാസല ലകേഭാണ്ടുവന്നതുലാം സസ്വഭാഗതഭാര്ഹമഭാണട്ട്.
യുടണറഡട്ട്  നഴസട്ട്  അകസഭാസനികയഷന  പ്രസനിഡന്റെട്ട്  ശതീ.  ജഭാസനിനഷഭായുലട
അഭനിപ്രഭായത്തനില  കകേരളത്തനില  അഭലസ്തവനിദലരുലാം  നഴനിലാംഗട്ട്  കകേഭാഴട്ട്  പഠനിചവരുമഭായ
7  ലക്ഷത്തനിലപരലാം  വനിദലഭാര്തനികേള  ഏകേകദശലാം  18  വനികദശരഭാജലങ്ങളനില  കജഭാലനി
കതടനി  കപഭാകുനണട്ട്  എന്നഭാല  അവനിടലത്ത  ആഭലനര  പ്രശ്നങ്ങളുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ
മഭാനലവലാംമൂലലാം  ലതഭാഴെനില  സഭാധലത  വളലര  കുറഞ്ഞു  വരനികേയഭാണട്ട്.  നഴനിലാംഗട്ട്
വനിഭഭാഗത്തനിലലപടുന്നവര് കകേരളത്തനിലല സസ്വകേഭാരല സഭാപനങ്ങളനില 10-ഉലാം    12-ഉലാം
മണനിക്കൂറഭാണട്ട്  കജഭാലനിലയടുക്കുന്നതട്ട്.    അവര്ക്കുള്ള ആനുകൂലലങ്ങലള സലാംബനനിചട്ട്
പല  നനിയമങ്ങളുലാം  നനിലനനിലലക്ക കജഭാലനി  സഭാധലത നഷലപടുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഇടലപടട്ട്  മുഴുവന ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാകുന്ന ഒരു നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ
സലാംവനിധഭാനലാം ഈ  കമഖലയനില സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന  : സര്,  സസ്വകേഭാരല ആശുപതനികേളനില കജഭാലനി ലചേയ്യുന്ന
നഴ്സുമഭാരുലട  കജഭാലനി  സനിരതയ്ക്കുലാം  അവരുലട  അവകേഭാശങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
സഹഭായകേമഭായ എല്ലഭാ നടപടനികേളുലാം ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.    ഇകപഭാള സസ്വകേഭാരല
കമഖലയനില  പ്രവര്ത്തനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  നഴനിലാംഗട്ട്  സഭാപനങ്ങളുലാം
ആശുപതനികേളുലമല്ലഭാലാം നനിലവനിലള്ള കഷഭാപട്ട്സട്ട് ആന്റെട്ട് എസ്റ്റഭാബ്ളനിലഷ്മെന്റെട്ട്  ആകനിലന്റെ
പരനിധനിയനിലലപടുനണട്ട്. അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം
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ശക്തനിലപടുത്തനി  നനിയമലാം  കേര്ശനമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ
നനിലപഭാടട്ട് സസ്വകേഭാരല ആശുപതനികേള നടത്തുന്ന മഭാകനജ് ലമന്റുലാം സസ്വതീകേരനികക്കണതുണട്ട്.
അവരുമഭായനി  ഒരു  ഏറ്റുമുടലനിനല്ല,  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  അവലര
നനിര്ബനനിക്കുകേയുലാം സജ്ജമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നതനിനഭാണട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ശമനിക്കുന്നതട്ട്.

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന:  സര്,  കകേരളത്തനില  നടന്നനിട്ടുള്ള  നഴ്സുമഭാരുലട  എല്ലഭാ
സമരങ്ങളനിലലാം  പലങടുത്തനിട്ടുളള  യുവജന  സലാംഘടനഭാ  പ്രവര്ത്തകേനഭാണട്ട്  ഞഭാന.
കകേരളത്തനില നഴ്സുമഭാകരഭാടട്ട്  മഭാകനജുലമന്റുകേള ശമ്പളത്തനിലന്റെ കേഭാരലത്തനില മഭാതമല്ല,
ലതഭാഴെനിലനിടങ്ങളനില  സരക്ഷനിതതസ്വലാം  നലകുന്നതനിലലാം  അവരുലട  സമയലാം
തതീരുമഭാനനിക്കുന്ന കേഭാരലത്തനിലലാം, ആളുകേലള ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി രഭാതനി ഷനിലഫ്റ്റെല്ലഭാലാം
അനഭാവശലമഭായനി  ലകേഭാടുത്തുലകേഭാണട്ട്  എങ്ങലനലയങനിലലാം  ഒഴെനിഞ്ഞുകപഭാകേകടലയന്ന
ഒരു സനിതനിവനികശഷമഭാണട്ട്  കേഭാണനിക്കുന്നതട്ട്.    13,500  മുതല  18,000  രൂപ വലര
മനിനനിമലാം  ശമ്പളലാം   ലകേഭാടുക്കണലമന്ന  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  മുന്നനിലള്ള   ശതീ.  എസട്ട്.
ബലരഭാമന കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടനിലല വലവസകേളുലാം കകേരളത്തനില നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില്ല.
സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  നഴനിലാംഗട്ട്  കമഖലയനിലല ശമ്പളലാം പരനിഷ്കരനിക്കഭാന
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നനിയമനിച   കേമ്മേനിറനി  24 -2 -2016-നട്ട് സമര്പനിച റനികപഭാര്ടനില  200
ലബഡനിനട്ട്  മുകേളനില  വരുന്ന  സസ്വകേഭാരല  ആശുപതനികേളനില  സര്ക്കഭാര്  ലകേഭാടുക്കുന്ന
അകത  ശമ്പളലാം  നലകേണലമനലാം   100-നുലാം  200 -നുലാം  ഇടയനില  ലബഡ്ഡുളള
ആശുപതനികേളനില 10 ശതമഭാനലാം കുറചട്ട് ബഭാക്കനിലയങനിലലാം ശമ്പളലാം നലകേണലമനലാം
50  കേനിടക്കയട്ട് മുകേളനിലളള ആശുപതനികേളനില നഴ്സുമഭാരുലട മനിനനിമലാം ശമ്പളലാം  20,000
രൂപലയങനിലലാം  ആക്കണലമനമഭാണട്ട്  വലവസ  ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനുസരനിചട്ട്
ഒകകഭാബര് 20-നകേലാം ഇഗൗ തതീരുമഭാനലാം നടപനിലഭാക്കഭാന  എല്ലഭാ സലാംസഭാനങ്ങളക്കുലാം
കകേന്ദ്ര  ആകരഭാഗല  ലസക്രടറനി  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുലണനലാം  കകേരളത്തനിലല
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഏറവലാം  കപഭാസനിറതീവഭായനിടഭാണട്ട്  അതനിലന  കേണലതനമഭാണട്ട്
മനസനിലഭാക്കഭാന  കേഴെനിഞതട്ട്.   ലതഭാഴെനില  വകുപ്പുമനനി  കകേരളത്തനിലല  നഴ്സുമഭാരുലട
കേഭാരലത്തനില  ഗഗൗരവപൂര്വമഭായനി  ഇടലപടഭാന  തതീരുമഭാനനിചതനിലന  ഞഭാന
നനനികയഭാലട  സസ്വഭാഗതലാം  ലചേയ്യുന.  ഈ  സഭാഹചേരലത്തനില  സസ്വകേഭാരല
ആശുപതനികേളനിലല നഴ്സുമഭാരുലട ലതഭാഴെനില സരക്ഷനിതതസ്വലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം ശമ്പളലാം
ലകേഭാടുക്കഭാനുമുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന:  സര്,  നഴ്സുമഭാരുലട പ്രശ്നത്തനിലളള നനിലപഭാടട്ട്  ഞഭാന
ആവര്ത്തനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട് പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാനുളള നടപടനികേളനില
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  മഭാതമല്ല,  സമൂഹലാം  ലമഭാത്തത്തനില   ഇടലപകടണതുണട്ട്.  സസ്വകേഭാരല
ആശുപതനികേളുലട  ഇന്നലത്ത  നനില  യഭാഥഭാര്തല  കബഭാധകത്തഭാലട  കേണട്ട്  ഇഗൗ
സനിതനിയനില മഭാറലാം വരുത്തുന്നതനിനട്ട് ബഹുമഭാനലപട ജനപ്രതനിനനിധനികേലളല്ലഭാലാം ഓകരഭാ
പ്രകദശത്തുലാം ഇടലപടട്ട് സഹഭായനികക്കണതുണട്ട്.  ഇഗൗ വനിഷയത്തനില കട്രെഡട്ട് യൂണനിയന
സലാംഘടനകേള   ഉന്നയനിക്കുന്ന  വസ്തുതകേളുലാം   നലഭായമഭാണട്ട്.  ഇഗൗ  പ്രശ്നത്തനിനട്ട്
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പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണത്തക്ക  നനിലയനിലളള  നനിലപഭാടട്ട്  എടുക്കണലാം.  ബഹുമഭാനലപട
അലാംഗലാം  ഒരു  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  കേഭാരലലാം  പറഞ്ഞു.  2016  ജനുവരനി  29-നട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ആ കേമ്മേനിറനി
കഫഭാലാം ലചേയതട്ട്.  2016  ലഫബ്രുവരനി  24-നട്ട് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിച്ചു.  ആ കേമ്മേനിറനിയുലട
നനിര്കദ്ദേശമഭാണട്ട് വന്നനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ആ നനിര്കദ്ദേശലാം ലസപ്റലാംബര് അവസഭാനലാം കകേരള
ഗവണ്ലമന്റെനിനുലാം   ലഹലത്തട്ട്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനിനുലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  എലനല്ലഭാലാം  ലചേയ്യഭാന  സഭാധനിക്കുലമനളളതട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ഇവനിലട ബനി.എസട്ട്.സനി.  നഴനിലാംഗട്ട്  കേഴെനിഞ ഒരു നഴനിലന്റെ
മനിനനിമലാം  കവതനലാം  11,747  രൂപയഭാണട്ട്.  ഇഗൗ കവതനലാം ഒരുതരത്തനിലലാം പരലഭാപ്തമല്ല.
ഇക്കഭാരലങ്ങലളല്ലഭാലാം  ഗഗൗരവമഭായനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  കേമ്മേനിറനി  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചട്ട്
സമയബനനിതമഭായനി  തതീരുമഭാനലാം  ലലകേലകേഭാളളുന്നകതഭാടുകൂടനി  നഴ്സുമഭാരുലട
കവതനത്തനിലലാം  മറട്ട്  സര്വതീസട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങളനിലലാം  സരക്ഷനിതതസ്വലാം  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  എല്ലഭാ  നടപടനികേളുലാം   സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയുന്നതഭാണട്ട്.
ഇക്കഭാരലത്തനില ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഒരുതരത്തനിലലാം പുറകകേഭാടട്ട് കപഭാകുന്ന പ്രശ്നമനില്ല.

മനി  .    സതീക്കര്:  ഇക്കഭാരലത്തനില   കഷഭാപട്ട്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ലകേഭാകമഴലല
എസ്റ്റഭാബ്ളനിലഷ്മെന്റെട്ട് ആകട്ട് പരലഭാപ്തമഭാകണഭാലയന്നഭാണട്ട് കചേഭാദലലാം.

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന:  സര്,  ഞഭാന  നനിലവനിലളള  ആകനിലന്റെ  കേഭാരലലാം
പറഞതഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളള  കേമ്മേനിറനിയുലട  ശനിപഭാര്ശകേളുണട്ട്.  ആ  ശനിപഭാര്ശകേളുലട
അടനിസഭാനത്തനില  50  ലബഡനിനട്ട്  തഭാലഴെയുളള  ആശുപതനികേളനില  നഴ്സുമഭാരുലട
കുറഞ  കൂലനി  20,000  രൂപ  ആയനിരനിക്കണലമന്നട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്  ഒരു
കേമ്മേനിറനി  നനിര്കദ്ദേശമഭാണട്ട്.  ഇലതല്ലഭാലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  എനട്ട്  മഭാറലാം
വരുത്തണലമനളളതട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ആകലഭാചേനിചട്ട്  ആവശലമഭായ  നനിലപഭാടട്ട്
സസ്വതീകേരനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട്:  സര്,  2011-ല  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലഘടത്തനില അന്നട്ട് ആകരഭാഗല വകുപനിലന്റെ ചുമതല വഹനിചനിരുന്ന അവസരത്തനില
നഴ്സുമഭാരുലട  കവതനലാം  വര്ദനിപനിക്കണലമന്നട്ട്  ആവശലലപട്ടുലകേഭാണട്ട്  നനിരവധനി
നനികവദനങ്ങള  ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  സര്ക്കഭാര്
കഡഭാ.  എസട്ട്.  ബലരഭാമന കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം അകദ്ദേഹലാം എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലലാം
ലതളനിലവടുപട്ട്  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
ആ കേഭാലഘടത്തനില ചേനില നടപടനികേലളഭാലക്ക എടുക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞു.  കവതനലാം പണട്ട്
ഉണഭായനിരുന്നതനികനക്കഭാള  കുകറക്കൂടനി  വര്ദനിപനിക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞു.  എന്നഭാല
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ഇന്നലത്ത   നനിലവഭാരമനുസരനിചട്ട്  ഈ  പഭാവലപട  നഴ്സുമഭാരുലട  അവസ  വളലര
കമഭാശമഭാണട്ട്.  അവര്ക്കട്ട് കൂടുതല കവതനലാം    ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്    ബഹുമഭാനലപട
സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയുലാം   കഡഭാ.  എസട്ട്.  ബലരഭാമന  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ട്ടുലാം
പരനികശഭാധനിചട്ട്  ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര്  ഇടലപടട്ട് കചേഭാദനിച
ഒരു  കേഭാരലത്തനിനട്ട്  ഞഭാന  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  നനിലപഭാടട്ട്  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
നനിലവനിലള്ള സഭാഹചേരലങ്ങലളല്ലഭാലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് നഴ്സുമഭാരുലട ജതീവനിത സനിതനിയനില
മഭാറമുണഭാക്കഭാന  എലനല്ലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം
എന്നതുസലാംബനനിചട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.
ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ശതീ.  അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട്  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല   ഇവനിലട
വന്ന  ശനിപഭാര്ശകേലളല്ലഭാലാം  പരനികശഭാധനയട്ട്  വനികധയമഭാക്കനി  അതനിലന്റെലയല്ലഭാലാം
അടനിസഭാനത്തനിലള്ള സമതീപനമഭായനിരനിക്കുലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില  സസ്വതീകേരനിക്കുകേ. 

ശതീമതനി  ഇ  .    എസട്ട്  .    ബനിജനികമഭാള:  സര്,  നഴനിലാംഗുമഭായനി  ബനലപടട്ട്
വഭായലയടുത്ത ആളുകേളക്കട്ട് കജഭാലനി കേനിട്ടുന്നതനിനട്ട് മുമ്പുതലന്ന റനിക്കവറനി  കനഭാടതീസകേള
വരുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില ഈ  നടപടനികേള നനിര്ത്തനി വയ്ക്കുന്നതനിനുലാം കമഭാറകടഭാറനിയലാം
പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  100  കകേഭാടനി  രൂപ
ഇകപഭാള   വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണങനിലകപഭാലലാം  കനഭാടതീസകേള  മുറയട്ട്  വരുനണട്ട്.
അതട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന:  സര്,  ലതഭാഴെനില  വകുപനിലന്റെ പരനിധനിയനില മഭാതലാം
വരുലന്നഭാരു  വനിഷയമല്ല  ഇതട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  നനിര്കദ്ദേശനിച  കേഭാരലങ്ങള
പരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭാക്കനി ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സഭാധലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന:  സര്,  നഴനിലാംഗട്ട്  രലാംഗത്തട്ട്  ഏറവലാം

പ്രധഭാനലപലടഭാരു പ്രശ്നലാം  gender  discrimination  ആണട്ട്.   സതീകേളഭായ നഴ്സുമഭാര്ക്കട്ട്

കജഭാലനി  കേനിട്ടുനലണങനിലലാം   അവര്ക്കട്ട്  കേനികടണ  കവതനലാം  കേനിട്ടുന്നനില്ല.

കവതനലത്തക്കുറനിചട്ട് ഇവനിലട സലാംസഭാരനിച്ചു, ബഹുമഭാനലപട മനനി മറുപടനിയുലാം പറഞ്ഞു.

ഇവനിലടയനികപഭാള  വന്നനിരനിക്കുന്ന  പ്രകതലകേ  പ്രശ്നലാം,  പുരുഷനമഭാരഭായ  നഴ്സുമഭാലര

അവനിലട  പ്രകവശനിപനിക്കുന്നനില്ല എനള്ളതഭാണട്ട്.  തതീര്ത്തുലാം  gender  discrimination

നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന ഒരു രലാംഗമഭാണനിതട്ട്.  അതനിലന്റെ കേഭാരണലാം,  ഇവനിലട കനരലത്ത

ഒരു  സമരലാം  നടന  എനള്ള  പശ്ചഭാത്തലമഭാണട്ട്.  നഴനിലാംഗട്ട്  പഭാസഭായതനിനുകശഷലാം

കജഭാലനി കേനിടഭാത്തതുലകേഭാണട്ട് ബഭാങട്ട്  വഭായ അടയഭാന കേഴെനിയഭാലത വസ്തു ജപ്തനി ലചേയട്ട്

വഴെനിയഭാധഭാരമഭാകുന്ന ഒരു നനിലയനിലഭാണട്ട് ഈ കുടനികേളനികപഭാള നനിലക്കുന്നതട്ട്.  ഇവലര
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സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി എലനങനിലലാം നടപടനികേള കവണലാം. കകേരളത്തനില ഒരനിടത്തുലാം

ഇതുകപഭാലള്ള  കുടനികേളക്കട്ട്  കജഭാലനികേനിടഭാനുള്ള  സഭാധലതയനില്ല.  ഇക്കഭാരലത്തനില

ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ഇടലപടല കവണലാം.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് അടനിയനരമഭായനി ഇടലപടട്ട് ഈ

പ്രശ്നത്തനിനട്ട് പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന ശമനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന: സര്, ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആശുപതനികേളഭായഭാലലാം സസ്വകേഭാരല

ആശുപതനികേളഭായഭാലലാം  ഏറവലാം  കൂടുതല  കസവനലാം  നടത്തുന്ന  നഴ്സുമഭാര്ക്കട്ട്

അതനിനനുസൃതമഭായ  പരനിഗണന  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളക്കഭാണട്ട്

ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  മുനകേലയ്യടുക്കുന്നതട്ട്.   നഴനിലാംഗട്ട്   പഠനത്തനിനുകവണനി  പണലാം  കേടലാം

വഭാങ്ങനിക്കഴെനിഞഭാല  കജഭാലനി  കേനിടനിയതനിനട്ട്  കശഷലാം  മഭാതകമ  അവര്ക്കതട്ട്

തനിരനിചടയഭാന  കേഴെനിയുകേയുള.  ബഭാങ്കുകേള  അതനില  നനിന്നട്ട്  വലതലസ്ത   നനിലപഭാടട്ട്

സസ്വതീകേരനിക്കുനലണങനില    ഇവര്ക്കട്ട് ലതഭാഴെനില ലഭനിചതനിനുകശഷലാം മഭാതകമ പണലാം

ഈടഭാക്കഭാന  പഭാടുള  എന്ന  സമതീപനലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന:  സര്,  ബഭാകങഴട്ട്  മതീറനിലാംഗട്ട്  വനിളനിച്ചുകൂടനി

ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി ഇടലപടട്ട്  ജപ്തനി നടപടനികേള നനിര്ത്തനി വയ്പനിക്കുന്നതനിനട്ട്

മുനകേലയ്യടുക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന: സര്, അക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന: സര്, 200-ല അധനികേലാം സസ്വകേഭാരല ആശുപതനികേള

അനുബനമഭായനി  നടത്തനിവരുന്ന  സസ്വഭാശയ  നഴനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിലല

ജതീവനക്കഭാരുലട  സനിതനി  അതതീവ  ദയനതീയമഭാണട്ട്.  M.Sc.  നഴനിലാംഗട്ട് പഭാസഭായനി

ഇത്തരലാം സഭാപനങ്ങളനില ടഡ്യൂടര്മഭാരഭായനി കജഭാലനി ലചേയ്തു വരുന്ന ആളുകേളക്കട്ട് 7,000

മുതല  8,000  രൂപ വലര  മഭാതമഭാണട്ട്  പ്രതനിമഭാസ കവതനലാം  നലകേനിവരുന്നതട്ട്.  മറ്റു

ജതീവനക്കഭാരുലട  സനിതനിയുലാം  ഇതനികലലറ  കേഷമഭാണട്ട്.  ലപഭാതുകവ  സസ്വകേഭാരല

ആശുപതനികേളനിലല ഓഫതീസട്ട് ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം നഴനിലാംഗട്ട് ടഡ്യൂടര്മഭാരുലടയുലാം കസവന

കവതന  വലവസകേള  വളലര  ദയനതീയമഭാണട്ട്.  അക്കഭാരലത്തനില  ഇടലപടഭാന

ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ? 

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന  : സര്,   കകേരളത്തനില  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ  സസ്വകേഭാരല

ആശുപതനികേള  4100  ആണട്ട്.  ഇതനില നഴ്സുമഭാരുളലപലട ഒരുലക്ഷത്തനി പതനിനഭായനിരലാം

ജതീവനക്കഭാരുണട്ട് എന്നതഭാണട്ട് ഇകപഭാഴെലത്ത കേണക്കട്ട്.   എല്ലഭാ വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം

സലാംരക്ഷണലാം ലകേഭാടുക്കുന്ന നനിലപഭാടഭാണട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കുകേ. 
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ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട്    :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  നഴ്സുമഭാരുലട  വനിവരലാം

പറഞകപഭാള   വനിദലഭാഭലഭാസ  കലഭാണനിലന്റെ  കേഭാരലലാം  മുഴുവന  ചേര്ച  ലചേയതഭാണട്ട്.

ഇഗൗ സഭയനില ആ വനിഷയലാം ഞഭാന സബ്മനിഷനഭായനി ഉന്നയനിചതഭാണട്ട്.   എങനിലലാം

ഇകപഭാഴുലാം വനിദലഭാഭലഭാസ കലഭാണ് എടുത്ത കുടുലാംബങ്ങലള പതീഡനിപനിക്കുന്നതനില ബഭാങട്ട്

ഉകദലഭാഗസനമഭാര്ക്കട്ട്  ഒരു  മടനിയുമനില്ല.   അതുലകേഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി

ബഭാങനിലാംഗട്ട് അകസഭാസനികയഷലന്റെ ഭഭാരവഭാഹനികേലള വനിളനിചട്ട് ഇനനി കമലനില മഭാനലമഭായ

ലപരുമഭാറലാം ഇഗൗ കമഖലയനില ഉണഭാകേഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ?  

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന  : സര്,  ചേനില ബഭാങട്ട് മഭാകനജര്മഭാര് ഇത്തരത്തനിലളള
നനിലപഭാടുകേള  സസ്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്.   ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  സമതീപനലാം  ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനി  കനരലത്ത  സഭയട്ട്  ഉറപട്ട്  നലകേനിയതഭാണട്ട്.  ഇഗൗ  കേഭാരലത്തനില  ബഭാങട്ട്
മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട് ആവശലമഭായ നനിലപഭാടട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കുന്നനിലല്ലങനില അതട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട്
ബഭാങട്ട്  മഭാകനജ് ലമന്റെനിലന  വനിളനിചട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഇഗൗ  നനിലപഭാടനിനനുസരനിചട്ട്
സഹകേരനിക്കണലമന്നട്ട് അവകരഭാടട്ട് ആവശലലപടുന്നതഭാണട്ട്.   

ശതീ  .    ബനി  .    സതലന:  സര്,  പരനിഷ്കൃത  സമൂഹത്തനില  ഒരു  സഭാപനങ്ങളനിലലാം
നനിലനനിലക്കഭാത്ത  അവസയഭാണട്ട്  ആശുപതനികേളനിലള്ളതട്ട്.   ലമഡനിക്കല
കകേഭാകളജുകേള  ഉളലപലട  ആശുപതനി  കമഖല   കേചവട  സഭാപനങ്ങളഭായനി
മഭാറുകേയഭാണട്ട്.  നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുന്ന കേഭാരലത്തനില എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം
ശക്തനിലപടുത്തനി  ലതഭാഴെനില  വകുപട്ട്  ശരനിയഭാലാംവണ്ണലാം  ഇടലപടല  നടത്തനി  ഇഗൗ
സഭാപനങ്ങലള നനിയനനിക്കഭാന  നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന  : സര്,  നനിയമലാം  നടപനില  വരുത്തുന്നതനിനട്ട്
എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  പ്രവര്ത്തനലാം  ശക്തനിലപടുത്തഭാനുളള  നടപടനികേള  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
സസ്വതീകേരനിക്കുലാം. 

ജനനതീ ജന്മരക്ഷഭാ പദതനി
2 (*362)   ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട്  :

ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു  :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന  :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര്:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിലല അമ്മേമഭാരുലടയുലാം കുടനികേളുലടയുലാം ആകരഭാഗല
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി ജനനതീ ജന്മരക്ഷഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എലനല്ലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  പദതനി  മുകഖന
ലലകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ആദനിവഭാസനികേളുലട  ഇടയനില
കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവമൂലലാം  നനിരവധനി  ശനിശുമരണങ്ങള  ഉണഭായ
സഭാഹചേരലത്തനില  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനല്ലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്?

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന): സര്,

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഗര്ഭഭാവസയുലട  മൂന്നഭാലാം  മഭാസലാം  കേഴെനിഞട്ട്  കുഞനിനട്ട്  ഒരു  വയസട്ട്
തനികേയുലാം  വലര  പ്രതനിമഭാസലാം  1000  രൂപ  നനിരക്കനില  പരമഭാവധനി  18  മഭാസലാം
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നലകേനിവരുന.  ഗര്ഭഭാവസയനില
ഉളളവരുലടയുലാം  മുലയൂട്ടുന്ന  അമ്മേമഭാരുലടയുലാം  ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പു
വരുത്തുകേയഭാണട്ട് പദതനിയനിലൂലട ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  

(സനി)  ആദനിവഭാസനികേളുലട  ഇടയനില  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവമൂലമുളള
ശനിശുമരണങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാന  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപട്ട്,  സഭാമൂഹലനതീതനി
വകുപട്ട്,  ആകരഭാഗലവകുപട്ട് എന്നനിവ വനിവനിധ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.   പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില  ഭക്ഷലസഹഭായ  പദതനി,
ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം  മുലയൂട്ടുന്ന  അമ്മേമഭാര്ക്കുമഭായനി  ജനനതീ  ജന്മരക്ഷഭാ  പദതനി,
സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിനുകേതീഴെനില  അങണവഭാടനികേള  മുകഖന  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം
കുടനികേളക്കുലാം പ്രകതലകേ കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം നലകുന്ന പദതനി,  പ്രതീ-സ്കൂള കുടനികേളക്കട്ട്
പഭാല,  മുട  എന്നനിവ  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  പദതനി,   ശനിശുക്കളക്കഭായനി  അമൃതലാം
നഡ്യൂട്രെതീമനിക്സൈട്ട്  വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന പദതനി എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  കൂടഭാലത
ലപണ്കുടനികേളക്കട്ട്  പൂരകേ  കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  സഫലലാം
പദതനിയുലാം, കപഭാഷകേഭാഹഭാര  അപരലഭാപ്തതയുളളവലര  കേലണത്തനി  സപനിലമന്റെറനി
നഡ്യൂട്രെതീഷലന പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുനണട്ട്.    ആദനിവഭാസനി ശനിശു മരണങ്ങള
കൂടുതലഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുളള അടപഭാടനി കമഖലയനില ആകരഭാഗലവകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില
മൂന്നട്ട്  നഡ്യൂട്രെതീഷലന  റതീഹഭാബനിറനികലഷന  ലസന്റെറുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  പ്രസ്തുത
ലസന്റെറുകേള  വഴെനി  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവളളവലര  കേലണത്തനി   ആവശലമഭായ
പരനിചേരണവലാം ചേനികേനിത്സയുലാം നലകുന.  സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിനുകേതീഴെനില അടപഭാടനി
കമഖലയനില  ലമഭാത്തലാം  192  ഊരുകേളനില  93  കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി  കേനിചണുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില  വരുകമ്പഭാള  52  കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി
കേനിചണുകേളഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്നതട്ട്.  ഇവനിലട നനിനലാം പഭാചേകേലാം ലചേയ ഭക്ഷണലാം
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വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന.  ബഭാക്കനി  ഊരുകേളനില  ഒരു  മഭാസത്തനിനുളളനില  കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി
കേനിചണുകേള പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാനുളള  നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന  വകുപട്ട്  ഇതനിനുകവണനി  3  കകേഭാടനി  48  ലക്ഷലാം  രൂപ  കുടുലാംബശതീക്കട്ട്
ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവമൂലലാം  ഉണഭാകുന്ന  ആകരഭാഗല  പ്രശ്നങ്ങള
തരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപട്ട്,  ആകരഭാഗലവകുപട്ട്,
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപട്ട്  എന്നനിവയുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗുലാം
കബഭാധവലക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട്:  സര്,  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിനട്ട്  വനിരുദമഭായനി
ഡയറകകററട്ട് കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ജനനതീ ജന്മരക്ഷഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  തപഭാല
വകുപ്പുവഴെനി  നനിര്കദ്ദേശത്തനിനട്ട്  വനിരുദമഭായനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  പണലാം  മണനി
ഓര്ഡറഭായനി   അയച്ചുലകേഭാടുക്കുകേയുലാം  ലചേയതനിലൂലട  ഒരു  കൂടലാം  ഉകദലഭാഗസര്
ലക്ഷക്കണക്കനിനട്ട് രൂപയഭാണട്ട് കേഴെനിഞ കേഭാലഘടത്തനില  തടനിലയടുത്തതട്ട്.  ഇത്തരലാം
അഴെനിമതനി  നടത്തനിയ   ഉകദലഭാഗസലര  ഏതട്ട്  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
സമതീപനിക്കുന്നതട്ട്.  

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  2013-14,  2014-15   വര്ഷങ്ങളനില  ഫണട്ട്
ലചേലവഴെനിചതുമഭായനി  ബനലപട്ടുലകേഭാണട്ട്  ഫനിനഭാനസട്ട്  വകുപട്ട്  ക്രമകക്കടട്ട്
കേലണത്തുകേയുലാം   അന്നലത്ത  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  ഡയറകര്  ശതീ.  വനി.  കപ്രമദഭാസനിലന
സലസനഡട്ട് ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്തു.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട് വകുപ്പു തലത്തനില അകനസ്വഷണലാം
നടക്കുനണട്ട്.  അകനസ്വഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയട്ട് ആവശലലമങനില വനിജനിലനസട്ട്
അകനസ്വഷണലാം ഉളലപലട നടത്തഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് തയ്യഭാറഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട്:  സര്,  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്  ധഭാരഭാളമഭായനി
തഭാമസനിക്കുന്ന  കകേന്ദ്രമഭാണട്ട്  അടപഭാടനി.  ഗഭാമവനികേസന  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലഭാണട്ട്
അടപഭാടനി  ലഎ.റനി.ഡനി.പനി.  ഓഫതീസട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.  അങ്ങട്ട്  കനരകത്ത
മനനിയഭായനിരുന്നകപഭാള പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില  ലഎ.റനി.ഡനി.പനി.
ഓഫതീസട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള ശമലാം  നടത്തുകേയുണഭായനി.   ഇഗൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലലത്തങനിലലാം അടപഭാടനി കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില
ലഎ.റനി.ഡനി.പനി. ഓഫതീസട്ട് ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  ലഎ.റനി.ഡനി.പനി.-യുമഭായനി  ബനലപട
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  യഥഭാര്തത്തനില  പടനികേവര്ഗ്ഗവനിഭഭാഗങ്ങളനിലലപടുന്ന
പഭാവലപടവരഭാണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ കമലകനഭാടലാം വഹനിക്കുന്നതട്ട് ഗഭാമവനികേസന വകുപഭാണട്ട്.
പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില അടപഭാടനി കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ലഎ.റനി.ഡനി.പനി.
ഓഫതീസട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവരണലമനളള  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പറുലട  ആവശലലാം  കേഴെനിഞ
കേഭാലഘടത്തനില  ഉന്നയനിചതഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  അതനിനുളള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്. 
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ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു: സര്, ആദനിവഭാസനി സകഹഭാദരനിമഭാരുലട സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട്
കവണനിയുളള  ജനനതീ ജന്മരക്ഷഭാ പദതനിലയക്കുറനിചട്ട്  ചേനിനനിക്കുകമ്പഭാള വളലര ലജ്ജ
കതഭാനകേയഭാണട്ട്.   ആദനിവഭാസനി  സകഹഭാദരനിയുലട  വയറനില  കേനിടക്കുന്ന കുഞനിലന്റെ
കപരനില കപഭാലലാം ഉത്തരവഭാദനിത്തലപട ഉകദലഭാഗസര് നടത്തുന്ന അഴെനിമതനി  വളലര
ലജ്ജഭാകേരമഭാണട്ട്,  അതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കലപകടണതഭാണട്ട്.  ഈ  പദതനിയുലട
ഇകപഭാഴുളള  അവസലയനഭാണട്ട്;  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഇതനിലന്റെ  കുടനിശനികേ
ഉണഭായനിരുകന്നഭാ; ഉലണങനില എതയഭാണട്ട്? 

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  ജനനതീ ജന്മരക്ഷഭാ പദതനി യഥഭാര്തത്തനില
നല്ല  ഒരു  പദതനിയഭാണട്ട്.   3  മഭാസലാം  ഗര്ഭനിണനിയഭായനിരനിക്കുന്ന  കേഭാലഘടലാം  മുതല
പ്രസവനിചട്ട് ഒരു വര്ഷലാം കേഴെനിയുന്നതുവലരയുളള  18  മഭാസലാം 18,000  രൂപ ലകേഭാടുക്കുന്ന
പദതനിയഭാണട്ട്.  യഥഭാര്തത്തനില  ഇതനിലന്റെ  കുടനിശനികേ  ലകേഭാടുക്കഭാത്തതനിനഭാല
കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം  യഥഭാസമയലാം  ലഭനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം   അതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി
ശനിശുമരണനനിരക്കട്ട് കൂടുകേയുലാം ലചേയ്തു.  ഇഗൗ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് വരുകമ്പഭാള നഭാലട്ട്  കകേഭാടനി
അനപത്തനികയഴെട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ കുടനിശനികേയഭായനിരുന.   5 കകേഭാടനി രൂപ ഇതനിനുകവണനി
ലകേഭാടുത്തു കേഴെനിഞ്ഞു,  ഇകപഭാള യഭാലതഭാരു  കുടനിശനികേയുമനില്ല.   ഇഗൗ പദതനി  വളലര
ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് കമലകനഭാടലാം വഹനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ
ഡയറകക്ട്രേറനിലല ഉകദലഭാഗസലന നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന:  സര്,   സമൂഹത്തനില  ഏറവലാം  പ്രധഭാനലപട
വനിഭഭാഗമഭാണട്ട്  ആദനിവഭാസനികേള.  അവര്ക്കുകവണനി  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില
കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്  രൂപ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലചേലവഴെനിക്കഭാറുണട്ട്  അതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്
സനിവനില  വര്ക്കട്ട്  അടക്കമുളള  അടനിസഭാന  സഗൗകേരലങ്ങള  ലമചലപടുത്തുന്നതനില
വലനിയ  കതഭാതനിലളള  ലകേഭാളളയടനി  ഉകദലഭാഗസ  കമധഭാവനികേളുലട ഭഭാഗത്തുനനിന്നട്ട്
ഉണഭാകുന.  അതനിലനതനിരഭായനി  ശക്തമഭായ ഇടലപടലകേളുണഭായനിട്ടുകണഭാ;   മലറഭാന്നട്ട്
കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി  കേനിചണുലാം,  നഡ്യൂട്രെതീഷലന  റതീഹഭാബനിറനികലഷന  ലസന്റെറുകേളുലാം  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനട്ട് എലനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്;  അടപഭാടനിക്കുപുറകമ
മറ്റു ജനില്ലകേളനിലലാം ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന : സര്, ശനിശുമരണലാം നടക്കുന്നതനിലന്റെ പ്രധഭാന കേഭാരണലാം
കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവഭാണട്ട്. അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 192 ഉഗൗരുകേളനിലലാം 192 കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി
കേനിചന  യഭാഥഭാര്തലമഭാകേഭാന  കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  92 കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി  കേനിചന
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ഇഗൗ മഭാസലാംതലന്ന ബഭാക്കനിയുള്ള എല്ലഭാ  ഉഗൗരുകേളനിലലാം കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി
കേനിചന നടപനിലഭാകുലാം.   കപഭാഷകേഗുണമുള്ള  ഭക്ഷണങ്ങള അവനിലട  നനിന്നട്ട്   പഭാകേലാം
ലചേയട്ട്  വതീടുകേളനില  എത്തനിക്കുന്ന  ഒരു  പദതനിയഭാണനിതട്ട്.  അതുകപഭാലലതലന്ന
ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.-ലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  അമൃതലാം  ലപഭാടനി,  ആറട്ട്
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മഭാസലാം മുതല മൂന്നട്ട് വയസ്സുവലരയുള്ള കുടനികേളക്കഭാണട്ട് ലകേഭാടുക്കുന്നതട്ട്.  ഏറവലാം നല്ല
കപഭാഷകേഭാഹഭാരങ്ങള  അടങ്ങുന്ന  നഭാലട്ട്  കേനികലഭായുലട  ഒരു  കേനിറഭാണനിതട്ട്.  അതനില
കഗഭാതമ്പട്ട്,  കസഭായഭാബതീന,  കേടല,  പഞ്ചസഭാര  തുടങ്ങനിയവ  അടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.
അതുകപഭാലലതലന്ന മലറഭാരു പദതനിയഭാണട്ട് സഫലലാം പദതനി.  അതട്ട് പനണട്ട് മുതല
പതനിലനടട്ട് വയസ്സുവലര പ്രഭായമുള്ള ലപണ്കുടനികേളക്കുള്ള പദതനിയഭാണട്ട്.   അതനില
ഒന്നര  കേനികലഭാ  റഭാഗനിലപഭാടനി,  ഒരു  കേനികലഭാ  കഗഭാതമ്പട്ട്  ലപഭാടനി  (കഗഭാതമ്പട്ട്
ലപഭാടനിയനിലല്ലങനില നഭാലട്ട് കേനികലഭാ കഗഭാതമ്പട്ട്)   കേടല, ശര്ക്കര എന്നനിവ അടങ്ങുന്ന
ഒരു  കപഭാഷകേഭാഹഭാര  കേനിറഭാണതട്ട്.  ഇതനിലനല്ലഭാലാം  പുറകമ  ജൂണ്,  ജൂലലല,  ഓഗസ്റ്റട്ട്,
ലസപ്റലാംബര്  മഭാസങ്ങളനില  കപഭാഷകേഭാഹഭാര  കേനിറട്ട്  ഇഗൗ  വര്ഷലാം  എല്ലഭാ
വതീടുകേളനിലലമത്തനിച്ചു.  ഓണത്തനിനട്ട്  1,52,000  ആദനിവഭാസനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  ഇഷലാം
കപഭാലല ഭക്ഷണസഭാധനങ്ങളുലാം പലവലഞ് ജനങ്ങളുലാം എത്തനിക്കുകേയുലാം  അവര്ലക്കല്ലഭാലാം
ഓണപ്പുടവ വനിതരണലാം ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്തു.  അതുലകേഭാണട്ട് ആദനിവഭാസനി കമഖലയനില
കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവലകേഭാണ്ടുള്ള  ഒരു  ബുദനിമുട്ടുമനില്ല.   അതനിനട്ട്  കമലകനഭാടലാം
വഹനിക്കുന്ന  ഏലതങനിലലാം  ഉകദലഭാഗസരുലട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  വതീഴ്ചയുണഭായഭാല  ആ
സഭാനത്തട്ട്  പനിലന്ന  അവരുണഭാകേനിലല്ലന്നട്ട്  അവര്ക്കുതലന്ന  അറനിയഭാലാം.  വതീണ്ടുലാം
അവര്ക്കട്ട് മുന്നറനിയനിപട്ട് ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  

ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  സര്,  ആദനിവഭാസനി  സമൂഹത്തനിനുകവണനി  ഏതട്ട്
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് വന്നഭാലലാം ധഭാരഭാളലാം  പണലാം  ലചേലവഴെനിക്കുനലണന്നഭാണട്ട് കേണക്കുകേള
സൂചേനിപനിക്കുന്നതട്ട്.   പകക്ഷ  കകേഭാളനനികേളനില  കപഭായനി  കനഭാക്കുകമ്പഭാഴെഭാണട്ട്  ഇതനിലന്റെ
ലചേറനിലയഭാരു  ശതമഭാനലാം  മഭാതകമ  ഉപകേഭാരപ്രദമഭായ  രതീതനിയനില  ഇഗൗ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  എത്തുനളലവന്നട്ട്  മനസനിലഭാകുന്നതട്ട്.  ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  ചേനികേനിത്സഭാ  രലാംഗത്തട്ട്  ധഭാരഭാളലാം   സഹഭായങ്ങള
ലചേയ്യുനണട്ട്.   ഇടതുപക്ഷ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  എത
പണമഭാണട്ട് ആദനിവഭാസനി സമൂഹത്തനിലന്റെ ചേനികേനിത്സയ്ക്കുകവണനി ലചേലവഴെനിചതട്ട്? 

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന :  സര്,  ഏതട്ട്  സര്ക്കഭാര്  വന്നഭാലലാം  ഒരുകപഭാലല
ലചേലവഴെനിച്ചുലവനള്ള  സകനശലാം  ലകേഭാടുക്കുന്നതട്ട്  ശരനിയല്ല.   ഗവണ്ലമന്റുകേള
വരുകമ്പഭാള ഗുണപരമഭായ മഭാറങ്ങള ഉണഭാകുലാം അതട്ട് നമുക്കട്ട് കേഭാണഭാന കേഴെനിയണലാം.
ഇഗൗ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  മുപതുകകേഭാടനി
അനപത്തനിലയഭാന്നട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്  ഇവരുലട  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
അനുവദനിചതട്ട്.  ഇതനില ഭൂരനിഭഭാഗവലാം മുന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് വരുത്തനിയ കുടനിശനികേയഭാണട്ട്.
എസട്ട്.സനി.  വനിഭഭാഗത്തനില  ആറഭായനിരത്തനിലത്തഭാള്ളഭായനിരത്തനിയഞ്ചട്ട്
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി  പതനിനഭാറട്ട്  കകേഭാടനി  അനപത്തനിലയഭാനപതട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപ
അനുവദനിച്ചു.  എസട്ട്.ടനി.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള  ഫണട്ട്  സഭാപനങ്ങളുലട  കപരനിലഭാണട്ട്
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അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്. അവര്ക്കട്ട് ഒനപതട്ട് കകേഭാടനി മുപത്തനിലയടട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ ലകേഭാടുത്തു.
എസട്ട്.സനി. ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് എലന്റെ ഓഫതീസട്ട് മുകഖന രണഭായനിരത്തനി എഴുന്നൂറനി
അനപത്തനിരണട്ട്  കപര്ക്കട്ട്,  മൂന്നട്ട്  കകേഭാടനി  അറുപത്തനിലയഭാനപതട്ട്  ലക്ഷത്തനി
ലതഭാണ്ണൂറനിലയടഭായനിരത്തനി അഞ്ഞൂറട്ട് രൂപ അനുവദനിച്ചു. എസട്ട്.ടനി. വനിഭഭാഗത്തനിലനനിനലാം
പതനിനഞ്ചട്ട്  അകപക്ഷകേളഭായനിരുന  ഉണഭായനിരുന്നതട്ട്,  അതട്ട്  വലക്തനിഗതമഭായനിരുന.
അതനിനഭായനി ഒരു ലക്ഷത്തനി അറുപത്തനികയഴെഭായനിരത്തനി അഞ്ഞൂറട്ട് രൂപ അനുവദനിച്ചു.
ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനിലല  ആശുപതനികേളനില കേഭാശനില്ലഭാത്തതനിലന്റെ കപരനില ഒരു
തരത്തനിലള്ള ബുദനിമുട്ടുലാം  ഉണഭാകേനില്ല.  

ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസദ്ദേതീന :  സര്,  ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനിലല  ശനിശുമരണലാം
തടയുന്നതനിനുകവണനി  നടപഭാക്കനിയ  പദതനികേളനില  വളലര  പ്രധഭാനലപട  ഒരു
പദതനിയഭാണട്ട്  'ജനനനി  ജന്മരക്ഷഭാ'  പദതനി.   ഇതട്ട്  വളലര  ഭഭാവനഭാസമ്പന്നമഭായനി
ലകേഭാണ്ടുവനലവങനിലലാം  ഇവനിലട  സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല  ഉകദലഭാഗസന്മഭാരുലട
അലലാംഭഭാവലാംമൂലലാം  കവണവനിധലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന  കേഴെനിഞനില്ല.  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞു
ഗര്ഭഭാവസയുലട മൂന്നട്ട്  മഭാസലാം ലതഭാടട്ട്  കുടനിക്കട്ട് ആറട്ട്  മഭാസലാം തനികേയുന്നതുവലരയുള്ള
പതനിലനടട്ട്  മഭാസലാം  വലരയഭാണട്ട്  ആയനിരലാം  രൂപ  വതീതലാം  ലകേഭാടുക്കുന്നലതന്നട്ട്.   ഇഗൗ
പദതനിയനില  കപഭാരഭായ്മകേളുള്ളതനിനഭാല  ഇലതഭാന്നട്ട്  പുനനഃസലാംവനിധഭാനലാം  ലചേയ്തുകൂലട?
കുടനിക്കട്ട്  ഒരു വയസഭാകുന്നതുവലര എന്ന രതീതനിയനില ഇരുപത്തനിനഭാലട്ട്  മഭാസകത്തയട്ട്
രണഭായനിരത്തനിയഞ്ഞൂറട്ട്  രൂപ  പ്രകേഭാരലാം കുടനിയുലട  അമ്മേയുലട  കേയ്യനില  ഇഗൗ  പണലാം
കേനിട്ടുന്ന  രതീതനിയനിലഭാക്കനി  മഭാറനിക്കൂകട?  അമ്മേയുലട  കേയ്യനിലത്തലന്ന  ഇഗൗ  പണലാം
കേനിട്ടുനലണന്നട്ട്  ഉറപഭാക്കണലാം.  എങനിലമഭാതകമ  അമ്മേയുലാം  കുഞ്ഞുലാം  ഇഗൗ  പണലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയുള.  ആ  രതീതനിയനില  പദതനി  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി
പുനനഃസലാംവനിധഭാനലാം  ലചേയ്തുകൂലട?  കവലറഭാരു  സലാംഗതനിലയന്നട്ട്  പറയുന്നതട്ട്  ഇതുമഭായനി
ബനലപടട്ട്  ക്രമകക്കടുലണന്നട്ട്  അങ്ങട്ട്  തലന്ന  ഇവനിലട  മറുപടനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനില ഒരു ഉകദലഭാഗസലനതനിലര നടപടനിലയടുത്തുലവനലാം പറയുനണട്ട്.  ആധഭാര്
കവണലാം,  ബഭാങട്ട്  അക്കഗൗണട്ട്  കവണലമലന്നഭാലക്ക   പറഞട്ട്  തഭാലഴെത്തടനിലതലന്ന
അവലര ബുദനിമുടനിക്കുന്ന ആളുകേളുണട്ട്.  എലന്റെ അഭനിപ്രഭായത്തനില ഇഗൗ പണലാം കനരനിടട്ട്
അവരുലട  കേയ്യനില  കേനിടണലാം.  അങ്ങലന  ബുദനിമുടനിക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര
നടപടനിയുണഭാകുലമന്നട്ട്  5-10-2016-ല അങ്ങട്ട് തലന്ന നലകേനിയ മറുപടനിയനില ഉറപട്ട്
പറഞനിരുന.  സമയ പരനിമനിതനിമൂലലാം ഞഭാനതട്ട് വഭായനിക്കുന്നനില്ല.  ഇതനില ക്രമകക്കടട്ട്
നടന്നനിട്ടുലണനലാം  വതീഴ്ചയുണഭാലയനലാം  പറയുന.  അകതഭാലടഭാപലാംതലന്ന
ഗവണ്ലമന്റുകേളുലട കേഭാലഭാവധനി  വചട്ട്  ഞഭാന അകങ്ങഭാട്ടുമനികങ്ങഭാട്ടുലാം പഴെനി  ചേഭാരുന്നനില്ല.
ഇഗൗ  അടുത്ത  കേഭാലത്തട്ട്  മൂന്നട്ട്  മഭാസത്തനിനുള്ളനില   നഭാലട്ട്  ശനിശുമരണങ്ങളഭാണട്ട്
അടപഭാടനിയനില  ഉണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.   അതട്ട്  അങ്ങയുലട  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ?
ഇത്തരലാം  വതീഴ്ചകേള   തുടരഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള  മുനകേരുതലകേള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ഉണഭാകേണലാം.  
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ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന :  സര്,  ഇലതഭാരു  ദതീര്ഘമഭായനിട്ടുള്ള  കചേഭാദലമഭാണട്ട്.
എല്ലഭാത്തനിനുലാം  മറുപടനി  ഡനിമഭാന്റെട്ട് ചേര്ചയനില പറയഭാലാം.   ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്ക്കട്ട്
തലന്ന  അറനിയഭാലാം  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗങ്ങള  ഉളലക്കഭാള്ളുന്ന  കമഖലയഭാണകല്ലഭാ
മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട്.  ഒരു തരത്തനിലലാം ആദനിവഭാസനി കമഖലയനില ശനിശു മരണലാം ഉണഭാകേഭാന
പഭാടനിലല്ലനള്ളതുലകേഭാണട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  വളലര  ഫലപ്രദമഭായനിടഭാണട്ട്
കേഭാരലങ്ങളനില ഇടലപടുന്നതട്ട്.  ഇകപഭാള അഞ്ചട്ട് ദനിവസത്തനിനുള്ളനില  2847-കപരനില
സതീനനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി.  സതീനനിലാംഗട്ട്  നടത്തനിയതട്ട്  ലഹലത്തട്ട്  ഇനലസകര്മഭാര്,
ലജ.പനി.എചട്ട്.എന.,  കഡഭാകര്മഭാര്  ഇവലരല്ലഭാലാം  അടങ്ങുന്ന ഒരു  ടതീമഭാണട്ട്.   ഉയരലാം,
ഭഭാരലാം,  കബഭാഡനി  മഭാസട്ട്  ഇനഡക്സൈട്ട്,  ഹതീകമഭാകഗഭാബനിലന്റെ  അളവട്ട്,  സനിക്കനിള  ലടസ്റ്റട്ട്,
അയണ്  സ്റ്റഡതീസട്ട്  ഇലതഭാലക്ക  നടത്തനി.  2847-കപരനില  1331  കപരുലട  റനിസളടട്ട്
വന്നതനില ആര്ക്കുലാം ഒരപകേടവലാം കേഭാണുന്നനില്ല.  കേഭാരണലാം ആലകേ പതനിനഞ്ചട്ട് കപരനില
മഭാതലമ  10  എലാം.ജനി.-ല തഭാലഴെ  ഹതീകമഭാകഗഭാബനിലന്റെ കുറവള.  അതനില ആശങയട്ട്
വകേയനില്ല.  കനരലത്ത  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  പറഞതുകപഭാലല
കപഭാഷകേഭാഹഭാരത്തനിലന്റെ കുറവലകേഭാണട്ട് മരണലപടതല്ല. അതനില ഒന്നട്ട് അകബഭാര്ഷന
ലഡത്തഭാണട്ട്. രണഭാമകത്തതട്ട് വഭാലവനിലന്റെ തകേരഭാര്ലകേഭാണട്ട് സലാംഭവനിചതഭാണട്ട്.  ഈ
രണട്ട് സലാംഭവങ്ങളക്കുലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഉത്തരവഭാദനിയല്ല. 

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .  കതഭാമസട്ട് :  സര്, അകദ്ദേഹലത്തകപഭാലല സഭയനിലല ഒരു മുതനിര്ന്ന
അലാംഗലാം ഇങ്ങലന സലാംസഭാരനിക്കഭാന പഭാടനില്ല. 

മനി  .    സതീക്കര് :  അകബഭാര്ഷന ലഡത്തട്ട് ആലണന്നകല്ല പറഞ്ഞുള.  ദയവഭായനി
നനിങ്ങള ഇരനിക്കൂ.

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന :  നഭാലട്ട്  മരണമുണഭാലയന്നഭാണട്ട്  പറഞതട്ട്.
ഉണഭായനിലല്ലന്നട്ട് ഞഭാന പറയുന്നനില്ല.  അതട്ട് കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവലകേഭാണല്ല.  നഭാലട്ട്
മഭാസലാംലകേഭാണട്ട്  ഗര്ഭലാം  ധരനിചട്ട്  പ്രസവനിക്കനില്ലകല്ലഭാ?   ലമമ്പര്ക്കട്ട്  തലന്ന  അറനിയഭാലാം.
ആദനിവഭാസനി  കമഖല സനര്ശനിക്കഭാനഭായനി  എലന്റെ  കൂലട  അകദ്ദേഹവലാം  ഉണഭായനിരുന,
ഞങ്ങള രണ്ടുകപരുലാംകൂടനിയഭാണട്ട്  ആദനിവഭാസനി ഊരുകേളഭായ,   മൂലഗലാംഗ,  ലവച്ചുപതനി,
ലവള്ളകുളലാം എന്നനിവനിടങ്ങളനിലലല്ലഭാലാം  സനര്ശനലാം  നടത്തനിയതട്ട്.   ഒരഭാളക്കുലാം
പരഭാതനിയനില്ല.  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  മനസനിലഭാകക്കണതട്ട്  നമ്മുലട  രഭാജലത്തട്ട്
ആയനിരലാം  പ്രസവലാം  നടക്കുകമ്പഭാള  നഭാലപത്തനിനഭാലട്ട്  ശനിശുമരണമഭാണട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയ്യുന്നതട്ട്.   കകേരളത്തനിലന്റെ  ശരഭാശരനി  ശനിശുമരണനനിരക്കട്ട്  എന്നട്ട്  പറയുന്നതട്ട്
പനണഭാണട്ട്.  അതട്ട് ആരുകടയുലാം കനടമഭായനി ഞഭാന പറയുന്നനില്ല.  ഞഭാന അതനിലന്റെ
ഒരു സനിതനി വനിവരക്കണക്കട്ട് പറഞതഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര്ക്കട്ട് അറനിയഭാലാം
ആദനിവഭാസനി കമഖലയനിലല  ശനിശുമരണ നനിരക്കട്ട്  പതനിമൂന്നട്ട്  മുതല മുപത്തനിലയഭാന്നട്ട്
വലര  ആയനിരുന.  ഇകപഭാള  അഞ്ഞൂറനി  അറുപതട്ട്  പ്രസവലാം  നടന്നതനില
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ശനിശുമരണലമന്നട്ട്  പറയുന്നതട്ട്  രണഭാണട്ട്.   അകപഭാള  ഇതനിലനനിനലാം
മനസനിലഭാകക്കണതട്ട്  കകേരളത്തനിലന്റെ  ശരഭാശരനി  ശനിശുമരണ  നനിരക്കട്ട്  കുറച്ചുലകേഭാണട്ട്
വരഭാന  കേഴെനിഞ്ഞുലവന്നതഭാണട്ട്.   അതട്ട്  മുന  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  പഭാകക്കജനിലന്റെ
ഭഭാഗമലല്ലന്നട്ട് ഞഭാന പറയുന്നനില്ല.  ഇഗൗ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് വന്നട്ട് മൂനമഭാസലാംലകേഭാണട്ട് എല്ലഭാലാം
ലചേയ്തുലവന്നട്ട് ഞഭാന പറയുന്നനില്ല.  ഇലതഭാരു തുടര്ചയഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര്
തലന്ന  കനതൃതസ്വലാം  ലകേഭാടുക്കുന്ന  ജനകേതീയ  സമനിതനി  അവനിലടയുണട്ട്.  അവനിലട
കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷലന്റെ  കുറവണട്ട്,  സഭാമ്പത്തനികേമഭായ  കുറവണട്ട്.  ഇലതല്ലഭാലാം
പരനിഹരനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  കസ്റ്ററട്ട്  ശരഭാശരനികയക്കഭാള  കുറഞ  മരണനനിരക്കഭായനിരനിക്കുലാം
അടപഭാടനി കമഖലയനിലണഭാകുന്നതട്ട്. 

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹല നതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ
ടതീചര്) :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട മനനി പറഞ്ഞു ശനിശുമരണ നനിരക്കട്ട് കുറയ്ക്കുന്നതനിനു
കവണനി  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  വളലര  സഭാര്തകേമഭായ  പരനിപഭാടനികേള  ആസൂതണലാം
ലചേയനിട്ടുലണന്നട്ട്.  ലഎകേലരഭാഷ്ട്ര സഭയുലട എസട്ട്.ഡനി.ജനി.-യുലട ഭഭാഗമഭായനി ലലചേലഡട്ട്
കമഭാര്ടഭാലനിറനി  നനിരക്കട്ട്  കുറയഭാന   തതീരുമഭാനനിചകപഭാള,   2020  ആകുകമ്പഭാകഴെയ്ക്കുലാം
ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനിലല  ശനിശുമരണ  നനിരക്കട്ട്  പനണനില  നനിനലാം  എടഭായനി
കുറയ്ക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലലാം വച്ചുലകേഭാണട്ട് ആദലലാം ഇടലപടതട്ട് അടപഭാടനി കമഖലയനിലഭാണട്ട്.
ബഹുമഭാനലപട മനനിതലന്ന പറഞനിട്ടുണട്ട് പരനികശഭാധനയല്ല കവണതട്ട് വളലര ഏര്ളനി
ഡനിറക്ഷന  നടത്തുന്നതനിനുള്ള  എല്ലഭാ  പരനികശഭാധനകേളുലാം  നടന്നനിട്ടുലണന്നട്ട്,
അതനിനുള്ള  നല്ല പരനിശമങ്ങള നടത്തുനലണന്നറനിയനിക്കുന.

ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  സര്,  വയനഭാടനില   'ജനനതീ  ജന്മരക്ഷ'
പദതനിയുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കേഴെനിഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് വനകതഭാതനിലള്ള
തടനിപ്പുകേള  നടന്നതഭായനി  ദൃശലമഭാധലമങ്ങള  ഇന്നലലയുലാം  ഇനമഭായനി  തുടര്ചയഭായനി
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  അതുമഭായനി ബനലപടട്ട്  അകനസ്വഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ,
ആകരഭാഗല  കമഖലയുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  എലനല്ലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇകപഭാള
ലചേയ്തുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്;  സ്കൂളനില  കപഭായനി  കുടനികേലള  പരനികശഭാധനിക്കുനകണഭാ;
അനതീമനിയ ബഭാധനിച എത ആദനിവഭാസനി കുടനികേളുണട്ട്?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന: സര്, ഇക്കഭാരലലാം ഞഭാന കനരലത്ത സൂചേനിപനിചതഭാണട്ട്.
അനതീമനിയ  ബഭാധനിച  കുടനികേലള  ഐഡന്റെനിടഫ  ലചേയ്യുകേ  എന്നതഭാണട്ട്  ആകരഭാഗല
വകുപ്പുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപ്പുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  ഇകപഭാള  ലചേയ്തുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
ഇതുമഭായനി  ബനലപട  ടതീലാം  എല്ലഭാ  ദനിവസവലാം  സസ്കുൂളുകേളനിലകപഭായനി   പരനികശഭാധന
നടത്തുനണട്ട്.   ആലകേയുള്ള  85  സ്കൂളുകേളനില  36  സ്കൂളുകേളനിലല  പരനികശഭാധന
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.   റഭാനഡലാം  ലചേക്കപനിലൂലട ഏകേകദശലാം എണ്ണഭായനിരത്തനി ചേനിലസ്വഭാനലാം
കുടനികേളനിലഭാണട്ട്  ഹതീകമഭാകഗഭാബനിലന്റെ  കുറവട്ട്  കേലണത്തനിയതട്ട്.  എന്നഭാല
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പരനികശഭാധനിചകപഭാള യഥഭാര്തത്തനില  2847  കപരനിലഭാണട്ട്  കുറവട്ട്  കേണതട്ട്.   അതട്ട്
അകേഡ്യൂടഭായനിട്ടുള്ള ഒരു കുറവല്ല.  ഹതീകമഭാകഗഭാബനിലന്റെ കനഭാര്മല കററട്ട്  12mg/100ml
ആണട്ട്.  ഇകപഭാള  അവനിലട  യഭാലതഭാരു  ആശങയുലാം  നനിലനനിലക്കുന്നനില്ല.
ഹതീകമഭാകഗഭാബനിലന്റെ  കുറവട്ട്  കപഭാഷകേഭാഹഭാരത്തനിലന്റെ  കുറവട്ട്  ലകേഭാണ്ടുമഭാതമല്ല
ഉണഭാകുന്നതട്ട്.  ഇവനിലട  എലാം.എല.എ.-മഭാര്ക്കുലാം  ഹതീകമഭാകഗഭാബനിലന്റെ  കുറവട്ട്
ഉണഭാകേഭാറുണട്ട്.  അതട്ട്  കപഭാഷകേഭാഹഭാരത്തനിലന്റെ  കുറവമൂലമഭാലണന്നട്ട്  പറയഭാന
സഭാധനിക്കനില്ല.  കപഭാഷകേഭാഹഭാരത്തനിലന്റെ കുറവട്ട്  ഹതീകമഭാകഗഭാബനിന കുറയുന്നതനിനട്ട്  ഒരു
കേഭാരണമഭാണട്ട്.  സനിക്കനിളലസല  അനതീമനിയ  ബഭാധനിച  ഒരു  വലക്തനിയനില
സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  ഹതീകമഭാകഗഭാബനിലന്റെ  അളവട്ട്  കുറയുലാം.  പ്രസ്തുത  കരഭാഗലാം
കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വരുന്നതല്ല. ഇലതഭാരു പഭാരമ്പരല കരഭാഗമഭാണട്ട്.
ശനിശുമരണ  നനിരക്കനിലള്ള  കുറവട്ട്  സര്വകേഭാല  റനിക്കഭാര്ഡഭാണട്ട്.   ഇതട്ട്  കസ്റ്ററട്ട്
ആവകറജനിലനക്കഭാളുലാം  കുറയുലാം.  ശനിശുമരണ നനിരക്കട്ട്  എറവലാം  കുറഞ പ്രകദശമഭായനി
ആദനിവഭാസനി കമഖല മഭാറുലമന്ന കേഭാരലത്തനില ഞഭാന ഉറപട്ട് നലകുകേയഭാണട്ട്.  

പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട് (ശതീ  .   രകമശട്ട് ലചേന്നനിത്തല): സര്, ബഹുമഭാനലപട മനനി
അടപഭാടനി  കമഖല  സനര്ശനിച്ചു  എന്നതട്ട്  ശരനിയഭാണട്ട്.   ഞഭാനുലാം  നനിരവധനി  തവണ
അടപഭാടനി  ഊരുകേള  സനര്ശനിചനിട്ടുണട്ട്.  അവനിലടയുള്ള  പല  പ്രശ്നങ്ങളുലാം
സങതീര്ണ്ണമഭാണട്ട്,  പ്രസ്തുത  വനിഷയലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  വളലര  ഗഗൗരവപൂര്വലാം
പരനിഗണനിക്കണലാം.   ബഹുമഭാനലപട  അങ്ങുലാം  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനിയുലാം  അവനിലട
സനര്ശനിചതനിനുകശഷലാം   എഫട്ട്.സനി.ഐ.  കഗഭാഡഗൗണുകേളനില  നനിന്നട്ട്  വനിതരണലാം
ലചേയ അരനിയനില പുഴു ഉണഭായനിരുനലവനലാം ഗുണനനിലവഭാരലാം കുറഞ അരനിയഭാണട്ട്
അവനിലട  വനിതരണലാം  ലചേയലതനമുള്ള  പരഭാതനി  വലഭാപകേമഭായനി  ഉയര്നവന.
ഇക്കഭാരലലാം  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇവനിലട
കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവട്ട്  മഭാതമല്ല,  സഭാധഭാരണ  ഗതനിയനില  നലകുന്ന  അരനിയനിലലാം
കഗഭാതമ്പനിലലാം  ഉണഭാകുന്ന  ഇത്തരലാം  വതീഴ്ചകേള  പരനിഹരനിക്കഭാന  എലനല്ലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്? 

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന): ഇക്കഭാരലലാം ശദയനിലലപടകപഭാളത്തലന്ന
ഇതനിലനക്കുറനിചട്ട് അകനസ്വഷനിക്കഭാന വനിജനിലനസനിലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  അടപഭാടനിയനില  അമൃതലാം  നഡ്യൂട്രെനിമനിക്സൈട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  ഫുഡട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  ഓഫട്ട്  ഇനലയനിലനനിന്നഭാണട്ട്  ഭക്ഷണ
സഭാധനങ്ങലളടുത്തതട്ട്.   ഇതനിനട്ട്  പടനികേവര്ഗ്ഗ വകുപ്പുമഭായനി  യഭാലതഭാരു ബനവമനില്ല.
ബഹുമഭാനലപട പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട്  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  എനനിക്കട്ട്  രണട്ട് കേത്തുകേള
നലകുകേയുണഭായനി.  ഉടനതലന്ന ഞഭാന അതനിനുള്ള മറുപടനിയുലാം നലകേനി. ഇതട്ട് വളലര
സതീരനിയസഭായ  വനിഷയമഭാണട്ട്.   ഇക്കഭാരലലാം  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
ശദയനിലലപടുത്തനിയകപഭാളത്തലന്ന  ഗുണനനിലവഭാരലാം  കുറഞ  അരനി
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പനിടനിലചടുക്കുകേയുലാം  വനിതരണലാം നനികരഭാധനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.   ഇക്കഭാരലത്തനില  വളലര
ശക്തമഭായ  ഇടലപടലഭാണട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സസ്വതീകേരനിചതട്ട്.  യഥഭാര്തത്തനില
എഫട്ട്.സനി.ഐ.  കഗഭാഡഗൗണുകേളനില  നനിന്നട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയ  അരനിയനില  പുഴു
ഉണഭായനിരുന.  ഇത്തരലാം  പ്രശ്നങ്ങള  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ശക്തമഭായ
നനിലപഭാടട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇനനി  അങ്ങലനയുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള
ഉണഭാകേനില്ല.

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി:  സര്,  അടപഭാടനി  ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനില  ഈ
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നടത്തനിയ  ഇടലപടല  വളലര  മഭാതൃകേഭാരപരമഭാണട്ട്.   മരണ  നനിരക്കട്ട്
ഗണലമഭായനി  കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുലണന്നട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  മനനിതലന്ന
ഇവനിലട സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ആദനിവഭാസനി കമഖലയനില  ഈ പ്രശ്നലാം മഭാതമല്ല,
മദലത്തനിലന്റെയുലാം മയക്കുമരുന്നനിലന്റെയുലാം ഉപകയഭാഗലാം വളലര അപകേടകേരമഭായ അവസ
സൃഷനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  മദലത്തനിനുലാം  മയക്കുമരുന്നനിനുലാം  ഇരയഭാകുന്ന
വലക്തനികേലളയഭാണട്ട്  പലകപഭാഴുലാം  മതതതീവ്രവഭാദ  സലാംഘടനകേള  ആയുധമഭായനി
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതട്ട്.  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കനിടയനില  ഇതനിലനതനിലരയുള്ള
കബഭാധവലക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപനിലന
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട്  സനിനനിമ  എന്ന  മഭാധലമലാം  ഫലപ്രദമഭായനി
ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന സഭാധനിക്കനികല്ല?   അടപഭാടനി കമഖലയനിലല ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്
സനിനനിമ കേഭാണഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലമഭാരുക്കുന്നതനിനഭായനി  ഗഭാമതീണ കമഖലകേളനില ഒരു
പഞ്ചഭായത്തനില ഒരു സനിനനിമ തനികയറര് എന്ന പ്രഖലഭാപനലാം ബഹുമഭാനലപട മനനി
നടത്തുകേയുണഭായനി.  ആദനിവഭാസനി കമഖലയട്ട് പ്രകതലകേ പ്രഭാധഭാനലലാം നലകേനിലക്കഭാണട്ട്
സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപട്ട്  ഇതട്ട്  നടപഭാക്കുകമഭാ;  അതട്ട്   മഭാതമല്ല,  മദലത്തനിനുലാം
മയക്കുമരുന്നനിനുലാം  എതനിരഭായ  കബഭാധവലക്കരണത്തനിനഭായനി  ലചേറനിയ സനിനനിമകേള
പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഉണഭാക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  മദലത്തനിനുലാം  മയക്കുമരുന്നനിനുലാം  എതനിലര
അതനിശക്തമഭായ  ഇടലപടല  ബഹുമഭാനലപട  എടക്സൈസട്ട്  വകുപ്പുമനനിയുലട
കനതൃതസ്വത്തനില നടക്കുനണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി ഇതുസലാംബനനിചട്ട് കയഭാഗലാം
വനിളനിക്കുകേയുലാം ചേനില പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  പുതുതഭായനി വന്ന
ഈ  നനിര്കദ്ദേശലാം  വളലര  കേറകഭാണട്ട്.  ഒരു  കേഭാലഘടത്തനില  നമ്മുലട  ഗഭാമത്തനിലന്റെ
കൂടഭായ്മയഭായനിരുന്ന  ഇത്തരലാം  ലചേറനിയ  തനികയററുകേലളല്ലഭാലാം  ഇകപഭാള
നഷലപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇന്നട്ട് ഒരു പടലാം റനിലതീസട്ട് ലചേയ്തു മൂന്നട്ട് മഭാസലാം കേഴെനിഞഭാല
അതട്ട് കേഭാണഭാന ആരുലാം ഉണഭാകേഭാറനില്ല.    1200-ഓളലാം വരുന്ന തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള   എടുത്തഭാല  ഏകേകദശലാം  500-ഓളലാം  സനിനനിമഭാ  തനികയററുകേള
മഭാതകമയുള.  അതനില  മനിക്കതുലാം  ടഗൗണുകേളനിലഭാണട്ട്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
ഗഭാമങ്ങളനികലക്കട്ട്  ഇതട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിലൂലട   മുനകേഭാലങ്ങളനില  നനിലനനിന്നനിരുന്ന
ഒരു  ഗഭാമതീണ  കൂടഭായ്മ  ലകേഭാണ്ടുവരഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  അവനിലടയഭാണട്ട്  ഇതനിലന്റെ
പ്രസക്തനി.   മദലത്തനിനുലാം  മയക്കുമരുന്നനിനുലാം  തതീവ്രവഭാദത്തനിനുലാം  മറട്ട്   രൂപത്തനിലള്ള



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 19

ചേനിനഭാഗതനിക്കുലമതനിരഭായ    കബഭാധവലക്കരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇത്തരലാം
സലാംരലാംഭങ്ങലള ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന കേഴെനിയുലമങനില അതട്ട് ഏറവലാം നല്ല കേഭാരലമഭാണട്ട്.
അതുസലാംബനനിചട്ട്  ഫനിലനിലാം  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  ചേലചനിത
അക്കഭാദമനിയുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപ്പുലാം  വളലര  ഗഗൗരവത്തനില
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.  

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന: സര്, ശനിശുമരണങ്ങള ഉണഭാകുന്നതട്ട് അമ്മേമഭാരുലട
കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവമൂലമഭാലണന്നട്ട് നമുക്കറനിയഭാലാം.നമ്മുലട രഭാജലലത്തവനിലടലയങനിലലാം
പടനിണനി മരണമുണഭായഭാല അതട്ട് പടനിണനി മരണമഭാകണഭാലയന്നട്ട് സനിരതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്
ആ  കബഭാഡനി  കപഭാസ്റ്റട്ട്മഭാര്ടലാം  ലചേയട്ട്  ആമഭാശയത്തനില  എലനങനിലലാം  ഭക്ഷണ
അവശനിഷങ്ങള  ഉകണഭാലയന്നട്ട്  പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷമഭായനിരനിക്കുലാം.  ഇകന്നഭാ
ഇന്നലകയഭാ  ഭക്ഷണലാം  കേഴെനിചഭാല  ചേനിലകപഭാള  മരണലപട  വലക്തനിയുലട
ആമഭാശയത്തനില  അതട്ട്  കേഭാണഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  അതല്ല  കപഭാഷകേഭാരഹഭാരക്കുറവട്ട്.
വര്ഷങ്ങകളഭാളലാം  കൃതലമഭായ ആഹഭാരലാം ലഭലമഭാകേഭാത്തതഭാണട്ട്  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവട്ട്.
ഇതട്ട് ഏലതങനിലലമഭാരു ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് മഭാതലാം ഉണഭാകുന്ന  സലാംഭവമല്ല.
കറഷന  കേട,  ആശുപതനി,  അങണവഭാടനി  എന്നനിവയ്ലക്കഭാനലാം  ഇവനിലട  യഭാലതഭാരു
കുറവമനില്ല. കൂടഭാലത ജനനതീ ജന്മരക്ഷഭാ പദതനികപഭാലള്ള നനിരവധനി പദതനികേളുമുണട്ട്.
ഇതനിലന്റെലയല്ലഭാലാം ഏകകേഭാപനമനില്ലഭായ്മയുലാം അതട്ട് കൃതലമഭായനി ഫലാംഗ്ഷന ലചേയ്യുനകണഭാ
എന്നട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാമനില്ലഭായ്മയുമഭാണട്ട്  ഇവനിടലത്ത  പ്രശ്നലാം.
ഇവയുലടലയല്ലഭാലാം  ഗുണഫലങ്ങള  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  സതീകേളനില  എത്തുന്നനില്ല
എന്നതഭാണട്ട്  അടനിസഭാനപരമഭായ  കേഭാരണലാം.  അതട്ട്  ഇവരനില  എത്തുനലണന്നട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള  കസഭാഷലല  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനകമഭാ  മലറലനങനിലലാം
പുതനിയ ലമക്കഭാനനിസകമഭാ  ഏര്ലപടുത്തുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന: സര്, ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് ഇവനിലട ചൂണനിക്കഭാണനിച
വനിഷയലാം  വളലര  ശരനിയഭാണട്ട്.  വര്ഷങ്ങകളഭാളലാം  കൃതലമഭായ  ആഹഭാരലാം
ലഭലമഭാകേഭാത്തവര്ക്കഭാണട്ട്  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവമൂലമുള്ള  മരണമുണഭാകുന്നതട്ട്.
അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അടപഭാടനി  കമഖലയനില  ഒരു  ഏകകേഭാപനലാം  കവണലമനള്ളതു
ലകേഭാണഭാണട്ട്  സ്റ്റലഭാറഡ്യൂടറനിയഭായ  ഒരു  ജനകേതീയ  സമനിതനിക്കട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  ഉമ്മേന
ചേഭാണനി  മുഖലമനനിയഭായനിരുന്ന  സമയത്തട്ട്  രൂപലാം  നലകേനിയതട്ട്.    ഞഭാന  തലന്ന
ലകേഭാണ്ടുവന്ന  ഒരു  അടനിയനരപ്രകമയത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിടഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചതട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല.എ.-യുലാം എലാം.പനി.-യുലാം  ലമമ്പര്മഭാരഭായനിട്ടുള്ള
ജനകേതീയ സമനിതനി  ഇക്കഭാരലങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കുനണട്ട്.   ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്
സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല  വകുപ്പുകേളുലട  ഏകേതീകേരണത്തനിലലാം  കമലകനഭാടത്തനിലലാം
സ്റ്റഭാറഡ്യൂടറനിയഭായ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉണഭാകേണലാം.  യഥഭാര്തത്തനില  ഒരു  ഐ.എ.എസട്ട്.
ഉകദലഭാഗസന ഇതനിനട്ട്  കമലകനഭാടലാം വഹനികക്കണതഭാണട്ട്.   ആ രൂപത്തനിലള്ള ഒരു
ലപ്രഭാകപഭാസല തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ആകരഭാഗല കമഖലയനില ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ശക്തമഭായ
ഇടലപടല  നടത്തുലമന്ന  കേഭാരലത്തനില  യഭാലതഭാരു  സലാംശയവലാം  കവണ.
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ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല.എ.-മഭാര്ക്കുതലന്ന  ഇതനിനട്ട്  കമലകനഭാടലാം  വഹനിക്കുന്ന
സമനിതനികേള  ഉണഭാക്കഭാലാം.   അടപഭാടനി  അതനിലനഭാരു  മഭാതൃകേയഭാണട്ട്.   ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി കുറചട്ട് കനടങ്ങള നമുക്കട്ട് ഉണഭാക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  

ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട്    മുഹസനിന പനി  .:  സര്,  ആദനിവഭാസനി കമഖലയനില മരണ നനിരക്കട്ട്
കൂടഭാനുള്ള  പ്രധഭാന  കേഭാരണലാം  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവഭാലണന്നട്ട്  ഇവനിലട
പറയുകേയുണഭായനി. കേഭാലങ്ങളഭായനി നമ്മേള കരഭാഗത്തനിനഭാണട്ട് ചേനികേനിത്സനിക്കുന്നതട്ട്. കരഭാഗ
കേഭാരണത്തനിനുള്ള  ചേനികേനിത്സയല്ല  ലകേഭാടുക്കുന്നതട്ട്.  അടപഭാടനി  കമഖലയനില  കുറുലാംബ,
മുടുകേ,  ഇരുള  തുടങ്ങനിയ  വനിഭഭാഗത്തനിലലപട  ആദനിവഭാസനികേള  തഭാമസനിക്കുനണട്ട്.
അവരുലട  പരമ്പരഭാഗത  ഭക്ഷണമഭായ  റഭാഗനി,  ചേഭാമ,  കചേഭാളലാം  തുടങ്ങനിയ
ഭക്ഷലവസ്തുക്കളഭാണട്ട് അവര് കേഴെനിക്കുന്നതട്ട്. അവര് അതട്ട് പരമ്പരഭാഗതമഭായനി ഷനിഫ്റ്റെനിലാംഗട്ട്
കേളടനികവഷനനിലൂലട  കൃഷനി  ലചേയട്ട്  വന്നതഭാണട്ട്.  ആ  കൃഷനി
അവസഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അവര്ക്കട്ട്  അതട്ട്  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  അവരുലട
പരമ്പരഭാഗത  ഭക്ഷണലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലല്ലങനില സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  കൃഷനി  വകുപ്പുമഭായനി  ബനലപട്ടുലകേഭാണട്ട്
ഗഗൗരവമഭായനിലടടുത്ത  ഒരു  വനിഷയമഭാണനിതട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്
പറഞതു  കപഭാലല  സഭാധഭാരണയഭായനി  അരനികയഭാ  കഗഭാതകമ്പഭാ  ലകേഭാടുത്തഭാല  ഇഗൗ
പഭാവങ്ങള  കേഴെനിക്കനില്ല.  എത  കപഭാഷകേഗുണമുള്ള  സഭാധനങ്ങള  ലകേഭാടുത്തഭാലലാം
മുത്തഭാറനി,  കചേഭാളലാം,  റഭാഗനി  ഇലതഭാലക്കയഭാണട്ട്  അവരുലട  കപഭാഷകേഭാഹഭാരലമന്നട്ട്
പറയുന്നതട്ട്.  അവലര  സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം  കടസ്റ്റുള്ള  ഭക്ഷണലാം  അതഭാണട്ട്.
നനിര്ഭഭാഗലവശഭാലള്ള  ഒരു  പ്രശ്നലാം,  ഭൂമനി   ലകേഭാടുത്തഭാലലാം  അവര്ക്കട്ട്  ആ  ഭൂമനിയനില
സസ്വതനമഭായനി  കൃഷനി  ലചേയ്യഭാന  സഭാധനിക്കനില്ല.  പല  കേഭാരണങ്ങളുണട്ട്.  ഞഭാന
ഏലതങനിലലാം  ഒരു വകുപനിലന കുറലപടുത്തഭാന ആഗഹനിക്കുന്നനില്ല.  ഇകപഭാള തലന്ന
വനഭാവകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുള്ള  ഭൂമനിയനില   ആ  പഭാവങ്ങള
പഭാരമ്പരലമഭായനി  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്ന  സഭാധനങ്ങള  കൃഷനി  ഇറക്കഭാന  വന്നഭാല
കഫഭാറസ്റ്റുകേഭാര്  വന്നട്ട്  ജണ  ലകേട്ടുലാം.  അവര്ക്കട്ട്  ആലകേ  കപടനിയഭാണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  അവര്  പഭാരമ്പരല  കൃഷനി  രതീതനിയനില  നനിന്നട്ട്  മഭാറഭാന
നനിര്ബനനിതരഭാവകേയഭാണട്ട്.  കകേഭാഴെനിയുലാം  ആടുലമഭാലക്ക  ലകേഭാടുത്തഭാല
അവര്  രക്ഷലപടനില്ല.  ഏറവലാം  പ്രധഭാനലപടതട്ട്  ഉലപഭാദനക്ഷമതയുള്ളതുലാം
ഉലപഭാദനപരമഭായനിട്ടുള്ളതുമഭായ  കമഖലയനികലയട്ട്  ഇവരുലട  കേഭായനികേകശഷനിയുലാം
കേഴെനിവലാം  മഭാറനിലയടുക്കുകേ  എനള്ളതഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്  സഹകേരണ കമഖലയുലാം  വളലര
പ്രധഭാനലപടതഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  മനസനിലഭാക്കനി  കൃഷനി  വകുപ്പുലാം  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  വകുപ്പുലാം
കയഭാജനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  പരമഭാവധനി  ഉലപഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
പഭാരമ്പരലമഭായനിട്ടുള്ള  അവരുലട  കൃഷനി  രതീതനികേള  തനിരനിച്ചുലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം
അതനിനട്ട് മഭാര്ക്കറ്റുണഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള ശമമഭാണട്ട് നടത്തഭാന കപഭാകുന്നതട്ട്. 
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ശതീ  .    ലഎ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന:  സര്,  ജനനതീ  ജന്മരക്ഷഭാ  പദതനി  എന്നതട്ട്

ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനില  അനഭാകരഭാഗലലാം  തടഞട്ട്  അവര്ക്കട്ട്  കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ലകേഭാണ്ടുവന്ന  പദതനിയഭാണട്ട്.  ഇത്തരലാം  പദതനികേള

പടനികേവര്ഗ്ഗ  കമഖലയനിലള്ളവരുലട  ആകരഭാഗല  നനിലവഭാരലാം  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം

കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാകുനലണനലാം

അകതഭാലടഭാപലാം  തലന്ന   പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ചേനികേനിത്സയ്ക്കുകവണനി  കകേഭാടനികേള

അനുവദനിചനിട്ടുലണനലാം മനനി ഇവനിലട സൂചേനിപനിച്ചു.  ഇലതഭാലക്ക അനുവദനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം

സമയബനനിതമഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  അതട്ട്  ഉപകയഭാഗലപടുന്നനില്ല  എന്ന

ആകരഭാപണമഭാണട്ട്  ഉയര്നവരുന്നതട്ട്.  ഇത്തരലാം  പദതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് ലഭനിക്കുനകണഭാ എന്നട്ട് ജനില്ലഭാ തലത്തനില  ജനപ്രതനിനനിധനികേള

അടങ്ങുന്ന  ഒരു  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  സനിസ്റ്റലാം  രൂപതീകേരനിചട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള്ള

സഭാഹചേരലമുണഭാക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  കചേഭാദലലാം  വളലര  കനിയറഭായനില്ല.  എനഭാണട്ട്

ആകക്ഷപലാം  വന്നതട്ട്  എന്നതട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  സൂചേനിപനിച്ചുക്കഴെനിഞഭാല

അകനസ്വഷനിക്കഭാലാം.

മനി  .    സതീക്കര്:  ആകക്ഷപലാം  ഉലണങനില  ഉന്നയനിചഭാല  പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം

എന്നഭാണട്ട് പറഞതട്ട്.

ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന: ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പറുലാം ഞഭാനുലാം പലങടുത്ത ഒരു കയഭാഗലാം

വയനഭാടനില കചേര്ന്നനിരുന.  അതനിലലാം ഇഗൗ വനിഷയലാം വന്നതഭാണട്ട്.  അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

ഒരു ഉകദലഭാഗസലന്റെ കപരനില നടപടനിലയടുത്തനിട്ടുണട്ട്. പ്രനിനസനിപല ലസക്രടറനി ഇകപഭാള

അകനസ്വഷനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഏതട്ട് കേഭാലഘടത്തനിലഭായഭാലലാം കബഭാധപൂര്വലാം ലതറട്ട്

വരുത്തുന്നതനില മഭാതകമ ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട് ഇടലപടഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു. ഇതട്ട് ഇകപഭാള

മഭാതമുള്ളതല്ല  മുന  കേഭാലഘടത്തനിലമുള്ളതഭാണട്ട്.  നല്ല  വനിശസ്വഭാസത്തനില  ലചേയ്യുന്ന

കേഭാരലങ്ങളക്കട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  ലപ്രഭാടക്ഷന  നലകേനികയ  മതനിയഭാകൂ.  ഏലതങനിലലാം

രൂപത്തനിലള്ള  ലചേറനിയ  ഇലറഗുലഭാരനിറനി  വരുന്നതനില,  നശനിപനിക്കുന്ന  രൂപത്തനില

സമതീപനലമടുത്തുക്കഴെനിഞഭാല  പനിലന്ന  ഉകദലഭാഗസലര  വനിശസ്വഭാസത്തനിലലടുക്കഭാനുലാം

സഭാധനിക്കനില്ല.  അതട്ട്  അകനസ്വഷനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  അകനസ്വഷനിചട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  പറഞതുകപഭാലല

ജനില്ലഭാതലത്തനില ഒരു  സലാംവനിധഭാനലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതുസലാംബനനിചട്ട്

ആകലഭാചേനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.
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ലതഭാഴെനില ടനപുണല രലാംഗത്തട്ട് സമഗവനികേസനലാം

3(*363) ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട്:

   ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട്:

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്:

   ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ്:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലതഭാഴെനില  ടനപുണല  രലാംഗത്തട്ട്  സമഗവനികേസനത്തനിനട്ട്  എലനല്ലഭാലാം

കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട് ആസൂതണലാം ലചേയനിരനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  'കകേരള  അക്കഭാദമനി  കഫഭാർ  സനിലസട്ട്  എക്സൈലനസട്ട്.'-ലന്റെ

കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട്  അഫനിലനികയഷന  നലകേഭാന  എലനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്

ടകേലക്കഭാള്ളഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  രലാംഗലത്ത  വനികേസനത്തനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം

പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനല്ലഭാലാം?

ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന): സര്, 

(എ)  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില  ലതഭാഴെനില  ടനപുണലവനികേസന  കകേന്ദ്രങ്ങള

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനില  കകേരള  അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്

സനിലസട്ട് എക്സൈലനസട്ട് (Kerala Academy for Skills Excellence) സഭാപനിതമഭായനി.

പ്രസ്തുത  സഭാപനത്തനിലന്റെ  കമലകനഭാടത്തനില  തഭാലഴെപറയുന്ന  ടനപുണലവനികേസന

കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.

I. ലസന്റെര് ഓഫട്ട് എക്സൈലനസട്ട്

1. NICE (നഴനിലാംഗട്ട് ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂടട്ട് കഫഭാര് കേരനിയര് എനഹഭാനലസന്റെട്ട്)

2. CATS (ലസന്റെര് കഫഭാര് അഡസ്വഭാനസ്ഡട്ട് ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട് ഇന ലസകേഡ്യൂരനിറനി)

3. ESPOIR (എനടലറന സനിലസട്ട് കപ്രഭാഗഭാലാം കഫഭാര് ഓയനില & റനിഗട്ട്)

4. CRETT  (ലസന്റെര് കഫഭാര്  റനിസര്ചട്ട്  ഇന എഡഡ്യുകക്കഷന  ആന്റെട്ട്  ടതീചര്

ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്)

5. CEED  (ലസന്റെര്  കഫഭാര്  എക്സൈലനസട്ട്  എന്റെര്ലപ്രണര്ഷനിപട്ട്

ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്)
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II. ഇനലന ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചേര് ആന്റെട്ട് കേണ്സ്ട്രക്ഷന   (IIIC) 

കേണ്സ്ട്രക്ഷന  കമഖലയനില  അതനിവനിദഗ്ദ്ധ  ലതഭാഴെനില  ലപ്രഭാഫഷണലകേലള

വഭാര്ലത്തടുക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലയനിലല  ചേവറയനില  Indian

Institute  of  Infrastructure  and  Construction  (IIIC)-ലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  IIIC-ല  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനിലള്ള

കേണ്സ്ട്രക്ഷന  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  ആനഡട്ട്  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  കമസണറനി,

കേഭാര്ലപന്റെറനി,  പലാംബനിലാംഗട്ട്,  ഇലക്ട്രേനിക്കല,  ഡഭാഫ്റ്റെട്ട്സഭാന,  സൂപര്ലവസര്,  ടസറട്ട്

മഭാകനജര്  എന്നതീ  വലതലസ്ത  കമഖലകേളനില  ടനപുണല  വനികേസനത്തനിനുതകുന്ന

കകേഭാഴ്സുകേളുലാം ലഭലമഭാക്കഭാന ആകലഭാചേനിക്കുന.

III. കേഗൗശല കകേന്ദ്രങ്ങള

ടനപുണലവനികേസനത്തനിനുലാം  വലക്തനിതസ്വ  വനികേസനത്തനിനുലാം  ലതഭാഴെനില

കനടുന്നതനിനുലാം  കവണനിയുള്ള  സഭാപനമഭാണട്ട്  കേഗൗശല  കകേന്ദ്ര.  സ്കൂള-കകേഭാകളജട്ട്

തലത്തനിലള്ള  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  ലതഭാഴെനില  അഭനിരുചേനി  മനസനിലഭാക്കനി  അവര്ക്കട്ട്

ഉചേനിതമഭായ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകുന്നതനിനുള്ള അസസട്ട്ലമന്റെട്ട് ആനഡട്ട് കേരനിയര്

ടഗഡനസട്ട് ലസല്ലഭായനി കേഗൗശല കകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

IV.   എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറുകേള

കകേരള  അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്  സനിലസട്ട്  എക്സൈലനസട്ട്  ഡയറകകററട്ട്  ഓഫട്ട്

എലാംകപഭായ്ലമന്റുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചുകേലള

എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്ന  ടനപുണല  വനികേസന  പദതനി

നടത്തനിവരുന.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറുകേളനില രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്യുന്ന

ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്  അവരുലട  കയഭാഗലതയുലാം,  കേഴെനിവലാം,  അഭനിരുചേനിയുലാം

മനസനിലഭാക്കനി  കുറവകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  തരത്തനിലള്ള

പരനിശതീലനങ്ങള  നലകേനി  ലതഭാഴെനിലനിനട്ട്  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേയുലാം,  എലാംകപഭായബനിലനിറനി

ലസന്റെറനിനകേത്തുലാം,  പുറത്തുമഭായനി  ലചേറുതുലാം,  വലതുമഭായ  ലതഭാഴെനില  കമളകേള

സലാംഘടനിപനിചട്ട്  സസ്വകേഭാരല  കമഖലയനില  ലതഭാഴെനില  കനടനിലയടുക്കഭാന  അവലര

സഹഭായനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.
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V. കകേരള കസ്റ്ററട്ട് ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ഡനിടസന   (KSID)

ഡനിടസന രലാംഗത്തട്ട് ഉഗൗര്ജ്ജസസ്വലരഭായ ഒരു സമൂഹലത്ത സൃഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കവണനിയഭാണട്ട്  കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്  ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ഡനിടസന  സഭാപനിചതട്ട്.
കേരകേഗൗശല  വനിഭഭാഗങ്ങള,  ലപ്രഭാഫഷണല  ഡനിടസനര്മഭാര്,  ലപഭാതുജനങ്ങള
എന്നനിവരുലട പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  രൂപകേലപന ലചേയതട്ട്.  നഭാഷണല
ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ഡനിടസന  (NID,  AHMEDABAD)-ലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  ആരലാംഭനിചതട്ട്.  ഡനിടസന  വനിദലഭാഭലഭാസലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കലഭാണട്ട് KSID-യുലട പ്രഭാഥമനികേ ലക്ഷലലാം. ഇന്റെകഗറഡട്ട് ലടക്സൈട്ട്ടറല
ആന്റെട്ട് അപഭാരല ഡനിടസന, ലഎ.ടനി.  ഇന്റെകഗറഡട്ട് കേമ്മേഡ്യൂണനികക്കഷന ഡനിടസന,
ഇന്റെകഗറഡട്ട് ടലഫ് സ് ടറല കപ്രഭാഡകട്ട് ഡനിടസന തുടങ്ങനിയ പനി.ജനി.  ഡനികപഭാമ
കകേഭാഴ്സുകേള നനിലവനില നടന വരുന.

(ബനി)  നഭാഷണല  സനില  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  (NSDC)-ലന്റെ
അഫനിലനികയറഡട്ട്  പഭാര്ടട്ട്ണര്  ആയ  KASE  (കകേരള  അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്  സനിലസട്ട്
എക്സൈലനസട്ട്)  സസ്വകേഭാരല പങഭാളനികേളുമഭായനി കചേര്ന നടത്തുന്ന കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട്  NSQF
അടലനലമന്റെട്ട്  (നഭാഷണല  സനില  കേസ്വഭാളനിഫനികക്കഷന  ലഫയനിലാംവര്ക്കട്ട്)
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഉണട്ട്.  KASE  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  വനിവനിധ  ടനപുണല  വനികേസന
പദതനികേളക്കഭായനി  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി
തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.

ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട്:  സര്,  ജനില്ലഭാ  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചനികനഭാടട്ട്
അനുബനനിചട്ട് സഭാപനിചനിരനിക്കുന്ന എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേകളഭാടട്ട്  സഹകേരനിചട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സസ്വകേഭാരല  ഏജനസനികേളുണട്ട്.  ഇവര്  ലചേയ്യുന്നതട്ട്  സസ്വകേഭാരല
കമഖലയനിലല  ആകേര്ഷകേമഭായ  തസ്തനികേ  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  ലസന്റെറുകേലള
അറനിയനിക്കഭാലത ഒഴെനിവഭാക്കനി ഉകദലഭാഗദഭായകേരനില നനിനലാം പ്രതനിഫലലാം പറനിലക്കഭാണട്ട്
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേലള  കനരനിടട്ട്  നനിയമനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ? 

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന: ഇഗൗ പരഭാതനി   തനകേഴെനിഞഭാല ബഹുമഭാനലപട
അലാംഗലാം  പ്രകതലകേമഭായനി    ആവശലമഭായ  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്  ലതഭാഴെനില  സഭാധലത  പരമഭാവധനി
വനികേസനിപനിലചടുത്തട്ട്  ലതഭാഴെനില  നലകുന്നതനിനുള്ള  സഗൗകേരലങ്ങളുണഭാക്കുകേ
എനള്ളതഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലലാം  സസ്വകേഭാരല
കമഖലയനിലലാം സനിലഡഭായനിട്ടുള്ള ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് സഹഭായകേരമഭായ
സനില ലഡവലപ്ലമന്റെഭാണട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്. 

(കചേഭാകദലഭാത്തര സമയലാം കേഴെനിഞ്ഞു.)
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(2)  കരഖഭാമൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷതചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

ഡതീ-അഡനിക്ഷന ലസന്റെര്
4 (*364)  ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .    ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം :

ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാർപകറഷലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില
സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഡതീ-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെര്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതങനിലലാം  ഡതീ-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെറുകേള  എടക്സൈസട്ട്  വകുപനിലന്റെ
ധനസഹഭായത്തഭാല പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; എങനില എവനിലടലയല്ലഭാമഭാണട്ട്;

(സനി)  മദലവനിമുക്തനി  കനടുന്ന  നനിര്ദനലര  സഹഭായനിക്കഭാന  എലനങനിലലാം
ധനസഹഭായ  പദതനികേളക്കട്ട്  രൂപലാം  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  വനിശദഭാലാംശലാം
നൽകുകമഭാ;

(ഡനി)  മദലവനിരുദ/മദലവനിമുക്ത  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
നലകുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാർപകറഷനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകുകമഭാ?

ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന): 

(എ) പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(ബനി)  എടക്സൈസട്ട്  വകുപനിലന്റെ  ധനസഹഭായത്തഭാല  ഡതീ-അഡനിക്ഷന
ലസന്റെറുകേലളഭാനലാംതലന്ന പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില്ല.

(സനി) പദതനികേലളഭാനലാം നനിലവനിലനില്ല.

(ഡനി)  കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനിലൂലട  ലഭലമഭാകുന്ന  5%
ലസസട്ട്  ഇനത്തനില  കശഖരനിക്കുന്ന ഫണനില  നനിനലാം  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം
ഇത്തരലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് തുകേ വനിനനികയഭാഗനിച്ചുവരുനണട്ട്.  ഇഗൗ ഫണനിലല തുകേ
വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  കകേരള  സലാംസഭാന ലഹരനി  വര്ജ്ജന മനിഷന,  "വനിമുക്തനി"  മുകഖന
വനിപുലമഭായ പ്രചേഭാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് രൂപലാംനലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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വനഭൂമനികയഭാടട്ട് കചേര്നകേനിടക്കുന്ന സസ്വകേഭാരല ഭൂമനി ടകേമഭാറുന്നതനിനട്ട്
നനിയനണലാം

5 (*365) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി   :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു   :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനഭൂമനികയഭാടട്ട്  കചേര്ന്നട്ട്  കേനിടക്കുന്ന  സസ്വകേഭാരല  ഭൂമനി  ടകേമഭാറുന്നതനിനട്ട്
നനിയനണലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ഏതട്ട്  തരത്തനിലള്ള
നനിയനണങ്ങളഭാണട്ട് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനിലല  പതനിനഭായനിരക്കണക്കനിനട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി
ക്രയവനിക്രയലാം  അസഭാധലമഭാക്കുന്ന  ഈ  സനിതനി  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  സതസ്വര
നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  വനഭാതനിര്ത്തനി  കവര്തനിരനിക്കല  പ്രക്രനിയ  നടക്കുനകണഭാ;  അതനിലന്റെ
പുകരഭാഗതനി  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഈ  പ്രവൃത്തനി  തസ്വരനിതലപടുത്തഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജു): 

(എ)  വനഭൂമനികയഭാടട്ട്  കചേര്നകേനിടക്കുന്ന  ഭൂമനി  ടകേമഭാറുന്നതനിനട്ട്
നനിയനണമുണട്ട്.  രജനികസ്ട്രഷന (കകേരള അലമന്റെട്ട്ലമന്റെട്ട്)  ആകട്ട്  2012-ല വരുത്തനിയ
കഭദഗതനിയനില,  ലസക്ഷന  71(3)  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുകമ്പഭാള
ബനലപട വകുപ്പുകദലഭാഗസരുലട എന.ഒ.സനി. നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  എന.ഒ.സനി.  നലകുന്നതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ബുദനിമുട്ടുലാം
കേഭാലതഭാമസവലാം  ഉണഭാക്കരുലതനലാം  ആയതനിനഭാവശലമഭായ  മുനകേരുതലകേള
എടുക്കണലമനലാം  ഇതുമഭായനി  ബനലപട  പരഭാതനികേള  ലഭനിചഭാല  അവയട്ട്  അതതീവ
പ്രഭാധഭാനലലാം  നലകകേണതഭാലണനലാം  കേര്ഷകേരുലട  പരഭാതനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണ
അടനിയനര  നടപടനികേള  ടകേലക്കഭാകള്ളണതുമഭാലണന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം  ബനലപട
എല്ലഭാ ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  വനഭാതനിര്ത്തനി  കവര്തനിരനിക്കല  പ്രഥമ  പരനിഗണന  നലകേനിലക്കഭാണട്ട്
നടത്തനിവരുന.   കകേരളത്തനില  ആലകേ  16585  കേനി.മതീ.  വനഭാതനിര്ത്തനിയുള്ളതനില
ഏകേകദശലാം  3002  കേനി.മതീ.  കവര്തനിരനിക്കഭാനുള്ളതഭായനി  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇഗൗ
അതനിര്ത്തനി  എതയുലാംകവഗലാം  അളനതനിരനിചട്ട്  സനിരലാം  ജണയനിടട്ട്  കവര്തനിരനിക്കഭാന
കവണ  നടപടനികേള  ദ്രുതഗതനിയനില  ഏലറടുത്തട്ട്  നടപഭാക്കനിവരുന.   കേര്ഷകേരുലട
സഹകേരണകത്തഭാലട  അടുത്ത  മൂന്നട്ട്  വര്ഷലാംലകേഭാണട്ട്  ഇഗൗ  പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുലമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
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അടപഭാടനി വഭാലനി ഇറനികഗഷന കപ്രഭാജകട്ട്

6 (*366) ശതീ  .   മുല്ലക്കര രതഭാകേരന  :

ശതീ  .   ജനി  .  എസട്ട്  .   ജയലഭാല  :

ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി  .:
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സനനില  കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  അടപഭാടനിയനിലല  കൃഷനിയനിടങ്ങളനികലയട്ട്  ലവള്ളലമത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി

നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന അണലക്കടനിലന്റെ (അ ടപഭാടനി വഭാലനി ഇറനികഗഷന കപ്രഭാജകട്ട്)
പ്രഭാരലാംഭ പണനികേള എന്നട്ട് തുടങ്ങുലമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അണലക്കടനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഏലതങനിലലാം  അയല  സലാംസഭാനലാം  പ്രസ്തുത  അണലക്കടനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനില തടസവഭാദങ്ങള ഉന്നയനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതഡ്യു ടനി  .   കതഭാമസട്ട്):
(എ)  കേഭാകവരനി  നദതീജല  തര്ക്കപരനിഹഭാര  ട്രെനിബഡ്യൂണലനിലന്റെ  അനനിമ  വനിധനി

2007-ല വരനികേയുലാം  2013-ല നനിയമലാം പ്രഭാബലലത്തനില വരനികേയുലാം ലചേയ്തു.  പ്രസ്തുത
വനിധനിയനില  അടപഭാടനി  വഭാലനി  ഇറനികഗഷന  കപ്രഭാജകനിനട്ട്  2.87  ടനി.എലാം.സനി.  ജലലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനിലല  നനിയമങ്ങളനുസരനിചട്ട്  പദതനിക്കട്ട്  പഭാരനിസനിതനികേ
അനുമതനിയുലാം  വനലാം  വകുപനിലന്റെ അനുമതനിയുലാം  ആവശലമഭാണട്ട്.   2013-ല കേഭാകവരനി
വനിധനി  പ്രഭാബലലത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  പദതനിക്കഭായുള്ള  അനുമതനികേള
കനടനിലയടുക്കുന്നതനിനുള്ള ശമങ്ങള ജലകസചേന വകുപട്ട് നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി) 11-08-2016-ല നടന്ന കകേന്ദ്ര പരനിസനിതനി മനഭാലയത്തനിലന്റെ 96-ാാമതത
Expert  Appraisal  Committee  (EAC)-യുലട  കയഭാഗത്തനില  എ.വനി.ലഎ.പനി.-ക്കട്ട്
പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പരനിസനിതനി  ആഘഭാതപഠനലാം
നടത്തുന്നതനിനുള്ള പഠന വനിഷയങ്ങള (Terms of References) അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം
അതനിലനത്തുടര്ന്നട്ട്  എ.വനി.ലഎ.പനി.-യുലട  പരനിസനിതനി  ആഘഭാത  പഠനലാം
ലസപ്റലാംബര് 16-നട്ട് ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  അതനിനുകശഷലാം 10-10-2016-ലല
കേത്തട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ToR  നലകുന്ന  കേഭാരലലാം  നനിര്ത്തനിവയഭാന  തതീരുമഭാനനിചതഭായനി
Ministry of Environment കകേരളലത്ത അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  അടപഭാടനി  വഭാലനി  ഇറനികഗഷന  പദതനി  വന്നനിലല്ലങനില  കകേരളത്തനിനട്ട്
അവകേഭാശലപട  ജലലാംകൂടനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലമന്നതനിനഭാല  തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്  സര്ക്കഭാര്
അടപഭാടനി  വഭാലനി  ഇറനികഗഷന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കരുലതന്നട്ട്  കേഭാണനിചട്ട്
പ്രധഭാനമനനിക്കട്ട്  കേത്തട്ട്  അയയ്ക്കുകേയുലാം  പദതനിലക്കതനിരഭായനി  തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്  നനിയമസഭ
ലഎകേകേകണലന പ്രകമയലാം പഭാസഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
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മഴെലവള്ള സലാംഭരണലാം
7 (*367) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര്:

ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട്:
ശതീ  .   ടഹബനി ഈഡന:
ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മഴെലവള്ള  സലാംഭരണലാം  ജനകേതീയമഭാക്കഭാന  എലനല്ലഭാലാം

കേര്മ്മേ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആരുലടലയല്ലഭാലാം  പങഭാളനിത്തമഭാണട്ട്  ഇതനിനഭായനി  പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന്നലതന്നട്ട്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ജനങ്ങലള  കബഭാധവലക്കരനിക്കഭാനുലാം  കേര്ശനമഭായനി  ഇതട്ട്
പഭാലനിക്കലപടഭാനുലാം  എലനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഭരണതലത്തനില
ടകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതഡ്യു ടനി  .   കതഭാമസട്ട്):

(എ)  കകേരള  റൂറല  വഭാടര്  സടപ  ആന്റെട്ട്  സഭാനനികടഷന  ഏജനസനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  "മഴെകകേന്ദ്രലാം"  മഴെലവള്ളലാം  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   കസ്റ്ററട്ട്  പഭാന  പദതനിയനില  ലഭലമഭാക്കുന്ന
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളനിലലാം
സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനിലമഭാണട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.   ഗഭാമ
പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലൂലട  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനി  മുഖഭാനരലാം  വലക്തനിഗത
കുടുലാംബങ്ങളക്കഭാണട്ട്  പദതനിയുലട  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുന്നതട്ട്.   കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം
രൂക്ഷമഭായനി  അനുഭവലപടുന്നതുലാം  തഭാരതകമലന  ഇതര  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള
കുറവഭായതുമഭായ  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളക്കട്ട്  മുനഗണന  നലകേനിലക്കഭാണഭാണട്ട്
പദതനിക്കഭായനി  ഗഭാമ  പഞ്ചഭായത്തുകേലള  ലതരലഞടുക്കുന്നതട്ട്.   ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട്
ഭരണസമനിതനി  അലാംഗതീകേരനിച്ചുനലകുന്ന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  പടനികേപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്
ആനുകൂലലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതട്ട്.   പദതനിയുലട  അടങല  തുകേയുലട  5%  തുകേ
ബനി.പനി.എല.  വനിഭഭാഗത്തനിലലപടുന്നവരുലാം  10%  തുകേ  എ.പനി.എല.
വനിഭഭാഗത്തനിലലപടുന്നവരുലാം  ഗുണകഭഭാക്തൃ  വനിഹനിതമഭായനി  നലകകേണതുണട്ട്.
ലഫകറഭാസനിമന്റെട്ട്  സഭാകങതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  10000  ലനിറര്
കശഷനിയുള്ള സലാംഭരണനികേളഭാണട്ട് ലഭലമഭാക്കുന്നതട്ട്.  പ്രസ്തുത പദതനി കേഴെനിഞ വര്ഷലാം
മുതല  വനിദലഭാലയങ്ങളനികലക്കുലാം  വലഭാപനിപനിച്ചു.   "ജലസഗൗഹൃദ  വനിദലഭാലയലാം"  എന്നട്ട്
നഭാമകേരണലാം  ലചേയട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചഭാണട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.   പദതനിയുലട  ആദലഘടലമന്ന നനിലയനില  14  ജനില്ലകേളനില
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നനിനലാം  ലതരലഞടുക്കലപടനിരനിക്കുന്ന  840  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളക്കഭാണട്ട്  മഴെലവള്ള
സലാംഭരണനി  നനിര്മ്മേനിച്ചുനലകുന്നതട്ട്.   വലക്തനിഗത  കുടുലാംബങ്ങളക്കുള്ള  മഴെലവള്ള
സലാംഭരണ പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി അഞ്ചട്ട് ജനില്ലകേളനിലല 15 ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളനിലഭായനി
4000-കത്തഭാളലാം  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  കേഴെനിഞ  മൂന്നട്ട്  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില  ആനുകൂലലലാം
ലഭലമഭാക്കഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  മഴെലവള്ള  സലാംഭരണലാം  ജനകേതീയമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
കവനലക്കഭാലലത്ത  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്നതനിനുമഭായനി  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന
മഴെലവള്ള സലാംഭരണ പദതനിയഭാണട്ട് 'വര്ഷ' പദതനി.  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി 2002
മുതല  തനിരുവനനപുരലാം,  ആലപ്പുഴെ,  കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,  ഇടുക്കനി  എന്നതീ
ജനില്ലകേളനിലഭായനി  5748  യൂണനിറ്റുകേളുലട  പണനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
വര്ഷകേഭാലത്തട്ട് വതീടനിലന്റെ കമലക്കൂരയനില പതനിക്കുന്ന മഴെലവള്ളലാം ശഭാസതീയമഭായനി ടഭാങനില
കശഖരനിചട്ട്  സരക്ഷനിതമഭായനി  സൂക്ഷനിചട്ട്  കവനലക്കഭാലത്തട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്
മഴെലവള്ള സലാംഭരണ പദതനിയഭായ 'വര്ഷ'  പദതനിലകേഭാണട്ട് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി
ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതട്ട്.   ഒരു  ഭവനത്തനിനട്ട്  5000  ലനിറര്  എന്ന  നനിലയനില  രണട്ട്
ഭവനത്തനികലക്കട്ട് 10000 ലനിറര് കശഷനിയുള്ള സലാംഭരണനിയഭാണട്ട് നനിലവനില കകേരള വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി നനിര്മ്മേനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.

(ബനി)  ലതരലഞടുക്കലപടുന്ന  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളുലട  പരനിപൂര്ണ്ണ
പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  "മഴെകകേന്ദ്രലാം"  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  പരനിചേയ
സമ്പന്നരഭായ സന്നദ സലാംഘടനകേളുലട കസവനലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയഭാണട്ട് പദതനി
ഓകരഭാ പഞ്ചഭായത്തനിലലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  പ്രസ്തുത സലാംഘടനയുലട കസവനലാം പദതനി
നനിര്വഹണത്തനിനുകശഷവലാം ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.  

സ്കൂളുകേളനില  നടപനിലഭാക്കുന്ന  മഴെലവള്ള  സലാംഭരണ  പദതനി  സ്കൂള
അധനികേഭാരനികേലളയുലാം  രക്ഷഭാകേര്തൃ  സമനിതനികേലളയുലാം  സ്കൂള  കബ്ബുകേലളയുലാം
പലങടുപനിച്ചുലകേഭാണഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.   2002-ല  'വര്ഷ'  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  പദതനിയുലട  ലചേലവനിലന്റെ  90%  കകേന്ദ്ര  സഹഭായവലാം  10%
ഉപകഭഭാക്തൃ വനിഹനിതവമഭായനിരുന.  എന്നഭാല 1-4-2015  മുതല കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം  60%
ആയനി കുറചനിട്ടുണട്ട്.  എന.ജനി.ഒ. മുകഖനയഭാണട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.

(സനി) മഴെലവള്ള സലാംഭരണ പദതനി ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളനിലലാം വനിദലഭാലയങ്ങളനിലലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  അവനിടലത്ത  ജനങ്ങലളയുലാം  വനിദലഭാര്തനി  സമൂഹലത്തയുലാം
കബഭാധവലക്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കഭാസ്സുകേളുലാം  ലഘുകലഖകേളുലാം  മഴെ  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ലചേയ്തുവരുനണട്ട്.   സര്ക്കഭാര്  വകേ  ലപഭാതുസഭാപനങ്ങളനില  മഭാതൃകേഭാ
മഴെലവള്ള സലാംഭരണനികേള നനിര്മ്മേനിചട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് മഴെലവള്ള സലാംഭരണത്തനിലന്റെ
സകനശലാം നലകുവഭാന പരനിപഭാടനികേള ആസൂതണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  മഴെലവള്ളലാം സലാംഭരനിചട്ട്
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കേനിണറുകേള  വലഭാപകേമഭായനി  റതീചേഭാര്ജട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  പരനിപഭാടനികേളുലാം  ആസൂതണലാം
ലചേയട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ലക്ഷലമനിടുന.   മഴെകകേന്ദ്രത്തനിനട്ട്  പുറകമ  മഴെലവള്ള  സലാംഭരണ
പരനിപഭാടനിലയ സലാംബനനിചട്ട്  ജനങ്ങലള കബഭാധവലക്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഇടലപടലകേള
ജലനനിധനി  പദതനിയുലട  ഇനഫര്കമഷന,  എഡഡ്യൂകക്കഷന  ആന്റെട്ട്  കേമ്മേഡ്യൂണനികക്കഷന
(IEC) വനിഭഭാഗത്തനില ഉളലപടുത്തനി ദൃശല, ശവണ, അചടനി എന്നതീ മഭാധലമങ്ങളനിലൂലടയുലാം
കേമ്മേഡ്യൂണനികക്കഷന  ആന്റെട്ട്  കേപഭാസനിറനി  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  യൂണനിറട്ട്  (CCDU)-ലന്റെ  IEC
പരനിപഭാടനികേളനില ഉളലപടുത്തനിയുലാം ലചേയ്തുവരുനണട്ട്.

ആദനിവഭാസനി ജനവനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് ശുചേനിതസ്വമുള്ള ജതീവനിത സഭാഹചേരലലാം
ഒരുക്കഭാന നടപടനി

8 (*368)  ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന: 
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട്: 
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട്: 
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആദനിവഭാസനി  ജനവനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  ജതീവനിത  മഭാര്ഗ്ഗത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാരനില
നനിന്നട്ട് നലകേനിവരുന്ന സഹഭായങ്ങള എലനല്ലഭാമഭാണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനില നനിന്നട്ട് ഉപജതീവനത്തനിനഭായനി നലകുന്ന കേനകേഭാലനികേലളയുലാം
മറട്ട്  വളര്ത്തുമൃഗങ്ങലളയുലാം  ഇവര്  എപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  പഭാര്പനിക്കുന്നലതന്നട്ട്
നനിരതീക്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവലയ  പ്രകതലകേലാം  പഭാര്പനിക്കഭാന  സഗൗകേരലമനില്ലഭാത്തതുമൂലലാം  തങ്ങള
തഭാമസനിക്കുന്ന  കൂരയട്ട്  കേതീഴെനില  തലന്ന  അവലയ  വളര്ത്തുന്നതുലകേഭാണ്ടുണഭാകുന്ന
ആകരഭാഗല  പ്രശ്നങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  ആവശലമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തഭാന
സതസ്വര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന):

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ജതീവനിതമഭാര്ഗ്ഗത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  സസ്വയലാംലതഭാഴെനില
പദതനികേളുലാം  മറനിതര  വരുമഭാനദഭായകേ  പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   കൂടഭാലത
ടനപുണല  വനികേസന  പദതനികേളനിലൂലട  വനിവനിധ  ലതഭാഴെനില  കമഖലകേളനില  കജഭാലനി
കനടുന്നതനിനുള്ള പ്രകതലകേ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിവരുന.  

കൃഷനി,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  ക്ഷതീരവനികേസനലാം,  ഫനിഷറതീസട്ട്,  ആയുഷട്ട്,  ടൂറനിസലാം,
കുടുലാംബശതീ  വകുപ്പുകേള  വഴെനി  വരുമഭാനദഭായകേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏലറടുത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  
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ആധുനനികേ  ലതഭാഴെനില  കമഖലകേളനിലണഭാകുന്ന  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള
സസ്വഭായത്തമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്/ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളഭായ
ലകേലകട്രെഭാണ്,  മനിലമ,  ലസന്റെര്  കഫഭാര്  ബകയഭാകപഭാളനിമര്  സയനസട്ട്  ആന്റെട്ട്
ലടകകഭാളജനി,  ഇലകക്ട്രേഭാണനിക്സൈട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  ഓഫട്ട്  ഇനലഭാ  ലനിമനിറഡട്ട്,  പ്രതീ-
റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട്  ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെര്  തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങള  വഴെനി  പരനിശതീലനലാം
നലകേനി കജഭാലനി ഉറപഭാക്കുന്ന പദതനിയുലാം (placement) നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  വനിവനിധ
ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണട്ട്,  എസട്ട്.സനി.എ.  ടു
ടനി.എസട്ട്.പനി.,  ആര്ടനിക്കനിള  275(1),  എ.ടനി.എസട്ട്.പനി.  എന്നതീ  പദതനികേള  വഴെനി
ഓകരഭാ  കകേഭാളനനികേളുലടയുലാം  പ്രകതലകേതകേളക്കനുസരനിചട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ
ലതഭാഴെനിലദഭായകേ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ  യുവഭാക്കളക്കട്ട്  സസ്വയലാം
ലതഭാഴെനിലനിനുലാം  ടനപുണലവനികേസന  പരനിശതീലനത്തനിനുമഭായനി  500  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

വലക്തനിഗത ധനസഹഭായലാം നലകുന്നതനിലന്റെ വനിശഭാദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപട്ട്, മനിലമ കപഭാലള്ള ഏജനസനികേള വഴെനിയുലാം
ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപട്ട്,  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപട്ട്  എന്നതീ  വകുപ്പുകേള  മുകഖനയുലാം
കേനകേഭാലനികേലള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നകതഭാലടഭാപലാം  കേഭാലനിലത്തഭാഴുത്തുലാം  നനിര്മ്മേനിചട്ട്
നലകേനിവരുന.  

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലടയുള്ള  പദതനിയഭാകേയഭാല
പരമ്പരഭാഗത  രതീതനിയനിലള്ള  ലതഭാഴുത്തട്ട്  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  അവര്  മൃഗങ്ങലള
പരനിപഭാലനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(സനി)  വളര്ത്തുമൃഗങ്ങലള  തഭാമസനിക്കുന്ന  കൂരയട്ട്  കേതീഴെനിലത്തലന്ന
വളര്ത്തുന്നതഭായനി ശദയനിലലപടനിടനില്ല.

മുന്നറനിയനിപനില്ലഭാലത ലവള്ളലാം തുറനവനിടുന്നതുമൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങള
9 (*369)  ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞഭാലനിക്കുടനി  :

ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി  :
ശതീ  .   എന   .  എ  .   ലനല്ലനിക്കുന്നട്ട്  :
ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാനലത്ത ജലകസചേന കേനഭാലകേളനില നനിനലാം മുന്നറനിയനിപനില്ലഭാലത

ലവള്ളലാം  തുറനവനിടുന്നതുമൂലലാം  ജതീവഹഭാനനിയുലാം  കേനഭാലകേളുലട  ഇരുകേരകേളനിലമുള്ള

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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വതീടുകേളനിലലാം  മറ്റുലാം  ലവള്ളലാം  കേയറുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്ന  സനിതനിവനികശഷലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില  നഭാശനഷങ്ങള  സലാംഭവനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  മതനിയഭായ
ധനസഹഭായലാം  നലകേഭാറുകണഭാ;  എങനില  ഏതട്ട്  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  ധനസഹഭായലാം
നലകേനിവരുന്നതട്ട്;

(സനി)  മതനിയഭായ സരക്ഷഭാ മുലന്നഭാരുക്കങ്ങള ഇല്ലഭാലത ഇത്തരത്തനില ലവള്ളലാം
തുറനവനിടുന്ന സലാംഭവങ്ങള ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതഡ്യു ടനി  .   കതഭാമസട്ട്): 

(എ)  ജലകസചേന  പദതനികേളുലട  കേനഭാലകേളനിലനനിനലാം  മുന്നറനിയനിപനില്ലഭാലത
ലവള്ളലാം  തുറനവനിടഭാറനില്ല.   മുന്നറനിയനിപ്പുകേള  നലകുന്നതനിനഭാല കേനഭാലകേളനിലക്കൂടനി
ലവള്ളലാം  തുറനവനിടുന്നതുമൂലലാം  ജതീവഹഭാനനികയഭാ  കേനഭാലകേളുലട  ഇരു  കേരകേളനിലമുള്ള
വതീടുകേളനില ലവള്ളലാം കേയറുന്ന സനിതനിവനികശഷകമഭാ ഇകന്നവലര ശദയനിലലപടനിടനില്ല.

(ബനി)  നഭാശനഷങ്ങള സലാംഭവനിക്കഭാത്തതുലകേഭാണട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നലകകേണനി
വന്നനിടനില്ല.

(സനി)  സരക്ഷഭാ  മുനകേരുതലകേള  എടുക്കഭാലത  കേനഭാലകേളനിലകൂടനി  ലവള്ളലാം
തുറനവനിടനിടനില്ല.

മനിനനിമലാം കവതനലാം
10 (*370) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന  :

ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ  :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം  :
ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി    : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  വനിവനിധ  കമഖലകേളനിലല  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  പുതുക്കഭാനഭായനി

നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളള കേഭാലഭാവധനി എതലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന സര്ക്കഭാര് ഏലതഭാലക്ക കമഖലകേളനിലല മനിനനിമലാം കവതനലാം പുതുക്കനി
നനിശ്ചയനിചനിരുനലവന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) മനിനനിമലാം കവതനലാം പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിചനിടട്ട് ആറട്ട് മുതല എടട്ട് വലര വര്ഷലാം
കേഴെനിഞ 33 കമഖലകേളനില മുന സര്ക്കഭാര് മനിനനിമലാം കവതനലാം പുതുക്കനിയനിരുന്നനിലല്ലന്ന
കേഭാരലലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  പുതുക്കഭാനഭായനി  അടനിയനര
നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  മനിനനിമലാം  കവതനലാം നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളള  വനിവനിധ കമഖലകേളക്കട്ട്  പുറത്തുളള
അസലാംഘടനിത കമഖലയനിലല ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട കവതന പരനിഷ്കരണത്തനിനഭായനി ഈ
സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന):

(എ)  അഞ്ചട്ട്  വര്ഷലാം  കൂടുകമ്പഭാഴെഭാണട്ട്  സഭാധഭാരണയഭായനി  മനിനനിമലാം  കവതനലാം
പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  37  കമഖലകേളനില മനിനനിമലാം കവതനലാം
പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണട്ട്.   മനിനനിമലാം  കവതനലാം  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിച  കമഖലകേള
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  ഉണട്ട്.   മനിനനിമലാം  കവതനലാം  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനികക്കണ  ലതഭാഴെനില
കമഖലകേളനില  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനലമടുക്കുകേയുലാം  അതനുസരനിചട്ട്  കലബര് കേമ്മേതീഷണകറയുലാം  മനിനനിമലാം  കവതന
ഉപകദശകേ  സമനിതനികയയുലാം  ചുമതലലപടുത്തുകേയുലാം  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  പുതുക്കനി
നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സബട്ട്  കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചട്ട്  മനിനനിമലാം  കവതന ഉപകദശകേ
സമനിതനി കേര്മ്മേ പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഇനനിയുലാം  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  നനിശ്ചയനിചനിടനില്ലഭാത്ത  അസലാംഘടനിത
കമഖലയനിലല  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കവതനലാം  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

സ്കൂളുകേളനിലനനിനലാം ആദനിവഭാസനി/പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനിലലപട 
കുടനികേളുലട ലകേഭാഴെനിഞ്ഞുകപഭാക്കട്ട്

11 (*371) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .     വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .     അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .     ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂളുകേളനിലനനിനലാം  ആദനിവഭാസനി  /പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിലലപട
കുടനികേളുലട  ലകേഭാഴെനിഞ്ഞുകപഭാക്കനിലന്റെ  പ്രധഭാനകേഭാരണങ്ങള  എലനഭാലക്കലയന്നട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ഈ അധലയനവര്ഷലാം പ്രസ്തസ്തുത വനിഭഭാഗത്തനിലലപട എത കുടനികേള  5
മുതല  10  വലരയുള്ള  കഭാസ്സുകേളനില  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  ഉകപക്ഷനിച്ചു  എന്നട്ട്
കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കമഭാ ഡല  റസനിഡനഷലല  സ്കൂളുകേള  പുതനിയതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന
പദതനിയുകണഭാ ;

(ഡനി)  കമഭാഡല  റസനിഡനഷലല  സ്കൂളുകേളനില  മനികേച  സഗൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കുന്നതനിനട്ട്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ  വര്ഷലാം  ബജറനില
ഇതനിനഭായനി ഉളലക്കഭാള്ളനിച തുകേ എതയഭാലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന):

(എ) പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. കുടുലാംബപ്രശ്നങ്ങള, രക്ഷനിതഭാക്കളുലട തഭാല്പരലമനില്ലഭായ്മ,
കകേഭാളനനികേളനിലല പ്രകതലകേ സഭാമൂഹല അനരതീക്ഷലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലല
ഭഭാഷഭാപരവലാം സഭാമൂഹലപരവമഭായ ഒറലപടല എന്നനിവയഭാണട്ട് പ്രധഭാന കേഭാരണങ്ങള.
പ്രധഭാനമഭായുലാം  ഇടുക്കനി,  വയനഭാടട്ട്  ജനില്ലകേളനിലഭാണട്ട്  വനിദലഭാര്തനികേളുലട
ലകേഭാഴെനിഞ്ഞുകപഭാക്കട്ട് കൂടുതലഭായുലാം കേണ്ടുവരുന്നതട്ട്.  കേഭാപനിക്കുരു,  കുരുമുളകേട്ട് തുടങ്ങനിയ
കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളുലട  വനിളലവടുപട്ട്  സമയത്തട്ട്  വനിദലഭാര്തനികേള
രക്ഷനിതഭാക്കകളഭാലടഭാപലാം  വനിളലവടുപട്ട്  കജഭാലനികേളനില  ഏര്ലപടുന്നതനിനഭാല
കഭാസകേളനില ഹഭാജരഭാകേഭാത്ത സനിതനിയഭാണുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  ഇഗൗ  അധലയന  വര്ഷലത്ത  കേണക്കുകേള  ലഭലമഭായനിടനില്ല.   ലഭലമഭായ
കേണക്കുകേള വചട്ട്  2014-15  അധലയന വര്ഷലാം പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില  1590
കുടനികേളുലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില 2385 കുടനികേളുലാം കഡഭാപട്ട് ഒഗൗടട്ട് ആയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില 19 കമഭാഡല റസനിഡനഷലല
സ്കൂളുകേള  നനിലവനിലണട്ട്.   തനിരുവനനപുരലാം  ജനില്ലയനിലല  കുറനിചലനില  വഭാടകേ
ലകേടനിടത്തനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സനി.ബനി.എസട്ട്.ഇ.  സനിലബസനിലള്ള
ജനി.  കേഭാര്ത്തനികകേയന  ലമകമ്മേഭാറനിയല  കമഭാഡല  റസനിഡനഷലല  സ്കൂളനിനട്ട്
പുതനിയതഭായനി  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിലല ആറളത്തട്ട്  ഒന്നഭാലാം
കഭാസട്ട്  മുതല  12-ാം  കഭാസട്ട്  വലരയുള്ള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  പഠനലാം
നടത്തുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  കമഭാഡല  റസനിഡനഷലല  സ്കൂളുലാം  പുതനിയതഭായനി
ആരലാംഭനിക്കഭാന പദതനിയുണട്ട്.  ടനി പദതനിക്കഭാവശലമഭായ  50  കകേഭാടനി രൂപ കേനിഫ്ബനി
വഴെനി സസ്വരൂപനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
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(ഡനി)  കമഭാഡല  റസനിഡനഷലല  സ്കൂളുകേളനില  മനികേച  സഗൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കുന്നതനിനഭായനി  വനികദലഭാദയലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സ്കൂളുകേളനിലല  അടനിസഭാന
സഗൗകേരലലാം  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   വനിവനിധ
സ്കൂളുകേളനില കേമ്പഡ്യൂടര് ലഭാബുകേള,  സയനസട്ട് ലഭാബുകേള,  മളടനിപര്പസട്ട് സനിനറനികേട്ട്
കകേഭാര്ട്ടുകേള,  സഭാര്ടട്ട് കഭാസട്ട് റൂമുകേള തുടങ്ങനിയവ നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത  ടനി  സ്കൂളുകേളനില  പഠനലാം  നടത്തുന്ന  വനിദലഭാര്തനികേളുലട
പഠന നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുലാം  കേലഭാ,  കേഭായനികേ ഇനങ്ങളനിലള്ള കേഴെനിവകേളുലട
വനികേസനത്തനിനുലാം  വലക്തനിതസ്വ  വനികേസനലാം,  ലപണ്കുടനികേളക്കട്ട്  സസ്വയലാം  രക്ഷഭാ
പരനിശതീലനലാം,  ഗ്രൂപട്ട് പ്രവൃത്തനികേളഭായ എസട്ട്.പനി.സനി.,  എന.എസട്ട്.എസട്ട്.  എന്നനിവയ്ക്കുലാം
വനിദലഭാര്തനികേളുലട ആകരഭാഗല സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം പഠന യഭാതയ്ക്കുമുള്ള പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 34,81,00,000 രൂപ (മുപത്തനി
നഭാലട്ട്  കകേഭാടനി  എണ്പത്തനിലയഭാന്നട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപ  മഭാതലാം)  ഇതനിനഭായനി  ബനലപട
ശതീര്ഷകേങ്ങളനില വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

വനത്തനിനുള്ളനിലല നദനികേളനിലനനിന്നട്ട് മണല കശഖരനിക്കല
12 (*372) ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന : 

ശതീ  .   മുല്ലക്കര രതഭാകേരന : 
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന : 
ശതീ  .    എലകദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  വനത്തനിനുള്ളനിലല  മണല  കശഖരമുള്ള  നദനികേളനിലനനിന്നട്ട്  മണല

എടുക്കുന്നതനിനഭായനി വനലാംവകുപട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില  പ്രസ്തുത  മണല  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  ആവശലത്തനിനഭായനി
നല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതഭാലക്ക  നദനികേളനില  നനിനള്ള  മണലഭാണട്ട്  ആദലഘടത്തനില
ഇതനിനഭായനി കശഖരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  മണല  വനിപണന  കകേന്ദ്രങ്ങള  എവനിലടലയഭാലക്ക
തുടങ്ങുന്നതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജു): 

(എ)  വനത്തനിനുള്ളനിലല  നദനികേളനിലനനിന്നട്ട്  ലഭലതയനുസൃതമഭായനി

മണലലടുക്കുന്നതനിലനപറനി വനലാം വകുപട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്.
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(ബനി) നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം,  ലതന്മല,  റഭാന്നനി  ഡനിവനിഷനുകേളുലട  പരനിധനിയനില

വരുന്ന 22 കേടവകേളക്കട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നലകേനിയനിരുന.  വഭാമനപുരലാം,

കേരമന,  ശങനിലനി,  ചേനിറഭാര്,  കുളത്തൂപ്പുഴെ തുടങ്ങനിയ നദനികേളനില നനിനള്ള മണലഭാണട്ട്

ആദലഘടത്തനില ഇതനിനഭായനി കശഖരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(ഡനി)  മണല  ആഡനിറനിലാംഗട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതനിനഭാല  പ്രസ്തുത  മണല

വനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങള ഏലതഭാലക്കലയന്നട്ട് നനിശ്ചയനിചനിടനില്ല.

ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട കലബര് കേലഭാമ്പുകേള
13 (*373) ശതീ  .   എലാം  .   നഗൗഷഭാദട്ട്:

ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്  :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന  :

ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  കലബര്  കേലഭാമ്പുകേളനില

സഗൗകേരലവലാം  ശുചേനിതസ്വവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എലനഭാലക്ക

നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണട്ട് നലകേനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തുനനിന്നട്ട്  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  ലചേയവയുളലപലടയുളള

പകേര്ചവലഭാധനികേള ഇത്തരലാം ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളനില നനിനലാം പകേരുന്നതട്ട് തടയഭാനഭായനി

അവര്ക്കട്ട് ശുചേനിതസ്വമുളള വഭാസസഗൗകേരലലാം ഉറപഭാക്കഭാന ശദനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  പഭാര്പനിട  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി

പ്രധഭാന നഗരങ്ങളനില ലനിവനിലാംഗട്ട് ലഷലടറുകേള  സഭാപനിക്കുലമന്ന മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

പ്രഖലഭാപനലാം നടപനിലഭായനിരുകന്നഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന):

(എ)  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  സഗൗകേരലവലാം  ശുചേനിതസ്വവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി

9  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉളലപടുത്തനി  3-8-2016-ല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)960/16/ലതഭാഴെനില

നമ്പരഭായനി സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത ഇവരുലട ആകരഭാഗല

സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനികലക്കഭായനി  വനിവനിധ വകുപ്പുകേലള ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്

17-12-2015-ലല ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)1717/15/ലതഭാഴെനില നമ്പര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം ഒരു

ടഭാസട്ട്കഫഭാഴട്ട്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ജനില്ലഭാ  കലബര്  ഓഫതീസര്  (എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്)
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കേണ്വതീനറുലാം  ജനില്ലഭാ  ലമഡനിക്കല  ഓഫതീസര്  (ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്),  ഫഭാകറതീസട്ട്  &

കബഭായനികലഴട്ട്  ഇനലസകര്,  ലഡപഡ്യൂടനി  ഡയറകര്  (തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വകുപട്ട്)

എന്നനിവലര അലാംഗങ്ങളഭായുലാം ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള ടഭാസട്ട്കഫഭാഴനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

സലാംസഭാനത്തട്ട് ഉഗൗര്ജ്ജനിതമഭായനി നടനവരുന.

(ബനി) ശദനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില്ല.   ആദലഘടമഭായനി  പഭാലക്കഭാടട്ട്

ജനില്ലയനിലല കേഞ്ചനികക്കഭാടട്ട്  'അപഭാ ഘര്'  എന്ന കപരനില കഹഭാസ്റ്റല സമുചയത്തനിലന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.

കേനകേഭാലനി വളര്ത്തല

14 (*374) ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി  : 

ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞഭാലനിക്കുടനി: 

ശതീ  .   പനി  .   ഉടബദുള്ള  : 

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേനകേഭാലനി  വളര്ത്തല  ലഭാഭകേരമല്ലഭാത്തതുലകേഭാണട്ട്  കേര്ഷകേര്  ഈ

ലതഭാഴെനിലനില നനിനലാം പനിനമഭാറനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലചേറുകേനിട  കേര്ഷകേരുലട  ഈ  മകനഭാഭഭാവലാം  മഭാറനിലയടുക്കഭാനുലാം  കൂടുതല

കപലര  കേനകേഭാലനിവളര്ത്തലനികലക്കട്ട്  ആകേര്ഷനിക്കഭാനുമഭായനി  എലനഭാലക്ക

പരനിഷ്കഭാരങ്ങള വരുത്തഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ലചേറുകേനിട  കേനകേഭാലനി  കേര്ഷകേരുലട  എണ്ണലാം

കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജു):

(എ)  ലനലകൃഷനിയുലടയുലാം  മറട്ട്  കൃഷനിയുലടയുലാം  ഗണലമഭായ  കുറവട്ട്,

നഗരവലക്കരണലാംമൂലലാം കേനകേഭാലനികേളക്കട്ട് കമചനില സലങ്ങള ഇല്ലഭാത്ത അവസ,

കേഭാലനിത്തതീറയുലട അടനിക്കടനിയുള്ള വനില വര്ദനവട്ട്, പുലട്ട് ല, ടവകക്കഭാല മുതലഭായ തതീറ

സഭാധനങ്ങളുലട ലഭലതക്കുറവട്ട്, കേഭാലനിത്തതീറയുലട വനിലവര്ദനയട്ട് ആനുപഭാതനികേമഭായനി

പഭാലനിലന്റെ വനില വര്ദനിക്കഭാത്തതട്ട് തുടങ്ങനിയ കേഭാരണങ്ങളഭാല കേര്ഷകേര് കേനകേഭാലനി

വളര്ത്തല ലതഭാഴെനിലനില നനിനലാം പനിന്മഭാറനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ലചേറുകേനിട  കേര്ഷകേരുലട  ഇഗൗ  മകനഭാഭഭാവലാം  മഭാറനിലയടുക്കഭാനുലാം  കൂടുതല
കപലര  കേനകേഭാലനി  വളര്ത്തലനികലയട്ട്  ആകേര്ഷനിക്കഭാനുമഭായനി  വകുപട്ട്  ചുവലട
കചേര്ക്കുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

കേനക്കുടനി  പരനിപഭാലന  പദതനി,  കഗഭാവര്ദനിനനി,  കേഭാഫട്ട്  അകഡഭാപ്ഷന
കപ്രഭാഗഭാലാം, ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കേറവ യനങ്ങള നലകുന്ന പദതനി, മൃഗഭാശുപതനികേള
വഴെനി മനിനറല മനിക്സൈട്ട്ചേര് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന പദതനി, 24  മണനിക്കൂര് മൃഗചേനികേനിത്സഭാ
കസവനലാം എന്നനിവ.

കൂടുതലകപലര കേനകേഭാലനി വളര്ത്തലനികലയട്ട് ആകേര്ഷനിക്കഭാനഭായനി സമഗമഭായ
ഒരു  കേനകേഭാലനി  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  പദതനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന  വകുപട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

സലാംസഭാനലത്ത  95%  കേനകേഭാലനി  സമ്പത്തുലാം സങരയനിനത്തനിലള്ളവയഭാണട്ട്.
ഇവയട്ട്  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  കൂടുതലഭാലണങനിലലാം  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ  കശഷനി  കുറവഭാണട്ട്.
അതനിനഭാലത്തലന്ന കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കേനകേഭാലനികേളുലട  മരണലാം,  കരഭാഗലാം  എന്നനിവമൂലലാം
ഉണഭാകുന്ന സഭാമ്പത്തനികേ  നഷസഭാധലതയുലാം  കൂടുതലഭാണട്ട്.   ഇഗൗ  സഭാഹചേരലത്തനില
സമഗമഭായ  ഒരു  കേനകേഭാലനി  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാകക്കണതട്ട്
അനനിവഭാരലമഭാണട്ട്.

കദശതീയ കേനകേഭാലനി മനിഷലന്റെ കേതീഴെനില (എന.എല.എലാം.) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേനകേഭാലനി ഇനഷസ്വറനസട്ട് പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി സലാംസഭാനലത്ത 4.5  ലക്ഷലാം
കേറവപശുക്കലള  സമഗ  കേനകേഭാലനി  ഇനഷസ്വറനസനിലന്റെ  കേതീഴെനില
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭായനി കകേന്ദ്രത്തനില നനിനലാം 1.03 കകേഭാടനി രൂപ ലഭനിചനിരുന.  ഇഗൗ
തുകേ  വളലര  പരനിമനിതമഭാണട്ട്.   അധനികേ  തുകേയഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്
ലപ്രഭാകപഭാസല സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  മുഴുവന  ക്ഷതീര-പഗൗളട്രെനി  കേര്ഷകേരുലട  എണ്ണലാം
കശഖരനിക്കുന്നതനിനഭായനി രജനികസ്ട്രഷന നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  രജനികസ്ട്രഷന
പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില്ല.

വനകമഖലയനില ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനിയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള
15 (*375) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന  :

ശതീ  .   എസട്ട്  .  രഭാകജന്ദ്രന  :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി  :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനകമഖലയനില  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയുലട

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ  എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  എങനില  ഇതനിനഭായനി  എലനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  വനലാം  വകുപട്ട്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനകമഖലയനിലല  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയുമഭായനി  ബനലപടട്ട്,
സനര്ശകേരുലട  സരക്ഷയഭായനി  വനഭാശനിത  സമൂഹത്തനില  നനിനള്ള  യുവഭാക്കലള
ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം ടഗഡുകേളഭായനി നനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട് പരനിശതീലനലാം നലകുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജു):

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  32  വനലാം  ഡനിവനിഷനുകേളുലട  കേതീഴെനിലഭായനി  60  ഇകക്കഭാ
ടൂറനിസലാം  പദതനികേള  നനിലവനില  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പങഭാളനിത്ത
വനപരനിപഭാലനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട്  കകേരളത്തനില  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  നടപഭാക്കനി
വരുന്നതട്ട്.  വനഭാശനിത സമൂഹങ്ങളുലട കനതൃതസ്വത്തനില പങഭാളനിത്ത വന പരനിപഭാലന
സലാംവനിധഭാനത്തനിനകേതീഴെനില  പരനിസനിതനി  സഗൗഹൃദമഭായനി  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  സനര്ശകേര്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  സനര്ശനിക്കുന്ന  വനകമഖലകേള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ആ  പ്രകദശലത്ത  വനഭാശനിത  സമൂഹങ്ങളുലട  കൂടഭായ്മയഭായ  വന
സലാംരക്ഷണ  സമനിതനികേള/ഇകക്കഭാ  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കേമ്മേനിറനികേള  എന്നനിവയുലട
കനതൃതസ്വത്തനില  സൂകഭാസൂതണ  കരഖകേള  തയ്യഭാറഭാക്കനി  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം
നടപഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേളഭാണട്ട് വനലാം വകുപട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.   ആദലഘടമഭായനി  100  ആദനിവഭാസനി  യുവഭാക്കലള  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് സഭാപനമഭായ കകേരളഭാ ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട് ട്രെഭാവല  &  ടൂറനിസലാം സ്റ്റഡതീസട്ട്
എന്ന സഭാപനലാംവഴെനി പരനിശതീലനലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

'നമുക്കട്ട് ജഭാതനിയനില്ലഭാ വനിളലാംബര' ത്തനിലന്റെ നൂറഭാലാം വഭാര്ഷനികേലാം

16 (*376) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട്  :

ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി  :

ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട്  :

ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി    : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ശതീനഭാരഭായണ  ഗുരുവനിലന്റെ  'നമുക്കട്ട്  ജഭാതനിയനില്ലഭാ  വനിളലാംബര'  ത്തനിലന്റെ

നൂറഭാലാം വഭാര്ഷനികേലാം എങ്ങലനലയല്ലഭാമഭാണട്ട് ആകഘഭാഷനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കൂടുതല ആളുകേലള ആകഘഭാഷത്തനില പങഭാളനികേളഭാക്കഭാന എലനല്ലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജഭാതനിയനില്ലഭാ  വനിളലാംബരത്തനിലന്റെ  ലഘുകലഖകേള  അചടനിചട്ട്  സ്കൂളുകേളനില
വനിതരണലാം ലചേയ്യുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  ടലബറനികേള  മുകഖന  ഇതനിനട്ട്  പ്രചേരണലാം
നലകുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന):

(എ)  ശതീനഭാരഭായണ  ഗുരുവനിലന്റെ  'നമുക്കട്ട്  ജഭാതനിയനില്ലഭാ  വനിളലാംബര'ത്തനിലന്റെ
നൂറഭാലാം  വഭാര്ഷനികേഭാകഘഭാഷങ്ങള  സഭാലാംസഭാരനികേകേഭാരല  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപട്ട്,  വനിവര ലപഭാതുജന സമ്പര്ക്ക വകുപട്ട്,  സലാംസഭാന ടലബറനി
കേഗൗണ്സനില  എന്നനിവയുലട  സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതട്ട്.
'നമുക്കട്ട് ജഭാതനിയനില്ലഭാ വനിളലാംബരലാം'  നൂറഭാലാം വഭാര്ഷനികേഭാകഘഭാഷങ്ങളുലട സലാംസഭാനതല
ഉദ്ഘഭാടനലാം  2016  ലസപ്റലാംബര്  21-നട്ട്  ബഹു.  മുഖലമനനി  നനിര്വഹനിച്ചു.   ജനില്ലഭാ
ഇനഫര്കമഷന ഓഫതീസട്ട്,  ജനില്ലഭാ ടലബറനി കേഗൗണ്സനില എന്നനിവ മുകഖന നമുക്കട്ട്
ജഭാതനിയനില്ലഭാ  വനിളലാംബരത്തനിലന്റെ  നൂറഭാലാം  വഭാര്ഷനികേഭാകഘഭാഷ  പരനിപഭാടനികേള  ജനില്ലഭാ
തലത്തനിലലാം തഭാലൂക്കട്ട് തലത്തനിലലാം സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ശതീനഭാരഭായണ  ഗുരുവനിലന്റെ  'നമുക്കട്ട്  ജഭാതനിയനില്ലഭാ  വനിളലാംബര'ത്തനിലന്റെ
നൂറഭാലാം  വഭാര്ഷനികേഭാകഘഭാഷ  പരനിപഭാടനിക്കട്ട്  പ്രമുഖ  പതങ്ങളനിലൂലട  വനിപുലമഭായ
പ്രചേരണലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സഭാലാംസഭാരനികേ കേഭാരല വകുപനിലന്റെ കനതൃതസ്വത്തനില വനിവര
ലപഭാതുജന  സമ്പര്ക്ക വകുപട്ട്,  സലാംസഭാന ടലബറനി  കേഗൗണ്സനില എന്നനിവയുലട
സഹകേരണകത്തഭാലട  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ചുരുങ്ങനിയതട്ട്  6000  സലങ്ങളനിലലങനിലലാം
ആകഘഭാഷ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  ശതീനഭാരഭായണ  ഗുരുവനിലന്റെ  കേലയ്യഭാപട്ട്  പതനിച  25000  കേലണറുകേള
വനിവര  ലപഭാതുജന  സമ്പര്ക്ക  വകുപട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  സലാംസഭാന  ടലബറനി
കേഗൗണ്സനില  മുകഖന  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത  'നമുക്കട്ട്  ജഭാതനിയനില്ലഭാ
വനിളലാംബര'ത്തനിലന്റെ  ലഘുകലഖകേള  സ്കൂളുകേളനില  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  കേഭാരലലാം
വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമഭായുലാം  വനിവര  ലപഭാതുജന  സമ്പര്ക്ക  വകുപ്പുമഭായുലാം  ബനലപടട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  സലാംസഭാന ടലബറനി കേഗൗണ്സനിലനിലനക്കൂടനി പലങടുപനിച്ചുലകേഭാണഭാണട്ട്
'നമുക്കട്ട്  ജഭാതനിയനില്ലഭാ  വനിളലാംബര'ത്തനിലന്റെ  ശതഭാബനി  ആകഘഭാഷ  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.  ശതീനഭാരഭായണ ഗുരുവനിലന്റെ കേലയ്യഭാപട്ട് പതനിച കേലണറുകേള
വനിവര  ലപഭാതുജന  സമ്പര്ക്ക  വകുപട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  സലാംസഭാന  ടലബറനി
കേഗൗണ്സനില  മുകഖന  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം  6000-കത്തഭാളലാം  വരുന്ന
ടലബറനികേളനില പ്രകതലകേ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്.
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ലഹരനി വനിരുദ കേലഭാമ്പയനിനനിലന്റെ ബഭാന്റെട്ട് അലാംബഭാസനിഡര്
17 (*377) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര്:

ശതീ  .    പഭാറക്കല അബ്ദുല്ല:
ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുടസന തങ്ങള:

ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലഹരനി  വനിരുദ  കേലഭാമ്പയനിനനിലന്റെ  ബഭാന്റെട്ട്
അമ്പഭാസനിഡറഭായനി  ആലരലയങനിലലാം  നനികയഭാഗനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശമുകണഭാ;  എങനില
ആലരയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ കേലഭാമ്പയനിനനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അബ്കേഭാരനി  നനിയമത്തനില കഭദഗതനി
വരുത്തഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലഹരനി വനിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി ലടലനികകേഭാലാം
നനിയമത്തനില എടക്സൈസട്ട് വകുപനിലന കനഭാടനിടഫ  ഡട്ട് ഏജനസനിയഭായനി ഉളലപടുത്തനി
കൂടുതല അധനികേഭാരലാം നലഭാന പരനിപഭാടനിയുകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന):

(എ)  ഉണട്ട്.  6-10-2016-ലല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസട്ട്.)94/2016/നനി.വ.  നമ്പര്
ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള  സലാംസഭാന ലഹരനി  വര്ജ്ജന മനിഷന  'വനിമുക്തനി'  എന്ന
പദതനിക്കട്ട്  രൂപലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   വനിമുക്തനിയുലട  ബഭാന്റെട്ട്  അലാംബഭാസനിഡറഭായനി
ശതീ. സചനില ലടണ്ടുലക്കലറ തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇകപഭാള ആകലഭാചേനയനിലനില്ല.

(സനി)  ലടലനികകേഭാലാം  നനിയമലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിയമമഭാണട്ട്.   ആയതട്ട്
കഭദഗതനി  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സഭാധലമല്ല.   ലടലനികകേഭാലാം
നനിയമത്തനില  എടക്സൈസട്ട്  വകുപനിലനക്കൂടനി  കനഭാടനിടഫഡട്ട്  ഏജനസനിയഭായനി
ഉളലപടുത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

മനുഷലനുലാം വനലജതീവനികേളുലാം തമ്മേനിലള്ള സലാംഘര്ഷലാം ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കേര്മ്മേ പദതനി

18 (*378) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്  :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന  :

ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മനുഷലനുലാം  വനലജതീവനികേളുലാം  തമ്മേനിലള്ള
സലാംഘര്ഷലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനല്ലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്
ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) മനുഷലനുലാം വനലജതീവനികേളുലാം തമ്മേനിലള്ള സലാംഘര്ഷത്തനിനട്ട് സഭാധലതയുള്ള

കമഖലകേള എവനിലടലയഭാലക്ക ആലണന്നട്ട് കേലണത്തഭാന എലനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്

ടകേലക്കഭാള്ളഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കമഖലകേളനില  സലാംഘര്ഷലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനല്ലഭാലാം

സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ഏര്ലപടുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജു):

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മനുഷലനുലാം  വനലജതീവനികേളുലാം  തമ്മേനിലള്ള  സലാംഘര്ഷലാം

ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സഗൗകരഭാര്ജ്ജ  കേമ്പനികവലനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ആന

പ്രതനികരഭാധ കേനിടങ്ങുകേളുകടയുലാം മതനിലകേളുകടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വനത്തനിനട്ട് ലവളനിയനില

വരുന്ന മൃഗങ്ങലള തനിരനിചട്ട് വനത്തനിനുള്ളനികലക്കട്ട് ലതളനിച്ചുവനിടുന്നതനിനഭായുള്ള റഭാപനിഡട്ട്

ലറകസഭാണ്സട്ട്  ടതീമുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം,  പ്രശ്നക്കഭാരഭായ  ആനകേലള  കറഡനികയഭാ

കകേഭാളര്  ഘടനിപനിചട്ട്  നനിരതീക്ഷനിചട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  മുന്നറനിയനിപട്ട്  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള

സലാംവനിധഭാനലാം,  പ്രശ്നക്കഭാരഭായ  ആനകേലള  പനിടനിച്ചുമഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള  എലനിഫന്റെട്ട്

സസ്വഭാഡുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം, Early Warning SMS Alert System എന്നനിവയഭാണട്ട്

ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പ്രധഭാന കേര്മ്മേ പദതനികേള.

(ബനി) മനുഷലനുലാം വനലജതീവനികേളുലാം തമ്മേനിലള്ള സലാംഘര്ഷത്തനിനട്ട് സഭാധലതയുള്ള

കമഖലകേള  കേലണത്തുന്നതനിനട്ട്,  ഇത്തരലാം  പ്രകദശങ്ങള  കേലണത്തനി  മഭാപനില

കരഖലപടുത്തഭാനകവണ നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സനിരമഭായനി ഇത്തരലാം പ്രശ്നങ്ങള

ഉണഭാകുന്ന  കമഖലകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  നനിരനര  പകട്രെഭാളനിലാംഗട്ട്  നടത്തുകേയുലാം

ലപഭാതുജനങ്ങളനില  നനിനലാം  വനിവരകശഖരണലാം  നടത്തഭാനുമഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

വനലജതീവനി നനിരതീക്ഷണത്തനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന കേലഭാമറഭാ ട്രെഭാപനിലല ദൃശലങ്ങളുലാം

ഇതനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുലാം.

(സനി)  ഉത്തരലാം  (എ)-യനില  പറഞ  പ്രകേഭാരലാം  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.   കൂടഭാലത  കകേരളഭാ  ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചേര്  ഇനലവസ്റ്റട്ട്ലമന്റെട്ട്

ഫണനില  (KIIFB)  ഉളലപടുത്തനി  220  കേനി.മതീ.  സഗൗകരഭാര്ജ്ജ  കേമ്പനികവലനി,  11.5

കേനി.മതീ.  ആന  പ്രതനികരഭാധ  മതനില,  26  കേനി.മതീ.  ലറയനില  ലഫനസനിലാംഗട്ട്,  7  കേനി.മതീ.

കേല്ലുപതനിച  കേനിടങ്ങട്ട്,  26  കേനി.മതീ.  സ്റ്റതീല  ലഫനസനിലാംഗട്ട്  എന്നനിവ  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള

പദതനിയുലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
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പടനികേജഭാതനി  ലപണ്കുടനികേളക്കട്ട്  ആകരഭാഗല  സരക്ഷയുലാം  ഉന്നത  
വനിദലഭാഭലഭാസവലാം ഇനഷസ്വറനസലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനി

19 (*379) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന   :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന   :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്   :

ശതീ  .     വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) പഭാവലപട പടനികേജഭാതനി ലപണ്കുടനികേളക്കട്ട് ആകരഭാഗല സരക്ഷയുലാം ഉന്നത
വനിദലഭാഭലഭാസവലാം  ഇനഷസ്വറനസലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  പദതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആദലഘടത്തനില  എത  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലളയഭാണട്ട്  ഈ  പദതനിയനിന
കേതീഴെനില ലകേഭാണ്ടുവരഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതങനിലലാം  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  കചേര്ന്നഭാകണഭാ  പദതനി
നടപഭാക്കുന്നതട്ട്; എങനില സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതലാം എതയഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന):

(എ)  പഭാവലപട  പടനികേജഭാതനി  ലപണ്കുടനികേളക്കുകവണനി  'വഭാത്സലലനനിധനി'
എന്ന  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  അധനിഷനിത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.
ആസൂതണ,  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുകേളുലട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനട്ട്  വനികധയമഭായനിടഭായനിരനിക്കുലാം
പദതനി  നടത്തനിപട്ട്.   ഇഗൗ  പദതനിയനില  1,00,000  രൂപ  വലര  വഭാര്ഷനികേ
വരുമഭാനമുള്ള മഭാതഭാപനിതഭാക്കളക്കട്ട് 2016-17 വര്ഷലാം മുതല ജനനിച ലപണ്കുടനികേലള
ഉളലപടുത്തഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ലതരലഞടുക്കലപടുന്ന ഓകരഭാ കുടനിയുകടയുലാം
കപരനില  1,38,000  രൂപ  നഭാലട്ട്  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  നനികക്ഷപനിക്കഭാനുലാം  കുടനികേളക്കട്ട്
18  വയസട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള  3,00,000  രൂപ  ലഭലമഭാക്കഭാനുമഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)  ആദലഘടത്തനില  5000  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  ഉളലപടുത്തഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)എല.ലഎ.സനി.  ഓഫട്ട് ഇനലയുമഭായനി കചേര്ന്നട്ട് പദതനി നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.   ആറുമഭാസലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള്ളതുലാം  ജനന  രജനികസ്ട്രഷന
നടത്തനിയതുലാം  ജനനിചട്ട്  ആദല  90  ദനിവസത്തനിനുള്ളനില  നനിര്ബനനിത  പ്രതനികരഭാധ
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കുത്തനിവയട്ട്  എടുത്തനിട്ടുള്ളതുലാം  നനിശ്ചനിത  അകപക്ഷഭാ  കഫഭാമനില  ടനി  പദതനിക്കഭായനി
അകപക്ഷ  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭായ  ലപണ്കുടനിക്കട്ട്  പദതനിയുലട  ആദല  ഗഡുവഭായനി
30,000  രൂപയുലാം കുടനിക്കട്ട്  6  വയസട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  സ്കൂള പ്രകവശനലാം കനടനി  മറട്ട്
നനിര്ബനനിത  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയ്പുകേളുലാം  ലമഡനിക്കല  ലചേക്കപ്പുകേളുലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതഭായുള്ള  സഭാക്ഷലപതലാം  സമര്പനിക്കുകമ്പഭാള  രണഭാലാം  ഗഡുവഭായ
33,000 രൂപയുലാം കുടനി  5-ാം കഭാസട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകമ്പഭാള 3-ാം ഗഡുവഭായ 36,000
രൂപയുലാം  10-ാം കഭാസട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം അവസഭാന ഗഡുവഭായ 39,000
രൂപയുലാം  നനികക്ഷപനിക്കഭാനുലാം  കുടനിക്കട്ട്  18  വയസട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള
ഉപരനിപഠനത്തനികനഭാ  മറട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  വനികേസന  പ്രക്രനിയകേളകക്കഭാ
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്ന  തരത്തനില  3,00,000  രൂപ  നലകേഭാനുമഭാണട്ട്  പദതനിലകേഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

ആധുനനികേ സഗൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ ഫനിലനിലാം സനിറനി

20 (*380) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്   :

ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട്   :

ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജട്ട്   :

ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട്    : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആധുനനികേ  സഗൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയുള്ള  ഫനിലനിലാം  സനിറനി

സഭാപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില  ഇതട്ട്  എവനിലട  സഭാപനിക്കഭാനഭാണട്ട്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മലയഭാള  സനിനനിമഭാ  കമഖലയട്ട്  ഇതട്ട്  എങ്ങലന  പ്രകയഭാജനലപടുലമന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം

സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന):

(എ) ഉണട്ട്.  കകേരള സലാംസഭാന ചേലചനിത വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനട്ട് കേതീഴെനില
തനിരുവനനപുരലാം,  തനിരുവല്ലത്തുള്ള ചേനിതഭാഞ്ജലനി സ്റ്റുഡനികയഭാ കകേഭാലാംപക്സൈനിലന  Kerala
Infrastructure  and  Investment  Fund  Board  (KIIFB)  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്
25  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില  ആധുനനികേ  സഗൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  ഒരു  ഫനിലനിലാം
സനിറനിയഭായനി മഭാറഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.
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(ബനി)  മലയഭാള  സനിനനിമഭാ  പ്രവര്ത്തകേര്ക്കട്ട്  പ്രകയഭാജനകേരമഭായ  ഒകടലറ

പദതനികേള  ഫനിലനിലാം  സനിറനി  പദതനിയനില  ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണട്ട്.   സനിനനിമഭാ

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  ആധുനനികേ  ഡനിജനിറല  കേലഭാമറകേള,  ഒഗൗടട്ട്  കഡഭാര്

യൂണനിറ്റുകേള,  അറകമഭാസട്ട്  സഗൗണട്ട്  മനിക്സൈനിലാംഗട്ട്  മളടനി  പര്പസട്ട്  ലസറ്റുകേള,  ഫനിലനിലാം

മഡ്യൂസനിയലാം,  തനികയററുകേള,  കഹഭാടല തുടങ്ങനിയവലയല്ലഭാലാം ഫനിലനിലാം സനിറനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി

നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപടനിട്ടുണട്ട്.  നഭാനഭാതരലാം ലസറ്റുകേള ഒരു ലലഭാകക്കഷനനില സഭാപനിക്കുന്നതട്ട്

എല്ലഭാ സനിനനിമഭാ  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങലളയുലാം  ആകേര്ഷനിക്കുലാം.   നനിര്മ്മേഭാണലചലവട്ട്  കുറയഭാനുലാം

സഹഭായനിക്കുലാം.   വലനിയ  ബജറനിലള്ള  സനിനനിമകേലളയുലാം  കുറഞ  ബജറനിലള്ള

സനിനനിമകേലളയുലാം  ഒകരകപഭാലല  സഹഭായനിക്കഭാന  ഫനിലനിലാംസനിറനിക്കട്ട്  കേഴെനിയുലമന്നഭാണട്ട്

പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.  ഫനിലനിലാം  സനിറനി  യഭാഥഭാര്തലമഭാകുകമ്പഭാള  മലയഭാള  സനിനനിമകേളുലട

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  70  ശതമഭാനവലാം  ചേനിതഭാഞ്ജലനി  ഫനിലനിലാം  സനിറനിയനിലൂലട

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുലാം.

എ.ടനി.എസട്ട്.പനി. ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

21 (*381) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര്  :

ശതീ  .      സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന  :

ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന  :

ശതീ  .       രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എ.ടനി.എസട്ട്.പനി.  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയനില  അനുമതനി  ലഭനിചതുലാം

സനില  ഓവറഭായനി  തുടര്നവരുന്നതുമഭായ  വതീടുകേളുലട  കശഷനിക്കുന്ന  നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനി  വഭാസകയഭാഗലമഭാക്കഭാന  എലനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി എത രൂപയഭാണട്ട് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇങ്ങലനയുള്ള എത വതീടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം

സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന):

(എ)  ഭവനരഹനിതരഭായ  എല്ലഭാ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  വതീടട്ട്

അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഭവന

നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനിയഭാണട്ട്  എ.ടനി.എസട്ട്.പനി.  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം

നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.  ആയതുപ്രകേഭാരലാം  2015-16  വര്ഷത്തനില

സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  9448  വതീടുകേള  അനുവദനിചതനില  201  വതീടുകേള

പണനിപൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  9247  വതീടുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  വനിവനിധ

ഘടങ്ങളനിലഭായനി  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.   നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന്ന

വതീടുകേളുലട  കസ്റ്റജട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  ഹഭാജരഭാക്കുന്ന  മുറയട്ട്  തുടര്  ഗഡുക്കള

അനുവദനിച്ചുവരുനണട്ട്.  ഒരു വതീടനിനട്ട് 3.5 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)  എ.ടനി.എസട്ട്.പനി.  പദതനിക്കഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
150 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി തുകേയനില നനിന്നട്ട് എ.ടനി.എസട്ട്.പനി. ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ജനില്ലഭാ ഓഫതീസകേളക്കട്ട് 103 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചു.

(സനി)  എ.ടനി.എസട്ട്.പനി.  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഇനനിയുലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള  9247  വതീടുകേളുലട  കസ്റ്റജട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കനിറട്ട്,  കേലാംപതീഷന
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  എന്നനിവ ലഭലമഭാക്കുന്ന മുറയട്ട്  അത്തരലാം  മുഴുവന വതീടുകേളക്കുലാം തുടര്
ഗഡുക്കള  അനുവദനിചട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

പനിന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട വനിദലഭാഭലഭാസ നനിലവഭാരലാം
22 (*382) ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന  :

ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള  :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന  :
ശതീ  .    എലകദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പനിന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിലവഭാരലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഗൗകേരലങ്ങളക്കഭായനി
എലനഭാലക്ക പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന):

(എ)  പനിന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിലവഭാരലാം  പ്രകതലകേമഭായനി
വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുകവണ  പഠനങ്ങലളഭാനലാം  ഇഗൗ  വകുപട്ട്  നനിലവനില
നടത്തനിയനിടനില്ല.

(ബനി)  പനിന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട  ലപഭാതുവഭായ  വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിലവഭാരലാം
ഉയര്ത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇഗൗ  വകുപട്ട്  ഒ.ബനി.സനി.  പ്രതീലമട്രെനികേട്ട്/കപഭാസ്റ്റട്ട്ലമട്രെനികേട്ട്
കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള,  ഒ.ഇ.സനി.  പ്രതീലമട്രെനികേട്ട്/കപഭാസ്റ്റട്ട്ലമട്രെനികേട്ട്  കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള,
എലാംകപഭായബനിലനിറനി  എനഹഭാനലസന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗഭാലാം,  ഓവര്സതീസട്ട്  കസഭാളര്ഷനിപട്ട്,
അഡസ്വകക്കറട്ട് ഗഭാന്റെട്ട്സട്ട് തുടങ്ങനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുന.  ഇതട്ട്
സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കഭാന നടപടനി
23 (*383) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട്  : 

ശതീ  .  കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന  : 
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട്: 
ശതീ  .    സനി  .  എഫട്ട്  .  കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  കുപനികേളനിലലാം  കേഭാനുകേളനിലലാം  വനില്ക്കലപടുന്ന

കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  ശരഭാശരനി  ഉപകഭഭാഗലാം  എത  ശതമഭാനമഭാലണന്നട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  കബഭാടനിലകേളനിലലാം  മറ്റുമഭായനി  വനിപണനലാം  ലചേയ്യലപടുന്ന
കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനില
അവലലാംബനിച്ചുവരുന്ന മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള ഫലപ്രദമഭാകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനില്പനയ്ക്കുകവണനി  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  കുപനികേളനിലലാം  കേഭാനുകേളനിലലാം  നനിറച
കുടനിലവള്ളലാം  കനരനിടട്ട്  ചൂടട്ട്  ഏലക്കുന്ന  വനിധത്തനില  തുറന്ന  വഭാഹനങ്ങളനില
വനിതരണത്തനിനഭായനി ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഒരു തവണ മഭാതലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന കേഴെനിയുന്ന പഭാസ്റ്റനികേട്ട് കുപനികേളനില
നനിറയലപട കുടനിലവള്ളലാം ചൂകടറനിയ അനരതീക്ഷത്തനില പ്രതനിപ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സഭാധലത എതകത്തഭാളമുലണന്നട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇപ്രകേഭാരലാം  ശക്തമഭായ  സൂരലതഭാപലാം  ഏലക്കുന്ന  വനിധത്തനില  തുറന്ന
വഭാഹനങ്ങളനില  വനിപണനത്തനിനഭായനി  കുടനിലവള്ളലാം  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതട്ട്  തടയഭാന
കേര്ശന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   ടശലജ ടതീചര്):

(എ) കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില്ല.

(ബനി)  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  കബഭാടനിലകേളനിലലാം  കേഭാനുകേളനിലമഭായനി  കകേരളത്തനില  വനില്പന
നടത്തുന്ന  കുപനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പനിളുകേള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ
ഭഭാഗങ്ങളനില  നനിന്നട്ട്  ഫുഡട്ട്  കസഫ്റ്റെനി  ഓഫതീസര്മഭാര്  സ്റ്റഭാറഡ്യൂടറനിയഭായുലാം  അല്ലഭാലതയുലാം
കശഖരനിചട്ട്  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുലട  നനിയനണത്തനിലള്ള  തനിരുവനനപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലള്ള  അനലറനിക്കല  ലഭാബനില
പരനികശഭാധന  നടത്തഭാറുണട്ട്.   ഇതുകൂടഭാലത  കുടനിലവള്ള  പരനികശഭാധനയ്ക്കുകവണനി
ലസഷലല  സസ്വഭാഡുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്  കുടനിലവള്ളലാം  പഭാക്കട്ട്  ലചേയ്യുന്ന  യൂണനിറ്റുകേള
പരനികശഭാധനിചട്ട്  ബഡ്യൂകറഭാ  ഓഫട്ട്  ഇനലന  സ്റ്റഭാനകഡര്ഡ്സട്ട്  അനുശഭാസനിക്കുന്ന
മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിക്കുനലണന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണട്ട്.  ഇത്തരലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പഭാലനിചനിടനിലല്ലങനില  യൂണനിറ്റുകേള  അടച്ചുപൂട്ടുകേയുലാം  അത്തരലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തനിയകശഷലാം  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  വകുപനിലന  കരഖഭാമൂലലാം  അറനിയനിചട്ട്
ഒരു  പനിഴെയുലാം  ഇഗൗടഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാതകമ  വതീണ്ടുലാം  തുറനലകേഭാടുക്കഭാറുള.
കുടനിലവള്ളലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള ഭക്ഷലഗുണനനിലവഭാര നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന്ന
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേകയഭാ  ആകരഭാഗലത്തനിനട്ട്  ഹഭാനനികേരമഭായ
വസ്തുക്കള  കേലണത്തുകേകയഭാ  ലചേയഭാല  കപ്രഭാസനികേഡ്യൂഷന  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  കുപനികേളനില  നനിറയലപട  കുടനിലവള്ളലാം  ചൂകടറനിയ
അനരതീക്ഷത്തനില പഭാസ്റ്റനിക്കുമഭായനി പ്രതനിപ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാധലതകേലളപറനി
പഠനങ്ങലളഭാനലാംതലന്ന നടത്തനിയനിടനില്ല.

(ഇ) പരനികശഭാധനിചട്ട് ആവശലലമങനില കേര്ശന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ജലനനിധനി രണഭാലാംഘട പദതനി
24 (*384) ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാക്സൈനി  :

ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി  :
ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .  യു  .   അരുണന  :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  ജലനനിധനി  രണഭാലാംഘട  പദതനിയുലട  പുകരഭാഗതനി  അവകലഭാകേനലാം

ലചേയനിട്ടുലണങനില വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) കേഭാലവര്ഷത്തനിലന്റെ ഭതീമമഭായ കുറവലകേഭാണ്ടുണഭാകുന്ന കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  ഈ  പദതനികേള  എതമഭാതലാം  ഫലവത്തഭാലണന്നട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  കവനലക്കഭാലത്തുളലപലട  സസനിര  ജലവനിതരണത്തനിനട്ട്  ഈ
പദതനികേള പ്രഭാപ്തമഭാകണഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനി  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില
അതുവഴെനി ലക്ഷലമഭാക്കുന്നലതലനന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതഡ്യു ടനി  .   കതഭാമസട്ട്):

(എ)  കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം അനുഭവലപടുന്ന ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളനില ജനകേതീയ
പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട,  കുടനിലവള്ള  ശുചേനിതസ്വ  സഗൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിനട്ട്
കലഭാകേബഭാങട്ട് ധനസഹഭായകത്തഭാലട 1022 കകേഭാടനി രൂപ മുതലമുടക്കട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന
രണഭാലാംഘട  ജലനനിധനി  പദതനി  (2012-17)  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഗഭാമതീണ  ജനതയട്ട്  കുടനിലവള്ള  ശുചേനിതസ്വ  സഗൗകേരലങ്ങള
ആവശലഭാധനിഷനിതമഭായനി  വനികകേന്ദ്രതീകൃത  രതീതനിയനില  ഒരുക്കുന്നതഭാണട്ട്  പദതനിയുലട
പ്രഭാഥമനികേ  ലക്ഷലലാം.  മൂന്നട്ട്  ബഭാച്ചുകേളനിലഭായനി  11.5  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  കപര്ക്കട്ട്
സരക്ഷനിതമഭായ  കുടനിലവള്ളവലാം,  6.9  ലക്ഷലാം  കപര്ക്കട്ട്  ശുചേനിതസ്വ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം
നടപഭാക്കഭാന  പദതനി  ലക്ഷലമനിടുന.   വനിവനിധ  ബഭാച്ചുകേളനിലഭായനി  നടപഭാക്കുന്ന
പദതനിയുലട  ഒന്നഭാലാം  ബഭാചനില  ആലപ്പുഴെ,  എറണഭാകുളലാം  ഒഴെനിലകേ  മറട്ട്  ജനില്ലകേളനില
നനിന്നട്ട്  ലതരലഞടുത്ത  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളനിലലാം  തുടര്നള്ള  ബഭാച്ചുകേളനില
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  കേണ്ണൂര്,  വയനഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,
കകേഭാടയലാം,  ഇടുക്കനി  എന്നതീ  ജനില്ലകേളനിലല  ലതരലഞടുത്ത  വനിവനിധ
പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലമഭാണട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.   കൂടഭാലത,  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയുലട ഏതഭാനുലാം മളടനി ജനി.പനി.  പദതനികേള പുനരുദഭാരണ,  നവതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി,  സമതീപ പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കട്ട്  ജലനനിധനി  ബളക്കട്ട്  വഭാടര്
മഭാതൃകേയനില ജലവനിതരണലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള പദതനികേളുലാം നടപഭാക്കനിവരുന.  ടനി
പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലലല്ലഭാലാംതലന്ന ശുചേനിതസ്വസഗൗകേരലങ്ങളുലാം ഗഗൗണട്ട്  വഭാടര് റതീചേഭാര്ജ്ജട്ട്
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന.   ജലനനിധനി  രണഭാലാംഘട
പദതനിയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള യഥഭാസമയലാം അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യഭാറുണട്ട്.

പദതനി  നനിര്വഹണത്തനില  ഇതുവലര  ടകേവരനിച  പുകരഭാഗതനി  തഭാലഴെ
ലകേഭാടുക്കുന:

ബഭാചട്ട്    1:  465  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള നടപഭാക്കഭാനഭായനി  ഏലറടുത്തതനില  
448  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനിയുള്ള  പദതനികേള
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പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായ  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില  നനിനലാം
പദതനി  വനിടുതല  ലചേയട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തൃ  സമനിതനികേളക്കട്ട്  ടകേമഭാറുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ബഭാചട്ട്    2: 1182  പദതനികേള ഏലറടുത്തട്ട് നടപഭാക്കുന്നതനില  784  പദതനികേള
ഇതനിനകേലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ബഭാക്കനിയുള്ളവ  2017  ജൂണ്  മഭാസകത്തഭാലട
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ബഭാചട്ട്    3:  513  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളഭാണട്ട്  ഇഗൗ  ബഭാചനിലല  വനിവനിധ
പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലഭായനി  നടപഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   പദതനികേളുലട
കസഭാതസ്സുകേളുലട പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.

മളടനി  ജനി  .  പനി  .    പദതനികേള:  12  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളക്കട്ട്  കുടനിലവള്ള
വനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി,  മൂന്നട്ട്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  പദതനികേള
ലതരഞടുത്തനിരുന.   ഇതനില  മഭാളയുലാം,  സമതീപ  5  പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കുമുള്ള
പദതനിയനില  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  ലപഭാതുഘടകേങ്ങളുലട  പ്രവൃത്തനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.   ജലനനിധനി  വനിതരണ ശലാംഖലയുലട  90  ശതമഭാനലാം  പണനിയുലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.   ഉഗൗരകേലാം,  കവങ്ങര,  പറപ്പൂര്  പദതനിയുകടയുലാം  ലതന്നല,  ഒഴൂര്,
ലപരുമണ്ണകഭാരനി  പദതനിയുകടയുലാം, കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി,  ജലനനിധനി
ഘടകേങ്ങളുലടയുലാം പ്രവൃത്തനികേള ഒകര സമയലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

1232  ലചേറുകേനിട  ജലവനിതരണ പദതനികേള ഇതുവലര  (ലസപ്റലാംബര്  2016)
കേമ്മേതീഷന  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   ഇവയനില  നനിനലാം  370802  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  ജലനനിധനി  പദതനികേളുലട  ജലകസഭാതസ്സുകേളനില  ജല  ലഭലത
സസനിരമഭായനി  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ജലസലാംരക്ഷണലാം,  ഭൂജല പരനികപഭാഷണലാം എന്നതീ
കേര്മ്മേ പദതനികേളുലാം ജലനനിധനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സസനിര കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സഭാധലമഭായ  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില കകേരള വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട
ബൃഹതട്ട്  പദതനികേളനില  നനിനലാം  കുടനിലവള്ളലാം  ബളക്കഭായനി  വഭാങ്ങനി  ജലനനിധനി
മഭാതൃകേയനില  വനിതരണലാം  നടത്തുന്ന  പദതനികേളുലാം  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപഭാക്കനിവരുന.
കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം കനരനിടുന്ന പഞ്ചഭായത്തുകേളനില ഗുണകഭഭാക്തൃ സമനിതനികേള മുകഖന
നടപഭാക്കുന്ന കുടനിലവള്ള പദതനികേള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനികേള  നടപഭാക്കനിവരുന.   കമലപറഞ  ജലസലാംരക്ഷണ-ഭൂജല
പരനികപഭാഷണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  അവലലാംബനിക്കുന്നതനിനഭാല  കവനലക്കഭാലത്തുലാം
ജലവനിതരണത്തനിനട്ട് ടനി പദതനികേളക്കട്ട് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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(സനി) ഉണട്ട്.  കലഭാകേബഭാങട്ട് ധനസഹഭായലാം അകമരനിക്കന കഡഭാളറനിലഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭലമഭാക്കുന്നതട്ട്. അതനിനഭാല, കഡഭാളര്-രൂപ വനിനനിമയ നനിരക്കനിലണഭായ
വലതനിയഭാനലാംമൂലലാം പദതനിക്കട്ട് തുകേ അധനികേമഭായനി ലഭലമഭാകുന.  ഇഗൗ അധനികേ തുകേ
വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പദതനിയുലട  കേഭാലയളവട്ട്  ഡനിസലാംബര്  2018  വലര
നതീടനിലക്കഭാണട്ട്  പുതനിയ പദതനികേള ഉളലപടുത്തനി  റതീസ്ട്രക്ചേറനിലാംഗട്ട്  (restructuring)
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനില  രണട്ട്  പുതനിയ  മളടനി  ജനി.പനി.  പദതനികേള  -
ലനടുമ്പഭാകശരനിയുലാം സമതീപ പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കുമഭായുള്ള പദതനി,  ചേതീകക്കഭാടുലാം സമതീപ
പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കുമഭായുള്ള പദതനി എന്നനിവ ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി പദതനികേള
നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

പമ്പഭാ ആക്ഷന പഭാന
25 (*385) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട്  :

ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം  :
ശതീ  .    ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര്  :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  പമ്പഭാനദനിയുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിച  പമ്പഭാ  ആക്ഷന

പഭാനനില  എലനഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണട്ട്  വനിഭഭാവന  ലചേയനിരനിക്കുന്നതട്ട്;  ഇതട്ട്  എത
ഘടങ്ങളനിലഭായഭാണട്ട് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിചനിരുന്നതട്ട്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  ആലകേ  എത  തുകേയഭാണട്ട്  നതീക്കനി
വചനിരനിക്കുന്നതട്ട്;  ഇതനില  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട  വനിഹനിതലാം  എത
വതീതമഭായനിരുന;

(സനി)  ലഭലമഭായ  തുകേ  വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  നടപഭാക്കനിയ  പദതനികേള
ഏലതഭാലക്കലയനലാം  ഏതട്ട്  വകുപട്ട്  മുകഖനയഭാണട്ട്  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളളലതനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  പദതനികേള നടപഭാക്കനിയകശഷമുളള
പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില എലനഭാലക്കലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ആദലഘടത്തനില  അനുവദനിച  തുകേയനില  ലചേലവഴെനിക്കലപടഭാലതയുളള
ഫണട്ട്  ഉകണഭാ;  എങനില  ലചേലവഴെനിക്കലപടഭാതനിരുന്നതനിനുളള  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  മഴെക്കഭാലത്തട്ട് ഒഴെനിലകേ പമ്പഭാനദനിയനില ജല ദഗൗര്ലഭലലാം  അനുഭവലപടുന്ന
സഭാഹചേരലത്തനില  ഇഗൗ  നദനിയനിലല  നതീലരഭാഴുക്കട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുലാം പമ്പഭാ ആക്ഷന പഭാനനില ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളള പ്രവൃത്തനികേള
നടപഭാക്കഭാനുലാം ആവശലലമങനില പുതനിയ പദതനികേള നടപഭാക്കഭാനുലാം തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ;
എങനില  ഇതനിനഭായനി  എലനല്ലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതഡ്യു ടനി  .   കതഭാമസട്ട്):

(എ)  പമ്പഭാനദനിയുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിച  പമ്പഭാ  ആക്ഷന

പഭാനനിലന്റെ ഒന്നഭാലാം ഘടത്തനില 12 പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട് ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്നതട്ട്.  രണഭാലാം

ഘടത്തനില  പദതനിയുലട  നടത്തനിപനിനഭായനി  950  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  എസ്റ്റനികമറട്ട്

ആഗസ്റ്റട്ട്  2011-ല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  രണഭാലാം ഘടത്തനില പമ്പ

മുതല  കവമ്പനഭാടട്ട്  കേഭായല  വലരയുള്ള  പമ്പഭാ  നദനിയുലട  മഭാലനിനല

നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനിലലാം  ഇരുകേരകേളനിലലയുലാം  പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലല  മഭാലനിനല

നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനിനുമുതകുന്ന പദതനികേളഭാണട്ട് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)  പമ്പഭാ ആക്ഷന പഭാനനില കകേന്ദ്ര പരനിസനിതനി വനലാം മനഭാലയലാം  18.45

കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് ആദലഘടത്തനില അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയതട്ട്.  ടനി തുകേയനില കകേന്ദ്ര

വനിഹനിതമഭായ  12.886  കകേഭാടനി  രൂപ  നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.   കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാരുകേള 70:30 അനുപഭാതത്തനില ലചേലവട്ട് പങനിടുന്ന വലവസയനിലഭാണട്ട് തുകേ

അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   നനിലവനില  ഇഗൗ  അനുപഭാതലാം  50:50  ആണട്ട്.   സലാംസഭാന

വനിഹനിതമഭായനി നടപട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം തുകേലയഭാനലാം നതീക്കനിവചനിടനില്ല.

(സനി)  1  ഇറനികഗഷന  വകുപട്ട്  മുകഖന  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നടപനിലഭാക്കനിയ

പ്രവൃത്തനികേള  :

(1) പമ്പഭാ  നദനിയനിലലയുലാം  കേക്കനി  നദനിയനിലലയുലാം  മഭാലനിനലങ്ങള

തള്ളനിവനിടുന്നതനിനട്ട്  സലാംഗമ  സലത്തനിനട്ട്  മുകേളനിലഭായനി  കസ്റ്റഭാകറജട്ട്

വനിയറുലാം  അനുബന  പണനികേളുലാം  മഭാലനിനല  നനികക്ഷപ  സലങ്ങളനില

കവലനി  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  വനിയറനിനടുത്തട്ട്  ജനകറററനിനുകവണനിയുള്ള

കസ്റ്റഭാകറജട്ട് ലഷഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണവലാം.

(2) പമ്പയനിലല  കുളനിക്കടവനികലക്കട്ട്  ഞുണുങ്ങഭാര്  നദനിയനില  നനിന്നട്ട്

മഭാലനിനലങ്ങള കേടത്തുന്നതട്ട് തടയഭാനഭായനി ആറഭാട്ടുകേടവട്ട് കുളനിക്കടവനിലന്റെ

തഭാഴ്ഭഭാഗത്തട്ട് വനിയറനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം.

(3) പമ്പഭാ  നദനിയുലട  ഇടതുകേരയനില  നനിലവനിലള്ള  കുളനിക്കടവനിനട്ട്

എതനിര്വശത്തട്ട്  പുതനിയതഭായനി  കുളനിക്കടവട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  അനുബന

പ്രവൃത്തനികേളുലാം

2.    വഭാടര് അകതഭാറനിറനി മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിയ പ്രവൃത്തനികേള

ലപഭാതുജന കബഭാധവലക്കരണലാം.
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3.  കദവസസ്വലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിയ  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  അവയുലട  
പുകരഭാഗതനിയുലാം  :

(1) സന്നനിധഭാനത്തനില 5 എലാം.എല.ഡനി. സസ്വതീകവജട്ട് ട്രെതീറട്ട്ലമന്റെട്ട് പഭാന്റെട്ട് (ലടണര്
നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭായനി)

(2) പമ്പയനിലല  1.5  എലാം.എല.ഡനി.  സസ്വതീകവജട്ട്  ട്രെതീറട്ട്ലമന്റെട്ട്  പഭാന്റെട്ട്  (ലടണര്
നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭായനി)

(3) ശബരനിമലയനിലലാം പമ്പയനിലലാം മഭാലനിനല വസ്തുക്കള കശഖരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ടഭാങ്കുകേളുലാം  പമ്പുലചേയട്ട്  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള  അഴുക്കുചേഭാല  നനിര്മ്മേഭാണവലാം
ഉകദ്ദേശനിചനിരുനലവങനിലലാം  ശബരനിമലയനിലല  പണനികേള  മഭാതകമ
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള.

(4) ശബരനിമലയനില  മുന്നൂറട്ട്  കേക്കൂസകേളുലാം  പമ്പയനില  നഭാനൂറട്ട്  കേക്കൂസകേളുലാം
നൂറട്ട്  കുളനിമുറനികേളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  പദതനിയനിടനിരുനലവങനിലലാം
ശബരനിമലയനിലല പണനികേള മഭാതകമ പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴെനിഞനിട്ടുള.

(5) ശബരനിമലയനിലലയുലാം  പമ്പയനിലലയുലാം  ഖരമഭാലനിനല  കശഖരണത്തനിനുലാം
സലാംസരണത്തനിനുമുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.

(6) ശബരനിമലയനിലലയുലാം  പമ്പയനിലലയുലാം  നനിലവനിലള്ള  അഴുക്കുചേഭാലകേള
മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം  പുതനിയവ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.

(ഡനി) ഇല്ല.  ബഭാധകേമല്ല.

(ഇ)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  പമ്പഭാ  റനിവര്  കബസനിന  അകതഭാറനിറനിയുലട  കേമ്മേനിറനി
കയഭാഗലാം കൂടനി തതീരുമഭാനങ്ങള ടകേലക്കഭാകള്ളണതുണട്ട്.

ഗഭാമതീണ കമഖലയനില തനികയററുകേള
26 (*386) ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന  :

ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട്  :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്  :
ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേലചനിത  കമഖല  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ചേലചനിത  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന,  ചേലചനിത  അക്കഭാദമനി  എന്നനിവയുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസ്വതീകേരനിചലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ചേലചനിത  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  ഗഭാമതീണ  കമഖലയനില

കൂടുതല തനികയററുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ചേലചനിത കമളകേള നടത്തുന്നതനിനഭായനി തനിരുവനനപുരത്തട്ട് ഒരു സനിരലാം

കവദനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം

സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന):

(എ&ബനി) ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്.  തനിരുവല്ലലാം ചേനിതഭാഞ്ജലനി സ്റ്റുഡനികയഭാ കേലഭാമ്പസനില തനികയററുകേള,

മതീഡനിയ റൂലാം,  ലസമനിനഭാര് ഹഭാള എന്നനിവ ഉളലപടുന്ന ഫനിലനിലാം ലഫസ്റ്റനിവല സനിരലാം

കവദനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.   നടപട്ട്  വര്ഷലത്ത

പുതുക്കനിയ  ബജറനില  ഇതനിനഭായനി  50  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.   മലയഭാള

സനിനനിമയുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  സഗൗകേരലങ്ങളനില  വന  കുതനിച്ചുചേഭാടലാം

ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണട്ട്  തനിരുവല്ലലാം  ചേനിതഭാഞ്ജലനി  സ്റ്റുഡനികയഭാ  ഫനിലനിലാം  സനിറനിയഭായനി

മഭാറ്റുവഭാനുള്ള പദതനിക്കുലാം ആരലാംഭലാം കുറനിചനിട്ടുണട്ട്.

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദലഭാര്തനികേളക്കുള്ള വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലങ്ങള
27 (*387) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജട്ട്  :

ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര്  :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട്  :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ലഭനിച്ചു  വരുന്ന
വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള എലനഭാലക്കലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയകശഷലാം ഈ ആനുകൂലലങ്ങളനില
വരുത്തനിയ വര്ദനവട്ട് എത വതീതലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  വനിവനിധ  ആനുകൂലലങ്ങള
കുടനിശനികേയഭായനിരുന്നതട്ട്  എതലയനലാം  അതട്ട്  നലകേഭാന  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേളുലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
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സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന):

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിലലപട  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്
അനുവദനിച്ചുവരുന്ന വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള തഭാലഴെപറയുന്നവയഭാണട്ട്:

1. പ്രതീലമട്രെനികേട്ട് കസഭാളര്ഷനിപട്ട്

2. കപഭാസ്റ്റട്ട് ലമട്രെനികേട്ട് കസഭാളര്ഷനിപട്ട്

3. ടപ്രമറനി എഡഡ്യൂകക്കഷന എയ്ഡട്ട്

4. അപ്ഗകഡഷന ഓഫട്ട് ലമറനിറട്ട് (100% CSS)

5. 9, 10 കഭാസ്സുകേളനിലല പ്രതീലമട്രെനികേട്ട് കസഭാളര്ഷനിപട്ട് (100% CSS)

6. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ഇനലഭാ കസഭാളര്ഷനിപട്ട്  (2.5  ലക്ഷലാം രൂപയനില തഭാലഴെ
വഭാര്ഷനികേ കുടുലാംബ വരുമഭാനമുള്ളവര്ക്കട്ട്)

7. ലസ്റ്റതകസഭാപട്ട് വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട് 5,500 രൂപ

8. ലഭാപട്ട് കടഭാപട്ട് വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട് 25,000 രൂപ

9. പ്രഭാരലാംഭലചലവകേള

10. വൃത്തനിഹതീന  ലതഭാഴെനിലനില  ഏര്ലപടനിരനിക്കുന്നവരുലട  മക്കളക്കഭായുള്ള
ധനസഹഭായലാം

11. അയ്യങഭാളനി ടഭാലന്റെട്ട് ലസര്ചട്ട് & ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് സതീലാം

12. വനിഷന  2013  –ലമഡനിക്കല/എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  പ്രകവശന  പരതീക്ഷഭാ
പരനിശതീലനത്തനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം നലകുന്ന പദതനി

13. പ്രകതലകേ  കപ്രഭാത്സഭാഹന  സമ്മേഭാനലാം  (എസട്ട്.എസട്ട്.എല.സനി.,  പസട്ട്  ടു,
ടനി.ടനി.സനി.,  ഡനികപഭാമ,  ഡനിഗനി,  പനി.ജനി.  ലപ്രഭാഫഷണല  കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട്
ഉന്നത വനിജയലാം കേരസമഭാക്കുന്ന പടനികേജഭാതനി വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്)

14. ബുക്കട്ട് ബഭാങട്ട് സതീലാം (50% CSS)
പടനികേവര്ഗ്ഗ  നഴറനി  സ്കൂള  കുടനികേളക്കട്ട്  ലലാംപലാം  ഗഭാന്റെട്ട്  മഭാതലാം  നലകേനിവരുന.

പടനികേവര്ഗ്ഗ പ്രതീലമട്രെനികേട്ട്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് ലലാംപലാം  ഗഭാന്റെട്ട്,  പ്രതനിമഭാസ ടസ്റ്റപന്റെട്ട്
എന്നനിവ നലകേനിവരുന.  വഭാര്ഷനികേ കുടുലാംബ വരുമഭാനലാം രണര ലക്ഷലാം രൂപവലരയുള്ള
9,  10  കഭാസ്സുകേളനില  പഠനിക്കുന്ന  കുടനികേളക്കട്ട്  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
പ്രതനിവര്ഷലാം  1500  രൂപ  കസഭാളര്ഷനിപ്പുലാം  ബുക്സൈട്ട്  തുടങ്ങനിയ  പഠന  സഭാമഗനികേള
വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്  750  രൂപ  ഗഭാന്റെനിനത്തനിലലാം  നലകുന.  കഹഭാസ്റ്റലനില
തഭാമസനിച്ചുപഠനിക്കുന്ന വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് 1000 രൂപയുലാം നലകുനണട്ട്.

കപഭാസ്റ്റട്ട്  ലമട്രെനികേട്ട്  തലത്തനില  പഠനിക്കുന്ന  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിലലപട
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വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  വരുമഭാന പരനിധനിയനില്ലഭാലത  മുഴുവന ഫതീസലാം വഭാര്ഷനികേ ലലാംപലാം

ഗഭാന്റുലാം,  പ്രതനിമഭാസ  ടസ്റ്റപന്റുലാം  നലകേനിവരുന.   സര്ക്കഭാര്/സര്വകേലഭാശഭാല

അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  സഭാപനങ്ങളനിലല  എല്ലഭാ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കുലാം  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലലലാം

നലകുനണട്ട്.   കകേഭാകളജട്ട്  കഹഭാസ്റ്റലകേളനിലലാം  മറട്ട്  അലാംഗതീകൃത  കഹഭാസ്റ്റലകേളനിലലാം

തഭാമസനിച്ചുപഠനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട് യഥഭാര്ത തഭാമസ-ഭക്ഷണലചലവലാം കപഭാക്കറട്ട് മണനിയുലാം

നലകുന.   കഹഭാസ്റ്റലനില  തഭാമസനിച്ചുപഠനിക്കുന്ന  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  3500  രൂപ

വതീതലാം നലകുനണട്ട്.

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലള്ള  ലപരനിപതറനികേട്ട്  ലസന്റെര്,

ഏകേഭാദലഭാപകേ  വനിദലഭാലയലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല  കുടനികേളക്കട്ട്  ലലാംപലാം  ഗഭാന്റുലാം

പ്രതനിമഭാസ ടസ്റ്റപന്റുലാം നലകുന.

(ബനി)  ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയ കശഷലാം പ്രതീലമട്രെനികേട്ട്,  കപഭാസ്റ്റട്ട്

ലമട്രെനികേട്ട്  കകേഭാഴ്സുകേളനില  പഠനിക്കുന്ന  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  മറര്ഹ  വനിഭഭാഗലാം

വനിദലഭാര്തനികേളുലട  ലലാംപലാം  ഗഭാന്റുലാം  ടസ്റ്റപന്റുലാം  25  ശതമഭാനലാം  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*)

(സനി)  മുന  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലമഭാഴെനിയുകമ്പഭാള  പടനികേജഭാതനി

വനിഭഭാഗത്തനിലലപട  പ്രതീലമട്രെനികേട്ട്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ

വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങളനില കുടനിശനികേയുണഭായനിരുന്നനില്ല.

കപഭാസ്റ്റട്ട്  ലമട്രെനികേട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലത്തനിലണഭായനിരുന്ന  കുടനിശനികേ

സലാംബനനിച വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

എസട്ട്.സനി. - 26.30 കകേഭാടനി

ഒ.ഇ.സനി. - 116.60 കകേഭാടനി

എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി. - 30.38 കകേഭാടനി

ഒ.ബനി.സനി. - 16.06 കകേഭാടനി

കുടനിശനികേ  നലകുന്നതനിനട്ട്  എസട്ട്.സനി.  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  100  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം

ഒ.ഇ.സനി./ഒ.ബനി.സനി./എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി  120  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം

അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

ധനസ്വനരനി സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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28 (*388) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന  :

ശതീ  .    പനി  .   ഉണ്ണനി  :

ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട്  :
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനിയനിലലപടവര്ക്കട്ട്  ലതഭാഴെനില  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്ന
ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലട  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  'ധനസ്വനരനി'  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സഭാപനങ്ങളക്കഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നലകേനി  വരുന്ന സഹഭായങ്ങള
എലനഭാലക്കലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവയുലട  പ്രവര്ത്തനത്തനില  സര്ക്കഭാരനിനുളള  നനിയനണങ്ങള
എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(ഡനി)  ഈ സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടക്കുനലവന്നട്ട്
ഉറപഭാക്കഭാനഭായനി  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  എലനല്ലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങള  ലചേയ്യഭാന  സഭാധനിക്കുലമന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന):

(എ) ജനില്ലഭാതലത്തനില ജനില്ലഭാ കേളകര് ലചേയര്മഭാനുലാം കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില ജനില്ലഭാ
കേളകര്  തതീരുമഭാനനിക്കുന്ന  ഒരു  ഉകദലഭാഗസന  ലസക്രടറനിയുലാം  ആകരഭാഗലലാം,
പടനികേജഭാതനി വനികേസനലാം,  ആസൂതണലാം എന്നതീ വകുപ്പുകേളനിലല ഉകദലഭാഗസരടങ്ങുന്ന
ഭരണ  സമനിതനിയുമഭാണട്ട്  ധനസ്വനരനി  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കമഭാണനിറര്
ലചേയ്യുന്നതട്ട്.   നനിലവനില  തനിരുവനനപുരലാം,  ലകേഭാല്ലലാം,  കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് എന്നതീ ജനില്ലകേളനില ധനസ്വനരനി കകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഇഗൗ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില ഭൂരനിഭഭാഗലാം പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുലാം നനിര്ദനരഭായ മറട്ട് വനിഭഭാഗക്കഭാരുമഭാണട്ട്
കജഭാലനി ലചേയ്തുവരുന്നതട്ട്.

(ബനി)  ധനസ്വനരനി  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  ഫണട്ട്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് വകുപ്പുതലത്തനില പ്രകതലകേ പദതനി നനിലവനിലനില്ല.  ധനസ്വനരനി
കകേന്ദ്രങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാംമൂലമുണഭാകുന്ന ഫണട്ട് വനിനനികയഭാഗനിചഭാണട്ട് കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ
ടദനലാംദനിന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തലപടുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല ചേനില ജനില്ലകേളനില ജനില്ലഭാ
കേളകര്  ലമമ്പര്  ലസക്രടറനിയുലാം  ജനില്ലഭാ  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  പ്രസനിഡന്റെട്ട്  ലചേയര്മഭാനുമഭായ
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ജനില്ലഭാതല കേമ്മേനിറനി  പ്രകതലകേ ഘടകേ പദതനിക്കുള്ള പ്രകതലകേ കകേന്ദ്ര ധനസഹഭായ
പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  ധനസ്വനരനി  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  നനിലവഭാരലാം
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനട്ട് ഫണട്ട് അനുവദനിക്കുനണട്ട്.

(സനി)  ജനില്ലഭാ  കേളകര് അദലക്ഷനുലാം പടനികേജഭാതനി വനികേസനലാം ഉളലപലടയുള്ള
വകുപ്പുകേളനിലല ജനില്ലഭാതല ഉകദലഭാഗസര് അലാംഗങ്ങളുമഭായ ജനില്ലഭാതല കേമ്മേനിറനിയഭാണട്ട്
ധനസ്വനരനി കകേന്ദ്രങ്ങള നനിലവനിലള്ള ജനില്ലകേളനില പ്രസ്തുത കകേന്ദ്രങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം
നനിയനനിക്കുന്നതട്ട്.

(ഡനി)  കേളകര്  ലചേയര്മഭാനഭായ  ജനില്ലഭാതല  കേമ്മേനിറനിക്കട്ട്  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുന്നതഭാണട്ട്.

ക്ഷതീരകേര്ഷകേ സഹഭായ പദതനികേള
29 (*389) ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന  :

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന  :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി  :
ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുകവണനി  ഗുണകമന്മയുള്ള  കേഭാലനിത്തതീറയുലട  ലഭലത
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  തതീറപ്പുല  കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  എലനഭാലക്ക
പദതനികേളഭാണുള്ളലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മറ്റു  സലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിനലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നവയുളലപലടയുള്ള
പഭാലനിലന്റെയുലാം  മറട്ട്  ക്ഷതീകരഭാല്പന്നങ്ങളുലടയുലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കഭാന
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ക്ഷതീര  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലള  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പദതനികേള  ഉലണങനില  അതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശലാം
നലകേഭാകമഭാ?

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജു):

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഗുണകമന്മയുള്ള  കേഭാലനിത്തതീറയുലട  ലഭലത
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലള്ള  കകേരളഭാ  ഫതീഡ്സട്ട്  എന്ന
സഭാപനവലാം  കൂടഭാലത  സഹകേരണ  കമഖലയനിലലാം  സസ്വകേഭാരല  കമഖലയനിലലാം
കേഭാലനിത്തതീറ  ഫഭാകറനികേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  കേഭാലനിത്തതീറയുലട  ഗുണകമന്മ
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ക്ഷതീര  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില  NABL  (National
Accreditation  Board  for  Testing  and  Calibration  Laboratories)
അലക്രഡനികറഷകനഭാടുകൂടനിയ  ലഭാബുലാം  തനിരുവനനപുരത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
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2016-17 വര്ഷലാം 2045 ലഹകര് സലത്തട്ട് തതീറപ്പുല കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഒരു ലഹകര് സലത്തട്ട് തതീറപ്പുലകൃഷനി ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്
20,000  രൂപ  സബ്സനിഡനി  നലകുന.   കൂടഭാലത  പുലകൃഷനിയട്ട്  ആവശലമഭായ
ജലകസചേനലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം  യനവലക്കരണത്തനിനുലാം  ധനസഹഭായലാം  നലകുന.
കൂടഭാലത അഞ്ചട്ട് വനനിതകേള അടങ്ങനിയ സസ്വഭാശയ ഗ്രൂപ്പുകേളക്കട്ട് ചുരുങ്ങനിയതട്ട് ഒകരക്കര്
സലത്തട്ട് പുലകൃഷനി നടത്തുന്നതനിനട്ട്  'കഗഭാപഭാലനികേ'  പദതനി പ്രകേഭാരലാം ധനസഹഭായലാം
നലകേനിവരുനണട്ട്.  കകേരള കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് മനിലക്കട്ട് മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട് ലഫഡകറഷലന്റെ
കേതീഴെനിലള്ള  രണട്ട്  കേഭാലനിത്തതീറ  ഫഭാകറനികേളനില  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേഭാലനിത്തതീറയുലട
ഗുണനനിലവഭാരലാം  കേര്ശനമഭായ  പരനികശഭാധനകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം
മഭാതമഭാണട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതട്ട്.  കേഭാലനിത്തതീറ  ഫഭാകറനികേളുലട  പഴെക്കലാംലചേന്ന
യനസഭാമഗനികേള  മനിക്കവയുലാം  അതലഭാധുനനികേ  യനസഭാമഗനികേളഭാല  മഭാറനി
സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  ഫഭാകറനികേളുലട  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സഹഭായനിചനിട്ടുണട്ട്.  മനിലമയുലട കേതീഴെനിലള്ള 3  കമഖലഭാ യൂണനിയനുകേള തതീറപ്പുലകൃഷനി
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി) ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിനലാം ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന പഭാല, പഭാലല്പന്നങ്ങള
എന്നനിവയുലട സഭാമ്പനിളുകേള ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ ഉകദലഭാഗസര് കശഖരനിചട്ട് ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ
കേമ്മേതീഷണറുലട  നനിയനണത്തനില  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല അനലനിറനിക്കല ലഭാബനില പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണട്ട്.  കൂടഭാലത
സനിരമഭായനി  മഭാര്ക്കറട്ട്  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്  ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപനിലന്റെ
ജനില്ലഭാതലത്തനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കേസ്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രെഭാള  ലഭാബുകേള  മുകഖന
പരനികശഭാധനിചട്ട്  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണകമന്മ  ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണട്ട്.   ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ
കേമ്മേതീഷണറുലട  നനിയനണത്തനില  പുതനിയതഭായനി  തുടങ്ങനിയ  ലമഭാടബല  ഫുഡട്ട്
ലടസ്റ്റനിലാംഗട്ട്  ലഭാബനിലന്റെ കസവനവലാം പരനികശഭാധനയഭായനി ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.
പ്രകതലകേമഭായനി  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  ഇതര  സലാംസഭാന  പഭാല  പരനികശഭാധനയഭായനി
ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റനില സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തഭാറുണട്ട്.

(സനി)  ക്ഷതീരസഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലള  ആധുനനികേവലക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം
വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി 2016-17-ല 1950 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ശുചേനിതസ്വമുള്ള  പഭാല  സലാംഭരണ  മുറനി,  കഗഭാഡഗൗണ്
ലഫസനിലനികറഷന  കേലാം  ഇനഫര്കമഷന  ലസന്റെര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  AMCU
(Automatic  Milk  Collection  Unit)  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇതര
ആവശലങ്ങളക്കുമഭായനി  ധനസഹഭായലാം  നലകുന.  മനിലമയുലട  കേതീഴെനിലള്ള കമഖലഭാ
യൂണനിയനുകേള ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദകേ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് കേമ്പഡ്യൂടര്വലക്കരണലാം, ആകടഭാമഭാറനികേട്ട്
മനിലക്കട്ട്  കേളക്ഷന  യൂണനിറ്റുകേള,  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ബനി.എലാം.സനി.  (ബളക്കട്ട്
മനിലക്കട്ട്  കൂളര്  യൂണനിറട്ട്)  സഭാപനിക്കല,  പ്രവര്ത്തന  ഫണനിനഭായനി  ധനസഹഭായലാം
എന്നനിവ നലകേനിവരുനണട്ട്.

വനലാംലകേഭാള്ള
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30 (*390) ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി   :

ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുല്ല   :

ലപ്രഭാഫ  .  ആബനിദട്ട് ഹുടസന തങ്ങള   :
ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനലാംലകേഭാള്ള  വതീണ്ടുലാം  സജതീവമഭാലയന്ന  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ശദയനില
വന്നനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മറയൂരനില  വതീണ്ടുലാം  ചേനനക്കടത്തട്ട്  വലഭാപകേമഭായതനിലനതനിലര
എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചേനനകത്തഭാലടഭാപലാം,  വനലാം  വകുപട്ട്  ലവടനിസൂക്ഷനിചനിട്ടുള്ള  മരങ്ങള
കേടത്തഭാനുലാം വനലാം മഭാഫനിയ ശമലാം നടത്തുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില ഇതട്ട് തടയുന്നതനിനട്ട്
അടനിയനര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജു):

(എ) ശദയനില വന്നനിടനില്ല.

(ബനി) മറയൂരനില ചേനനക്കടത്തട്ട് വലഭാപകേമഭായനിടനില്ല.  2015-നട്ട് അകപക്ഷനിചട്ട്  2016
വര്ഷലാം മറയൂരനില ചേനനലാം കകേസ്സുകേളനില കുറവട്ട് വന്നനിട്ടുണട്ട്.  ചേനന കമഖല കബഭാക്കഭായനി
തനിരനിചട്ട്  ഓകരഭാ  കബഭാക്കനിലലാം സലാംരക്ഷണ ഉകദലഭാഗസലര നനിയമനിചട്ട്  രഭാതനിയുലാം പകേലലാം
നനിരനരലാം പകട്രെഭാളനിലാംഗട്ട് നടത്തനി ചേനന മരങ്ങലള സലാംരക്ഷനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത കമഭാഷണ
സഭാധലത  കൂടുതലള്ള  സലങ്ങളനില  കവലനിലകേടനി  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപഭാക്കുന.
രഭാതനികേഭാലങ്ങളനില  കറഭാഡട്ട്  പകട്രെഭാളനിലാംഗുലാം  വഭാഹന  പരനികശഭാധനയുലാം  നടത്തനിവരുന.
പരനിശതീലനലാം  സനിദനിച  കഡഭാഗട്ട്  സസ്വഭാഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനവലാം  ഇതനിനഭായനി
ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.

(സനി) ചേനനമരകമഭാ മറട്ട് മരങ്ങകളഭാ ലവടനി കേടത്തുന്നതട്ട് തടയുന്നതനിനട്ട് യഥഭാസമയലാം
വനകമഖലകേളനില  പകട്രെഭാളനിലാംഗട്ട്  നടത്തുകേയുലാം  കുറകൃതലങ്ങള  തടയുന്നതനിനട്ട്  സതസ്വര
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണട്ട്.   വനലാം  വകുപട്ട്  ലവടനി  സൂക്ഷനിക്കുന്ന
ചേനനമരങ്ങളുലാം  ചേനന  ലതഭാണനിയുലാം  സൂക്ഷനിക്കുന്ന  മറയൂര്  ചേനന  ഡനികപഭായനില
ആവശലമഭായ  സലാംരക്ഷണലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഗൗ  സലാംവനിധഭാനത്തനില  കവണ
ശക്തനിലപടുത്തലകേളുലാം നടത്തനിവരുനണട്ട്.

(ii) നക്ഷതചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള
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കജഭാലനി ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് പരനിശതീലനലാം

1 (3270) ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ മണ്ഡലത്തനില പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനിലലയുലാം മറട്ട് പനിന്നഭാക്ക

വനിഭഭാഗങ്ങളനിലലയുലാം  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  സനിവനില  സര്വതീസട്ട്,  ബഭാങനിലാംഗട്ട്,  സര്ക്കഭാര്

സര്വതീസട്ട് തുടങ്ങനിയ വനിവനിധ കമഖലകേളനില കജഭാലനി ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് സഹഭായകേരമഭാകുന്ന

തരത്തനില പരനിശതീലന കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട് പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി) ഇലല്ലങനില ഇതനികലയഭായനി സമയബനനിത നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇക്കഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനി  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ഭൂരഹനിതരുലാം ഭവനരഹനിതരുമഭായ പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാര്

2  (3271)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില  ഭൂരഹനിതരുലാം  ഭവനരഹനിതരുമഭായ  പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗത്തനിലലപടവരുലട  എണ്ണലാം  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഭൂമനി  സസ്വനമഭായുളള
ഭവനരഹനിതരഭായ  ആളുകേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  (എണ്ണലാം)  ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനില
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  വകുപനിലനനിനലാം  പ്രസ്തുത  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  ലകേഭാടുക്കുന്ന
വനിദലഭാഭലഭാസ  ആനുകൂലലങ്ങളുലട  ഇനലാം  തനിരനിച്ചുളള  വനിശദമഭായ  കേണക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭൂരഹനിതരഭായനി  26198  കപരുലാം  ഭൂമനി  ഉണഭായനിട്ടുലാം
വതീടനില്ലഭാത്തവരഭായനി 18710 കപരുലാം ഉള്ളതഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനില പ്രസ്തുത വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  ലകേഭാടുക്കുന്ന
ആനുകൂലലങ്ങളുലട കേണക്കട്ട് (വനിദലഭാര്തനികേളുലട എണ്ണമനുസരനിചട്ട്)  ഓകരഭാ വര്ഷവലാം
വലതലസ്തമഭാണട്ട്.  എങനിലലാം  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  നലകേനിയ
ആനുകൂലലങ്ങളുലട ഇനലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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ടഡ്യൂഷന ഫതീസട്ട് 70,44,70,541 രൂപ

പരതീക്ഷഭാ ഫതീസട്ട് 8,28,66,357 രൂപ

ലസഷലല ഫതീസട്ട് 13,32,86,794 രൂപ

എ.ബനി.എല.സനി. 28,91,18,294 രൂപ

ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട് ഫതീസട്ട് 38,24,420 രൂപ

ലലാംപലാം ഗഭാന്റെട്ട് 13,44,77,446 രൂപ

ടസ്റ്റപന്റെട്ട് 59,31,59,701 രൂപ

കപഭാക്കറട്ട് മണനി 1,62,84,295 രൂപ

കപയനിലാംഗട്ട് ഗസ്റ്റട്ട് ഫതീ 2,52,46,487 രൂപ

കേണനിനജനസനി ഗഭാന്റെട്ട് + കപ്രഭാജകട്ട് 11,72,65,665 രൂപ

ആലകേ 2,10,00,00,000 രൂപ

എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.ടനി. വനിഭഭാഗത്തനിലലപട ലതയ്യലാം കേലഭാകേഭാരന്മഭാര്ക്കട്ട്
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം

3  (3272)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എസട്ട്.സനി/എസട്ട്.ടനി.  വനിഭഭാഗത്തനിലലപട  ലതയ്യലാം  കേലഭാകേഭാരനമഭാര്ക്കട്ട്
ലതയ്യലാം  കേലയുമഭായനി  ബനലപട  അണനിയറ  സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്ന പദതനി നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി)  ഇലല്ലങനില പ്രസ്തുത കേലഭാകേഭാരന്മഭാലര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇത്തരലാം പ്രകതലകേ പദതനി നനിലവനിലനില്ല.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിലലപടുന്ന  കേലഭാകേഭാരന്മഭാരുലാം  ഗ്രൂപ്പുകേളുലാം
വഭാകദലഭാപകേരണങ്ങള,  ലതയ്യചമയങ്ങള  എന്നനിവ  വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്  ജനില്ലഭാതല
സമനിതനിക്കട്ട് സമര്പനിക്കുന്ന ലപ്രഭാകപഭാസലകേള എസട്ട്.സനി.എ. ടു എസട്ട്.സനി.എസട്ട്.പനി.
പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി പരനിഗണനിച്ചുവരുനണട്ട്.

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിലലപടുന്ന  ലതയ്യലാം  കേലഭാകേഭാരന്മഭാര്  ബനലപട
കപ്രഭാജകട്ട് ഓഫതീസര് / ടട്രെബല ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് ഓഫതീസര്മഭാര് മുകഖന അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കുന്നപക്ഷലാം സഹഭായലാം നലകുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

എസട്ട്.സനി. ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം - മുഴുവന തുകേയുലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 63

4 (3273)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  നനിലവനില  എത  രൂപയഭാണട്ട്
അനുവദനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആയതനില മുഴുവന തുകേയുലാം അനുവദനിക്കഭാത്തതട്ട് എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ബഭാക്കനി തുകേ അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായ പദതനി പ്രകേഭാരലാം  3,00,000  രൂപയുലാം
ദുര്ബ്ബല  വനിഭഭാഗ  ഭവനപുനരധനിവഭാസ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  3,50,000  രൂപയുമഭാണട്ട്
അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള  വലവസകേള  പ്രകേഭാരലാം  മുഴുവന  തുകേയുലാം  ഒരുമനിചട്ട്
അനുവദനിക്കഭാന നനിര്വഭാഹമനില്ല.  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി അനുവദനിക്കുന്ന തുകേ
4  ഗഡുക്കളഭായനിടഭാണട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  ഓകരഭാ  ഘടവലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  അടുത്ത  ഘടത്തനിനുള്ള  തുകേ  മുനകൂറഭായനി  അനുവദനിചട്ട്
നലകുനണട്ട്.

(സനി)  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  ഓകരഭാ  ഘടവലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്
അടുത്ത ഘടലാം പണനിക്കുള്ള തുകേ മുനകൂറഭായനി അനുവദനിച്ചുനലകുനണട്ട്.

അല-നൂര് ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനില പഠനിക്കുന്ന എസട്ട്.സനി. വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്
കപഭാസ്റ്റട്ട് ലമട്രെനികേട്ട് കസഭാളര്ഷനിപട്ട്

5  (3274)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല വഭാടഭാനപള്ളനിയനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന അല-നൂര്-
ഐ.ടനി.ഐ.-യനില  പഠനിക്കുന്ന  9  എസട്ട്.സനി.  വനിദലഭാര്തനികേള  കപഭാസ്റ്റട്ട്  ലമട്രെനികേട്ട്
കസഭാളര്ഷനിപനിനഭായനി  തൃശ്ശൂര്  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ഓഫതീസനില  അകപക്ഷ
നലകേനിയനിട്ടുലാം  നഭാളനിതുവലര  കസഭാളര്ഷനിപട്ട്  ലഭനിചനിടനിലല്ലന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് കസഭാളര്ഷനിപട്ട് ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള അടനിയനര
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണട്ട്.   സസ്വകേഭാരല  സസ്വഭാശയ/അണ് എയ്ഡഡട്ട്  സഭാപനങ്ങള
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നടത്തനിവരുന്ന  ലകേ.ജനി.സനി.ഇ.  കകേഭാഴ്സുകേളനില  പഠനിക്കുന്ന  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്
ആനുകൂലലലാം നലകേഭാന നനിലവനിലള്ള ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം സഭാധലമല്ലഭാത്തതനിനഭാല
ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാന നനിര്വഭാഹമനില്ല.

ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനിലലപടുത്തനി പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളുലട
വനികേസനലാം

6  (3275)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഏലതങനിലലാം  ജനില്ലയനില  ആസ്തനി  വനികേസന
പദതനിയനിലലപടുത്തനി  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട  വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള
പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  എ.എസട്ട്.  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  പ്രവൃത്തനികേള  നടനവരുനകണഭാ;
ഉലണങനില പ്രസ്തുത പദതനികേളുലട ഡനി.പനി.ആര്. പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്
നടനവരുന്ന വലതലസ്തവലാം നൂതനവമഭായ പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം,  പദതനികേള
തയ്യഭാറഭാക്കനിയതട്ട് ആരട്ട് എന്നനിവ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനിലലപടുത്തനി പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട
വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപട്ട്
നടപനിലഭാക്കുന്നനില്ല.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളുലട സമഗ വനികേസനത്തനിനഭായനി പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം അമ്പകതഭാ അതനിലധനികേകമഭാ പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്
തഭാമസനിക്കുന്ന  കകേഭാളനനികേളനിലനനിനലാം  ലതരലഞടുക്കലപടുന്ന  കകേഭാളനനികേളനില
പരമഭാവധനി  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  വലര  ലചേലവഴെനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അക്രഡനിറഡട്ട്
ഏജനസനികേള  വഴെനി  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുനണട്ട്.   പടനികേജഭാതനി
വനികേസന വകുപഭാണട്ട് പദതനികേള തയ്യഭാറഭാക്കനിയതട്ട്.

സസ്വയലാം പരലഭാപ്ത പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനി പദതനി

7 (3276) ശതീ  .   എന   .  എ  .   ലനല്ലനിക്കുന്നട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം 
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സസ്വയലാം  പരലഭാപ്ത പടനികേജഭാതനി  -  പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനി  എന്ന പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  മുന സര്ക്കഭാരനിലനറ  കേഭാലത്തട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനില
എത പദതനികേളഭാണട്ട്  അനുവദനിചതട്ട്;  എത കകേഭാടനി  രൂപ ഇതനിനഭായനി  നതീക്കനിവച്ചു;
ഏലതല്ലഭാലാം  പഞ്ചഭായത്തനിലല  ഏലതല്ലഭാലാം  കകേഭാളനനികേലളയഭാണട്ട്  ഇതനിനഭായനി
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ലതരലഞടുത്തതട്ട്;

(ബനി)  സസ്വയലാംപരലഭാപ്ത പടനികേജഭാതനി  -  പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  മണ്ഡലത്തനില  ഏതട്ട്  ഏജനസനിലയയഭാണട്ട്
ഏലപനിചതട്ട്; ഇഗൗ ഏജനസനികേള ഇവയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇലല്ലങനില ഇത്തരലാം ഏജനസനികേളലക്കതനിലര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ
എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  'സസ്വയലാംപരലഭാപ്ത ഗഭാമലാം'  പദതനി പ്രകേഭാരലാം
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനില  ഒരു പദതനി  അനുവദനിച്ചു.   ഇതനിനഭായനി
1,00,00,000 രൂപ നതീക്കനിവച്ചു.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല  'അകമഭായട്ട്'  കകേഭാളനനിലയയഭാണട്ട്
ഇതനിനഭായനി  ലതരലഞടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.   പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപട്ട്  ടനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില്ല.

(ബനി)  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  ഇനഡസ്ട്രതീസട്ട്  ട്രെഭാവനകൂര്  ലനിമനിറഡട്ട്  എന്ന  സര്ക്കഭാര്
അക്രഡനിറഡട്ട്  ഏജനസനിലയയഭാണട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  ഏല്പനിചതട്ട്.   ഇവര്
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിടനില്ല.

(സനി)  പ്രവൃത്തനികേള  അടനിയനരമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഏജനസനിക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

സസ്വയലാം ലതഭാഴെനിലനിനുള്ള വഭായ
8  (3277)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സസ്വയലാം  ലതഭാഴെനിലനിനുകവണനി  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപട്ട്  നലകുന്ന
വഭായ  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രഭായപരനിധനി  55  വയസട്ട്  ആക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമ  വകുപട്ട്  പ്രസ്തുത  കലഭാണ്  നലകുന്നതനിനുള്ള
പ്രഭായപരനിധനി  55  വയസഭായനി  നനിജലപടുത്തനിയതട്ട്  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

853/2019
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(എ)  സസ്വയലാംലതഭാഴെനിലനിനുകവണനി  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപട്ട്  നനിലവനില

വഭായഭാ  പദതനികേലളഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നനില്ല.   എന്നഭാല  അഭലസ്തവനിദലരഭായ

പടനികേജഭാതനി  യുവതതീയുവഭാക്കള  സസ്വയലാം  ലതഭാഴെനില  പദതനിക്കഭായനി  ബഭാങ്കുകേളനില

നനിനലാം സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന വഭായയുലട 1/3 തുകേ (പരമഭാവധനി 1,00,000 രൂപ) ബനലപട

ഗുണകഭഭാക്തഭാവട്ട്  സസ്വയലാംലതഭാഴെനില സലാംരലാംഭലാം  ആരലാംഭനിച്ചുലവന്ന കേഭാരലലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനി

സബ്സനിഡനിയഭായനി  ബഭാങനിനട്ട്  അനുവദനിക്കുന്ന പദതനി  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.

പ്രസ്തുത പദതനിയുലട പ്രഭായപരനിധനി 50 വയസഭാണട്ട്.

(ബനി)  പനിന്നഭാക്ക  സമുദഭായ  കക്ഷമ  വകുപനിനട്ട്  നനിലവനില  സസ്വയലാംലതഭാഴെനില

പദതനിയനില്ല.   പനിന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  സസ്വയലാം  ലതഭാഴെനില

പദതനിയുലട പ്രഭായപരനിധനി 55 വയസഭാണട്ട്.

ഇനനിര ആവഭാസട്ട് കയഭാജന

9  (3278)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇനനിര  ആവഭാസട്ട്  കയഭാജന  ഉളലപലട  വനിവനിധ  പദതനികേളനില  വതീടട്ട്

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിലചങനിലലാം  ജതീവനിത  പ്രയഭാസങ്ങളഭാല

നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാലത  കേഷലപടുന്ന  എത  പടനികേജഭാതനി

കുടുലാംബങ്ങള  സലാംസഭാനത്തുണട്ട്  എന്നതട്ട്  തനിടലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില

എതലയന്നട്ട് ജനില്ല തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില  ഇത്തരലാം  എത  കുടുലാംബങ്ങള  ഉണട്ട്;

പഞ്ചഭായത്തട്ട്,  നഗരസഭ  അടനിസഭാനത്തനില  കപരു  വനിവരലാം  ഉളലപലട

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുനലകുന്നതഭാണട്ട്.

പടനികേ വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട പുകരഭാഗതനി
10 (3279) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന   :
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ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല   :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ടടസണ് മഭാസ്റ്റര് :

ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി. : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് പടനികേവനിഭഭാഗത്തനിലലപട ജനതയുലട ജതീവനിതനനിലവഭാരലാം

ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  കകേരളപനിറവനി  മുതല  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  വനിവനിധ

സര്ക്കഭാരുകേള പല പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനിലയങനിലലാം  ഈ ജനവനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ

ജതീവനിത  നനിലവഭാരത്തനില  കേഭാരലമഭായ  മഭാറലാം  ഉണഭാക്കഭാന  കേഴെനിഞനിടനില്ല  എന്നതട്ട്

വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേ  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട  സര്വകതഭാന്മുഖമഭായ  പുകരഭാഗതനി

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ചുമതലലപട ഉകദലഭാഗസര് അവരുലട കേടമകേള കേഭാരലക്ഷമമഭായനി

നടപനിലഭാക്കുന എന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ;

(സനി)  പടനികേ  വനിഭഭാഗത്തനിലലപട  ജനങ്ങളുലട  ഉന്നമനത്തനിനഭായുള്ള

പദതനികേളുലട  ഫലപ്രഭാപ്തനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് പടനികേവനിഭഭാഗത്തനിലലപട ജനതയുലട ജതീവനിത നനിലവഭാരലാം

ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  കകേരളപനിറവനി  മുതല  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  വനിവനിധ

സര്ക്കഭാരുകേള പല പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഗൗ  ജനവനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ

ജതീവനിത  നനിലവഭാരത്തനില  കേഭാരലമഭായ  മഭാറമുണഭാക്കഭാന  കേഴെനിഞനിടനില്ല

എന്നതട്ട്  വനിലയനിരുത്തനിയനിടനില്ല.  എന്നഭാല  പുകരഭാഗതനിയുണഭായനിട്ടുള്ളതഭായനി

വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പടനികേ  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  ജതീവനിത  നനിലവഭാരലാം

ലമചലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  അവരുലട  ജതീവനിത

നനിലവഭാരത്തനില  പുകരഭാഗതനി  ഉണഭായതഭായനി  പടനികേ  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട  സര്കവ

റനികപഭാര്ടനിലലാം വനിവനിധ പഠന റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിലലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  വകുപട്ട്  മുഖഭാനരലാം  അനുവദനിചട്ട്  നലകുന്ന  വനിവനിധ  പദതനികേളുലട
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ധനസഹഭായലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാലത  ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം

ആയതട്ട്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം  ബനലപട  ഉകദലഭാഗസര്ക്കഭാവശലമഭായ

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകുകേയുലാം  അവരുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സമയബനനിതമഭായനി

വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  എല്ലഭാ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുലാം  ബഭാങട്ട്

അക്കഗൗണട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തനി  ആനുകൂലലങ്ങള  അവരുലട  അക്കഗൗണ്ടുകേളനില

നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. പരമഭാവധനി ആനുകൂലലങ്ങളുലാം

ബഭാങട്ട്  അക്കഗൗണനില  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിലൂലട  പദതനി  നടത്തനിപനില  സതഭാരലത

ടകേവരനിക്കഭാന കേഴെനിയുലാം.   കൂടഭാലത എല്ലഭാവനിധ വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലങ്ങളുലാം മറട്ട്

കക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  അനുവദനിക്കുന്ന  ആനുകൂലലങ്ങളുലട  വനിതരണവലാം

കസഭാഫ്റ്റെട്ട് ലവയറനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള

ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  വകുപനിലന്റെ  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനവലാം  ജനില്ലഭാതല

കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് സമനിതനികേളുലട പ്രവര്ത്തനവലാം ശക്തനിലപടുത്തനിയുലാം  ഉഗൗരുകൂടങ്ങളുലട

പ്രവര്ത്തനവലാം കസഭാഷലല ഓഡനിറ്റുലാം ശക്തനിലപടുത്തനിയുലാം പദതനികേളുലട ഫലപ്രഭാപ്തനി

വര്ദനിപനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കമഭാഡല റസനിഡനഷലല സ്കൂളുകേള

11 (3280) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പടനികേജഭാതനി  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന

കമഭാഡല റസനിഡനഷലല സ്കൂളുകേളുലട എണ്ണലാം ജനില്ല തനിരനിചട്ട് നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുലട  എണ്ണത്തനില  മലപ്പുറലാം  ജനില്ല  എതഭാലാം

സഭാനത്തഭാലണന്നട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനില  പടനികേജഭാതനി  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന

എലാം.ആര്.എസട്ട്.(കമഭാഡല റസനിഡനസനിഷലല സ്കൂള), ഐ.ടനി.ഐ., കപഭാളനിലടകനികേട്ട്

എന്നനിവയുലട വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില  10  എലാം.ആര്.എസട്ട്.-കേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുന:

തനിരുവനനപുരലാം 1 (കസഭാര്ട്സട്ട്)

ആലപ്പുഴെ 1

ഇടുക്കനി 1

തൃശ്ശൂര് 2

പഭാലക്കഭാടട്ട് 2

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 1

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 1

എറണഭാകുളലാം 1

(ബനി)  2011  കേഭാകനഷുമഭാരനി  കേണക്കനുസരനിചട്ട്  കകേരള സലാംസഭാനത്തട്ട്
പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുലട എണ്ണത്തനില മലപ്പുറലാം ജനില്ല അഞ്ചഭാലാം സഭാനത്തഭാണട്ട്.

(സനി)  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനില  എലാം.ആര്.എസട്ട്.
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില്ല.  ജനില്ലയനില വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില ലപഭാന്നഭാനനി കകേരളഭാധതീശസ്വരപുരലാം,
പഭാണനിക്കഭാടട്ട് എന്നതീ ലഎ.റനി.ലഎ.-കേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

സസ്വഭാശയ ആര്ട്സട്ട് & സയനസട്ട് കകേഭാകളജുകേളനില പഠനിക്കുന്ന 
എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.ടനി. കുടനികേളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ

ആനുകൂലലങ്ങള

12  (3281)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സസ്വഭാശയ  ആര്ട്സട്ട്  &  സയനസട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനില
പഠനിക്കുന്ന എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.ടനി. കുടനികേളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലങ്ങള കേഴെനിഞ
അഞ്ചട്ട്  വര്ഷമഭായനി  നലകുന്നനില്ലഭാലയന്ന  വനിഷയലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന  സസ്വഭാശയ  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനില  പഠനിക്കുന്ന
എസട്ട്.സനി/എസട്ട്.ടനി  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  നനിലവനില  വനിദലഭാഭലഭാസ  ആനുകൂലലലാം
നലകുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സസ്വഭാശയ  ആര്ട്സട്ട്  &  സയനസട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനില  പഠനിക്കുന്ന
കുടനികേളക്കട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ആനുകൂലലലാം  നലകേഭാത്തതനിനുള്ള  കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലലാം നലകുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  അലാംഗതീകൃത  സസ്വഭാശയ  ആര്ട്സട്ട്  &  സയനസട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനില
പഠനിക്കുന്ന  2.5  ലക്ഷലാം  രൂപയനില  തഭാലഴെ  വഭാര്ഷനികേ  കുടുലാംബ  വരുമഭാനമുള്ള
പടനികേജഭാതനി  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇനല  കസഭാളര്ഷനിപട്ട്
നലകുനണട്ട്.

എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.ടനി./ഒ.ഇ.സനി.  വനിഭഭാഗലാം  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ
ആനുകൂലലലാം  അനുവദനിക്കുതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നനിശ്ചയനിച  2-7-2009-ലല
സ.ഉ.(പനി)  50/2009/പജപവവനിവ  ഉത്തരവനിലല  ലസക്ഷന  C(iii)  പ്രകേഭാരലാം
സസ്വകേഭാരല  അണ്എയ്ഡഡട്ട്  സഭാപനങ്ങളനിലല  കപഭാസ്റ്റട്ട്  ലമട്രെനികേട്ട്  കകേഭാഴ്സുകേളനില
പഠനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട് യഭാലതഭാരുവനിധ ആനുകൂലലവലാം നലകേഭാന വലവസയനില്ല.

(ബനി)  സസ്വഭാശയ  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനില  സര്ക്കഭാര്  ലമരനിറട്ട്/
റനിസര്കവഷന  സതീറ്റുകേളനില  പ്രകവശനലാം  കനടുന്ന  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള നലകുനണട്ട്.

(സനി&ഡനി) എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.ടനി./ഒ.ഇ.സനി.  വനിഭഭാഗലാം  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നനിശ്ചയനിച
02-07-2009-ലല സ.ഉ.(പനി)50/2009/പജപവവനിവ ഉത്തരവനിലല ലസക്ഷന C(iii)
പ്രകേഭാരലാം സസ്വഭാശയ ആര്ട്സട്ട് & സയനസട്ട് കകേഭാകളജുകേളനില പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള  നലകേഭാന  നനിര്വഭാഹമനില്ല.   എന്നഭാല  2.5  ലക്ഷലാം
രൂപയനിലത്തഭാലഴെ  വഭാര്ഷനികേ  കുടുലാംബ  വരുമഭാനമുള്ള  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇനലഭാ  കസഭാളര്ഷനിപട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്
തടസമനില്ല.

കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിലല പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേള

13  (3282)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില  എത  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
കകേഭാളനനികേള ഉലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  കകേഭാളനനിയനിലലാം  എത കുടുലാംബങ്ങള തഭാമസനിക്കുനണട്ട് എനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില  140  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലാം
11 പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളുമുണട്ട്.

(ബനി) പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളനിലല കുടുലാംബങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം
I  ആയുലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേളനിലല  കുടുലാംബങ്ങളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബനലാം
II ആയുലാം കചേര്ക്കുന.*

അല-നൂര് ലടകനിക്കല ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂടട്ട് & ലഎ.ടനി.ലഎ.

14 (3283) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല വഭാടഭാനപള്ളനിയനില  15  വര്ഷത്തനികലലറയഭായനി
സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  അല-നൂര്  ലടകനിക്കല
ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂടട്ട്  &  ഐ.റനി.ഐ.  എന്ന  സഭാപനത്തനിലല  പടനികേജഭാതനി,  ഒ.ഇ.സനി
വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ആനുകൂലലങ്ങള  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഈ
സഭാപനത്തനിലനറ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനട്ട്  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ഡയറകര്  മുനപട്ട്
എലന്നങനിലലാം റനികപഭാര്ടട്ട് തയ്യറഭാക്കനി സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  അതനികന്മല  സസ്വതീകേരനിച  തുടര്നടപടനികേള  എലനല്ലഭാലാം;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) റനികപഭാര്ടട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനി സമര്പനിചനിരുന.

(ബനി)  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്/കനഭാണ്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കമഖലയനിലള്ള  പുതനിയ
സഭാപനങ്ങളുലട  ശനിപഭാര്ശ  (ലകേ.ജനി.സനി.ഇ.  കകേഭാഴ്സുകേള)  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അധനികേ
സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത ഉണഭാക്കുന്നതനിനഭാല റനികപഭാര്ടട്ട് നനിരസനിചനിരുന.

വഭാഴെക്കുളലാം പഞ്ചഭായത്തനില പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട് സലലാം വഭാങ്ങനിയതുമഭായനി

ബനലപട അഴെനിമതനി

15  (3284)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2008-2009  കേഭാലയളവനില  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനിലല  വഭാഴെക്കുളലാം

പഞ്ചഭായത്തനില  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  സലലാം  വഭാങ്ങനിയതുമഭായനി  ബനലപട

അഴെനിമതനി ആകരഭാപണലാം സലാംബനനിചട്ട് അകനസ്വഷണലാം നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അഴെനിമതനി  സലാംബനനിചട്ട്  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തനി

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരവഭാദനികേളഭായ വലക്തനികേളലക്കതനിലര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

(സനി)  പ്രസ്തുത  സലത്തട്ട്  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കഭായനി  നനിര്മ്മേനിച  വതീടുകേള

വഴെനിസഗൗകേരലലാം  ഒട്ടുലാം  തലന്ന  ഇല്ല ലഭാത്തതനിനഭാല  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായനി  കേനിടക്കുന്നതട്ട്

ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തസ്തുത സലത്തട്ട് വഴെനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ) നടത്തനിയനിരുന.

(ബനി)  അകനസ്വഷണ  റനികപഭാര്ടട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി) റവനഡ്യൂ വകുപ്പുമഭായനി ബനലപടട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട് നലകുന്ന ഭവന പദതനികേള

16  (3285)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുടസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം

സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  നലകുന്ന  ഭവന

പദതനികേള ഏലതല്ലഭാലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലനറ  കേഭാലത്തട്ട്  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്

സലലാം  കേലണത്തനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുവഭാനുളള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചതനിലനറ

ഇകപഭാഴെലത്ത അവസ എലനന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പടനികേജഭാതനി - പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി നനിലവനിലളള ഭവന പദതനികേള

ഏലതല്ലഭാലാം;

(ഡനി) പ്രസ്തുത പദതനിപ്രകേഭാരലാം കകേഭാടക്കല നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില നനിനലാം

എത  അകപക്ഷകേള  ലഭനിച്ചു;  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  തനിരനിച്ചുളള  കേണക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

അതനില എത എണ്ണലാം അനുവദനിച്ചു ;വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  വതീടട്ട്

വയ്ക്കുന്നതനിനുലാം സസ്വനമഭായനി ഭൂമനിയുള്ളവര്ക്കട്ട് അതനില വതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  

3  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിലല  ദുര്ബ്ബല  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്

വയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  3.5  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അനുവദനിക്കുന്ന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായ

പദതനികേള നനിലവനിലണട്ട്.

ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  "ആശനിക്കുലാം ഭൂമനി ആദനിവഭാസനിക്കട്ട്

സസ്വനലാം"  പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഭൂമനി വഭാങ്ങനിനലകുനണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില ഭൂമനി ലഭലമഭായ

പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് വനിഭഭാവന  ലചേയ്യുന്ന വനിവനിധ പദതനികേളഭായ

ജനറല  ഹഗൗസനിലാംഗട്ട്,  എ.ടനി.എസട്ട്.പനി.  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഹഡ്കകേഭാ  ഭവന

നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നനിവ വഴെനി ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  സലലാം കേലണത്തനി ഭൂമനി

വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില്ല.

2013-14  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  ആരലാംഭനിച  "ആശനിക്കുലാം  ഭൂമനി  ആദനിവഭാസനിക്കട്ട്

സസ്വനലാം"  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നഭാളനിതുവലരയഭായനി  അര്ഹരഭായ  558  പടനികേവര്ഗ്ഗ

കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  195.458  ഏക്കര് ഭൂമനി  51,03,37,062  രൂപ ലചേലവഴെനിചട്ട്  വഭാങ്ങനി

നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായനി  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായ

പദതനി,  ദുര്ബ്ബല  വനിഭഭാഗ  പുനരധനിവഭാസ  പദതനി  എന്നതീ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ

പദതനികേള നനിലവനിലണട്ട്.

ഭവനരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  ജനറല  ഹഗൗസനിലാംഗട്ട്  സതീലാം,

എ.ടനി.എസട്ട്.പനി.  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി,  ഹഡ്കകേഭാ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

എന്നതീ പദതനികേള പ്രകേഭാരലാം വതീടട്ട് അനുവദനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) കകേഭാടയല നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായനി

നടപനിലഭാക്കനിയ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി സലാംബനനിച വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

പഞ്ചഭായത്തട്ട്/
മുനനിസനിപഭാലനിറനി

ലഭനിച അകപക്ഷകേളുലട
എണ്ണലാം

അനുവദനിച വതീടുകേളുലട
എണ്ണലാം
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1 എടയൂര് 7 7

2 ഇരനിമ്പനിളനിയലാം 9 9

3 കകേഭാടയല 8 3

4 കുറനിപ്പുറലാം 9 9

5 മഭാറഭാക്കര 7 3

6 ലപഭാന്മള 5 3

7 വളഭാകഞ്ചരനി 8 8

കകേഭാടയല  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില  നനിനലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി അകപക്ഷകേലളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില്ല.

 പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട വനിവനിധ തരത്തനിലള്ള 
ആനുകൂലലങ്ങള

17 (3286) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഭാവലപട  പടനികേജഭാതനി  -  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  വനിവനിധ  തരത്തനിലള്ള
ആനുകൂലലങ്ങള ഉകദലഭാഗസതലത്തനിലല വതീഴ്ചമൂലലാം  അര്ഹതലപടവര്ക്കട്ട് കേനിടഭാലത
കപഭാകുന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇങ്ങലന  വതീഴ്ച  വരുത്തുന്ന  ഉകദലഭാഗസലര  നനിയമത്തനിലന്റെ  മുന്നനില
ലകേഭാണ്ടുവരഭാന  എലനങനിലലാം  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വതീടനില്ലഭാത്ത  പഭാവലപട  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്
പണനിതട്ട് നലകേഭാന എലനങനിലലാം പദതനിയുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഓകരഭാ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലങ്ങളനിലലാം  പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുലട
ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  തരലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ,  ഒ.ഇ.സനി.  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  വനിവനിധ
വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനഭായുള്ള ആനുകൂലലലാം കൂട്ടുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 75

(എ)  ഉകദലഭാഗസതലത്തനില  വതീഴ്ചയുണഭാവന്നതട്ട്  ശദയനിലലപടുന്ന
അവസരത്തനിലത്തലന്ന നടപടനികേലളടുക്കുനണട്ട്.

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.   സലാംസഭാനത്തട്ട്  വതീടനില്ലഭാത്ത  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  3,00,000
രൂപയുലാം  ദുര്ബ്ബല  വനിഭഭാഗ  പുനരധനിവഭാസ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  3,50,000  രൂപയുലാം
അനുവദനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്ന
രതീതനി നനിലവനിലനില്ല.

(ഇ)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  മറര്ഹ  വനിഭഭാഗ  വനിദലഭാര്തനികേളുലട
വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലലാം  50%  വര്ദനിപനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

പടനികേജഭാതനി കക്ഷമ വകുപ്പുമനനിയുലട ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ നനിധനി

18 (3287) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പടനികേജഭാതനി  കക്ഷമ  വകുപ്പുമനനിയുലട

ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ നനിധനിയനില നനിന്നട്ട് ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചതുലാം എന്നഭാല

ലഭനിക്കഭാത്തതുമഭായ  എത  അകപക്ഷകേര്  കേഭായലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനിലലണന്നട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായലാം

അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ അടനിയനര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് വകുപ്പുമനനിയുലട ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ നനിധനിയനില

നനിനലാം  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷകേളനില

കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനിലല അഞ്ചട്ട് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളലക്കഭാഴെനിലകേയുള്ള എല്ലഭാവര്ക്കുലാം

ധനസഹഭായലാം വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ടനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  മരണലപടതനിനഭാല  തുകേ  അനനരഭാവകേഭാശനികേളക്കട്ട്

വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

പടനികേജഭാതനി വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലള്ള വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള
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19 (3288) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് പടനികേജഭാതനി വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില ഏലതല്ലഭാലാം രതീതനിയനിലള്ള

വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള തുടങ്ങഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങള തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട്  പരനിഗണനിക്കുന്ന ഘടകേങ്ങള

എലനല്ലഭാലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിലലപടുന്ന  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  വനിവനിധ

മത്സരപരതീക്ഷകേളക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി  നനിലവനില

പ്രതീ-എക്സൈഭാമനികനഷന  ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെറുകേള  ഇല്ലഭാത്ത  9  ജനില്ലകേളനിലക്കൂടനി

പനി.ഇ.റനി.സനി.  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചു

വരുന.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിലലപടുന്നവരുലട  എണ്ണലാം,  മറട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളുലട  ലഭലത,  പുതനിയ  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സലസഗൗകേരലലാം,  ഇതനിനഭാവശലമുള്ള  ഫണട്ട്  എന്നനിവയഭാണട്ട്
പുതനിയ സഭാപനങ്ങള തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട് പരനിഗണനിക്കുന്ന ഘടകേങ്ങള.

പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളുലട അടനിസഭാന സഗൗകേരലങ്ങള 
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി പദതനികേള

20  (3289)  ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട  അടനിസഭാന

സഗൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലനല്ലഭാലാം  പദതനികേള  നടത്തനി

വരുനലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കകേഭാളനനിനനിവഭാസനികേളുലട ജതീവനിത നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട്

പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ;ഇവയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട  അടനിസഭാന
സഗൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അമ്പകതഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ
പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്  തഭാമസനിക്കുന്ന  കകേഭാളനനികേളനില  നനിനലാം  ലതരലഞടുക്കലപട
കകേഭാളനനികേളനില  പരമഭാവധനി  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ വലര  ലചേലവഴെനിചട്ട്  'സസ്വയലാംപരലഭാപ്ത
ഗഭാമലാം'  പദതനിയുലാം  അവനികേസനിത  കകേഭാളനനികേളനില  'ഗഭാനനിഗഭാമലാം'  പദതനിയുലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത  ജനില്ലകേളക്കട്ട്  വകുപനില  നനിന്നനുവദനിച്ചുനലകുന്ന
കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിച്ചുലാം  കകേഭാളനനികേളനില  അടനിസഭാന  വനികേസനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

നഭാല്പകതഭാ അതനിലധനികേകമഭാ പടനികേജഭാതനിക്കഭാര് തഭാമസനിക്കുന്ന കകേഭാളനനികേളനില
നനിനലാം  ലതരലഞടുക്കലപടുന്ന  കകേഭാളനനികേളനില  'അലാംകബദ്കേര്  സസ്വഭാശയ  ഗഭാമലാം'
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള രൂപകരഖ തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില  ഉചേനിതമഭായ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ഭവനരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങള

21 (3290) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നനിലമ്പൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  ഭവനരഹനിതരഭായ  എത
പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങള ഉലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിചട്ട്
നലകുന്നതനിനുളള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലമ്പൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില ഭവനരഹനിതരഭായ 99 പടനികേജഭാതനി
കുടുലാംബങ്ങളുലാം 592 പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളുമുണട്ട്.

(ബനി)  സസ്വനമഭായനി  ഭൂമനിയുള്ളവരഭാകണഭാലയന്നട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്
ഭൂരഹനിതരഭാലണങനില  അകപക്ഷ  ലഭലമഭാക്കുന്ന  മുറയട്ട്  ഇവര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങഭാനുലാം
സസ്വനമഭായനി  ഭൂമനിയുലണങനില  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുലാം  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളുലട സമഗ വനികേസനലാം
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22 (3291)  ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള്ള  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട  സമഗ  വനികേസനത്തനിനട്ട്  കകേഭാളനനിയനില
നടപഭാകക്കണ  മുഴുവന  കജഭാലനിയുലാം  ഏലറടുക്കഭാന  പ്രഭാപ്തമഭായ  സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനിലകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കജഭാലനികേള പൂര്ണ്ണമഭായനി ഏലറടുക്കുന്ന ഏലതങനിലലാം സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകൃത ഏജനസനി നനിലവനിലകണഭാലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതങനിലലാം  അര്ദ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനത്തനിനട്ട്  ടനി  കജഭാലനികേള
ഏലറടുക്കുന്നതനിനട്ട്  അനുമതനിയുകണഭാ;  ഉലണങനില  സഭാപനത്തനിലന്റെ  കപരട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട  സമഗ  വനികേസനത്തനിനട്ട്  കകേഭാളനനിയനില
നടപഭാകക്കണ  മുഴുവന  കജഭാലനിയുലാം  ഏലറടുക്കഭാന  പ്രഭാപ്തമഭായ  സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനിലനില്ല.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കജഭാലനികേള  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ഏലറടുക്കുന്നതട്ട്  സര്ക്കഭാര്
അക്രഡനിറഡട്ട് ഏജനസനികേളഭാണട്ട്.

(സനി)  ടനി  കജഭാലനികേള ഏലറടുക്കുന്നതനിനട്ട്  അര്ദ സര്ക്കഭാര് സഭാപനത്തനിനട്ട്
അനുമതനി നലകേനിയനിടനില്ല.

പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനിലല സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളുലട വനിദലഭാഭലഭാസ
ആനുകൂലലങ്ങള

23 (3292) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലങ്ങളനില വര്ദനവട്ട്
വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിലന്റെ വനിശദമഭായ കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിലല  സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനികേളുലട
വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലങ്ങള മനിനനിമലാം  1000  രൂപയഭാക്കനി മഭാറണലാം എന്ന ആവശലലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;  ഈ തുകേയനികലക്കട്ട് വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം
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(എ) ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങളനില വര്ദനവട്ട് വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്  ഉള്ളടക്കലാം  ലചേയ്യുന.*)   ഇകപഭാള  25%  വര്ദനിപനിചട്ട്

ഉത്തരവഭായനി.

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലത്തനിലന്റെ  50%  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള

ലപ്രഭാകപഭാസല സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

അലാംകബദ്കേര് സസ്വയലാംപരലഭാപ്ത ഗഭാമലാം പദതനി

24  (3293)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

അലാംകബദ്കേര്  സസ്വയലാംപരലഭാപ്ത  ഗഭാമലാം  പദതനിയനിലളലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള

മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലനല്ലഭാലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

അലാംകബദ്കേര്  സസ്വഭാശയ  ഗഭാമലാം  പദതനിയനിലളലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള

മഭാനദണ്ഡങ്ങള ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.

പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങള

25 (3294) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി    : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  എത പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ

കുടുലാംബങ്ങള ഉലണന്നട്ട് പഞ്ചഭായത്തട്ട് തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആയതനില  സസ്വനമഭായനി  സലലാം,  വതീടട്ട്  എന്നനിവ  ഇല്ലഭാത്തവര്

എതലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  പടനികേവര്ഗ്ഗ/പടനികേജഭാതനി

കുടുലാംബങ്ങളുലട പഞ്ചഭായത്തട്ട് തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ക്രമ
നമ്പര് പഞ്ചഭായത്തട്ട് പടനികേവര്ഗ്ഗ

കുടുലാംബങ്ങള
പടനികേജഭാതനി
കുടുലാംബങ്ങള

1 കേഭായലാംകുളലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനി 15 1009

2 പത്തനിയൂര് പഞ്ചഭായത്തട്ട് 52 714

3 കൃഷ്ണപുരലാം പഞ്ചഭായത്തട്ട് 30 648

4 ലചേടനികുളങ്ങര പഞ്ചഭായത്തട്ട് 30 1169

5 ഭരണനിക്കഭാവട്ട് പഞ്ചഭായത്തട്ട് ഇല്ല 1063

6 കേണല്ലൂര് പഞ്ചഭായത്തട്ട് ഇല്ല 344

7 കദവനികുളങ്ങര പഞ്ചഭായത്തട്ട് ഇല്ല 398

(ബനി) കേഭായലാംകുളലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില 1198 ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനി
കുടുലാംബങ്ങളുലാം 1033 ഭവനരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങളുമുണട്ട്.

കേഭായലാംകുളലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  ഭവന  രഹനിതരഭായ  14  പടനികേവര്ഗ്ഗ
കുടുലാംബങ്ങളുണട്ട്.  ഭൂരഹനിതരുലട എണ്ണലാം കശഖരനിച്ചുനലകുന്നതഭാണട്ട്.

പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിലലപടവരുലട വഭായഭാ തനിരനിചടവട്ട്

26 (3295) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിലലപടവര്  വഭായഭാ  തനിരനിചടവനിനട്ട്
കേഴെനിയഭാലത കേഷതയനുഭവനിക്കുന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവരുലട  വഭായഭാ  കുടനിശനികേ  എഴുതനിത്തള്ളഭാനുള്ള  പദതനി
നനിലവനിലകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങനില എത തുകേ വലരയുള്ള വഭായകേളഭാണട്ട്  എഴുതനിത്തള്ളുന്നതട്ട്;
നനിബനനകേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  കകേരള  സലാംസഭാന  പടനികേജഭാതനി-
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന,  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള
എന്നനിവനിടങ്ങളനില  നനിന്നട്ട്  എടുത്തനിട്ടുള്ളതുലാം  31-3-2010-നട്ട്  തനിരനിചടവട്ട്  കേഭാലഭാവധനി
പൂര്ത്തനിയഭായതുമഭായ വഭായകേളനില മുതലലാം പലനിശയുമുളലപലട ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ വലര
എഴുതനിത്തള്ളുന്ന  പദതനി  നനിലവനിലണട്ട്.  30-3-2015-ലല  സ.ഉ.(അചടനി)24/2015/
പജപവവനിവ.  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.   അകപക്ഷകേരുലട വരുമഭാന
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പരനിധനി  1,50,000  രൂപയട്ട്  തഭാലഴെയഭായനിരനിക്കണലാം.   ഒരു ലക്ഷലാം  രൂപയട്ട്  മുകേളനില
കുടനിശനികേയുള്ള തുകേ അകപക്ഷകേന കനരനിടട്ട് ഒടുകക്കണതഭാണട്ട്.

സലാംസഭാനലത്ത പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര് വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേള, സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങള,  കദശസഭാലകൃത  ബഭാങ്കുകേള,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന, കുടുലാംബശതീ യൂണനിറ്റുകേള എന്നനിവനിടങ്ങളനില നനിനലാം എടുത്തനിട്ടുള്ളതുലാം
1-4-2014-ല തനിരനിചടവട്ട്  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞട്ട് കുടനിശനികേയഭായതുമഭായ ഒരു ലക്ഷലാം
രൂപ  വലരയുള്ള  വഭായകേള  (മുതലലാം  പലനിശയുലാം  പനിഴെപലനിശയുലാം  മറട്ട്  ലചേലവകേളുലാം
ഉളലപലട)  എഴുതനിത്തള്ളുന്ന പദതനി  നനിലവനിലണട്ട്.   പദതനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള
ലതരലഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (അചടനി)  നമ്പര്
71/15/പജപവവനിവ. തതീയതനി 1-10-2015 പ്രകേഭാരലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് വതീടട്ട് വയ്ക്കുന്നതനിനട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ തുകേ

27  (3296)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന    : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
വതീടട്ട്  വയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില എത തുകേ വനിതരണലാം
ലചേയ്തുലവനലാം എത കപര്ക്കട്ട് ആനുകൂലലലാം ലഭനിച്ചുലവനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  സലലാം  വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്  എത  തുകേ
വനിതരണലാം ലചേയ്തു;  എത കപ ര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്  വയ്ക്കുന്നതനിനുലാം സലലാം വഭാങ്ങുന്നതനിനുമഭായനി
തുകേ വനിതരണലാം ലചേയ്തുലവനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില
വനിതരണലാം  ലചേയ  മറട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങളുലട  തുകേയുലാം  ലഭനിചവരുലട  ലനിസ്റ്റുലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്

വതീടട്ട്  വയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  2015-16  വര്ഷലാം  77,55,000  രൂപ  വനിതരണലാം  ലചേയ്തു.
46 കപര്ക്കട്ട് ആനുകൂലലലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് സലലാം വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട് 1,47,00,000 രൂപ
വനിതരണലാം  ലചേയ്തു.   വതീടട്ട്  വയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  സലലാം  വഭാങ്ങുന്നതനിനുമഭായനി  ഒരുമനിചട്ട്
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിടനില്ല.

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില
വനിതരണലാം  ലചേയ  മറട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*  ആനുകൂലലലാം ലഭനിചവരുലട ലനിസ്റ്റട്ട് കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട് നലകുന്നതഭാണട്ട്.

പടനികേജഭാതനി സകങതങ്ങളുലടയുലാം കകേഭാളനനികേളുലടയുലാം അടനിസഭാന

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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സഗൗകേരലലാം വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനി
28 (3297) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്  :

ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട്  :
ശതീ  .    കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്  :
ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പടനികേജഭാതനി  സകങതങ്ങളുലടയുലാം,  കകേഭാളനനികേളുലടയുലാം
അടനിസഭാന  സഗൗകേരലലാം  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പദതനി  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനില  നനിന്നട്ട്  തുകേ
അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനല്ലഭാലാം;

(സനി)  എത  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലളയഭാണട്ട്  ഈ  പദതനിയനിനകേതീഴെനില
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി  സകങതങ്ങളുലടയുലാം  കകേഭാളനനികേളുലടയുലാം  അടനിസഭാന
സഗൗകേരലലാം  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപഭാക്കനിയ  'സസ്വയലാം  പരലഭാപ്ത  ഗഭാമലാം',
'ഗഭാനനിഗഭാമലാം'  എന്നതീ  പദതനികേള  പ്രകേഭാരലാം  തഭാലഴെപറയുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള
നടത്തനിവരുന:

1. ഇകന്റെണല കറഭാഡട്ട് / ഫുഡ്പഭാത്തട്ട്

2. ആശയവനിനനിമയ സഗൗകേരലലാം

3. കുടനിലവള്ള സഗൗകേരലങ്ങള

4. ലഡയനികനജട്ട് സഗൗകേരലങ്ങള

5. സഭാനനികറഷന

6. മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം

7. ടവദഡ്യുതതീകേരണലാം / വതീടുകേളനിലല കസഭാളഭാര് ടവദഡ്യുതതീകേരണലാം

8. കസഭാളഭാര് ലതരുവട്ട് വനിളക്കട്ട്

9. ഭവന പുനരുദഭാരണലാം
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10. ലപഭാതുവഭായ  സഗൗകേരലങ്ങള  ലമചലപടുത്തല  (കേളനിസലലാം,  കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി
ഹഭാള, ഓഡനികറഭാറനിയലാം മുതലഭായവ)

11. സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം

12. ജലകസചേനലാം

13.  അടുക്കളകത്തഭാടലാം

14. വനനിതകേളക്കുള്ള സസ്വയലാംലതഭാഴെനില പദതനികേള (മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,
കഹഭാര്ടനികേളചര്, വതീവനിലാംഗട്ട്, കേരകേഗൗശലലാം മുതലഭായവ)

15. കകേഭാളനനികേളക്കഭാവശലമഭായ മറട്ട് വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

16. ബകയഭാഗലഭാസട്ട് പഭാന്റെട്ട്

(ബനി)  ഇതട്ട് നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് കകേഭാര്പസട്ട് ഫണനില നനിനലാം ഒരു കകേഭാളനനിക്കട്ട്
പരമഭാവധനി ഒരു കകേഭാടനി രൂപ വതീതലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  'സസ്വയലാംപരലഭാപ്ത  ഗഭാമലാം'  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലതരലഞടുത്ത
216  കകേഭാളനനികേളനിലലയുലാം  'ഗഭാനനിഗഭാമലാം'  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലതരലഞടുത്ത
12  കകേഭാളനനികേളനിലലയുലാം  എല്ലഭാ  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളുലാം  ഇതനിലന്റെ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭാണട്ട്.

പടനികേജഭാതനി വനിദലഭാര്തനികേളുലട ഫതീസട്ട് ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാക്കഭാന
നടപടനി

29 (3298) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേജഭാതനി  വനിദലഭാര്തനികേളക്കള്ള  ഫതീസലാം  മറട്ട്
ആനുകൂലലങ്ങളുലാം സമയത്തനിനട്ട് ലഭനിക്കുന്നനില്ലഭാലയന്ന പരഭാതനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  ഈ  ഇനത്തനില
എത രൂപ എത കപര്ക്കട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  ബനി.എഡട്ട്.  /എലാം.എഡട്ട്.  പഠനത്തനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ള  ഫതീസട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായനി  യഥഭാസമയലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
എലനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.   ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  പടനികേജഭാതനി
വനിദലഭാര്തനികേളക്കുനലകേനിയ ഫതീസട്ട് ആനുകൂലലലത്ത സലാംബനനിച വനിവരലാം ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

തലലാം വനിദലഭാര്തനികേളുലട
എണ്ണലാം അനുവദനിച തുകേ (രൂപ)

പ്രതീലമട്രെനികേട്ട് 355828 20,55,37,060 രൂപ
(ഇരുപതുകകേഭാടനി  അമ്പത്തഞ്ചട്ട് ലക്ഷത്തനി
മുപകത്തഴെഭായനിരത്തനി  അറുപതട്ട്  രൂപ
മഭാതലാം)

കപഭാസ്റ്റട്ട് ലമട്രെനികേട്ട് 96420 80,00,00,000 രൂപ
(എണ്പതുകകേഭാടനി രൂപ മഭാതലാം)

(സനി)  ലമരനിറടനിസഭാനത്തനില  അഡനിഷന  ലഭനിക്കുന്ന  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്
ഇ-ഗഭാന്റെട്ട്സട്ട്  അകപക്ഷ  സമര്പനിചട്ട്  അനുമതനി  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലലാം അനുവദനിച്ചുവരുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില അനുവദനിച കകേഭാര്പസട്ട് ഫണട്ട്

30 (3299)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനല്ലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപട്ട്  മുകഖന  2011-2015  വലര
കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  അനുവദനിച  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണട്ട്
എതയഭാലണന്നട്ട് പഞ്ചഭായത്തട്ട് തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ഫണട്ട്  ഏലതല്ലഭാലാം  ആവശലങ്ങളക്കട്ട്  കവണനിയഭാണട്ട്
ഉപകയഭാഗനിചലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതല്ലഭാലാം  അകപക്ഷകേളനികന്മലഭാണട്ട്  ഈ  ഫണട്ട്  അനുവദനിചലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനില  നനിന്നട്ട്
അനുവദനിക്കഭാവന്ന പരമഭാവധനി തുകേ എതയഭാണട്ട്;

(ഇ)  ഏലതല്ലഭാലാം ആവശലങ്ങളക്കുകവണനി കകേഭാര്പസട്ട് ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലാം
എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനിലന്റെ കകേഭാര്പസട്ട് ഫണട്ട് ശതീര്ഷകേത്തനില
വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേയുലട  1/3  ഭഭാഗലാം  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതലഭാണട്ട്
പടനികേജഭാതനി  ജനസലാംഖലയട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  ജനില്ലകേളക്കട്ട്  അനുവദനിക്കഭാന
തുടങ്ങനിയതട്ട്.  2014-15 വര്ഷലാം കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലയട്ട് ഇപ്രകേഭാരലാം 70 ലക്ഷലാം രൂപ
അനുവദനിചനിരുന.   പ്രസ്തുത  തുകേ  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
മണ്ഡലത്തനിലല  മധൂര്,  ലചേങള  എന്നതീ  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളനിലല  7  വനിവനിധ
പ്രവൃത്തനികേള ഏലറടുത്തനിരുനലവങനിലലാം ടനി വര്ഷലാം പ്രസ്തുത തുകേ വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന
കേഴെനിഞനിരുന്നനില്ല.

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന  സലാംബനനിച്ചുള്ള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  തഭാലഴെ
കചേര്ക്കുന:

വര്ഷലാം അനുവദനിച തുകേ ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട് ആവശലലാം

2011-12 2,00,000 ബദനിയടുക്ക കേഭാരലഭാടട്ട്  ലകേഭാറഗ കകേഭാളനനിയനില
കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി ഹഭാള നനിര്മ്മേഭാണലാം

2012-13 5,00,000 ബദനിയടുക്ക ലപര്ഡഭാല പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനി
കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി ഹഭാള നനിര്മ്മേഭാണലാം

2013-14
2014-15

2013-14,  2014-15  എന്നതീ വര്ഷങ്ങളനില കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനില  ഉളലപടുത്തനി  പദതനികേലളഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില്ല.

(ബനി)  ഫുട്പഭാത്തട്ട് ആന്റെട്ട് ലഡയനികനജട്ട്,  കറഭാഡട്ട് ടഭാറനിലാംഗട്ട്,  കുടനിലവള്ള പദതനി,

കുളലാം  റനിപയര്  എന്നനിവയഭാണട്ട്  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപട്ട്  തുകേ

വകേയനിരുത്തനിയതട്ട്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിലന സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള 'എ'

പനിരനിവനില കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി)  പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനിലന സലാംബനനിചട്ട് ബനലപട കബഭാക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ഓഫതീസറുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനില

ഉളലപടുത്തഭാന ലഭലമഭാക്കനിയ എസ്റ്റനികമറ്റുകേള ജനില്ലഭാ  പഭാനനിലാംഗട്ട്  ഓഫതീസറുലാം  ജനില്ലഭാ

പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ഓഫതീസറുലാം  സലാംയുക്ത  പരനികശഭാധന  നടത്തനി

മുനഗണനഭാക്രമത്തനില  കേലണത്തനിയ  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കഭാണട്ട്  ഫണട്ട്  അനുവദനിചതട്ട്.

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന  സലാംബനനിചട്ട്  കേഭാരലഭാടട്ട്  ലകേഭാറഗ  കകേഭാളനനി

നനിവഭാസനികേളുലട  ഉഗൗരുകൂട തതീരുമഭാനത്തനികന്മലലാം  ലപര്ഡഭാല പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനി

നനിവഭാസനികേളുലട അകപക്ഷയനികന്മലമഭാണട്ട് പദതനി അനുവദനിചതട്ട്.
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(ഡനി)  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിലന  സലാംബനനിച്ചുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള

അനുബനലാം  1-ലലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന  സലാംബനനിച്ചുള്ള

മഭാനദണ്ഡങ്ങള അനുബനലാം 2-ലലാം കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനിലന സലാംബനനിചട്ട്  25  ലക്ഷലാം രൂപ വലരയുള്ള
കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കട്ട്  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനില  ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേഭാന
ബനലപട ജനില്ലഭാതല സമനിതനിക്കട്ട് അധനികേഭാരമുണട്ട്.

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിലന സലാംബനനിചട്ട് ബജറനിലല മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട്
വനികധയമഭായനി  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനിനട്ട്  വകേയനിരുത്തനിയ തുകേയുലട മൂന്നനിലലഭാരു ഭഭാഗലാം
ആദലഘടമഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  ജനസലാംഖലഭാടനിസഭാനത്തനില  ജനില്ലകേളക്കട്ട്
അനുവദനിക്കുകേയുലാം ആയതട്ട് ജനില്ലഭാതല വര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഗ്രൂപനിലന്റെ അനുമതനികയഭാടുകൂടനി  25
ലക്ഷലാം രൂപയനില തഭാലഴെയുള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  25  ലക്ഷത്തനിനട്ട്
മുകേളനിലള്ളതുലാം  കറഭാഡട്ട്,  പഭാലങ്ങള  മുതലഭായ  പദതനികേളുലാം  ജനില്ലഭാതല  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്
ഗ്രൂപനിലന്റെ  അനുമതനികയഭാലട  സലാംസഭാനതല  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ഗ്രൂപനിലന്റെ  അനുമതനി
ലഭലമഭാക്കനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ഇ)  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിലന  സലാംബനനിച്ചുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
അനുബനലാം  1-ലലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന  സലാംബനനിച്ചുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള അനുബനലാം 2-ലലാം  ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാര്പസട്ട് ഫണട്ട്

31  (3300) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനില  നനിന്നട്ട്  2011-2016

കേഭാലയളവനില  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  പദതനികേള

ഏലതല്ലഭാമഭാലണനലാം എങ്ങലനലയല്ലഭാലാം നടപനിലഭാക്കനിലയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില  2011-2016  കേഭാലയളവനില എലനല്ലഭാലാം

പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 2016-2017 വര്ഷലാം കകേഭാര്പസട്ട് ഫണനില ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലാം  പരനിഗണനിക്കുന്ന

കപ്രഭാജക്ടുകേളുലാം എലനല്ലഭാലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ)   കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനിലനനിന്നട്ട്  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനില
2011-2016  കേഭാലയളവനില  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
പദതനിയുലട വനിവരലാം അനുബനലാം  I ആയനി കചേര്ക്കുന.* ബനലപട കബഭാക്കനിലല
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  എക്സൈനികേഡ്യൂടതീവട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്  നഗരസഭയനിലല  എഞ്ചനിനതീയര്
മുകഖനയഭാണട്ട് പദതനി നനിര്വഹണലാം നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

2011-2016  കേഭാലയളവനില  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനില  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
ജനില്ലയനില നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം  അനുബനലാം II ആയനി
കചേര്ക്കുന. *

(ബനി)   ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനില  ഉളലപടുത്തനി
പദതനികേലളഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില്ല. 

(സനി)   2016-2017  വര്ഷലാം  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില  പടനികേജഭാതനി
വനികേസന  വകുപനില  മൂടഭാടനി  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല  കഗഭാപഭാലപുരലാം  കകേഭാളനനിയനില
കുടനിലവള്ള പദതനിക്കട്ട് ലപ്രഭാകപഭാസല ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന. 

2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനില
കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനില  ഉളലപടുത്തനി  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലപ്രഭാകപഭാസലകേള ലഭലമഭായനിടനില്ല.   ആയതട്ട്  ലഭലമഭാകുന്ന
മുറയട്ട് ജനില്ലഭാതല വര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഗ്രൂപനിലന്റെ അനുമതനികയഭാടുകൂടനി നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് കസഭാളര്ഷനിപട്ട്
ലഭനിക്കുന്നതുവലരയുള്ള പഠനസഹഭായലാം

32  (3301)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തുനനിന്നട്ട്  വനികദശ  സര്വകേലഭാശഭാലകേളനികലക്കട്ട്
കസഭാളര്ഷനികപഭാലട പ്രകവശനലാം കനടനിയ പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിലലപട
വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  കസഭാളര്ഷനിപട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതുവലരയുള്ള  പഠനലാം  നടത്തഭാന
കേഴെനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം ഉള്ളതഭായനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  സഭാഹചേരലമുള്ള  വനിദലഭാര്തനികേലള  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ലപഭാതുവനില  ഏതട്ട്  രതീതനിയനിലള്ള  സഹഭായമഭാണട്ട്  നലകേനി  വരുന്നലതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനിലള്ള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  സഹഭായലാം  യഥഭാസമയലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനില പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപട്ട് വതീഴ്ച വരുത്തുന്നതഭായനി ആകക്ഷപലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ഇതട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി&സനി)  വനികദശ സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില പ്രകവശനലാം കനടനിയ പടനികേജഭാതനി
വനിദലഭാര്തനികേള സഭാപന കമധഭാവനിയുലട ശനിപഭാര്ശകയഭാലട പടനികേജഭാതനി വനികേസന
വകുപട്ട്  ഡയറകര്ക്കട്ട്  സമര്പനിക്കുന്ന  വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലത്തനിനുള്ള  അകപക്ഷ
ഡയറകര്  പരനികശഭാധനിചകശഷലാം  സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുന്ന
അകപക്ഷകേളനില അര്ഹമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനണട്ട്. 

ലകേഭാടഭാരക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ഭവനരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനി
കുടുലാംബങ്ങള

33 (3302) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  ഭവനരഹനിതരഭായ  എത
പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങള ഉണട്ട്;

(ബനി)പ്രസ്തസ്തുത കുടുലാംബങ്ങളുലട എണ്ണലാം പഞ്ചഭായത്തട്ട് തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  ആളക്കഭാരനില  എതകപര്ക്കട്ട്  നനിലവനില  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  സഹഭായലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്  എന്നതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  ഭവനരഹനിതരഭായ  
307 പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങള ഉണട്ട്. 

(ബനി)  
പഞ്ചഭായത്തട്ട് എണ്ണലാം

ലവളനിയലാം 80

ലനടുവത്തൂര് 45

ഏഴുകകേഭാണ് 78

പൂയപള്ളനി 28

കേരതീപ്ര 30

ലകേഭാടഭാരക്കര മുനനിസനിപഭാലനിറനി 46

(സനി)  പ്രസ്തുത ആളക്കഭാരനില   56  കപര്ക്കട്ട് നടപ്പു വര്ഷലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ

ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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തനിരുവനനപുരലാം ജനില്ലയനിലല പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേള

34  (3303) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനില്ലയനില  എവനിലടലയഭാലക്കയഭാണട്ട്  പടനികേജഭാതനി

കകേഭാളനനികേള ഉള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനിലനറ കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
തനിരുവനനപുരലാം  ജനില്ലയനില  എവനിലടലയല്ലഭാലാം  എലനല്ലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കനിലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   തനിരുവനനപുരലാം  ജനില്ലയനിലല  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട  ലനിസ്റ്റട്ട്
അനുബനലാം 1  ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)   പടനികേജഭാതനി  വനികേസന വകുപനിലന്റെ കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
തനിരുവനനപുരലാം ജനില്ലയനില നടപനിലഭാക്കനിയ പ്രവൃത്തനികേളുലട ലനിസ്റ്റട്ട് അനുബനലാം - 2
ആയനി കചേര്ക്കുന. *

സസ്വയലാംപരലഭാപ്ത പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേള

35 (3304)  ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം 
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2011-2016  കേഭാലഘടത്തനില  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട
നവതീകേരണത്തനിനഭായുള്ള  സസ്വയലാംപരലഭാപ്ത  കകേഭാളനനി  പദതനിയനികലക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപട  കകേഭാളനനികേള  ഏലതല്ലഭാലമന്നട്ട്  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതല്ലഭാലാം  കകേഭാളനനികേളനില  നവതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുലണനലാം,  എവനിലടലയല്ലഭാലാം  പൂര്ത്തനികേരനികക്കണതഭായനിട്ടുലണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതല്ലഭാലാം  ഏജനസനികേളഭാണട്ട്  ഈ  പ്രവൃത്തനിയുലട  കേരഭാര്
ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേരഭാര്  ഏലറടുത്തനിട്ടുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിക്കഭാത്ത
കകേഭാളനനികേള ഏലതല്ലഭാലമനലാം, കേഭാരണലമലനനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ&സനി)  2012-2014  കേഭാലഘടത്തനില  സസ്വയലാംപരലഭാപ്ത  കകേഭാളനനി
പദതനിയനികലയട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപട  കകേഭാളനനികേളുലടയുലാം  പ്രവൃത്തനികേളുലട  കേരഭാര്
ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള  ഏജനസനികേളുലടയുലാം  (നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില)  ലനിസ്റ്റട്ട്
അനുബനലാം  - I  ആയനി കചേര്ക്കുന.* 2014-2015,    2015-2016  വര്ഷങ്ങളനില  
' സസ്വയലാംപരലഭാപ്ത ഗഭാമലാം' പദതനി പ്രകേഭാരലാം കകേഭാളനനികേലള ലതരലഞടുത്തനിടനില്ല.   

(ബനി)  ആലകേയുള്ള  216  കകേഭാളനനികേളനില    37  കകേഭാളനനികേളനിലല വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലനിസ്റ്റട്ട് അനുബനലാം  (2) ആയനി കചേര്ക്കുന*.
കശഷനിക്കുന്ന  179  കകേഭാളനനികേളനിലല  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതഭായുണട്ട്. 

(ഡനി)   കേരഭാര്  ഏലറടുത്തനിട്ടുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിക്കഭാത്ത
കകേഭാളനനികേളുലട വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നലകുന്നതഭാണട്ട്. 

കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

36  (3305) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സ്കൂള  വനിദലഭാഭലഭാസകേഭാലലാം  മുതല  ഓകരഭാ  ആവശലത്തനിനുലാം  കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് ആവശലലപടുന്നതട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു സനിരലാം സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ മറ്റു പനിന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗത്തനിലലപടവര്ക്കട്ട് നനിലവനില
നലകേനി  വരുന്ന  6  മഭാസലത്ത  ഉപകയഭാഗസഭാധുത  മഭാതമുള്ള  കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് വതീണ്ടുലാം വഭാകങ്ങണനി വരുന്നതട്ട് ഇവര്ക്കട്ട് ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുനലവങനിലലാം
അനര്ഹര്  ടനി  വനിഭഭാഗങ്ങളനികലയട്ട്  കേടനകൂടുന്നതു  തടയഭാന  കേഴെനിയുലാം.   നനിലവനില
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിലലപടഭാത്തവര്ക്കട്ട്  മുമ്പട്ട്  എകപഭാലഴെങനിലലാം
അനര്ഹമഭായനി  ലഭനിച  കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള   സലാംവരണഭാവകേഭാശങ്ങള
കനടുന്നതനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  വനിവരലാം  അകനസ്വഷണത്തനില
കബഭാധലലപടനിട്ടുള്ളതനിനഭാല  ടനി  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  നലകുന്നതനിനട്ട്  സനിരലാം
സലാംവനിധഭാനകമര്ലപടുത്തനിയഭാല  അനര്ഹമഭായനി  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  കനടനിയവലര
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനനിടവരുത്തുലാം.   എങനിലലാം  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി
ഒരു  വര്ഷമഭായനി  നനിജലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്   1996-ലല  കകേരള  (പടനികേജഭാതനികേളുലാം
പടനികേവര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം)  സമുദഭായ  സഭാക്ഷലപതങ്ങള  നലകേല  ക്രമലപടുത്തല
നനിയമത്തനില ആവശലമഭായ കഭദഗതനി വരുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുലട ആധഭാരങ്ങള

37 (3306) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ടടസണ് മഭാസ്റ്റര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിതല  പഞ്ചഭായത്തുകേളുലാം  പടനികേജഭാതനി  വകുപ്പുലാം  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്

അനുവദനിചനിട്ടുളള വതീടട്ട് പണനിത സലത്തനിലനറ ആധഭാരലാം ഉടമസര്ക്കട്ട് നലകേഭാലത

അതഭാതട്ട്  ഓഫതീസകേളനില  സൂക്ഷനിചട്ട്  വയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്

അധനികേഭാരമുകണഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുലട  ആധഭാരങ്ങള  കമലപറഞ  ഓഫതീസകേള

തടഞ്ഞുവചനിരനിക്കുന്നതട്ട്  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ആധഭാരങ്ങള  തനിരനികേ

നലകേഭാന എലനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില  ആധഭാരങ്ങള  തടഞ്ഞുവചനിരനിക്കുന്ന

ഓഫതീസര്മഭാര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ആധഭാരങ്ങള  തടഞ്ഞുവചനിരനിക്കുന്നതഭായനി  ശദയനിലലപടനിടനില്ല.

പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപട്ട്  നടപഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന  ഭൂരഹനിത  പുനരധനിവഭാസ

പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കലപടുന്ന

ഉപകഭഭാക്തഭാവട്ട് വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനലണന്ന കേഭാരലലാം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതനിനഭായനി ഭവന

നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചട്ട്  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതുവലര

(കുറഞതട്ട്  3  വര്ഷലാം)  വസ്തുവനിലന്റെ  ആധഭാരലാം  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനില

സൂക്ഷനിക്കുമഭായനിരുന.   ഭൂരഹനിത  പുനരധനിവഭാസ  പദതനിയുലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ

ധനസഹഭായ പദതനിയുലാം ലവകവലറ നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാല പടനികേജഭാതനി വനികേസന

ഓഫതീസകേളനില  സൂക്ഷനിചനിട്ടുള്ള  വസ്തുവനിലന്റെ  ആധഭാരങ്ങളുലട  പകേര്പ്പുകേള

സൂക്ഷനിചതനിനുകശഷലാം  ആധഭാരങ്ങള  തനിരനിലകേ  നലകുവഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം

നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)   കമല  നനിര്കദ്ദേശലാം  ഓഫതീസര്മഭാര്  പഭാലനിക്കുന്നനിലല്ലന്ന  കേഭാരലലാം

ശദയനിലലപടഭാല അവര്ലക്കതനിലര നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 



92 കകേരള നനിയമസഭ       ഒകകഭാബര് 19, 2016

 കചേലക്കര മണ്ഡലത്തനിലല സസ്വയലാംപരലഭാപ്ത പടനികേജഭാതനി ഗഭാമലാം പദതനി

38  (3307) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സസ്വയലാം  പരലഭാപ്ത  പടനികേജഭാതനി  ഗഭാമലാം  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി

കചേലക്കര  മണ്ഡലത്തനില  ഏലതല്ലഭാലാം  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനിലഭാണട്ട്  വനികേസന

പ്രവൃത്തനികേള ലചേയ്തുവരുന്നതട്ട്; ഇവയുലട പ്രവൃത്തനി നനിര്വഹണ ഏജനസനി ഏതഭാണട്ട്;

(ബനി) കകേഭാളനനികേളനിലല വനികേസന പ്രവൃത്തനികേള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(സനി)  പ്രവൃത്തനികേള  യഥഭാസമയലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാലതവന്നതട്ട്
എന്തുലകേഭാണഭാണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴെനിവതുലാം  കവഗത്തനില  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  സസ്വയലാം  പരലഭാപ്ത
പടനികേജഭാതനി ഗഭാമമഭായനി പ്രഖലഭാപനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സസ്വയലാംപരലഭാപ്ത പടനികേജഭാതനി ഗഭാമലാം പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി കചേലക്കര
മണ്ഡലത്തനില  ലതരലഞടുത്ത  കകേഭാളനനികേളുലടയുലാം  പ്രവൃത്തനി  നനിര്വഹണ
ഏജനസനികേളുലടയുലാം വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കകേഭാളനനിയുലട കപരട്ട് നനിര്വഹണ ഏജനസനി

ലനല്ലനിക്കുന്നട്ട് കകേഭാളനനി കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  ഇനഡസ്ട്രതീസട്ട്  ട്രെഭാവനകൂര്
ലനിമനിറഡട്ട്, ആലവ

ഏഴെരക്കുന്നട്ട് അലാംകബദ്കേര് കകേഭാളനനി ജനില്ലഭാ നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രലാം, തൃശ്ശൂര്

(ബനി)  കകേഭാളനനികേളനിലല വനികേസന പ്രവൃത്തനികേളുലട ഘടലാം തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട് * 

(സനി) നനിര്വഹണ ഏജനസനിയഭായ എഫട്ട്.ഐ.റനി. ലനല്ലനിക്കുന്നട്ട് കകേഭാളനനിയനില
ലചേയ  വനിവനിധ  പ്രവൃത്തനികേളനില  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുണഭായ  അതൃപ്തനി  പ്രവൃത്തനി
യഥഭാസമയലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തടസമഭായനി.  പ്രവൃത്തനി  അടനിയനരമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് എഫട്ട്.ഐ.റനി.-ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഏഴെരക്കുന്നട്ട്
കകേഭാളനനിയനിലല വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുനണട്ട്. 

(ഡനി)  വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള അടനിയനരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഏജനസനികേളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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പടനികേജഭാതനിക്കഭാരനിയഭായ പഞ്ചഭായത്തട്ട് പ്രസനിഡന്റെനിലന അധനികക്ഷപനിച നടപടനി

39  (3308)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനിലലപട വളലരയധനികേലാം വനിദലഭാര്തനികേള പഠനിക്കുന്ന
ഉമ്മേന്നൂര്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  എല.പനി.എസട്ട്-ല,  ഉമ്മേന്നൂര്  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല
പടനികേജഭാതനിക്കഭാരനിയഭായ  ഗതീതഭാ  കകേശവനകുടനി  എന്ന  വനനിതഭാ  പഞ്ചഭായത്തട്ട്
പ്രസനിഡന്റെനിലന  ക്ഷണനിചട്ട്  വരുത്തനിയകശഷലാം  കദശതീയ  പതഭാകേ  ഉയര്ത്തഭാന
അനുവദനിക്കഭാലത  കദശതീയ  പതഭാകേ  ടനി  സ്കൂളനിലല  ലഹഡട്ട്  മഭാസ്റ്റര്  വനികര്  ജയനിലാംസട്ട്
തടനിലയടുത്തട്ട്  പടനികേജഭാതനിക്കഭാരനി  പതഭാകേ  ഉയര്കത്തണ  എന്നട്ട്  പറഞട്ട്  കവദനിയനില
നനിനലാം  പുറത്തഭാക്കനിയ  ഹതീനമഭായ  സലാംഭവലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില
ഇതനിലനതനിലര എലനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലനതനിലര  പ്രസ്തുത  പ്രസനിഡന്റെട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനട്ട്  പരഭാതനി
നലകേനിയനിടട്ട് യഭാലതഭാരു നടപടനിയുലാം സസ്വതീകേരനിക്കഭാലത,  പതഭാകേ തടനിലയടുത്ത ലഹഡട്ട്
മഭാസ്റ്റര്ക്കട്ട് അനുകൂലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിചതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പടനികേജഭാതനിക്കഭാരനിയഭായ  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  പ്രസനിഡന്റെനികനഭാടട്ട്  കേഭാണനിച
അനതീതനിലക്കതനിലര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ വകുപനിലന്റെ ശദയനിലലപടനിടനില്ല. 

(ബനി)  ഇക്കഭാരലലാം വകുപനിലന്റെ ശദയനില വന്നനിടനില്ല.  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  പരഭാതനി ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

മത്സരപരതീക്ഷകേളക്കട്ട് കകേഭാചനിലാംഗട്ട് കേലഭാമ്പട്ട്

40  (3309)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിലല  അഭലസ്തവനിദലരഭായ  യുവതതീയുവഭാക്കളക്കട്ട്
പബനികേട്ട് സര്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷന,  സ്റ്റഭാഫട്ട് ലസലക്ഷന കേമ്മേതീഷന എന്നനിവ നടത്തുന്ന
മത്സര  പരതീക്ഷകേളനില  ഉന്നത  വനിജയലാം  കേരസമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പടനികേ  വര്ഗ്ഗ
വനികേസന വകുപനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  കകേഭാചനിങ്ങട്ട്  കേലഭാമ്പുകേള നടത്തുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശമുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   പടനികേവര്ഗ്ഗ  യുവതതീയുവഭാക്കളക്കട്ട്  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷന,
സ്റ്റഭാഫട്ട്  ലസലക്ഷന  കേമ്മേതീഷന  എന്നനിവ  നടത്തുന്ന  മത്സര  പരതീക്ഷകേളനില
ഉന്നതവനിജയലാം  കേരസമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി കകേഭാചനിലാംഗട്ട് കേലഭാമ്പുകേള നടത്തുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശമുണട്ട്. 

(ബനി)   വയനഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില  അമൃദട്ട്  (അലാംകബദ്കേര്  ലമകമ്മേഭാറനിയല  റൂറല
ഇനഡസ്ട്രതീസട്ട് കഫഭാര് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്),  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനില ലനഹ്റു യുവകകേന്ദ്രലാം,
എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് വകുപട്ട്,  തനിരുവനനപുരലാം ജനില്ലഭാ പഞ്ചഭായത്തട്ട് എന്നനിവ മുഖഭാനരലാം
പടനികേവര്ഗ്ഗ  യുവതതീയുവഭാക്കളക്കട്ട്  മത്സര  പരതീക്ഷകേളനില  ഉന്നതവനിജയലാം
ടകേവരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നലകേനിവരുന.   പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന
വകുപനിലന്റെ  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണട്ട്,  ഭരണഘടനയുലട  ആര്ടനിക്കനിള  275(1),
എസട്ട്.സനി.എ.  ടു ടനി.എസട്ട്.പനി.  എന്നതീ സതീമുകേളനിലലപടുത്തനി കകേഭാചനിലാംഗട്ട് കേലഭാമ്പുകേള
നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

 വനിവനിധ പദതനികേളനിലഭായനി പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിച പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട വതീടുകേള

41  (3310)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വയനഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില  മുനവര്ഷങ്ങളനില  വനിവനിധ  പദതനികേളനിലഭായനി
പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിചട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുലാം,  ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമല്ലഭാലതയുമുള്ള
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട എത വതീടുകേളുണട്ട്;

(ബനി)  ആദനിവഭാസനി  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില  അനധനികൃത  കേരഭാറുകേഭാരുലട
ഇടലപടല ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ആദനിവഭാസനി  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില  കേരഭാറുകേഭാരുലട  ചൂഷണലാം
അവസഭാനനിപനിക്കഭാന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ലഭലമഭായ  വനിവരങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  വയനഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില  2011-2012
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല അനുവദനിചതനില നഭാളനിതുവലര പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത
3836  വതീടുകേള  (ഹഡ്കകേഭാ  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം,  എ.ടനി.എസട്ട്.പനി.  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം,
ജനറല  ഹഗൗസനിലാംഗട്ട്  എന്നനിവ  ഉളലപലട)  നനിലവനിലണട്ട്.  ടനി  വതീടുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിവനിധ കസ്റ്റജുകേളനിലഭായനി പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന. 

(ബനി)  ഉണട്ട്. 
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(സനി)   പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായലാം
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ബഭാങട്ട്  മുകഖനയഭാണട്ട്  നനിലവനില  നലകേനിവരുന്നതട്ട്.
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള കനരനിടട്ട് തലന്ന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തണലമന്നഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  എന്നനിരുന്നഭാലലാം  ചേനില  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  കേരഭാറുകേഭാലര
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള ഏലപനിക്കഭാറുണട്ട്.   ആയതനില കേരഭാറുകേഭാരുലട  ചൂഷണലാം
ശദയനിലലപടുന്നതട്ട്  ടട്രെബല  എക്സൈട്ട്ലറനഷന  ഓഫതീസര്മഭാര്  കപഭാലതീസനില
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യഭാറുണട്ട്. 

കൂടഭാലത  ബനിനഭാമനി  കേരഭാറുകേഭാരുലട  ചൂഷണലാം  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന  വയനഭാടട്ട്
ജനില്ലയനില  എല്ലഭാ  പ ഞ്ചഭായത്തുകേളനിലലാം  ടട്രെബല  ലസഭാടസറനികേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്
പടനികേവര്ഗ്ഗ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനികേളുലട  നനിര്വഹണലാം  ടനി  ലസഭാടസറനികേള
മുകഖന നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന. 

എസട്ട്.എസട്ട്.എല.സനി./പസട്ട് ടു പരതീക്ഷയട്ട് തതീവ്ര പരനിശതീലനലാം നലകുന്ന
പദതനി

42 (3311)  ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  കമലകനഭാടത്തനില
എസട്ട്.എസട്ട്.എല.സനി./  പസട്ട്  ടു  പരതീക്ഷയട്ട്  മുമ്പഭായനി  ഒരു  മഭാസലത്ത  തതീവ്ര
പരനിശതീലനലാം  നലകുന്ന  പദതനി  ഏതട്ട്  വര്ഷലാം  മുതലഭാണട്ട്  ആരലാംഭനിചലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ടനി പദതനി നടത്തനിപനിലന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങള എലനല്ലഭാമഭാലണനലാം
പദതനിയുലട  വനിജയകേരമഭായ  നടത്തനിപനിനട്ട്  എലനല്ലഭാലാം  മുനകേരുതലകേളഭാണട്ട്
സസ്വതീകേരനിചട്ട് വരുന്നലതനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കമഭാഡല  റസനിഡനഷലല  സ്കൂളനിലല  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്
എസട്ട്.എസട്ട്.എല.സനി./പസട്ട്  ടു  പരതീക്ഷകേളക്കട്ട്  തയ്യഭാലറടുക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനല്ലഭാലാം
ലമചലപട സഗൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട് നലകേനി വരുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2010-11  മുതല  2015-16 വലര  ഏകേ  മഭാസ  തതീവ്ര  പരനിശതീലന
പദതനിപ്രകേഭാരലാം  വയനഭാടട്ട്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലകേളനില  എത  കേലഭാമ്പുകേള
നടത്തനിയനിട്ടുലണനലാം  ഓകരഭാ  കേലഭാമ്പനിനുലാം  ലചേലവഴെനിച  തുകേ,  പലങടുത്ത
വനിദലഭാര്തനികേളുലട എണ്ണലാം,  കേലഭാമ്പട്ട് നടത്തനിയ സ്കൂളുകേളുലട കപരു വനിവരലാം സഹനിതലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം
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(എ) പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിലന്റെ കമലകനഭാടത്തനില എസട്ട്.എസട്ട്.എല.സനി./
+2  പരതീക്ഷയട്ട് മുമ്പഭായനി ഒരു മഭാസലത്ത തതീവ്ര പരനിശതീലനലാം നലകുന്ന പദതനി   2003-
2004  അധലയന  വര്ഷലാം  മുതലഭാണട്ട്  ആരലാംഭനിചതട്ട്.   ടനി  പരനിശതീലന പരനിപഭാടനിക്കഭായനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദലഭാര്തനികേള കൂടുതലഭായനി  പഠനിക്കുന്ന വനിദലഭാലയങ്ങള ലതരലഞടുത്തട്ട്
മഭാര്ചട്ട്  മഭാസത്തനില  നടക്കുന്ന  എസട്ട്.എസട്ട്.എല.സനി./+2  ലപഭാതുപരതീക്ഷലയ
കനരനിടുന്നതനിനട്ട്  കവണ്ടുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ജനുവരനി  മഭാസലാം  ആദലവഭാരത്തനില  തലന്ന
ആരലാംഭനിക്കുന.   ഡനിസലാംബര്  മഭാസകത്തഭാലട  പഭാഠഭഭാഗങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  പഠന
ഭഭാഗലത്ത  ആവര്ത്തനിക്കുകേയുലാം  കചേഭാദലബഭാങട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  ലചേയ്യനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.
കൂടഭാലത മുനവര്ഷങ്ങളനിലല കചേഭാദലകപപറുകേള കൃതലമഭായനി വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് നലകേനി
പഠനിപനിചട്ട് പരതീക്ഷകേള നടത്തനി ലപഭാതുപരതീക്ഷയട്ട് സജ്ജമഭാക്കുന.  ഇതനിനഭായനി പതനിവട്ട്
അദലയന  സമയത്തനിനട്ട്  കശഷവലാം  ഒഴെനിവട്ട്  ദനിവസങ്ങളനിലമഭായനി  കഭാസ്സുകേള
ക്രമതീകേരനിക്കുന.   അദലഭാപകേര്  പരനിശതീലന  സമയങ്ങളനില  കുടനികേകളഭാലടഭാപലാം
കഹഭാസ്റ്റലനില തഭാമസനിചട്ട് അവരുലട പഠന കേഭാരലങ്ങള ശദനിക്കുന.  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്
ലഘുഭക്ഷണവലാം  മറ്റു  പഠന  സഹഭായനികേളുലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന.   കൂടഭാലത
വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  വനിരസത  ഇല്ലഭാതഭാക്കഭാന  കമഭാടനികവഷന  കഭാസ്സുകേള
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യഭാറുണട്ട്. 

(ബനി)  ഓകരഭാ വനിഷയത്തനിനുലാം റഗുലര് കഭാസ്സുകേളക്കട്ട് പുറകമ പ്രകതലകേ കകേഭാചനിലാംഗുലാം,
പഠനത്തനില പനികന്നഭാക്കലാം നനിലക്കുന്നവര്ക്കട്ട് ലറമഡനിയല കകേഭാചനിലാംഗുലാം നലകേനിവരുനണട്ട്.
രഭാതനികേഭാലങ്ങളനില പ്രകതലകേ പരനിശതീലനലാം നലകേനി മുനവര്ഷങ്ങളനിലല കചേഭാദലകപപറുകേള
വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  നലകേനി  പരതീക്ഷകേള  നടത്തനി  വനിദലഭാര്തനികേലള  പരതീക്ഷയട്ട്
സജ്ജമഭാക്കുന.   പരതീക്ഷഭാ  സമയങ്ങളനില  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുണഭാകുന്ന  മഭാനസനികേ
സമ്മേര്ദ്ദേലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിദഗ്ദ്ധലരലക്കഭാണട്ട്  പ്രകതലകേ  പരനിശതീലനവലാം
മനനഃശഭാസ  വനിദഗ്ദ്ധലരലക്കഭാണട്ട്  കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗുലാം  മറ്റു  സഭാദലമഭായ  എല്ലഭാ  പരനിശതീലന
ഉപഭാധനികേളുലാം  അവലലാംബനിച്ചു  കപഭാരുന.   കൂടഭാലത  കുടനികേളക്കഭാവശലമഭായ  പഠന
സഭാമഗനികേളുലാം  നലകേനിവരുനണട്ട്.   കേലഭാമ്പട്ട്  സമയങ്ങളനില  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്
കപഭാഷകേഭാഹഭാരങ്ങള,  പഭാല,  പഴെങ്ങള,  കഹഭാര്ലനിക്സൈട്ട്  എന്നനിവ  ഇടസമയങ്ങളനില
നലകേഭാറുണട്ട്. 

(സനി)   മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനിലല  മറട്ട്  സ്കൂളുകേളനില  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ
ധനസഹഭായത്തനില കേലഭാമ്പട്ട് നടത്തനിയനിടനില്ല. 

പഭാലക്കഭാടട്ട്, വയനഭാടട്ട് ജനില്ലകേളനിലല മറട്ട് സ്കൂളുകേളനിലല കേലഭാമ്പനില പലങടുത്ത കുടനികേളുലട
എണ്ണവലാം ലചേലവഭായ തുകേയുലാം സലാംബനനിച വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന. * 

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

43 (3312)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഒറപഭാലലാം തഭാലൂക്കനിലല ഒറപഭാലലാം I വനികല്ലജനിലല വകരഭാടട്ട് നഭാലഭാലാം ടമല
നനിവഭാസനികേളഭായ  ശതീ.  മഭാധവനുലാം  കുടുലാംബവലാം  ഉളലപടുന്ന  4  കുടുലാംബങ്ങളനിലല
പതനിനകഞ്ചഭാളലാം കപര് പടനികേവര്ഗ്ഗ ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് അനുവദനിച്ചു കേനിട്ടുന്നതനിനഭായനി
അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിരുകന്നഭാ;  എങനില  ആ  അകപക്ഷയനികന്മല  നഭാളനിതുവലര
എലനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒറപഭാലലാം  വകരഭാടട്ട്  നഭാലഭാലാം  ടമല  കചേരനി  കകേഭാളനനിവഭാസനികേള
പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനിലലപടുന്നവരഭാലണന്ന  കേനിര്ത്തഭാഡ്സനിലന്റെ  10-7-2012-ലല
ഡനി1 2593/11 നമ്പര് റനികപഭാര്ടട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടട്ട്  പരനിഗണനിചട്ട്  ഒറപഭാലലാം  വകരഭാടട്ട്  നഭാലഭാലാം  ടമല
കചേരനികകേഭാളനനി  നനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നലകുന്നതനിനട്ട്  നനിയമപരമഭായ
തടസലാം എലനങനിലലാം ഉകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ശതീ.  മഭാധവനുലാം  കുടുലാംബവലാം  ഉളലപടുന്ന  4  കുടുലാംബങ്ങളനിലലപടവര്
പടനികേവര്ഗ്ഗ  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  കേനിട്ടുന്നതനിനഭായനി  ഒറപഭാലലാം  തഹസനിലദഭാര്ക്കട്ട്
അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിരുന.   ഇവരുലട  ജഭാതനി  നനിര്ണ്ണയലാം  സലാംബനനിചട്ട്
കേനിര്ത്തഭാഡ്സട്ട്  നടത്തനിയ  നരവലാംശശഭാസ  അകനസ്വഷണത്തനില,  കമല  പ്രകദശത്തട്ട്
തഭാമസനിക്കുന്ന ശതീ. മഭാധവന ഉളലപടുന്ന കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങള പടനികേവര്ഗ്ഗ   'മലയന'
വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  സസ്വഭഭാവ  സവനികശഷതകേളുമഭായനി  സഭാമലലാം  പുലര്ത്തുന്ന    'ആളര്'
വനിഭഭാഗത്തനില ഉളലപടുന്നവരഭാലണന്നട്ട് കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിനഭാല ഇവര്ക്കട്ട്
പടനികേവര്ഗ്ഗ   'മലയന'  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതനില  അപഭാകേതയനിലല്ലന്നട്ട്
തഹസനിലദഭാലര  അറനിയനിചനിരുന.   എന്നഭാല    'ആളര്'  സമുദഭായത്തനിലന്റെ  കപര്
ഭരണഘടനഭാ പടനികേയനില ഇല്ലഭാത്തതനിനഭാല മലയ വനിഭഭാഗത്തനില ഉളലപടുന്ന ഈ
വനിഭഭാഗക്കഭാലര പ്രകതലകേ അകനസ്വഷണലാം നടത്തനി മലയ സര്ടനിഫനിക്കറഭാണട്ട്  നലകേനി
വരുന്നതട്ട്. 

(ബനി)  ഉണട്ട്. 



98 കകേരള നനിയമസഭ       ഒകകഭാബര് 19, 2016

(സനി) കേനിര്ത്തഭാഡ്സട്ട് അകനസ്വഷണത്തനില 'ആളര്' സമുദഭായത്തനിലലപടവരഭാലണന്നട്ട്

കേലണത്തനിയ ഇവര്ക്കട്ട് പടനികേവര്ഗ്ഗ സമുദഭായ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് ലഭലമഭാകേണലമങനില ടനി

സമുദഭായലത്ത  ആര്ടനിക്കനിള  342(2)  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  പടനികേവര്ഗ്ഗ

പടനികേയനിലളലപടുത്തനി  ഭരണഘടനഭാ  കഭദഗതനി  വരുകത്തണതുണട്ട്.   എന്നഭാല

കേനിര്ത്തഭാഡ്സട്ട്  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  നനിലവനില  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

നലകുന്നതനിനട്ട് തടസമനില്ല. 

കമഭാഡല റസനിഡനഷലല സ്കൂളുകേളനില പഠനലാം നടത്തനിവരുന്ന വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്

പ്രകതലകേ എനട്രെനസട്ട് കകേഭാചനിലാംഗട്ട്

44 (3313)   ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസനവകുപനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലളള  കമഭാഡല

റസനിഡനഷലല സ്കൂളുകേളനില പഠനലാം നടത്തനിവരുന്ന വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ലമ  ഡനിക്കല/

എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട്  പ്രകവശനലാം  കനടുന്നതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  എനട്രെനസട്ട്

കകേഭാചനിലാംഗട്ട്  കഭാസ്സുകേള  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപട്ട്  ഏതട്ട്  വര്ഷലാം  മുതലഭാണട്ട്

ആരലാംഭനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2016-17 വര്ഷലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിലന്റെ നനിയനണത്തനിലളള

എലാം.ആര്.എസട്ട്.-കേളനില  പ്രകതലകേ  എനട്രെനസട്ട്  കകേഭാചനിലാംഗട്ട്  കഭാസ്സുകേള

ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില  കകേഭാചനിലാംഗട്ട്  കഭാസ്സുകേള  തുടങ്ങനിയ  തതീയതനി,  മഭാസലാം,

കകേഭാചനിലാംഗട്ട് കഭാസ്സുകേള നലകുന്ന സഭാപനലാം എന്നനിവയുലട വനിശദവനിവരലാം സ്കൂള തനിരനിചട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 2015-16 വര്ഷലാം എലാം.ആര്.എസട്ട്.-കേളനില പസട്ട് ടു പഠനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി

എനട്രെനസട്ട്  പരതീക്ഷ  മുകഖന  ലമഡനിസനിന/എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാഴ്സുകേളനികലക്കട്ട്  എത

വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് പ്രകവശനലാം നഭാളനിതുവലര ലഭനിചനിട്ടുലണന്നവനിവരലാം കപരു സഹനിതലാം

അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2007-2008  അധലയന വര്ഷലാം മുതല നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 
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(ബനി)  2016-17  വര്ഷലാം  കകേഭാചനിലാംഗട്ട്  കഭാസ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്

ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  ഫണ്ടുലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   നടപട്ട്  അധലയന വര്ഷലാം  വകുപനിലന്റെ

നനിയനണത്തനിലള്ള  കമഭാഡല  റസനിഡനഷലല  സ്കൂളുകേളനില  എനട്രെനസട്ട്  കകേഭാചനിലാംഗട്ട്

കഭാസ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന. 

(സനി)   2015-16  വര്ഷലാം  വനിവനിധ  കമഭാഡല  റസനിഡനഷലല  സ്കൂളുകേളനിലല

9  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  എനട്രെനസട്ട്  മുഖഭാനരലാം  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്/ലമഡനിക്കല

പ്രകവശനലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   പ്രകവശനലാം  ലഭനിച  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  വനിവരലാം  ചുവലട

കചേര്ക്കുന:

1.  ലജകറഭാലാം

2. രഘു രവനി

3.  ലഫബകമഭാള

4.  വനിജനിത ബനി. എസട്ട്.

5.  അഞ്ജന ചേന്ദ്രന

6.  ആനനട്ട് ലകേ. ജനി.

7.  അകമഘട്ട് ലകേ. ജനി.

8.  ജനിഷ

9.  അലാംബനികേ ലകേ. ജനി.

കമഭാഡല റസനിഡനഷലല സ്കൂളുകേളുലടയുലാം പ്രതീ-ലമട്രെനികേട്ട് കഹഭാസ്റ്റലകേളുലടയുലാം
അടനിസഭാന സഗൗകേരല വനികേസനലാം

45 (3314) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലള്ള  കമഭാഡല
റസനിഡനഷലല സ്കൂള, പ്രതീ-ലമട്രെനികേട്ട് കഹഭാസ്റ്റല എന്നനിവയുലട അടനിസഭാന സഗൗകേരല
വനികേസനത്തനിനഭായനി  എലനഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  'വനികദലഭാദയലാം'  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഏലതല്ലഭാലാം  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  കമഭാഡല  റസനിഡനഷലല  സ്കൂളുകേളനില
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം  ഓകരഭാ  കമഭാഡല  റസനിഡനഷലല  സ്കൂളനിനുലാം
പ്രതീ-ലമട്രെനികേട്ട്  കഹഭാസ്റ്റലനിനുലാം ടനി  പദതനി പ്രകേഭാരലാം  ലചേലവഴെനിച തുകേയുലട  വനിവരവലാം
ബനലപട പദതനിയുലട വനിവരവലാം സ്കൂള/കഹഭാസ്റ്റല തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലള്ള  കമഭാഡല
റസനിഡനഷലല  സ്കൂളുകേള,  പ്രതീ-ലമട്രെനികേട്ട്/കപഭാസ്റ്റട്ട്  ലമട്രെനികേട്ട്  കഹഭാസ്റ്റലകേള
എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല  അടനിസഭാന  സഗൗകേരലമുളലപലടയുള്ള  വനികേസനത്തനിനഭായനി
'വനികദലഭാദയലാം പദതനി'  നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  ഇതനിനു പുറലമ എലാം.ആര്.എസട്ട്.കേള,
കഹഭാസ്റ്റലകേള  എന്നനിവ  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രകതലകേ  പദതനി  ഈ  വര്ഷലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(ബനി)   പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്  സലാംബനനിച  വനിശദവനിവരങ്ങള
കശഖരനിചട്ട് സമര്പനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

വനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം അലാംഗതീകേരനിക്കല

46 (3315)  ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗകേഭാരുലടയുലാം,  മറ്റു  പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  വനത്തനില
തഭാമസനിക്കുന്നവരുലടയുലാം  നനിയമലാം  (വനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കല)
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ആദനിവഭാസനി പുനരധനിവഭാസ വനികേസന മനിഷന നഭാളനിതുവലര
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലനല്ലഭാമഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആദനിവഭാസനി  പുനരധനിവഭാസ  വനികേസന  മനിഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം,  പുനരധനിവഭാസ  പ്രകദശങ്ങളനില  വനിവനിധ  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  പദതനി  ലക്ഷലലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  എലനല്ലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുനരധനിവഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ആദനിവഭാസനി  പുനരധനിവഭാസ
വനികേസന  മനിഷന  2005-06  മുതല  2015-16  വലര  വനിവനിധ  ജനില്ലഭാ  ടട്രെബല
മനിഷനുകേളക്കട്ട്  അനുവദനിച്ചു  നലകേനിയ  ഫണനിലന്റെ  വനിശദ  വനിവരലാം  വര്ഷലാം,  ജനില്ല
എന്നനിവ തനിരനിചട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)   വനിശദമഭായ മറുപടനി അനുബനലാം 1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(ബനി)  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി
“ആശനിക്കുലാം  ഭൂമനി  ആദനിവഭാസനിക്കട്ട്  സസ്വനലാം  ”എന്ന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം    25
ലസന്റെനില കുറയഭാലത ഒകരക്കര് വലര ഭൂമനി വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട് പരമഭാവധനി  10 ലക്ഷലാം രൂപ
അനുവദനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത, സനിക്കനിളലസല അനതീമനിയ കരഭാഗനികേളക്കട്ട് മുനഗണന

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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നലകേനി  ഒകരക്കര്  ഭൂമനി  വതീതലാം  നലകുന്ന  പദതനി,  നനിക്ഷനിപ്ത  വനഭൂമനി,  മനിചഭൂമനി
മുതലഭായവ ഭൂരഹനിത പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് നലകുന്ന പദതനി എന്നനിവയുലാം
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.   ആശനിക്കുലാം  ഭൂമനി  ആദനിവഭാസനിക്കട്ട്  സസ്വനലാം  എന്ന  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  പുനരധനിവഭാസലാം  നടപഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലാം.  ഭൂരഹനിതരഭായ എല്ലഭാ ആദനിവഭാസനി കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം ഭൂമനി ലഭലമഭാക്കുകേ
എന്നതഭാണട്ട്  ഈ പദതനിലകേഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.    ഇപ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനി  ലഭനിക്കുന്ന
എല്ലഭാകപര്ക്കുലാം  വതീടട്ട്  വയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള  ധനസഹഭായലാം  നലകുന്നതഭാണട്ട്.   കൂടഭാലത,
25  ലസന്റെട്ട് മുതല ഒകരക്കര് വലര ഭൂമനി  ലഭലമഭാകുന്നതനിനഭാല കൃഷനി ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം
മറ്റുലാം സഭാധനിക്കുലാം.  ഇപ്രകേഭാരലാം ലചേയ്യുന്നതനിലൂലട ഈ വനിഭഭാഗങ്ങലള സഭാമ്പത്തനികേമഭായുലാം
സഭാമൂഹനികേമഭായുലാം  ഉന്നതനിയനിലലത്തനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുന.    2012-2013   വര്ഷലാം
ആരലാംഭനിച  പദതനിക്കട്ട്  ദൃശലമഭാധലമങ്ങളനിലൂലടയുലാം  ടനി.ഇ.ഒ.,  ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്
മുകഖനയുലാം വലഭാപകേ പ്രചേഭാരണലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. “ആശനിക്കുലാം ഭൂമനി ആദനിവഭാസനിക്കട്ട്
സസ്വനലാം”പദതനി,  ആദനിവഭാസനി  പുനരധനിവഭാസ  വനികേസന  മനിഷന  വഴെനി
നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേള  എന്നനിവയ്ക്കുലാം  മറ്റു  വനിവനിധ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം ബനലപട ജനില്ലഭാ കേളകര്മഭാര് അദലക്ഷനഭായുള്ള ജനില്ലഭാതല
ഉന്നതഭാധനികേഭാര  സമനിതനി  നനിലവനിലണട്ട്.   ഈ  സമനിതനി  പ്രകതലകേ  കേഭാലയളവനില
കയഭാഗലാം കചേരുകേയുലാം പുനരധനിവഭാസ പ്രകദശങ്ങളനില ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാകക്കണ
വനിവനിധ പദതനികേലള സലാംബനനിചട്ട് ചേര്ച ലചേയ്യുകേയുലാം പ്രസ്തുത പദതനികേളക്കഭായുള്ള
എസ്റ്റനികമറട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  ചേതീഫട്ട്  ലസക്രടറനി  അദലക്ഷനഭായുള്ള  ഉന്നതഭാധനികേഭാര
സമനിതനി  മുനപഭാലകേ  അനുമതനിക്കഭായനി  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ഇപ്രകേഭാരലാം  അനുമതനി
ലഭനിക്കുന്ന  പദതനികേളക്കട്ട്  ഫണട്ട്  അനുവദനിചട്ട്  നലകുകേയുലാം  ലചേയ്തുവരുന.
ആദനിവഭാസനി  പുനരധനിവഭാസ  വനികേസന  മനിഷന  രൂപതീകേരണലാം  മുതല  ഈ
കേഭാലയളവവലര പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി വനിവനിധ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനി  ഈ  വനിഭഭാഗങ്ങലള  സമൂഹത്തനിലന്റെ  മുഖലധഭാരയനികലയട്ട്
ഉയര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.  

കചേലക്കര മണ്ഡലത്തനിലല പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളുലട വനിവരലാം

47  (3316)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കചേലക്കര മണ്ഡലത്തനില എത പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേള ഉണട്ട്;

(ബനി)  ഈ  കകേഭാളനനികേളനില  ഏലതല്ലഭാലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളഭാണട്ട്
ഉളലപടുന്നതട്ട് പ്രകതലകേലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഓകരഭാ കകേഭാളനനികേളനിലലാം എത കുടുലാംബങ്ങള ഉണട്ട്:
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(ഡനി)  സരക്ഷനിതമഭായ  വതീടനില്ലഭാത്ത  എത  കുടുലാംബങ്ങളുണട്ട്;  അവരുലട
കപരുവനിവരങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കറഷന  കേഭാര്ഡനില്ലഭാത്ത  കുടുലാംബങ്ങള  എത  എണ്ണമുണട്ട്;  അവരുലട
കപരുവനിവരങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്) ടവദഡ്യുതനി കേണക്ഷന ലഭലമല്ലഭാത്ത എത വതീടുകേള ഉണട്ട്; അവരുലട 
കപരുവനിവരങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   കചേലക്കര  മണ്ഡലത്തനില  കേളപഭാറ,  മഭാടനിനമുകേള,  മഭാനകുളമ്പട്ട്,
തനിരുമണനി  എന്നതീ  4  പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളഭാണുള്ളതട്ട്.   ഇവയനില പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനിലലപട മലയന സമുദഭായക്കഭാരഭാണട്ട് തഭാമസനിച്ചു വരുന്നതട്ട്. 

(സനി)  
ക്രമ നമ്പര് കകേഭാളനനി കുടുലാംബങ്ങള

1 കേളപഭാറ 22

2 മഭാടനിനമുകേള 20

3 മഭാനകുളമ്പട്ട് 14

4 തനിരുമണനി 40

(ഡനി)  35 കുടുലാംബങ്ങളുണട്ട്.  കപരട്ട് വനിവരലാം അനുബനലാം - I  ആയനി കചേര്ക്കുന. *

(ഇ)   കറഷന  കേഭാര്ഡനില്ലഭാത്ത   5  കുടുലാംബങ്ങളുണട്ട്.  കപരട്ട്  വനിവരലാം
അനുബനലാം - II  ആയനി കചേര്ക്കുന.* 

(എഫട്ട്)   ടവദഡ്യുതനി  കേണക്ഷന  ഇല്ലഭാത്ത   6   വതീടുകേളുണട്ട്.   വനിശദഭാലാംശലാം
അനുബനലാം -  III ആയനി കചേര്ക്കുന.*

കഷഭാളയഭാര് പടനികേവര്ഗ്ഗ സര്വതീസട്ട് സഹകേരണ സലാംഘലാം

48  (3317)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിലല മലക്കപഭാറ കകേന്ദ്രമഭാക്കനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന
കഷഭാളയഭാര്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  സര്വതീസട്ട്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  (R  332)  ഭരണ
സമനിതനിയുലട  നനിലവനിലള്ള  ഭരണ  ഘടന  മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം  ഭരണ  സമനിതനിയനില

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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സഹകേരണ  സലാംഘത്തനിലല  5  ടട്രെബല  അലാംഗങ്ങലളലയങനിലലാം  സതീ  പുരുഷ
കഭദമകനല ഉളലപടുത്തുന്നതനിനുമഭായനി തൃശ്ശൂര് സബട്ട് കേളകര് മുകഖന സമര്പനിചനിട്ടുള്ള
അകപക്ഷയനില അടനിയനര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സലാംഘത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി പുതനിയ
പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായങ്ങള
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിയമഭാവലനി കഭദഗതനി വരുത്തുന്നതനിനട്ട് സലാംഘലാം സമര്പനിച അകപക്ഷ
സഹകേരണ നനിയമത്തനിലല വലവസകേളക്കട്ട് വനിരുദമഭായതനിനഭാല തൃശ്ശൂര് കജഭായനിന്റെട്ട്
രജനിസ്ട്രഭാര് നനിരസനിചട്ട് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)   പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  സഹകേരണ  ലഫഡകറഷന,
പടനികേവര്ഗ്ഗ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
സസ്വയലാംലതഭാഴെനില  പദതനിക്കട്ട്  (എസട്ട്.എചട്ട്.ജനി.  ഗ്രൂപനിനട്ട്)  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ആയതനികലയട്ട്  കഷഭാളയഭാര്
പടനികേവര്ഗ്ഗ ലസഭാടസറനിക്കട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് സലാംഘലാം,
തൃശ്ശൂര്  കജഭായനിന്റെട്ട്  രജനിസ്ട്രഭാര്  ഓഫതീസനിലല  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  രജനിസ്ട്രഭാര്
(എസട്ട്.സനി.എസട്ട്.ടനി.)-മഭായനി  ബനലപടട്ട്  കപ്രഭാജകട്ട്  സമര്പനിക്കുന്ന മുറയട്ട്  അര്ഹത
പരനിഗണനിചട്ട് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് രജനിസ്ട്രഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ഹഭാലാംലലറട്ട് വനികേസന പദതനി

49 (3318)     ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഹഭാലാംലലറട്ട്  വനികേസന  പദതനിയനിലൂലട  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  നടപഭാക്കനിയ  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലതല്ലഭാലമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില  ഈ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കൂടുതല
പ്രവൃത്തനികേള ഉളലപടുത്തുവഭാന ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഹഭാലാംലലറട്ട്  വനികേസന  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  വടകക്ക  കേടമ്പഭാറ  കകേഭാളനനിയനില  നടപനിലഭാക്കുന്ന
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പ്രവൃത്തനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1.  കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട് കറഭാഡട്ട്

2.  കകേഭാളനനിക്കട്ട് ചുറ്റുലാം കകേഭാമ്പഗൗണട്ട് വഭാള

3.  ലസമനികത്തരനി കകേഭാമ്പഗൗണട്ട് വഭാള

4.  ഐറനിഷട്ട് ലഡയനിന കേണ്സ്ട്രക്ഷന

5.  വതീടട്ട് പുനരുദഭാരണലാം

6.  8  കേക്കൂസകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

7.  100 മതീ. ലഡയനികനജട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

8.  ജല വനിതരണലാം

ആയതനില  8  കേക്കൂസകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണവലാം    100   മതീറര്  ലഡയനികനജട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണവലാം നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  നനിലവനില ഹഭാലാംലലറട്ട്  വനികേസന പദതനിയനില കൂടുതല പ്രവൃത്തനികേള
ഉളലപടുത്തുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില്ല. 

ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിലലപട വനിവനിധ പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളുമഭായനി
ബനലപട വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

50  (3319)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിലലപട  വനിവനിധ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേളുമഭായനി
ബനലപട  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭായ  മുക്കുലാംപുഴെ,  പനിള്ളപഭാറ,  മഭാരഭാകങഭാടട്ട്
കകേഭാളനനികേളനില കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി ഹഭാള നനിര്മ്മേഭാണലാം,  മുക്കുലാംപുഴെ കകേഭാളനനിക്കട്ട്ചുറലാം ട്രെഞ്ചട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണലാം, ലപഭാരനിങ്ങല കേഭാടര് കകേഭാളനനിയനില കറഭാഡുലാം നടപഭാതയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം,
ലപരനിങ്ങലകുത്തനില  റസനിഡനഷലല  കഗളസട്ട്  കഹഭാസ്റ്റല  നനിര്മ്മേഭാണലാം,
ലവടനിവനിടകേഭാടട്ട്,  അരനിക്കഭാപട്ട്  എന്നതീ  കകേഭാളനനികേളനില  ലലവദഡ്യുതനി  എത്തനിക്കല,
അടനിചനില  ലതഭാടനി,  മുക്കുലാംപുഴെ,  തവളക്കുഴെനിപഭാറ,  വഭാച്ചുമരലാം  എന്നതീ  പടനികേവര്ഗ്ഗ
സകങതങ്ങളനില ഭൂഗര്ഭ കകേബനിളഭാക്കനി മഭാറല തുടങ്ങനിയ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
അടനിയനരമഭായനി നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനിലല  ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനില  ഉളലപട  മുക്കുലാംപുഴെ
കകേഭാളനനികേളക്കട്ട്  ചുറ്റുലാം  ട്രെഞ്ചട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  അനുമതനി
ലഭലമഭാക്കനി തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ലപരനിങ്ങലകുത്തട്ട്  കേഭാടര്  കകേഭാളനനിയനില  ലപണ്കുടനികേളക്കഭായനി
റസനിഡനഷലല  കഹഭാസ്റ്റല  തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  കുടനികേളുലട  എണ്ണലാം
നനിലവനില ടനി കകേഭാളനനിയനില കുറവഭാണട്ട്. 

ലവടനിവനിടകേഭാടട്ട്,  അരനിക്കഭാപട്ട്  കകേഭാളനനികേളനില  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിള  ആക്കനി
ടവദഡ്യുതനി എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

അടനിചനിലലതഭാടനി,  മുക്കുലാംപുഴെ,  തവളക്കുഴെനിപഭാറ,  വഭാച്ചുമരലാം  എന്നതീ പടനികേവര്ഗ്ഗ
കകേഭാളനനികേളനില നനിലവനില ടവദഡ്യുതനി ലഭലമഭാണട്ട്. 

അടനിയ-പണനിയ പഭാകക്കജട്ട് പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി 2014-15 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം മുക്കുലാംപുഴെ കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി  ഹഭാള നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി   8,69,650  രൂപയുലാം,
കകേഭാര്പസട്ട് ഫണട്ട് പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി  2013-14   സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം,
പള്ളനിപഭാറ  കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി  ഹഭാള  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി   18,37,500  രൂപയുലാം
അതനിരപള്ളനി ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട് ലസക്രടറനിക്കട്ട്  ടകേമഭാറനിയനിരുനലവങനിലലാം  പദതനി
ഇതുവലര ആരലാംഭനിചനിടനില്ല.  കകേഭാര്പസട്ട് ഫണട്ട് പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി മഭാരഭാകങഭാടട്ട്
കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി ഹഭാള നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  13,50,000  രൂപ 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  കകേഭാടകശരനി  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട്  ലസക്രടറനിക്കട്ട്  ടകേമഭാറനിയനിരുനലവങനിലലാം
പദതനി ഇതുവലര ആരലാംഭനിചനിടനില്ല. 

ശുദജലവനിതരണ സലാംവനിധഭാനമനില്ലഭാത്ത ആദനിവഭാസനി ഊരുകേള

51 (3320) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന  :

ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട്  :

ശതീ  .      സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട്  :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ആലകേ എത ആദനിവഭാസനി ഊരുകേളഭാണട്ട് ഉള്ളതട്ട്; പ്രസ്തുത
ഊരുകേളനില  ശുദജലവനിതരണ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉള്ളതട്ട്  എത  ഊരുകേളനിലഭാണട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ആദനിവഭാസനി  ഊരുകേളനില  ശുദജലവനിതരണ  സലാംവനിധഭാനലാം

ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപട്ട്  മുകഖന  നടപഭാക്കനി  വരുന്ന

പദതനികേള ഏലതല്ലഭാമഭാണട്ട്;

(സനി)  ശുദജലവനിതരണ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാന  അവകശഷനിക്കുന്ന

ആദനിവഭാസനി  ഊരുകേളനില  സമയബനനിതമഭായനി  അവ  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്

നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  തലന്ന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഈ  ഇനത്തനില

നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ള തുകേലയതയഭാണട്ട് ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേലള  സലാംബനനിചട്ട്  2008-ലല  കസഭാകഷലഭാ

ഇക്കകണഭാമനികേട്ട് സര്കവ പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തട്ട്    4762 പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേള

ഉണട്ട്.   ഇതനില     473   കകേഭാളനനികേളക്കുള്ളനിലലാം   2390   കകേഭാളനനികേളക്കട്ട്

അരകേനികലഭാമതീറര് ചുറളവനിലലാം ശുദജലലാം ലഭലമഭാണട്ട്.  1899 കകേഭാളനനികേളനില അകേലല

നനിനലാം  ശുദജലലാം  എത്തനിക്കുന്നതഭായനി  കേലണത്തനിയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില

ഭൂജല വകുപട്ട്,  വഭാടര് അകതഭാറനിറനി എന്നതീ വകുപ്പുകേള മുകഖന നനിരവധനി പദതനികേള

ഏലറടുത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ആദനിവഭാസനി ഊരുകേളനില കുടനിലവള്ളലാം എത്തനിക്കുകേ എന്നതട്ട് വകുപനിലന്റെ

പ്രഥമ  പരനിഗണനകേളനില  ഒന്നഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണട്ട്,

ഭരണഘടനയുലട  ആര്ടനിക്കനിള  275(1)  എന്നതീ  പദതനികേളനില  ഉളലപടുത്തനി

പരമഭാവധനി കകേഭാളനനികേളനില കുടനിലവള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  ജലനനിധനി

ആവനിഷ്കരനിക്കുന്ന പദതനികേളക്കുള്ള ഗുണകഭഭാക്തൃ  വനിഹനിതലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന

വകുപട്ട്  നലകുനണട്ട്.   വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള

എന്നനിവ  സമര്പനിക്കുന്ന  പദതനിക്കട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചുവരുന.

കൂടഭാലത സമഗ വനികേസന പദതനിയഭായ ഹഭാലാംലലറട്ട് വനികേസന പദതനി, എ.ടനി.എസട്ട്.പനി.

എന്നതീ പദതനികേളനിലൂലടയുലാം കുടനിലവള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

(സനി)  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേഭാളനനികേളനില  ശുദജലലാം

എത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനികേളനില പ്രഥമ പരനിഗണന നലകേണലമന്നട്ട് എല്ലഭാ ജനില്ലഭാ

ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   കകേഭാര്പസട്ട്

ഫണട്ട്, എ.ടനി.എസട്ട്.പനി., ഹഭാലാംലലറട്ട് വനികേസന പദതനി, ആര്ടനിക്കനിള 275(1) എന്നതീ

ശതീര്ഷകേങ്ങളനില  വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേയനിലനനിന്നട്ട്  ആവശലഭാനുസരണലാം

വനിനനികയഭാഗനിചട്ട് കുടനിലവള്ള പദതനികേള നടപഭാക്കനിവരുന. 
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പടനികേവര്ഗ്ഗ ആശസ്വഭാസനനിധനി
52 (3321) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി  :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന  :
ശതീമതനി  സനി  .  ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സമഗ പടനികേ വര്ഗ്ഗ ആകരഭാഗല സലാംരക്ഷണ പദതനിയനിലളലപട പടനികേവര്ഗ്ഗ
ആശസ്വഭാസനനിധനിയുലട ലക്ഷലങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എലനഭാലക്ക കേഭാരലങ്ങളക്കഭാണട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം നല്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  വര്ഷലാം  എത  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലളയഭാണട്ട്  പദതനിയനില
ഉളലപടുത്തുന്നലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിലലപടവര്ക്കട്ട്  അതലഭാവശല  സനര്ഭങ്ങളനില
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന  വകുപട്ട്  മനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനി.   പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബത്തനിലല
വരുമഭാനദഭായകേനഭായ വലക്തനി അപകേടമരണത്തനിനട്ട് ഇരയഭാകുകേ,  കേലഭാനസര്,  ഹൃദയ
ശസക്രനിയ,  വൃക്ക  മഭാറനിവയല,  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്,  ലബയനിന  ടഡ്യൂമര്,  പക്ഷഭാഘഭാതലാം,
ഹതീകമഭാഫതീലനിയ തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുള്ള ചേനികേനിത്സ കവണനിവരനികേ,  തതീപനിടുത്തലാം മൂലലാം വതീടട്ട്
നഷലപടുകേ,  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  വസ്തുവകേകേളക്കട്ട്  നഷമുണഭാകുകേ  തുടങ്ങനിയ
സഭാഹചേരലങ്ങളനില  സമഭാശസ്വഭാസ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്
പദതനിയുലട ലക്ഷലലാം. 

(ബനി)  വരുമഭാന ദഭായകേനഭായ വലക്തനിയുലട അപകേടമരണത്തനിനട്ട് 50,000 രൂപ
വലരയുലാം,  മഭാരകേ  കരഭാഗങ്ങളുലട  ചേനികേനിത്സയഭായനി  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലരയുലാം,
തതീപനിടുത്തലാം,  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാം തുടങ്ങനിയ സനര്ഭങ്ങളനില  50,000  രൂപ വലരയുലാം
ഈ ഇനത്തനില ധനസഹഭായലാം നലകേനിവരുന. 

(സനി)  ചേനികേനിത്സ ആവശലമഭായ എല്ലഭാ പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാലരയുലാം ഈ പദതനിയനില
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട വനിദലഭാഭലഭാസ നനിലവഭാരലാം
53 (3322)   ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    ടടസണ് മഭാസ്റ്റര്   : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിലവഭാരലാം
ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട്  എലനങനിലലാം  പ്രകതലകേ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില പ്രസ്തുത പദതനികേലളക്കുറനിച്ചുട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം
സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിലവഭാരലാം

ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനില  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന  പദതനികേളുലട  വനിവരലാം
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് കവണനിയുള്ള ടഡ്യൂകടഭാറനിയല പദതനി

54 (3323)   ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന   : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  കവണനിയുള്ള  ടഡ്യൂകടഭാറനിയല  പദതനി
ഏതട്ട് വര്ഷലാം മുതലഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതല്ലഭാലാം  കകേഭാഴ്സുകേളനില പഠനലാം  നടത്തനിവരുന്നവര്ക്കട്ട്  കവണനിയഭാണട്ട്
പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നലതനലാം എലനല്ലഭാലാം ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട് ഈ
പദതനി പ്രകേഭാരലാം വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കനി വരുന്നലതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പടനികേ  വര്ഗ്ഗ  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിലവഭാരലാം
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  ഹഭാലാംലലറട്ട്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ടഡ്യൂഷന  സനിസ്റ്റലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ; ഉലണങനില വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുള്ള  ടഡ്യൂകടഭാറനിയല  പദതനി  2003
മുതലഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതട്ട്. 

(ബനി)  എസട്ട്.എസട്ട്.എല.സനി.,  +2,  ഡനിഗനി  പരഭാജനിതരഭായവര്ക്കട്ട്
ടഡ്യൂകടഭാറനിയലകേളനില  കചേര്ന  പഠനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ധനസഹഭായലാം,  8  മുതല   +2
വലരയുള്ള  കഭാസ്സുകേളനില  പഠനിക്കുന്ന  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  പ്രകതലകേ  ടഡ്യൂഷന
നലകുന്നതനിനുള്ള ഫതീസട്ട് എന്നനിവ ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം നലകേനിവരുന. കപ്രഭാജകട്ട്
ഓഫതീസര്/ടട്രെബല  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ഓഫതീസര്  എന്നനിവരുലട  കമലകനഭാടത്തനില
എസട്ട്.എസട്ട്.എല.സനി.,  +2  പരതീക്ഷയട്ട്  മുമ്പഭായനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്
ഒരു മഭാസലത്ത തതീവ്ര  പരനിശതീലനവലാം ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം  നടത്തനി വരുനണട്ട്.
ആഹഭാരലാം, തഭാമസ സഗൗകേരലലാം, പഠനസഹഭായനികേള, അദലഭാപകേരുലട ഓണകററനിയലാം
തുടങ്ങനിയ ഇനത്തനില പരമഭാവധനി 3,500  രൂപ ഓകരഭാ വനിദലഭാര്തനിക്കുലാം അനുവദനിച്ചു
നലകുന.  ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം നലകുന്ന ആനുകൂലലങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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8, 9  കഭാസ്സുകേളനില പഠനിക്കുന്ന വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് പ്രതനിമഭാസലാം   200 രൂപയുലാം
10-ാംകഭാസനില പഠനിക്കുന്ന വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് പ്രതനിമഭാസലാം   250    രൂപയുലാം  +1,
+2  ഹഡ്യൂമഭാനനിറതീസട്ട്&  ലകേഭാകമഴട്ട്  കകേഭാഴ്സുകേളനില  പഠനിക്കുന്ന  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്
പ്രതനിമഭാസലാം  350  രൂപയുലാം  സയനസട്ട്  കകേഭാഴനില  പഠനിക്കുന്ന  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്
പ്രതനിമഭാസലാം  400  രൂപയുലാം ടഡ്യൂഷന ഫതീസഭായനി അനുവദനിച്ചു വരുന. 

എസട്ട്.എസട്ട്.എല.സനി.,  പസട്ട്  ടു,  ഡനിഗനി  പരതീക്ഷകേളനില  പരഭാജയലപടുന്ന
പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  തഭാലഴെ  പറയുന്ന നനിരക്കനില ആനുകൂലലലാം  നലകേനി
വരുന. 

എസട്ട്  .  എസട്ട്  .  എല  .  സനി  . 
ടഡ്യൂഷന ഫതീസട്ട് : ഒരു വനിഷയത്തനിനട്ട്  100  രൂപ നനിരക്കനില  10

മഭാസകത്തയട്ട്   1000 രൂപ

കസ്റ്റഷനറനി : 250 രൂപ

യഭാതഭാലചലവട്ട് : 500 രൂപ

പസട്ട് ടു
ടഡ്യൂഷന ഫതീസട്ട് : ഒരു  വനിഷയത്തനിനട്ട്   500  രൂപ  നനിരക്കനില

പരമഭാവധനി  3000 രൂപ

കസ്റ്റഷനറനി : 250 രൂപ

യഭാതഭാലചലവട്ട് : 500 രൂപ

ഡനിഗനി   (  ബനി  .  എ  .,   ബനി  .   കകേഭാലാം  )

ലമയനിന പരതീക്ഷ : 1250 രൂപ

സബട്ട് പരതീക്ഷ : 500 രൂപ

കസ്റ്റഷനറനി : 250 രൂപ

യഭാതഭാലചലവട്ട് : 500 രൂപ

ബനി  .   എസട്ട്  .   സനി  .
ലമയനിന പരതീക്ഷ : 1650 രൂപ

സബട്ട് പരതീക്ഷ : 500 രൂപ

പ്രഭാകനിക്കല പരതീക്ഷ : 1150 രൂപ

കസ്റ്റഷനറനി : 250 രൂപ

യഭാതഭാലചലവട്ട് : 500 രൂപ
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(സനി)  ഹഭാലാംലലറട്ട്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ടഡ്യൂഷന  സനിസ്റ്റലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിലവഭാരലാം

ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം, ലകേഭാഴെനിഞ്ഞുകപഭാക്കട്ട് കുറയ്ക്കുന്നതനികലയ്ക്കുമഭായനി ഹഭാലാംലലറനികലയുലാം

പുറത്തുനനിനമുള്ള  അഭലസ്ത  വനിദലരഭായ  ആളുകേളുലട  കസവനലാം  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി

ബനലപട  ടട്രെബല  എക്സൈട്ട്റനഷന  ഓഫതീസര്മഭാര്  മുഖഭാനരലാം  ടനി  പദതനി

നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 

 പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് ഭൂമനി വഭാങ്ങനി നലകുന്ന പദതനി

55  (3324)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നലകുന്ന  പദതനി

പ്രകേഭാരലാം ഈ സര്ക്കഭാര് എത കപര്ക്കട്ട് സഹഭായലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി) പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഈ വര്ഷലാം എത തുകേ മഭാറനി വചനിട്ടുണട്ട്; ഇതുപ്രകേഭാരലാം

എത കപര്ക്കട്ട് ഭൂമനി വഭാങ്ങനി നലകേഭാന കേഴെനിയുലമന്നഭാണട്ട് കേരുതുന്നതട്ട്;

(സനി) ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം അകപക്ഷ സമര്പനിച അര്ഹരഭായ എത കപരുലട

അകപക്ഷ സര്ക്കഭാര് നനിരസനിചനിട്ടുണട്ട്; കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസഭാനത്തട്ട് പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് ഭൂമനി വഭാങ്ങനി നലകുന്ന പദതനി

പ്രകേഭാരലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  62  കപര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം

നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് ഭൂമനി,  പഭാര്പനിടലാം,

കുടനിലവള്ളലാം,  ടവദഡ്യുതനി തുടങ്ങനിയുള്ള പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി നടപട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷലാം  42  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിലനനിനലാം  ഭൂരഹനിതരഭായ

അര്ഹതയുള്ള പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട അകപക്ഷ ലഭലമഭാകുന്ന മുറയട്ട്    200 കപര്ക്കട്ട്

ധനസഹഭായലാം നലകേഭാന കേഴെനിയുലമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

(സനി)   ഭൂമനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്  ലഭലമഭായ  അര്ഹതയുള്ള  അകപക്ഷകേള

ഒനലാംതലന്ന നനിരസനിചനിടനില്ല. 
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 ധതീവര (ഒ.ഇ.സനി.) വനിഭഭാഗത്തനിലലപട വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ

സലാംവരണഭാനുകൂലലലാം നനികഷധനിച നടപടനി

56  (3325)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ധതീവര  (ഒ.ഇ.സനി.)  വനിഭഭാഗത്തനിലലപട

വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് പസട്ട് ടു, ഡനിഗനി, ലപ്രഭാഫഷണല ഡനിഗനി എന്നതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനില

ലഭനിക്കുന്ന  വനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംവരണ  ആനുകൂലലങ്ങള  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

ഇക്കഭാരലത്തനിലള്ള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2016  അധലയന  വര്ഷത്തനില  കകേരളത്തനിലല  യൂണനികവഴനിറനികേളനില

ഓണ്ടലനഭായനി  ഡനിഗനി  അഡനിഷന  നടത്തനിയകപഭാള  ധതീവര  (ഒ.ഇ.സനി)

വനിഭഭാഗത്തനിലന  ജനറല  കേഭാറഗറനിയനിലഭാണട്ട്  അഡനിഷനട്ട്  പരനിഗണനിചനിരുന്നലതന്ന

വസ്തുത ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ധതീവര  (ഒ.ഇ.സനി.)  വനിഭഭാഗലാം വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ഡനിഗനി  പ്രകവശനത്തനിനട്ട്

പ്രകതലകേമഭായനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംവരണലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിരുന്നനിലല്ലങനില  അവര്

ഉളലപടുന്നതുലാം  അര്ഹതലപടതുമഭായ  ഒ.ബനി.എചട്ട്. കേഭാറഗറനിയനില  ഉളലപടുത്തനി

അഡനിഷനട്ട് പരനിഗണനിക്കഭാലതയനിരുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ധതീവര  (ഒ.ഇ.സനി.)  വനിഭഭാഗലാം  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  കകേരളത്തനിലല

യൂണനികവഴനിറനികേളനിലല  ഡനിഗനി  പ്രകവശനത്തനിനുള്ള  അഡനിഷനട്ട്  ജനറല

കേഭാറഗറനിയനില  പരനിഗണനിചതു  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  തരത്തനിലമുള്ള  വനിദലഭാഭലഭാസ

സലാംവരണഭാനുകൂലലവലാം  ലഭനിചനിടനിലല്ലന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ആയതു

പ്രകേഭാരലാം  കമല  വനിഭഭാഗത്തനിലലപടനിട്ടുള്ള  നനിരവധനി  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ഡനിഗനി

അഡനിഷന ലഭനിചനിടനിലല്ലന്ന വസ്തുത സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  യൂണനികവഴനിറനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയ  ഓണ്ടലന  അഡനിഷന  മൂലലാം

വര്ഷങ്ങളഭായനി ധതീവര  (ഒ.ഇ.സനി.)  വനിഭഭാഗലാം വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് ലഭനിച്ചു വന്നനിരുന്ന

വനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംവരണഭാനുകൂലലലാം  നഷലപട  നടപടനിലയക്കുറനിച്ചുള്ള  നനിലപഭാടട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(എഫട്ട്)  ധതീവര  (ഒ.ഇ.സനി.)  കേഭാറഗറനിക്കട്ട്  ഡനിഗനി  അഡനിഷന പ്രകതലകേമഭായനി

വനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംവരണലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതുവലര  ഒ.ബനി.എചട്ട്  കേഭാറഗറനിയനില

ഉളലപടുത്തനി പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ജനി)  പസട്ട്  ടു,  ലപ്രഭാഫഷണല  ഡനിഗനി  കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട്  ധതീവര  (ഒ.ഇ.സനി)

വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  വനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംവരണലാം  നലനിയതുകപഭാലല  ഡനിഗനി

കകേഭാഴ്സുകേളക്കുലാം  അഡനിഷനട്ട്  പ്രകതലകേ  ശതമഭാനലാം  സലാംവരണലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള

നനിര്കദ്ദേശലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പസട്ട് ടു,  ലപ്രഭാഫഷണല ഡനിഗനി കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട് ധതീവര സമുദഭായത്തനിനട്ട്

നനിലവനില  2%  സലാംവരണലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  (ഉത്തരവട്ട്  അനുബനലാം  -1 ആയനി

ഉളലപടുത്തുന*). ഡനിഗനി,  പനി.ജനി.  തലത്തനില  ഒ.ബനി.എചട്ട്.-നുള്ള  3%

സലാംവരണത്തനില  ഉളലപടുത്തനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനില  ധതീവരര്ക്കട്ട്

സലാംവരണലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. (ഉത്തരവട്ട് അനുബനലാം-2  ആയനി   ഉളലപ്പുടത്തുന.)*

(ബനി) ഇതുസലാംബനനിചട്ട് കകേരള, മഹഭാതഭാഗഭാനനി എന്നതീ യൂണനികവഴനിറനികേളനില

നനിനള്ള വനിദലഭാര്തനികേളുലട പരഭാതനികേള ലഭനിചനിരുന. എന്നഭാല യൂണനികവഴനികേളനില

നനിനലാം  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചതനില  ധതീവരയട്ട്  ഒ.ബനി.എചട്ട്.-ലന്റെ   3%-ത്തനില

ഉളലപടുത്തനി  സലാംവരണലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  (കകേരള  യൂണനികവഴനിറനിയുലടയുലാം

മഹഭാതഭാഗഭാനനി  യൂണനികവഴനിറനിയുലടയുലാം  കേണ്ണൂര്  യൂണനികവഴനിറനിയുലടയുലാം

കപ്രഭാലസകസനിലന്റെ ബനലപട ഭഭാഗലാം അനുബനലാം - 3 ആയനി കചേര്ക്കുന.)* 

(സനി) യൂണനികവഴനിറനി കപ്രഭാലസകസനില ധതീവരലര ഒ.ബനി.എചട്ട്.-ല തലന്നയഭാണട്ട്

ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  

(ഡനി)  ഇത്തരത്തനില ലഭനിച പരഭാതനിയനില യൂണനികവഴനിറനികേളനില അകനസ്വഷണലാം

നടത്തനിയതനില  ധതീവര  സമുദഭായലത്ത  ഒ.ബനി.എചട്ട്.-ല  തലന്നയുളലപടുത്തനിയഭാണട്ട്

സലാംവരണലാം  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട്  മനസനിലഭാക്കുന.   ഒ.ഇ.സനി.  എന്ന  കപരനില

പ്രകതലകേലാം സലാംവരണലാം സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനിലനില്ല.   പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്

അനുവദനിച സതീറ്റുകേളനില അര്ഹരഭായ അകപക്ഷകേര് ഇല്ലഭാലത വരുകമ്പഭാള മഭാതമഭാണട്ട്

പ്രസ്തുത സതീറ്റുകേള ഒ.ഇ.സനി. വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്. 

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഇ)  ഓണ്ടലന സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയകതഭാലട പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗലാം

വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ലഭനികക്കണ  സതീറ്റുകേള  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില  ആ  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്

നലകകേണനിവരുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണട്ട്  ഒ.ഇ.സനി.  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  സതീറട്ട്

നലകേഭാനഭാവഭാത്തതട്ട്. 

(എഫട്ട്)   ഒ.ബനി.എചട്ട്.  കേഭാറഗറനിയനില ഉളലപടുത്തനി തലന്നയഭാണട്ട്  നനിലവനില

ധതീവര സമുദഭായത്തനിനട്ട് സലാംവരണലാം അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്. 

(ജനി)  നനിലവനില ഡനിഗനി, പനി.ജനി. കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട് വനിവനിധതലത്തനില സലാംവരണലാം

അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്  50%  ആണട്ട്.  ടനി സഭാഹചേരലത്തനില ധതീവര സമുദഭായത്തനിനട്ട്

മഭാതമഭായനി  പ്രകതലകേ  സലാംവരണലാം  നലകുന്ന  വനിഷയലാം  നനിലവനില  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

പരനിഗണനയനിലനില്ല. 

 ശതീ. എലാം. ലകേ. ഭഭാഗലരഭാജനിനട്ട് പ്രകതലകേ വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലവലാം

ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം

57  (3326)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  പനമ്പനിള്ളനി  ലമകമ്മേഭാറനിയല  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജനിലല

വനിദലഭാര്തനിയഭായ  ശതീ.  എലാം.  ലകേ.  ഭഭാഗലരഭാജനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  വനിദലഭാഭലഭാസ

ആനുകൂലലവലാം  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം  അനുവദനിചട്ട്  നലകുന്നതട്ട്  സലാംബനനിച

അകപക്ഷയനില സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില നടപടനികേള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേനിര്ത്തഭാഡ്സട്ട്  വഴെനി  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി

സമര്പനിക്കലപടനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷകേള  തതീര്പ്പുകേലപനിക്കുന്നതനില  വലനിയ

കേഭാലതഭാമസലാം വരുന്നതട്ട്  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനിലല ചേഭാലക്കുടനി പനമ്പനിള്ളനി ലമകമ്മേഭാറനിയല ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

കകേഭാകളജനിലല  മൂന്നഭാലാം  വര്ഷ  ബനിരുദ  വനിദലഭാര്തനിയഭായനിരുന്ന  ശതീ.  എലാം.  ലകേ.
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ഭഭാഗലരഭാജട്ട്  2014-2015  വര്ഷലാം  ഇ-ഗഭാന്റെട്ട്സട്ട്  മുകഖന  വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലത്തനിനട്ട്

അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിരുനലവങനിലലാം  അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

ഹഭാജരഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല  അകപക്ഷ  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലഭാ  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന

ഓഫതീസനില ലപന്റെനിലാംഗനിലഭാണട്ട്. 

(ബനി)   അകപക്ഷകേനട്ട്  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നലകുന്നതട്ട്  സലാംബനനിച

അകപക്ഷ  ഗവണ്ലമന്റെനില  ലഭനിചനിടനില്ല.  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ/മറര്ഹ

വനിഭഭാഗത്തനിലലപടുന്നതഭാലണന്നട്ട്  ലതളനിയനിക്കുന്ന  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

ഹഭാജരഭാക്കുന്ന മുറയട്ട് ആനുകൂലലലാം അനുവദനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(സനി)  കേനിര്ത്തഭാഡ്സട്ട് വഴെനി ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് അനുവദനിക്കുന്നനില്ല.  ജഭാതനി

സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട് ബനലപട തഹസതീലദഭാരഭാണട്ട്.   തഹസതീലദഭാര്

അകപക്ഷ  നനിരഭാകേരനിചഭാല  ബനലപട  കേളകര്ക്കുലാം  കേളകര്  അകപക്ഷ

നനിരസനിക്കുന്നപക്ഷലാം സര്ക്കഭാരനില അകപക്ഷ സമര്പനിക്കഭാലാം.  നരവലാംശശഭാസ പഠനലാം

നടത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കഭാന  KIRTADS-ലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിന്നട്ട്  ഉണഭാകുന്ന

കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

കഗഭാത സഭാരഥനി പദതനി

58 (3327) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കഗഭാത സഭാരഥനി പദതനി പ്രകേഭാരലാം വയനഭാടട്ട്

ജനില്ലയനില എത തുകേ കുടനിശനികേ നലകുവഭാനുണട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കഗഭാത സഭാരഥനി പദതനി തുടരുകമഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വയനഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില  കഗഭാതസഭാരഥനി

പദതനിയനില കുടനിശനികേയഭായനി  1,44,27,918  രൂപ ഉണഭായനിരുന.  ടനി തുകേ 2016-17

സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കഗഭാതസഭാരഥനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വയനഭാടട്ട്

ജനില്ലയട്ട് അനുവദനിച 1,75,00,000 രൂപയനിലനനിനലാം മഭാറനി നലകേനിയനിട്ടു ണട്ട്. 

(ബനി)  കഗഭാതസഭാരഥനി പദതനി തുടരുന്നതഭാണട്ട്. 
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നഭായഭാടനി സമുദഭായ കുടുലാംബങ്ങള

59  (3328) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ലനന്മഭാറ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില നഭായഭാടനി സമുദഭായ വനിഭഭാഗത്തനിലളള
എത കുടുലാംബങ്ങള തഭാമസനിക്കുനണട്ട് എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സമുദഭായ  വനിഭഭാഗത്തനിലളളവരുലട  സഭാമൂഹല  പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി
എലനല്ലഭാലാം കക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് നടത്തുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലനന്മഭാറ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില നഭായഭാടനി സമുദഭായ വനിഭഭാഗത്തനിലള്ള
66 കുടുലാംബങ്ങള തഭാമസനിക്കുനണട്ട്. 

(ബനി)   നഭായഭാടനി  സമുദഭായ  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  ദുര്ബല  വനിഭഭാഗ  പുനരധനിവഭാസ
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്  3.75  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ഭവനലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  3.50  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  കചേര്ത്തട്ട്  ഒലരഭാറ  യൂണനിറഭായനി  ആലകേ
7.25  ലക്ഷലാം  രൂപ  നലകേനിവരുന.   കൂടഭാലത  ഇവരുലട  അടനിസഭാന  സഗൗകേരല
വനികേസനത്തനിനഭായനി  (ടവദഡ്യുതനി,  കേനിണര്/കുഴെലക്കനിണര്,  കടഭായട്ട് ലലറട്ട്,
ലമയനിന്റെനനസട്ട്,  ചുറ്റുമതനില  നനിര്മ്മേഭാണലാം)  എന്നനിവയട്ട്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചു
വരുന. 

ഈ  വനിഭഭാഗത്തനിലല  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  ടസ്റ്റപന്റുലാം,  ലലാംപലാം  ഗഭാന്റുലാം
തഭാലഴെപറയുലാം പ്രകേഭാരലാം വര്ദനിപനിചട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്: 

തലലാം നനിലവനിലണഭായനിരുന്ന തുകേ വര്ദനിപനിച തുകേ 

ടസ്റ്റപന്റെട്ട് ലലാംപലാം ഗഭാന്റെട്ട് ടസ്റ്റപന്റെട്ട് ലലാംപലാം ഗഭാന്റെട്ട്

എല.പനി.
വനിഭഭാഗലാം

100 250 130 320

യു.പനി.
വനിഭഭാഗലാം

125 500 160 630

ടഹസ്കൂള
വനിഭഭാഗലാം

150 750 190 940

വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് പഠകനഭാപകേരണങ്ങളുലാം നലകുനണട്ട്. 
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പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം

60 (3329)      ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് അനുവദനിക്കുന്ന ധനസഹഭായലാം കൃതലമഭായനി
യഥഭാര്ത ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് തലന്ന ലഭനിക്കുന എന്നട്ട് ഉറപട്ട് വരുത്തഭാന എലനല്ലഭാലാം
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള നനിലവനിലണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്  വയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനില നലകുന്ന
ധനസഹഭായലാം എതയഭാണട്ട്;

(സനി)  ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില നടപട്ട്  വര്ഷലാം എത കപര്ക്കഭാണട്ട് ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  അനുവദനിക്കുന്ന  ധനസഹഭായലാം  കനരനിടട്ട്
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട ബഭാങട്ട് അക്കഗൗണനികലയട്ട് ലക്രഡനിറട്ട് ലചേയ്യുന്നതനിനഭാല ധനസഹഭായലാം
യഥഭാര്ത ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് തലന്ന ലഭനിക്കുനലവന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തഭാന കേഴെനിയുനണട്ട്. 

ബഭാങട്ട്  അക്കഗൗണട്ട് എടുക്കഭാത്ത പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാലരക്കൂടനി  കേലണത്തനി അക്കഗൗണട്ട്
എടുക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന. 

(ബനി)   പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്  വയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  3,00,000  രൂപയുലാം  ഇവരനിലല
ഏറവലാം  പനിന്നഭാക്കലാം  നനിലക്കുന്ന  ദുര്ബ്ബല  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  3,50,000  രൂപയുലാം
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് വതീടട്ട് വയ്ക്കുന്നതനിനട്ട് 3,50,000 രൂപയുലാം അനുവദനിക്കുനണട്ട്. 

(സനി)   ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില  നടപ്പു  വര്ഷലാം  56  കപര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കബഭാക്കട്ട് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട എണ്ണലാം
ഊര്ങ്ങഭാടനിരനി   8
കേതീഴുപറമ്പട്ട്   4
ചേതീകക്കഭാടട്ട്   6
അരതീകക്കഭാടട്ട്   6
കേഭാവനൂര്   9
കുഴെനിമണ്ണ   8
എടവണ്ണ  11
ചേഭാലനിയഭാര്   4

ആലകേ 56

 ഈ  മണ്ഡലത്തനിലല  പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനിലലപട  ആര്ക്കുലാം  നടപ്പുവര്ഷലാം

ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിടനില്ല. 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 117

അടപഭാടനിയനില ആദനിവഭാസനികേളക്കഭായനി വതീടുകേള

61 (3330) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം 
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  അടപഭാടനിയനില  ആദനിവഭാസനികേളക്കഭായനി
എത  വതീടുകേളഭാണട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുണഭായനിരുന്നതട്ട്;  ഊരു  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിവരലാം
വര്ഷഭാടനിസഭാനത്തനില അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആയതനിനഭായനി  എത  തുകേ  എലനല്ലഭാലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
ലചേലവനിട്ടുലവനള്ള വനിവരലാം ഊരു തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അതനില  ഇകപഭാഴുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  എത  വതീടുകേളുലണന്നട്ട്
ഊരുതനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   വനിവരലാം  കശഖരനിച്ചു  വരുന.   ആയതട്ട്  ലഭലമഭാക്കനി  ഉടനതലന്ന
അനനിമ മറുപടനി നലകുന്നതഭാണട്ട്. 

കനഭാടറനി നനിയമനങ്ങള

62 (3331) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം 
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
ജനില്ലയനിലനനിനലാം  കനഭാടറനി  നനിയമനത്തനിനഭായനി  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അതനില  ആര്ലക്കഭാലക്ക  കനഭാടറനിയഭായനി  നനിയമനലാം  നലകേനിലയന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1. ശതീ. പനി. ലകേ. മകനഭാഹരന, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

(ഫയല നമ്പര് 13382/എചട്ട് 2/2016/നനിയമലാം)

2.  ശതീമതനി ഷബനിത ലകേ., കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

(ഫയല നമ്പര് 15526/എചട്ട് 2/2016/നനിയമലാം)
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3.  ശതീമതനി സസനിത വനി., കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

(ഫയല നമ്പര് 15527/എചട്ട് 2/2016/നനിയമലാം)

4.  ശതീ. സക്കറനിയ പുലക്കുഴെനിയനില, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

(ഫയല നമ്പര് 16506/എചട്ട് 2/2016/നനിയമലാം)

5.  ശതീമതനി ഉഷ എസട്ട്., കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

(ഫയല നമ്പര് 16507/എചട്ട് 2/2016/നനിയമലാം)

6. ശതീമതനി ചേഭാനനിനനി ലകേ. പനി., കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

(ഫയല നമ്പര് 20595/എചട്ട് 2/2016/നനിയമലാം)

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനിലനനിനലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില
വന്നതനിനുകശഷലാം ലഭനിച ആറട്ട് അകപക്ഷകേരനില ആര്ക്കുലാം കനഭാടറനിയഭായനി നനിയമനലാം
നലകേനിയനിടനില്ല. 

അഡസ്വകക്കറട്ട് കഭാര്ക്കഭായനിരുന്ന ഗലാംഗഭാധരനപനിള്ളയുലട കക്ഷമനനിധനി
ലപനഷന

63  (3332)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അഡസ്വകക്കറട്ട് കഭാര്ക്കുമഭാരുലട മുടങ്ങനികപഭായ കക്ഷമനനിധനി പുനനഃസഭാപനിചട്ട്
അവര്ക്കട്ട്  ലപനഷന  നലകുവഭാന  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  എലനല്ലഭാലമന്നട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലചേങ്ങന്നൂര്  തഭാലൂക്കനില  അഡസ്വകക്കറട്ട്  കഭാര്ക്കഭായനിരുന്ന  ബുധനൂര്
കേഭാരയഭാടട്ട് വതീടനില ഗലാംഗഭാധരനപനിള്ളയുലട കക്ഷമനനിധനി പുനനഃസഭാപനിക്കഭാന നലകേനിയ
അകപക്ഷയനില സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷയനികന്മല  സസ്വതീകേരനിക്കഭാവന്ന  പരനിഹഭാര  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
എലനന്നട്ട് അകപക്ഷകേലന അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേലന്റെ  കക്ഷമനനിധനി  പുനനഃസഭാപനിചട്ട്  ലപനഷന
ലഭനിക്കഭാന സസ്വതീകേരനികക്കണ നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ബഹു.  ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്  മനനിയുലട  കേഭാരലഭാലയത്തനില  നനിനലാം
758875/2016/M&Fin.  എന്ന  നമ്പരനില  നനിയമ  വകുപനിനട്ട്  ടകേമഭാറനിയ  പ്രസ്തുത
അകപക്ഷയനില  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭായതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  2003-ലല  കകേരള  അഡസ്വകക്കറട്ട്  കഭാര്ക്കട്ട്സട്ട്  കക്ഷമനനിധനി  ആകനിലല

17(6)  വകുപ്പു പ്രകേഭാരലാം കക്ഷമനനിധനിയനിലല ഒരു അലാംഗലാം ഒരു വര്ഷലത്ത വഭാര്ഷനികേ

വരനിസലാംഖല ആ വര്ഷലാം ജൂണ്  30 നകേലാം ഒടുക്കനിയനിലല്ലങനില പ്രസ്തുത അലാംഗത്തനിലന്റെ

അലാംഗതസ്വലാം റദ്ദേഭാക്കലപടുന്നതഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത ആകനിലല   17(7)  വകുപ്പുലാം   2004-ലല

കകേരള അഡസ്വകക്കറട്ട് കഭാര്ക്കട്ട്സട്ട് കക്ഷമനനിധനി ചേടങ്ങളനിലല ചേടലാം   10(4)  -ഉലാം പ്രകേഭാരലാം

വഭാര്ഷനികേ  വരനിസലാംഖല  ഒടുക്കഭാന  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയതുമൂലലാം  കക്ഷമനനിധനിയനിലല

അലാംഗതസ്വത്തനിലനനിനലാം നതീക്കലാം ലചേയ്യലപട  ഒരു അലാംഗത്തനിനട്ട്  കക്ഷമനനിധനിയനികലയട്ട്

വതീണ്ടുലാം  അലാംഗതസ്വലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കുടനിശനികേ  വരനിസലാംഖല  തുകേയുലാം  അതനിലന്റെ

12  ശതമഭാനലാം  പലനിശയുലാം  ടനിയഭാലന്റെ  കപരട്ട്  നതീക്കലാം  ലചേയ  തതീയതനി  മുതല

6  മഭാസത്തനിനകേലാം  അടയ്ക്കുന്നപക്ഷലാം അലാംഗതസ്വലാം  പുനനഃസഭാപനിചട്ട്  കേനിടഭാന അര്ഹത

ഉണഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(ബനി)   ലചേങ്ങന്നൂര്  തഭാലൂക്കനില  അഡസ്വകക്കറട്ട്  കഭാര്ക്കഭായനിരുന്ന  ബുധനൂര്

കേഭാരയഭാടട്ട്  വതീടനില  ഗലാംഗഭാധരനപനിള്ളയുലട  കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗതസ്വലാം

പുനനഃസഭാപനിക്കഭാനുള്ള  അകപക്ഷ  14-10-2016-ല  കൂടനിയ  കകേരള  അഡസ്വകക്കറട്ട്

കഭാര്ക്കട്ട്  കക്ഷമനനിധനി  കേമ്മേനിറനി  കയഭാഗത്തനില  പരനിഗണനിക്കുകേയുലാം  കുടനിശനികേ

പനിഴെകയഭാടുകൂടനി  ഒടുക്കഭാന അനുവദനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ടനിയഭാലന്റെ  മുടങ്ങനികപഭായ കക്ഷമനനിധനി

അലാംഗതസ്വലാം പുനനഃസഭാപനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)   അകപക്ഷകേലന്റെ  കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗതസ്വലാം  പുനനഃസഭാപനിക്കുവഭാലനടുത്ത

കക്ഷമനനിധനി കേമ്മേനിറനിയുലട    14-10-2016-ലല തതീരുമഭാനലാം അകപക്ഷകേലന ഉടലന

അറനിയനിക്കുന്നതനിനട്ട് ലസക്രടറനിക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  14-10-2016-ല കൂടനിയ കേമ്മേനിറനി തതീരുമഭാനലാം അനുസരനിചട്ട് അകപക്ഷകേന

വരുത്തനിയ  കുടനിശനികേ  പലനിശകയഭാടുകൂടനി  ഒടുക്കുന്ന  മുറയട്ട്  കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗതസ്വലാം

പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. തുടര്ന്നട്ട് ലപനഷനുകവണനിയുള്ള അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്ന

മുറയട്ട് ലപനഷന ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(ഇ)  ബഹു.  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിയുലട  കേഭാരലഭാലയത്തനിലനനിനലാം
758875/2016/M&Fin.  എന്ന  നമ്പരനില  നനിയമ  വകുപനിനട്ട്  ടകേമഭാറനിയ
ശതീ. ഗലാംഗഭാധരന പനിള്ളയുലട പ്രസ്തുത അകപക്ഷ തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതനിനഭായനി കകേരള
അഡസ്വകക്കറട്ട്  കഭാര്ക്കട്ട്  കക്ഷമനനിധനി  കേമ്മേനിറനിക്കട്ട്  അയച്ചുലകേഭാടുത്തനിരുന്നതഭാണട്ട്.



120 കകേരള നനിയമസഭ       ഒകകഭാബര് 19, 2016

അകപക്ഷകേലന്റെ  അലാംഗതസ്വലാം  പുനനഃസഭാപനിക്കുന്ന വനിഷയലാം    21-7-2016-ല കൂടനിയ
കക്ഷമനനിധനി കേമ്മേനിറനിയുലട കയഭാഗത്തനില   13-ാം നമ്പര് വനിഷയമഭായനി അജണയനില
ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്നതുലാം  ടനി  വനിഷയലാം  അടുത്ത  കേമ്മേനിറനിയനില  പരനിഗണനിക്കഭാനഭായനി
മഭാറനി  വയ്ക്കുകേയുലാം  ലചേയനിരുന്നതഭാണട്ട്.   ടനി  വനിഷയലാം  വതീണ്ടുലാം  28-9-2016-ലല
കക്ഷമനനിധനി  കേമ്മേനിറനി  കയഭാഗ  അജണയനില  7-ാം  നമ്പര്  വനിഷയമഭായനി
ഉളലപടുത്തനിയനിരുന.  എന്നഭാല  പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനി  കയഭാഗത്തനില  കകേഭാറലാം
തനികേയഭാത്തതുലകേഭാണട്ട്  ടനി  അകപക്ഷയനില  അന്നട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭായനില്ല.
ആയതനിനഭാലഭാണട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടതട്ട്. 

അഭനിഭഭാഷകേര്ക്കട്ട് ടസ്റ്റപന്റെട്ട്

64 (3333) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) അഭനിഭഭാഷകേര്ക്കട്ട് ടസ്റ്റപന്റെട്ട് നലകുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില എത രൂപ വതീതമഭാണട്ട് ടസ്റ്റപന്റെട്ട് നലകേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  ഈ  ടസ്റ്റപന്റെട്ട്  വനിതരണത്തനിനട്ട്  മഭാനദണ്ഡലാം  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭായുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില്ല. 

നകവഭാതഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയങ്ങള

65  (3334)    ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് എല്ലഭാ ജനില്ലഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം നകവഭാതഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ
സമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) എങനില ഇതുസലാംബനനിചട്ട് സഭാധലതഭാ പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇവ നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന രതീതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി
സസ്വകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളുകടയുലാം  സന്നദ  സലാംഘടനകേളുകടയുലാം,  കബ്ബുകേളുകടയുലാം
സഹകേരണലാം ഉറപഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണട്ട്.   2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  പുതുക്കനിയ  ബജറട്ട്
പ്രസലാംഗത്തനില ജനില്ലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില എല്ലഭാ ജനില്ലയനിലലാം   40  കകേഭാടനി  രൂപ വതീതലാം
ലചേലവനില  നകവഭാതഭാന  സഭാലാംസഭാരനികേ  സമുചയങ്ങള  സഭാപനിക്കുലമന്നട്ട്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ജനില്ലഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനില സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ലസഷലല  പര്പസട്ട്  ലവഹനിക്കനിളഭായനി  (SPV)   കകേരള  സലാംസഭാന  ചേലചനിത
വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന  നനിശ്ചയനിക്കുകേയുലാം  അനുകയഭാജലമഭായ  സലലാം
കേലണത്തുന്നതനിനട്ട് എല്ലഭാ ജനില്ലഭാ കേളകര്മഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)   സഭാലാംസഭാരനികേ  സമുചയങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  Kerala  Infrastructure
Investment Fund Board (KIIFB)-ല നനിനമുള്ള പ്രകതലകേ ധനസഹഭായലാം മുകഖന
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാനഭാണട്ട് പദതനിയനിടുന്നതട്ട്.  

അവശകേലഭാകേഭാരന്മഭാരുലട സലാംരക്ഷണലാം

66 (3335) ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

അവശ  കേലഭാകേഭാരന്മഭാരുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

അവശ കേലഭാകേഭാരന്മഭാരുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  പ്രതനിമഭാസലാം  750
രൂപ  വതീതലാം  അവശകേലഭാകേഭാര  ലപനഷനുലാം  അവശ  കേലഭാകേഭാരന്മഭാര്ക്കട്ട്  ചേനികേനിത്സഭാ
ധനസഹഭായവലാം സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപദലക്ഷന മുഖഭാനരലാം  അനുവദനിചട്ട്  വരുനണട്ട്.
ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  ലപനഷന  1500  രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത വനിവനിധ അക്കഭാദമനി
മുഖഭാനരലാം  കേലഭാകേഭാരന്മഭാര്ക്കട്ട്  ലപനഷന/ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായവലാം  മറട്ട്
കക്ഷമപദതനികേളുലാം ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.  ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായമഭായനി കഫഭാകേട്ട് കലഭാര്
അക്കഭാദമനി  25,000  രൂപ നലനി വരുന.  ലളനിതകേലഭാ അക്കഭാദമനി    10,000 രൂപ
ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം നലകുനണട്ട്. 

കമല  സഹഭായങ്ങളക്കു  പുറകമ,  കഫഭാകേട്ട്  കലഭാര്  അക്കഭാദമനി  മുഖഭാനരലാം
കേലഭാകേഭാരന്മഭാരുലട  കുടനികേളക്കട്ട്  കേലഭാപഠനത്തനിനട്ട്  ടസ്റ്റപന്റെട്ട്  നലകുനണട്ട്.
നനിശ്ചനിത  വരുമഭാനത്തനില  തഭാലഴെയുളള  സഭാഹനിതലകേഭാരന്മഭാരുലട  മക്കളുലട  ഉന്നത
വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനട്ട് സഭാഹനിതല അക്കഭാദമനിയനിലനനിനലാം ധനസഹഭായലാം നലകുനണട്ട്.
കകേരള  സലാംസഭാന  സഭാലാംസഭാരനികേ  പ്രവര്ത്തകേ  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്  മുഖഭാനരലാം
അവശരഭായ  കേലഭാകേഭാരന്മഭാര്ക്കട്ട്  കക്ഷമനനിധനി  ലപനഷന  ഉളലപലടയുള്ള  പദതനി
വലവസകേളക്കനുസൃതമഭായനിട്ടുള്ള ആനുകൂലലങ്ങള നലകേനി വരുന. 
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ഭരതട്ട് പനി. ലജ. ആന്റെണനിക്കട്ട് സഭാരകേലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന നടപടനി

67 (3336) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം 
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഭരതട്ട്  പനി.  ലജ.  ആന്റെണനിക്കട്ട്  സഭാരകേലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  നടപടനി
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭരതട്ട്  പനി.  ലജ.  ആന്റെണനിയുലട  ഭഭാരല  കമരനിക്കട്ട്  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
ലപനഷന  നലകുനലണങനില  എത  എനലാം  എന്നഭാണട്ട്  ഈ  തുകേ
അനുവദനിചലതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ തുകേ വര്ദനിപനിചട്ട്  നലകേണലമന്ന ആവശലത്തനികന്മല സസ്വതീകേരനിച
നടപടനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഭരതട്ട്  പനി.  ലജ.  ആന്റെണനിക്കട്ട്  സഭാരകേലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപനില അകപക്ഷ ലഭനിചനിടനില്ല. 

(ബനി)   ശതീമതനി  കമരനി  ആന്റെണനിക്കട്ട്  17-9-2007-ലല സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)നമ്പര്
480/07/സനി.എ.ഡനി.  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  പ്രതനിമഭാസലാം  2000  രൂപ  വതീതലാം
ലപനഷന അനുവദനിചനിരുന. 

(സനി)   21-12-2015-ലല  സ.ഉ.(ടകേ.)നമ്പര്  49/2015/സഭാലാം.കേ.വ.  നമ്പര്
ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം 4,000 രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ഭരതട്ട് മുരളനി നഭാടകേ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രലാം

68 (3337) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഭരതട്ട്  മുരളനി  നഭാടകേ പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി

2016-17 ബജറനില എത തുകേ അനുവദനിചനിരുനലവന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  നവതീകേരണ  പ്രവൃത്തനിയുലട  നനിര്വഹണ  ഏജനസനിലയ

നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലല്ലങനില ആയതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നവതീകേരണത്തനിനുളള വനിശദമഭായ പദതനി രൂപതീകേരനിക്കഭാന എലനല്ലഭാലാം

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഭരതട്ട്  മുരളനി  ഡഭാമ  അക്കഭാദമനി,  കുടവട്ടൂരനിനട്ട്   2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ
ബജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില  50  ലക്ഷലാം  രൂപ  പ്രകതലകേ  ധനസഹഭായമഭായനി
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   ഭരതട്ട്  മുരളനി  ഡഭാമ  അക്കഭാദമനിയുലട  നവതീകേരണ  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്
നനിര്വഹണ ഏജനസനിലയ നനികയഭാഗനിചനിടനില്ല. 

(സനി)   നവതീകേരണ പദതനി,  പദതനി നനിര്വഹണലാം എന്നനിവ ശനിപഭാര്ശകേള
പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

കകേരള കേലഭാമണ്ഡലലാം

69 (3338) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേല്പനിത  സര്വകേലഭാശഭാലയഭായ  കകേരള  കേലഭാമണ്ഡലലത്ത  ബജറനില
പ്രസ്തഭാവനിച  പ്രകേഭാരലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയഭാക്കഭാന  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിടനിലല്ലങനില  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ&ബനി)   കേല്പനിത  സര്വകേലഭാശഭാലയഭായ  കകേരള  കേലഭാമണ്ഡലലത്ത
സഭാലാംസഭാരനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയഭായനി  ഉയര്ത്തുന്നതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  മുന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് മുന ടവസട്ട് ചേഭാനസലറനിലന ലസഷലല ഓഫതീസര് ആയനി
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിക്കഭാന നനിയമനിചനിരുന.  എന്നഭാല തുടര്നടപടനികേള ഒനലാം
എടുത്തനിരുന്നനില്ല. പുതനിയ ടവസ്ചേഭാനസലറനിലന നനിശ്ചയനിചകശഷലാം ഇക്കഭാരലത്തനില
നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

കകേരള കസ്റ്ററട്ട് കേളചറല ആകനിവനിസ്റ്റട്ട് ലവലഫയര് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്

70 (3339) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്  കേളചറല  ആകനിവനിറതീസട്ട്  ലവലഫയര്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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കകേരള  സലാംസഭാനത്തട്ട്,  കേലഭാ  സഭാലാംസഭാരനികേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില
ഏര്ലപടനിരുന്നവകരഭാ  ഏര്ലപടനിരനിക്കുന്നവകരഭാ  ആയവര്ക്കട്ട്  ലപനഷന
ഉളലപലടയുള്ള  ആനുകൂലലങ്ങള  നലകേനി,  അവരുലട  കക്ഷമലാം
അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നതനിനഭാണട്ട് സഭാലാംസഭാരനികേ  പ്രവര്ത്തകേ  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.  പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേലഭാ  സഭാലാംസഭാരനികേ
പ്രവര്ത്തകേര്  അലാംഗതസ്വത്തനിനഭായനി  നലകുന്ന  അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്
അര്ഹരഭായ  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  ഉടനടനി  അലാംഗതസ്വ  കേഭാര്ഡട്ട്  നലകേനിവരുനണട്ട്.
അകതഭാലടഭാപലാം തലന്ന ലപനഷന ഉളലപലടയുള്ള ആനുകൂലലങ്ങളക്കഭായനി ലഭനിക്കുന്ന
അകപക്ഷ  പരനിഗണനിചട്ട്  പദതനി  വലവസകേള  പ്രകേഭാരമുള്ള  ആനുകൂലലങ്ങള
നലകുന്നതനിനുലാം  നടപടനി  ടകേലക്കഭാണ്ടുവരുന.   കബഭാര്ഡനിലന്റെ  മലറഭാരു  പ്രധഭാന
പ്രവര്ത്തനലാം  ഫണട്ട്  സമഭാഹരണമഭാണട്ട്.   അലാംഗങ്ങളനിലനനിന്നട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന
അലാംശദഭായത്തനിനുപുറകമ  കക്ഷമനനിധനിയനികലയ്ക്കുള്ള  പ്രധഭാന  വരവട്ട്  സനിനനിമഭാ
കപ്രക്ഷകേരനിലനനിനലാം  പനിരനിലചടുക്കുന്ന  ലസസട്ട്  തുകേയഭാണട്ട്.   സര്ക്കഭാര്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള  നനിയമവലവസകേള  പ്രകേഭാരലാം,  ലസസട്ട്  ഇനത്തനില  സനിനനിമഭാ
കപ്രക്ഷകേരനിലനനിനലാം  കശഖരനിക്കുന്ന  തുകേ  ബനലപട  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള  മുകഖന  കക്ഷമനനിധനി  അക്കഗൗണനില  അടയ്ക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് നടപടനികേള ടകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.  കേലഭാ സഭാലാംസഭാരനികേ
പ്രവര്ത്തകേരുലട  കക്ഷമലാം  മുനനനിര്ത്തനി  അവര്ക്കട്ട്  ഉപകേഭാരപ്രദമഭായ  വനിവനിധ
പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതുലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനില
വരുന. 

മഹഭാകേവനി ജനി. ശങരക്കുറുപട്ട് സഭാരകേ നനിര്മ്മേഭാണലാം

71 (3340) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മഹഭാകേവനി ജനി.  ശങരക്കുറുപട്ട് സഭാരകേ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ ഇകപഭാഴെലത്ത
അവസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സഭാരകേ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ലകേഭാചനി നഗരസഭ എലനങനിലലാം
നതീക്കലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  പ്രസ്തുത  സഭാരകേ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  ഭൂമനി
ടകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാലയനലാം  ഉലണങനില  ആര്ക്കഭാണട്ട്  ടകേമഭാറനിയലതനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ-സനി)   മഹഭാകേവനി  ജനി.  ശങരക്കുറുപനിനട്ട്  സഭാരകേലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്

കേണയന്നൂര് തഭാലൂക്കനില എറണഭാകുളലാം വനികല്ലജനില സര്കവ നമ്പര് 2681-ല ഉളലപട

ഒകരക്കര്  ഭൂമനി  ലകേഭാചനി  നഗരസഭയട്ട്  ടകേമഭാറുന്നതനിനട്ട്  20-5-2005-ലല  സ.ഉ.

(എലാം.എസട്ട്.)നമ്പര്  149/2005/റവ.  പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരഭാവഭായനിട്ടുണട്ട്.   പ്രസ്തുത സലലാം

അളന്നട്ട് തനിടലപടുത്തനി നഗരസഭയട്ട് ടകേമഭാറുന്നതനിനട്ട് ബനലപട തഹസനിലദഭാര്ക്കുലാം

തഭാലൂക്കട്ട്  സര്കവയര്ക്കുലാം  ലകേഭാചനി  നഗരസഭ  അറനിയനിപട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഭൂമനി

ടകേമഭാറലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതനിനഭാല  മഹഭാകേവനി  ജനി.  ശങരക്കുറുപനിനുള്ള  സഭാരകേ

നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിചനിടനില്ല. 

പൂക്കഭാടട്ട് കേലഭാലയത്തനിനട്ട് ആവര്ത്തന ഗഭാന്റെട്ട്

72  (3341) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ആവര്ത്തന  ഗഭാന്റെട്ട്  നലകുന്നതനിനഭായനി

പരനിഗണനിക്കലപട സഭാപനങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മലബഭാറനിലല  പൂക്കഭാടട്ട്  കേലഭാലയത്തനിനട്ട്  ആവര്ത്തന  ഗഭാന്റെട്ട്

ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിരവധനി  അകപക്ഷകേള  സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്

ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പൂക്കഭാടട്ട്  കേലഭാലയത്തനിനട്ട്  ആവര്ത്തന  ഗഭാന്റെട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്

പരനിഗണനയനിലകണഭാ; എങനില സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ബനി)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)   പൂക്കഭാടട്ട്  കേലഭാലയലാം ഉളലപലടയുള്ള സഭാലാംസഭാരനികേ സലാംഘടനകേളക്കട്ട്

ആവര്ത്തന/അനഭാവര്ത്തന ഗഭാന്റെട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള ശനിപഭാര്ശകേള സര്ക്കഭാര്

പരനികശഭാധനിചട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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കേഭായലാംകുളലാം കൃഷ്ണപുരലത്ത സഭാലാംസഭാരനികേ വനികനഭാദകകേന്ദ്രലാം

73 (3342) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം  കൃഷ്ണപുരത്തട്ട്  ഉയര്നവരുന്ന  സഭാലാംസഭാരനികേ  വനികനഭാദകകേന്ദ്രലാം,

കേഭാര്ട്ടൂണനിസ്റ്റട്ട്  ശങര് സഭാരകേ കദശതീയ മഡ്യൂസനിയലാം  എന്നനിവയട്ട്  ചുറ്റുമതനില,  പ്രകവശന

കേവഭാടലാം എന്നനിവ സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭായലാംകുളലാം  കൃഷ്ണപുരത്തട്ട്  ഉയര്നവരുന്ന  സഭാലാംസഭാരനികേ  വനികനഭാദകകേന്ദ്രലാം,

കേഭാര്ട്ടൂണനിസ്റ്റട്ട്  ശങര് സഭാരകേ കദശതീയ മഡ്യൂസനിയലാം  എന്നനിവയട്ട്  ചുറ്റുമതനില,  പ്രകവശന

കേവഭാടലാം  എന്നനിവ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേരള  ലളനിതകേലഭാ  അക്കഭാദമനി   മുകഖന

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് സപ്തഭഭാഷഭാ സസ്വരകകേന്ദ്രലാം

74 (3343) ശതീ  .   എന   .  എ  .   ലനല്ലനിക്കുന്നട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  അവതരനിപനിച  ബ ഡ്ജറ്റുകേളനില

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  സപ്തഭഭാഷഭാ  സസ്വരകകേന്ദ്രലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കടഭാക്കണ്  തുകേ

വകേയനിരുത്തനിയനിരുകന്നഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സപ്ത ഭഭാഷഭാസസ്വരകകേന്ദ്രലാംലകേഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് എനഭാലണനലാം ഈ

പദതനിക്കട്ട് എനട്ട് ലചേലവവരുലാം എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ബജറനില  കടഭാക്കണ്  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയതനിനഭാല  എസ്റ്റനികമറട്ട്

തയ്യഭാറഭാക്കനി ഈ കകേന്ദ്രലാം യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കഭാന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  2012-ലല  ബഹു.  കകേരള  ഗവര്ണ്ണറുലട  നയപ്രഖലഭാപനത്തനില

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  സപ്തസസ്വര കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിക്കുലമന്നട്ട്  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  എന്നഭാല

ബജറനില  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്നനില്ല.   ആയതനിനഭാല  തുടര്നടപടനികേള

എടുത്തനിടനില്ല. 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 127

സഭാലാംസഭാരനികേ ലപനഷന കുടനിശനികേ

75 (3344) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപനിലനനിനലാം അനുവദനിചനിട്ടുള്ള കേലഭാകേഭാര  ലപനഷന
2015  ഡനിസലാംബര്  മഭാസത്തനിനുകശഷലാം  കുടനിശനികേ  ആയനിരനിക്കുനലവന്ന  കേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വഭാര്ദകേല  സഹജമഭായ  കരഭാഗങ്ങളഭാല  പതീഢയനുഭവനിക്കുന്ന
അവശകേലഭാകേഭാരന്മഭാര്ക്കട്ട്  ലപനഷന  മുടക്കലാം  കൂടഭാലത  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഒറപഭാലലാം  തഭാലൂക്കനില  എത  കപര്ക്കട്ട്  സഭാലാംസഭാരനികേ  ലപനഷന
ലഭനിക്കുനണട്ട്  എനലാം  ഒഭാകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം  കേനിടഭാനുള്ള  കുടനിശനികേ  എതലയനലാം
കുടനിശനികേ  തതീര്ത്തട്ട്  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനട്ട്  അടനിയനര  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ
എനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2014  നവലാംബര്  മഭാസലാം  മുതല  ബഭാങട്ട്/കപഭാസ്റ്റട്ട്  ഓഫതീസട്ട്
അക്കഗൗണനികലയട്ട് കേലഭാകേഭാര ലപനഷന അയയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള കരഖകേള ഹഭാജരഭാക്കനിയ
എല്ലഭാ കേലഭാകേഭാരന്മഭാര്ക്കുലാം,  ബഭാങനികലഭാ,  കപഭാസ്റ്റട്ട് ഓഫതീസനികലഭാ കപഭായനി അക്കഗൗണട്ട്
തുടങ്ങഭാന കേഴെനിയഭാത്ത കേലഭാകേഭാരനമഭാര്ക്കട്ട്   EMO മുകഖനയുലാം    2016  ഒകകഭാബര്
മഭാസലാം  വലരയുള്ള  കേലഭാകേഭാര  ലപനഷന  അയചനിട്ടുണട്ട്.   എന്നഭാല  ബനലപട
കരഖകേള ഹഭാജരഭാക്കഭാത്തവര്ക്കട്ട് ലപനഷന അയയഭാന കേഴെനിഞനിടനില്ല. 

(ബനി)   കരഭാഗപതീഡനിതരഭായുള്ള ലപനഷനകേഭാര്ക്കട്ട്  മണനി ഓര്ഡര് മുഖഭാനരലാം
അയയ്ക്കുനണട്ട്. 

(സനി)   പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില  267  കേലഭാകേഭാരന്മഭാര്ക്കട്ട്  ലപനഷന  നലകേനി
വരുനണട്ട്.   കേലഭാകേഭാര  ലപനഷന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  ബഭാങട്ട്/കപഭാകസ്റ്റഭാഫതീസട്ട്
അക്കഗൗണ്ടുകേളനികലയഭാണട്ട്  അയയ്ക്കുന്നതട്ട്.   അതനില   25-ഓളലാം  കപര്  ഒറപഭാലലാം
തഭാലൂക്കനില  ഉളലപടുന്നവരഭാണട്ട്.  ഇവര്ക്കട്ട്  കേലഭാകേഭാര  ലപനഷന
കുടനിശനികേയുള്ളതഭായനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനിലലപടനിടനില്ല.  ബഭാങട്ട്/കപഭാസ്റ്റട്ട് ഓഫതീസട്ട്
അക്കഗൗണനികലയട്ട് കേലഭാകേഭാര ലപനഷന അയയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള കരഖകേള ഹഭാജരഭാക്കനിയ
ആര്ക്കുലാം കേലഭാകേഭാര ലപനഷന കുടനിശനികേ നലകേഭാനനില്ല. 
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സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപനിലന്റെ പ്രസനിദതീകേരണ വനിഭഭാഗലാം

76 (3345) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം  : 
ശതീ  .     പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില നനിലവനില പ്രസനിദതീകേരണ വനിഭഭാഗലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി) യുവ സഭാഹനിതലകേഭാരുലട സഭാഹനിതല സൃഷനികേള പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  യുവസഭാഹനിതലകേഭാലര  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്ന
നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില കകേരള  ഭഭാഷഭാ  ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂടട്ട്,  കകേരള
സഭാഹനിതല  അക്കഭാദമനി,  കകേരള  സലാംസഭാന  സര്വവനിജഭാനകകേഭാശലാം  ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂടട്ട്
എന്നതീ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  നനിലവനില  പ്രസനിദതീകേരണ  വനിഭഭാഗമുണട്ട്.   കകേരള
സഭാഹനിതല  അക്കഭാദമനി  വനിപണനിയനില  ലഭലമല്ലഭാത്ത  പഠന  ഗകവഷണ
ഗന്ഥങ്ങളക്കഭാണട്ട്  പ്രഭാധഭാനലലാം  നലകുന്നതട്ട്.   ഗന്ഥസൂചേനി,  സഭാഹനിതലചേരനിതലാം,
സഭാഹനിതലകേഭാര  ഡയറകറനി  തുടങ്ങനിയവയുലാം  കകേരള  സഭാഹനിതല  അക്കഭാദമനി
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  കകേരള ഭഭാഷഭാ ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂടനിലന്റെ പ്രസനിദതീകേരണ വനിഭഭാഗലാം
ലതരലഞടുക്കുന്ന  ടവജഭാനനികേ  കൃതനികേളുലാം   'വനിജഭാനടകേരളനി'  എന്ന
ടവജഭാനനികേ  മഭാസനികേയുലാം  ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂടനികനഭാടനുബനനിച്ചുള്ള  വനിജഭാന  മുദ്രണലാം
പ്രസനില  അചടനിച്ചു  പ്രസനിദതീകേരനിചട്ട്  വരുന.   കകേരള  സലാംസഭാന
സര്വവനിജഭാനകകേഭാശലാം  ഇനസ്റ്റനിസ്റ്റഡ്യൂടട്ട്,  സര്വവനിജഭാനകകേഭാശലാം  16  വഭാലലങ്ങളുലാം,
വനിശസ്വ  സഭാഹനിതല  വനിജഭാനകകേഭാശലാം  മുഴുവന  വഭാലലങ്ങളുലാം    (10  വഭാലലങ്ങള),
പരനിസനിതനി  വനിജഭാനകകേഭാശലാം,  പരനിണഭാമ  വനിജഭാനകകേഭാശലാം,  കജലഭാതനിശഭാസ
വനിജഭാനകകേഭാശലാം,  വഭാര്ഷനികേ വനിജഭാനകകേഭാശലാം  2011,  സഭാലാംസഭാരനികേലാം എന്നനിവ
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം,  സര്വവനിജഭാനകകേഭാശലാം   1  മുതല  10  വലര വഭാലലങ്ങള
പരനിഷ്കരനിചട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   ബഭാലസഭാഹനിതല  ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂടട്ട്
ബഭാലസഭാഹനിതല കൃതനികേളക്കട്ട് പുറകമ കുടനികേളക്കഭായനി  'തളനിരട്ട്'  എന്ന മഭാസനികേയുലാം
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനണട്ട്. 

(ബനി)   യുവ  സഭാഹനിതലകേഭാരന്മഭാരുലട  ഗകവഷണ  പ്രഭാധഭാനലമുള്ള  സൃഷനികേള
കകേരള  സഭാഹനിതല  അക്കഭാദമനി  പ്രസനിദതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  പുതുതലമുറയനിലല
എഴുത്തുകേഭാരുലട  പ്രശ്നങ്ങള/പ്രതനികേരണ  ടശലനികേള  തനിരനിചറനിഞട്ട്
സഭാഹനിതലത്തനിലല പുതനിയ എഴുത്തുകേഭാലര കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാന ശമലാം നടത്തുലാം. 
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(സനി)  കകേരള  സഭാഹനിതല  അക്കഭാദമനി  യുവ  സഭാഹനിതലകേഭാലര
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് കേഥ-കേവനിത-നഭാടകേരചേന കേലഭാമ്പുകേള ജനില്ലഭാ തലത്തനിലലാം
സലാംസഭാന  തലത്തനിലലാം  നടത്തനി  വരുനണട്ട്.   കൂടഭാലത  വനിദലഭാരലാംഗലാം  കപഭാലള്ള
വനിദലഭാഭലഭാസതല  സലാംഘടനകേളുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനുലാം  ശമലാം
നടക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാലത യുവസഭാഹനിതലകേഭാലര കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി കകേരള
ഭഭാഷഭാ  ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂടട്ട്  വനിവനിധ  വനിഷയങ്ങളനിലള്ള  ലസമനിനഭാറുകേള,  സഭാഹനിതല
ശനില്പശഭാലകേള,  സഭാഹനിതല  മത്സരങ്ങള,  കേവനിയരങ്ങുകേള  എന്നനിവ
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂടനിലന്റെ  മുഖപതമഭായ  വനിജഭാനടകേരളനിയനില
പ്രസനിദതീകേരണ കയഭാഗലമഭായ കലഖനങ്ങള പ്രസനിദതീകേരനിച്ചു വരനികേയുലാം ലചേയ്യുന. 

  ടപതൃകകേഭാത്സവലാം

77  (3346) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില  കേഴെനിഞ  5  വര്ഷക്കഭാലലാം  സര്ക്കഭാര്  സലാംഘടനിപനിച
ടപതൃകകേഭാത്സവലാം  പരനിപഭാടനി  ഏലതഭാലക്ക  മണ്ഡലങ്ങളനിലഭാണട്ട്  നടത്തനിയലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ഈ പരനിപഭാടനിക്കട്ട്  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നലകേനിയ
ഗഭാന്റെനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ലചേലവഭായ തുകേയുലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 
2011-12 കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനിലല  പയ്യന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം,  തൃശ്ശൂര്

ജനില്ലയനിലല മുന മഭാള നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം (ഇകപഭാള ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം)

2012-13 പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനിലല  തൃത്തഭാല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം,
എറണഭാകുളലാം ജനില്ലയനിലല പറവൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം

2013-14 ആലപ്പുഴെ ജനില്ലയനിലല ലചേങ്ങന്നൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം,  വയനഭാടട്ട്
ജനില്ലയനിലല മഭാനനവഭാടനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം

2014-15 പത്തനലാംതനിട  ജനില്ലയനിലല  ആറനമുള  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം,
തനിരുവനനപുരലാം ജനില്ലയനിലല വടനിയൂര്ക്കഭാവട്ട് നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം

2015-16 പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനിലല  തൃത്തഭാല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം,  മലപ്പുറലാം
ജനില്ലയനിലല വണ്ടൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം

(ബനി)   ടപതൃകകേഭാത്സവലാം  പരനിപഭാടനിക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നലകേനിയ  ഗഭാന്റെനിലന്റെയുലാം
ലചേലവഭായ തുകേലയയുലാം സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഗുരുവഭായൂര് സതലഭാഗഹ സഭാരകേമനനിരലാം

78 (3347) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനില  കേഭാഞങ്ങഭാടട്ട്,  ഗുരുവഭായൂര്  സതലഭാഗഹ
സഭാരകേ മനനിരലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി,  ഗുരുവഭായൂര് സതലഭാഗഹ സഭാരകേ ട്രെസ്റ്റനിനട്ട്  25
ലക്ഷലാം രൂപ 2016-17 വര്ഷലത്ത ബജറനില വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  ഈ  തുകേ  ബനലപട  ട്രെസ്റ്റനിനട്ട്  നലകുന്നതനിനുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ആദല ബജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില
ഗുരുവഭായൂര്  സതലഭാഗഹ  സഭാരകേ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്   25  ലക്ഷലാം  രൂപ
പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.   എന്നഭാല   2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില
പ്രസ്തുത പദതനിക്കട്ട് തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിടനില്ല. 

രഭാജഭാരവനിവര്മ്മേ സഭാരകേ സമുചയലാം

79 (3348) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേനിളനിമഭാനൂര് രഭാജഭാരവനിവര്മ്മേ സഭാരകേ സമുചയലാം കേഭാടുകേയറനി നശനിക്കുന്നതട്ട്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സമുചയലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലനല്ലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സഭാരകേ  സമുചയത്തനില  അടുത്ത  ഘടത്തനില  എലനല്ലഭാലാം
പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട് നടപനില വരുത്തുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള ലളനിതകേലഭാ അക്കഭാദമനി കേനിളനിമഭാനൂര് രഭാജഭാ രവനിവര്മ്മേ സരഭാകേ
സമുചയവലാം പരനിസരവലാം വൃത്തനിയഭായനി പരനിപഭാലനിചട്ട് വരുനണട്ട്.

(ബനി&സനി)   സമുചയലാം  പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അറന്റെര്,  ഗഭാര്ഡ്നര്,
സസ്വതീപര്  എന്നനിങ്ങലന  ദനിവസ  കവതനത്തനില  മൂന്നട്ട്  കപരുലട  കസവനലാം
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സമുചയലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള പുതനിയ പദതനികേള കകേരള
ലളനിതകേലഭാ അക്കഭാദമനി മുകഖന ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്. 
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ചേലചനിത വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ തനികയററുകേള

80 (3349)   ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേലചനിത  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  പുതനിയ  തനികയററുകേള
ആരലാംഭനിക്കഭാന . പദതനിയുകണഭാ; ഉലണങനില വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തനികയററുകേള ആരലാംഭനിക്കുനലണങനില അതട്ട്  എവനിലടലയഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി  എലനങനിലലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
രൂപലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഡനി.സനി.  വകേ  തനികയററുകേള  ഇല്ലഭാത്ത
ജനില്ലകേളക്കട്ട് മുനഗണന നലകുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്രതീകൃത  ഒപ്റനിക്കല  കകേബനിള  വഴെനി  തനികയററുകേളനില  സനിനനിമ
പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാന ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങനില വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  തനികയറര്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് സലലാം ലഭലമഭാകുന്ന എല്ലഭാ നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലലാം തനികയറര്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  പദതനി  കകേരള  സലാംസഭാന  ചേലചനിത  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന
പരനിഗണനിച്ചുവരുന. 

(ബനി&സനി)  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം മറട്ട് വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

പഭാലക്കഭാടട്ട് നഗരത്തനില മളടനി പക്സൈട്ട് തനികയറര്

81  (3350) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സലാംസഭാന  ചേലചനിത  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  കേതീഴെനില  പഭാലക്കഭാടട്ട്
നഗരത്തനില  മളടനി  പക്സൈട്ട്  തനികയറര്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പഭാലക്കഭാടട്ട്  നഗരത്തനില  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  തനികയറര്
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള  സലലാം  ലഭലമഭാക്കുകേയഭാലണങനില  തനികയറര്  കകേഭാലാംപക്സൈട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം  കകേരള  സലാംസഭാന  ചേലചനിത  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന
പരനികശഭാധനിചട്ട് തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതഭാണട്ട്. 
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തനികയറര് സമുചയങ്ങള
82  (3351)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) പുതനിയ സഭാകങതനികേവനിദലയുലാം നവതീനമഭായ ആശയങ്ങളുലാം സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട്
ചേലചനിത കമഖലയുലട വനികേസനത്തനിനട്ട് എലനങനിലലാം പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ:

(ബനി)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട
സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലചേറനിയ  തനികയറര്  സമുചയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)   ചേലചനിത  കമഖലയുലട  വനികേസനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പുതനിയ

സഭാകങതനികേ  വനിദലയുലാം  നവതീന  ആശയങ്ങളുലാം  സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട്  കകേരള  സലാംസഭാന
ചേലചനിത വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ചേനിതഭാഞ്ജലനി സ്റ്റുഡനികയഭാ ഫനിലനിലാംസനിറനിയഭായനി
ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാഥമനികേ നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചു കേഴെനിഞ്ഞു.  ഇതനിനഭായനി ഈ
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  25  കകേഭാടനി  രൂപ  ബജറനില
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനിച്ചുവരുന. 
അക്കഭാദമനികേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനട്ട് പദതനി

83 (3352) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന   :
 ശതീ  .   ടഹബനി ഈഡന   :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്   :
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  അക്കഭാദമനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  എലനല്ലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആസൂതണലാം
ലചേയനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അക്കഭാദമനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  എലനല്ലഭാലാം  സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട്
നലകുന്നതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അക്കഭാദമനികേളുലട  അടങല തുകേ  വര്ദനിപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനല്ലഭാലാം?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലള്ള കകേരള ലളനിതകേലഭാ അക്കഭാദമനി,

തൃശ്ശൂര്,  കകേരള സഭാഹനിതല അക്കഭാദമനി,  തൃശ്ശൂര്,  കകേരള സലാംഗതീത നഭാടകേ അക്കഭാദമനി,

തൃശ്ശൂര്, കകേരള കഫഭാകേട്ട് കലഭാര് അക്കഭാദമനി, കേണ്ണൂര്, ലകേഭാങനിണനി സഭാഹനിതല അക്കഭാദമനി,

എറണഭാകുളലാം,  കമഭായനിനകുടനി  ടവദലര്  മഭാപനിളകേലഭാ  അക്കഭാദമനി,  തുളു  അക്കഭാദമനി,

കേഭാസര്കകേഭാഡട്ട്  എന്നനിവ  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിക്കുന്ന  ഉത്തരവകേളക്കനുസരനിചട്ട്

രൂപതീകേരനിക്കലപടുന്ന  കേമ്മേനിറനികേള  മുഖഭാനരമഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.  ടനി

അക്കഭാദമനികേളുലട  സഗമമഭായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  പദതനി/പദതനികയതര

ഇനത്തനില  ബജറനില  തുകേ  വകേയനിരുത്തനി  അനുവദനിച്ചുവരുന.   അതതട്ട്

സഭാപനങ്ങളുലട ഭരണസമനിതനികേള കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു വരുന. 

(സനി)   ഓകരഭാ  അക്കഭാദമനികേളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തനി

ഓകരഭാ  വര്ഷലത്ത ബജറനിലലാം  അക്കഭാദമനികേളുലട  പദതനി/പദതനികയതര വനിഹനിതലാം

കേഭാലനികേമഭായനി  വര്ദനിപനിച്ചു  നലകേനിവരുനണട്ട്.   സഭാഹനിതല  അക്കഭാദമനി,  സലാംഗതീത

നഭാടകേ അക്കഭാദമനി,  ലളനിതകേലഭാ അക്കഭാദമനി,  കഫഭാകേട്ട്  കലഭാര് അക്കഭാദമനി എന്നനിവയട്ട്

വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്ന  തുകേ  50%  വര്ദനവട്ട്  നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത

പുതുക്കനിയ ബജറനില പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

വനലാം വകുപനില കേരഭാര്/തഭാലകേഭാലനികേ നനിയമനങ്ങള

84 (3353) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്/അര്ദ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനില  കേരഭാര്/തഭാലക്കഭാലനികേ

നനിയമനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  എലനങനിലലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങകളഭാ,  മഭാര്ഗ്ഗ

നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാ  ഉത്തരവകേകളഭാ  നനിലവനിലകണഭാ;  ഇവ വനലാം-വനലജതീവനി  വകുപനിനട്ട്

ബഭാധകേമഭാകണഭാ; പ്രസ്തുത ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2013-14  മുതല  നഭാളനിതുവലര  വനലാം  വകുപനില  കേരഭാര്/ദനിവസക്കൂലനി

അടനിസഭാനത്തനില നനിയമനലാം നലകേനിയനിട്ടുള്ളവരുലട ജനില്ല തനിരനിച്ചുള്ള പടനികേ തസ്തനികേ,

ഓഫതീസട്ട്, നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളുലട കപരട്ട് വനിവരലാം എന്നനിവ ഉളലപലട ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  26-6-2016 ലല ജനി.ഒ.  (പനി)നമ്പര്  28/2016/ധനലാം ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം

കേരഭാര്/ദനിവസക്കൂലനി/തഭാലക്കഭാലനികേ  നനിയമനങ്ങളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മുനകൂര്

അനുമതനി  വഭാങ്ങണലമന്നട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില  മുനകൂര്  അനുമതനി

വഭാങ്ങഭാലത  വനലാം  വകുപനില  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  നനിയമനങ്ങളുലട  തസ്തനികേ  തനിരനിച്ചുള്ള

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവട്ട്  ലലാംഘനിചട്ട്  നനിയമനലാം  കനടനിയവര്ലക്കതനിലരയുലാം
ഇവര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നലകേനിയ ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലരയുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  സര്ക്കഭാര്/അര്ദ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനില  കേരഭാര്/തഭാലക്കഭാലനികേ

നനിയമനങ്ങള  നടത്തുന്നതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  നനിലവനിലണട്ട്.   ധനകേഭാരല
വകുപനിലനനിനലാം   26-2-2016-ല പുറലപടുവനിച  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  28/2016/ധന
നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്  ഇകതഭാലടഭാപലാം  ഉള്ളടക്കലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.* ടനി  ഉത്തരവട്ട്  വനലാം
വകുപനിനുലാം ബഭാധകേമഭാണട്ട്. 

(ബനി)  പടനികേ അനുബനലാം I ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന *.

(സനി&ഡനി)   26-2-2016-ലല  ധനകേഭാരല  വകുപനിലന്റെ  ജനി.ഒ.(പനി.)  നമ്പര്
28/16/ധനലാം ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം കേരഭാര്/ദനിവസക്കൂലനി/തഭാത്കേഭാലനികേ നനിയമനങ്ങളക്കട്ട്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മുനകൂര്  അനുമതനി  വഭാങ്ങണലമന്നട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.   എന്നഭാല
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മുനകൂര് അനുമതനി വഭാങ്ങഭാലത കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലയനില കസഭാഷലല
കഫഭാറസ്ട്രനി  ഡനിവനിഷനട്ട്  കേതീഴെനില ഒരു ടഡവറുലട  കസവനലാം  അനനിവഭാരലമഭായനിവന്ന
സഭാഹചേരലത്തനില പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില നനിനലാം ടഡവര് തസ്തനികേയനില നനിയമനലാം
നടത്തുന്നതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് കനഭാണ് അടവലബനിലനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് ലഭനിചതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില ഒരു ടഡവലറ ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്. 

വനലാം വകുപനിലന്റെ ടകേവശമുള്ള ആനലക്കഭാമ്പുകേള

85 (3354) ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല്ല  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  ടകേവശലാം  ഇകപഭാള  എത ടണ്  ആനലക്കഭാമ്പുകേള
സൂക്ഷനിക്കുനണട്ട്;

(ബനി)  ഇവയുലട  മൂലലലാം  വനലാം  വകുപട്ട്  ഇതനിനകേലാം  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില എത രൂപയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  ഇവ  സൂക്ഷനിക്കഭാന  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില  സനിരമഭായ
സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ; എങനില എവനിലടയഭാണട്ട് ഇവ സൂക്ഷനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി) ഇവ കലലലാം ലചേയട്ട് വനിലക്കഭാന നനിലവനില നനിയമമുകണഭാ;

(ഇ)  ഇലല്ലങനില  ഈ  ആനലക്കഭാമ്പുകേളുലാം  ആനലക്കഭാമ്പനിലള്ള  അമൂലല
ശനില്പങ്ങളുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  കേഭാണഭാനുലാം  അതുവഴെനി  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  വരുമഭാനലാം
കേലണത്തഭാനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനലാം വകുപനിലന്റെ ടകേവശലാം ഇകപഭാള ഏകേകദശലാം 9 ടണ് ആനലക്കഭാമ്പുകേള
സൂക്ഷനിക്കുനണട്ട്. 

(ബനി)  ഇവയുലട മൂലലലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില്ല. 

(സനി) ഇവ സൂക്ഷനിക്കഭാന വനലാം വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില സനിരമഭായ സലാംവനിധഭാനമുണട്ട്.
വനലാം  വകുപഭാസഭാനത്തുള്ള  കസ്ട്രഭാലാംഗ്റൂമനിലലാം,  ജനില്ലഭാ  ട്രെഷറനികേളനിലലാം  വനലാം
ലറയനിഞ്ചഭാഫതീസകേളനിലല കസ്ട്രഭാലാംഗ്റൂമുകേളനിലമഭാണട്ട് ആനലക്കഭാമ്പുകേള സൂക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്. 

(ഡനി)  ഇവ കലലലാം ലചേയട്ട് വനിലക്കഭാന നനിലവനില നനിയമലാം ഇല്ല. 

(ഇ)  ഇത്തരലാം തതീരുമഭാനങ്ങള എടുത്തനിടനില്ല. 

ഇകക്കഭാ ടൂറനിസത്തനിനട്ട് കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം
86 (3355) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  :

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട്  :
ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി  :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസത്തനിനട്ട്  പ്രഭാധഭാനലലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്  എലനല്ലഭാലാം  കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂതണലാം ലചേയനിട്ടുളളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  മഭാതൃകേകേള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്
എലനല്ലഭാലാം  നനിബനനകേളഭാണട്ട്  കേരടട്ട്  കദശതീയ  വനനയത്തനില
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസത്തനിനഭായനി  ഒരു  നയലാം
രൂപതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   വനഭാശനിത  ജനസമൂഹത്തനിലന്റെ  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  അതഭാതട്ട്
വനലാം ഡനിവനിഷനുകേളനില ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്. ലപഭാതുജനങ്ങളനില
അവകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  ഊന്നല
നലകേനിയുലാം  നനിലവനിലല  നനിയമങ്ങളക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായുമഭാണട്ട്  കേര്മ്മേ  പദതനികേള
ആസൂതണലാം ലചേയ്യുന്നതട്ട്. 

(ബനി)   പ്രകൃതനി സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട്  ഊന്നല നലകുന്നതുലാം വനലജതീവനികേളുലട
ആവഭാസ  വലവസലയ  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കഭാത്തതുലാം  പ്രഭാകദശനികേ
സമൂഹങ്ങളക്കട്ട് വരുമഭാന വര്ദനവനിനട്ട് ഉതകുന്നതുമഭായനിരനിക്കണലാം ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം.
ഇകതഭാലടഭാപലാം സനര്ശകേര്ക്കട്ട് പ്രകൃതനി പഭാഠങ്ങള പകേര്ന്നട്ട് നലകുന്നതുലാം പ്രഭാകദശനികേ
ജനസമൂഹത്തനിനട്ട്  ഉപജതീവന  ആവശലങ്ങലള  തൃപ്തനിലപടുത്തുന്നതുമഭായനിരനിക്കണലാം
ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം എന്നതഭാണട്ട് കേരടട്ട് കദശതീയ വന നയലാം നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല. 

ആസഭാലാം കമഭാഡല ലഫനസനിലാംഗട്ട്

87 (3356) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .    അനവര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനില  കൃഷനി  നശനിപനിക്കുന്ന  ആനകേലള
പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ആസഭാലാം  കമഭാഡല  ലഫനസനിലാംഗട്ട്  മഭാതൃകേയനിൽ  കവലനി
ലകേട്ടുലമന്നട്ട്  പ്രഖലഭാപനിചതനിനട്ട്  കശഷലാം  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേൾ  എലനല്ലഭാലമന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

നനിലമ്പൂര് കമഖലയനില കൃഷനി നശനിപനിക്കുന്ന ആനകേലള പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാനഭായനി
സഗൗകരഭാ ര്ജ്ജ  കേമ്പനികവലനി,  ആന  പ്രതനികരഭാധ  മതനില  എന്നനിവ  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.
പഴെയ ലറയനിലപഭാളലാം ഉപകയഭാഗനിച്ചു നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന ലറയനില ലഫനസനിലാംഗട്ട്  (ആസഭാലാം
കമഭാഡല) കകേരളത്തനില മനുഷല-വനലജതീവനി സലാംഘര്ഷലാം രൂക്ഷമഭായ പ്രകദശങ്ങളനില
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില  നടപനിലഭാക്കഭാന  കവണ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചു  വരുന.
ഇതുകൂടഭാലത  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയഭായ  കകേരള  ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചേര്
ഇനലവസ്റ്റട്ട്ലമന്റെട്ട് ഫണനില (KIIFB) ഉളലപടുത്തനി നനിലമ്പൂര് സഗൗത്തട്ട് ഡനിവനിഷനനില
142 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവനില  1.5 കേനി. മതീറര് കേല്ലു പതനിച ആന പ്രതനികരഭാധ കേനിടങ്ങുലാം
കൂടഭാലത സഹറഭാമുക്കട്ട്-കേലക്കുളലാം കമഖലയനില   630  ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവനില  4.5
കേനി.  മതീറര്  ആന  പ്രതനികരഭാധ  മതനിലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുള്ള  പദതനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 
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തഭാഴ്ന്ന തസ്തനികേയുലട ചുമതല വഹനിക്കുന്ന എ.പനി.സനി.സനി.എഫട്ട്.-മഭാര്

88 (3357) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനലാം വകുപനില നനിലവനില എത എ.പനി.സനി.സനി.എഫട്ട്.-മഭാര് സര്ക്കനിള
സനി.സനി.എഫട്ട്.-ലന്റെ  ചുമതല  വഹനിക്കുനണട്ട്;  ഇത്തരത്തനില  തഭാഴ്ന്ന  തസ്തനികേയുലട
ചുമതല വഹനിക്കുന്നതട്ട് ചേടപ്രകേഭാരമഭാകണഭാ; ഇതനിലന്റെ സഭാഹചേരലലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര/സലാംസഭാന  ലഡപഡ്യൂകടഷനനില  കജഭാലനി  കനഭാക്കുന്ന
പനി.സനി.സനി.എഫട്ട്.-മഭാര്,  എ.പനി.സനി.സനി.എഫട്ട്.-മഭാര്,  സനി.സനി.എഫട്ട്.-മഭാര്
എന്നനിവരുലട കപരുലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പനി.സനി.സനി.എഫട്ട്.-മഭാരുലട എത കകേഡര് തസ്തനികേകേളുലാം എക്സൈട്ട് കകേഡര്
തസ്തനികേകേളുമഭാണട്ട്  കകേരള  വനലാം  വകുപനില  നനിലവനിലള്ളതട്ട്;  ഇതുമഭായനി  ബനലപട
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പട്ട് നലഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനലാം വകുപനില നനിലവനില 3  എ.പനി.സനി.സനി.എഫട്ട്.-മഭാരഭാണട്ട് സര്ക്കനിള
സനി.സനി.എഫട്ട്.-ലന്റെ ചുമതല വഹനിക്കുന്നതട്ട്.   ഐ.എഫട്ട്.എസട്ട്.  (കകേഡര്)  റൂളസട്ട്,
1966  ചേടലാം   11(1)  പ്രകേഭാരലാം,  ഏലതങനിലലാം  രണ്ടു  കകേഡര്  കപഭാസ്റ്റുകേളുലടകയഭാ
അലല്ലങനില ഒരു കകേഡര് കപഭാസ്റ്റനികന്റെയുലാം ഒരു തത്തുലലമഭായ കപഭാസ്റ്റനികന്റെയുലാം ചുമതല
ഒരു  കകേഡര്  ഉകദലഭാഗസനട്ട്  ഒകര  സമയത്തുവഹനിക്കഭാവന്നതനിനട്ട്  വലവസയുണട്ട്.
ഇത്തരത്തനിലള്ള  ചുമതല  വഹനിക്കഭാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  അവധനിയുമഭായനി  ബനലപട
സലാംവനിധഭാനലാം/സജ്ജതീകേരണത്തനികന്റെകയഭാ  അലല്ലങനില  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി
മകറലതങനിലലാം ആവശലങ്ങളുലടകയഭാ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലചേയ്യുവഭാന
കേഴെനിയുലാം. 

നനിലവനില  വനലാം  വകുപനില  സനി.സനി.എഫട്ട്.  തലത്തനിലള്ള  ഉകദലഭാഗസരുലട
അഭഭാവലാംമൂലവലാം  ഭരണപരമഭായ  സഗൗകേരലലാം/അതലഭാവശലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തുമഭാണട്ട്
എ.പനി.സനി.സനി.എഫട്ട്.-മഭാര്ക്കട്ട് ചുമതല നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  

(ബനി)  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം - I ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  വനലാം വകുപനില നനിലവനില ഐ.എഫട്ട്.എസട്ട്. കകേരള കകേഡറനില ലഹഡട്ട്
ഓഫട്ട് കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  കഫഭാഴട്ട്  ഒഴെനിലകേ പനി.സനി.സനി.എഫട്ട്.-ലന്റെ  2  കകേഡര് തസ്തനികേകേളുലാം  
3  എക്സൈട്ട്  കകേഡര്  തസ്തനികേകേളുമഭാണുള്ളതട്ട്.   ഇതുമഭായനി  ബനലപട  ഉത്തരവകേളുലട
പകേര്പ്പുകേള ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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സഭാമൂഹല വനവലക്കരണത്തനിനട്ട് ലചേലവഴെനിച തുകേ
89  (3358) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  കേഴെനിഞ  അ ഞ്ചട്ട്  വര്ഷലാം  സഭാമൂഹല  വനവലക്കരണത്തനിനഭായനി

ലചേലവഴെനിച  തുകേലയതലയന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  വര്ഷലാം  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കട്ട്
നലകേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ  വൃക്ഷടത്തകേള  എതലയന്നട്ട്
വര്ഷലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇഗൗ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  വച്ചുപനിടനിപനിച  വൃക്ഷടത്തകേള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനിലളള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  എലനല്ലഭാമഭാലണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇങ്ങലനലയഭാരു സലാംവനിധഭാനമുലണങനില സലാംരക്ഷനിച വൃക്ഷടത്തകേളുലട
എണ്ണലമതലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴെനിഞ അ ഞ്ചട്ട് വര്ഷലാം സഭാമൂഹല വനവലക്കരണത്തനിനഭായനി ആലകേ
52,96,35,319 രൂപ ലചേലവഴെനിച്ചു.  വര്ഷലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന. 
ക്രമ നമ്പര് വര്ഷലാം തുകേ

1 2011-12  9,45,91,018

2 2012-13 10,95,12,917

3 2013-14 11,85,45,931

4 2014-15 12,45,71,019

5 2015-16  8,24,14,434

(ബനി)   വനിതരണലാം  ലചേയ  വൃക്ഷടത്തകേളുലട  വര്ഷലാം  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കട്ട്
ചുവലട കചേര്ക്കുന: 
ക്രമ നമ്പര് വര്ഷലാം വനിതരണലാം ലചേയ ടതകേളുലട എണ്ണലാം

(ലക്ഷത്തനില)

1 2011-12 70.72

2 2012-13 88.16

3 2013-14 83.83

4 2014-15 73.14

5 2015-16 72.76

6 2016-17 64.00
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(സനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുലാം വനലാം വകുപ്പുലാം കചേര്ന്നട്ട് നടത്തുന്ന  'എലന്റെ മരലാം',

'നമ്മുലട  മരലാം'  പദതനികേള  പ്രകേഭാരലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ  ടതകേള  നടുന്നതനിനുലാം

പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനുലാം  കമലകനഭാടലാം  വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം  എല്ലഭാ  സ്കൂള/കകേഭാകളജട്ട്

തലത്തനിലലാം  ഒരു  പ്രധഭാന  അദലഭാപകേന/ലതരലഞടുത്ത  അദലഭാപകേന,  വഭാര്ഡട്ട്

ലമമ്പര്,  ലതരലഞടുത്ത  വനിദലഭാര്തനി  പ്രതനിനനിധനി,  വനലാം  വകുപനിലല  ലസക്ഷന

കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  ഓഫതീസര്,  ഒരു  പനി.ടനി.എ.  ലമമ്പര്  എന്നനിവര്  ഉളലപട  കേമ്മേനിറനികേള

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഈ കേമ്മേനിറനികേള ടതകേളുലട വളര്ച,  സലാംരക്ഷണലാം എന്നനിവ

ഉറപ്പുവരുത്തുന.   തുടര്  പരനിപഭാലനലാം  ബനലപട  വനിദലഭാര്തനികേള  തലന്ന

നടത്തണലാം  എന്നതഭാണട്ട്  പദതനിലകേഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ

സഭാപനങ്ങള മുകഖന വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന ടതകേലള സലാംബനനിചട്ട്,  പഞ്ചഭായത്തട്ട്

ലസക്രടറനി  ലചേയര്മഭാനുലാം  കൃഷനി  ഓഫതീസര്,  കഫഭാറസ്റ്റര്,  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  ലമമ്പര്,

എന.ജനി.ഒ.  പ്രതനിനനിധനികേള  എന്നനിവര്  ലമമ്പര്മഭാരുമഭായുളള  കേമ്മേനിറനിയഭാണട്ട്

കമലപറഞ രതീതനിയനിലള്ള നട്ടു പനിടനിപനിച ടതകേളുലട  സലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനികേള

നടത്തനി വരുന്നതട്ട്.  സഭാമൂഹല വനവലക്കരണ വനിഭഭാഗലാം റഭാനഡലാം സഭാലാംബനിലാംഗട്ട് മുകഖന

ടതകേളുലട അതനിജതീവന ശതമഭാനലാം കേണക്കഭാക്കനി വരുന.  വൃക്ഷടത്തനടതീല വനലാം

വകുപട്ട് വനിജനിലനസട്ട് ഉകദലഭാഗസര് വനിലയനിരുത്തനി വരുന. 

വഴെനികയഭാരത്തണല പദതനി പ്രകേഭാരലാം വനലാം വകുപട്ട് നട ടതകേള ട്രെതീ ഗഭാര്ഡട്ട്
വചട്ട്  സലാംരക്ഷനിക്കുകേയുലാം  കവനലക്കഭാലത്തട്ട്  ലവള്ളലാം  നനചട്ട്  പരനിചേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന.   സസ്വകേഭാരല  ഭൂമനിയനില  വൃക്ഷടത്തകേള  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്
കപ്രഭാത്സഭാഹന ധനസഹഭായലാം നലകുന്നതനിനഭായനി  17-2-2012-ലല ജനി.ഒ. (ആര്.റനി.)
നമ്പര്  99/12/വനലാം,   29-9-2012-ലല ജനി.ഒ. (ആര്.റനി.)  നമ്പര്    486/12/വനലാം
എന്നതീ  ഉത്തരവകേള  പ്രകേഭാരലാം  കേര്ഷകേര്ക്കഭായുള്ള  ധനസഹഭായ  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേര്ഷകേര് അവരുലട ടകേവശമുള്ള സലങ്ങളനില വൃക്ഷങ്ങള
നട്ടുവളര്ത്തുന്നതനിനുലാം  അതുവഴെനി  തടനി  ലഭലത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതട്ട്
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനികലയ്ക്കുമഭായഭാണട്ട്  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നതട്ട്.
കതക്കട്ട്,  ചേനനലാം,  മഹഭാഗണനി,  ആഞനിലനി,  പഭാവട്ട്,  ഈടനി,  കേമ്പകേലാം,  കുമ്പനിള,
കുന്നനിവഭാകേ,  കതമ്പഭാവട്ട്  എന്നനിങ്ങലന  പത്തനിനലാം  വൃക്ഷടത്തകേള
നട്ടുപരനിപഭാലനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട് വൃക്ഷടത്ത ഒന്നനിനട്ട്     50  രൂപ വലര കപ്രഭാത്സഭാഹന
ധനസഹഭായലാം  നലകേനി വരുന.  ടനി  കപ്രഭാത്സഭാഹന ധനസഹഭായത്തനിലന്റെ   50%
ഒന്നഭാലാം  വര്ഷവലാം ബഭാക്കനിയുള്ള  50%  മൂന്നഭാലാം  വര്ഷഭാനലത്തനിലമഭാണട്ട്  നലകുന്നതട്ട്.
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വൃക്ഷവലക്കരണത്തനിലന്റെ  ആവശലകേതലയപറനി  കുടനികേളനിലലാം  മുതനിര്ന്നവരനിലലാം
കബഭാധവലക്കരണലാം നടത്തുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സഭാമൂഹലവനവലക്കരണ വനിഭഭാഗലാം
വനിവനിധ  കബഭാധവലക്കരണ  കഭാസ്സുകേള,  കേലഭാമ്പുകേള,  ലസമനിനഭാറുകേള,
വര്ക്കട്ട്കഷഭാപ്പുകേള,  റഭാലനികേള  തുടങ്ങനിയവ  സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണട്ട്.   ഇതുവഴെനി
കുടനികേളനിലലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളനിലലാം  വനലത്തക്കുറനിച്ചുലാം  പ്രകൃതനിലയക്കുറനിച്ചുലാം
അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കഭാനുലാം നട ടതകേള സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം സഹഭായകേമഭാവന. 

(ഡനി)  കൃതലമഭായ എണ്ണലാം ലഭലമല്ല.  കേഴെനിഞ വര്ഷലത്ത വകുപ്പുതല റഭാന്റെലാം
സഭാമ്പ ലനിലാംഗട്ട്  സര്ലവ  പ്രകേഭാരലാം  63%  ടതകേള  വളര്നവരുന്നതഭായനി
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

അങമഭാലനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല വനലാം വകുപട്ട് ഓഫതീസകേള

90 (3359) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അങമഭാലനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡല  പരനിധനിയനില  വനലാം  വകുപനിലന്റെ
ഏലതഭാലക്ക  ഓഫതീസകേളഭാണട്ട്  നനിലവനിലളളതട്ട്;  ഡനിവനിഷന,  ലറയനിഞ്ചട്ട്,  കസ്റ്റഷന
എന്ന ക്രമത്തനില വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അങമഭാലനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലലാം  ഉളലപടുന്ന  വനലാം  ഡനിവനിഷന,
ലറയനിഞ്ചട്ട്, കഫഭാറസ്റ്റട്ട് കസ്റ്റഷന തുടങ്ങനിയ ഓഫതീസകേളുലട വനിലഭാസലാം, കഫഭാണ് നമ്പര്
എന്നനിവ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അങമഭാലനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  ലപഭാതുജനങ്ങള
സഞ്ചരനിക്കുന്നതുലാം  വനലാംവകുപനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലമുളള  കറഭാഡുകേളുലട  ലനിസ്റ്റട്ട്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   അങമഭാലനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില  വരുന്ന  വനലാം
വകുപട്ട് ഓഫതീസകേളുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ഡനിവനിഷന ഓഫതീസട്ട്  -കേഭാലടനി പ്രകൃതനിപഠന കകേന്ദ്രലാം

2. ലറയനിഞ്ചട്ട് ഓഫതീസകേള   :

i)  ലറയനിഞ്ചട്ട് കഫഭാറസ്റ്റട്ട് ഓഫതീസട്ട്, കേഭാലടനി

ii) ലറയനിഞ്ചട്ട് കഫഭാറസ്റ്റട്ട് ഓഫതീസട്ട്, അതനിരപനിള്ളനി
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3.  കഫഭാറസ്റ്റട്ട് കസ്റ്റഷനുകേള  : 

i)  അതനിരപനിള്ളനി

ii)  ഏഴെഭാറ്റുമുഖലാം

iii)  കേഭാരക്കഭാടട്ട്

iv)  കേണ്ണനിമലാംഗലലാം

v)  എവര് ഗതീന

vi)  ഏറുമുഖലാം

vii) കുരനിശുമുടനി
(ബനി)   അങമഭാലനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  ഉളലപടുന്ന  വനലാം  ഡനിവനിഷന,

ലറയനിഞ്ചട്ട്, കഫഭാറസ്റ്റട്ട് കസ്റ്റഷന തുടങ്ങനിയ ഓഫതീസകേളുലട വനിലഭാസലാം, കഫഭാണ് നമ്പര്
എന്നനിവ ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

1.  ഡനിവനിഷന പ്രകൃതനി പഠന കകേന്ദ്രലാം, കേഭാലടനി
 പനിന - 683 587
 കഫഭാണ് നമ്പര് 0484-2468680

2.  ലറയനിഞ്ചട്ട് 1. ലറയനിഞ്ചട്ട് കഫഭാറസ്റ്റട്ട് ഓഫതീസട്ട്, 
കേഭാലടനി, നതീലതീശസ്വരലാം, പനി.ഒ.
എറണഭാകുളലാം, പനിന - 683 574
 കഫഭാണ് നമ്പര് 0484-2462367
 2. ലറയനിഞ്ചട്ട് കഫഭാറസ്റ്റട്ട് ഓഫതീസട്ട്,
 അതനിരപനിള്ളനി, ഏഴെഭാറ്റുമുഖലാം പനി.ഒ.,
 പനിന - 683 577
 കഫഭാണ് നമ്പര് 0484-2451171  

3. കഫഭാറസ്റ്റട്ട് കസ്റ്റഷന 1)  കഫഭാറസ്റ്റട്ട് കസ്റ്റഷന,
 അതനിരപനിള്ളനി, 9th കബഭാക്കട്ട് , PCK
കേഭാലടനി പഭാകന്റെഷന പനി.ഒ. 
 പനിന - 683 581
 കഫഭാണ് നമ്പര് 0484-2696141
2)  കഫഭാറസ്റ്റട്ട് കസ്റ്റഷന, ഏഴെഭാറ്റുമുഖലാം,
   അയ്യമ്പുഴെ പനി.ഒ., പനിന - 683 581 
   കഫഭാണ് നമ്പര് 0484-2696140
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3) കഫഭാറസ്റ്റട്ട് കസ്റ്റഷന, കേഭാരക്കഭാടട്ട്,     
   നടുവടലാം പനി.ഒ., പഭാണ്ടുപഭാറ
4) കേണ്ണനിമലാംഗലലാം കഫഭാറസ്റ്റട്ട് കസ്റ്റഷന,
    കേഭാരക്കഭാടട്ട് നടുവടലാം പനി.ഒ., 
    പഭാണ്ടുപഭാറ
5)  കഫഭാറസ്റ്റട്ട് കസ്റ്റഷന, എവര്ഗതീന,
   മലയഭാറ്റൂര് പനി. ഒ., മുളലാംകുഴെനി
6)  കഫഭാറസ്റ്റട്ട് കസ്റ്റഷന, ഏറുമുഖലാം  15th

   കബഭാക്കട്ട്, കേഭാലടനി പഭാകന്റെഷന പനി.ഒ.
7)  കഫഭാറസ്റ്റട്ട് കസ്റ്റഷന, കുരനിശുമുടനി, 
   മലയഭാറ്റൂര് പനി.ഒ., പനിന - 683 587

(സനി)   കേഭാലടനി  പ്രകൃതനി  പഠന  കകേന്ദ്രലാം  ഓഫതീസനിനുകേതീഴെനില  ഷണ്മുഖപുരലാം-

ആറഭാട്ടുകേടവട്ട്  കറഭാഡട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങള  സഞ്ചരനിക്കുന്നതുലാം  വനലാം  വകുപനിലന്റെ

നനിയനണത്തനിലള്ളതുമഭാണട്ട്. 

മഭാങ്കുളലാം കഫഭാറസ്റ്റട്ട് ഡനിവനിഷലന്റെ പരനിധനിയനില വരുന്ന വനവനിസ്തൃതനി

91  (3360) ശതീ  .    ടഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മഭാങ്കുളലാം  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  ഡനിവനിഷലന്റെ  അധനികേഭാര  പരനിധനിയനിലവരുന്ന

വനവനിസ്തൃതനി എതലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലകേ. ഡനി. എചട്ട്. നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഭൂരഹനിത കേര്ഷകേലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്

പതനിച്ചുനലകുന്നതനിനഭായനി  മഭാങ്കുളലാം  വനികല്ലജനില  മഭാറനിവച  5189  ഏക്കര്  സലത്തട്ട്

ഉളലപട്ടുവരുന്നതുലാം  1996  വലര  അളനതനിരനിച  1342  കപഭാട്ടുകേളുലടയുലാം  (1336

ലഹകര്) 1998-ല അളനതനിരനിച 1200 കപഭാട്ടുകേളുലടയുലാം (600 ലഹകര്) സലാംരക്ഷണ

ചുമതല  വനലാം  വകുപനിലല  ഏതട്ട്  ഉകദലഭാഗസലനയഭാണട്ട്  ഏല്പനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  പ്രസ്തുത

ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മഭാങ്കുളലാം  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  ലസഷലല  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  കേണ്സര്കവറര്  തസ്തനികേ

മഭാങ്കുളലാം  ഡനിവനിഷണല  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  ഓഫതീസര്  തസ്തനികേയഭായനി  ഉയര്ത്തനിയതനിലന്റെ

സഭാഹചേരലലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   മഭാങ്കുളലാം  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  ഡനിവനിഷനനിലല  ആലകേ  വനവനിസ്തൃതനി  9005.72

ലഹകറഭാണട്ട്  (90.05 ചേതുരശ കേനി. മതീ.)

(ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന. 

(സനി)  മഭാങ്കുളലാം ഡനിവനിഷലന്റെ അധതീനതയനിലള്ള വനഭൂമനിയുലട സലാംരക്ഷണവലാം
ഭരണനനിര്വഹണവലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുകേ എന്ന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  27-2-2009-ലല
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് ജനി.ഒ. (എലാം.എസട്ട്.) നമ്പര് 15/2009/എഫട്ട് &  ഡബഡ്യൂ.എല.ഡനി.
പ്രകേഭാരലാം മഭാങ്കുളലാം കഫഭാറസ്റ്റട്ട് ലസഷലല അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് കേണ്സര്കവറര് തസ്തനികേ മഭാങ്കുളലാം
ഡനിവനിഷണല കഫഭാറസ്റ്റട്ട് ഓഫതീസര് തസ്തനികേയഭായനി ഉയര്ത്തനിയതട്ട്. 

കകേഭാങ്ങഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനിലല വനിവനിധ സലങ്ങളനിലല കേഭാടഭാന ശലലലാം

92 (3361)   ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിലല പഭാമ്പനകതഭാടട്ട്,  പഭാലക്കയലാം,  കേല്ലടനികക്കഭാടട്ട്,
മൂകന്നക്കര്  തുടങ്ങനിയ  സലങ്ങളനിലല  കേഭാടഭാന  ശലലലാം  രൂക്ഷമഭാലണനള്ള  വനിവരലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനിലട  കസഭാളഭാര് ലഫനസനിലാംഗട്ട്,  റഭാപനിഡട്ട്  ആക്ഷന കഫഭാഴട്ട്  എന്നനിവ
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവനിടങ്ങളനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള
നലകുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലപഭാതുവനില ഇത്തരലാം കേഭാടഭാന ശലലത്തനില നനിന്നട്ട്  സഭാമഭാനലജനലത്ത
സരക്ഷനിതമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസ്വതീകേരനികക്കണതട്ട്;  വനലാം
വകുപട്ട് ഇതനിനഭായനി എലനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്;  വനിശദവനിവരലാം
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   പ്രസ്തുത  ഭഭാഗങ്ങളനില  6  ആനകേള  ഉളലപടുന്ന  ഒരു  കൂടലാം
കൃഷനിയനിടങ്ങളനില ഇറങ്ങഭാറുള്ളതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇവലയ കേഭാടനികലയട്ട് കേയറനി
വനിടുന്നതനിനട്ട് മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട് റഭാപനിഡട്ട് ലറകസഭാണ്സട്ട് ടതീമുലാം,  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട്,  പഭാലക്കയലാം
കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  കസ്റ്റഷന  സ്റ്റഭാഫുകേളുലാം  യഥഭാസമയലാം  ശദനിച്ചു  വരുനണട്ട്.
9-10-2016-നുകശഷലാം  ഈ  ആനക്കൂടലത്ത  ഈ  ഭഭാഗങ്ങളനില  കേണതഭായനി
റനികപഭാര്ട്ടുകേളനില്ല. 
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(ബനി)  ആനമൂളനി മുതല പഭാമ്പനകതഭാടട്ട് കകേഭാളനനി വലര 6 കേനി. മതീറര് ദൂരത്തനില
കസഭാളഭാര്  ലഫനസനിലാംഗട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  കജഭാലനികേള  നടനവരുന.   ഘടലാംഘടമഭായനി
ബഭാക്കനി  ഭഭാഗങ്ങളനിലലാം  കസഭാളഭാര്  ലഫനസനിലാംഗട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്,  റഭാപനിഡട്ട്  ലറകസഭാണ്സട്ട്  ടതീമനിലന്റെ  കസവനലാം  ഈ  ഭഭാഗത്തട്ട്
ലഭലമഭാണട്ട്. 

(സനി)  നഭാടനിലനിറങ്ങുന്ന  ആനകേലള  കേഭാടനികലയട്ട്  കേയറനി  വനിടുന്നതനിനട്ട്
ആവശലമുള്ള സഭാധന സഭാമഗനികേളുലാം ഉപകേരണങ്ങളുലാം റഭാപനിഡട്ട് ലറകസഭാണ്സട്ട് ടതീമനിനട്ട്
നലകുനണട്ട്. 

(ഡനി)   ആന  ഉളലപലടയുള്ള  വനലമ മൃഗങ്ങള  ജനവഭാസ  കമഖലയനികലയട്ട്
ഇറങ്ങുന്നതട്ട്  തടയുന്നതനിനുള്ള  പ്രതനികരഭാധ  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സഭാമഭാനല  ജനലത്ത
സരക്ഷനിതമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സസ്വതീകേരനിക്കഭാവന്ന  നടപടനി.   ആന  നനിരനരലാം  ഇറങ്ങുന്ന
ജനവഭാസ  കമഖലകേളനില  സഗൗകരഭാര്ജ്ജ  കേമ്പനികവലനി,  ആന  പ്രതനികരഭാധ  കേനിടങ്ങട്ട്,
ആന  പ്രതനികരഭാധ  മതനില  എന്നനിവ  നനിര്മ്മേനിച്ചു  പരനിപഭാലനിച്ചു  വരുന.
കൃഷനിയനിടത്തനികലയട്ട്  ഇറങ്ങുന്ന  ആനകേലള  കേഭാടനികലയട്ട്  തുരത്തുന്നതനിനട്ട്  റഭാപനിഡട്ട്
ലറകസഭാണ്സട്ട് ടതീമനിലന്റെ കസവനലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന.  കൂടഭാലത വനലമ മൃഗശലലലാം
സലാംബനനിചട്ട്  ജനങ്ങളനില  അവകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ
കബഭാധവലക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം നടത്തുനണട്ട്. 

കഫഭാറസ്റ്റട്ട് ഓഫതീസറഭായനിരനിലക്ക മരണമടഞ ജനി. കമഭാഹനദഭാസനിലന്റെ
ആനുകൂലലങ്ങള

93 (3362)   ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അചനകകേഭാവനില  ഡനിവനിഷനനില  ബതീറട്ട്  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  ഓഫതീസറഭായനി
സര്വതീസനിലനിരനിലക്ക  19-10-2013-ല  മരണമടഞ  ജനി.  കമഭാഹനദഭാസനിലന്റെ  എസട്ട്.
എല.ഐ,  ജനി.ഐ.എസട്ട്.  മുതലഭായ  ആനുകൂലലങ്ങള  നലനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലല്ലങനില
അവ നഭാളനിതുവലര നലഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മരണമട ഞ ജതീവനക്കഭാരലന്റെ ആനുകൂലലങ്ങള യഥഭാസമയലാം നലഭാലത
വതീഴ്ച  വരുത്തനിയ  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അചനകകേഭാവനില ഡനിവനിഷനനില ബതീറട്ട് കഫഭാറസ്റ്റട്ട് ഓഫതീസറഭായനിരനിലക്ക
മരണലപട  ജനി.  കമഭാഹനദഭാസനിലന്റെ  കപഭാളനിസനി  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,  റനിക്കവറനി  പഭാസട്ട്
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ബുക്കട്ട് എന്നനിവ ലഭലമഭായനിരുന്നനില്ല.  ടനിയഭാന കജഭാലനി ലചേയ വനിവനിധ ഓഫതീസകേളനില
നനിനലാം  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  കശഖരനിചട്ട്  30-9-2016-ല  ജനില്ലഭാ  ഇനഷസ്വറനസട്ട്
ഓഫതീസനില  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇക്കഭാരലത്തനില  അനനിവഭാരലമഭായ  നടപടനിക്രമങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിലണഭായ  കേഭാലടദര്ഘലമഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലലലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനില തഭാമസമുണഭാകേഭാന കേഭാരണലാം. 

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  അനനിവഭാരലമഭായ  നടപടനിക്രമങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിലണഭായ  കേഭാലടദര്ഘലമഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലലലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനില  തഭാമസമുണഭാകേഭാന  കേഭാരണലാം.   ആയതട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുലട
ഭഭാഗത്തുണഭായ വതീഴ്ചയഭായനി കേരുതഭാനഭാകേനില്ല. 

വനകമഖലകേള സലാംരക്ഷനിക്കഭാന നടപടനികേള

94 (3363) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിലല വനകമഖലകേള സലാംരക്ഷനിക്കഭാന എലനല്ലഭാലാം നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാലമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേരളത്തനിലല വനഭാതനിര്ത്തനി കവര്തനിരനിക്കുന്ന ഉദലമലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനിലന്റെ  വനഭാതനിര്ത്തനി  എത  കേനികലഭാമതീറര്  ഉലണന്നട്ട്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില എതലയന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി) നനിലവനില വനകമഖലകേളനില എവനിലടലയഭാലക്ക വനസലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം
വനലജതീവനികേളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി  കേലഭാമറകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  എല്ലഭാ  വനകമഖലകേളനിലലാം  കൂടുതല  കേലഭാമറകേള  വചട്ട്  വനകത്തയുലാം
വനലജതീവനികേകളയുലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിലല  വനഭൂമനിയുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  വനഭാതനിര്ത്തനി
നനിര്ണ്ണയനിചട്ട്  സനിരലാം  ജണ  ലകേടനിയുലാം  കേയ്യഭാല  സഭാപനിച്ചുലാം  വനലാം  കേകയ്യറത്തനിനട്ട്
സഭാധലതയുള്ള സലങ്ങളനില നനിരനരലാം പകട്രെഭാളനിലാംഗട്ട്  നടത്തനിയുലാം വനസലാംരക്ഷണലാം
ഉറപഭാക്കുനണട്ട്.  വനഭാതനിര്ത്തനികയഭാടട്ട്  കചേര്നള്ള  പ്രകദശങ്ങളനില
ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയുള്ള  വനപരനിപഭാലന  സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വഴെനി
വനലാം  കേകയ്യറശമങ്ങള/കുറകൃതലങ്ങള  തടയുന.  വനസലാംരക്ഷണലാം  കൂടുതല
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കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കൂടുതല  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്
കസ്റ്റഷനുകേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  ആധുനനികേമഭായ
ആയുധങ്ങള,  വഭാഹനങ്ങള,  വഭാര്ത്തഭാ വനിനനിമയ ഉപകേരണങ്ങള എന്നനിവ നലകേനി
അവലര സജ്ജരഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല വനഭാതനിര്ത്തനി നനിര്ണ്ണയനിചട്ട് സഭാപനികക്കണ ജണകേളുലട
എണ്ണലാം,  ലറയനിഞ്ചട്ട്,  ഡനിവനിഷന  തലങ്ങളനില  കേലണത്തനി  ആയതട്ട്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  വനഭാതനിര്ത്തനി
കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള സര്കവ കജഭാലനികേളനിലല കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
വനലാം  വകുപനിലല  ബതീറട്ട്  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  ഓഫതീസര്/ലസക്ഷന  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  ഓഫതീസര്
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് സര്കവ പരനിശതീലനലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കകേരളത്തനിലന്റെ വനഭാതനിര്ത്തനി ഏകേകദശലാം 16585  കേനി. മതീ. ആണട്ട്. 

(ഡനി)   വനലജതീവനി  സകങതങ്ങളനിലലാം  സമതീപ  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം  അതലഭാവശല
ഘടങ്ങളനില കേലഭാമറകേള സഭാപനിചട്ട് നനിരതീക്ഷണലാം നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത ടടഗര്
കമഭാണനിററനിലാംഗനിനഭായുലാം കേലഭാമറ ട്രെഭാപട്ട് ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന. 

(ഇ)   വനലജതീവനി  നനിരതീക്ഷണത്തനിനഭായനി  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  850
കേലഭാമറ ട്രെഭാപ്പുകേള വഭാങ്ങഭാനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന. 

പഭാലക്കഭാടട്ട് സസ്വകേഭാരലവലക്തനികേളക്കട്ട് അനുവദനിച വനഭൂമനി

95 (3364) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ  അഞ്ചട്ട്  വര്ഷത്തനിനനിടയനില  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില
കകേഭാടതനിയുകടകയഭാ മറട്ട്  അധനികേഭാരസഭാപനങ്ങളുകടകയഭാ ഉത്തരവട്ട് മുകഖന സസ്വകേഭാരല
വലക്തനികേളകക്കഭാ  സഭാപനങ്ങളകക്കഭാ  വനഭൂമനി  വനിട്ടുനലകേനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില  വനിട്ടുനലകേനിയ  വനഭൂമനിയുലട  വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം  എതലയന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനില കകേഭാടതനി ഉത്തരവകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില ഭൂമനി
വനിട്ടുലകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനില ബഹു. കഫഭാറസ്റ്റട്ട് ടട്രെബഡ്യൂണല, ബഹു. സപ്രതീലാം

കകേഭാടതനി  ഉളലപലടയുള്ള  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില  സര്ക്കഭാര്
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ഉത്തരവനുസരനിചട്ട് വനിട്ടുനലകേനിയനിട്ടുള്ള ഭൂമനിയുലട വനിവരങ്ങള തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന.  

പഭാലക്കഭാടട്ട് ഡനിവനിഷന - 57.6706 ലഹകര്

ലനന്മഭാറ ഡനിവനിഷന - 72.5313 ലഹകര്

മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട് ഡനിവനിഷന  -  3.4195 ലഹകര്

ടസലന്റെട്ട് വഭാലനി ഡനിവനിഷന -  2.877 ലഹകര്

ആലകേ - 136.4984 ലഹകര് 

 അതനിരപനിള്ളനി ടൂറനിസ്റ്റട്ട് കമഖലലയ പൂര്ണ്ണമഭായുലാം പഭാസ്റ്റനികേട്ട് 

വനിമുക്തമഭാക്കുന്ന നടപടനികേള

96 (3365) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

അതനിരപനിള്ളനി  ടൂറനിസ്റ്റട്ട്  കമഖലലയ  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  വനിമുക്തമഭായനി

പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുലണങനിലലാം പരനിയഭാരലാം മുതല അതനിരപനിള്ളനി വലരയുള്ള കറഭാഡുകേളനില

ടൂറനിസ്റ്റുകേള  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങള  വലനിലചറനിയുന്നതട്ട്  തടയുന്നതനിനുലാം,  ഇവ

വനസലാംരക്ഷണ  സമനിതനികേള  വഴെനി  കശഖരനിക്കുന്നതനിനുലാം  അതനിരപനിള്ളനി  ടൂറനിസ്റ്റട്ട്

കമഖലലയ പൂര്ണ്ണമഭായുലാം പഭാസ്റ്റനികേട്ട് വനിമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ആവശലമഭായ നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വഭാഴെചഭാല  വനലാം  ഡനിവനിഷലന്റെ  പരനിധനിയനില  വരുന്ന  അതനിരപനിള്ളനി  മുതല

മലക്കപഭാറ  വലരയുള്ള  സലങ്ങളനില  വനികനഭാദ  സ ഞ്ചഭാരനികേള  വലനിലചറനിയുന്ന

പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മുതലഭായ  മഭാലനിനലങ്ങള  കശഖരനിക്കുന്നതനിനുലാം,  ആയവ

അതനിരപനിള്ളനിയനിലള്ള ലസഗകഗഷന യൂണനിറനില എത്തനിചട്ട് തരലാം തനിരനിക്കുന്നതനിനുലാം

വഭാചര്മഭാലര  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.   ഇത്തരത്തനില  കവര്തനിരനിചട്ട്  കശഖരനിക്കുന്ന

പഭാസ്റ്റനികേട്ട് മഭാലനിനലങ്ങള കേസ്വകടഷന ക്ഷണനിചട്ട് നതീക്കലാം ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്തുവരുനണട്ട്.

പരനിയഭാരലാം  മുതല  അതനിരപനിള്ളനി  വലരയുള്ള  ഭഭാഗലത്ത  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങള

നതീക്കലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  പരനിയഭാരലാം  ലറയനിഞ്ചനിലന്റെ  പരനിധനിയനില  വരുന്ന

വനസലാംരക്ഷണ  സമനിതനികേളക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകുകേയുലാം,  പുഴെ-വനലാം  സലാംരക്ഷണ

നനിധനി  വഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേ  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  കൂടുതല  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണട്ട്. 
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വനപഭാലകേര്ക്കട്ട് വയര്ലലസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

97  (3366)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വനലാം വകുപനില വനപഭാലകേരുലട പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി '
'വയര്ലലസട്ട്'  മുകഖനയുള്ള  ആശയവനിനനിമയ  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലകണഭാ;
ഉലണങനില ഇതട്ട് ഏലതഭാലക്ക കമഖലകേളനിലഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വയര്ലലസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം സഭാര്വതനികേമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി എലനങനിലലാം
പദതനി പരനിഗണനയനിലകണഭാ; ഉലണങനില വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനലാം വകുപനില വനപഭാലകേരുലട പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
വയര്ലലസട്ട്  മുകഖനയുള്ള  ആശയവനിനനിമയ  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലണട്ട്.
ഇപ്രകേഭാരമുള്ള വയര്ലലസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം എ.ബനി.പനി. സര്ക്കനിള, കകേഭാടയലാം ഫതീലഡട്ട്
ഡയറകര്,  ലപരനിയഭാര്  ടടഗര്  റനിസര്വട്ട്,  ടഹകറഞ്ചട്ട്  സര്ക്കനിള  കകേഭാടയലാം,
ടവലഡട്ട് ടലഫട്ട് സര്ക്കനിള പഭാലക്കഭാടട്ട് എന്നതീ കമഖലകേളനില നനിലവനിലണട്ട്. 

(ബനി)   ഉണട്ട്.   കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ  വനകമഖലകേളനില  പതനികനഴെട്ട്
വയര്ലലസട്ട് റനിപതീറര് കസ്റ്റഷനുകേള പുതുതഭായനി സഭാപനിചട്ട് വയര്ലലസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം
സഭാര്വതനികേമഭാക്കഭാന പദതനിയുണട്ട്. 

പനി.റനി.പനി. നഗറനിലള്ള കഫഭാറസ്റ്റട്ട് കകേഭാലാംപക്സൈനിലല കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേള

98 (3367) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  പനി.റനി.പനി.  നഗറനിലള്ള  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  കകേഭാലാംപക്സൈനില
ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായനി  തഭാമസ  കയഭാഗലമഭായതുലാം  അല്ലഭാത്തതുമഭായ  എത
കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലള്ളതട്ട്; ഇവയുലട കഭാസട്ട് തനിരനിച്ചുള്ള പടനികേ നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേള  യഥഭാസമയലാം  അറകുറപണനി  നടത്തനി
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനില  വതീഴ്ച  വന്നനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  അതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ആസഭാന ഓഫതീസനിലന്റെ 20 കേനികലഭാമതീറര് പരനിധനിക്കുള്ളനില സസ്വനമഭായനി
വതീടുള്ള  എത  ജതീവനക്കഭാര്  കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേളനില  തഭാമസനിക്കുനണട്ട്;  ഇവരുലട  കപരു
വനിവരലാം തസ്തനികേ തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട്  വനിരുദമഭായനി  കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേളനില  തഭാമസനിക്കുന്ന
ജതീവനക്കഭാലര ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കേസ്വഭാര്കടഴട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അകപക്ഷ  നലകേനി  കേഭാത്തനിരനിക്കുന്ന  എത
ജതീവനക്കഭാരുണട്ട്;  നനിലവനിലള്ള  കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേളുലട  അപരലഭാപ്തതകേള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുതനിയവ  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം
അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   തനിരുവനനപുരലാം  പനി.റനി.പനി.  നഗറനിലള്ള  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  കകേഭാലാംപക്സൈനില
ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായനി നനിലവനിലള്ള കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേളുലട കഭാസട്ട് തനിരനിച്ചുള്ള പടനികേ ചുവലട
കചേര്ക്കുന: 

ടടപട്ട്   I -  8 എണ്ണലാം

ടടപട്ട് II - 28 എണ്ണലാം

ടടപട്ട് III - 11 എണ്ണലാം

ടടപട്ട് IV - 11 എണ്ണലാം

ടടപട്ട് VI - 7 എണ്ണലാം

(ബനി)  പ്രസ്തുത കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേളുലട അറകുറപണനികേള ബജറട്ട് വനിഹനിതമനുസരനിചട്ട്
യഥഭാസമയലാം ലചേയ്തു വരുന. 

(സനി)   ആസഭാന  ഓഫതീസനിലന്റെ  20  കേനികലഭാമതീറര്  പരനിധനിക്കുള്ളനില
സസ്വനമഭായനി  വതീടുള്ള  ജതീവനക്കഭാര്  കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേളനില  നനിയമവനിരുദമഭായനി
തഭാമസനിക്കുന്നനില്ല. 

(ഡനി)   മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട്  വനിരുദമഭായനി  കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേളനില  ജതീവനക്കഭാര്
തഭാമസനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനിലലപടനിടനില്ല. 

(ഇ)   കേസ്വഭാര്കടഴട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അകപക്ഷ  നലകേനി  കേഭാത്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്
ടടപട്ട് - I-ല   11,  ടടപട്ട് - II-ല   30,  ടടപട്ട് - III-ല   11,  ടടപട്ട് - IV-ല   
1  ജതീവക്കഭാരഭാണട്ട്.  നനിലവനിലള്ള  കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേളുലട  അപരലഭാപ്തതകേള
ശദയനിലലപടുന്ന  മുറയട്ട്  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസൃതമഭായനി  അവ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള  തുടര്ചയഭായനി  സസ്വതീകേരനിച്ചു  വരുന.   പുതനിയ
കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേള  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തനവര്ഷലത്ത
ബജറനില ഫണട്ട് ലഭലമല്ല. 
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വനവനിഭവങ്ങളുലട കശഖരണവലാം വനിപണനവലാം
99 (3368) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) വനവനിഭവങ്ങള കശഖരനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട് കക്ഷമനനിധനി ഉളലപലടയുള്ള കക്ഷമ

പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനവനിഭവങ്ങള,  കതന,  കുനനിരനിക്കലാം  തുടങ്ങനിയവയുലട  വനിപണന
കകേന്ദ്രങ്ങള വനിപുലതീകേരനിചട്ട് ജനകേതീയമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേരളത്തനിലല  വനവനിഭവ  കശഖരണലാം  നടത്തുന്ന  ആദനിവഭാസനികേള
ലചേറുകേനിട  വനവനിഭവങ്ങള  കനരനിടട്ട്  അതഭാതനിടത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  വനശതീ
വനവനിഭവ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലഭാണട്ട്  നലകേനിവരുന്നതട്ട്.   വനശതീ  അടനിസഭാനത്തനില
കശഖരണലാം,  മൂലല  വര്ദന,  വനിപണനലാം  നടത്തനി  ലഭനിക്കുന്ന  ലഭാഭത്തനിലന്റെ  ഒരു
വനിഹനിതലാം  ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല  നലകേണലമന്ന  വലവസ
നനിലവനിലണട്ട്.  അവര്ക്കട്ട് കക്ഷമനനിധനി ഏര്ലപടുത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില്ല. 

(ബനി)  ആദനിവഭാസനികേള കശഖരനിക്കുന്ന വനവനിഭവങ്ങള,  കതന,  കുനനിരനിക്കലാം
തുടങ്ങനിയവ  വനശതീ  കഷഭാപ്പുകേള  വഴെനി  മൂലല  വര്ദനവട്ട്  നടത്തനി  വനിപണനലാം
ലചേയ്തുവരുന.  വനഭാശനിത സമൂഹത്തനിനട്ട് കൂടുതല ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സ മൃഷനിക്കുകേ,
അവരുലട  ഉല്പന്നങ്ങളക്കട്ട്  കൂടുതല  വനിപണനി  ലഭലമഭാക്കുകേ,  അതുവഴെനി  അവരുലട
ജതീവനിത  നനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുകേ  എന്നതീ  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങകളഭാലട  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയനിട്ടുള്ള  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേള  വഴെനിയഭാണട്ട്  ടനി  വനിഭവങ്ങള  വനിപണനലാം  ലചേയ്തു
വരുന്നതട്ട്.  ഇത്തരത്തനില  37  ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള നനിലവനില പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
ഇവയനില  2  ലമഭാടബല യൂണനിറ്റുകേളുലാം ഉളലപടുന.  ഈ ലമഭാടബല യൂണനിറ്റുകേള
മുകഖന  വനവനിഭവങ്ങള  ജനങ്ങളക്കട്ട്  കനരനിടട്ട്  എത്തനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുന.
ടവവനിധലവലക്കരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനശതീ  വനിഭവങ്ങളുലട  ഓണ്ടലന
വനിലപന ഉളലപലടയുള്ള കേഭാരലങ്ങള വനലാം വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ഇവ
സലാംബനനിചട്ട് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു എന.റനി.എഫട്ട്. (കനഭാണ്
ടനിലാംബര് കഫഭാറസ്റ്റട്ട്സട്ട് കപ്രഭാഡകട്ട്സട്ട്) കേണ്സളടന്റുമഭായനി കേരഭാറനില ഏര്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

വനത്തനിനുള്ളനിലല നദനികേളനിലള്ള മണല
100  (3369) ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വനത്തനിനുള്ളനിലല നദനികേളനിലള്ള മണല പരനിസനിതനിക്കട്ട് കകേഭാടലാം തടഭാത്ത
തരത്തനില കശഖരനിചട്ട്  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  'കേലവറ'  വഴെനിയുള്ള വനിപണനലാം
ആകലഭാചേനയുകണഭാ;  ഉലണങനില  ഇതനിനഭായനി  ടകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ള  നടപടനി
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനലാം  വകുപട്ട്  വനിറഴെനിക്കുന്ന  ചേനനമുളലപലടയുള്ള  മൂലല  വര്ദനിത
ഉല്പന്നങ്ങളുലട വനിപണനലാം ലഭാഭകേരമഭാകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  വനത്തനിനുള്ളനിലല നദനികേളനിലല മണല പരനിസനിതനിക്കട്ട് കകേഭാടലാം തടഭാത്ത
തരത്തനില കശഖരനിചട്ട്  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന വനലാം വകുപട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്.   മണല ആഡനിറനിലാംഗട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല വനിപണന
കകേന്ദ്രലാം നനിശ്ചയനിചനിടനില്ല. 

(ബനി)   ചേനനലാം  ഉളലപലടയുള്ള  മൂലലവര്ദന  നടത്തനിയ  വന  വനിഭവങ്ങള
വനശതീ ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള വഴെനി ലഭാഭകേരമഭായനി വനിപണനലാം ലചേയ്തുവരുനണട്ട്. 

എകസ്റ്ററ്റുകേളുലാം വലക്തനികേളുലാം കേകയ്യറനിയ വനഭൂമനി
101 (3370) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി  :

ശതീ  .      ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതഡ്യു  :
ശതീ  .      വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന  :
ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  എകസ്റ്ററ്റുകേളുലാം  വലക്തനികേളുലാം  കേകയ്യറനിയ

വനഭൂമനി എതലയന്നട്ട് തനിടലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില എത ഭൂമനി തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കഭാന മുന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കേഴെനിഞ്ഞുലവന്നട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനഭൂമനി  കേകയ്യറലാം  ഇല്ലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കേകയ്യറനിയ  ഭൂമനി  തനിരനിച്ചു
പനിടനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  എകസ്റ്ററ്റുകേളുലാം  വലക്തനികേളുലാം  കേകയ്യറനിയ
വനഭൂമനിയുലട സര്ക്കനിള തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

സര്ക്കനിള കേകയ്യറനിയ വനഭൂമനി

സകതണ് സര്ക്കനിള, ലകേഭാല്ലലാം  ഇല്ല

ടഹകറഞ്ചട്ട് സര്ക്കനിള,കകേഭാടയലാം  268.33 ലഹകര്

ലസനട്രെല സര്ക്കനിള, തൃശ്ശൂര്  1.748 ലഹകര്

ഈകസ്റ്റണ് സര്ക്കനിള, പഭാലക്കഭാടട്ട്  95.46 ലഹകര്

കനഭാര്കത്തണ് സര്ക്കനിള, കേണ്ണൂര്  881.181 ലഹകര്

ആലകേ  1246.719 ലഹകര്
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(ബനി)  മുന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കഭാന കേഴെനിഞ വനഭൂമനിയുലട വനിവരലാം
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

സര്ക്കനിള തനിരനിച്ചുപനിടനിച വനഭൂമനി

സകതണ് സര്ക്കനിള, ലകേഭാല്ലലാം  ഇല്ല

ടഹകറഞ്ചട്ട് സര്ക്കനിള,
കകേഭാടയലാം

 268.295 ലഹകര്

ലസനട്രെല സര്ക്കനിള, 
തൃശ്ശൂര്

 1.518 ലഹകര്

ഈകസ്റ്റണ് സര്ക്കനിള,
പഭാലക്കഭാടട്ട്

 91.84 ലഹകര്

കനഭാര്കത്തണ് സര്ക്കനിള,
കേണ്ണൂര്

 508.7587 ലഹകര്

ആലകേ  870.4117 ലഹകര്

(സനി)  വനഭൂമനി  കേകയ്യറഭാന  സഭാധലതയുള്ള  സലങ്ങളനില  ജണ  ഇടട്ട്

കവര്തനിരനിക്കുന്ന നടപടനികേള ദ്രുതഗതനിയനില നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കേകയ്യറശമങ്ങള

അപകപഭാള  കേലണത്തഭാനുലാം  ഒഴെനിപനിക്കഭാനുമുള്ള  നടപടനികേളുലാം  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

വനഭാതനിര്ത്തനികേളനില  നനിരനരമഭായ  പകട്രെഭാളനിലാംഗുലാം,  പരനികശഭാധനകേളുലാം  നടത്തുകേ,

ആധുനനികേ  സര്കവ  ഉപകേരണങ്ങളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  വനഭാതനിര്ത്തനികേള

കൃതലമഭായനി അളന തനിടലപടുത്തുകേ തുടങ്ങനിയ നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

പഭാമ്പുകേടനികയറട്ട് മരനിക്കുന്നവരുലട ആശനിതര്ക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം

102  (3371) ശതീ  .    യു  .     ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ശരഭാശരനി എതകപര് പഭാമ്പുകേടനികയറട്ട്

മരനിക്കുനണട്ട് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പഭാമ്പുകേടനികയറട്ട്  മരനിക്കുന്നവരുലട ആശനിതര്ക്കട്ട്  വനലാം വകുപട്ട്  മുകഖന

ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചട്ട്  നലകേനിവരുനകണഭാ;  ഉലണങനില  എത  രൂപയഭാണട്ട്

എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്;  വനിശദഭാലാംശലാം

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  പഭാമ്പുകേടനികയറട്ട്  മരണമടഞവരുലട  ആശനിതര്  നഷ

പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി വനലാം വകുപനില അകപക്ഷ സമര്പനിച കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം ഓകരഭാ

വര്ഷവലാം ശരഭാശരനി 88  കപരഭാണട്ട് പഭാമ്പുകേടനികയറട്ട് മരനിക്കുന്നതട്ട്. 

(ബനി)   ഉണട്ട്.  വനത്തനിനു  പുറത്തുവചട്ട്  പഭാമ്പുകേടനികയറട്ട്  മരണലപടഭാല,

ആശനിതര്ക്കട്ട് ഒരു  ലക്ഷലാം രൂപ നഷപരനിഹഭാരമഭായനി നലകേനിവരുന. 

(സനി)   വനലജതീവനി  ആക്രമണലാംമൂലലാം  പരനികക്കലക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്

1980-ലല കകേരളഭാ റൂളസട്ട് കഫഭാര് ലപയ്ലമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് കകേഭാമ്പനകസഷന റ്റു വനികനിലാംസട്ട്

ഓഫട്ട് അറഭാക്കട്ട് ടബ ടവലഡട്ട് ആനനിമലസട്ട് പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് നഷപരനിഹഭാരലാം നലകേനി

വരുന്നതട്ട്.  സര്ക്കഭാര്,  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള ടനി ചേടങ്ങളക്കനുസരനിചട്ട്

നനിലവനില  G.O. (MS)No. 96/2014/F&WLD തതീയതനി 17-11-2014 പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്

നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  നലകേനിവരുന്നതട്ട്.   ടനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം

വനത്തനിനുപുറത്തട്ട് പഭാമ്പുകേടനികയറട്ട്  ജതീവഹഭാനനി സലാംഭവനിക്കുന്നവരുലട ആശനിതര്ക്കട്ട്

ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്  നലകേനിവരുന്നതട്ട്.   ഇതനിനഭായനി  വനലാം  വകുപനിലന്റെ

ഔകദലഭാഗനികേ  ലവബ്ടസറനിലൂലട  ഓണ്ടലനഭായനി  അകപക്ഷ

സമര്പനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.   അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം  പഭാമ്പുകേടനികയറട്ട്  മരണലപട

വലക്തനിയുലട  ലമഡനിക്കല  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,  കപഭാസ്റ്റട്ട്കമഭാര്ടലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്,  മരണ

സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  എന്നനിവയുലാം  അകപക്ഷകേലന്റെ  തനിരനിചറനിയല  കേഭാര്ഡുലാം

അനനരഭാവകേഭാശ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  എന്നനിവയുലാം  അപ് കലഭാഡട്ട്  ലചേകയ്യണതഭാണട്ട്.

നനിയമഭാനുസരണമുള്ള പരനികശഭാധനകേളക്കുകശഷലാം അര്ഹതയുള്ള അകപക്ഷകേളനില

തതീരുമഭാനലാം ടകേലക്കഭാണട്ട് തുകേ ടകേമഭാറുന്നതഭാണട്ട്. 

വനസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി വനഭാശനിത സമൂഹത്തനിലന്റെ പങഭാളനിത്തലാം

103 (3372) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :

ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള  :

ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സനനില കുമഭാര്  :

ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  വനഭാശനിത  സമൂഹത്തനിലന്റെ  പങഭാളനിത്തലാം

ഏലതഭാലക്ക തരത്തനിലഭാണട്ട് നനിലവനില ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നലതന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  വനകമഖലയനിലല  ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായുലാം
സനര്ശകേരുലട  സരക്ഷയഭായുലാം  വനഭാശനിത  സമൂഹത്തനില  നനിനള്ളവലര
നനികയഭാഗനിക്കഭാറുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനഭാശനിത  സമൂഹത്തനിലന്റെ  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  മറ്റു  പദതനികേള
എലനങനിലലാം സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനസലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലട
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനില  2002-03  മുതല  പങഭാളനിത്ത
വനപരനിപഭാലനലാം  നടപഭാക്കനി  വരുന.   വനഭാശനിത  സമൂഹങ്ങലള  ഉളലപടുത്തനി
ലടറനികറഭാറനിയല വനലാം ഡനിവനിഷനുകേളനില വനസലാംരക്ഷണ സമനിതനികേളുലാം വനലജതീവനി
സകങതങ്ങള, കദശതീകയഭാദലഭാനങ്ങള എന്നനിവയുളലപടുന്ന സലാംരക്ഷനിത കമഖലകേളനില
ഇകക്കഭാ  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കേമ്മേനിറനികേളുലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില
സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ   400  വനസലാംരക്ഷണ  സമനിതനികേളുലാം   190  ഇകക്കഭാ
ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കേമ്മേനിറനികേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.   വനങ്ങളനില  കേഭാട്ടുതതീ,
കുറകൃതലങ്ങള  എന്നനിവ  തടയുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലലാം,  വനസലാംരക്ഷണ
കജഭാലനികേളനിലലാം  വനസലാംരക്ഷണ  സമനിതനികേളുലാം  ഇകക്കഭാ  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
കേമ്മേനിറനികേളുലടയുലാം  പങഭാളനിത്തലാം  ഉണഭാകുനണട്ട്.   കൂടഭാലത  വനത്തനിനുള്ളനിലല
വനിധസ്വലാംസകേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നനിയനനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി
ആദനിവഭാസനികേള   ഉളലപലടയുള്ള വനഭാശനിതരുലട  തഭാല്പരലങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന
തരത്തനില വനലാം, കപഭാലതീസട്ട്, റവനഡ്യൂ, ടട്രെബല ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് എന്നതീ വകുപ്പുകേളുലാം
വനസലാംരക്ഷണ സമനിതനികേളുലാം  പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണ സമനിതനികേളുലാം സര്ക്കഭാരനിതര
സലാംഘടനകേളുലാം ഉളലപടുന്ന വനകമഖലഭാ ജഭാഗതഭാ സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  വന കമഖലകേളനില നടപഭാക്കനി വരുന്ന ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനില
സനര്ശകേ സരക്ഷയ്ക്കുലാം പരനിസര ശുചേതീകേരണത്തനിനുലാം പങഭാളനിത്ത വന പരനിപഭാലന
സഭാപനങ്ങളഭായ  വനസലാംരക്ഷണ  സമനിതനികേള/ഇകക്കഭാ  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
കേമ്മേനിറനികേള  എന്നനിവയനിലല  അലാംഗങ്ങലളയഭാണട്ട്  ടഗഡുകേളഭായനി
നനികയഭാഗനിക്കഭാറുളളതട്ട്.  ഇവര്ക്കട്ട് സനര്ശന, പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഫതീസനിനത്തനില ലഭനിക്കുന്ന
തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  പുഴെ-വനലാം  സലാംരക്ഷണ  നനിധനിയനിലനനിനലാം
കവതനലാം ലഭനിക്കുന. 

(സനി)   ആദനിവഭാസനി കക്ഷമത്തനിനഭായനി  വകുപട്ട്  വനിവനിധ കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേള
നടപഭാക്കനി  വരുനണട്ട്.   ആദനിവഭാസനി  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  നനിലവനിലള്ള
സതീനനിയകറജട്ട്  നനിരക്കനിലന്റെ  25%  നനിരക്കനില  വനത്തനിനുള്ളനില  വതീണുകേനിടക്കുന്ന
തടനിയനുവദനിച്ചു  നലകേനി  വരുന.  ആദനിവഭാസനി  ലസറനിലലമന്റുകേളനില  അവര്
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നട്ടുവളര്ത്തനിയ മരങ്ങളനിലനനിനലാം ഗൃഹ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  1 1/2  കേഡ്യു.  മതീറര് വലര
തടനി  കശഖരനിക്കഭാന  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.   ആദനിവഭാസനികേള  ഉളലപലടയുള്ള
പരമ്പരഭാഗത  ഈറലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  വനസലാംരക്ഷണ  സമനിതനികേള  വഴെനി
സഗൗജനലമഭായനി  ഈറയുലാം  മുളയുലാം  നലകേനി  വരുന.   കേഭാടനിനുള്ളനില  തഭാമസനിക്കുന്ന
എല്ലഭാ  ആദനിവഭാസനികേളക്കുലാം  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുലാം  യുടണറഡട്ട്  ഇനല
ഇനഷസ്വറനസമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  അപകേട  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  പദതനി  നടപഭാക്കനിവരുന.
2006-ലല  വനഭാവകേഭാശ  നനിയമത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില  വരുന്ന  ആദനിവഭാസനി
ലസറനിലലമന്റുകേളനില സ്കൂള, അലാംഗനവഭാടനി തുടങ്ങനിയ 13 ഇനലാം അടനിസഭാന സഗൗകേരല
വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഒരു  ലഹകര്  വലര  വനഭൂമനി  ഓകരഭാ  ആവശലത്തനിനഭായുലാം
ഊരുക്കൂടങ്ങളുലട  അഭലര്തന  പ്രകേഭാരലാം  നലകേനി  വരുന.  ആദനിവഭാസനി
ലസറനിലലമന്റുകേളനിലല സമഗ വനികേസനലാം ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണട്ട്  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില  ഇകക്കഭാ  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗഭാമനിലനനിനലാം  60  ലക്ഷലാം  രൂപ
'ഊരനിനുണര്വട്ട്  കേഭാടനിനുണര്വട്ട്'  പദതനിക്കഭായനി  നലകേനി.   കദശതീയ വനവലക്കരണ
പരനിപഭാടനി,  കദശതീയ ഔഷധസസല കബഭാര്ഡട്ട്,  ബഭാലാംബു മനിഷന എന്നനിവ വഴെനിയുള്ള
പദതനികേളനിലല  വനവലക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  ആദനിവഭാസനികേള  ഉളലപലടയുള്ള
വനഭാശനിത സമൂഹത്തനിലല അലാംഗങ്ങളുലട പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയഭാണട്ട് നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.
2016-17  വര്ഷലാം മുതല നടപഭാക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന ഗതീന ഇനഡലഭാ മനിഷന പദതനി
വഴെനിയുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  VSS/EDC  വഴെനിയഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.
ഈ  പദതനികേള  വഴെനി  കൂടുതല  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങളുലാം  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
വനഭാശനിതസമൂഹത്തനിനട്ട്  ലഭനിക്കുനണട്ട്.   അതുകപഭാലല   സലാംസഭാന  പദതനി
വനിഹനിതത്തനിലൂലടയുലാം,  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  സലാംസഭാനത്തട്ട്
നടപഭാക്കുന്ന  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനികേള  വഴെനിയുലാം  വനഭാശനിത  സമൂഹത്തനിലല
യുവതതീ-യുവഭാക്കളക്കട്ട്  ധഭാരഭാളലാം  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  ലഭനിക്കുനണട്ട്.   കൂടഭാലത
പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിലന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാലടയുള്ള പദതനികേളനിലൂലടയുള്ള
വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വഴെനിയുലാം  കൂടുതല  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങളുലാം
കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ആദനിവഭാസനികേള ഉളലപലടയുള്ള വനഭാശനിത സമൂഹത്തനിനട്ട്
ലഭനിക്കുനണട്ട്.  അതുകപഭാലല  ആദനിവഭാസനി  ജനസമൂഹത്തനിലന്റെ  ഉന്നമനവലാം,
ജതീവകനഭാപഭാധനിയുലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണട്ട്  വനലാം  വകുപട്ട്  കകേരള  കഹഭാര്ടനികേളചര്
മനിഷനുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  കകേരളത്തനിലല  8  വനലാം  ഡനിവനിഷനുകേളനിലല
10  ലസറനിലലമന്റുകേളനിലഭായനി ഒരു കതനതീച വളര്ത്തല ടപലറട്ട്  പദതനിയുലാം കസ്റ്ററട്ട്
ലമഡനിസനിനല  പഭാന്റെട്ട്സട്ട്  കബഭാര്ഡുലാം  നഭാഷണല  മനിഷന  കഫഭാര്  ലമഡനിസനിനല
പഭാന്റുമഭായനി സഹകേരനിചട്ട്    9 വനലാം ഡനിവനിഷനുകേളനിലല   10 ലസറനിലലമന്റുകേളനിലഭായനി
ഒരു  ഔഷധ  സസലകൃഷനി  ടപലറട്ട്  പദതനിയുലാം   പ്രഭാരലാംഭ  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.
തടനികയതര  വനവനിഭവ  കശഖരണലാം,  സലാംസരണലാം,  വനശതീ  ശലാംഖല  വഴെനിയുള്ള
വനിപണനലാം  എന്നനിവ  വനവനികേഭാസ  ഏജനസനി  മുകഖന  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭാല
ആദനിവഭാസനി  സമൂഹത്തനിനട്ട്  ഉലപന്നങ്ങളക്കട്ട്  ശരനിയഭായ  വനിലയുലാം,
മൂലലവര്ദനയനിലൂലടയുള്ള അധനികേ വരുമഭാനവലാം വനിപണനിയുലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന. 
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കേണലക്കഭാടുകേളുലട സലാംരക്ഷണലാം
10 4 (3373) ശതീ  .   ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതഡ്യു  :

ശതീ  .      എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര്  :
ശതീ  .      എസട്ട്  .  ശർമ്മേ  :

ശതീ  .       പുരുഷന  കേടലണനി    : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കേണലക്കഭാടുകേള  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നവലരയുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നവലരയുലാം

കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് എലനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിയ്ക്കുലമന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

കേണലക്കഭാടുകേള  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നവലരയുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നവലരയുലാം

കപ്രഭാലസഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപഭാക്കനി  വരുന.

കേണലക്കഭാടുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന സല ഉടമകേളക്കട്ട് കപ്രഭാത്സഭാഹനമഭായനി ഏക്കറനിനട്ട്

4,000  രൂപ എന്ന കതഭാതനില ധനസഹഭായലാം നലകുന്ന പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

അനുകയഭാജലമഭായ  പ്രകദശങ്ങളനില  കേണല  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്

ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  കബഭാധവലക്കരണ  കഭാസ്സുകേള

നടത്തുനണട്ട്.   കൂടഭാലത കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനില  237.92   ലഹകര് കേണല വനങ്ങള

റനിസര്വട്ട്  കഫഭാറസ്റ്റഭായുലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില   2.82   ലഹകറുലാം  മലപ്പുറലാം

ജനില്ലയനില   20.78  ലഹകറുലാം  കേണലവനങ്ങള  ലപ്രഭാകപഭാസ്ഡട്ട്  റനിസര്വട്ട്

കഫഭാറസ്റ്റഭായുലാം   1961-ലല  കകേരള  വനസലാംരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  പ്രഖലഭാപനിചട്ട്

സലാംരക്ഷനിച്ചുവരുന. 

വനപഭാലകേര്ക്കട്ട് അവകേഭാശലപട ആനുകൂലലങ്ങള

105 (3374) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനലമൃഗങ്ങളുലട  ആക്രമണങ്ങളനിലലപടട്ട്  കജഭാലനിക്കനിലട  ജതീവഹഭാനനി

സലാംഭവനിച  വനപഭാലകേരുലടയുലാം  മറട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുലടയുലാം  ആശനിതര്ക്കട്ട്  നലകുന്ന

വഭാഗഭാനങ്ങള യഥഭാസമയലാം പഭാലനിക്കലപടുനലണന്ന കേഭാരലലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവരുലട ആശനിതരനില എത കപര്ക്കട്ട് ആശനിത നനിയമനലാം നലകേഭാന

ബഭാക്കനിയുണട്ട് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഇത്തരത്തനില  അപകേടത്തനിലലപടതുലാം  ജതീവഹഭാനനി  സലാംഭവനിചതുമഭായ
തഭാലക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  അവരുലട  ആശനിതര്ക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുളള  ഏലതങനിലലാം  തരത്തനിലളള  സഹഭായലാം  നലകേഭാന  ബഭാക്കനിയുളള
എത കകേസ്സുകേള നനിലവനിലണട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വനപഭാലനത്തനിനനിലട  അപകേടങ്ങളക്കുലാം  ജതീവഹഭാനനിക്കുലാം  ഇരയഭായ
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  അവരുലട  ആശനിതര്ക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്  നലകേഭാനുളള  എല്ലഭാത്തരലാം
സഹഭായങ്ങളുലാം  സമയബനനിതമഭായനി  നലകുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   വനലമൃഗങ്ങളുലട  ആക്രമണങ്ങളനിലലപടട്ട്  കജഭാലനിക്കനിലട  ജതീവഹഭാനനി
സലാംഭവനിചവരുലട  ആശനിതര്ക്കട്ട്  നലകുന്ന  വഭാഗഭാനങ്ങള  യഥഭാസമയലാം
നനിറകവറഭാറുണട്ട്. 

(ബനി)   വനലജതീവനി  ആക്രമണത്തനില ലകേഭാല്ലലപട  2  കപരുലട ആശനിതര്ക്കട്ട്
ആശനിത നനിയമനലാം നലകേഭാന ബഭാക്കനിയുണട്ട്. 

(സനി)  ഇത്തരത്തനിലള്ള കകേസകേള ഒനലാം തലന്ന ശദയനിലലപടനിടനില്ല. 

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില സമയബനനിതമഭായനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്. 

വയനഭാടട്ട് ജനില്ലയനില വനലമൃഗങ്ങളുലട ശലലലാം

106 (3375) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വയനഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില  വനലമൃഗങ്ങളുലട  ശലലലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന്നതട്ട്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനലമൃഗങ്ങലള  നനിയനണ  വനികധയമഭാക്കഭാന  എന്തു  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്;

(സനി)  വനലമൃഗങ്ങളനില  നനിനണഭാകുന്ന  ശലലത്തനിനുലാം  അതലഭാഹനിതങ്ങളക്കുമഭായനി
വയനഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില  നഷപരനിഹഭാരമഭായനി  ഈ  വര്ഷലാം  നഭാളനിതുവലര  എത  തുകേ
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി)  വനലമൃഗങ്ങലള  നനിയനണ  വനികധയമഭാക്കഭാന  തഭാലഴെപറയുന്ന
നടപടനികേള വനലാം വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

1.  സഗൗകരഭാര്ജ്ജ കേമ്പനികവലനി നനിര്മ്മേനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള പ്രതനികരഭാധലാം

2. ആനപ്രതനികരഭാധ കേനിടങ്ങുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

3.  ആനപ്രതനികരഭാധ മതനിലകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

4.   റഭാപനിഡട്ട്  ലറകസഭാണ്സട്ട് ടതീമുകേള രൂപതീകേരനിചട്ട്  വനത്തനിനട്ട്  ലവളനിയനില
വരുന്ന മൃഗങ്ങലള തനിരനിചട്ട് വനത്തനിനുള്ളനികലയട്ട് ലതളനിച്ചു വനിടുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള

5.   പ്രശ്നക്കഭാരഭായ ആനകേലള കറഡനികയഭാ  കകേഭാളര്  ഘടനിപനിചട്ട്  നനിരതീക്ഷനിചട്ട്
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  മുന്നറനിയനിപട്ട്  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനിലയടുത്തുവരുന.

6. പ്രശ്നബഭാധനിത  കമഖലകേളനില  വനലജതീവനികേള  കേഭാടനിനട്ട്
പുറകത്തക്കനിറങ്ങനിയതഭായനി  അറനിഞഭാല  ആ  വനിവരലാം
പ്രകദശവഭാസനികേളക്കട്ട്  എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.  മുഖഭാനരലാം  അറനിയനിക്കുകേയുലാം
ജഭാഗത പഭാലനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുന്ന   Early Warning
SMS System നടപഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

7.  വനഭാതനിര്ത്തനികേളനിലലാം  വനഭാനര്  ഭഭാഗത്തുലാം  പകട്രെഭാളനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി
വരുന. 

8.  വനലജതീവനികേലള ആകേര്ഷനിക്കുന്ന കൃഷനിരതീതനികേള ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കേര്ഷകേര്ക്കനിടയനില അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള.

9.  വനലജതീവനി  ആക്രമണലാംമൂലമുള്ള  കൃഷനിനഭാശലാം  അനുഭവലപടുന്ന
വനത്തനിനകേത്തുള്ള  ലസറനിലലമന്റുകേളനിലനനിനലാം  കുടുലാംബങ്ങലള
നഷപരനിഹഭാരലാം  നലനി  അവരുലട  സമ്മേതകത്തഭാലട  മഭാറനി
പഭാര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള.

10. വനത്തനിനകേത്തട്ട്  വനലമൃഗങ്ങളക്കട്ട്  ജലവലാം  ഭക്ഷണവലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ജലസലാംഭരണനികേളുലാം  ലചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേളുലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം വനവലരണലാം നടത്തുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള.

11.  വനത്തനിനകേത്തട്ട്  വനലമ മൃഗങ്ങളക്കട്ട്  ഭക്ഷണ  ലഭലത  ഉറപട്ട്
വരുത്തുന്നതനിനഭായനി ഫലവൃക്ഷങ്ങള നട്ടുവളര്ത്തുകേ.

(സനി)  വനലമൃഗങ്ങളനില  നനിനണഭാകുന്ന  ശലലത്തനിനുലാം  അതലഭാഹനിതങ്ങളക്കുമഭായനി
വയനഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില  ഈ വര്ഷലാം  നഭാളനിതുവലര  നഷപരനിഹഭാരമഭായനി 1,06,80,712  രൂപ
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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മനുഷല-വനലജതീവനി സലാംഘര്ഷലാം ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി
107 (3376) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട്  : 

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  : 
ശതീ  .      പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്  : 
ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനകമഖലകേളനില  മനുഷല-വനലജതീവനി  സലാംഘര്ഷലാം

ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഈ  കമഖലകേളനില  വനിവരകശഖരണലാം  നടത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എലനല്ലഭാലാം  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേ  വനിദലകേളഭാണട്ട്
പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  വനിവരകശഖരണത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  എലനല്ലഭാലാം  തുടര്
നടപടനികേളഭാണട്ട് ടകേലക്കഭാള്ളഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ഉണട്ട്.   വനലജതീവനികേള  വനത്തനിനുപുറകത്തയട്ട്  വരുന്നതട്ട്
നനിരതീക്ഷനിക്കഭാന  കേലഭാമറഭാ  ട്രെഭാപ്പുകേള  സഭാപനിച്ചുലാം  പ്രശ്നക്കഭാരഭായ  ആനകേളനില
കറഡനികയഭാ  കകേഭാളര്  ഘടനിപനിച്ചുലാം  വനിവരകശഖരണലാം  നടത്തുന്നതനിനുപുറകമ  മനുഷല-
വനലജതീവനി സലാംഘര്ഷലാം രൂക്ഷമഭായ കമഖലകേളനില വനലജതീവനികേള വനത്തനിലനനിനലാം
പുറകത്തയട്ട് വന്നതഭായനി ശദയനിലലപടഭാല ആയതട്ട് തകദ്ദേശവഭാസനികേലള SMS-ലൂലട
അറനിയനിക്കുന്ന    Early  Warning  SMS  Alert  System നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി തകദ്ദേശവഭാസനികേളുലട ലമഭാടബല നമ്പര് കശഖരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  കേലഭാമറഭാ ട്രെഭാപട്ട് ചേനിതങ്ങളനിലനനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന വനിവരലാം ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
വനലജതീവനികേളുലട  സഞ്ചഭാരലത്തക്കുറനിചട്ട്  ലഭലമഭാകുന്ന  വനിവരലാം  മനുഷല-വനലജതീവനി
സലാംഘര്ഷലാം ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സഹഭായനിക്കുലാം.  മനുഷല-വനലജതീവനി സലാംഘര്ഷലാം
രൂക്ഷമഭായ കമഖലകേളനില വനലജതീവനികേള വനത്തനിലനനിനലാം പുറകത്തയട്ട് വന്നതഭായനി
ശദയനിലലപടഭാല ആയതട്ട് തകദ്ദേശവഭാസനികേലള SMS-ലൂലട അറനിയനിക്കുന്നതനിനഭായനി
തകദ്ദേശവഭാസനികേളനിലനനിനലാം  ലമഭാടബല  നമ്പര്  കശഖരനിചട്ട്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
വരുന.  വനലജതീവനികേലള  ആകേര്ഷനിക്കുന്ന  തരത്തനിലള്ള  വനിളകേള
വനഭാതനിര്ത്തനികേളക്കട്ട്  സമതീപത്തുള്ള  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നതട്ട്
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കേര്ഷകേരനില  അവകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനുലാം,
വനത്തനിനുള്ളനിലത്തലന്ന  വനലമൃഗങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  ഭക്ഷണവലാം  ലവളളവലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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വനലമൃഗ ശലലത്തഭാല വനിളനഭാശലാം

108 (3377) ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനലമൃഗ  ശലല  പ്രതനികരഭാധത്തനിനഭായനി  ബജറനില  പ്രഖലഭാപനിച  തുകേ
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് എലനല്ലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ആസൂതണലാം ലചേയ്യുന്നതട്ട്;

(ബനി)  വനലമൃഗ  ശലലത്തഭാല  വനിളനഭാശലാം  സലാംഭവനിക്കുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള
നഷപരനിഹഭാര തുകേ വനിതരണലാം കവഗത്തനിലഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) വനലമൃഗ ആക്രമണലാം മൂലലാം കജഭാലനിക്കനിടയനില മരണലപടുന്ന വനലാംവകുപട്ട്
ഉകദലഭാഗസരുലട  ആശനിതരുലട  നനിയമനലാം  കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   വനലമൃഗശലല  പ്രതനികരഭാധത്തനിനഭായനി  ബജറനില  പ്രഖലഭാപനിച  തുകേ
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് തഭാലഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട് ആസൂതണലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

1.  സഗൗകരഭാര്ജ്ജ കേമ്പനികവലനി നനിര്മ്മേഭാണലാം .

2. ആനപ്രതനികരഭാധ കേനിടങ്ങളുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

3.  ആനപ്രതനികരഭാധ മതനിലകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

4. റഭാപനിഡട്ട്  ലറകസഭാണ്സട്ട്  ടതീമുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാംവഴെനി  വനത്തനിനട്ട്
ലവളനിയനില  വരുന്ന  മ മൃഗങ്ങലള  തനിരനിചട്ട്  വനത്തനിനുള്ളനികലയട്ട്  ലതളനിച്ചു
വനിടുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള.

5.   വനലജതീവനികേലള  ആകേര്ഷനിക്കുന്ന കൃഷനിരതീതനികേള ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കേര്ഷകേര്ക്കനിടയനില അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള.

6.  വനലജതീവനി  ആക്രമണലാം  മൂലമുള്ള  കൃഷനിനഭാശലാം  അനുഭവലപടുന്ന
വനത്തനിനകേത്തുള്ള  ലസറനിലലമന്റുകേളനിലനനിനലാം  കുടുലാംബങ്ങലള
നഷപരനിഹഭാരലാം  നലനി  അവരുലട  സമ്മേതകത്തഭാലട
മഭാറനിപഭാര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള.

7. പ്രശ്നക്കഭാരഭായ  ആനകേലള  പനിടനിച്ചുമഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള  എലനിഫന്റെട്ട്
സസ്വഭാഡുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം.
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8.  വനത്തനിനകേത്തട്ട് വനലമൃഗങ്ങള ക്കട്ട് ജലവലാം ഭക്ഷണവലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
ജലസലാംഭരണനികേളുലാം  ലചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം
വനവലക്കരണലാം നടത്തുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള.

9.  വനത്തനിനകേത്തട്ട്  വനലമൃഗങ്ങളക്കട്ട്  ഭക്ഷണ  ലഭലത  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനഭായനി ഫലവൃക്ഷങ്ങള നട്ടുവളര്ത്തുകേ. 

(ബനി)  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   വനലമൃഗശലലത്തഭാല   വനിളനഭാശലാം  സലാംഭവനിക്കുന്ന
കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  വനിതരണലാം  കവഗത്തനിലഭാക്കുവഭാനഭായനി
ഓണ്ടലന സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)   വനലമൃഗ  ആക്രമണലാംമൂലലാം  കജഭാലനിക്കനിടയനില  മരണലപടുന്ന  വനലാം
വകുപനിലല സനിര ജതീവനക്കഭാരുലട ആശനിതരുലട നനിയമനലാം കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാലത
നലകുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്. 

 ഒല്ലൂരനില വനലമൃഗങ്ങളുലട ആക്രമണലാംമൂലലാം കേഭാര്ഷനികേ 
വനിളകേളക്കുണഭാകുന്ന നഭാശലാം

109 (3378)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  വനലമൃഗങ്ങളുലട  ആക്രമണലാംമൂലലാം
കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേള  നശനിചവര്ക്കട്ട്  കേഴെനിഞ  വര്ഷലാം  നഷപരനിഹഭാരലാം
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനലമൃഗങ്ങള വനത്തനിനട്ട് പുറകത്തയട്ട് വരുന്നതട്ട് തടയുന്നതനിനട്ട് പ്രസ്തുത
കമഖലയനില സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ഡനിവനിഷനനിലല  പടനിക്കഭാടട്ട്  ലറയനിഞ്ചട്ട്  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  ഓഫതീസനിലന്റെ
പരനിധനിയനില വരുന്ന ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില വനലമൃഗങ്ങളുലട ആക്രമണലാം
മൂലലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിചതനിനട്ട്  കേഴെനിഞ  വര്ഷലാം  18  അകപക്ഷകേളനിലഭായനി
2,11,681 രൂപ നഷപരനിഹഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത കമഖലയനില വനലമൃഗങ്ങലള പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  19.28
കേനി.മതീറര്  നതീളത്തനില  സഗൗകരഭാര്ജ്ജ  കവലനി  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത
നഭാടനികലയനിറങ്ങുന്ന  വനലമൃഗങ്ങലള  തനിരനിചട്ട്  കേഭാടനികലയട്ട്  ഓടനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സസ്വഭാഡുകേലളയുലാം ആവശലഭാനുസരണലാം നനികയഭാഗനിക്കുനണട്ട്. 
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   കേഭാടഭാനയുലട ആക്രമണത്തനില മരണലപടയഭാളുലട കുടുലാംബത്തനിനട്ട്
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം

110  (3379)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലനന്മഭാറ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ലനല്ലനിയഭാമ്പതനിയനില  2013-14
വര്ഷത്തനില  കേഭാടഭാനയുലട  ആക്രമണത്തനില  ഹനതീഫ  എന്നയഭാള  മരണലപട
കേഭാരലലാംസര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ ലതഭാഴെനിലഭാളനിയുലട മരണലാംമൂലലാം നനിരഭാലലാംബരഭായ കുടുലാംബത്തനിനട്ട് സര്ക്കഭാര്
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലല്ലങനില കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മരണലപട  ലതഭാഴെനിലഭാളനിയുലട  ഭഭാരലയ്ക്കുലാം  മക്കളക്കുലാം  അര്ഹതലപട

സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നലകേഭാന ആവശലമഭായ അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ശതീ.  ഹനതീഫ  എന്നയഭാള  ലനന്മഭാറ  ഡനിവനിഷനനിലല  ലനല്ലനിയഭാമ്പതനി

കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  കസ്റ്റഷനനിലല  ഒ.ആര്.1/13  (ടവലഡട്ട്  ടലഫട്ട്)  കകേസനിലല  മൂന്നഭാലാം

പ്രതനിയഭാണട്ട്.  1980-ലല കകേരളഭാ റൂളസട്ട് കഫഭാര് കപയ്ലമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് കകേഭാമ്പനകസഷന

ടു വനികനിലാംസട്ട് ഓഫട്ട്  അറഭാക്കട്ട്  ടബ ടവലഡട്ട് അനനിമലസനിലന്റെ ലസക്ഷന  5(എ)

പ്രകേഭാരലാം,  1961-ലല  കകേരള  വന  നനിയമ  പ്രകേഭാരകമഭാ  1972-ലല  വനലജതീവനി

സലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരകമഭാ ശനിക്ഷനിചകതഭാ അഥവഭാ കകേസനില ഉളലപടകതഭാ ആയ

വലക്തനിക്കട്ട്  നഷപരനിഹഭാരലാം  ലഭനിക്കഭാന  അര്ഹതയനിലല്ലന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

ആയതനിനഭാല ടനിയഭാലന്റെ കുടുലാംബത്തനിനട്ട് നഷപരനിഹഭാരലാം നലകേഭാന സഭാധനിചനിടനില്ല. 

(സനി) ഉത്തരലാം (ബനി)- യുലട ലവളനിചത്തനില ബഭാധകേമല്ല. 

കേടന്നപള്ളനി-പഭാണപ്പുഴെ പഞ്ചഭായത്തനില വനലമൃഗങ്ങളുലട ഭതീഷണനി

111 (3380)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനിലല  കേടന്നപള്ളനി-പഭാണപ്പുഴെ  പഞ്ചഭായത്തനില  കേഭാട്ടുകപഭാത്തട്ട്

തുടങ്ങനിയ  വനലമൃഗങ്ങലള  കേലണത്തനിയതുകേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  ഇത്തരത്തനില

ജനവഭാസമുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനില  വനലമൃഗങ്ങലള  കേഭാടനികലക്കട്ട്  തനിരനിചയയ്ക്കുന്നതനിനുലാം

ജനങ്ങളുലട  ഭയഭാശങകേള  ഇല്ലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  എലനഭാലക്ക

നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിലല തളനിപറമ്പട്ട് ലറയനിഞ്ചനിലന്റെ അധനികേഭാര പരനിധനിയനില വരുന്ന

കേടന്നപള്ളനി പഭാണപ്പുഴെ പഞ്ചഭായത്തനില കേഭാട്ടുകപഭാത്തനിലന്റെ ശലലമുള്ളതഭായനി പരഭാതനി

ലഭനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  തളനിപറമ്പട്ട്  ലറയനിഞ്ചഭാഫതീസറുലാം  സലാംഘവലാം

ജനങ്ങളനിലനനിന്നട്ട്  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുകേയുലാം  നനിരവധനി  തവണ  പരനികശഭാധന

നടത്തുകേയുലാം ലചേയ്തുലവങനിലലാം ടനി കേഭാട്ടുകപഭാത്തനിലന കേലണത്തഭാന സഭാധനിചനിടനില്ല. 

കേഭാട്ടുകപഭാത്തനിലന്റെ  ആക്രമണലാം  തടയുന്നതനിനുകവണനിയുലാം  കേലണത്തുന്നപക്ഷലാം

തനിരനിച്ചു  വനത്തനികലക്കട്ട്  കേടത്തനി  വനിടുന്നതനിനുകവണനി  വനലാം  വകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്

തുടര്ചയഭായനി ടനി കമഖലയനില പകട്രെഭാളനിലാംഗട്ട് നടത്തനി വരുനണട്ട്.  ടനി കേഭാട്ടുകപഭാത്തനിലന

കേഭാണുന്നപക്ഷലാം  അടനിയനരമഭായനി  വനലാം  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  വനിവരലാം  ടകേമഭാറഭാന

ലപഭാതുജനങ്ങളുലട സഹകേരണലാം അഭലര്തനിചനിട്ടുണട്ട്. 

വനലജതീവനികേളുലട ആക്രമണത്തനിലലപടുന്നവര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം 

112 (3381)     ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനലജതീവനികേള,  പഭാമ്പുകേള  എന്നനിവയുലട  ആക്രമണത്തനില

മരണലപടവരുലട  ആശനിതര്ക്കുലാം  പരനിക്കട്ട്  പറ്റുന്നവര്ക്കുലാം  നലകുന്ന സഭാമ്പത്തനികേ

സഹഭായങ്ങള  സമയബനനിതമഭായനി  നലകേഭാന  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം ഇത്തരത്തനില എത രൂപ

ധനസഹഭായമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനലജതീവനികേള,  പഭാമ്പുകേള  എന്നനിവയുലട  ആക്രമണത്തനില

മരണലപടവരുലട  ആശനിതര്ക്കുലാം  പരനിക്കട്ട്  പറ്റുന്നവര്ക്കുലാം  നലകുന്ന സഭാമ്പത്തനികേ

സഹഭായങ്ങള  സമയബനനിതമഭായനി  നലകേഭാന  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഇത്തരലാം അകപക്ഷകേള സമയബനനിതമഭായനി തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  'ഇ-ഡനിസ്ട്രനികട്ട്'-ല

ഉളലപടുത്തനി 1-8-2016 മുതല ഓണ്ടലന സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  നഭാളനിതുവലര

2,01,96,402  രൂപ ഈ ഇനത്തനില ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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വനലമൃഗങ്ങളുലട ആക്രമണങ്ങള 

113 (T 3382)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനഭാതനിര്ത്തനിയനില  തഭാമസനിക്കുന്ന  ജനങ്ങലള  വനലമൃഗങ്ങള
ആക്രമനിക്കുന്നതട്ട്  തടയഭാനഭായനി  മുന  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിയ  ഏലതങനിലലാം
പ്രതനികരഭാധ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള പനിനവലനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിയ  ഏലതങനിലലാം  പ്രതനികരഭാധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
പനിനവലനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വനഭാതനിര്ത്തനിയനില  തഭാമസനിക്കുന്ന  ജനങ്ങലള  വനലമൃഗങ്ങള
ആക്രമനിക്കുന്നതട്ട്  തടയഭാനഭായനി  മുന  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പ്രതനികരഭാധ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള ഒനലാംതലന്ന പനിനവലനിചനിടനില്ല. 

വനലമൃഗങ്ങളുലട ആക്രമണത്തനില പരനികക്കറവര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം

114  (3383)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വനലമൃഗങ്ങളുലട ആക്രമണത്തനില സഭാരമഭായനി പരനികക്കറട്ട് ചേനികേനിത്സയനില
കേഴെനിയുന്ന ജനങ്ങളക്കട്ട്  വനലാംവകുപനില  നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുനകണഭാ;
ആയതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള  അകപക്ഷഭാ  സഗൗകേരലലാം  ഓണ്ടലന  ആയനി
ലഭലമഭാകണഭാ; എങനില പ്രസ്തുത സഗൗകേരലലാം പദതനിയുലട കേഭാരലക്ഷമതയുലാം കവഗതയുലാം
വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ  എന്നതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള്ള  എലനങനിലലാം  സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനിലകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കഭാനുള്ള  അകപക്ഷകേള  വനലാംവകുപനില
ലകേടനിക്കനിടക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   വനലജതീവനി ആക്രമണലാംമൂലലാം പരനികക്കലക്കുന്നവര്ക്കട്ട് സര്ക്കഭാര്
1980-ലല കകേരളഭാ റൂളസട്ട് കഫഭാര് ലപയ്ലമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് കകേഭാമ്പനകസഷന ടു വനികനിലാംസട്ട്
ഓഫട്ട് അറഭാക്കട്ട് ടബ ടവലഡട്ട് അനനിമലസട്ട് പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് നഷപരനിഹഭാരലാം നലകേനി

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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വരുന്നതട്ട്.   സര്ക്കഭാര് കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള ടനി  ചേടങ്ങള പ്രകേഭാരലാം
നനിലവനില നലകേനിവരുന്ന നഷപരനിഹഭാര തുകേകേള തഭാലഴെപറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്:

ക്രമ
നമ്പര്

കേഷനഷങ്ങളുസ്തുലട
സസ്വഭഭാവലാം

നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ (രൂപ)

1 സഭായനിയഭായ
അലാംഗഭലാംഗലാം

പരമഭാവധനി 75,000 രൂപ

2 പരനിക്കട്ട് പരമഭാവധനി  75,000  രൂപ  (ഇവലയല്ലഭാലാം
ലമഡനിക്കല ഓഫതീസറുലട സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ
ലവളനിചത്തനിലഭാണട്ട്  നലകേനിവരുന്നതട്ട്)  പടനികേ
വര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  പരനിധനിയനില്ലഭാലത  ലചേലവഭായ
മുഴുവന  തുകേയുലാം  ചേനികേനിത്സഭാ  ലചേലവഭായനി
അനുവദനിക്കുലാം.

(ബനി)  ലഭലമഭാണട്ട്.   അകപക്ഷയനികന്മലള്ള  നടപടനികേള  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  തരത്തനിലഭാണട്ട്  ഓണ്ടലന  സലാംവനിധഭാനലാം  ക്രമതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
36  കഫഭാറസ്റ്റട്ട് ഡനിവനിഷന ഓഫതീസകേളനിലലാം ഇത്തരലാം ഓണ്ടലന അകപക്ഷകേളനില
കേഭാരലക്ഷമമഭായുലാം  സമയബനനിതമഭായുലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ  എന്നട്ട്
നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള/സഭാകങതനികേ
സഹഭായങ്ങള  നലകുന്നതനിനുലാം  ഒരു  കകേന്ദ്രതീകൃത  സലാംവനിധഭാനലാം  ചേതീഫട്ട്  ടവലഡട്ട്
ടലഫട്ട് വഭാര്ഡലന്റെ ഓഫനിസനില പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. 

(സനി)  നഷപരനിഹഭാരത്തനിനുള്ള  അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനയുലട  വനിവനിധ
ഘടങ്ങളനില ഉള്ളതല്ലഭാലത ലകേടനിക്കനിടക്കുന്നതഭായനി ശദയനിലലപടനിടനില്ല. 

വനലമൃഗങ്ങളനില നനിനള്ള ആക്രമണലാം

115 (3384) ശതീ  .   അനൂപട്ട് കജക്കബട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

വനലമൃഗങ്ങള വലഭാപകേമഭായനി കൃഷനിനഭാശലാം വരുത്തുന്നതുലാം മനുഷലജതീവനട്ട് ഹഭാനനി
വരുത്തുന്നതുലാം  തടയഭാന  ഏലതല്ലഭാലാം  തരത്തനിലള്ള  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനലമൃഗങ്ങള  വലഭാപകേമഭായനി  കൃഷനിനഭാശലാം  വരുത്തുന്നതുലാം
മനുഷലജതീവനട്ട്  ഹഭാനനി  വരുത്തുന്നതുലാം തടയുവഭാന തഭാലഴെപറയുന്ന പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്
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വനലാം വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്. 

1. സഗൗകരഭാര്ജ്ജ കേമ്പനികവലനി നനിര്മ്മേനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള പ്രതനികരഭാധലാം.

2. ആനപ്രതനികരഭാധ കേനിടങ്ങുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

3. ആന പ്രതനികരഭാധ മതനിലകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

4. റഭാപനിഡട്ട്  ലറകസഭാണ്സട്ട്  ടതീമുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്  വനത്തനിനുലവളനിയനില
വരുന്ന മൃഗങ്ങലള തനിരനിച്ചു വനത്തനിനുള്ളനികലയട്ട്  ലതളനിച്ചുവനിടുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള

5. പ്രശ്നക്കഭാരഭായ ആനകേലള  കറഡനികയഭാ  കകേഭാളര്  ഘടനിപനിചട്ട്  നനിരതീക്ഷനിചട്ട്
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് മുന്നറനിയനിപട്ട് ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം.

6. പ്രശ്നബഭാധനിത  കമഖലകേളനില  വനലജതീവനികേള  കേഭാടനിനട്ട്
പുറകത്തക്കനിറങ്ങനിയതഭായനി  അറനിഞഭാല  ആ  വനിവരലാം  പ്രകദശ
വഭാസനികേളക്കട്ട്  എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.  മുഖഭാനരലാം  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  ജഭാഗത
പഭാലനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകുന്ന  Early  warning  SMS
System  വയനഭാടട്ട്,  മൂന്നഭാര്  എന്നതീ  കമഖലകേളനില  നടപഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

7. വനലജതീവനികേലള ആകേര്ഷനിക്കുന്ന കൃഷനിരതീതനികേള ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കേര്ഷകേര്ക്കനിടയനില അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള.

8.  വനലജതീവനി  ആക്രമണലാംമൂലമുള്ള  കൃഷനിനഭാശലാം  അനുഭവലപടുന്ന
വനത്തനിനകേത്തുള്ള  ലസറനിലലമന്റുകേളനിലനനിനലാം  കുടുലാംബങ്ങലള
നഷപരനിഹഭാരലാം  നലകേനി  അവരുലട  സമ്മേതകത്തഭാലട
മഭാറനിപഭാര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള.

9.  വനത്തനിനകേത്തട്ട്  വനലമൃഗങ്ങളക്കട്ട്  ജലവലാം  ഭക്ഷണവലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ജലസലാംഭരണനികേളുലാം  ലചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേളുലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം വനവലക്കരണലാം നടത്തുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള.

10.  പ്രശ്നങ്ങളുണഭാക്കുന്ന  കുരങ്ങുകേലള  പനിടനിചട്ട്  മഭാറഭാനുലാം  നനിയമഭാനുസരണലാം
വനലലാംകേരനിക്കഭാനുമുള്ള ഉള്ള നടപടനികേള 

11. വനത്തനിനകേത്തട്ട്  വനലമൃഗങ്ങളക്കട്ട്  ഭക്ഷണ  ലഭലത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി ഫലവൃക്ഷങ്ങള നട്ടുവളര്ത്തുകേ.

12.  കൃഷനിലയ  നശനിപനിക്കുന്ന  കേഭാട്ടുപന്നനികേലള  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില  വചട്ട്
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  വലവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  കവടയഭാടുന്നതനിനുള്ള
അനുമതനി.
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ലവററനിനറനി സര്വകേലഭാശഭാലയനിലല ഫനിസനിക്കല എഡഡ്യുകക്കഷന 
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ലപ്രഭാഫസര് തസ്തനികേ 

116 (3385) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം 
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ലവററനിനറനി  &  അനനിമല  സയനസട്ട്  യൂണനികവഴനിറനി

KVASU/GA/A/1648/2014  നമ്പരഭായനി  18-3-2015-നട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിച  റഭാങട്ട്

ലനിസ്റ്റനിലനതനിലര  പരഭാതനി  വന്നതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ

KVASU/GA/A/1648/2014  നമ്പരഭായനി  29-10-2015-നട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിച

അനപത്തനിമൂന്നട്ട്  കപരുലട  ഫനിസനിക്കല  എഡഡ്യൂകക്കഷന  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  ലപ്രഭാഫസര്

തസ്തനികേയനികലക്കുളള  റനിടവസ്ഡട്ട്  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  നനിയമപ്രശ്നങ്ങള

ഏലതങനിലലാം  കകേഭാടതനിയനില  നനിലനനിലക്കുനകണഭാ;  ഉലണങനില  അടനിയനരമഭായനി

ആയതട്ട് തതീര്ക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള  ലനിസ്റ്റനില  നനിനലാം  ഇതുവലര  എത  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം

ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;

(സനി) റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് കേഭാലഭാവധനി എന്നട്ട് അവസഭാനനിക്കുലാം;

(ഡനി)  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിക്കുലാംമുമ്പട്ട്  എത  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം

നലകേഭാനഭാകുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റനിലള്ള  പരമഭാവധനി  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നലകേഭാന  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  റനിടവസ്ഡട്ട്  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  കകേലസഭാനലാം  നനിലവനിലനില്ല.

എന്നഭാല റനിടവസ്ഡട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് വരുന്നതനിനുമുമ്പട്ട് ശതീ. മകഹഷട്ട് ലകേ.വനി. എന്ന വലക്തനി

ലകേഭാടുത്ത WP(c) നമ്പര് 18457/2015 എന്ന കകേസട്ട് നനിലവനിലണട്ട്. 

(ബനി) 5 കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) 28-10-2018-നട്ട് അവസഭാനനിക്കുലാം. 

(ഡനി&ഇ)  നനിലവനില  ഒഴെനിവകേളനില്ല.  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി

തതീരുന്നതനിനുമുമ്പട്ട് ഒഴെനിവട്ട് വരുന്ന തസ്തനികേകേളനികലയട്ട് നനിയമനലാം നടത്തുന്നതഭാണട്ട്. 
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 മൃഗകഡഭാകറുലട നനിയമനലാം

117 (3386)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  നഗരസഭയനിലല  മൃഗഭാശുപതനിയനില  കഡഭാകര്
ഇല്ലഭാലയന്നതട്ട്  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇവനിലട  കഡഭാകലറ  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
നഗരസഭഭാ  ലചേയര്മഭാനുലാം  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേരുലാം  കചേര്നനലകേനിയ
നനികവദനത്തനിനകമല എനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുലവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  മൃഗഭാശുപതനിയനില  കഡഭാകലറ  നനിയമനിക്കഭാന  അടനിയനര
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

ലകേഭായനിലഭാണനി  മൃഗഭാശുപതനിയനില  കഡഭാകലറ  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
നഗരസഭഭാ ലചേയര്മഭാനുലാം നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേരുലാം കചേര്ന്നട്ട് നലകേനിയ നനികവദനലാം
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   ലകേഭായനിലഭാണനി  നഗരസഭയനിലല  മൃഗഭാശുപതനിയനില  കഡഭാകലറ
നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപട്ട്  ഡയറകറനിലനനിനലാം
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   നനിലവനില കചേഭാമ്പഭാല മൃഗഭാശുപതനിയനിലല
സതീനനിയര്  ലവററനിനറനി  സര്ജന,  കഡഭാ.  ആര്.  ബഭാബുരതത്തനിനട്ട്  ലകേഭായനിലഭാണനി
മൃഗഭാശുപതനിയനിലല  സതീനനിയര്  ലവററനിനറനി  സര്ജലന്റെ  അധനികേ  ചുമതല
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

നഭായ പ്രജനന നനിയനണ പദതനി
118 (3387)   ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി  :

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു  :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന  :
ശതീ  .     കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില  ലതരുവട്ട്  നഭായ  നനിയനണത്തനിനുള്ള

എ.ബനി.സനി.  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഫണട്ട്  വകേയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം  ഇതട്ട്  ജനില്ലഭാ
പഞ്ചഭായത്തനിനട്ട് ടകേമഭാറുന്നതനിനുലാം എലനങനിലലാം ഉത്തരവകേള പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില അതനിലന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
(സനി)  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  എലനല്ലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടന

ലകേഭാണനിരനിക്കുന എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപനിലനനിനലാം ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  17/09/2015-ലല  2840/2015/എല.എസട്ട്.ജനി.ഡനി.  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവനിലന്റെയുലാം  27/08/2016-ലല  45151/ആര്.സനി.3/2014/എല.എസട്ട്.ജനി.ഡനി.

നമ്പര് സര്ക്കുലറനിലന്റെയുലാം പകേര്പട്ട് *ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.

(സനി)  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനിലന്റെ  ലതരലഞടുത്ത  മൃഗഭാശുപതനികേളനിലല

സഗൗകേരലലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  വനിവനിധ  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള

ആനനിമല ബര്ത്തട്ട് കേണ്കട്രെഭാള (എ.ബനി.സനി.) പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

 ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായലാം

119 (3388)   ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് വനവലാം 

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഏലതഭാലക്ക  കരഭാഗങ്ങളക്കഭാണട്ട്  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായലാം

അനുവദനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയനില  അലാംഗങ്ങളഭായ  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ക്ഷതീര

സരക്ഷഭാ പദതനി പ്രകേഭാരലാം തഭാലഴെപറയുന്ന സഹഭായങ്ങള നലകേനിവരുന: 

• അപകേട മരണലാം

• സഭായനിയഭായ അലാംഗടവകേലലലാം

• മഭാരകേകരഭാഗങ്ങള 

• സഭാലാംക്രമനികേ കരഭാഗങ്ങള

• ജന്തുജനല കരഭാഗങ്ങള

• കപവനിഷബഭാധ

• പഭാമ്പുകേടനി

• ക്ഷതീരവൃത്തനിയുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ള  മഭാരകേമഭായ  
പരനിക്കുകേളക്കട്ട്. 

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സഭാപനങ്ങള 

120  (3389)    ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന    : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങള  ഏലതഭാലക്കലയനലാം  ഇവയനില  എത  തസ്തനികേകേള
ഉലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത തസ്തനികേകേളനില ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്നവ എത; ആയതട്ട് കേഭാറഗറനി തനിരനിചട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 
സഭാപനലാം തസ്തനികേകേള എണ്ണലാം

(1) (2) (3)

ലവററനിനറനി  കഹഭാസനിറല,
പഭാണകഞ്ചരനി

സതീനനിയര്  ലവററനിനറനി  സര്ജന,
ടലവ്കസ്റ്റഭാക്കട്ട്  ഇനലസകര്,  അറന്റെന്റെട്ട്,
പഭാര്ടട്ട് ടടലാം സസ്വതീപര്

1 വതീതലാം

ഐ.സനി.ഡനി.പനി.
സബ്ലസന്റെര്, കേണ്ണഭാറ

ടലവ്കസ്റ്റഭാക്കട്ട് ഇനലസകര് 1 

ലവററനിനറനി  കഹഭാസനിറല,
വഭാണനിയമ്പഭാറ

സതീനനിയര്  ലവററനിനറനി  സര്ജന,
ടലവ്കസ്റ്റഭാക്കട്ട്  ഇനലസകര്,  അറന്റെന്റെട്ട്,
പഭാര്ടട്ട്ടടലാം സസ്വതീപര് 

1 വതീതലാം

എ.ഐ.ലസന്റെര്,
വനിലങ്ങന്നൂര്

ടലവ്കസ്റ്റഭാക്കട്ട് ഇനലസകര്, അറന്റെന്റെട്ട് 1 വതീതലാം

ലവററനിനറനി  കഹഭാസനിറല,
മഭാനഭാമലാംഗലലാം

സതീനനിയര്  ലവററനിനറനി  സര്ജന
ടലവ്കസ്റ്റഭാക്കട്ട്  ഇനലസകര്,  അറന്റെന്റെട്ട്,
പഭാര്ടട്ട് ടടലാം സസ്വതീപര്

1 വതീതലാം

ഐ.സനി.ഡനി.പനി.
സബ്ലസന്റെര്,
മരത്തഭാക്കര

ടലവ്കസ്റ്റഭാക്കട്ട് ഇനലസകര് 1 

ലവററനിനറനി
ഡനിലസനസറനി, പൂത്തൂര്

ലവററനിനറനി  സര്ജന,  ടലവ്കസ്റ്റഭാക്കട്ട്
ഇനലസകര്,  അറന്റെന്റെട്ട്,  പഭാര്ടട്ട്  ടടലാം
സസ്വതീപര്

1 വതീതലാം

ലവററനിനറനി  കഹഭാസനിറല,
ഒല്ലൂര്

സതീനനിയര്  ലവററനിനറനി  സര്ജന,
ടലവ്കസ്റ്റഭാക്കട്ട്  ഇനലസകര്,  അറന്റെന്റെട്ട്,
പഭാര്ടട്ട് ടടലാം സസ്വതീപര്

1 വതീതലാം

ഐ.സനി.ഡനി.പനി.
സബ്ലസന്റെര്,
ടതക്കഭാട്ടുകശരനി

ടലവ്കസ്റ്റഭാക്കട്ട് ഇനലസകര് 1 
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(1) (2) (3)

ലവററനിനറനി
ഡനിലസനസറനി,
മൂര്ക്കനനിക്കര

ലവററനിനറനി  സര്ജന,  ടലവ്കസ്റ്റഭാക്കട്ട്
ഇനലസകര്,  അറന്റെന്റെട്ട്,  പഭാര്ടട്ട്  ടടലാം
സസ്വതീപര്

1 വതീതലാം

ഐ.സനി.ഡനി.പനി.
സബ്ലസന്റെര്, കൂടഭാല

ടലവ്കസ്റ്റഭാക്കട്ട് ഇനലസകര് 1 

ലവററനിനറനി
ഡനിലസനസറനി,
ചേനിറയഭാകക്കഭാടട്ട്

ലവററനിനറനി  സര്ജന,  ടലവ്കസ്റ്റഭാക്കട്ട്
ഇനലസകര്,  അറന്റെന്റെട്ട്,  പഭാര്ടട്ട്  ടടലാം
സസ്വതീപര്

1 വതീതലാം

ഐ.സനി.ഡനി.പനി.
സബ്ലസന്റെര്,
മഭാടക്കത്തറ

ടലവ്കസ്റ്റഭാക്കട്ട് ഇനലസകര് 1 

ലവററനിനറനി
ഡനിലസനസറനി,
കേടനിലപൂവലാം

ലവററനിനറനി  സര്ജന,  ടലവ്കസ്റ്റഭാക്കട്ട്
ഇനലസകര്,  അറന്റെന്റെട്ട്,  പഭാര്ടട്ട്  ടടലാം
സസ്വതീപര്

1 വതീതലാം

ലവററനിനറനി
ഡനിലസനസറനി,
തഭാണനിക്കുടലാം

ലവററനിനറനി  സര്ജന,  ടലവ്കസ്റ്റഭാക്കട്ട്
ഇനലസകര്,  അറന്റെന്റെട്ട്,  പഭാര്ടട്ട്  ടടലാം
സസ്വതീപര്

1 വതീതലാം

ലവററനിനറനി
ഡനിലസനസറനി,
കൂര്ക്കകഞ്ചരനി

ലവററനിനറനി  സര്ജന,  ടലവ്കസ്റ്റഭാക്കട്ട്
ഇനലസകര്,  അറന്റെന്റെട്ട്,  പഭാര്ടട്ട്  ടടലാം
സസ്വതീപര്

1 വതീതലാം

(ബനി)  കമലപറഞ  സഭാപനങ്ങളനില  തസ്തനികേകേള  ഒനലാം  ഒഴെനിഞ്ഞു
കേനിടക്കുന്നനില്ല. 

ലകേപ്കകേഭാ വനിലപന നടത്തുന്ന കകേഭാഴെനിയനിറചനിയനിലല 
ജലഭാലാംശകതഭാതട്ട്

121 (T3390)     ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബ്ബട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ലകേപ്കകേഭാ കനരനിട്ടുലാം,  ഔടട്ട് ലലറ്റുകേള വഴെനിയുലാം വനിലക്കുന്ന കകേഭാഴെനി ഇറചനി
മറട്ട് സസ്വകേഭാരല കേചവടക്കഭാര് വനിലപന നടത്തുന്ന കബഭായനിലര് കകേഭാഴെനി ഇറചനിയുമഭായനി
ഏലതല്ലഭാലാം  തരത്തനിലലാം  വനിധത്തനിലലാം  വലതലഭാസലപടനിരനിക്കുന  എന്നതട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേപ്കകേഭായനിലൂലട  വനിലക്കുന്ന  ഇറചനിയനില  ജലഭാലാംശലാം
വളലരയധനികേമഭാലണന്ന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  ആവലഭാതനി  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില  ലകേപ്കകേഭായുലട  കേണക്കട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  എത  ശതമഭാനലാം  ജലഭാലാംശലാം  വലര
അനുവദനതീയമഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില  വനിലപന  നടത്തുന്ന,  ഫതീസറനില  വയഭാത്ത
കകേഭാഴെനിയനിറചനിയനിലല  ജലഭാലാംശ  കതഭാതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള
കേബളനിപനിക്കലപടുന്നനിലല്ലന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തഭാന സതസ്വര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  പഗൗളട്രെനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഇന്റെകഗഷന  ഫഭാമുകേളനില,  ലകേപ്കകേഭായുലട  ഇറചനികക്കഭാഴെനി

വളര്ത്തല കകേന്ദ്രത്തനില ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങലള,  ലകേപ്കകേഭായുലട സസ്വനലാം

തതീറ  നലകേനി,  ശഭാസതീയമഭായനി  വളര്ത്തനിലയടുക്കുന.   കകേഭാഴെനികേളക്കട്ട്  45  ദനിവസലാം

പ്രഭായമഭാകുകമ്പഭാള  തനിരുവനനപുരലത്ത  കപടയനിലള്ള  കപ്രഭാസനിലാംഗട്ട്  പഭാന്റെനില

ലകേഭാണ്ടുവന്നട്ട്  സലാംസരനിചഭാണട്ട്  ലകേപ്കകേഭാ  കകേഭാഴെനിയനിറചനി  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നതട്ട്.

ലവററനിനറനി  കഡഭാകറുലാം  സൂപര്ടവസര്മഭാരുലാം  നനിരനരലാം  കകേഭാഴെനികേളുലട  ആകരഭാഗല

സനിതനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  വനിലയനിരുത്തുന.   ലകേപ്കകേഭാ  കകേഭാഴെനിയനിറചനിയനില

മനുഷലര്ക്കട്ട്  ഹഭാനതീകേരമഭാകുന്ന  കഹഭാര്കമഭാണുകേകളഭാ  രഭാസപദഭാര്തങ്ങകളഭാ

ഉണഭാവകേയനില്ല.   ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമങ്ങള  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണട്ട്

പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  യനവലക്കരനിചതുലാം  ശുചേനിതസ്വലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുമഭായ

ലപ്രഭാസനിലാംഗട്ട് പഭാന്റെനില ശഭാസതീയമഭായതീ സലാംസരനിക്കുന്നതനിനഭാല മനുഷലര്ക്കട്ട് ഭതീഷണനി

ഉയര്ത്തുന്ന  ആകരഭാഗല  പ്രശ്നങ്ങലളഭാനലാംതലന്ന  ഉണഭാകുന്നനില്ല.   കകേഭാഴെനിലയ

സലാംസരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  മുമ്പുലാം  സലാംസരനിചതനിനുകശഷവലാം  ലവററനിനറനി  കഡഭാകര്മഭാര്

പരനികശഭാധനിചട്ട് ഇറചനിയുലട ഗുണകമന്മ ഉറപ്പുവരുത്തുന. 

സസ്വകേഭാരല  കേചവടക്കഭാര്  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിന്നട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന

കകേഭാഴെനികേലളയഭാണട്ട്  ഇറചനി  ഉലപഭാദനത്തനിനട്ട്  കൂടുതല  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്.

അതനിനഭാല സസ്വകേഭാരല  കേചവടക്കഭാര് നലകുന്ന കകേഭാഴെനിയനിറചനിയുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം

സലാംബനനിചട്ട്  ഉറപ്പുപറയഭാന  കേഴെനിയുകേയനില്ല.   എന്നഭാല  ലകേപ്കകേഭാ  കകേഭാഴെനി

ഇറചനിയുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി)  ലകേപ്കകേഭാ  കകേഭാഴെനിയനിറചനിയനില  ജലഭാലാംശലാം  അധനികേമഭാലണനള്ള

തരത്തനിലള്ള  ആവലഭാതനികേള  ലകേപ്കകേഭായട്ട്  ലഭനിചനിടനില്ല.  എങനിലലാം

സലാംസരനിചതനിനുകശഷലാം ചേനില്ലനിലാംഗട്ട് തുടങ്ങനിയ പ്രക്രനിയകേളക്കട്ട് വനികധയമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ

ഫലമഭായനി  8%  മുതല  12%  വലര  ജലഭാലാംശലാം  കകേഭാഴെനിയനിറചനിയനില നനിലനനിലക്കഭാന

സഭാധലതയുലണന്നഭാണട്ട് ശഭാസതീയ പഠനലാം ലതളനിയനിക്കുന്നതട്ട്. 

(സനി)  കകേഭാഴെനിയനിറചനിയനില  നനിലനനിലക്കഭാന  സഭാധലതയുള്ള  ജലഭാലാംശകതഭാതട്ട്

സലാംബനനിച  വനിവരലാംകൂടനി  കലബലനില  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 
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   പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനിലല തനിരുവഴെഭാലാംകുന്നട്ട് ലവററനിനറനി 
സര്വകേലഭാശഭാല

122 (3391)   ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനിലല  തനിരുവഴെഭാലാംകുന്നട്ട്  ലവററനിനറനി
സര്വകേലഭാശഭാലയനികലക്കട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴെനിയഭാകണഭാ  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതട്ട്;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനിലട  ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില  എതകപര്  കജഭാലനി
ലചേയ്യുനണട്ട്;  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലവററനിനറനി  സര്വകേലഭാശഭാലയനിലല  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനിലല
തനിരുവഴെഭാലാംകുന്നട്ട്  കകേന്ദ്രത്തനില  അനദലഭാപകേ  നനിയമനങ്ങള  പനി.എസട്ട്.സനി.
വഴെനിയഭാണട്ട്  നടത്തുന്നതട്ട്.   എന്നഭാല  അദലഭാപകേ  നനിയമനങ്ങള  യൂണനികവഴനിറനി
കനരനിടഭാണട്ട് നടത്തുന്നതട്ട്. 

(ബനി)  അനദലഭാപകേ  തസ്തനികേകേളനില  ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില
നനിലവനില 10  കപര് കജഭാലനി ലചേയ്യുനണട്ട്.  പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേലളല്ലഭാലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ലയ
അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. 

 ചേഭാത്തമലാംഗലലാം റതീജനിയണല പഗൗളട്രെനി ഫഭാലാം ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട് ലസന്റെര്
ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

123 (T3392)   ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ചേഭാത്തമലാംഗലലാം  റതീജനിയണല  പഗൗളട്രെനി  ഫഭാലാം  ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെര്  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇതട്ട് എന്നകത്തക്കട്ട് തുറന
ലകേഭാടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
ചേഭാത്തമലാംഗലലാം  റതീജനിയണല  പഗൗളട്രെനി  ഫഭാലാം  ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെര്  ലകേടനിട

നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇലക്ട്രേനിഫനികക്കഷന കജഭാലനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
കശഷലാം  31-12-2016-നട്ട്  മുമ്പഭായനി  തുറനലകേഭാടുക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലമന്നട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനികലയട്ട് ആവശലമഭായ മരുനകേളുലാം  വഭാക്സൈനിനുലാം
ഉപകേരണങ്ങളുലാം വഭാങ്ങുന്ന നടപടനി

124 (3393) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപട്ട്  ഡയറകറഭാഫതീസനില  മൃഗസലാംരക്ഷണ
കമഖലയനികലയട്ട്  ആവശലമഭായ  മരുന്നട്ട്,  വഭാക്സൈനിന,  ഉപകേരണങ്ങള  എന്നനിവ
വഭാങ്ങുന്നതട്ട്  സലാംബനനിച  വനിഷയലാം  ടകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്ന  സതീറനില  ഏതട്ട്
തസ്തനികേയനിലള്ള ജതീവനക്കഭാരനഭാണട്ട് കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നതട്ട്; നനിലവനില പ്രസ്തുത സതീറനില
കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന ജതീവനക്കഭാരന എനമുതലഭാണട്ട്  ടനി  സതീറനില കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്നതട്ട്;
മൂന്നട്ട് വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി ഒകര ജതീവനക്കഭാരനഭാകണഭാ പ്രസ്തുത സതീറനില തുടരുന്നതട്ട്;
മൂന്നട്ട് വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി ഈ സതീറനില തുടരുന്ന ജതീവനക്കഭാരലന മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ;

(ബനി) മരുനകേളുലാം വഭാക്സൈനിനുലാം ഉപകേരണങ്ങളുലാം വഭാങ്ങുന്ന വനിഷയലാം ടകേകേഭാരലലാം
ലചേയ്യുന്ന  സതീറനിലല  ജതീവനക്കഭാരന  കേഴെനിഞ  ആറട്ട്  വര്ഷത്തനിനനിടയനില
വനികദശയഭാതകേള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എത പ്രഭാവശലലാം; ഏലതഭാലക്ക തതീയതനികേളനില;
ആയതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ആയതനിലന്റെ വനിശദവനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടനി  സതീറനിലല  പ്രവര്ത്തനലാം സലാംബനനിചട്ട്  ഏലതങനിലലാം  വനിധത്തനിലള്ള
പരഭാതനികേകളഭാ  ആകരഭാപണങ്ങകളഭാ  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  ആയതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്
അകനസ്വഷണലാം  നടത്തുകേകയഭാ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയനിട്ടുലണങനില
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിടനിലല്ലങനില  എന്തുലകേഭാലണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനിലള്ള  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപട്ട്  ഡയറകര്  ഇകപഭാകഴെഭാ
ഇതനിനുമുകമ്പഭാ  ഡയറകര്  സഭാനലാം  വഹനിചനിരുന്നകപഭാള  പ്രസ്തുത  സതീറനില
ടകേകേഭാരലലാം  ലചേയനിരുന്ന  വനിഷയങ്ങളഭായ  ലമഡനിസനിന,  വഭാക്സൈനിന,  ഉപകേരണങ്ങള
എന്നനിവയുലട  വഭാങ്ങലമഭായനി  ബനലപടട്ട്  എലനങനിലലാം  പരഭാതനികേകളഭാ
ആകരഭാപണങ്ങകളഭാ  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  അതുസലാംബനനിചട്ട്  വനിശദമഭായ
വനിശദതീകേരണലാം നലകുകമഭാ;

(ഇ)  നനിലവനിലള്ള  ഡയറകര്  കേഴെനിഞ  ആറട്ട്  വര്ഷത്തനിനനിലട  ഡയറകര്
തസ്തനികേയനിലണഭായനിരുന്നകപഭാലഴെഭാലക്ക ഏലതഭാലക്ക മരുന്നട്ട് കേമ്പനനികേളനില നനിനള്ള
മരുനകേള  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്  എന്നട്ട്
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപട്ട് ഡയറകറഭാഫതീസനില മരുന്നട്ട്,  വഭാക്സൈനിന എന്നനിവ
വഭാങ്ങുന്ന  വനിഷയലാം  ജനി3  സതീറനിലലാം  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്ന  വനിഷയലാം  ജനി1
സതീറനിലമഭാണട്ട്  ടകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നതട്ട്.   ടലവ്കസ്റ്റഭാക്കട്ട്  ഇനലസകര്,  സൂപ്രണട്ട്,
ഫതീലഡട്ട്  ഓഫതീസര്,  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  ഡയറകര്  (സനി.എസട്ട്.ഒ.)  ലഡപഡ്യൂടനി
ഡയറകര്(വനി)  അഡതീഷണല  ഡയറകര്  (എ.എചട്ട്.)  ഡയറകര്  തുടങ്ങനിയ
ഉകദലഭാഗസരടങ്ങുന്ന  ലടകനിക്കല  കേമ്മേനിറനിയുലട  ശനിപഭാര്ശയനില  ലസക്രടറനി
ലചേയര്മഭാനഭായുള്ള  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  പര്കചസട്ട്  കേമ്മേനിറനിയഭാണട്ട്  മരുന്നട്ട്  വഭാങ്ങല
സലാംബനനിചട്ട് തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുന്നതട്ട്.  ജനി3  സതീറനില ടലവ്കസ്റ്റഭാക്കട്ട് ഇനലസകര്
തസ്തനിയനിലള്ള ജതീവനക്കഭാരനുലാം (8-12-10 മുതല) ജനി1 സതീറനില കഭാര്ക്കട്ട് തസ്തനിയനിലള്ള
ജതീവനക്കഭാരനുലാം (29-6-16 മുതല) കജഭാലനി ലചേയ്തുവരുന.  സലലാംമഭാറലാം സലാംബനനിചട്ട്
നനിലവനിലള്ള സര്ക്കഭാര് മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി ആവശലലമങനില നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(ബനി)  മരുനകേളുലാം  വഭാക്സൈനിനുലാം  വഭാങ്ങുന്ന  വനിഷയലാം  ടകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്ന
സതീറനിലല  ജതീവനക്കഭാരന ടലവ്കസ്റ്റഭാക്കട്ട്  ഇനലസകറഭായ ശതീ.  നവതീന കുമഭാറനിനട്ട്
വനികദശ യഭാത നടത്തുന്നതനിനഭായനി രണട്ട് തവണ ലതീവട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

1.   വനികദശയഭാത  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  21-4-2014  മുതല  7-5-2014 വലര
പരനിവര്ത്തനിത  അവധനി  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപട്ട്  ഡയറകറുലട  11-4-14-ലലയുലാം
31-5-14-ലലയുലാം ലകേ4/ 11697/2014/എസ്റ്റഭാ. ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

2.   19-10-2015  മുതല  31-10-2015 വലര  കേമ്മേഡ്യൂടഡട്ട്  ലതീവട്ട്  (18-10-15,
1-11-15  അവധനി  ദനിനങ്ങള  ഉളലപലട)  ടനിയഭാനട്ട്  വനികദശത്തട്ട്  കപഭാകുവഭാനഭായനി
16-10-15-  ലല ലകേ.4.27320/15/എസ്റ്റഭാ.  ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപട്ട്
ഡയറകര് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്ന  വനിഷയലാം  ടകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്ന  സതീറനിലല
ജതീവനക്കഭാരനഭായ  ശതീ.  ഹരനികുമഭാര്  പനി.ലജ.  കേഴെനി ഞ  ആറട്ട്  വര്ഷത്തനിനനിടയനില
വനികദശയഭാത നടത്തനിയനിടനില്ല. 

(സനി)  ജനി3  ലസക്ഷനനിലല ഉകദലഭാഗസനഭായ ശതീ.  നവതീന കുമഭാര് ടകേക്കൂലനി
ആവശലലപടുന്നതഭായുലാം  ടകേക്കൂലനി  നലകേനിയനിലല്ലങനില  ഫയലകേള  വചട്ട്
തഭാമസനിപനിക്കുന്നതഭായുലാം ആകരഭാപനിചട്ട് കപരട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാത്ത മരുന്നട്ട് കേമ്പനനിയുലട
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പ്രതനിനനിധനി എന്നട്ട് കേഭാണനിചട്ട് ബഹുമഭാനലപട വകുപ്പുമനനിക്കട്ട് നലകേനിയ പരഭാതനിയനില
മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപട്ട്  ഡയറകകററനിലല  കജഭായനിന്റെട്ട്  ഡയറകര്  (എല.പനി.)
അകനസ്വഷണലാം നടത്തുകേയുണഭായനി.  മരുന്നട്ട് കേമ്പനനികേളക്കട്ട് കപലമന്റെട്ട് നലകുന്നതനില
തഭാമസലാം  വരുത്തനിയനിടനിലല്ലന്നട്ട്  കേണതനിനഭാലലാം  കപലമന്റെട്ട്  നലകുന്നതട്ട്  കകേന്ദ്രതീകൃത
കസ്റ്റഭാക്കുകേളുള്ള  3  ജനില്ലഭാ  മൃഗസലാംരക്ഷണ  ഓഫതീസകേള  മുഖഭാനരമഭായതനിനഭാല
ഡയറകകററനിനട്ട്  പ്രകതലകേനിചട്ട്  കറഭാള  ഒനലാം  ഇല്ലഭാത്തതനിനഭാലലാം  ആകരഭാപണലാം
അടനിസഭാനരഹനിതമഭാലണന്നട്ട് കേലണത്തനി തുടര്നടപടനികേള അവസഭാനനിപനിച്ചു. 

ജനി1 സതീറനിലന സലാംബനനിചട്ട് യഭാലതഭാരു പരഭാതനികേളുലാം ഇല്ല. 

(ഡനി) ഇല്ല.  

(ഇ) മരുന്നട്ട് കേമ്പനനികേളുലട കപരുകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. M/s Unicure India, Noida

2. M/s Southern Union Pharmaceuticals (Kerala) Pvt Ltd Thrissur

3. Teecee Pharma, Thiruvananthapuram

4. Esgee Pharmaceuticals & Chemicals Thiruvananthapuram

5. The Pharmaceuticals & Chemicals Travancore

6. Arjun Pharmaceuticals, Chennai

7. M/s Pfizer Ltd, Mumbai (Dewormer)

കേനകുടനി പരനിപഭാലനലാം

125 (3394)   ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേനകുടനി  പരനിപഭാലന  പദതനിയനുസരനിചട്ട്  എലനല്ലഭാലാം
സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട് നലകുന്നതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭാഫട്ട്  അകഡഭാപ്ഷന  കപ്രഭാഗഭാലാം,  കഗഭാവര്ദനിനനി  എന്നതീ  പദതനികേളഭാണട്ട്
കേനകുടനി പരനിപഭാലന പരനിപഭാടനിയനില നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. ഒരു പശുക്കുടനിലയ 4-30
മഭാസലാം പ്രഭായലാം വലര ശഭാസതീയമഭായനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആവശലമഭായ ലചേലവനിലന്റെ
പകുതനി,  പരനിധനിക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനികേസന  ഫണനിലനനിനലാം
ധനസഹഭായമഭായനി  നലകുന്ന പദതനിയഭാണട്ട്  കഗഭാവര്ദനിനനി  പദതനി.   സമഭാനമഭായ
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ഒരു  പദതനിയഭാണട്ട്  കേഭാഫട്ട്  അകഡഭാപ്ഷന  കപ്രഭാഗഭാലാം.   ഈ  പദതനിയനില
ധനസഹഭായത്തനിലന്റെ  പകുതനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുലാം  കശഷനിക്കുന്ന  പകുതനി
ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളുലാം  നലകുന.   കഗഭാവര്ദനിനനി  പദതനിയനിലല  എനകറഭാളലമന്റെട്ട്
നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പകുതനികയഭാളലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   കശഷനിചവ
നടനവരുന.  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളുലട  വനിഹനിതലാം  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  കേഭാഫട്ട്
അകഡഭാപ്ഷന  കപ്രഭാഗഭാമനിലല  എനകറഭാളലമന്റെട്ട്  നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.   സലാംസഭാന
തലത്തനില ഒരു അഡതീഷണല ഡയറകറുലട കനതൃതസ്വത്തതനില പ്രകതലകേ കേനകുടനി
പരനിപഭാലന  പരനിപഭാടനിയുലട  ആസഭാനലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.   തനിരുവനനപുരലാം,
ലകേഭാല്ലലാം, ആലപ്പുഴെ, കകേഭാടയലാം, തൃശ്ശൂര്, പഭാലക്കഭാടട്ട്, കേണ്ണൂര്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് എന്നതീ എടട്ട്
ജനില്ലകേളനില  ഈ  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  പ്രകതലകേലാം  ജനില്ലഭാതല  ഓഫതീസകേളുലാം
ലവററനിനറനി  സര്ജനമഭാരുലാം  നനിലവനിലണട്ട്.   പത്തനലാംതനിട,  ഇടുക്കനി,  മലപ്പുറലാം,
എറണഭാകുളലാം,  വയനഭാടട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എന്നതീ  ആറട്ട്  ജനില്ലകേളനില  പ്രഭാകദശനികേ
സര്ക്കഭാര് മൃഗഭാശുപതനിയനിലല ലവററനിനറനി കഡഭാകര്മഭാരഭാണട്ട് പദതനി നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.

ഈ പദതനിയനുസരനിചട്ട് നലകുന്ന സഹഭായങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1.  4-30  മഭാസലാം പ്രഭായലാം വലര ആവശലമഭായനിവരുന്ന കേനകുടനി  തതീറയുലട
പകുതനിവനില, പരനിധനിയട്ട് വനികധയമഭായനി ധനനസഹഭായലാം നലകുന.

2.  പശുക്കുടനിലയ  4-32  മഭാസലാം പ്രഭായലാം വലര ഇനഷസ്വര് ലചേയ്യുന്ന പ്രതീമനിയലാം
തുകേയുലട പകുതനി ധനസഹഭായലാം നലകുന. 

3.  കേര്ഷകേനട്ട് ശഭാസതീയ പരനിശതീലനലാം നലകുകേയുലാം 100 രൂപ പരനിശതീലന
ബത്ത നലകുകേയുലാം ലചേയ്യുന. 

4.  ആവശലമഭായ ലവററനിനറനി സഹഭായലാം നലകുന.

5. പുലകൃഷനിക്കട്ട് കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം നലകുന.

 മൃഗങ്ങകളഭാടുള്ള ക്രൂരത

126 (3395) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബ്ബട്ട്

ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്

കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര്

ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദട്ട്  .    പനി.  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേനകേഭാലനികേലള  വഭാഹനങ്ങളനില  കേയറനിലകേഭാണട്ട്  കപഭാകുന്നതട്ട്
ബനലപട ചേടങ്ങള പഭാലനിച്ചുലകേഭാണല്ല എന്ന ആകക്ഷപലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  നനിയമലത്തക്കുറനിചട്ട്  ആവശലമഭായ അവകബഭാധമനില്ലഭാത്തതഭാണട്ട്  ഇതനിനട്ട്
കേഭാരണലമന്നട്ട്  കുരുതുനകണഭാ;  എങനില  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേകളഭാടനുബനനിചട്ട്
കബഭാധവലക്കരണ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി) മൃഗങ്ങലള ദതീര്ഘദൂരലാം നടത്തനിലക്കഭാണട്ട് കപഭാകേരുലതന്ന നനിയമവലവസ
പഭാലനിക്കഭാലതയുലാം  കവണത  സരക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാലതയുലാം  ആന
ഉളലപലടയുള്ള മൃഗങ്ങലള വഭാഹനങ്ങളനില കേയറനിലക്കഭാണട്ട്  കപഭാകുന്നതട്ട്  നനിരവധനി
അപകേടങ്ങളക്കട്ട്  ഇടയഭാക്കനിയ  സഭാഹചേരലലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഇതനിലനതനിലര
നനിയനണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  മഭാലാംസഭാവശലത്തനിനഭായനി  കകേരളത്തനികലയട്ട്  ഉരുക്കലള  അയല
സലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിന്നഭാണട്ട്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതട്ട്.   ആയതനിനഭാല
കകേരളത്തനിലല  അതനിര്ത്തനി  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില  മൃഗങ്ങളുലട
ട്രെഭാനകസഭാര്കടഷനുമഭായനി  ബനലപട  ചേടങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  അവകബഭാധലാം
നലകുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(സനി) വനലാം വകുപട്ട്,  ട്രെഭാനകസഭാര്ടട്ട് വകുപട്ട്,  കപഭാലതീസട്ട് വകുപട്ട് എന്നനിവയുമഭായനി
സഹകേരനിചട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.   കൂടഭാലത  ലചേക്കട്ട്
കപഭാസ്റ്റുകേളനിലല  പരനികശഭാധന  കേര്ശനമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ക്ഷതീര സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം 
127 (3396)  ശതീ  .   ലകേ  .  വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട്  :

ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന  :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു  :
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ക്ഷതീര  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം

കേഭാരലക്ഷമവലാം  സതഭാരലവലാം  ഉര്ജ്ജനിതവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനല്ലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ക്ഷതീര  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിനഭായനി
എത രൂപയഭാണട്ട് നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളനില  പഭാല  നലകുന്ന  എല്ലഭാ  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുലാം
കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി  നലകുന്നതനിനുളള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ഡനി)  അര്ഹതയുളള  മുഴുവന  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുലാം  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ
കക്ഷമനനിധനിയനിലനനിനലാം  ലപനഷന  ഉളലപലടയുള്ള  വനിവനിധ  ആനുകൂലലങ്ങള
നലകുന്നതനിനട്ട് എലനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ക്ഷതീര  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  സഹകേരണ  നനിയമവലാം  ചേടവലാം
അനുസരനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന.   സലാംഘങ്ങളനില  AMC
(Automatic  Milk  Collection)  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിചട്ട്  പഭാല  സലാംഭരണലാം,
വനിതരണലാം, പഭാലനിലന്റെ ഗുണകമന്മ എന്നനിവയുലട സതഭാരലത ഉറപട്ട് വരുത്തുന.  ക്ഷതീര
സലാംഘങ്ങളനില  പരനികശഭാധന  കൃതലമഭായനി  നടത്തുകേയുലാം  സലാംഘലാം  പ്രവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുന.  നനിര്ജ്ജതീവമഭായ സലാംഘങ്ങലള പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനുലാം
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ക്ഷതീര സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുലട  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  ഓകടഭാകമഷനുമുള്ള  19.50   കകേഭാടനി  രൂപയുലട
പദതനി 2016-17 വര്ഷത്തനില നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(ബനി)  2016-17  വര്ഷത്തനില ക്ഷതീര  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട  ആധുനനികേ
വലക്കരണത്തനിനഭായനി 19.50 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  

ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളനില  അളക്കുന്ന  പഭാലനിനട്ട്  ലനിററനിനട്ട്  ഒരു  രൂപ  നനിരക്കനില
ഫണനിലന്റെ ലഭലത അനുസരനിചട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഇന ലസന്റെതീവട്ട് നലകുന.  മനിലമയുലട
കേതീഴെനിലള്ള  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള  അവരുലട  പ്രവര്ത്തന  ലഭാഭത്തനില  നനിനലാം
കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി  നലകേനി  വരുനണട്ട്.   2015-16  കേഭാലയളവനില
ലഫഡകറഷനുലാം കമഖലഭാ യൂണനിയനുകേളുലാം കചേര്ന്നട്ട് അവരുലട പ്രവര്ത്തന ലഭാഭത്തനില
നനിന്നട്ട്  സലാംഘത്തനിനുലാം  പഭാല  അളക്കുന്ന  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുലാം  84  കകേഭാടനികയഭാളലാം
രൂപയുലട  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനിയുലാം  ഇനലസന്റെതീവലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയനില  അര്ഹതയുള്ള  എല്ലഭാ
ക്ഷതീരകേര്ഷകേലരയുലാം  കക്ഷമനനിധനിയനില  അലാംഗതസ്വലാം  നലകുന്നതനിനുലാം  ലപനഷനട്ട്
അര്ഹരഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  ലപനഷന  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനഭായനി  കക്ഷമനനിധനിയനില  അലാംഗതസ്വലാം,  ലപനഷന,  മറട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങള
എന്നനിവയട്ട്  ഓണ്ടലന  അകപക്ഷ  നലകുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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ക്ഷതീര സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട ആധുനനികേവലക്കരണലാം
128 (3397) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട്: 

ശതീ  .   വനി  .  ഡനി  .  സതതീശന: 
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട്: 
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  ക്ഷതീര  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിനട്ട്

എലനല്ലഭാലാം നടപടനികേള എടുത്തനിട്ടുലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എലനല്ലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആരലാംഭനിചലതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  പദതനികേളുലടയുലാം  അടങല  തുകേ  എതയഭാലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ക്ഷതീരസഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലള  ആധുനനികേവലക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം
വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി 2016-17-ല 1950 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ശുചേനിതസ്വമുള്ള  പഭാല  സലാംഭരണ  മുറനി,  കഗഭാഡഗൗണ്
ലഫസനിലനികറഷന  കേലാം  ഇനഫര്കമഷന  ലസന്റെര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  AMCU
(Automatic  Milk  Collection  Unit)  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇതര
ആവശലങ്ങളക്കുമഭായനി ധനസഹഭായലാം നലകുന. 

(ബനി)  ക്ഷതീര  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലള  ആധുനനികേവലക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം
വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി 2016-17-ല 1950 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ശുചേനിതസ്വമുള്ള  പഭാല  സലാംഭരണ  മുറനി,  കഗഭാഡഗൗണ്
ലഫസനിലനികറഷന  കേലാം  ഇനഫര്കമഷന  ലസന്റെര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  AMCU
(Automatic  Milk  Collection  Unit)  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇതര
ആവശലങ്ങളക്കുമഭായനി  ധനസഹഭായലാം  നലകുന.  മനിലമയുലട  കേതീഴെനിലള്ള  കമഖലഭാ
യൂണനിയനുകേള  ക്ഷതീകരഭാലപഭാദകേ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  കേമ്പഡ്യൂടര്വലക്കരണലാം,
ആകടഭാമഭാറനികേട്ട്  മനിലക്കട്ട് കേളക്ഷന യൂണനിറ്റുകേള,  ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ബനി.എലാം.സനി.
(ബളക്കട്ട്  മനിലക്കട്ട്  കൂളര്  യൂണനിറട്ട്)  സഭാപനിക്കല,  പ്രവര്ത്തന  ഫണനിനഭായനി
ധനസഹഭായലാം എന്നനിവ നലകേനിവരുനണട്ട്. 

(സനി)1. പഭാല സലാംഭരണ മുറനി/കഗഭാഡഗൗണ് - 450 ലക്ഷലാം 

2. ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കുന്നതനിനുള്ള  
ധനസഹഭായലാം  -162 ലക്ഷലാം 
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3. പുതനിയ ക്ഷതീരസലാംഘലാം രൂപതീകേരണലാം/പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായവ  
പുനരുദരനിക്കല - 33.825 ലക്ഷലാം 

4. ആവശലഭാധനിഷനിത സഹഭായലാം -582 ലക്ഷലാം 

5. AMC യൂണനിറട്ട് -47.25  ലക്ഷലാം 

6.  ഫഭാര്മര് ലഫസനിലനികറഷന കേലാം ഇനഫര്കമഷന ലസന്റെര്
-341.25  ലക്ഷലാം

7. ട്രെഭാനകസഭാര്കടഷന ഓഫട്ട് മനിലക്കട്ട് -12.15 ലക്ഷലാം 

8. ആകടഭാകമഷന-ജനില്ലഭാതല കേണ്കസഭാര്ഷലലാം രൂപതീകേരണലാം 
-28.00 ലക്ഷലാം 

9.  പരനിശതീലനലാം  -3.00 ലക്ഷലാം

10. Milk  processing/chilling/packing/cattle  feed  plant  
construction of cold stores  -200.00  ലക്ഷലാം

11. കസഭാഫ്റ്റെട്ട് ലവയര്  -10.00 ലക്ഷലാം

12. ഇനഫര്കമഷന കേനികയഭാസട്ട്  -44.00 ലക്ഷലാം

13. വര്ഗ്ഗതീസട്ട് കുരലന അവഭാര്ഡട്ട്  - 3.00  ലക്ഷലാം.

 ക്ഷതീര കേര്ഷകേ സലാംരക്ഷണലാം

129 (3398)  ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല പ്രകതലകേ സഭാഹചേരലത്തനില   ലതഭാഴെനിലറപട്ട് പദതനിയനില

ക്ഷതീര കേര്ഷകേലരക്കൂടനി ഉളലപടുത്തുന്നകേഭാരലലാം തകദ്ദേശഭരണ വകുപനികലക്കട്ട് ശനിപഭാര്ശ

ലചേയ്യുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേ  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  കേഭാലനിത്തതീറയുലട  ലഭലതയുലാം

50% സബ്സനിഡനിയുലാം നലകുന്നകേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മൃഗങ്ങളനിൽ  സഭാലാംക്രമനികേ  കരഭാഗങ്ങള  പടര്നപനിടനിക്കുന്നതട്ട്  തടയഭാന

തക്കസമയത്തട്ട്  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്

സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേലര  ലതഭാഴെനിലറപട്ട്  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തുന്ന കേഭാരലലാം
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനിലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇക്കഭാരലത്തനില  അനുകൂല
നടപടനി ഉണഭാകുന്ന മുറയട്ട് പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(ബനി) കേഭാലനിത്തതീറയുലട ലഭലത ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. ക്ഷതീര
സലാംഘങ്ങളനില  അളക്കുന്ന  പഭാലനിനട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  ലനിററനിനട്ട്  ഒരു  രൂപ  നനിരക്കനില
കേഭാലനിത്തതീറയട്ട്  സബ്സനിഡനി  നലകേനിവരുനണട്ട്.   കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി  ഉയര്ത്തുന്ന
കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  മൃഗങ്ങലള  ബഭാധനിക്കുന്ന  പ്രധഭാന  സഭാലാംക്രമനികേ  കരഭാഗങ്ങലള
പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അനനിമല  ഡനിസതീസട്ട്  കേണ്കട്രെഭാള  പദതനി  (ADCP)
പ്രകേഭാരലാം ചേനിടയഭായ വഭാക്സൈനികനഷന കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില നടത്തനിവരുനണട്ട്.  കൂടഭാലത
കരഭാഗബഭാധ  തടയുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  ശുചേനിതസ്വലാം  പഭാലനിക്കുന്നതനിനുള്ള
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം അണുനശതീകേരണത്തനിനട്ട് ആവശലമഭായ കബഭാധവലക്കരണവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിലന്റെ സഭാപനങ്ങള മുകഖന കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നലകേനിവരുന. 

ക്ഷതീര സലാംഘങ്ങളുലട ആധുനനികേവലക്കരണലാം 

130 (3399)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പഭാലലപഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഗുണകമന്മ
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസ്വതീകേരനിചലതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങളുലട  ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിനഭായനി  സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ക്ഷതീകരഭാലപഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ക്ഷതീരവനികേസന
വകുപട്ട്  വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   തതീറപ്പുല  കൃഷനി  വനികേസന
പദതനി,  കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി,  മനിലക്കട്ട്  ലഷഡട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗഭാലാം,
ഇന്റെകഗറഡട്ട്  ലഡയറനി   ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗഭാലാം,  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുള്ള
ധനസഹഭായലാം,  പഭാല  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  പദതനി,
ആവശലഭാധനിഷനിത  സഹഭായലാം  എന്നതീ  പദതനികേളഭാണട്ട്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്നതട്ട്.   കൂടഭാലത  ക്ഷതീരകേര്ഷലര  ഈ  കമഖലയനില  നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണട്ട്
ക്ഷതീകരഭാലപഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയുലട
ലപനഷന,  കുടുലാംബ ലപനഷന,  അവശതഭാ ലപനഷന,  ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം,
വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം, മരണഭാനനര ധനസഹഭായലാം എന്നനിവ നലകേനിവരുന. 
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പ്രഭാഥമനികേ  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളനില  സലാംഭരനിക്കുന്ന  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണകമന്മ  എല്ലഭാ
ദനിവസവലാം  പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷലാം  ഗുണകമന്മയുലട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്
പഭാലവനില  നനിശ്ചയനിക്കുകേയുലാം  വനിതരണലാം  നടത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നതട്ട്.   ഇതനിനഭായനി
മനിലക്കട്ട്  അനടലസര്  ഉളലപലടയുള്ള  ആധുനനികേ  പരനികശഭാധനഭാ  സഗൗകേരലങ്ങള
ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങളനില  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ജനില്ലഭാതലത്തനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ഗുണ  നനിയനണവനിഭഭാഗലാം  സലാംഘങ്ങളനില  കനരനിടട്ട്  പഭാല  പരനികശഭാധന  നടത്തനി
ഗുണകമന്മ  ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.   കൂടഭാലത  മഭാര്ക്കറട്ട്  സഭാമ്പനിളുകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്
ഗുണകമന്മ ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്. 

(ബനി)  ക്ഷതീര  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിനഭായനി
2016-17-ല  1950  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ശുചേനിതസ്വമുള്ള  പഭാല  സലാംഭരണ  മുറനി,  കഗഭാഡഗൗണ്,  ലഫസനിലനികറഷന  കേലാം
ഇനഫര്കമഷന  ലസന്റെര്  എന്നനിവ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  പഭാല  ഗുണകമന്മ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുളള  AMC  (Automatic  Milk  Collection)യൂണനിറട്ട്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങളക്കുള്ള അവശലഭാധനിഷനിത  സഹഭായത്തനിനുലാം
ധനസഹഭായലാം നലകുന. 

മനിലമയുലട  കേതീഴെനിലള്ള  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള  ക്ഷതീകരഭാലപഭാദകേ
സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  കേമ്പഡ്യൂടര്വലക്കരണലാം,  ആകടഭാമഭാറനികേട്ട്  മനിലക്കട്ട്  കേളക്ഷന
യൂണനിറ്റുകേള,  ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ബനി.എലാം.സനി. (ബളക്കട്ട് മനിലക്കട്ട് കൂളര് യൂണനിറട്ട്)
സഭാപനിക്കല പ്രവര്ത്തന ഫണനിനഭായനി ധനസഹഭായലാം എന്നനിവ നലകേനിവരുനണട്ട്.
ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങലളയുലാം  ലഡയറനികേലളയുലാം  ബനനിപനിക്കുന്ന  ലനറട്ട് വര്ക്കനിലാംഗട്ട്,  പഭാല
ലസഭാടസറനികേളനിലല  അക്കഗൗണനിലാംഗട്ട്  കസഭാഫ്റ്റെട്ട് ലവയര്  എന്നതീ  കമഖലകേളനില
വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന. 

ക്ഷതീര കേര്ഷകേരുലട പ്രശ്നങ്ങള 

131  (3400)   ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുടസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്  കനരനിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാര്  ക്ഷതീരവകുപനില  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനിക്രമവലാം
പരനിപഭാടനികേളുലാം മുകന്നഭാടട്ട് ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം  ലഭനിക്കഭാനുള്ള  തുകേ
അടനിയനരമഭായനി അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നലകുവഭാനുള്ള  കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി
എന്നകത്തയട്ട് നലകുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്  കനരനിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വനിവനിധ
പദതനികേള മുകഖന നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്. 

(ബനി)  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  കഭദഗതനികേകളഭാലട  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഗുണപ്രദമഭായ
പദതനികേളുലാം പരനിപഭാടനികേളുമഭാണട്ട് ഈ സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 

(സനി) നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി)  കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി  നലകുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ഭരണഭാനുമതനി
നലകുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

        മനിഷന കമഭാഡട്ട് അലമ്പ്രെല്ലഭാ കപ്രഭാഗഭാലാം

132 (3401) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  ക്ഷതീരവനികേസനവലാം  അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
ഒരു മനിഷന കമഭാഡട്ട് അലമ്പ്രെല്ലഭാ കപ്രഭാഗഭാലാം ആരലാംഭനിക്കുലമന്ന ബജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനിലല
പ്രഖലഭാപനത്തനിലന്റെ  തുടര്നടപടനിയുലട  ഇകപഭാഴെലത്ത  സനിതനി  എലനന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുലകേഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  കമഖലയനിലളളവര്ക്കട്ട്  കേനിട്ടുന്ന  പ്രകയഭാജനലാം
എലനന്നട്ട് വനിവരനിക്കുകമഭാ?    

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2016-17-ലല  ബജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം
ക്ഷതീരവനികേസനവലാം അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഒരു മനിഷന കമഭാഡട്ട്  അലമ്പ്രെല്ലഭാ
കപ്രഭാഗഭാലാം ആരലാംഭനിക്കുലമന്നട്ട് പ്രഖലഭാപനിചനിടനില്ല. 

പഭാലനിലന്റെ ഗുണകമന്മ

133  (3402)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഗഭാമങ്ങള പഭാലല്പഭാദനത്തനില സസ്വയലാം പരലഭാപ്തത ടകേവരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
എലനങനിലലാം  പദതനി  സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചേനയനിലകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങളനിലൂലട  കശഖരനിക്കലപടുന്ന  പഭാലനിലന്റെ
ഗുണകമന്മലയക്കുറനിചട്ട്  പരഭാതനിയുളളതഭായനി  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില
ആയതട്ട്  മറനികേടക്കഭാന  എനട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്  ടകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങളുലട  ആധുനനികേവലക്കരണലാം  പരനിഗണനയനിലകണഭാ;
ഉലണങനില വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലപനഷന  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനങനിലലാം
നടപടനിയുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?        

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗഭാമതീണ  കമഖലയനില  ക്ഷതീകരഭാലപഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ക്ഷതീരവനികേസന വകുപട്ട് വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  തതീറപ്പുലക്കൃഷനി
വനികേസന  പദതനി,  കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി,  മനിലക്കട്ട്  ലഷഡട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
കപ്രഭാഗഭാലാം,  ഇന്റെകഗറഡട്ട്  ലഡയറനി   ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗഭാലാം,
ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുള്ള  ധനസഹഭായലാം,  പഭാല  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  പദതനി,  ആവശലഭാധനിഷനിത  ധനസഹഭായലാം  എന്നതീ
പദതനികേളഭാണട്ട് പ്രധഭാനമഭായുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതട്ട്. 

(ബനി) ശദയനിലലപടനിടനില്ല. 

(സനി)  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളുലട  ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിനഭായനി  2016-17-ല
1950  ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ശുചേനിതസ്വമുള്ള പഭാല
സലാംഭരണ  മുറനി,  കഗഭാഡഗൗണ്  ലഫസനിലനികറഷന  കേലാം  ഇനഫര്കമഷന  ലസന്റെര്
എന്നനിവ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  AMC  (Automatic  Milk  Collection)  യൂണനിറട്ട്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങളക്കുള്ള ആവശലഭാധനിഷനിത സഹഭായത്തനിനുലാം
ധനസഹഭായലാം  നലകുന.   കൂടഭാലത  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  സലാംഘത്തനിനുലാം
പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായവ  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ധനസഹഭായലാം  നലകുനണട്ട്.
മനിലമയുലട  കേതീഴെനിലള്ള  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള  ക്ഷതീകരഭാലപഭാദകേ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്
കേമ്പഡ്യൂടര്വലക്കരണലാം,  ആകടഭാമഭാറനികേട്ട്  മനിലക്കട്ട്  കേളക്ഷന  യൂണനിറ്റുകേള,  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ബനി.എലാം.സനി.  (ബളക്കട്ട്  മനിലക്കട്ട്  കൂളര്  യൂണനിറട്ട്)  സഭാപനിക്കല,
പ്രവര്ത്തന  ഫണനിനഭായനി  ധനസഹഭായലാം  എന്നനിവ  നലകേനിവരുനണട്ട്.   ക്ഷതീര
സലാംഘങ്ങലളയുലാം  ലഡയറനികേലളയുലാം  ബനനിപനിക്കുന്ന  ലനറട്ട് വര്ക്കനിലാംഗട്ട്,  പഭാല
ലസഭാടസറനികേളനിലല  അക്കഗൗണനിലാംഗട്ട്  കസഭാഫ്റ്റെട്ട് ലവയര്  എന്നതീ  കമഖലകേളനില
വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.  

(ഡനി)  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയനില  അലാംഗതസ്വലമടുത്തതനിനുകശഷലാം
5 വര്ഷലാം 500  ലനിററനില കൂടുതല പഭാല ക്ഷതീര സലാംഘങ്ങളനില അളന്ന 60 വയസട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലപനഷന  നലകേനിവരുനണട്ട്.
അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട്  ഓണ്ടലനനിലൂലട  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുകേയുലാം  ലപനഷന  യഥഭാസമയലാം  നലകുന്നതനിനുള്ള
ക്രമതീകേരണവലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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പഭാലനിലന്റെ ഉലപഭാദനവലാം വനിതരണവലാം
134 (3403) കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര്   :

ശതീ  .   അബ്ദുല ഹമതീദട്ട്  .   പനി  . :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്   :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പഭാലനിലന്റെ  ഉല്പഭാദനലാം,  വനിതരണലാം  എന്നനിവ  തമ്മേനിലല

അനരലാം എതകത്തഭാളമഭാലണന്നട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  ഉല്പഭാദനത്തനിലല  കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിതരണ  സലാംവനിധഭാനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം  ഗുണകമന്മ  ഉറപട്ട്
വരുത്തഭാനുലാം  എലനഭാലക്ക  പരനിഷ്കഭാരങ്ങളഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ഏകേകദശലാം 10.3 ലക്ഷലാം ലനിറര് 

(ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് ക്ഷതീകരഭാലപഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ക്ഷതീരവനികേസന
വകുപട്ട്  വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.   തതീറപ്പുലക്കൃഷനി  വനികേസന
പദതനി,  കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി,  മനിലക്കട്ട്  ലഷഡട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗഭാലാം,
ഇന്റെകഗറഡട്ട്  ലഡയറനി   ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗഭാലാം,  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുള്ള
ധനസഹഭായലാം,  പഭാല  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  പദതനി,
ആവശലഭാധനിഷനിത ധനസഹഭായലാം എന്നതീ പദതനികേളഭാണട്ട് പ്രധഭാനമഭായുലാം നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്നതട്ട്.  കൂടഭാലത ക്ഷതീര കേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനിയുലട ലപനഷന, കുടുലാംബലപനഷന,
അവശതഭാ  ലപനഷന,  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായലാം,  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം,
മരണഭാനനര ധനസഹഭായലാം എന്നനിവ നലകേനിവരുന.  

(സനി)  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന  പഭാല  ഗുണകമന്മ  ഉറപ്പുവരുത്തനി
ക്ഷതീര  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില  സലാംഭരനിക്കുന.  പ്രഭാകദശനികേ  വനിലപനക്കട്ട്
കശഷമുള്ള  പഭാല  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേളുലട  ലഡയറനി  കേളക്കട്ട്
നലകുന.   കൂടഭാലത  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില  നനിനലാം  എത്തുന്ന  പഭാല
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനില  സനിരലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഇല്ല.   എന്നഭാല
ഓണക്കഭാലത്തട്ട് ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളനില തഭാലക്കഭാലനികേ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനി
പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.   മഭാര്ക്കറട്ട്  സഭാമ്പനിളുകേള  ജനില്ലഭാതലത്തനില
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പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഗുണനനിയനണ  വനിഭഭാഗലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ഗുണകമന്മ
ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.   ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  അവരുലട  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനവലാം  നനിലവനിലണട്ട്.  മനിലമയുലട  പഭാന്റുകേളനില
തഭാഴ്ന്ന  ഊഷ്മെഭാവനില  സൂക്ഷനികക്കണ  ഉലപന്നങ്ങള  വനിതരണത്തനിനട്ട്  മുമ്പഭായനി
സൂക്ഷനിക്കഭാനവശലമഭായ കകേഭാളഡട്ട് കസ്റ്റഭാറുകേളുലാം ഡതീപട്ട്  ഫതീസറുകേളുലാം സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
അകതഭാലടഭാപലാം  ഉലപന്നങ്ങളുലട  പുതുമയുലാം  ഗുണകമന്മയുലാം  നഷലപടഭാലത
വനിപണനിയനില  ഏറവലാം  കുറഞ  സമയത്തനിനുളളനില  എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സസജ്ജവലാം  വനിപുലവമഭായ  വനിതരണ  ശലാംഖല  മനിലമയ്ക്കുണട്ട്.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
ആവശലഭാനുസരണലാം  പഭാല  എത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട്  രണട്ട്  സമയങ്ങളനില  മനിലക്കട്ട്
ലഡയറനികേളുലാം  വനിതരണ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അകതഭാലടഭാപലാംതലന്ന
ഗുണകമന്മയനിലണഭാകുന്ന  കുറവട്ട്  ഇല്ലഭാതഭാക്കുന്ന  ഇനസകലറഡട്ട്  വഭാഹനങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വനിതരണലാം നടത്തുന.  ഏജന്റുമഭാര്ക്കട്ട്  പഫട്ട്  കബഭാക്സൈട്ട്,  ഫതീസറുകേള
മുതലഭായവ  നലകേനി  കകേഭാളഡട്ട്  ലചേയനിന  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള
ശമലാം  നടത്തനിവരുനണട്ട്.   ലഡയറനികേളനില  നനിനലാം  വളലര  അകേലങ്ങളനില
സനിതനിലചേയ്യുന്ന വനിപണനികേലള ഉകദ്ദേശനിചട്ട് മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട് ഹബ്ബുകേളുലാം കകേഭാളഡട്ട് കസ്റ്റഭാര്
ഡനികപഭാകേളുലാം  ആരലാംഭനിചട്ട്  ഊഷ്മെഭാവട്ട്  നഷലപടഭാലത  പഭാല  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

  മുഴുവന ക്ഷതീര കേര്ഷകേര്ക്കുലാം ആനുകൂലലലാം

135  (3404)   ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  'മനിലമ'യട്ട്  പഭാല  നലകുന്ന  ക്ഷതീരകേര്ഷകേലരയുലാം,  മറ്റുസസ്വകേഭാരല
സഭാപനങ്ങള  ഉളലപലട  കലഭാക്കല  വനിലപന  നടത്തുന്ന  (ഉദഭാ:  കകേഭാടയല
ആരലടവദലശഭാലയട്ട്  പഭാല  നലകുന്ന  തഭാനൂര്,  തഭാനഭാളൂര്,  നനിറമരുതൂര്,  നന്നബ
പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലല  4000-ത്തനിലധനികേലാം  ലനിറര്  പഭാല  നലകുന്ന  കേര്ഷകേര്)
ക്ഷതീരകേര്ഷകേലരയുലാം  രണട്ട്  തടനില  കേഭാണുന്നതുമൂലലാം  കക്ഷമ  ലപനഷന,
സബ്സനിഡനികേള  ഉളലപലടയുള്ള  ആനുകൂലലലാം  നഷ് ടലപടുന്നതഭായനി
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എന്തുലകേഭാണഭാണട്ട്  മുഴുവന  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  ആനുകൂലലലാം
ലഭലമഭാക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്തതട്ട്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) മുഴുവന ക്ഷതീര കേര്ഷകേര്ക്കുലാം ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വസ്തുതകേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.   സലാംസഭാനലത്ത  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളനില  പഭാല
നലകുന്ന  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കഭാണട്ട്  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയനിലനനിനലാം
ലപനഷനുലാം  ഇതര  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  നലകേനിവരുന്നതട്ട്.   അകതഭാലടഭാപലാംതലന്ന
വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങളനില  പഭാല
നലകുന്നവര്ക്കട്ട് മുനഗണന നലകേനിവരുന. 

(ബനി)  ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങളനില  പഭാല  നലകുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കഭാണട്ട്  നനിലവനിലല
വലവസകേള  പ്രകേഭാരലാം  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനി  ആനുകൂലലങ്ങളക്കട്ട്
അര്ഹതയുള്ളതട്ട്. 

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല. 

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് മനിലമ വനിപുലതീകേരണലാം

136 (3405)   ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം    : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  മനിലമ  വനിപുലതീകേരണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  നനിലവനിലളള
20218/D1/2014/AD  നമ്പര് ഫയലനില സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലനല്ലഭാലമന്നതട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലലാം  ഏലറടുക്കല  നടപടനി  ടവകുന്നതനിലന്റെ  കേഭാരണലമലനന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ജനി.ഒ. (ആര്.ടനി.) നമ്പര് 1997/14/AD  തതീയതനി 06-11-2014 സര്ക്കഭാര് 
ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  മനിലമയുലട  ലപരനിങ്ങളത്തുള്ള  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന
പഭാന്റെട്ട് വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ഇതനിനഭായനി അഞ്ചട്ട് ഏക്കര് ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനുലാം
ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്*.

(ബനി)  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നതട്ട്  അകേസ്വനിസനിഷന  നടപടനിയഭായനി
കേണക്കഭാക്കുന്നതനിനഭാല പരനിസനിതനി ആഘഭാത പഠന റനികപഭാര്ടട്ട്  ഇല്ലഭാലത സലലാം
ഏലറടുക്കല  പ്രക്രനിയ  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാവനിലല്ലന്നട്ട്  ജനില്ലഭാ  കേളകര്  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.
പരനിസനിതനി  ആഘഭാത  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിക്കഭാത്തതഭാണട്ട്  സലലാം  ഏലറടുക്കല
നടപടനി ടവകുന്നതനിനട്ട് കേഭാരണലാം.  

(സനി) പകേര്പട്ട് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന*. 

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ക്ഷതീര സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം
137 (3406) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില  : 

ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട്  : 
ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി  : 
ശതീ  .    ടഹബനി  ഈഡന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം

ഊര്ജ്ജനിതലപടുത്തഭാന  എലനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ടകേലക്കഭാള്ളഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എലനല്ലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനല്ലഭാലാം;

(സനി)  എലനല്ലഭാലാം പുതനിയ പദതനികേളഭാണട്ട് ഈ ലക്ഷലലാം ടകേവരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ആവനിഷ്ക്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  ക്ഷതീര  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  സഹകേരണ  നനിയമവലാം  ചേടവലാം

അനുസരനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനലവന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന.   സലാംഘങ്ങളനില  AMC
യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിചട്ട്  പഭാല  സലാംഭരണലാം,  വനിതരണലാം,  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണകമന്മ
എന്നനിവയുലട സതഭാരലത ഉറപ്പുവരുത്തുന.

ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങളനില  പരനികശഭാധന  കൃതലമഭായനി  നടത്തുകേയുലാം  സലാംഘലാം
പ്രവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.   നനിര്ജ്ജതീവമഭായ  സലാംഘങ്ങലള
പുനരുദരനിക്കുകേയുലാം പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ക്ഷതീര  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  ആകടഭാകമഷനുമുള്ള
19.50 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനി 2016-17 വര്ഷത്തനില നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(ബനി)  പ്രഭാഥമനികേ  ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങളനില  സലാംഭരനിക്കുന്ന  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണകമന്മ
എല്ലഭാ ദനിവസവലാം പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷലാം ഗുണകമന്മയുലട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്
പഭാലവനില  നനിശ്ചയനിക്കുകേയുലാം  വനിതരണലാം  നടത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നതട്ട്.   ഇതനിനഭായനി
മനിലക്കട്ട്  അനടലസര്  ഉളലപലടയുള്ള  ആധുനനികേ  പരനികശഭാധനഭാ  സഗൗകേരലങ്ങള
ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളനില  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ക്ഷതീര  സലാംഘലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട
കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലസക്ഷന  80  പ്രകേഭാരലാം  കസവന
കവതന വലവസകേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ക്ഷതീര  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  സതഭാരലവലാം
കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സലാംസഭാനലത്ത  എല്ലഭാ  ക്ഷതീര  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളനിലലാം  ആകടഭാകമഷന  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന.
പ്രഭാഥമനികേ  സലാംഘലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  F.S.S.A  (Food  Safety  and  Standard  Act)
നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട് ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനിലയടുക്കുന്നതഭാണട്ട്.   
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പഭാലനിലന്റെയുലാം പഭാല ഉലപന്നങ്ങളുലടയുലാം ഗുണകമന്മ പരനികശഭാധന
138 (3407)     ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള  :

ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല  :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി  :
ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  പഭാലല്പഭാദനത്തനില  സസ്വയലാംപരലഭാപ്തത  ലലകേവരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

ഉരുക്കലള കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കുന്നതനിനട്ട് പദതനിയുകണഭാ;

(ബനി)  പഭാലനിലന്റെയുലാം  പഭാല  ഉല്പന്നങ്ങളുലടയുലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനിറഴെനിക്കുന്ന
കേഭാലനിത്തതീറയുകടയുലാം  ഗുണകമന്മ  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലനല്ലഭാലാം
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് സലാംസഭാനത്തുളളലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഓണക്കഭാലത്തട്ട് ഇതരസലാംസഭാനങ്ങളനില നനിനള്ള പഭാലനിലന്റെ ഗുണകമന്മ
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട് എലനല്ലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ഏര്ലപടുത്തനിയനിരുന്നതട്ട്?

ഉത്തരലാം
(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് 14 ജനില്ലഭാ ആസഭാനങ്ങളനിലലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കേസ്വഭാളനിറനി
കേണ്കട്രെഭാള  ലഭാബുകേള  മുകഖന  വനിപണനിയനില  ലഭലമഭായ  വനിവനിധയനിനലാം  പഭാല
സഭാമ്പനിളുകേള സനിരമഭായനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  പ്രഭാഥമനികേ സലാംഘങ്ങളനില പഭാല
അളക്കുന്ന  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേരുലട  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണകമന്മ  സലാംഘങ്ങളനില  എത്തനി
കേസ്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രെഭാള ഓഫതീസര്മഭാര്  പരനികശഭാധന നടത്തനി കവണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നലകേനിവരുനണട്ട്.  കൂടഭാലത  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണകമന്മ  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
കബഭാധവലക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  നടത്തുന.
ഉപകഭഭാക്തൃ  മുഖഭാമുഖലാം  പരനിപഭാടനികേളുലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുനണട്ട്.   ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
അവര്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണകമന്മ  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ജനില്ലഭാ
തലത്തനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ലഭാബുകേളനില സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലണട്ട്.   പ്രഭാഥമനികേ
ക്ഷതീര സലാംഘങ്ങളനില സലാംഭരനിക്കുന്ന പഭാലനിലന്റെ  ഗുണകമന്മ എല്ലഭാ ദനിവസങ്ങളനിലലാം
പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.   ഇതര  സലാംസഭാനത്തുനനിന്നട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന
മുഴുവന  പഭാലനിലന്റെയുലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനിലനില്ല.   എന്നഭാല  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  മഭാതമഭായനി  തഭാത്കേഭാലനികേമഭായ
ലചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേള  സഭാപനിചട്ട്  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണകമന്മ  ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.
സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഗുണകമന്മയുള്ള  കേഭാലനിത്തതീറയുലട  ലഭലത  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലള്ള  കകേരള  ഫതീഡ്സട്ട്  എന്ന  സഭാപനവലാം  കൂടഭാലത
സഹകേരണ  കമഖലയനിലലാം  സസ്വകേഭാരല  കമഖലയനിലലാം  കേഭാലനിത്തതീറ  ഫഭാകറനികേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.   കേഭാലനിത്തതീറയുലട  ഗുണകമന്മ  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ക്ഷതീര
വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില  NABL  (National  Accreditation  Board  for
Testing  and  Calibration  Laboratories)  അക്രഡനികറഷകനഭാടുകൂടനിയ  ലഭാബുലാം
തനിരുവനനപുരത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
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(സനി)  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില പഭാല ഗുണകമന്മ പരനികശഭാധനിക്കഭാന സനിരമഭായനി
സലാംവനിധഭാനമനില്ല.   ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  മഭാതലാം  കകേരളത്തനികലയട്ട്  എത്തുന്ന  പഭാലനിലന്റെ
ഗുണകമന്മ  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പഭാറശഭാല,  ആരലങഭാവട്ട്,  കുമനിളനി,  വഭാളയഭാര്,
മതീനഭാക്ഷനിപുരലാം  എന്നതീ  5  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില  തഭാത്ക്കഭാലനികേ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിരുന. അനലസലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിനലാം ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന പഭാലനിലന്റെയുലാം
പഭാല  ഉലപന്നങ്ങളുലടയുലാം  സഭാമ്പനിളുകേള  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  ഉകദലഭാഗസര് കശഖരനിചട്ട്
ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണറുലട നനിയനണത്തനില തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല അനലറനിക്കല ലഭാബനില പരനികശഭാധനിചട്ട് നനിശ്ചനിത
ഗുണനനിലവഭാരലാം   ഇല്ലഭാത്തകതഭാ,  മഭായലാം  കചേര്ത്തതഭാകയഭാ  കേലണത്തുന്നപക്ഷലാം
2006-ലല ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ ഗുണനനിലവഭാര നനിയമത്തനിലലാം അനുബന ചേടങ്ങളനിലലാം
അനുശഭാസനിക്കുലാം പ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്. 

 ക്ഷതീകരഭാലപഭാദനലാം

139 (3408)  ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാലാം : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പ്രതനിദനിന  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം  എതലയന്നട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ക്ഷതീര സലാംഘങ്ങള മുകഖന പ്രതനിദനിനലാം മനിലമയനികലക്കട്ട് എത
ലനിറര് പഭാല എത്തുനണട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രതനിദനിന  പഭാല  ഉപകഭഭാഗലാം  സലാംബനനിച  കേണക്കട്ട്  ലഭലമഭാകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആഭലനര ഉപകയഭാഗത്തനിനഭായനി  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില നനിനലാം  എത
ലനിറര്  പഭാലഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്തുന്നതട്ട്  എന്നതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  കേണക്കട്ട്
ലഭലമഭാകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ക്ഷതീകരഭാത്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ക്ഷതീകരഭാത്പഭാദനത്തനില
സസ്വയലാംപരലപ്തത  ടകേവരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേഴെനിഞ  5  വര്ഷലാം  പദതനികേള
നടപഭാക്കനിയതുവഴെനി  ആഭലനര  ക്ഷതീകരഭാലപഭാദനത്തനില  എതമഭാതലാം  വളര്ച
ഉണഭായനിട്ടുണട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ലതഭാഴെനിലരഹനിതരുലാം ഇഗൗ കമഖലയനില പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന തഭാല്പരലമുള്ളവരുലാം
സസ്വനമഭായനി  നനിശ്ചനിത  അളവനില  ഭൂമനി  ഉള്ളവര്ക്കുമഭായനി  സലാംകയഭാജനിത  കൃഷനി
(ഇന്റെകഗറഡട്ട്  ഫഭാമനിലാംഗട്ട്)  എന്ന  ആശയലാം  നടപഭാക്കഭാനുലാം  അതുവഴെനി  പുതനിയ  ഒരു
ലതഭാഴെനില സലാംസഭാരവലാം കേഭാര്ഷനികേ സലാംസഭാരവലാം നടപനിലഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര് എലനഭാലക്ക
ലചേയ്യഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?      
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ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രതനിദനിനലാം  ഏകേകദശലാം  77.2  ലക്ഷലാം ലനിറര്  പഭാല.   ക്ഷതീര സഹകേരണ
സലാംഘലാം മുകഖന പ്രതനിദനിനലാം ശരഭാശരനി 10.4 ലക്ഷലാം ലനിറര് പഭാല മനിലമയട്ട് നലകുനണട്ട്.

(ബനി) പ്രതനിദനിനലാം ഏകേകദശലാം 87.5 ലക്ഷലാം ലനിറര് പഭാല. 

(സനി)  മനിലമ അനലസലാംസഭാനങ്ങളനിലല സഹകേരണ ലഫഡകറഷനുകേള മുകഖന
ഏകേകദശലാം 2.5 മുതല 3 ലക്ഷലാം ലനിറര് പഭാല ലകേഭാണ്ടുവരുന.  സസ്വകേഭാരല ലഡയറനികേള
അനലസലാംസഭാനത്തുനനിനലാം ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന പഭാലനിലന്റെ കേണക്കട്ട് ലഭലമല്ല. 

(ഡനി)  ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങള  മുകഖന  സലാംഭരനിക്കുന്ന  പഭാലനിലന്റെ  കേണക്കട്ട്  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

Year Lakh Metric

Tonne per annum Lakh  Litre  per  Day
2011-12 4.52 12.39  

2012-13 4.89 13.39
2013-14 5.27 14.43

2014-15 5.57 15.26

2015-16 5.92 16.24

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ പഭാല ഉലപഭാദനത്തനിലന്റെ കേണക്കട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

Milk procurement of the State

   year LMT Per Annum

2011-12 27.16

2012-13 27.91

2013-14 26.55

2014-15 27.11

2015-16 26.49

(അവലലാംബലാം ഇക്കകണഭാമനികേട്ട് റനിവഡ്യൂ, കകേരള സര്ക്കഭാര്)

(ഇ)  സലാംകയഭാജനിത കൃഷനി വനികേസന പദതനി എന്ന ആശയലാം നടപനിലഭാക്കുന്ന
കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 
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 ക്ഷതീകരഭാലപഭാദനത്തനിലല വര്ദനവട്ട്

140 (3409) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട്  :

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  :

ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ക്ഷതീകരഭാലപഭാദനത്തനില 2011 -നട്ട് കശഷമുളള അഞ്ചട്ട് വര്ഷക്കഭാലലാം എത

ശതമഭാനലാം വര്ദനവട്ട് ഉണഭാലയന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ആവശലത്തനികലക്കഭായനി  2011-ല  എത  ലനിറര്

പഭാലഭാണട്ട് അനലസലാംസഭാനത്തട്ട് നനിന്നട്ട് വഭാങ്ങനിയനിരുന്നലതനലാം ഇകപഭാള എത ലനിറര്

പഭാലഭാണട്ട് വഭാങ്ങുന്നലതനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) കേഭാലനിത്തതീറയട്ട് 2011 ലല വനിലയനില നനിനലാം 2016- ല എത ശതമഭാനലാം

വര്ദനവട്ട് ഉണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  പഭാലവനില  വര്ദനിപനിക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങള മുകഖന സലാംഭരനിക്കുന്ന പഭാലനിലന്റെ  കേണക്കട്ട്  ചുവലട

കചേര്ക്കുന:

Lakh Metric

Year Tonne per annum Lakh Litre per Day

2011-12 4.52 12.39  

2012-13 4.89 13.39

2013-14 5.27 14.43

2014-15 5.57 15.26

2015-16 5.92 16.24
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സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ പഭാല ഉലപഭാദനത്തനിലന്റെ കേണക്കട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

Milk procurement of the State

   year LMT Per Annum

2011-12 27.16

2012-13 27.91

2013-14 26.55

2014-15 27.11

2015-16 26.49

(അവലലാംബലാം ഇക്കകണഭാമനികേട്ട് റനിവഡ്യൂ, കകേരള സര്ക്കഭാര്)

(ബനി) 2011-ല അനലസലാംസഭാനത്തട്ട് നനിന്നട്ട് ലകേഭാണ്ടുവന്ന പഭാലനിലന്റെ കേണക്കട്ട്
ലഭലമല്ല.   ഇകപഭാള  2.75  മുതല  3  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  പഭാലവലര  പ്രതനിദനിനലാം  മനിലമ
അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില നനിനലാം വഭാങ്ങുനണട്ട്. 

(സനി) കൃതലമഭായ കേണക്കട്ട് ലഭലമല്ല. 

(ഡനി) ബഭാധകേമല്ല. 

പഭാല ഉലപഭാദനത്തനില സസ്വയലാം പരലഭാപ്തത

141 (3410)      ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളനില നനിനലാം കകേരളത്തനില ലകേഭാണ്ടുവന്നട്ട് വനിലക്കുന്ന
പഭാലലാം പഭാലല്പന്നങ്ങളുലാം ഏലതഭാലക്ക കേമ്പനനികേളുലടതഭാണട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനില
ഏലതല്ലഭാലാം  കേമ്പനനികേളുലട  പഭാലലാം  പഭാലലപന്നങ്ങളുമഭാണട്ട്  ഭക്ഷലകയഭാഗല
മല്ലഭാത്തതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) മഭായലാം കേലര്ന്ന പഭാലലാം പഭാലല്പന്നങ്ങളുലാം ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റട്ട് കേടത്തനിലക്കഭാണട്ട്
വന്നതനിലന്റെ കപരനില ഏലതല്ലഭാലാം ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില നടപടനി എടുത്തനിട്ടുണട്ട്;

ഉത്തരലാം

(എ)  പൂര്ണ്ണമഭായ  വനിവരലാം  ലഭലമല്ല.   ഭക്ഷലകയഭാഗലമല്ലഭാത്ത  പഭാല
കേലണത്തനിയനിടനില്ല. 

(ബനി) ശദയനിലലപടനിടനില്ല. 
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  ടനി.വനി. ശനിവഷഭാജലന്റെ കുടുലാംബത്തനിനട്ട് ഇനഷസ്വറനസട്ട് ആനുകൂലലലാം

142  (3411)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കൃതലനനിര്വഹണത്തനിനഭായുളള  യഭാതയനിലട  വഭാഹനഭാപകേടത്തനില

20-11-15  ല  മരണമടഞ,  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ചേഭാലക്കുടനി  ലസക്ഷന

ഓഫതീസനിനട്ട്  കേതീഴെനില  'ലഹഡട്ട്  ഫനിറര്'  തസ്തനികേയനില  ചുമതല  വഹനിചനിരുന്ന  ടനി.വനി

ശനിവഷഭാജലന്റെ കുടുലാംബത്തനിനട്ട് ലഭനികക്കണ ഇനഷസ്വറനസട്ട് ആനുകൂലലലാം നഭാളനിതുവലര

നലകേഭാത്തതട്ട് ശദനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലലലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്  എലനങനിലലാം  തടസങ്ങള

നനിലനനിലക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ശനിവഷഭാജലന്റെ  ഭഭാരല  ശതീമതനി  കരഖകമഭാളക്കട്ട്  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലലലാം

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ആവശലമഭായ അടനിയനര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവര്ക്കട്ട്  ആശനിത  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുളള

അകപക്ഷയനില അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  പ്രതീമനിയലാം  തുകേ  അടയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  വതീഴ്ച  സലാംഭവനിചതനിനഭാല  ലകയനിലാം

പരനിഗണനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയനില്ലഭാലയന്നട്ട്  സലാംസഭാന  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  വകുപട്ട്

ലഡപഡ്യൂടനി ഡയറകര്  26-5-2016-ലല കേത്തട്ട് മുകഖന കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിലയ

അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  പ്രസ്തുത  തുകേ  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  മഭാനുഷനികേ  പരനിഗണനയുലട

അടനിസഭാനത്തനില നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കണലമന്നട്ട്  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  വകുപനികനഭാടട്ട്

കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി  ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട എക്സൈനികേഡ്യൂടതീവട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്  23-5-2016-ലല

കേത്തുപ്രകേഭാരലാം അഭലര്തനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  ആശനിത  നനിയമനത്തനിനഭായനി  സമര്പനിച  അകപക്ഷ  ലകേഭാചനി

മധലകമഖലഭാ  ചേതീഫട്ട്  എഞ്ചനിനതീയറുലട  ഓഫതീസനില  തുടര്നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  
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 'ഓവര്സനിയര് തസ്തനികേയനിലല ഒഴെനിവകേള'

143 (3412)   ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ടമനര്  ഇറനികഗഷന  ലസക്ഷന  -ഒന്നനില  എത
ഓവര്സനിയര് തസ്തനികേകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലള്ളതട്ട്;

(ബനി) ഇതനില ഇകപഭാള എത തസ്തനികേകേളഭാണട്ട് ഒഴെനിഞ്ഞു കേനിടക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  തരനിശട്ട് ഭൂമനി കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കൽ  പദതനികേളക്കട്ട് കനതൃതസ്വലാം നലകുന്ന
ഈ  ഓഫതീസനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഓവര്സനിയര്മഭാരുലട  അഭഭാവലാം  നനിമനിത്തലാം
പ്രതനിസനനിയനിലഭാലയന്ന പരഭാതനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില  ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന  തസ്തനികേകേള  നനികേത്തഭാന  സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ടമനര് ഇറനികഗഷന ലസക്ഷന ഒന്നനില '5' ഓവര്സനിയര്
തസ്തനികേകേള നനിലവനിലണട്ട്. 

(ബനി) ഇതനില ഇകപഭാള രണട്ട് തസ്തനികേകേള ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന. 

(സനി) ശദയനിലലപടനിടനില്ല. 

(ഡനി)  മൂന്നഭാലാംതരലാം  ഓവര്സനിയര്  തസ്തനികേയനിലല  ഒഴെനിവകേള  യഥഭാസമയലാം
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

       ഭഭാരതപ്പുഴെയുലട കുറുലകേയുള്ള തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം

144 (3413)   ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ബജറട്ട്  പ്രസലാംഗലാം  ഖണ്ഡനികേ  110  പ്രകേഭാരമുള്ള  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ
പരനിപഭാടനി  പ്രകേഭാരലാം  വകേയനിരുത്തനിയ  735  കകേഭാടനി  രൂപയനില  ലഷഭാര്ണ്ണൂര്
മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കട്ട്  എത  തുകേ  നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്;  ഇതനില  ലഷഭാര്ണ്ണൂര്
മൂനനിസനിപഭാലനിറനിക്കട്ട്  മുഖലമഭായുലാം,  മറട്ട്  സമതീപ  പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കട്ട്  കൂടനിയുമുള്ള
"കുടനിലവള്ള  സലാംഭരണത്തനിനഭായുള്ള  ഭഭാരതപ്പുഴെയുലട  കുറുലകേയുള്ള  തടയണ"
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ള തുകേ എത;  ഇതനികന്മല നഭാളനിതുവലര എനട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം  2008-ല തുടങ്ങനിലയങനിലലാം  നനിലവനില ആയതട്ട്
ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി) തടയണയുലട തുടര്നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായുള്ള ഭരണഭാനുമതനി
നഭാളനിതുവലര ലഭലമഭാകയഭാ;  ഇലല്ലങനില 2008-ല തുടങ്ങനിയ നനിര്മ്മേഭാണലാം മുടങ്ങുകേയുലാം
പുതനിയ സര്ക്കഭാര് പണലാം അനുവദനിചനിട്ടുലാം ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കഭാത്ത ഉകദലഭാഗസ
നടപടനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഉടനതലന്ന  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം  പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുലാം എനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുലാം എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ബജറട്ട്  പ്രസലാംഗലാം  ഖണ്ഡനികേ  110  പ്രകേഭാരലാം  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ
പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  ലഷഭാര്ണ്ണൂര്  ഉളലപലട  10  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം
സമതീപ പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കുമഭായനി  735  കകേഭാടനി  രൂപ നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.   കചേലക്കര
മണ്ഡലത്തനില  ഭഭാരതപ്പുഴെയട്ട്  കുറുലകേ  ലചേറുതുരുത്തനി  പഭാലത്തനിനട്ട്  തഭാഴ്ഭഭാഗത്തഭായനി
തടയണ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  റനിവര്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  ഫണനില  ഉളലപടുത്തനി
5  കകേഭാടനി രൂപയട്ട് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുകേയുലാം  41.29%  അധനികേ നനിരക്കനില കേരഭാര്
ഉടമ്പടനി ലചേയ പ്രവൃത്തനി തുടങ്ങുകേയുലാം ലചേയ്തു.  എന്നഭാല 10-1-2012-ല കേരഭാറുകേഭാരന
മരണലപടുകേയുലാം  കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ  കനഭാമനിനനി  പ്രവൃത്തനി  തുടരഭാന  വനിസമ്മേതനിക്കുകേയുലാം
ലചേയതനിനഭാല  2-4-2012-ല  കേരഭാര്  റദ്ദേട്ട്  ലചേയ്തു.   2.80  കകേഭാടനി  രൂപ  ഈ
തടയണയ്ക്കുകവണനി ഇതുവലര ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലല നനിരക്കട്ട്
മഭാറനിയതനിനനുസരനിചട്ട് 2012-നട്ട് 12.2 കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുലാം 2014-ല 14.5 കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുലാം
ബഭാക്കനിയുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള  എസ്റ്റനികമറട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിരുനലവങനിലലാം
റനിവര്മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  ഫണനില  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല  പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിചനിടനില്ല.  ടസറട്ട്  കേണതീഷനനില  വലതനിയഭാനലാം
സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല  നനിലവനിലള്ള  രൂപകേലപന  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിയുകേയനില്ല.  ആയതനിനഭാല ടനി  തടയണയുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
പുതുക്കനിയ  പദതനി  സമയബനനിതമഭായനി  തയ്യഭാറഭാക്കുവഭാനഭായനി  സൂപ്രണനിലാംഗട്ട്
എഞ്ചനിനതീയര്മഭാരുലട ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിലയ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്. 

      'ഒരു പഞ്ചഭായത്തനില ഒരു കുളലാം' പദതനി

145 (3414)     ശതീമതനി യു  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  'ഒരു  പഞ്ചഭായത്തനില  ഒരു  കുളലാം'  എന്ന  പദതനി
നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  കേഭായലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനില  ഉളലപട  പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലല
ഏലതങനിലലാം  കുളങ്ങള  ഈ  പദതനിയനിലളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  എന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ പദതനി ഇകപഭാള നനിലവനിലനില്ല. 
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(ബനി)  കേഭായലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനില  ഉളലപട  പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലല  കുളങ്ങള
ഒനലാം  ഈ  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനിയനിടനില്ല.   എന്നഭാല  ഹരനിതകകേരളലാം
പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി സഭാദലമഭായ എല്ലഭാ കുളങ്ങളുലാം ലമചലപടുത്തനി എടുക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്. 

                കേബനനി നദതീജലലാം

146  (3415)   ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേബനനി നദതീ  ജല സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ബജറനില പ്രഖലഭാപനിച  തുകേ
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേള എലനല്ലഭാലാം;

(ബനി)  കേബനനി  നദനിയനില  നനിനലാം  അനുവദനിക്കലപട  ജലലാം  കപഭാലലാം  കകേരളലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നനില്ല എന്ന വസ്തുത ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേബനനി  നദനിയനിലല  ജലലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്ന
തരത്തനിലള്ള പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ഇടലപടുകമഭാ?      

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാകവരനി  നദനിയനില  നനിനലാം  കേബനനി  സബട്ട് കബസനിനനികലക്കട്ട്
അനുവദനിക്കലപട  ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേഭാകവരനി  നദതീതടത്തനിലല
ലചേറുകേനിട ജലകസചേന പദതനികേളക്കഭായനി  2016-17  ബജറനില  8200  ലക്ഷലാം രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.   ഇതനില  6000  ലക്ഷലാം  രൂപ  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്.-ല
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.  തനിര  ലഞടുക്കലപട  പ്രകദശങ്ങളനില  സൂഷ്മെ
ജലകസചേനത്തനിനുലാം  (ടമകക്രഭാ  ഇറനികഗഷന)  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട
വനികേസനത്തനിനുമഭായനി  500  ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.  ബഭാക്കനി തുകേ
ലചേറുകേനിട  ജലകസചേന  പദതനികേളക്കഭായനി  നതീക്കനി  വചനിരനിക്കുന.   ഇതുപ്രകേഭാരലാം
24  ലചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേള,  1  ലറഗുകലറര്,  1  ലനിഫ്റ്റെട്ട്  ഇറനികഗഷന  സതീലാം  എന്നനിവയുലട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  3526  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  എസ്റ്റനികമറനികന്മല  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത നബഭാര്ഡനില ഉളലപടുത്തനി  1500  ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കുളള
ആര്.സനി.ബനി.  ലപ്രഭാകപഭാസലകേളനികന്മല  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   വയനഭാടട്ട്
ജനില്ലയനിലല  കുളങ്ങളുലട  നവതീകേരണത്തനിനുള്ള  എസ്റ്റനികമറ്റുകേള  വകുപ്പുതലത്തനില
തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി)  കേബനനി  നദനിയനിലനനിനലാം  അനുവദനിക്കലപട  ജലലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള നടപഭാക്കനിവരനികേയഭാണട്ട്. 

(സനി)  കേബനനി  കബസനിനനില  2.8  ടനി.എലാം.സനി.  ജലലാം  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കേഭാരഭാപ്പുഴെ പദതനിയനില ഡഭാലാം  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.   നനിലവനില  1.2  ടനി.എലാം.സനി.  ജലലാം
കേഭാരഭാപ്പുഴെ  ഡഭാമനില  സലാംഭരനിചനിട്ടുണട്ട്.   പദതനി  പൂര്ണ്ണമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന
നടപടനികേള  നടനവരുന.   കേബനനി  കബസനിനനിലല  ബഭാണഭാസരസഭാഗര്
വനിവനികധഭാകദ്ദേശ  പദതനിയുലട  ഡഭാമനിലന്റെയുലാം  ടണലനിലന്റെയുലാം  പണനികേള
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ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  5  ടനി.എലാം.സനി.  ജലലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുനമുണട്ട്.   ഈ പദതനിയനിലനനിനലാം ജലകസചേനത്തനിനഭായനി  കേഭാകവരനി
അവഭാര്ഡട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിച  0.84  ടനി.എലാം.സനി.  ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാനുള്ള
ബഭാണഭാസരസഭാഗര്  ജലകസചേന  പദതനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഭഭാഗതീകേമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 

കേബനനി  നദനിയുലട  കപഭാഷകേനദനികേളഭായ  പനമരലാം,  മഭാനനവഭാടനി,  നൂലപ്പുഴെ,
ബഭാകവലനി  എന്നതീ  പുഴെകേളനില  റഗുകലറര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  കടഭാകപഭാ
ഗഭാഫനിക്കല സര്കവ പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  അവയുലട സഭാനനനിര്ണ്ണയലാം നടത്തനിവരുന.
കൂടഭാലത  കേഭാകവരനി  ടട്രെബഡ്യൂണല  അനുവദനിചനിരനിക്കുന്ന  ജലലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  9  പുതനിയ പദതനികേളുലട  (കേടമഭാനകതഭാടട്ട്,  നൂലപ്പുഴെ,
ചൂണഭാലനിപ്പുഴെ,  തനിരുലനല്ലനി,  കചേക്കഭാടട്ട്,  മഞ്ചഭാടട്ട്,  കതഭാടഭാര്,  ലപരനികങ്ങഭാട്ടുപുഴെ,
കേല്ലലാംപതനി) സഭാധലതഭാ പഠനലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 

കേഭാകവരനി  അവഭാര്ഡട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  കേബനനി  കബസനിനനില  അനുവദനിച  ജലലാം
പൂര്ണ്ണമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാനകവണനി,  പ്രസ്തുത  കബസനിനനിലല  കപഭാഷകേ
നദനികേളനിലലയുലാം ടകേവഴെനികേളുലടയുലാം കടഭാകപഭാഗഭാഫനിക്കല സര്കവ നടത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന.  

കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിലയ സലാംബനനിച ഐ.ഐ.എലാം. റനികപഭാര്ടട്ട്

147 (3416)  ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം
സഭാമ്പത്തനികേനനില  ഭദ്രമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ഇനഡലന  ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്
മഭാകന ജ് ലമന്റെട്ട്,  ബലാംഗളൂരു  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില  അതനിനകമല  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഞ്ചഭായത്തട്ട്/മുനനിസനിപല  തലത്തനില  ടപപട്ട്  ടലന  കചേഭാര്ചകേള
തടയുന്നതനിനുലാം  അറകുറപണനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി
പഞ്ചഭായത്തട്ട്  തലത്തനില  സബ്ലസക്ഷന  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സമഭാഗതമഭായ  കുടനിലവളള  ക്ഷഭാമലത്ത  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പഭാന്റുകേളുലടയുലാം  പമ്പുഹഗൗസകേളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  സബട്ട്  ഡനിവനിഷന  തലത്തനിലലങനിലലാം  ലമക്കഭാനനിക്കല
സൂപ്രണ്ടുമഭാലര നനിലവനിലളള ലഹഡട്ട് ഓപകററര് (സൂപര് ടവസറനി)- മഭാരുലട കസവനലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിത്തലന്ന നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?    

ഉത്തരലാം
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(എ) കകേരള വഭാടര് അതനിറനിറനിയുലട സഭാപനശഭാക്തതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കപ്രഭാസസട്ട് റതീ-എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട് സലാംബനനിച്ചുലാം ഫനിനഭാനഷലല റതീ-എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
സലാംബനനിച്ചുലാം റനികപഭാര്ട്ടുകേള ഇനഡലന ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്,  ബഭാലാംഗ്ലൂര്
തയ്യഭാറഭാക്കനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില്ലഭാലയങനിലലാം കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി
തഭാലഴെപറയുന്ന കേഭാരലങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

1.പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  കപ്രഭാജകട്ട്  ഡനിവനിഷനുകേളുലട
കേതീഴെനിലഭാക്കനി.  ഇതനിനഭായനി  13  കപ്രഭാജകട്ട് ഡനിവനിഷനുകേള രൂപതീകേരനിച്ചു.  ജല
അകതഭാറനിറനിയുലട  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അകതഭാറനിറനി
നടപഭാക്കുന്ന  എല്ലഭാ  പദതനികേളുലാം  ഈ  13  കപ്രഭാജകട്ട്  ഡനിവനിഷനുകേളുലട
പരനിധനിയനിലഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.

2.ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സതഭാരലവലാം
കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി പഗൗരഭാവകേഭാശ കരഖ പ്രസനിദതീകേരനിച്ചു.

3.വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട പരനിഷ്കരനിച ലവബ്ടസറട്ട് തുറന.

4. ഉപകഭഭാക്തൃ കസവനത്തനിനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗകരഖ തയ്യഭാറഭാക്കനി. 

5.ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  ആവശലമഭായ  സഹഭായങ്ങള
നലകുന്നതനിനഭായനി എല്ലഭാ സബ്ഡനിവനിഷനുകേളനിലലാം ലഹലപട്ട് ഡസ്ക്കുകേകേള
തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേലളടുത്തു.

6.അറകുറപണനികേള  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ലതരലഞടുക്കലപട  നഗരങ്ങളനില  ബ്ലൂ  ബനികഗഡട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനി.  അതട്ട്  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനികലക്കുലാം  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള എടുത്തുവരുന.

7.വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലലയുലാം ആസ്തനികേള തനിടലപടുത്തനി
മഭാപനിലാംഗട്ട് നടത്തനി കേമ്പഡ്യൂടറനിലഭാക്കഭാനുള്ള പ്രവര്ത്തനലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

8.ജല  അകതഭാറനിറനി  ഓഫതീസകേള കേമ്പഡ്യൂടര്  ശലാംഖല വഴെനി  ബനനിപനിക്കുന്ന
ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി.  കകേന്ദ്രതീകൃത  ബനില്ലനിലാംഗുലാം  (അബഭാക്കസട്ട്)
ഇ-കപലമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനവലാം  കേലാംലപയനിന്റെട്ട്  റനിഡസല  സനിസ്റ്റവലാം
ഇ-ലടണറനിലാംഗുലാം നടപനിലഭാക്കനി.

(ബനി)  ടപപട്ട് ടലനുകേളനിലല  കചേഭാര്ചകേളുലാം  അറകുറപണനികേളുലാം
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പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനിലള്ള  സലാംവനിധഭാനത്തനിനുപുറകമ  പ്രധഭാന  സതീമുകേളനില

ബ്ലൂ  ബനികഗഡട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള  വഴെനി  അകതഭാറനിറനി  കനരനിടട്ട്  അറകുറപണനികേള

നടത്തുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനവലാം  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.   ആയതനിനഭാല

പഞ്ചഭായത്തട്ട്  തലത്തനില  സബട്ട്  ലസക്ഷന  രൂപതീകേരണലാം  ഇകപഭാള

പരനിഗണനയനിലനില്ല. 

(സനി)  കേഭാലവര്ഷത്തനിലണഭായ കുറവട്ട് പരനിഗണനിചട്ട് വനിവനിധ നദനികേളനിലല ജല

ദഗൗര്ലഭലത്തനിനുള്ള സഭാദലത പരനിഗണനിചട്ട് കവണ കേരുതല നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു

വരുന.  സഭാധഭാരണ മഭാര്ചട്ട്,  ഏപ്രനില മഭാസങ്ങളനില സസ്വതീകേരനിക്കഭാറുള്ള സലാംരക്ഷണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഈ വര്ഷലാം മുനകൂടനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

1.  കസഭാതസ്സുകേളനില  തടയണ ലകേടനിയുലാം  നതീര്ചഭാലകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം  കൂടുതല

ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

2.  ഇറനികഗഷന,  ടവദഡ്യുത  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  അവരുലട

ഉടമസതയനിലള്ള  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി  കുടനിലവള്ള

ആവശലത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

3.  അടനിക്കടനി  ലതീക്കുമൂലലാം  നഷലാം  സലാംഭവനിക്കുന്ന വനിതരണ ടലനുകേള മഭാറനി

പകേരലാം പുതനിയവ സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

4.  ജലലഭലതയുള്ള  സലങ്ങളനില  ടപപട്ട്  ടലന  ദതീര്ഘനിപനിചട്ട്  ജലലാം

എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

5.  വഭാടര് അകതഭാറനിറനി കേനിണറുകേളനിലല ലചേളനിയുലാം മണലാം നതീക്കലാംലചേയട്ട് പമ്പനിലാംഗട്ട്

കസ്റ്റഷനുകേളനില  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

6.  ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില  കേനികയഭാസകേള  സഭാപനിചട്ട്  റവനഡ്യൂ,

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുകേള  വഴെനി  ടഭാങറുകേള  മുകഖന  പരമഭാവധനി

ശുദജല  വനിതരണ  സഗൗകേരലലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്ന  കേഭാരലലാം

പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

7.  പമ്പനിലാംഗട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പമ്പട്ട്  ലസറ്റുകേളുലട

അറകുറപണനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  നടത്തനി  പൂര്ണ്ണകതഭാതനിലള്ള

പ്രവര്ത്തനലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

8.  കൂടുതല  പമ്പനിലാംഗട്ട്  ആവശലമഭാലണങനില  അഡതീഷണല  ഷനിഫ്റ്റുകേള
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ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭാകുന്ന  പക്ഷലാം  വഭാലവകേള

നനിയനനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ജലശുദതീകേരണ

ശഭാലകേളുലട  സഭാപനിതകശഷനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട്

ആവശലമഭായ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവര്ത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  ശുദജല

ലഭലത ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി)  പമ്പട്ട്  ഹഗൗസകേളുലടയുലാം  ട്രെതീറട്ട്ലമന്റെട്ട്  പഭാന്റുകേളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം

കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലഹഡട്ട്  ഓപകററര്മഭാരുലട  കസവനലാം  നനിലവനില

ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  

 കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനിലല എല.ഡനി.സനി. ഒഴെനിവകേള

148 (3417)   ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) പനി.  എസട്ട്.സനി.  യുലട എല.ഡനി.സനി.  റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റനിലനനിന്നട്ട് കകേരള വഭാടര്

അകതഭാറനിറനിയനില നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട് തടസമുകണഭാ;

(ബനി)  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില  നനിലവനിലള്ള  എല.ഡനി.സനി.  ഒഴെനിവകേള

പനി.എസട്ട്.സനി.-യട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) വര്ഷങ്ങളഭായനി നനിയമനങ്ങലളഭാനലാം നടത്തഭാത്തതനിനട്ട് കേഭാരണലമലനന്നട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനിലള്ള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനിലല മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല ലസഷലല റൂള

വലവസകേളനുസരനിചട്ട് തടസമുണട്ട്. 

(ബനി) ഉണട്ട്. 

(സനി)  1-3-2011-ലല  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല  ലസഷലല

റൂളസട്ട് പ്രകേഭാരലാം പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴെനി  8  എല.ഡനി.  കഭാര്ക്കുമഭാരുലട ഇന-സര്വതീസട്ട്

നനിയമനങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ലസഷലല  റൂളസനിലല  കയഭാഗലത  സലാംബനനിച

അപഭാകേത പരനിഹരനിചട്ട് കഭദഗതനി വരുത്തുന്ന  നടപടനി അനനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്. 
 ആസ്തനിവനികേസന ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ജലവനിഭവ വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില 
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നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തനികേള 
149  (3418)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  തൃക്കഭാക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  എലാം.എല.എ.-യുലട  ആസ്തനി

വനികേസന ഫണനില നനിനലാം അനുവദനിചട്ട് ജലവനിഭവ വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില നടനവരുന്ന
പ്രവൃത്തനികേളനില  ഇതുവലര  പൂര്ത്തനിയഭായതുലാം  ഇനനി  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാനുള്ളതുമഭായ
പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത  പ്രവൃത്തനികേള  ഓകരഭാനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലമലനന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനികേള  അടനിയനരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം
(എ-സനി) 1.  തൃക്കഭാക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില കേടമക്കുടനി പഞ്ചഭായത്തനില

മൂലമ്പനിള്ളനിയനില  8-ാം വഭാര്ഡനിനട്ട് കേനിഴെക്കട്ട് ലപരനിയഭാര് നദനിയുലട
വലതട്ട് കേര സലാംരക്ഷണലാം. 

2.  ലകേഭാചനി  കകേഭാര്പകറഷനനില  (0  മുതല  2000   മതീറര്  വലര)
കേരനികതഭാടനിലന്റെ പുനരുദഭാരണലാം റതീചട്ട് ഒന്നട്ട്.

3.  ലകേഭാചനി  കകേഭാര്പകറഷനനില  (2000  മതീറര്  മുതല  3600  മതീറര്
വലര) കേരനികതഭാടനിലന്റെ പുനരുദഭാരണലാം റതീചട്ട് രണട്ട്

ഇതനില  ഒന്നഭാലാം  നമ്പര്  പ്രവൃത്തനി  ലടനഡര്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   2,3  എന്നനിവയനിലല  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  1-8-16-ലല  പുതുക്കനിയ
കകേഭാസ്റ്റട്ട്  ഇനഡക്സൈട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ടപ്രസട്ട്  കസഭാഫ്റ്റെട്ട് ലവയര്  (PRICE)  വഴെനി  പുതുക്കനിയ
എസ്റ്റനികമറട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന. 

    ആസ്തനി വനികേസന ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തനികേള
150 (3419) ശതീ  .   എന   .  എ  .   ലനല്ലനിക്കുന്നട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് അസലാംബനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ

കേഭാലത്തട്ട്  എലാം.എല.എ.  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ടമനര്/കമജര്
ഇറനികഗഷന  വകുപ്പുകേള  എത  പ്രവൃത്തനികേള  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;  പഞ്ചഭായത്തട്ട്
തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള നലകേഭാകമഭാ;

(ബനി)ടമനര്/കമജര്  ഇറനികഗഷന  വകുപനിലന്റെ  ഏലതഭാലക്ക
പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണട്ട്  എലാം.എല.എ.  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണട്ട്  അനുവദനിചലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവയനില  പൂര്ത്തനിയഭായതുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുലാം  ഇനനിയുലാം
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ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതുമഭായ  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലതഭാലക്കയഭാണട്ട്  എന്നട്ട്  പഞ്ചഭായത്തട്ട്
തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള നലകേഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പണലാം  അനുവദനിചനിട്ടുലാം  പ്രവൃത്തനികേള  തുടങ്ങഭാന  ബഭാക്കനിയുലണങനില
അതനിലന്റെ കേഭാരണലാം എനഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് അസലാംബനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

കേഭാലത്തട്ട്  എലാം.എല.എ.  ആസ്തനി  വനികേസനഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ടമനര്/കമജര്

ഇറനികഗഷന വകുപ്പുകേള പ്രവൃത്തനികേള ഒനലാംതലന്ന നടത്തനിയനിടനില്ല. 

(ബനി)  ജലകസചേന വകുപനില കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് എലാം.ഐ.  ഡനിവനിഷലന്റെ കേതീഴെനില

ലമഭാഗഭാല പുത്തൂര് പഞ്ചഭായത്തനില ഏരനിയഭാല കകേഭാരുവയല കതഭാടനിനട്ട് ഏരനിയഭാലനില

കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്  സഭാബുലാം  പഭാര്ശസ്വഭനിത്തനിയുലാം  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  ഏരനിയഭാല  കകേഭാളനനി

നനിവഭാസനികേളക്കട്ട് അകപ്രഭാചട്ട് കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്ന പ്രവൃത്തനിക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി

നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി&ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എലാം.ഐ.  ഡനിവനിഷലന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  അകപ്രഭാചട്ട്

കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്ന  പ്രവൃത്തനി  ഇതുവലര  ആരലാംഭനിചനിടനില്ല.   ഈ

പ്രവൃത്തനിക്കുകവണനിയുള്ള  എസ്റ്റനികമറട്ട്  2013-ല  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിരുനലവങനിലലാം

പ്രകദശവഭാസനികേള  പ്രസ്തുത  സലത്തനിലന്റെ  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം  ഉന്നയനിചതനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില  വനികല്ലജഭാഫനിസനില  നനിനലാം  ടനി  സലലാം  സസ്വകേഭാരല

വലക്തനികേളുകടതഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കനിയതുലകേഭാണട്ട് ടനി പ്രവൃത്തനി ലടണര് ലചേയ്യുവഭാന

സഭാധനിചനില്ല.   എന്നഭാല  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ലഡപഡ്യൂടനി  ഡയറകറുലട  23-2-2016-ലല

സര്കവ പ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത കതഭാടട്ട്  പുറകമ്പഭാക്കഭായനി.  ടവ  5-10364/2016  പ്രകേഭാരലാം

നനിലനനിര്ത്തനി  ലറകക്കഭാര്ഡട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  വനികല്ലജനിലന്റെ  റതീ-സര്കവ

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  കനഭാടനിഫനികക്കഷന  പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇകപഭാള  പ്രസ്തുത  സലത്തനിലന്റെ  മഭാപനിലന്റെ  ശരനിപകേര്പട്ട്

വനികല്ലജഭാഫതീസനില  നലകേനി.  അതുപ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  ടസറനില  കതഭാടട്ട്

അടയഭാളലപടുത്തഭാന  ചേതീഫട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്  വനികല്ലജഭാഫതീസര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം

നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   വനികല്ലജട്ട്  ആഫതീസറനിലനനിനലാം  വനിശദഭാലാംശലാം  ലഭനിചഭാല  മഭാതകമ

പുതുക്കനിയ  എസ്റ്റനികമറട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന

സഭാധനിക്കുകേയുള.  
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ഹനില്ലനി അകേസ്വഭാ മനിനറല വഭാടര് 

151  (3420)  ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനില  ഹനില്ലനി  അകേസ്വഭാ  മനിനറല  വഭാടര്  ഉലപഭാദനിപനിചട്ട്
വനിതരണലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട് എലനഭാലക്ക സഗൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട് നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേതീഴെനിലഭാകണഭാ  ഇതട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്;
ഇലല്ലങനില  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  എത ശതമഭാനലാം  പങഭാളനിത്തലാം  ഉണട്ട്;  ഇഗൗ പദതനിയുലട
മുതലമുടക്കട്ട് എത രൂപയഭാണട്ട്;

(സനി)  ഒരു  ദനിവസലാം  പരമഭാവധനി  എത  ലനിറര്  മനിനറല  വഭാടര്
ഉത്പഭാദനകശഷനിയുണട്ട്;  ഇകപഭാള  പ്രതനിദനിനലാം  ശരഭാശരനി  എത  ലനിറര്
ഉലപഭാദനമഭാണട്ട്  നടക്കുന്നതട്ട്;  സലാംസഭാനലത്തമ്പഭാടുലാം  ആവശലക്കഭാര്
ഏലറയുലണങനിലലാം ഉത്പഭാദനലാം കുറയഭാനനിടയഭായ സഭാഹചേരലലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഉലപന്നലാം എപ്രകേഭാരമഭാണട്ട് വനിതരണലാം നടത്തുന്നതട്ട്;  ഡനിസ്ട്രനിബഡ്യൂടര്മഭാര്
മുഖഭാനനിരമഭാലണങനില ഇവരുലട കപരു വനിവരങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ) ഒരു ലനിറര് കബഭാടനിലനിലന്റെ പരമഭാവധനി വനിപണന വനില എത രൂപയഭാണട്ട്;
ഒരു  കബഭാടനിലനിനട്ട്  എത  രൂപ  നനിരക്കനിലഭാണട്ട്  ഡനിസ്ട്രനിബഡ്യൂടര്മഭാര്ക്കട്ട്  നലകുന്നതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ;

(എഫട്ട്)  ഔടട്ട് ലലറട്ട്  മുഖഭാനരലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  കനരനിടട്ട്  വഭാങ്ങഭാനുള്ള
സഗൗകേരലലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;എങനില  എനട്ട്  നനിരക്കനിലഭാണട്ട്  ഒരു  കബഭാടനില
നലകുന്നതട്ട്;  ഒരഭാളക്കട്ട് പരമഭാവധനി എത കബഭാടനില നലകുലമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
പരമഭാവധനി  ഉലപഭാദനത്തനിനനുസരനിചട്ട്  ഡനിസ്ട്രനിബഡ്യൂടര്മഭാര്  ഉലപന്നലാം  വഭാങ്ങുന്നനില്ലഭാ
എങനില  കൂടുതല  ഡനിസ്ട്രനിബഡ്യൂടര്മഭാലര  ഉളലപടുത്തനി  ഈ  സലാംരലാംഭലാം
വനിജയനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ജനി)  പ്രസ്തുത സഭാപനത്തനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട നനിയമന രതീതനി സലാംബനനിച
വനിശദഭാലാംശലാം  നലകേഭാകമഭാ;  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  നനിയമനലമങനില  കേരഭാര്
എനവലരയഭാണട്ട്  എന്നതട്ട്  സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം  നലകേഭാകമഭാ;  ഹനില്ലനി  അകേസ്വഭാ
സലാംരലാംഭലാം  എപ്രകേഭാരലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  വനിജയകേരമഭായനി  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാലാം  എന്നതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട് പഠനലാം നടത്തുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) കുപനിലവള്ളലാം ഉലപഭാദനിപനിചട്ട് വനിതരണലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട് ബനി.ഐ.എസട്ട്.
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള സഗൗകേരലങ്ങള ഹനില്ലനി അകേസ്വഭാ ഫഭാകറനിയനില ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.



206 കകേരള നനിയമസഭ       ഒകകഭാബര് 19, 2016

(ബനി)  ഈ  പദതനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേതീഴെതീലഭാണട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.   ഈ  സലാംരലാംഭത്തനില  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  100%  പങഭാളനിത്തമുണട്ട്.
ഈ  പദതനിക്കുകവണനി  നനിലവനില  ഒനപതുകകേഭാടനി  എണ്പത്തനിയഭാറട്ട്  ലക്ഷലാം
രൂപയഭാണട്ട് മുതലമുടക്കനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്. 

(സനി)  ഈ ഫഭാകറനിയനില ഒരു മണനിക്കൂറനില ഒരു ലനിററനിലന്റെ  7500  കബഭാടനില
ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള കശഷനിയുണട്ട്.  ഇകപഭാള പ്രതനിദനിനലാം ശരഭാശരനി  30000  ലനിറര്
ഉലപഭാദനിപനിച്ചുവരുന.  സലാംസഭാനത്തട്ട് നൂറനിലപരലാം സസ്വകേഭാരല ഫഭാകറനികേളനില നനിന്നട്ട്
ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന  കുപനിലവള്ളലാം  ഒരു  കുപനിക്കട്ട്  20  രൂപ  എന്ന  കേണക്കനിനഭാണട്ട്
ഡതീലര്മഭാര് വഴെനി വനിലപന നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല ഹനില്ലനി അകേസ്വഭാ ഒരു കുപനിക്കട്ട്
15  രൂപ  നനിരക്കനിലഭാണട്ട്  വനിലപന  നടത്തുന്നതട്ട്.   സസ്വകേഭാരല  കേമ്പനനികേളക്കുലാം
ഡതീലര്മഭാര്ക്കുലാം  അധനികേ  കേമ്മേതീഷന  നലകേനി  വരുന്നതനിനഭാല  ഡതീലര്മഭാര്
തുടക്കത്തനില ഹനില്ലനി അകേസ്വഭാ എടുത്തട്ട് വനിപണനലാം ലചേയ്യഭാന വനിമുഖത കേഭാണനിചനിരുന.
എന്നഭാല  ഇകപഭാള  ഹനില്ലനി  അകേസ്വഭായുലട  ഗുണകമന്മ  മനസനിലഭാക്കനി  കൂടുതല
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  ഹനില്ലനി  അകേസ്വഭാ  ആവശലലപടുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില  ഡതീലര്മഭാര്
ഹനില്ലനി  അകേസ്വഭാ  കസ്റ്റഭാക്കട്ട്  ലചേകയ്യണ  സനിതനി  വന്നനിട്ടുണട്ട്.   ആയതനിനഭാല  വരുലാം
നഭാളുകേളനില  വനിപണന  ആവശലലാം  അനുസരനിചട്ട്  ഫഭാകറനിയനിലനനിനലാം  കൂടുതല
ഉലപഭാദനിപനിചട്ട് നലകുവഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  ഹനില്ലനി  അകേസ്വഭാ  ഡനിസ്ട്രനിബഡ്യൂടര്മഭാര്  മുഖഭാനരലാം  ഡതീലര്മഭാരുലട  അടുത്തട്ട്
എത്തനിചട്ട്  വനിപണനലാം  നടത്തനിവരുന.   ഡനിസ്ട്രനിബഡ്യൂടര്മഭാരുലട  കപരട്ട്  വനിവരങ്ങള
അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന. 

(ഇ) ഒരു ലനിറര് ഹനില്ലനി അകേസ്വഭാ കബഭാടനിലനിലന്റെ പരമഭാവധനി വനില 15 രൂപയഭാണട്ട്.
നനിലവനില ഇടുക്കനി, കകേഭാടയലാം, എറണഭാകുളലാം, ആലപ്പുഴെ, പത്തനലാംതനിട,  തൃശ്ശൂര് എന്നതീ
ജനില്ലകേളനില  നനിനള്ള  ഡനിസ്ട്രനിബഡ്യൂടര്മഭാര്  ലതഭാടുപുഴെ  ഫഭാകറനിയനില  നനിനലാം  കനരനിടട്ട്
എടുക്കുകമ്പഭാള  ഒരു  കുപനിക്കട്ട്   6  രൂപ  നനിരക്കനിലലാം  മറട്ട്  ജനില്ലകേളനിലല
ഡനിസ്ട്രനിബഡ്യൂടര്മഭാര്ക്കട്ട്  അവരുലട  കഗഭാഡഗൗണനില  എത്തനിചട്ട്  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള
വഭാഹനക്കൂലനി ഉളലപലട ഒരു കുപനിക്കട്ട് 7 രൂപ നനിരക്കനിലലാം നലകേനിവരുന. 

(എഫട്ട്)   ഫഭാകറനി  ഔടട്ട് ലലറനിലനനിന്നട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  കനരനിടട്ട്
വഭാങ്ങഭാനുള്ള  സഗൗകേരലലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   അവനിലടനനിനലാം  ഒരു  ലനിററനിലന്റെ
കബഭാടനില  10  രൂപയഭാണട്ട് നലകേനിവരുന്നതട്ട്.  നനിലവനില ഒരഭാളക്കട്ട് പരമഭാവധനി  20
കബഭാടനില  വലര  മഭാതകമ  നലകുകേയുളലവന്നട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.   പരമഭാവധനി
ഉലപഭാദനത്തനിനനുസരനിചട്ട്   ഡനിസ്ട്രനിബഡ്യൂടര്മഭാര്  ഉലപന്നലാം  വഭാങ്ങുന്നനില്ലഭാലയങനില
കൂടുതല ഡനിസ്ട്രനിബഡ്യൂടര്മഭാലര ഉളലപടുത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്. 

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ജനി)  പ്രസ്തുത ഫഭാകറനി  ജതീവനക്കഭാരുലട  ഒഴെനിവകേളക്കനുസരനിചട്ട്  പതങ്ങളനില

പരസലലാം നലകേനി അഭനിമുഖലാം നടത്തനി,  കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് ജതീവനക്കഭാലര

നനിയമനിക്കുന്നതട്ട്.  സഭാധഭാരണ കേരഭാര് വലവസയനില നനിയമനിക്കുന്ന ജതീവനക്കഭാരുലട

കേരഭാര്  കേഭാലഭാവധനി  ഒരു  വര്ഷമഭാണട്ട്.  എന്നഭാല  ലമഷതീനുകേള

പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഇവരുലട  പരനിചേയലാം  പരനിഗണനിചട്ട്  കേഭാലഭാവധനി

നതീടനിലക്കഭാടുക്കഭാറുണട്ട്.  നനിലവനില  ഹനില്ലനി  അകേസ്വഭാ  സലാംരലാംഭലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം

വനിജയകേരമഭായനി മുകന്നഭാടട്ട് കപഭാകുനണട്ട്. 

ജലനനിധനി പദതനി

152  (3421)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ജലനനിധനി പദതനി ഇകപഭാള നനിലവനിലകണഭാ ;വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനില ഏലതല്ലഭാലാം പഞ്ചഭായത്തുകേലളയഭാണട്ട് ജലനനിധനി

പദതനിയനില ഉളലപടുത്തുന്നലതന്നതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

കലഭാകേബഭാങട്ട്  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്ന
പ ഞ്ചഭായത്തുകേളനില,  കുടനിലവള്ളവലാം  ശുചേനിതസ്വ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  നലകുകേ  എന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിച  ജലനനിധനി  രണഭാലാംഘട
പദതനി നടപഭാക്കനി വരുന.  2018-ല പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന ടനി  പദതനിക്കട്ട്  1358.536
കകേഭാടനി  രൂപ  (റതീസ്ട്രക്ചേര്  ലചേയ  പദതനിക്കട്ട്)  ലചേലവട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  മൂന്നട്ട്
ബഭാച്ചുകേളനിലഭായനി  ലതരലഞടുത്ത  115  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളനില  പദതനിയുലട
പ്രവര്ത്തനലാം നടനവരുന. 

(ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില  3  ബഭാച്ചുകേളനിലഭായനി  13  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില
ജലനനിധനി  രണഭാലാംഘട  പദതനികേള  നടപഭാക്കനി  വരുന.   ഒന്നഭാലാം  ബഭാചനില
ലചേറുവണ്ണൂര്,  തഭാമരകശരനി എന്നതീ പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലലാം രണഭാലാം ബഭാചനില എടകചരനി,
കേടനിപഭാറ,  കേതീഴെരനിയൂര്,  മണനിയൂര്  എന്നതീ  പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലൂലാം  മൂന്നഭാലാം  ബഭാചനില
ആയകഞ്ചരനി,  ചേക്കനിടപഭാറ,  കചേഭാകറഭാടട്ട്,  കകേഭാട്ടൂര്,  നടുവണ്ണൂര്,  പുറകമരനി,  വനിലലഭാപള്ളനി
എന്നതീ പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലലാം ജലനനിധനി രണഭാലാംഘട പദതനി നടപഭാക്കനിവരുന.  
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ജലകസചേനവകുപട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല.-നട്ട് വനിട്ടുലകേഭാടുക്കുന്ന സലലാം

153 (3422)  ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴെ  ജനില്ലയനിലല  തണ്ണതീര്മുക്കത്തട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല.
2013  മുതല  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സലവലാം  ലകേടനിടവലാം  ഇറനികഗഷന
ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനിലനനിനലാം  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല-  നട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എനട്ട്
നടപടനിയഭാണട്ട്  സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്  എന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്
തണ്ണതീര്മുക്കലാം  വനികേസന  സമനിതനി  ജലകസചേന  വകുപട്ട്  ചേതീഫട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്ക്കട്ട്
നലകേനിയനിരനിക്കുന്ന 25-8-2016-ലല ലപറതീഷനനില എനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല.  പ്രസ്തുത  ലകേടനിടവലാം  ഓഫതീസലാം  പുതുക്കനി
പണനിയഭാന  തയ്യഭാറഭായനിട്ടുള്ളതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ഈ  സലലാം  ജലകസചേന
വകുപട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല.-നട്ട് വനിട്ടുലകേഭാടുക്കുന്നതനികലയഭായനി ചേതീഫട്ട് എഞ്ചനിനതീയര്
റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില  ആയതനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇലല്ലങനില അടനിയനരമഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ  പ്രസ്തുത  പ്രകദശലത്ത  ഭൂമനിയനില  നനിനലാം  മറട്ട്
വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  ഭൂമനി  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില  അവ  ഏലതല്ലഭാലമനലാം  എത
ലസന്റെട്ട് വതീതലാം നലകേനി എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇകത വലവസ ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല.-നുലാം
പ്രഭാബലലത്തനില വരുത്തഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആലപ്പുഴെ  ജനില്ലയനിലല  തണ്ണതീര്മുക്കലാം  വനികല്ലജനില  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
ഓഫതീസട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ  കേസ്വഭാര്കടഴ്സുലാം  സലവലാം
വനിട്ടുനലകുന്ന  വനിഷയത്തനില  സര്ക്കഭാരനില  ലഭനിച  അകപക്ഷയനില  ചേതീഫട്ട്
എ ഞ്ചനിനതീയറുലട റനികപഭാര്ടട്ട് കതടനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  തണ്ണതീര്മുക്കലാം വനികേസന സമനിതനി
ജലകസചേന  വകുപട്ട്  ചേതീഫട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്ക്കട്ട്  നലകേനിയനിരനിക്കുന്ന  നനിവകദനലാം
5-9-2016-ല  കകേഭാടയലാം  കുടനഭാടട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  സര്ക്കനിള  സൂപ്രണനിലാംഗട്ട്
എഞ്ചനിനതീയര്ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടനിനഭായനി അയചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ചേതീഫട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്  സര്ക്കഭാരനില  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിടനില്ല.
റനികപഭാര്ടട്ട് അടനിയനനിരമഭായനി ലഭലമഭാക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കുടനഭാടട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  സര്ക്കനിളനിലന്റെ  കേഭാരലഭാലയലാം  നനിലവനില
വരുന്നതനിനുമുമ്പട്ട് പ്രസ്തുത ഭൂമനിയനിലനനിനലാം 1.268 ലഹകര് വസ്തു ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-ക്കുലാം
22.1  ആര്  വസ്തു  ആകരഭാഗല  വകുപനിനുലാം  ടകേമഭാറലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
ചേതീഫട്ട്എ ഞ്ചനിനതീയറുലട റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചകശഷലാം മഭാതകമ തുടര്നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന
കേഴെനിയുകേയുള. 
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  ടമനര് ഇറനികഗഷന പദതനികേള

154 (3423)  ശതീ  .    മുല്ലക്കര രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2011-2016  കേഭാലത്തട്ട്  ചേടയമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില  അനുവദനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയ  ടമനര്  ഇറനികഗഷന  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയഭായ  ചേടയമലാംഗലത്തനിനട്ട്  ടനി  കേഭാലയളവനില
അര്ഹമഭായ  പരനിഗണന  ലഭനിചനിടനില്ലഭാലയന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില  പുതനിയ  പദതനികേള  അനുവദനിക്കുന്നതനില  ആവശലമഭായ  മുനഗണന
നലകുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി *കചേര്ക്കുന.

(ബനി)  ശദയനിലലപടനിടനില്ല.   പ്രധഭാനമനനി  കൃഷനി  സനിഞ്ചഭായട്ട്  കയഭാജന
പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  പദതനികേള  കൃഷനി  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

            പഭാന ഫണനില ഉളലപടുത്തനിയ പ്രവൃത്തനി

155 (3424) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  പഭാന  ഫണനില  ഉളലപടുത്തനി  നടപഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ടവപനിന നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ഏലതല്ലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണട്ട്
പഭാന ഫണനില തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?        

ഉത്തരലാം

(എ)  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  പഭാന  ഫണനില  ഉളലപടുത്തനി  നടപഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

(ബനി)  ടവപനിന  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  കേടമക്കുടനി  പഞ്ചഭായത്തനിലല
പഴെയതുലാം  കകേടഭായതുമഭായ  ടപപ്പുകേള  മഭാറനി  പുതനിയവ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
12  കകേഭാടനി  രൂപ  2016-17-ലല  ബജറനില  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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എളവള്ളനി  പഞ്ചഭായത്തനിലല 'ജലനനിധനി' പദതനി

156  (3425)   ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  എളവള്ളനി  പഞ്ചഭായത്തനിലല  'ജലനനിധനി'
പദതനിയുലട അടങല തുകേ എതയഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  എത  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിലന്റെ  ഇകപഭാഴെലത്ത  അവസ  എനഭാലണന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനി  എന്നട്ട്  കേമ്മേതീഷന  ലചേയ്യഭാന  കേഴെനിയുലമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?       

ഉത്തരലാം

(എ) അടങല തുകേ 11,30,00,000 രൂപയഭാണട്ട്.

(ബനി) 3007 കുടുലാംബങ്ങളനിലഭായനി 13304 ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുണട്ട്. 

(സനി) പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ട്രെയല റണ് നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന. 

(ഡനി)  2016  നവലാംബറനില  കേമ്മേതീഷന  ലചേയ്യഭാന  സഭാധനിക്കുലമന്നട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

      നഗരൂര്, കേരവഭാരലാം, പുളനിമഭാത്തട്ട് സമഗ കുടനിലവള്ള പദതനി

157 (3426) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നഗരൂര്,  കേരവഭാരലാം,  പുളനിമഭാത്തട്ട്  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളക്കഭായുളള സമഗ
കുടനിലവളള  പദതനി  നടപനില  വരുത്തുന്നതനിനട്ട്  എലനല്ലഭാലാം  നടപടനികേള
അവകശഷനിക്കുനലവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട് എത ഘടത്തനിലഭായഭാലണനലാം ഓകരഭാ
ഘടത്തനിലലാം  എലനല്ലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളളലതനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പുളനിമഭാത്തട്ട്,  നഗരൂര്,  കേരവഭാരലാം  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളക്കുകവണനിയുള്ള
സമഗ  കുടനിലവള്ള  പദതനിയ്ക്കുകവണനി  ഒന്നഭാലാംഘട  ഉലപഭാദന  ഘടകേങ്ങളുലട
വനിശദമഭായ  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനില  തഭാലഴെപറയുന്ന  ഘടകേങ്ങള  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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കേനിണര്, ശുദതീകേരണശഭാല, കറഭാ വഭാടര് പമ്പനിലാംഗട്ട് ലമയനിന, പമ്പട്ട് ലസറ്റുകേള, കനിയര്
വഭാടര്  പമ്പനിലാംഗട്ട്  ലമയനിന,  ജലസലാംഭരണനികേള.   ഈ  എസ്റ്റനികമറട്ട്  ഡനി.എസട്ട്.ആര്.
2014  അനുസരനിചട്ട്  പുതുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   കൂടഭാലത  വനിവനിധ  ഘടകേങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
സലലാം പഞ്ചഭായത്തുകേള ജല അകതഭാറനിറനിക്കട്ട് ടകേമഭാകറണതുണട്ട്.  രണഭാലാം ഘടമഭായ
മൂന്നട്ട്  പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കുകവണനിയുള്ള  ജലവനിതരണ  ശലാംഖലയുലട  വനിശദമഭായ
എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  പ്രസ്തുത പദതനി നടപനില വരുത്തുന്നതനിനട്ട്, വനിവനിധ
ഘടകേങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സലലാം  പഞ്ചഭായത്തുകേള
ടകേമഭാകറണതഭായനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  രണട്ട് ഘടങ്ങളഭായഭാണട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ഒന്നഭാലാം
ഘട  ഉലപഭാദന  ഘടകേങ്ങളനില  പുളനിമഭാത്തട്ട്  പഞ്ചഭായത്തനില  ഈടനിമൂടട്ട്  എന്ന
സലത്തട്ട് കേനിണറുലാം പമ്പട്ട്സട്ട് ഹഗൗസലാം കുറനിമൂടട്ട് എന്ന സലത്തട്ട് 19.10 എലാം.എല.ഡനി.
കശഷനിയുള്ള ജലശുദതീകേരണ ശഭാലയുലാം  അതനികനഭാടനുബനനിചട്ട്  കേടലകേഭാണനിപഭാറ,
വണനിത്തടലാം,  ലനല്ലനിക്കുന്നട്ട്,  പഭാറമുക്കട്ട്  എന്നതീ  സലങ്ങളനില  ഉപരനിതല
ജലസലാംഭരണനികേളുലാം  അതനികലക്കുള്ള  പമ്പനിലാംഗട്ട്  ലമയനിനുലാം  ട്രെഭാനസനിഷന  ലമയനിനുലാം
ഉളലപടുന.   രണഭാലാം  ഘടത്തനില  പുളനിമഭാത്തട്ട്,  നഗരൂര്,  കേരവഭാരലാം
എന്നതീ  പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കുകവണനിയുള്ള  ജലവനിതരണ  ശലാംഖലകേളുമഭാണട്ട്
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്. 

      ഔകദലഭാഗനികേ വഭാഹനങ്ങളുലട ഇനന-ഇനഷസ്വറനസട്ട് കുടനിശനികേകേള

158  (3427)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ടമനര് ഇറനികഗഷന ഡനിവനിഷനുകേതീഴെനിലള്ള ഔകദലഭാഗനികേ
വഭാഹനങ്ങളനില  ഇനനലാം  നനിറച  വകേയനിലലാം  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  അടച  വകേയനിലലാം
നൽകുവഭാനുള്ള തുകേ കുടനിശനികേയഭായ വനിവരലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില ഈ ഇനത്തനില എത തുകേയഭാണട്ട് നനിലവനില കുടനിശനികേയുള്ളതട്ട്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തുകേ  നലകുന്നതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  വന്നതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇതട്ട് എന്നകത്തയട്ട് ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം;

(ഡനി)  തുകേ ലഭലമഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല വഭാഹനങ്ങള ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാകേഭാത്തതുമൂലലാം
പ്രവൃത്തനികേൾ  നടത്തുന്നതനില  പ്രയഭാസങ്ങളുണഭാക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ ?

ഉത്തരലാം
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(എ&ബനി)  ഇക്കഭാരലലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.   4/2014  മുതല  9/2016 വലര

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ടമനര്  ഇറനികഗഷന  ഡനിവനിഷനട്ട്  കേതീഴെനിലള്ള  ഔകദലഭാഗനികേ

വഭാഹനങ്ങളനില ഇനനലാം നനിറച വകേയനില 1,46,000 രൂപയുലാം ഇനഷസ്വറനസട്ട് അടച

വകേയനില 37,726 രൂപയുലാം കുടനിശനികേയുണട്ട്. 

(സനി)  ബജറട്ട്  തുകേയുലട  അപരലഭാപ്തതയഭാണട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  വന്നതനിലന്റെ

കേഭാരണലാം.   ഇതനിനഭായനി  അധനികേ  തുകേ  ലഭലമഭാക്കനി  മഭാതകമ  ലകേഭാടുത്തു  തതീര്ക്കഭാന

സഭാധനിക്കുകേയുളളൂ.  ചേതീഫട്ട് എഞ്ചനിനതീയറനിലനനിന്നട്ട് ശനിപഭാര്ശ ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് നടപടനി

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി) ഇക്കഭാരലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

കകേഭാകണഭാത്തട്ട് പുഴെയനിലല മഭാലനിനലങ്ങള നതീക്കലാംലചേയ്യുന്നതനിനുലാം

സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി

159  (3428)    ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തൃപ്പൂണനിത്തുറ നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലത്തനിലല കകേഭാകണഭാത്തട്ട് പുഴെ അതലനലാം

മഭാലനിനലലാം നനിറഞ അവസയനിലഭാലണന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  ഈ  പുഴെയനിലല  മഭാലനിനലങ്ങള  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  പുഴെ

മഭാലനിനലമുക്തമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം

അറനിയനിക്കുകമഭാ?

   ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി) പുഴെ മഭാലനിനലമുക്തമഭായനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം തൃപ്പൂണനിത്തുറ നഗരസഭഭാ

കേഗൗണ്സനിലനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലണട്ട്.  2012-13  കേഭാലഘടത്തനില തടയണ ലകേടനി

പഭായല  നതീക്കലാം  ലചേയനിരുന.   മഭാലനിനലങ്ങള  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  പുഴെകേളുലട

തതീരലാം ലകേട്ടുന്നതനിനുമഭായനി ജലകസചേന വകുപട്ട് പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന. 

       പമ്പയുലട തതീരങ്ങള ലകേടനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനി
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160  (3429)   ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഏറവലാം  പ്രധഭാനലപട  നദനികേളനിലലഭാന്നഭായ  പമ്പയുലട
തതീരങ്ങള  ഇടനിയുന്നതട്ട്  ലകേടനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇക്കഴെനിഞ
2  വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി  അനുവദനിച  പദതനികേളുലാം  അവയുലട  തുകേയുലാം  എതലയന്നട്ട്
വര്ഷലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കമജര്  ഇറനികഗഷന  വകുപ്പുമുകഖന  കേഴെനിഞ  2  വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി
പത്തനലാംതനിട  ജനില്ലയനില  നടപഭാക്കനിയ  വനിവനിധ  കതഭാടുസലാംരക്ഷണ  പദതനികേളുലാം,
അനുവദനിച തുകേയുലാം വര്ഷലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നടപ്പുവര്ഷലാം ഇത്തരലാം പദതനികേളക്കട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എത
തുകേ  വതീതമഭാണട്ട്  മഭാറനിവചനിട്ടുളളതട്ട്;  ഇവയ്ക്കുളള  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*. 

(ബനി) കമജര് ഇറനികഗഷന വകുപ്പുമുകഖന കതഭാടട്ട് സലാംരക്ഷണ പദതനികേലളഭാനലാം
നടത്തനിയനിടനില്ല.   ടമനര്  ഇറനികഗഷന  വകുപട്ട്  മുകഖന  2014-15  വര്ഷത്തനില
110  പദതനികേളക്കഭായനി  4.36  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുലാം  2015-16  വര്ഷത്തനില
115 പദതനികേളക്കഭായനി 6.06 കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുമുള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  നടപ്പുവര്ഷലാം  ഇത്തരലാം  പദതനികേളക്കഭായനി  സലാംസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി
12.00  കകേഭാടനി  രൂപ  നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.   ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പത്തനലാംതനിട
ജനില്ലയനില  2  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  5.66  ലക്ഷലാം രൂപയട്ട് അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ബഭാക്കനി ലപ്രഭാകപഭാസലകേള ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് ഫണനിലന്റെ ലഭലതയനുസരനിചട്ട് മഭാതകമ
അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകുവഭാന കേഴെനിയുകേയുള.

                വഭാടര് അകതഭാറനിറനി ഓഫതീസനിനട്ട് സസ്വനലാം ലകേടനിടലാം

161 (3430)   ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

പയ്യന്നൂരനില വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട
3 ഓഫതീസകേളക്കട്ട് സസ്വനമഭായനി ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചട്ട്
വരുനകണഭാലയന്നട്ട്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇലല്ലങനില  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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പയ്യന്നൂരനില വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട 3
ഓഫതീസകേളക്കട്ട്  സസ്വനമഭായനി  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇതുവലര
നടപടനികേലളഭാനലാം  എടുത്തനിടനില്ല.   സഭാദലതകേള  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  

               വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനിലല ലപനഷന പരനിഷ്കരണലാം

162  (3431)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനിലല  ലപനഷന  പരനിഷ്കരണലാം  ഏതട്ട്
ഘടത്തനിലഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന  സര്വതീസട്ട്  ലപനഷനകേഭാരുലട  ലപനഷന  പരനിഷ്കരണ
ഉത്തരവട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയ സഭാഹചേരലത്തനില,  വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനിലല ലപനഷന
പരനിഷ്കരണത്തനിനട്ട് അടനിയനരമഭായനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?       

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലപനഷന  പരനിഷ്കരണലാം  സലാംബനനിച  ശനിപഭാര്ശ  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.  കൂടഭാലത കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട ശമ്പള പരനിഷ്കരണ ഉത്തരവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില വലക്തമഭായ ശനിപഭാര്ശ എലാം.ഡനി.കയഭാടട്ട് ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.  

 വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില പമ്പട്ട് ഓപകററര്മഭാരുലട ഒഴെനിവകേള

163 (3432)   ശതീ  .    ടഹബനി ഈഡന  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില  പമ്പട്ട്  ഓപകററര്മഭാരുലട  എത  ഒഴെനിവകേള
നനിലവനിലണട്ട്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചട്ട്  വഴെനി  നനികേത്തുവഭാന
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  പമ്പട്ട്  ഓപകററര്  തസ്തനികേയുലട  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്
നനിലവനിലകണഭാ;  ഇലല്ലങനില  പനി.എസട്ട്.സനി.  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്  ഇതനിനകേലാം
എഴുത്തുപരതീക്ഷ നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചട്ട്  വഴെനിയുള്ള  നനിയമനലാം,  പനി.  എസട്ട്.  സനി
പരതീക്ഷ  എഴുതനിയ  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുലട  സഭാധലത  തടസലപടുത്തുലമന്നതനിനഭാല
പനി.എസട്ട്.സനി.-യുലട  പമ്പട്ട്  ഓപകററര്  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്  അടനിയനരമഭായനി
പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാന ആവശലലപടുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം
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(എ)  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില  പമ്പട്ട്   ഓപകററര്മഭാരുലട  555  ഒഴെനിവകേള
നനിലവനിലണട്ട്. 

(ബനി) ഇല്ല. 

(സനി&ഡനി)  പമ്പട്ട്  ഓപകററര്  തസ്തനികേയുലട  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്
നനിലവനിലനില്ല.   പ്രസ്തസ്തുത  തസ്തനികേയനികലയട്ട്  ഇതനിനകേലാം  എഴുത്തുപരതീക്ഷ  നടത്തനി
കഷഭാര്ടട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത രണട്ട്  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  401,  154
എന്നനിങ്ങലന ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുമുണട്ട്. 

 പുതുതഭായനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന വതീടുകേളക്കട്ട് മഴെലവള്ള സലാംഭരണനി

164  (3433)     ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസദ്ദേതീന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തട്ട്  പുതുതഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  വതീടുകേളക്കട്ട്  മഴെലവളള  സലാംഭരണനി
നനിര്ബനമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില ഇതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങളനിലല അധലഭായലാം  XVI-A,
കകേരള പഞ്ചഭായത്തട്ട് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങളനിലല അധലഭായലാം XVI എന്നനിവയനില
കമലക്കൂരയനില  നനിനള്ള  മഴെലവള്ളലാംലകേഭാണ്ടുള്ള  ഭൂജലകപഭാഷണ  സലാംവനിധഭാനലാം,
മഴെലവള്ള  സലാംഭരണ  സലാംവനിധഭാനലാം  എന്നനിവ  വനിവനിധ  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളനില
ഉളലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  വലവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   എന്നഭാല പുല/ഓലലകേഭാണട്ട്  കമഞ
കൂരയുള്ള ലകേടനിടങ്ങലളയുലാം 150 ചേതുരശമതീറര് വലര കഫഭാര് ഏരനിയയുലാം 320 ചേതുരശ
മതീറര്  വലര  കപഭാടട്ട്  ഏരനിയയുലാം  വരുന്ന  ഏകേ  കുടുലാംബ  വഭാസഗൃഹങ്ങലളയുലാം
ഇതനിലനനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

      വരളച കനരനിടുന്നതനിനുള്ള മുനകേരുതലകേള

165 (3434)    ശതീ  .    ഷഭാഫനി പറമ്പനില :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലാം രൂക്ഷമഭായ വരളചയനികലക്കട്ട് നതീങ്ങുന്നതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള
വന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില  ഇതട്ട്  കനരനിടുന്നതനിനട്ട്  എലനല്ലഭാലാം  മുനകേരുതലകേൾ
ടകേലക്കഭാളളുനണട്ട്;

(ബനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനിലല  കുടനിലവളളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
എലനല്ലഭാലാം  ബൃഹതട്ട്  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;
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വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പദതനി ആരലാംഭനിക്കഭാന അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാലവര്ഷത്തനില കുറവണഭായ പശ്ചഭാത്തലത്തനില, വനിവനിധ നദനികേളനിലല
ജലദഗൗര്ലഭലത്തനിനുള്ള  സഭാദലത  പരനിഗണനിചട്ട്  കവണ  മുനകേരുതല  നടപടനികേള
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  

കസഭാതസ്സുകേളനില  തടയണ  ലകേടനിയുലാം  നതീര്ചഭാലകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം  കൂടുതല
ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം ഇറനികഗഷന,  ടവദഡ്യുതനി എന്നതീ വകുപ്പുകേളുമഭായനി
സഹകേരനിചട്ട്  അവരുലട  ഉടമസതയനിലള്ള  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി
കുടനിലവള്ള  ആവശലത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
അടനിക്കടനിയുള്ള കചേഭാര്ചമൂലലാം ജലനഷലാം സലാംഭവനിക്കുന്ന വനിതരണ ടലനുകേള മഭാറനി
പകേരലാം  പുതനിയവ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ജല  ലഭലതയുള്ള  സലങ്ങളനില
ടപപ്പുടലന  ദതീര്ഘനിപനിചട്ട്  ജലലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട
കേനിണറുകേളനിലല ലചേളനിയുലാം മണലാം നതീക്കലാം ലചേയട്ട് പമ്പനിലാംഗട്ട് കസ്റ്റഷനുകേളനില ജലലഭലത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  റവനഡ്യൂ,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുകേള  വഴെനി
ആവശലഘടങ്ങളനില  പരമഭാവധനി  ശുദജല  വനിതരണ  സഗൗകേരലലാം
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  പമ്പനിലാംഗട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേടുവന്ന
പമ്പുലസറ്റുകേള  അറകുറപണനികേള  നടത്തുന്നതനിനുലാം  കൂടുതല  പമ്പനിലാംഗട്ട്
ആവശലമഭാലണങനില  അഡതീഷണല  ഷനിഫ്റ്റുകേള  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം
ആവശലമഭാകുന്നപക്ഷലാം  വഭാലവകേള  നനിയനനിചട്ട്  കേരുതല  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ജലശുദതീകേരണ ശഭാലകേളുലട സഭാപനിത കശഷനി പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കനി
ശുദജല ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഭൂജല  വകുപട്ട്  മുകഖന
ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണട്ട്.   കുഴെല
കേനിണര്/ടഡ്യൂബുകേള  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  50  മുതല  100  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  ഗുണപ്രദമഭാകുന്ന
ജലവനിതരണ  പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  തുറന്ന  കേനിണറനിലന്റെ
സഭാദലതകേളനില്ലഭാത്ത  സലങ്ങളനിലലാം  മലകയഭാര  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം  ഇത്തരത്തനിലള്ള
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതുമൂലലാം  കവനലക്കഭാലത്തട്ട്  ശുദമഭായ  കുടനിലവള്ളലാം
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  പുതനിയ  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുപുറകമ കകേടഭായനി കേനിടക്കുന്ന ഹഭാന്റെട്ട് പമ്പുകേള അറകുറപണനികേള
നടത്തനി  ഏകേകദശലാം  10  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  ഗുണപ്രദമഭായ  പദതനിയുലാം
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നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.   14  ജനില്ലകേളനിലഭായനി  60  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലാം
32  ഹഭാന്റെട്ട്  പമ്പട്ട്  സതീമുലാം  106  കുഴെലക്കനിണര്/ടഡ്യൂബുകേള  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം
2066  ഹഭാന്റെട്ട്  പമ്പട്ട്  റനിപയറനിനുമുള്ള  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയഭാണട്ട്  നലകേനിയതട്ട്.
ഇതനില  10  ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം  44  കുഴെല കേനിണറുകേളുലാം  377  ഹഭാന്റെട്ട്
പമ്പട്ട്  റനിപയറുലാം  8  ഹഭാന്റെട്ട്പമ്പട്ട്  സതീമുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.   ബഭാക്കനിയുള്ളവ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭാണട്ട്. 

ജനകേതീയ  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  ജലനനിധനി  പദതനികേള  ലതരലഞടുക്കലപട
പ ഞ്ചഭായത്തുകേളനില  നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.   പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  ഭൂജല
പരനികപഭാഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ലചേയ്യുനണട്ട്. 

നദനികേളനിലലയുലാം  കതഭാടുകേളനിലലയുലാം  നതീലരഭാഴുക്കട്ട്  നനിലനനിര്ത്തുകേ,  കേഭാലവര്ഷ
സമയത്തട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  ജലലാം  തടഞ്ഞുനനിര്ത്തനി  ജലലഭലത  കുറഞ  സമയങ്ങളനില
കൃഷനിക്കുലാം  മറട്ട്  ആവശലങ്ങളക്കുലാം  ജലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഭൂഗര്ഭജലകശഭാഷണലാം
തടഞട്ട്  ഭൂഗര്ഭ  ജലവനിതഭാനലാം  തഭാഴെഭാലത  നനിലനനിര്ത്തുകേ,  കുടനിലവള്ള  ലഭലത
ഉറപഭാക്കുകേ,  കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുലാം  പഭാരനിസനിതനികേ  ധര്മ്മേങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ
ജലലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്നതീ  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങകളഭാലട  തടയണകേള,
വനി.സനി.ബനി./ആര്.സനി.ബനി.കേള എന്നനിവയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം, കുളങ്ങളുലട നവതീകേരണലാം
എന്നനിവ വനിവനിധ പദതനികേളനില ഉളലപടുത്തനി നടപഭാക്കനി വരുന.  

നബഭാര്ഡട്ട് പദതനി, ബജറനില പ്രഖലഭാപനിക്കുന്ന പദതനികേള പഭാന സതീലാം, കസ്റ്ററട്ട്
ഫണട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  പഭാകക്കജട്ട്  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേളനിലഭായനി  ഏകേകദശലാം  480
തടയണ/22  ആര്.സനി.ബനി.കേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി അനുമതനി ലഭനിച്ചു.  ആലകേ
അനുമതനി  ലഭനിച  480  തടയണകേളനില  315  എണ്ണവലാം
22  ആര്.സനി.ബനി.-കേളനില  6  എണ്ണവലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  7  തടയണ  പ്രവൃത്തനികേള
വനിവനിധ  സഭാകങതനികേ  കേഭാരണങ്ങളഭാല  ഉകപക്ഷനിച്ചു.   ബഭാക്കനിയുള്ളവ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭാണട്ട്. 

നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില കേഭാകവരനി  നദതീജല ടട്രെബഡ്യൂണല വയനഭാടട്ട്
ജനില്ലയനിലല  കേബനനി  സബട്ട്  കബസനിനനിലല  പദതനികേളക്കഭായനി  അനുവദനിച
ജലത്തനിലന്റെ  വനിഹനിതലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
പഭാന സതീമനില ഉളലപടുത്തനി  35  കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനില 24  ലചേക്കട്ട്ഡഭാമുകേള ഒരു
ലറഗുകലറര്, ഒരു ലനിഫ്റ്റെട്ട് ഇറനികഗഷന പദതനി എന്നനിവ നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനിലല  ഭവഭാനനി  സബട്ട് കബസനിനനില  അനുവദനിച  ജലലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  5  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില  3  ലനിഫ്റ്റെട്ട്  ഇറനികഗഷന
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പദതനികേള ഉളലപലട 4 പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

മനിര്പ  (Mirpa)  ഉളലപടുത്തനി  വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനിലഭായനി  817  ലക്ഷലാം  രൂപ
ലചേലവനില 49 ലനിഫ്റ്റെട്ട് ഇറനികഗഷന പദതനികേളുലട പുനരുദഭാരണവലാം നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനിലല തലപള്ളനി തഭാലൂക്കനിലന്റെ കേഭാര്ഷനികേ പുകരഭാഗതനിക്കുലാം കകേഭാള
നനിലങ്ങളുലട  അഭനിവൃദനിക്കുലാം  ഉകദ്ദേശനിച്ചുള്ള  ''തലപള്ളനി  പഭാകക്കജട്ട്''നഭായനി
നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  500  ലക്ഷലാം രൂപ ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
പദതനി ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന. 

കൂടഭാലത  നബഭാര്ഡട്ട്  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  ഏകേകദശലാം  100  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവനില  തടയണകേളുലടയുലാം  ലറഗുകലററുകേളുലടയുലാം  പ്രവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കുളങ്ങളുലട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  ഒരു  പഞ്ചഭായത്തനില  ഒരു  കുളലാം
പദതനിക്കഭായനി  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  47  കകേഭാടനി  രൂപ  ബജറനില
വകേയനിരുത്തുകേയുലാം അതനുസരനിചട്ട്  354  കുളങ്ങള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  72.758
കകേഭാടനി  രൂപയുലട ഭരണഭാനുതനി ലഭനിച്ചു.   ഇതനില  220  കുളങ്ങള നവതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാലത  ആര്.ആര്.ആര്.  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  134  കുളങ്ങള
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി 29 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനില 99 കുളങ്ങളുലട
നവതീകേരണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

കുളങ്ങള  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  ഹരനിതകകേരളലാം
പദതനിയനിലളലപടുത്തനി  ഓകരഭാ  കുളത്തനിലന്റെയുലാം  ജലകസചേന  സലാംബനമഭായ
പ്രഭാധഭാനലവലാം ആവശലകേതയുലാം കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് ആദല ഘടമഭായനി 320 കകേഭാടനി രൂപ
ലചേലവനില ഏകേകദശലാം 10,000 കുളങ്ങള നവതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 

(ബനി&സനി) പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനിലല കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
2016-17-ലല ബജറനില ലസഷലല ഇനലവസ്റ്റട്ട്ലമന്റെട്ട്  പഭാന വനിഭഭാഗത്തനിലലപടുത്തനി
98.2  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനികേള  KIIFB  മുകഖന ഏലറടുക്കഭാന  കകേരള വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.   KIIFB-യനിലനനിനലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാകുന്ന
മുറയട്ട്  പദതനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.   കൂടഭാലത  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  79.69  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  3  പദതനികേളുലട  വനിശദമഭായ
എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇവ  കൂടഭാലത  പഭാലക്കഭാടട്ട്
ജനില്ലയനിലല  കേനിനഫ  വലവസഭായ  പഭാര്ക്കനികലയ്ക്കുലാം  വടകേര  പദതനിയുലാം  സമതീപ
പഞ്ചഭായത്തുകേളനികലയ്ക്കുലാം കുടനിലവള്ളലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി 40.98 കകേഭാടനി രൂപയുലട
വനിശദമഭായ  സഭാകങതനികേ  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനില  കേനിനഫ
പഭാര്ക്കനികലയട്ട്  കുടനിലവള്ളലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട്  33.45  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനി
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കേനിനഫയുലട ലഡകപഭാസനിറട്ട്  വര്ക്കഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  വടകേര പദതനിക്കുലാം
സമതീപ പഞ്ചഭായത്തുകേളനികലയ്ക്കുലാം കുടനിലവള്ളലാം എത്തനിക്കുന്ന പദതനിയുലട ഡനി.ഇ.ആര്.
പ്രകതലകേമഭായനി തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന. 

പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനിലല  കുടനിലവളള  ക്ഷഭാമപരനിഹരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ഭൂജല വകുപട്ട് 195 ടകേപമ്പട്ട് റനിപയര് ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം കബഭാര്ലവല അധനിഷനിതമഭായ
5  മനിനനി  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  4  കബഭാര്ലവല
കുഴെനിക്കുന്നതനിനുലാം  47.73  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനുസരനിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന. 

പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില  ലക്കനിടനി  കപരൂര് പഞ്ചഭായത്തനിലല  കുടനിലവള്ള  പ്രശ്നലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി രണട്ട്  വലനിയ പദതനികേളുലാം മങര പഞ്ചഭായത്തനില ജല
അകതഭാറനിറനിയുമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  ഒരു  വലനിയ  പദതനിയുലാം  ജലനനിധനി  വഴെനി
നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.   പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനിലല  വനിവനിധ  പദതനികേളനില  ലഭനിച
32 ലചേക്കട്ട് ഡഭാമുകേളനില 18 എണ്ണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  കൂടഭാലത ഭവഭാനനി നദതീതടത്തനില
3  എല.ഐ.  സതീമുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില  3 എല.ലഎ.  സതീമുകേള നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
ഭഭാരതപ്പുഴെയനിലല  കുടക്കടവട്ട്,  ലചേങ്ങണഭാലാംകുന്നട്ട്  എന്നതീ  ലറഗുകലററുകേളുലട
പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്. 

               നഭാറഭാണത്തട്ട് ചേനിറ നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി 

166 (3435)   ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേരവഭാരലാം ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല നഭാറഭാണത്തട്ട് ചേനിറ നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കവണ  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഇകപഭാള  ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാലണനലാം  പ്രസ്തുത  ഫയല
ഇകപഭാള എവനിലടയഭാണുളളലതനലാം ഫയല നമ്പര് ഉളലപലട വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭായനിട്ടുലാം നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കഭാന
കേഭാലതഭാമസലാം വരുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലട  ദര്ഘഭാസട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  ജലകസചേനവലാം
ഭരണവലാം ചേതീഫട്ട് എഞ്ചനിനതീയറുലട ആഫതീസനിലനനിനലാം  6-10-2016-ല സര്ക്കഭാരനില
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ഫയല നമ്പര് 911261/എലാം.ഐ. 3/
2016/WRD. 
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                 ഡഭാമുകേളുലട സരക്ഷഭാ പരനികശഭാധന
167 (3436) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട്   :

ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു   :
ശതീ  .     വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന   :
ശതീ  .     ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ഡഭാമുകേളുലട സരക്ഷഭാ പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ
എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിവനിധ  പ്രകദശങ്ങളനിലഭായനി  ലചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേള  പൂര്ത്തതീകേരനി
ക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില എത ലചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേളുലട
പണനിയഭാണട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജലകസചേന വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലളള ഡഭാമുകേളനിലല ജലത്തനിലന്റെ അളവലാം
മറ്റുലാം  ഓണ്ടലന  ആയനി  അറനിയനിക്കുന്നതനിനുളള  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?    

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഡഭാമുകേളുലട  സരക്ഷഭാ  പരനികശഭാധന  ഡഭാലാം  കസഫ്റ്റെനി
ഓര്ഗടനകസഷലന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില  എല്ലഭാ  വര്ഷവലാം  മഴെക്കഭാലത്തനിനുമുമ്പുലാം
മഴെക്കഭാലത്തനിനുകശഷവലാം നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത ജലകസചേന വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില
ഡഭാലാം  റതീഹഭാബനിലനികറഷന ആന്റെട്ട്  ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗഭാമനിലന്റെ  (DRIP)  ഭഭാഗമഭായനി
രൂപതീകേരനിചട്ട്  ഡഭാലാം  കസഫ്റ്റെനി  റനിവഡ്യൂ  പഭാനലലാം  ഡഭാമുകേളുലട  സരക്ഷഭാ  പരനികശഭാധന
നടത്തനിയനിരുന.   ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സരക്ഷ  ഉറപഭാക്കഭാന  ആവശലമഭായ
പദതനികേള നടത്തനിവരുന. 

സലാംസഭാനലത്ത  അണലക്കട്ടുകേളുലട  സലാംരക്ഷണവലാം  സരക്ഷയുലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി കകേരള ഡഭാലാം സരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി ( Kerala Dam Safety
Authority) രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനഭാതനിര്ത്തനിക്കുള്ളനില (മുല്ലലപരനിയഭാര് ഡഭാലാം
ഒഴെനിലകേ)  സനിതനി  ലചേയ്യുന്ന  അണലക്കട്ടുകേളുലട  സരക്ഷ  വനിലയനിരുത്തുകേ,
പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേ,  സലാംരക്ഷണത്തനിനുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേ,
അണലക്കട്ടുകേളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  സരക്ഷയ്ക്കുലാം  ആവശലമഭായ  മുനകേരുതലകേള
എടുക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകുകേ എന്നതീ ചുമതലകേള ഡഭാലാം സരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി
നനിര്വഹനിച്ചുവരുന. 
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(ബനി)  ഉണട്ട്,  കേഴെനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലമഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത
തടയണകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  വനിവനിധ പദതനികേളനിലഭായനി  (നബഭാര്ഡട്ട്  പദതനി,
ബജറനില പ്രഖലഭാപനിക്കുന്ന പദതനികേള,  പഭാന സതീലാം,  കസ്റ്ററട്ട് ഫണട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
പഭാകക്കജട്ട്) ഏകേകദശലാം 480 തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് അനുമതനി ലഭനിചതനില
315  എണ്ണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  7  തടയണകേളുലട പ്രവൃത്തനികേള റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ബഭാക്കനിയുള്ളവയുലട പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗതയനിലഭാണട്ട്. 

(സനി)  ഓണ്ടലന  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
www.idrb.kerala.gov.in   എന്ന  IDRB-യുലട  ലവബ്ടസറനില  വനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാണട്ട്. 

പലാംബനിലാംഗട്ട് ടലസനസട്ട്

168  (3437)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനിലല ടലസനസ്ഡട്ട് പലാംബര്മഭാര്ക്കട്ട്,  ടലസനസട്ട്
ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എത  രൂപയഭാണട്ട്  ഫതീസഭായനി  അടയ്കക്കണതട്ട്;  ഇവര്ക്കട്ട്
ടലസനസനിനട്ട് എത വര്ഷലത്ത കേഭാലഭാവധനിയഭാണട്ട് നലകേനിവരുന്നതട്ട്;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില ആലകേ എത ടലസനസ്ഡട്ട്
പലാംബര്മഭാരഭാണട്ട് നനിലവനിലള്ളതട്ട്;

(സനി) ടലസനസ്ഡട്ട് പലാംബര്മഭാര്ക്കട്ട് തങ്ങളുലട ടലസനസട്ട് പുതുക്കുന്നതനിനട്ട്
എത രൂപയഭാണട്ട് ഇകപഭാള ഫതീസഭായനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഇതട്ട്  ഓകരഭാ വര്ഷവലാം
പുതുക്കനി നലകുകേയഭാകണഭാ ലചേയ്തുവരഭാറുള്ളതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനിലലാം  മറ്റുലാം  വയര്മഭാനമഭാര്ക്കട്ട്  ടലസനസനിനട്ട്
5  വര്ഷക്കഭാലഭാവധനി  നലകുന്നതുകപഭാലല,  പലാംബനിലാംഗട്ട്  ടലസനസട്ട്
5 വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല പുതുക്കനി നലകുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ) വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനിലല പലാംബനിലാംഗട്ട് ടലസനസട്ട് ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഓകരഭാ
വര്ഷവലാം നനിര്ദ്ദേനിഷ പരതീക്ഷ നടത്തുനണട്ട്.  അകപക്ഷഭാ കഫഭാറത്തനിനട്ട്  10  രൂപയുലാം
പരതീക്ഷഭാ ഫതീസഭായനി 100 രൂപയുലാം അടചട്ട് പരതീക്ഷ പഭാസഭായനി കേഴെനി ഞഭാല അതഭാതട്ട്
ഡനിവനിഷന ഓഫതീസനില ലസകേഡ്യൂരനിറനി ലഡകപഭാസനിറഭായനി  500  രൂപയുലാം ടലസനസട്ട്
ബുക്കനിലന്റെ  വനിലയഭായനി  100  രൂപയുലാം  ടലസനസട്ട്  ഫതീസനിനഭായനി  150  രൂപയുലാം
ഈടഭാക്കുന.   പ്രസ്തുത  ടലസനസനിനട്ട്  ഒരു  വര്ഷലത്ത  കേഭാലഭാവധനി  മഭാതകമ
നനിലവനിലള്ള നനിയമപ്രകേഭാരലാം നലകുനള. 
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(ബനി) കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില 1889 ടലസനസ്ഡട്ട് പലാംബര്മഭാരുണട്ട്.

(സനി) ടലസനസ്ഡട്ട് പലാംബര്മഭാര്ക്കട്ട് തങ്ങളുലട ടലസനസട്ട് പുതുക്കുന്നതനിനട്ട്
150 രൂപയഭാണട്ട് ഫതീസഭായനി നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം പുതുക്കനി
നലകുകേയഭാണട്ട് ലചേയ്യുന്നതട്ട്. 

(ഡനി)  പലാംബനിലാംഗട്ട്  ടലസനസട്ട്  പുതുക്കുന്നതനിനുള്ള  കേഭാലഭാവധനി  രണട്ട്
വര്ഷമഭായനി ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്നതനികലക്കുകവണനിയുള്ള ശനിപഭാര്ശ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

                പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനിലല കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം

169 (3438) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനിലല  കുടനിലവളളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  എലനല്ലഭാലാം  പദതനികേള സസ്വതീകേരനിയഭാന കേഴെനിയുലമന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ജപഭാന കുടനിലവളള പദതനി മഭാതൃകേയനില ബൃഹത്തഭായ ഒരു പദതനിയട്ട്
രൂപലാം നലകുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനിലല കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
2016-17  ബജറനില  ലസഷലല  ഇനലവസ്റ്റട്ട്ലമന്റെട്ട്  പഭാനനില  (KIIFB)  ഉളലപടുത്തനി
ആദലഘടമഭായനി  98.2  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനികേള  അനുമതനിയഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവയുലട വനിവരങ്ങള അനുബനലാം 1 *ആയനി കചേര്ക്കുന.  ഈ
പദതനികേള ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത  76.69
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  മൂന്നട്ട്  പദതനികേളുലട  വനിശദമഭായ  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇവയുലട  വനിവരങ്ങള  അനുബനലാം  2*ആയനി  കചേര്ക്കുന.
ഇതുകൂടഭാലത  കേഭാലവര്ഷത്തനിലണഭായ  കുറവട്ട്  പരനിഗണനിചട്ട്  കവണ  കേരുതല
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.   സഭാധഭാരണ  മഭാര്ചട്ട്,  ഏപ്രനില  മഭാസങ്ങളനില
സസ്വതീകേരനിക്കഭാറുള്ള തഭാലഴെപറയുന്ന സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഈ വര്ഷലാം മുനകൂടനി
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

1. കസഭാതസ്സുകേളനില തടയണ ലകേടനിയുലാം നതീര്ചഭാലകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം കൂടുതല
ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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2.  ജലകസചേനഭാ  ടവദഡ്യുത  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  അവരുലട
ഉടമസതയനിലള്ള  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി  കുടനിലവള്ള
ആവശലത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

3. അടനിക്കടനി ലതീക്കട്ട്മൂലലാം നഷലാം സലാംഭവനിക്കുന്ന വനിതരണ ടലനുകേള മഭാറനി
പകേരലാം പുതനിയവ സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

4.  ജലലഭലതയുള്ള  സലങ്ങളനില  ടപപട്ട് ടലന  ദതീര്ഘനിപനിചട്ട്  ജലലാം
എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

5. വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  കേനിണറുകേളനിലല  ലചേളനിയുലാം  മണലാം  നതീക്കലാം  ലചേയട്ട്
പമ്പനിലാംഗട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനില  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

6. ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില കേനികയഭാസകേള സഭാപനിചട്ട്  റവനഡ്യൂ,  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുകേള വഴെനി  ടഭാങറുകേള  മുകഖന പരമഭാവധനി  ശുദജല
വനിതരണ സഗൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

7. പമ്പനിലാംഗട്ട് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേടുവന്ന പമ്പുലസറ്റുകേള
അറകുറപണനികേള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം കൂടുതല
പമ്പനിലാംഗട്ട്  ആവശലമഭാലണങനില  അഡതീഷണല  ഷനിഫ്റ്റുകേള
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

8.  ആവശലമഭാകുന്നപക്ഷലാം  വഭാലവകേള  നനിയനനിചട്ട്  കേരുതല  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.  

       കുടനഭാടട്ട് പഭാകക്കജനിലന്റെ നനിലവനിലല സനിതനി
170 (3439) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട്  :

ശതീ  .   ലകേ  .   സകരഷട്ട് കുറുപട്ട്  :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി  :
ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  2006-2011-ലല  എല.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  ആരലാംഭനിച  കുടനഭാടട്ട്

പഭാകക്കജനിലന്റെ  നനിലവനിലല  സനിതനി  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയനിട്ടുലണങനില  അതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;



224 കകേരള നനിയമസഭ       ഒകകഭാബര് 19, 2016

(ബനി) ഈ പഭാകക്കജട്ട് പ്രകേഭാരലാം ജലവനിഭവ വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില അനുമതനി ലഭനിച
സതീമുകേള ഏലതഭാലക്കലയനലാം  അവയനില  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവ  ഏലതഭാലക്കലയനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പഭാകക്കജട്ട് പ്രകേഭാരലാം ഇനനി ഏലതഭാലക്ക സതീമുകേള നടപനിലഭാക്കഭാന
ബഭാക്കനിയുലണനലാം  ഇവയഭായനി  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാകണഭാലയനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നനിശ്ചനിത  കേഭാലയളവനിനുള്ളനില  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാവഭാത്തതു
ലകേഭാണട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ഈ  പഭാകക്കജട്ട്  തുടകരണതനിലല്ലന്നട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ) കുടനഭാടട്ട് പഭാകക്കജനിലന്റെ നനിലവനിലല സനിതനി അവകലഭാകേനലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം 1-ല* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

(ബനി)  ജലവനിഭവ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില  അനുമതനി  ലഭനിചവയുലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതുമഭായ പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

ഈ  പഭാകക്കജട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില  നനിനലാം  അനുമതനി  ലഭനിച
4 സതീമുകേളുലട പുകരഭാഗതനി ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

ലകേ.ഇ.എല. 1 - ഏലറടുത്ത 14 പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ലകേ.ഇ.എല.2 - ഏലറടുത്ത 3 പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 

ലകേ.ഇ.എല.3  -  57  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലറടുത്തതനില  38  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ബഭാക്കനിയുള്ള പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

ലകേ.ഇ.എല.4-(ഓണഭാട്ടുകേര)  5  നതീര്ത്തടങ്ങളനിലഭായനി  ഏലറടുത്ത  21
പ്രവൃത്തനികേളനില  7  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.   ബഭാക്കനിയുള്ളവ
പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്. 

(സനി)  കുടനഭാടട്ട്  പഭാകക്കജട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  നടപനിലഭാകക്കണ  സതീമുകേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം 2-ല* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലനനിന്നട്ട്  അറനിയനിപ്പുകേലളഭാനലാം
ജലവനിഭവ വകുപനിനട്ട് ലഭനിചനിടനില്ല. 

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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       കുടനിലവള്ള കസഭാതസ്സുകേളുലട മലനിനതീകേരണലാം

171  (3440)   ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സുകേളുലട  മലനിനതീകേരണലാം  തടയഭാന  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സുകേളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട്  എലനല്ലഭാലാം
പദതനികേളഭാണട്ട് നനിലവനിലള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  മലനിനതീകേരണലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി
ജലകസഭാതസ്സുകേളനികലയട്ട്  പഭാഴ്ജലലാം  എത്തനികചരുന്നനിടത്തുതലന്ന  സലാംസഭാന
മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡട്ട് നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തനി വരുന. 

കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അനുമതനി  പരനിധനിയനില  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങലളയുലാം
ആശുപതനികേലളയുലാം  ഉത്തുലാംഗ  ലകേടനിടങ്ങലളയുലാം  ലകേഭാണ്ടുവരനികേയുലാം  അവനിടങ്ങളനില
നനിനള്ള പഭാഴ്ജലലാം ശുദതീകേരനിചട്ട് മഭാലനിനല ഘടകേങ്ങള അനുവദനതീയ പരനിധനിയനില
എത്തനിചകശഷലാം  പരമഭാവധനി  പുനരുപകയഭാഗലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകുകേയുലാം  ബഭാക്കനിയുള്ള  പഭാഴ്ജലലാം  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തുവരുന.   ഹഗൗസട്ട്  കബഭാട്ടുകേളനില  നനിനള്ള  സസ്വതീകവജുലാം
ഗഭാര്കബജുലാം  എഞ്ചനിനനില  നനിനള്ള  എണ്ണയുലാം  മലനിനതീകേരണലാം  ഉണഭാക്കുന്നതട്ട്
നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഹഗൗസട്ട് കബഭാട്ടുകേലള കബഭാര്ഡനിലന്റെ അനുമതനി പരനിധനിയനില
ലകേഭാണ്ടുവന്നനിട്ടുണട്ട്.   കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അനുമതനി  പരനിധനിയനില  ലകേഭാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ള
സഭാപനങ്ങള  ഇടയനിലട  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  പഭാഴ്ജല  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്
ലകബഭാറടറനിയനില  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം  വതീഴ്ച
വരുത്തുന്ന  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  കവണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകുകേയുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പഭാലനിക്കുന്നതനില  ലലാംഘനലാം  നടത്തുന്ന  സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.   സലാംസഭാനലത്ത  പുഴെകേളുലട  മലനിനതീകേരണത്തനിലന്റെ
കതഭാതട്ട്  നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരളത്തനിലല  നദനികേളനില  വനിവനിധ
സലങ്ങളനിലഭായനി  വനിവനിധ  കസ്റ്റഷനുകേളനിലനനിനലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  ലവള്ളത്തനിലന്റെ
സഭാമ്പനിളുകേള  ക്രമമഭായനി  കശഖരനിചട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിവരുന.   കൂടഭാലത
കുളങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണലാം, അധനികേമഭായനി അടനിഞ്ഞുകൂടനിയ ലചേളനിയുലാം മഭാലനിനലങ്ങളുലാം
നതീക്കലാം  ലചേയ്യല,  തടഭാകേ  സലാംരക്ഷണ  പ്രവൃത്തനികേള,  നദനികേളനിലല  നതീലരഭാഴുക്കട്ട്
നനിലനനിര്ത്തനി,  ഗഭാമതീണ  കുടനിലവളള  കസഭാതസ്സുകേള  സഭായനിയഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
തടയണകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഉപ്പുലവള്ളക്കയറലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി  ലചേക്കട്ട്  ഡഭാലാം,
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ലറഗുകലററുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ആവശലമുള്ള ഇടങ്ങളനില  നദതീതതീര  സലാംരക്ഷണലാം,
കേമ്പനികവലനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിക്കുകേ,  വലകേള  സഭാപനിക്കുകേ
എന്നതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) തഭാലക്കഭാലനികേ ബണ്ടുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേ, പഭായലകേളുലാം മറട്ട് മഭാലനിനലങ്ങളുലാം
നതീക്കലാം ലചേയ്യുകേ, കസഭാതസ്സുകേള മലനിനമഭാക്കഭാതനിരനിക്കഭാന മുന്നറനിയനിപട്ട് കബഭാര്ഡുകേള
സഭാപനിക്കുകേ,  എന്നനിവയുലാം  ലചേയ്യുനണട്ട്.   കസഭാതസ്സുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം  ജനില്ലയനിലല   അണ്ടൂര്കക്കഭാണലാം  പഞ്ചഭായത്തനിലല
ആനതഭാഴ്ചനിറ കുളത്തനിലന്റെയുലാം പഭാറശഭാല പഞ്ചഭായത്തനിലല വണനിചനിറ കുളത്തനിലന്റെയുലാം
പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള നടനവരുന.  

 ആറഭാട്ടുപുഴെ, തൃക്കുന്നപ്പുഴെ പ്രകദശങ്ങളനിലല കേടലഭാക്രമണ ഭതീഷണനി

172 (3441)   ശതീ  .    കറഭാജനി എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴെ ജനില്ലയനിലല ആറഭാട്ടുപുഴെ,  തൃക്കുന്നപ്പുഴെ പ്രകദശങ്ങള രൂക്ഷമഭായ
കേടലഭാക്രമണ ഭതീഷണനി കനരനിടുന്ന വസ്തുത ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രകദശങ്ങളനില  കേടലഭനിത്തനി/പുലനിമുടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഉഗൗര്ജ്ജനിതലപടുത്തനി  പഭാവലപട  മത്സലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
ബുദനിമുടട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന  അടനിയനരനടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;നനിലവനില  എത
കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനികേളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലള്ളതട്ട്;

(സനി)  നനിലവനിലള്ള  കേടലഭനിത്തനി/പുലനിമുടട്ട്  ശഭാസതീയ  പഠനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില പുനനഃക്രമതീകേരനിചട്ട് ബലലപടുത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  കേടലഭാക്രമണലാം  രൂക്ഷമഭായനി  അനുഭവലപടുന്ന  സലങ്ങളനില
ഐ.ഐ.റനി.,  ലചേടന്നയുലട  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ആറഭാട്ടുപുഴെയനില  20.36
കകേഭാടനി രൂപ അടങല തുകേയനില 23 പുലനിമുട്ടുകേളക്കുലാം വടചഭാലനില 15.78 കകേഭാടനി രൂപ
അടങലനില  16  പുലനിമുട്ടുകേളക്കുലാം  വലനിയഴെതീക്കലനില  2.96  കകേഭാടനി  രൂപ  അടങല
തുകേയനില  4  പുലനിമുട്ടുകേളക്കുലാം  തൃക്കുന്നപ്പുഴെയനില  15.23  കകേഭാടനി  രൂപ  അടങല
തുകേയനില  13  പുലനിമുട്ടുകേളക്കുലാം  എസ്റ്റനികമറ്റുകേള  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഫണനിലന്റെ
ലഭലത അനുസരനിചട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നലകുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഈ നനിര്കദ്ദേശലാം പരനിഗണനയനിലണട്ട്. 
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ലറഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജട്ട് തടയണകേള

173 (3442)     ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലലാം ജലകസചേന വകുപനില എത റഗുകലറര്-
കേലാം-ബനിഡ്ജട്ട്  തയടണകേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ ഇനത്തനില ഒഭാകരഭാ വര്ഷവലാം എത തുകേയ്ക്കുള്ള ഭരണഭാനുമതനിയഭാണട്ട്
നലകേനിയനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവയനില  എതലയണ്ണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി  എനലാം,  ഇനനി  എതലയണ്ണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാനുലണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഴെനിഞ അഞ്ചുവര്ഷ കേഭാലയളവനില ജലകസചേന വകുപനില 480 ലചേക്കട്ട്
ഡഭാലാം,  22  ലറഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജട്ട്  എന്നനിവ  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  അനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയ തുകേ ചുവലട കചേര്ക്കുന:

2011-12 - 20467.95 ലക്ഷലാം രൂപ

2012-13 - 8113.09 ലക്ഷലാം രൂപ

2013-14 - 17609.7 ലക്ഷലാം  രൂപ

2014-15 - 32317.22 ലക്ഷലാം  രൂപ

2015-16 - 5747.40 ലക്ഷലാം  രൂപ

(സനി)  ഇവയനില  315  ലചേക്കട്ട്  ഡഭാമുകേള,  6  ലറഗുകലറര്  കേലാം  ബനിഡ്ജുകേള
എന്നനിവ പൂര്ത്തനിയഭായനി.  158  ലചേക്കട്ട് ഡഭാമുകേള, 16  ലറഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജുകേള
എന്നനിവയുലട  പ്രവൃത്തനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.   7  പ്രവൃത്തനികേള  സഭാകങതനികേ
കേഭാരണങ്ങളഭാല ഉകപക്ഷനിച്ചു. 

കകേഭാടക്കല നഗരസഭയനില ലപഭാതുവഭായ കുളലാം

174  (3443)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുടസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടക്കല നഗരസഭയനില ഒരു ലപഭാതുവഭായ കുളലാം നനിര്മ്മേനിക്കണലമന്ന
ആവശലലാം നഗരസഭ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മുനപനില വചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഈ  ആവശലത്തനിനുകവണ  ഭൂമനി  ലഭലമഭാക്കുലമന്നട്ട്  നഗരസഭ
പറഞനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില സര്ക്കഭാരനിലനനിന്നട്ട് നലകേനിയ ഉത്തരവകേളുലട കകേഭാപനിയുലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലപഭാതുവഭായ കുളലാം  എന്ന ആശയത്തനിനട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലനനിന്നട്ട്  സഹഭായവലാം
മറ്റുലാം ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?       

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) കകേഭാടക്കല നഗരസഭയനില ഒരു ലപഭാതുവഭായ കുളലാം നനിര്മ്മേനിക്കണലമന്ന
ആവശലലാം ജലകസചേന വകുപനില ലഭനിചനിടനില്ല. 

കുലകശഖരപുരലാം, തഴെവ, ലതഭാടനിയൂര് പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കട്ട് കുടനിലവള്ള പദതനി

175 (3444)  ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കുലകശഖരപുരലാം,  തഴെവ,
ലതഭാടനിയൂര് എന്നതീ പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കട്ട് നനിലവനില കുടനിലവളള പദതനികേളനിലല്ലന്ന വനിവരലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില  ട്രെതീറട്ട്ലമന്റെട്ട്  ലചേയ്യഭാലത  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന
കുടനിലവളളലാം  കേടുത്ത  ആകരഭാഗല  പ്രശ്നങ്ങളുണഭാക്കുനലവന്നതട്ട്  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില  ഇവനിലട  കുടനിലവളളലാം  ട്രെതീറട്ട്ലമന്റെട്ട്  നടത്തനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലയനില  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  കുടനിലവളള  പദതനിയനില
ഉളലപടുത്തനി  ഈ  പ്രകദശങ്ങളനില  കുടനിലവളളലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കുലകശഖരപുരലാം,  തഴെവ,
ലതഭാടനിയൂര്  എന്നതീ  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില  കുഴെല  കേനിണറുകേളനില   നനിനള്ള  ജലലാം
കകഭാറനികനഷന  നടത്തനിയകശഷമഭാണട്ട്  വനിതരണലാം  നടത്തുന്നതട്ട്.  ഈ
കുടനിലവള്ളത്തനിലനനിനലാം ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങള ഉണഭാകുന്നതഭായനി ശദയനിലലപടനിടനില്ല. 

ഈ  പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കഭായനി  ശുദതീകേരണശഭാലകയഭാടുകൂടനിയ  ഒരു  സമഗ
കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട  വനിശദമഭായ എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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തഭാലക്കഭാലനികേ പമ്പട്ട് ഓപകററര്മഭാര്

176  (3445)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളനില  തഭാലക്കഭാലനികേ  പമ്പട്ട്
ഓപകററര്മഭാരഭായനി കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നവര്ക്കട്ട് നലകേനി വരുന്ന കവതനലാം എതയഭാണട്ട്;

(ബനി)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചട്ട്  മുകഖന  6  മഭാസക്കഭാലകത്തയട്ട്
തഭാലക്കഭാലനികേ നനിയമനലാം ലഭനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട് എത രൂപയഭാണട്ട് നലകേനി വരുന്നതട്ട്;

(സനി) പമ്പട്ട് ഹഗൗസകേളനിലള്ള പമ്പട്ട് ഓപകററനിലാംഗട്ട് ഉളലപലടയുള്ള കജഭാലനികേള
ലടണര്  ലചേയട്ട് നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; ലടണര് എടുക്കുന്നയഭാളുകേള നനിശ്ചയനിച്ചു നലകുന്ന
തുകേയട്ട് ഓപകററര്മഭാര് ഉളലപലട കജഭാലനി ലചേകയ്യണനി വരുന്ന സഭാഹചേരലലാം ഉകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിച കൂലനി ലഭലമഭാക്കഭാന എനട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?        

ഉത്തരലാം

(എ)  ആറനിങ്ങല  ഡനിവനിഷന  ഒഴെനിലകേയുള്ള  മറട്ട്  ഡനിവനിഷനുകേളനില
തഭാലക്കഭാലനികേ  പമ്പട്ട്  ഓപകററര്മഭാര്ക്കട്ട്  കേരഭാറുകേഭാര്  മുകഖന  8  മണനിക്കൂര്  ഷനിഫ്റ്റെട്ട്
ഡഡ്യൂടനിക്കട്ട് 396 രൂപ നനിരക്കനില കവതനലാം നലകേനിവരുന.  ആറനിങ്ങല ഡനിവനിഷനനില
പമ്പട്ട്  ഓപകററര്മഭാര്  ഉളലപലടയുള്ള  കജഭാലനികേള  ലടണര് ലചേയട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനട്ട്  പമ്പട്ട്  ഓപകററര്മഭാര്ക്കട്ട്  377  രൂപ  നനിരക്കനില  ദനിവസകവതനലാം
നലകേനിവരുന. 

(ബനി)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചട്ട്  വഴെനി  സനിരലാം  കപഭാസ്റ്റുകേളനികലയട്ട്
നനിയമനിക്കുന്ന  ഓപകററര്മഭാര്ക്കട്ട്  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി   ഓപകററര്  തസ്തനികേയനിലല
ശമ്പളലസയനിലഭായ 10470-26870 രൂപ നനിരക്കനിലലാം സനിരലാം കപഭാസ്റ്റുകേള അല്ലഭാലത
എലാംകപയ്ലമന്റെട്ട്  എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചട്ട്  വഴെനി  ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില  6  മഭാസകത്തയട്ട്
നനിയമനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  8  മണനിക്കൂര് ഷനിഫ്റ്റെനിലന്റെ ഒരു ഡഡ്യൂടനിക്കട്ട്  396  രൂപ നനിരക്കനിലലാം
കവതനലാം നലകേനിവരുന. 

(സനി)  പമ്പട്ട്  ഹഗൗസകേളനില  നനിലവനിലള്ള  ഒഴെനിവകേളനില  അതലഭാവശല
ഘടങ്ങളനില  കകേഭാണ്ട്രെഭാകര്മഭാര്  മുകഖന  ഓപകററര്മഭാര്  ഉളലപലടയുള്ള
കജഭാലനികേളക്കട്ട്  ലടണര്  ലചേയ്യഭാറുണട്ട്.   ഇപ്രകേഭാരലാം  കകേഭാണ്ട്രെഭാകര്മഭാര്വഴെനി
നനിയമനിക്കലപടുന്നവര്ക്കട്ട്  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുള്ള  കവതന  നനിരക്കഭാണട്ട്  നലകുന്നതട്ട്.
ആയതനിനഭാല  കേരഭാറുകേഭാരന  നലകുന്ന  തുകേയട്ട്  ഓപകററര്മഭാര്  കജഭാലനി  ലചേകയ്യണ
സഭാഹചേരലമുണട്ട്. 
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(ഡനി)  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്  നനിലവനിലല  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനിയുലട
പശ്ചഭാത്തലത്തനില  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിച  കൂലനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  പ്രയഭാസമുണട്ട്.
എന്നനിരുന്നഭാലലാം  ഇതുസലാംബനനിച  കേഭാരലലാം  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  വനിശദമഭായനി
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ആമയനിഴെഞ്ചഭാന കതഭാടനിനട്ട് ആഴെലാം കുറഞതുമൂലമുള്ള ലവള്ളലപഭാക്കലാം

177 (3446)       ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  നഗരത്തനിലല  ആമയനിഴെഞ്ചഭാന  കതഭാടനില  മണലാം,  എക്കലലാം
അടനിഞട്ട്  കൂടനി  ആഴെലാം  കുറഞതനിനഭാല  മഴെക്കഭാലത്തട്ട്  ഗഗൗരതീശപടലാം,  കേണ്ണമ്മൂല
എന്നനിവനിടങ്ങളനില രൂക്ഷ ലവള്ളലപഭാക്കലാം ഉണഭാകുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില പ്രസ്തുത കതഭാടനിലന്റെ ആഴെലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നഗരത്തനില  ലവള്ളലപഭാക്കലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കവളനിയനില  പുലനിമുടട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; അതനിനട്ട് എത കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചു;

(ഡനി) പുലനിമുടനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം അടനിയനനിരമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ആമയനിഴെഞ്ചഭാന കതഭാടനില കേണ്ണമ്മൂല പഭാലലാം മുതല ആക്കുളലാം വലര മഭാലനിനലവലാം
ലചേളനിയുലാം  നതീക്കലാം  ലചേയട്ട്  ആഴെലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  പഭാര്ശസ്വഭനിത്തനിയുലാം  നടപഭാതയുലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  10  കകേഭാടനി  രൂപ  അടങല  തുകേ  വരുന്ന  പ്രവൃത്തനി ഈ  വര്ഷലത്ത
ബജറനില  (വഭാലലലാം-3  അനുബനലാം-2)  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   വനിശദമഭായ  എസ്റ്റനികമറട്ട്
തയ്യഭാറഭാക്കനി വരുന. 

(സനി&ഡനി) പദതനികേള ഒനതലന്ന ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല. 

                ജലഭാശയങ്ങളനിലല മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം

178 (3447)   ശതീ  .   പനി  .   ഉടബദുള്ള   :

ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .  ബഷതീര്   :

ശതീ  .   എന   .  എ  .  ലനല്ലനിക്കുന്നട്ട്   :

ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  നദനികേള,  കതഭാടുകേള,  കേഭായലകേള  എന്നനിവയനില  മനുഷല
വനിസര്ജ്ജലങ്ങള  കശഖരനിച്ചു  ലകേഭാണ്ടുവന്നട്ട്  ഒഴുക്കുന്ന അതതീവ  ഗുരുതരമഭായ  പ്രശ്നലാം
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;
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(ബനി)  കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സുകേള  കകേഭാളനികഫഭാലാം  ബഭാകതീരനിയ  നനിറഞട്ട്
ഗുരുതരമഭായ  ആകരഭാഗല  പ്രശ്നങ്ങളുണഭാക്കുന്നതട്ട്  തടയുവഭാനുളള  ഫലപ്രദമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങലള കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുടനിലവള്ള  കശഖരണലാം  നടത്തുന്ന  എല്ലഭാ  ജലകസഭാതസ്സുകേളനിലലയുലാം
കകേഭാളനികഫഭാലാം  ബഭാകതീരനിയ  നനിലവഭാരലാം  അടനിയനരമഭായനി  പരനികശഭാധനഭാ
വനികധയമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   സലാംസഭാനലത്ത  ജലകസഭാതസ്സുകേളഭായ  നദനികേള,  കതഭാടുകേള,
കേഭായലകേള  എന്നനിവയനില  ജലമലനിനതീകേരണവമഭായനി  ബനലപട  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്  കകേരള  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡട്ട്,
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  എന്നനിവയഭാണട്ട്.  എല്ലഭാ  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലാം   തങ്ങളുലട  അധതീനതയനില  വരുന്ന  പ്രകദശങ്ങളനില  ഉണഭാകുന്ന
സസ്വതീകവജട്ട്  മഭാലനിനലലാം  ശഭാസതീയമഭായനി  ടകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  സസ്വതീവകറജട്ട്
സനിസ്റ്റവലാം  സസ്വതീകവജട്ട്  സലാംസരണ  പഭാന്റുലാം  സഭാപനിചട്ട്
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത എല്ലഭാ മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം
ഇതുസലാംബനനിച നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സലാംസഭാന മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനില
നനിനലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   എന്നഭാല  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  കുടനിലവള്ള
കസഭാതസ്സുകേളക്കട്ട്  സമതീപലാം  ടനി  വനിഷയലാം  ശദയനിലലപടഭാല  ജനില്ലഭാ
ഭരണകൂടത്തനിലന്റെയുലാം  ആകരഭാഗലവകുപനിലന്റെയുലാം  കപഭാലതീസനിലന്റെയുലാം
സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന. 

(ബനി&സനി)  കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സുകേളുലട  മലനിനതീകേരണലാം  തടയഭാന  വനിവനിധ
ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റുകേളുലടയുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളുലടയുലാം  കയഭാജനിച്ചുള്ള  നടപടനികേള
ആവശലമഭാണട്ട്.   കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി  കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സുകേളനിലല  ജലലാം
നനിശ്ചനിത ഇടകവളകേളനില പരനികശഭാധനിചട്ട് അണുനശതീകേരണലാം നടത്തനി ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുത്തനിയതനിനുകശഷമഭാണട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതട്ട്. 

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  എല്ലഭാ  മഭാസവലാം  കകേരളത്തനിലല
44 നദനികേളനികലയുലാം കുടനിലവള്ളവമഭായനി ബനലപട 126 ഭഭാഗങ്ങളനില നനിനലാം ലവള്ളലാം
കശഖരനിചട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണട്ട്. കൂടഭാലത ലപഭാതുജനങ്ങളുലട കസഭാതസ്സുകേളഭായ
കേനിണര്,  കബഭാര്ലവല,  കുളലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല  ജലലാം  കശഖരനിചട്ട്  പരനികശഭാധന
നടത്തനി  ടനി  ഫലലാം  www.indiawater.gov.in  എന്ന  ലവബ്ടസറനില
പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്. 
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ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട സരക്ഷയഭായനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ശുചേനിതസ്വലാം, മഭാലനിനല
സലാംസരണലാം എന്നതീ  കമഖലയനില  പ്രകതലകേ ഊന്നല നലകേനിലക്കഭാണട്ട്  പുതുതഭായനി
'ഹരനിതകകേരളലാം' എന്ന പദതനിക്കട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്. 

കുടനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനഭായുള്ള കസഭാതസ്സുകേളനിലല ജല സഭാമ്പനിള കേസ്വഭാളനിറനി
കേണ്കട്രെഭാള  ലഭാബനില  നനിശ്ചയനിച  സമയങ്ങളനില  കശഖരനിചട്ട്  ഇനഡലന
സ്റ്റഭാനകഡര്ഡട്ട് പ്രകേഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലണട്ട്.  

കേരനിമ്പുഴെയനില ലചേക്കട്ട് ഡഭാലാം

179 (3448) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനിലല  കേരനിമ്പുഴെ  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല
കേരനിമ്പുഴെയനില ഒരു ലചേക്കട്ട് ഡഭാലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല നബഭാര്ഡട്ട്  -
ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്  XXII-ല  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില  അതനിനഭായനി
എത തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേരനിമ്പുഴെ ലചേക്കട്ട് ഡഭാലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ നഭാളനിതുവലരയുള്ള പുകരഭാഗതനി
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേരനിമ്പുഴെയനില ലചേക്കട്ട് ഡഭാലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല
നബഭാര്ഡട്ട്  -  ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫട്ട്.  XXII-ല  ഉളലപടുത്തനിയനിടനില്ല.   പ്രസ്തുത
കപ്രഭാജകനിനുള്ള  എസ്റ്റനികമറട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന്നതഭായനി ജലകസചേനവലാം ഭരണവലാം ചേതീഫട്ട് എഞ്ചനിനതീയര് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

ലഷഭാര്ണ്ണൂര് മണ്ഡലത്തനിലല ഇറനികഗഷന/വഭാടര് അകതഭാറനിറനി
പ്രവൃത്തനികേള

180 (3449)   ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലഷഭാര്ണ്ണൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള,  പഞ്ചഭായത്തുകേള
എന്നനിവയനികലഭാകരഭാന്നനിലലാം  മുന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട  കേഭാലത്തട്ട്  തുടങ്ങനിവചവയുലാം
നഭാളനിതുവലര  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതുമഭായ  ഇറനികഗഷന/വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
എന്നനിവയനിന കേതീഴെനിലല പ്രവൃത്തനികേള ഏലതല്ലഭാലാം; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവ ഓകരഭാന്നനിലന്റെയുലാം നനിലവനിലല സനിതനി എനഭാലണനലാം,  എകപഭാള
പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയുലമനലാം,  അതനിനഭാവശലമഭായ  ഘടകേങ്ങള
എലനല്ലഭാലമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  ഓകരഭാനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാലത
പ്രവര്ത്തനലാം  നനിലച്ചുനനില്ക്കുന്നതനിലന്റെ  കേഭാരണങ്ങള  എനഭാണട്ട്  ;  ഇവ  പരനിഹരനിചട്ട്
പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  ജലവനിഭവലാം/ജല  അകതഭാറനിറനി  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളുലട
പക്കലള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം,  തുടരഭാന കവണനിയുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം എനഭാലണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി

ലഷഭാര്ണ്ണൂര്  മണ്ഡലത്തനില  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
ലഡകപഭാസനിറട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനിയനില  തഭാലഴെപറയുന്ന
പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുണട്ട്.

I.  ലഷഭാര്ണ്ണൂര് നഗരസഭയുലട ലഡകപഭാസനിറട്ട് പ്രവൃത്തനികേള

1.  കമചനിലഭാത്തട്ട് കുന്നട്ട് കുടനിലവള്ള പദതനി -46.85 ലക്ഷലാം

2.  പനലഭാട്ടുപറമ്പട്ട് കുടനിലവള്ള പദതനി (14-15) -8 ലക്ഷലാം

3.  പനി.വനി.ലജ.ബനി. കകേഭാളനനി ടപപട്ട് ടലന (14-15)-15 ലക്ഷലാം

4.  വനിവനിധ  സലങ്ങളനില  ടപപട്ട് ടലന  ദതീര്ഘനിപനിക്കല-3  ലക്ഷലാം
(വഭാര്ഡട്ട് 6, 13, 30)

5. 118  എസട്ട്.സനി.  കുടുലാംബങ്ങളക്കുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനി  (15-16)-
8.65 ലക്ഷലാം

6.  പഴെനനിപറമ്പട്ട് കുടനിലവള്ള പദതനി (15-16) -14 ലക്ഷലാം

7.  മുല്ലയല കകേഭാളനനി ടപപട്ട് ടലന (15-16) -3.38 ലക്ഷലാം

II. ജനില്ലഭാ പഞ്ചഭായത്തട്ട് ലഡകപഭാസനിറട്ട് പ്രവൃത്തനികേള

കപഭാണഭാടട്ട് കുടനിലവള്ള പദതനി-വഭാണനിയലാംകുളലാം ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട് -10 ലക്ഷലാം

III.   ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട് ലഡകപഭാസനിറട്ട് പ്രവൃത്തനികേള

ലവള്ളനികനഴെനി ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട് ലഡകപഭാസനിറട്ട് വര്ക്കട്ട്- 7.30 ലക്ഷലാം

ജലകസചേന വകുപട്ട്

1.  അനങ്ങനടനി  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  കേടനിശതീരനികത്തഭാടട്ട്  (പനമണ്ണ പഭാടകശഖരലാം)
ലപഭാടനിയ ഭഭാഗലാം അടനിയനര അറകുറപണനി

2.  പുനരധനിവഭാസലാം  2015-16  ലചേര്പളകശരനി പഞ്ചഭായത്തനിലല കേഭാറലമണ്ണ
ലനിഫ്റ്റെട്ട് ഇറനികഗഷന അടനിയനര നവതീകേരണവലാം അറകുറപണനികേളുലാം

3.   മനിര്പ  2015-16  വഭാണനിയലാംകുളലാം  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട്  തഭാങ്ങഭാലനി
എല.ലഎ.സതീലാം അടനിയനര നവതീകേരണവലാം അറകുറപണനികേളുലാം
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(ബനി&സനി)  കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി

I. ലഷഭാര്ണ്ണൂര് നഗരസഭയുലട ലഡകപഭാസനിറട്ട് പ്രവൃത്തനികേള

1.  കമചനിലഭാത്തട്ട് കുന്നട്ട് കുടനിലവള്ള പദതനി

ഭഭാരതപ്പുഴെയനിലല  കേനിണര്,  ഇനഫനിലകട്രെഷന  ഗഭാലറനി,  പമ്പട്ട്  ഹഗൗസട്ട്,
ടപപട്ട് ടലന എന്നനിവ ഇതനിനകേലാം ഏകേകദശലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി.  പമ്പട്ട് ലസറനിനുള്ള
വര്ക്കട്ട് ഓര്ഡര്  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി 50000 ലനിറര് ഉന്നതതല
സലാംഭരണനിയുലട  ദര്ഘഭാസട്ട്  സനിരതീകേരനിക്കഭാനുണട്ട്.   സലാംഭരണനിക്കുള്ള  സലലാം
സലാംബനനിചട്ട്  ധഭാരണയഭായനി.  സലലാം  ടകേമഭാറനി  കേനിടനിയനിടനില്ല.  ജലസലാംഭരണനി
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നതനിനുമുമ്പട്ട്  തലന്ന  ടവദഡ്യുതകേണക്ഷനുലാം  കമഭാകടഭാറുലാം  സഭാപനിച്ചു
കേഴെനിഞഭാല  ഇഗൗ  പദതനി  ഇഗൗ  വര്ഷലാം  തലന്ന  ഭഭാഗനികേമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലാം.

2.  പനലഭാട്ടുപറമ്പനിലള്ള കുടനിലവള്ള പദതനി

നനിലവനിലള്ള ലഷഭാര്ണ്ണൂര് ശുദജല വനിതരണ പദതനിയനിലനനിനലാം സലാംപനില
ജലലാം കശഖരനിചട്ട് ഉയര്ന്ന പ്രകദശകത്തയട്ട് ജലവനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനഭാണട്ട് പദതനി
വനിഭഭാവന  ലചേയ്യുന്നതട്ട്.  ആയതനില സലാംപട്ട് മുതല ടഭാങട്ട്  വലരയുള്ള ടപപട്ട് ടലന
പൂര്ത്തനിയഭായനി.  സലാംപട്ട്,  പമ്പട്ട്  ഹഗൗസട്ട്  എന്നനിവയ്ക്കുള്ള  സലലാം  നഗരസഭ
ലഭലമഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല  ഇവയുലട  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില്ല.  സലലാം
ലഭലമഭായഭാല രണ്ടുമഭാസത്തനിനകേലാം പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുലാം. 

3.  പനി  .  വനി  .  ലജ  .  ബനി  .   കകേഭാളനനി ടപപട്ട് ടലന

പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  8-4-2016-നട്ട്  പ്രവര്ത്തന  ഉത്തരവട്ട്
നലകേനിയനിട്ടുലണങനിലലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനില  നനിനലാം  കറഭാഡട്ട്  സലാംരക്ഷണ
ലചേലവനിനത്തനികലക്കുള്ള തുകേ എതലയന്നട്ട് അറനിയനിചട്ട്, തുകേ അടചട്ട് അനുമതനി ലഭനിച്ചു
കേഴെനിഞഭാകല പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയൂ.  അനുമതനി ലഭനിചട്ട് ഒരു മഭാസത്തനിനകേലാം
പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴെനിയുലാം.

4. വനിവനിധ സലങ്ങളനില ടപപട്ട് ടലന ദതീര്ഘനിപനിക്കല

വഭാര്ഡട്ട്  6,  വഭാര്ഡട്ട്  13  എന്നനിവനിടങ്ങളനികലക്കുള്ള  ടപപട്ട് ടലന
ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  വഭാര്ഡട്ട്  30  ഒരഭാഴ്ചയ്ക്കുള്ളനില
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലാം.
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5.  118   എസട്ട്  .  സനി  .   കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് കുടനിലവള്ള പദതനി

63  എണ്ണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ബഭാക്കനി  പ്രവൃത്തനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.
ഉടമസഭാവകേഭാശ  സഭാക്ഷലപതലാം  സമര്പനിചതനിലള്ള  കപഭാരഭായ്മകേളമൂലലാം  പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനില്ല.

6.  പഴെനനിപറമ്പട്ട് കുടനിലവള്ള പദതനി

കുഴെലക്കനിണര് കുഴെനിക്കുന്നതനിനുള്ള വര്ക്കട്ട്  ഓര്ഡര് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   കുഴെല
കേനിണര്  കുഴെനിചട്ട്  ജലലഭലത  അനുസരനിചട്ട്  മഭാതകമ  ബഭാക്കനി  പ്രവൃത്തനികേള
ഏര്പഭാടഭാക്കഭാന കേഴെനിയുകേയുള.

7.  മുല്ലക്കല കകേഭാളനനി ടപപട്ട് ടലന

5-8-2016-നട്ട്  വര്ക്കട്ട്  ഓര്ഡര്  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   നവലാംബര്  മഭാസത്തനിനകേലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുലമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

II. ജനില്ലഭാപഞ്ചഭായത്തട്ട് ലഡകപഭാസനിറട്ട് പ്രവൃത്തനി

കപഭാണഭാടട്ട് കുടനിലവള്ള പദതനി

കുഴെലക്കനിണര് കസഭാതസട്ട് കുഴെനിക്കുന്നതനിനുള്ള വര്ക്കട്ട് ഓര്ഡര് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
കുഴെലക്കനിണര്  കുഴെനിചട്ട്  ജലലഭലത  അനുസരനിചട്ട്  മഭാതകമ  ബഭാക്കനി  പ്രവൃത്തനികേള
ഏര്പഭാടഭാക്കഭാന കേഴെനിയുകേയുള്ളു.

III.   ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട് ലഡകപഭാസനിറട്ട് പ്രവൃത്തനികേള

ലവള്ളനികനഴെനി പഞ്ചഭായത്തട്ട് ലഡകപഭാസനിറട്ട് വര്ക്കട്ട് 

പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന.

ഇതുകൂടഭാലത  ലനല്ലഭായ  കുലക്കല്ലൂര്  പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കഭായുള്ള  ഒരു  സമഗ
കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുകരഭാഗമനിക്കുനണട്ട്.     ഇതനില  ലനല്ലഭായ
പഞ്ചഭായത്തട്ട്  ലഷഭാര്ണ്ണൂര്  മണ്ഡലത്തനിലഭാണട്ട്.   ലനല്ലഭായ  കുലക്കല്ലൂര്
പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കഭായുള്ള  ഇഗൗ  കുടനിലവള്ള  പദതനിയനില  ജലശുദതീകേരണശഭാല,
കേനിണര്,  രണട്ട്  പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലലാം  ഉന്നതതല  സലാംഭരണനി,  രണട്ട്
പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലലയുലാം  ജലവനിതരണ  ശലാംഖല,  പമ്പുകേള  സഭാപനിക്കല  എന്നതീ
ഘടകേങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രധഭാനമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  പ്രധഭാന  ഘടകേങ്ങലളല്ലഭാലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.  കനിയര് വഭാടര് പമ്പട്ട് സഭാപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിച്ചു
ലകേഭാണനിരനിക്കുന.
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ജലകസചേന വകുപട്ട്

കേടനിശതീരനികത്തഭാടട്ട്  ലപഭാടനിയ  ഭഭാഗലാം  അടനിയനര  അറകുറപണനി,  കേഭാറലമണ്ണ
ലനിഫ്റ്റെട്ട്  ഇറനികഗഷലന്റെ  അടനിയനര  നവതീകേരണവലാം  അറകുറപണനികേളുലാം  എന്നതീ
പ്രവൃത്തനികേള 2017  മഭാര്ചട്ട് മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  തഭാങ്ങഭാലനി
എല.ലഎ.  സതീലാം  അടനിയനര  നവതീകേരണവലാം  അറകുറപണനികേളുലാം  എന്ന  പ്രവൃത്തനി
ആദല  കേരഭാറുകേഭാരലന  ഒഴെനിവഭാക്കനി  മൂന്നട്ട്  തവണ  ലടണര്  നടത്തനിലയങനിലലാം
കേരഭാറുകേഭാരുലട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  പ്രവൃത്തനി  ഏലറടുക്കുന്നതനിനട്ട്  ആരുലാം  തയ്യഭാറഭായനില്ല.
പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  പുതനിയ  നനിരക്കുലാം  പുതനിയ  കകേഭാസ്റ്റട്ട്  ഇനഡക്സൈട്ട്  പ്രകേഭാരവമുള്ള
എസ്റ്റനികമറട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനി റതീ-ലടണര് ലചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്.

ലപഭാതുകുളങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

181  (3450) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മഭാലനിനല  നനികക്ഷപ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  മഭാറനിയനിട്ടുള്ള  ലപഭാതുകുളങ്ങള
പുനരുദരനിചട്ട്  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എലനങനിലലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇലല്ലങനില  ഇത്തരലാം  കുളങ്ങള  കേലണത്തനി  പുനരുദരനിചട്ട്
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   സലാംസഭാനത്തട്ട്  നഭാകശഭാന്മുഖമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  ലപഭാതു
കുളങ്ങള  നവതീകേരനിചട്ട്  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസലകേള
ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട്  ഓകരഭാ കുളത്തനിലന്റെയുലാം ജലകസചേന സലാംബനമഭായ പ്രഭാധഭാനലവലാം
ആവശലകേതയുലാം കേണക്കനിലലടുത്തുലാം ഫണനിലന്റെ ലഭലതയനുസരനിച്ചുലാം ലപഭാതുകുളങ്ങള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവന്നനിരുന.  സര്ക്കഭാര്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  കുളങ്ങളുലട
നവതീകേരണവലാം  സലാംരക്ഷണവലാം  സഭാധലമഭായ  ഇടങ്ങളനിലലല്ലഭാലാം  ഏലറടുക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

തൃക്കരനിപ്പൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം

182 (3451) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
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(എ)  ശുദജലക്ഷഭാമലാംമൂലലാം  ബുദനിമുട്ടുന്ന  തൃക്കരനിപ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല
നതീകലശസ്വരലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലലാം,  കേയ്യൂര്-ചേതീകമനനി,  പടന്ന,  വലനിയപറമ്പട്ട്,
തൃക്കരനിപ്പൂര്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലലാം  കുടനിലവള്ളലാം  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള  ശഭാശസ്വതമഭായ
നടപടനികേള എലനങനിലലാം വനിഭഭാവന  ലചേയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില  ഈ  പദതനി  എകപഭാള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴെനിയുലമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   കേരനിയലാംകകേഭാടട്ട്  പുഴെ  കസഭാതസഭാക്കനി  നതീകലശസ്വരലാം,  കേഭാഞങ്ങഭാടട്ട്
മുനനിസനിപഭാലനിറനി കേനഭാനൂര്, കേരനിനളലാം മുതലഭായ പഞ്ചഭായത്തട്ട് ഇവ ഉളലപടുത്തനി ഒരു
ബൃഹതട്ട്  കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കട്ട്  കവണനിയുലാം  കേയ്യൂര്-ചേതീകമനനി,  ലചേറുവത്തൂര്,
പതീലതീകക്കഭാടട്ട്,  വലനിയപറമ്പട്ട്,  പടന്ന,  തൃക്കരനിപ്പൂര്  എന്നതീ  പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കഭായനി
മലറഭാരു  കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കട്ട്  കവണനിയുള്ള  കപ്രഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.

അചനകകേഭാവനിലഭാറനിനട്ട് സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി

183 (3452) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില  ലകേഭാല്ലകേടവട്ട്  പഭാലത്തനിനുസമതീപലാം
അചനകകേഭാവനിലഭാറനിനട്ട്  സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കമജര്  ഇറനികഗഷന
വകുപട്ട് തുകേ അനുവദനിചതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലട  ലടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  പ്രവൃത്തനി
ഏലറടുലത്തങനിലലാം  നഭാളനിതുവലരയുലാം  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതട്ട്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  അടനിയനരമഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;നഭാളനിതുവലര സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)   ലടണര്  എടുത്ത  കകേഭാണ്ട്രെഭാകര്  എസ്റ്റനികമറട്ട്  നനിരക്കനിലനനിനലാം
25  ശതമഭാനലാം  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കഭാണട്ട്  കേസ്വഭാടട്ട്  ലചേയതട്ട്.   ലടണര്  ജലകസചേനവലാം
ഭരണവലാം ചേതീഫട്ട് എഞ്ചനിനതീയറനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലണട്ട്.
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തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങള ലപഭാതു-സസ്വകേഭാരല ആവശലങ്ങളക്കട്ട് നനികേത്തുന്നതട്ട്
തടയഭാന നടപടനി

184 (3453) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി  :
ശതീ  .    എന  .   ഷലാംസദ്ദേതീന  :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ് ദുള റസഭാകേട്ട്  :
ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  കേഭായലകേള,  തടഭാകേങ്ങള,  കുളങ്ങള  എന്നനിവ  ലപഭാതു-സസ്വകേഭാരല

ആവശലങ്ങളക്കട്ട്  കവണനി  നനികേത്തുന്നതനില  സര്ക്കഭാര്  നയലാം  എനഭാലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങള യഭാലതഭാരു വനികവചേനവമനില്ലഭാലത സസ്വകേഭാരല
വലക്തനികേളുലാം,  സഭാപനങ്ങളുലാം  നനിര്ബഭാധലാം  നനികേത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങനില  കശഷനിച  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങലള  കേകയ്യറത്തനില  നനിനലാം
നനികേത്തലനില  നനിനലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എനട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  "കകേരള കേണ്സര്കവഷന ഓഫട്ട് പഭാഡനി ലഭാന്റെട്ട് ആന്റെട്ട് ലവറട്ട് ലഭാന്റെട്ട് ആകട്ട്
2008”അനുസരനിചട്ട് കേഭായലകേള, തടഭാകേങ്ങള, കുളങ്ങള എന്നനിവ ലപഭാതു-സസ്വകേഭാരല
ആവശലങ്ങളക്കുകവണനി  നനികേത്തുന്നതനില  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേഭായലകേള ഉളലപലടയുള്ള തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളുലട കനഭാഡല
ഏജനസനി  പരനിസനിതനി  കേഭാലഭാവസഭാ  വകുപഭാണട്ട്.  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളുലട
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി പരനിസനിതനി വകുപനിലന്റെ 25-05-2015-ലല സ.ഉ.(എലാം.എസട്ട്.)
നമ്പര്  08/2015/പരനി.  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള  സലാംസഭാന  ലവറട്ട്  ലഭാന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ജലലാം സലാംസഭാന വനിഷയമഭായതനിനഭാലലാം ജലകസചേന വകുപനിലന്റെ
അധനികേഭാരപരനിധനിയനില  നനിക്ഷനിപ്തമഭായതനിനഭാലലാം  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളുലാം  നതീര്ചഭാലകേളുലാം
നനികേത്തുന്നതട്ട് ശദയനിലലപടഭാല ജലകസചേന വകുപനിലനനിനലാം ബനലപട റവനഡ്യൂ
ഉകദലഭാഗസലര  അറനിയനിക്കഭാറുണട്ട്.  കൂടഭാലത,  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളനിലല  കേകയ്യറങ്ങള
സലാംബനനിചട്ട്  റവനഡ്യൂ  വകുപനിനട്ട്  വനിവരലാം  നലകുന്നതനില  പ്രകതലകേ
ശദയുണഭാകേണലമന്നട്ട്  ചേതീഫട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്  ജലകസചേനവലാം  ഭരണവലാം  എല്ലഭാ
ഉകദലഭാഗസന്മഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 239

പഭാചനിമട ലകേഭാക്കകക്കഭാള കേമ്പനനിയുലട ജലചൂഷണത്തനിനട്ട് ഇരയഭായവര്ക്കുള്ള
നഷപരനിഹഭാരലാം

185 (T* 3454)   ശതീ  .   അബ്ദുല ഹമതീദട്ട്   .   പനി  .:
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞഭാലനിക്കുടനി  :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര്  :
കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  പഭാചനിമട  ലകേഭാക്കകകേഭാള  കേമ്പനനിയുലട  ജലചൂഷണത്തനിനട്ട്

ഇരയഭായവര്ക്കുള്ള  നഷപരനിഹഭാരലാം  സലാംബനനിചട്ട്  ടട്രെബഡ്യൂണല
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ബനില്ലനിനട്ട്  പ്രസനിഡണനിലന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിക്കഭാത്ത
സഭാഹചേരലത്തനില  ജല  ചൂഷണത്തനിനട്ട്  ഇരയഭായവര്ക്കുള്ള  നഷപരനിഹഭാര  തുകേ
കേമ്പനനിയനില  നനിനലാം  ഈടഭാക്കനി  നലകുന്നതനിനട്ട്  ഇതര  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  നനിയകമഭാപകദശലാം  കതടനിയനിട്ടുകണഭാലയനലാം  ആയതട്ട്
ലഭലമഭാകയഭാ എനലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ഇക്കഭാരലത്തനില  സസ്വതീകേരനികക്കണ  അനനര  നടപടനികേളക്കഭായനി
നനിയമവകുപനിലന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം ആരഭാഞനിട്ടുണട്ട്.

ഭൂജല പരനികപഭാഷണലാം
186 (3455) ശതീ  .   അനനില അക്കര  :

ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി  :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന  :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭൂജലപരനികപഭാഷണലാം  ജനകേതീയമഭാക്കഭാന  എലനല്ലഭാലാം

കേര്മ്മേപദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)ആരുലടലയല്ലഭാലാം പങഭാളനിത്തമഭാണട്ട് ഇതനിനഭായനി പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന്നതട്ട്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ജനങ്ങലള കബഭാധവലക്കരനിക്കഭാനുലാം ഭൂജലപരനികപഭാഷണലാം കേര്ശനമഭായനി
പഭാലനിക്കലപടഭാനുലാം  എലനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഭരണതലത്തനില
ടകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

* T മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം
(എ)  ഭൂജല സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  കൃതനിമ  ഭൂജല സലാംകപഭാഷണത്തനിനുമഭായനി

ഭൂജല  സലാംരക്ഷണവലാം  കൃതനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണവലാം  എന്ന
പദതനി  നടപഭാക്കനിവരുന.  ഭൂജല  സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെയുലാം  കൃതനിമ
ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണത്തനിലന്റെയുലാം  ആവശലകേത  ലപഭാതുജനങ്ങലള
കബഭാദലലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  കബഭാധവലക്കരണ  കഭാസ്സുകേള,  ലസമനിനഭാറുകേള,
ലഘുകലഖകേളുലട  പ്രസനിദതീകേരണലാം,  പരസലകബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിക്കുകേ  എന്നതീ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ഭൂജല വകുപട്ട് നടത്തനിവരുന.

(ബനി)   ഭൂജലവകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലള്ള  പദതനികേള  ഭൂജല  വകുപട്ട്  കനരനിടഭാണട്ട്
നടത്തുന്നതട്ട്.

ഭൂജല വകുപനിലന കൂടഭാലത കൃഷനിവകുപട്ട്,  കസഭായനില കേണ്സര്കവഷന ആന്റെട്ട്
കസഭായനില  സര്കവ,  ജലകസചേനലാം  എന്നതീ വകുപ്പുകേളുലാം  ഇത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിവരുന.

(സനി)  ഭൂജല  സലാംരക്ഷണലത്തക്കുറനിചട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം
വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  അവകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കബഭാധവലക്കരണ
കഭാസ്സുകേള, ലസമനിനഭാറുകേള എന്നനിവ ഭൂജല വകുപട്ട് നടത്തനിവരുന.

പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കുപനിലവള്ള  കേമ്പനനികേളക്കുലാം  ജലലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  കൃതനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്നതട്ട് നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പുതുതഭായനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന ലകേടനിടങ്ങള
കൃതനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  അവലലാംബനിക്കണലമന്നട്ട്  വലവസ
ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

ഭൂജലത്തനിലന്റെ ക്രമഭാതതീതമഭായ ഉപകഭഭാഗലാം നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി
187 (3456) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി   :

ശതീ  .      യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട്   :
ശതീ  .     ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന   :
ശതീ  .       ലകേ  .    ലജ  .    മഭാക്സൈനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  ഭൂജലത്തനിലനറ  ക്രമഭാതതീതമഭായ  ഉപകഭഭാഗലാം  നനിയനനിയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്

എലനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
(ബനി)  ഭൂജല  പരലകവഷണത്തനിനഭായനി  ലലഹകഡഭാ  ജനികയഭാളജനിക്കല,

ജനികയഭാഫനിസനിക്കല,  റനികമഭാടട്ട്  ലസനസനിലാംഗട്ട്  തുടങ്ങനിയ  സഭാകങതനികേ  വനിദലകേള
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കേനിണറുകേളക്കട്ട് ശഭാസതീയമഭായനി സഭാന നനിര്ണ്ണയലാം നടത്തഭാന നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കൃതനിമ  ഭൂജല പരനികപഭാഷണ സലാംവനിധഭാനങ്ങളനിലൂലട  ഭൂജലത്തനിലനറ
അളവട്ട് വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് എലനല്ലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുളളലതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭൂജലത്തനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം
ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  കകേരള  ഭൂജലലാം  (നനിയനണവലാം  ക്രമതീകേരണവലാം)  ആകട്ട്
2002 നനിലവനിലണട്ട്. ഇതനിലല വലവസകേള അനുസരനിച്ചുള്ള നടപടനികേള സലാംസഭാന
ഭൂജല അകതഭാറനിറനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഭൂജല  വകുപട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ടഹകഡഭാ  ജനികയഭാളജനിക്കല,
ജനികയഭാഫനിസനിക്കല,  റനികമഭാര്ടട്ട്  ലസനസനിലാംഗട്ട്  തുടങ്ങനിയ  പഠനങ്ങള  നടത്തനി
കേനിണറുകേളക്കട്ട്  ശഭാസതീയമഭായനി  സഭാന  നനിര്ണ്ണയലാം  നടത്തനിവരുന.  ഒരു  വര്ഷലാം
ശരഭാശരനി 8000 കേനിണറുകേളക്കട്ട് ഇങ്ങലന സഭാന നനിര്ണ്ണയലാം നടത്തുനണട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭൂജലത്തനിലന്റെ  ലഭലത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഭൂജലസലാംരക്ഷണവലാം കൃതനിമ  ഭൂജലസലാംകപഭാഷണവലാം എന്ന പദതനി  ഭൂജല വകുപട്ട്
നടപഭാക്കനിവരുന.  അടനിയണകേള,  തടയണകേള,  തുറന്ന കേനിണര് വഴെനിയുള്ള ഭൂജല
സലാംകപഭാഷണലാം,  കുഴെല  കേനിണര്  വഴെനിയുള്ള  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണലാം  എന്നനിവ  ഇഗൗ
പദതനിയനിന കേതീഴെനില നടപഭാക്കനിവരുന.

ജലനനിധനി പദതനി

188 (3457) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) രൂക്ഷമഭായ കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം കനരനിടുന്ന കകേഭാടയലാം ജനില്ലയനിലല തനിടനഭാടട്ട്
ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനില  "ജലനനിധനി"പദതനിക്കട്ട്  എലാം.എല.എ.  ഫണനില നനിനലാം  തുകേ
അനുവദനിചട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  ഉത്തരവട്ട്  (സ.ഉ(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  717/2015/  ഡബ്ലൂ  .
ആര്.ഡനി.,തതീയതനി  24-8-2015)  ഇറങ്ങനി  ഒരു  വര്ഷലാം  കേഴെനിഞനിട്ടുലാം  യഭാലതഭാരു
നടപടനിയുലാം  സസ്വതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാല  ഈ  പദതനി  മുടങ്ങനി  കേനിടക്കുന്നതട്ട്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില  ഈ  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലാം എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബനലപട  16-7-2016  തതീയതനിയനിലല  എഫട്ട്.എലാം
3/93/2016/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  നമ്പര്  ഫയല  ലസക്രകടറനിയറനില  നടപടനികേളക്കഭായനി
നനിലവനിലള്ളതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനി  അടനിയനരമഭായനി  നടപഭാക്കനി  ജനങ്ങളുലട  കുടനിലവള്ള
ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ&ബനി)  കകേഭാടയലാം  ജനില്ലയനിലല  തനിടനഭാടട്ട്  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലന  ജലനനിധനി
രണഭാലാംഘട  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  പദതനി  പ്രവര്ത്തനലാം  നടനവരുന.
എലാം.എല.എ.-യുലട ആസ്തനി വനികേസന ഫണനിലനനിനലാം 25 ലക്ഷലാം രൂപ പഞ്ചഭായത്തട്ട്
വനിഹനിതത്തനികലക്കട്ട്  അനുവദനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  24-8-2015-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്
717/15/ജ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിക്കുകേയുണഭാലയങനിലലാം  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ വകുപനിലന്റെ പ്രകതലകേ ഉത്തരവട്ട്  ഇല്ലഭാത്തതനിനഭാല ട്രെഷറനിയനിലനനിനലാം
തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വനിസമ്മേതനിക്കുകേയുണഭായനി.  തുടുര്ന്നട്ട്  16-07-2016-ലല
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപട്ട് പ്രനിനസനിപല ലസക്രടറനിയുലട കേത്തട്ട് പ്രകേഭാരലാം ജലവനിഭവ
വകുപനിലന്റെ  24-08-2015-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലല  വലവസയനുസരനിചട്ട്
25  ലക്ഷലാം രൂപ പഞ്ചഭായത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവണ നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന
ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട്  ലസക്രടറനിലയ  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  എലനങനിലലാം  സഭാകങതനികേ
തടസങ്ങളുലണങനില  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപനിലന  അറനിയനിക്കഭാന
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  ആയതട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട്  ലസക്രടറനി
6-10-2016-ല  കമലപറഞ  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തടസമനിലല്ലന്നട്ട്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപട്ട്  പ്രനിനസനിപല  ലസക്രടറനിലയ  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  തുകേ
ലഭലമഭാകുന്നതനിനട്ട്  കവണ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  അഭലര്തനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) തുകേ പഞ്ചഭായത്തനിനട്ട് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ജല അകതഭാറനിറനി വഭാടര് മതീററുകേള

189 (3458) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി   : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനമഭാലകേ ജല അകതഭാറനിറനി  ഏലതല്ലഭാലാം ഇനലാം വഭാടര് മതീററുകേള
(കേമ്പനനികേള  തനിരനിചട്ട്)  സഭാപനിച്ചുവരുന  എനലാം  ഇവയുലട  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധന ആരഭാണട്ട് നടത്തുന്നതട്ട് എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വഭാടര്  മതീററുകേള  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനികലഭാ  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങകളഭാ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുനകണഭാ  എനലാം  അവയനില  എത  എണ്ണലാം
വഭാടര് അകതഭാറനിറനി വഭാങ്ങനി ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് നലനി എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മുനസര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട കേതീഴെനില ഏലതല്ലഭാലാം
കേമ്പനനികേളുലട  (ലപഭാതു/സസ്വകേഭാരല)  വഭാടര് മതീറര് സലാംസഭാനമഭാലകേ ഘടനിപനിചട്ട് വഭാടര്
റതീഡനിലാംഗട്ട് നടത്തുന എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലടകയഭാ,  ജലവകുപനിലന്റെകയഭാ  അധനികേഭാര
പരനിധനിയനില വഭാടര് മതീറര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തനി ജനങ്ങളക്കട്ട്  കുറഞ നനിരക്കനില
വഭാടര് മതീറര് ലഭനിക്കഭാന എനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുലാം എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  കകേരള കുടനിലവള്ള വനിതരണവലാം മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനവലാം നനിയമലാം
അനുസരനിചട്ട്  ലഎ.എസട്ട്.ലഎ.  മുദ്രയുള്ള  ബനി  കഭാസട്ട്  മതീററുകേള  സഭാപനികക്കണതട്ട്
ഉപകഭഭാക്തഭാവഭാണട്ട്.  ടനി  മതീററുകേള  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  അതഭാതട്ട്  അസനി.
എക്സൈനികേഡ്യൂടതീവട്ട്  എഞ്ചനിനതീയറുലട  ഓഫതീസനില  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയഭാണട്ട്
ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  സഭാപനിക്കഭാന  അനുമതനി  നലകുന്നതട്ട്.   ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  തഭാലഴെപറയുന്ന  കേമ്പനനികേളുലട  മതീററുകേളഭാണട്ട്  സഭാധഭാരണയഭായനി
ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന്നതട്ട്. 

1.  ക്രഭാനനി

2.  ചേമ്പല

3.  ലകേഭാണഭാര്ക്കട്ട്

4.  അരനികസ്റ്റഭാ

5.  അകേഡ്യുറ

6.  ധഭാര്കവഷട്ട്

7.  ആനനട്ട്

8.  അസ്ട്രഭാ

9.  നഭാഷണല

10.  ആനനട്ട് അസഭാഹനി

11.  ഡഭാഷട്ട് കമഷട്ട്

12.  കഫഭാലവല

13.  ലനബ്സണ്

14.  സനിലാംഗനിള അരനികസ്റ്റഭാ ലജറട്ട്

15.  അകേസ്വ

16.  ആഷനി

17.  രഭാലാംകകേഭാ

18.  രഭാഹുല

19.  കതഭാഷനി
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(ബനി)   വഭാടര്  മതീററുകേള  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുന്നനില്ല.

കകേരള  കുടനിലവള്ള  വനിതരണവലാം  മഭാലനിനലനനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനവലാം  നനിയമമനുസരനിചട്ട്

മതീററുകേള  സഭാപനികക്കണതട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാവഭായതുലകേഭാണട്ട്  ജല  അകതഭാറനിറനി  ടനി

മതീററുകേള വഭാങ്ങനി ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്/ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് നലകേഭാറനില്ല.

(സനി)   ലഎ.എസട്ട്.ലഎ.  മുദ്രയുള്ള ഏതട്ട്  കേമ്പനനിയുകടയുലാം  ബനി  കഭാസട്ട്  വഭാടര്

മതീററുകേള  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ  തഭാലപരലഭാനുസരണലാം  വഭാങ്ങനിവരുന്നതട്ട്  ജല

അകതഭാറനിറനിയുലട  പരനികശഭാധനയട്ട്  വനികധയമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുള്ള  അനുമതനി

നലകേനിവരുന.  ആയതട്ട് അനുവദനിച മതീററുകേളനിലല റതീഡനിലാംഗട്ട് എടുത്തുവരുന.

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

ടമലലാം-തലവൂര് കുടനിലവള്ള പദതനി

190 (3459) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലയനിലല  ടമലലാം-തലവൂര്  കുടനിലവളള  പദതനിക്കട്ട്

ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചതട്ട് എന്നഭാണട്ട്; ഭരണഭാനുമതനിയുലട പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയനില വനിഭഭാവന  ലചേയനിരുന്ന പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) ആയതനില എലനല്ലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു; അവകശഷനിക്കുന്ന

പണനികേള എലനല്ലഭാമഭാണട്ട്;

(ഡനി)  പ്രഭാകദശനികേമഭായ  തടസവഭാദങ്ങളമൂലലാം  മുടങ്ങനിയ  പ്രവൃത്തനികേള

എലനല്ലഭാമഭാണട്ട്; ആയതനിനട്ട് കേഭാരണലാം എനഭാണട്ട്;

(ഇ)  തടസങ്ങള  പരനിഹരനിചട്ട്  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  എലനല്ലഭാലാം

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലാം എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  25-10-2 011-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1084/11/ജ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം

15-12-2011-ല പ്രസ്തുത പദതനിക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നലകുകേയുണഭായനി.    അതനിലന്റെ

പകേര്പട്ട് ഇകതഭാലടഭാപലാം ഉള്ളടക്കലാം *ലചേയ്യുന.

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  പദതനിയനില വനിഭഭാവന ലചേയനിരുന്ന പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. 09 മതീറര് വലഭാസമുള്ള ഇനകടക്കട്ട് കേനിണര് & പമ്പട്ട് ഹഗൗസട്ട്

2. 400  എലാം.എലാം.  ഡനി.ലഎ.  ലകേ.9  കറഭാ  വഭാടര്  പമ്പനിലാംഗട്ട്  ലമയനിന

- 695 മതീറര്

3. 10.50 എലാം.എല.ഡനി. ജലശുദതീകേരണശഭാല

4. ജലശുദതീകേരണശഭാലയനിലനനിനലാം  പൂക്കുനമലയനികലയ്ക്കുള്ള  350

എലാം.എലാം.  ഡനി.ലഎ.  ലകേ.9  കനിയര്  വഭാടര്  പമ്പനിലാംഗട്ട്  ലമയനിന

- 696 മതീറര്

5. 16.90  എല.എല.  സലാംഭരണകശഷനിയുള്ള  പൂക്കുനമല  ഉപരനിതല

സലാംഭരണനി

6. കനിയര് വഭാടര് പമ്പട്ട് ലസറട്ട് & ട്രെഭാനകസഭാര്മര്

(ടമലലാം,  തലവൂര്  കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കുലാം  പടഭാഴെനി,  പടഭാഴെനി-വടകക്കക്കര

പദതനിക്കുലാം ലപഭാതുവഭായുള്ളതഭാണട്ട്  ഇനകടക്കട്ട്  കേനിണര്,  പമ്പനിലാംഗട്ട്  ലമയനിന,  10.50

എലാം.എല.ഡനി.  ജലശുദതീകേരണശഭാല,  പൂക്കുനമലയനിലല  16.90  എല.എല.

ഉപരനിതല സലാംഭരണനി)

7.  തലവൂര് പനിടവൂര് വനികല്ലജനികലക്കുള്ള വനിതരണശലാംഖല (കസഭാണ് I & II)

8.   ടമ ലലാം പഞ്ചഭായത്തനിനുകവണനിയുള്ള ഗഭാനനിമുക്കനിലല  6.6  ലക്ഷലാം ലനിറര്

കശഷനിയുള്ള ഉപരനിതല ജലസലാംഭരണനി.

9.  പൂക്കുനമല  ഉപരനിതല  സലാംഭരണനിയനിലനനിനലാം  ഗഭാനനിമുക്കനിലല

ജലസലാംഭരണനിയനികലക്കുള്ള ഗഭാവനിറനി ലമയനിന (200 എലാം.എലാം. ഡനി.ലഎ.ലകേ.9)

(സനി)  ഇനകടക്കട്ട് കേനിണര് &പമ്പട്ട്ഹഗൗസട്ട്,  പമ്പനിലാംഗട്ട് ലമയനിന (400 എലാം.എലാം.

ഡനി.ലഎ.  ലകേ.9  695  മതീറര്)   ജലശുദതീകേരണശഭാല,  പൂക്കുനമലയനികലയ്ക്കുള്ള

350  എലാം.എലാം.  ഡനി.ലഎ.  ലകേ.9  കനിയര്  വഭാടര്  പമ്പനിലാംഗട്ട്  ലമയനിന,  പൂക്കുനമല

ഉപരനിതല ജലസലാംഭരണനി,  കനിയര് വഭാടര് പമ്പട്ട്  ലസറട്ട്  &  ട്രെഭാനകസഭാര്മര്  എന്നനിവ

സഭാപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള,  തലവൂര്,  പനിടവൂര്  വനികല്ലജുകേളനികലക്കുള്ള  വനിതരണ

ശലാംഖല (കസഭാണ് I & കസഭാണ് II) എന്നനിവയുലട പണനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
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അവകശഷനിക്കുന്ന പണനികേള

1.  ഗഭാനനിമുക്കനില  വനിഭഭാവന  ലചേയനിരുന്ന  ജലസലാംഭരണനിക്കട്ട്  പകേരമഭായനി

ആക്കഭാവനിളയനില  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  ഏലറടുത്തട്ട്  നലകേനിയ  സലത്തട്ട്  നനിര്മ്മേനിച്ചുവരുന്ന

6.6  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  കശഷനിയുള്ള  ഉപരനിതല  സലാംഭരണനി  (95%  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട് കജഭാലനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് പഭാസ്റ്ററനിലാംഗട്ട് കജഭാലനികേള നടനവരുന.)

2.  പൂക്കുനമലയനിലല  ഉപരനിതല  സലാംഭരണനിയനിലനനിനലാം  ആക്കഭാവനിള

സലാംഭരണനിയനികലക്കുള്ള 200 എലാം.എലാം. ഡനി.ലഎ. ലകേ.9 ടപപട്ട് ടലന (79.88 എലാം)

35%  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.   (തലവൂര്,  പടഭാഴെനി  എന്നതീ പഞ്ചഭായത്തുകേളനില കൂടനി  ടമലലാം

ജലസലാംഭരണനിയനികലക്കുള്ള  ടപപട്ട് ടലന  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പടഭാഴെനി,  തലവൂര്

പഞ്ചഭായത്തുകേള തര്ക്കലാം ഉന്നയനിക്കുന്നതുമൂലലാം  പണനികേളക്കട്ട്  തടസലാം കനരനിടുകേയുലാം

ഇഗൗ പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലള്ള പണനികേള നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണതഭായുലാം വന്നനിട്ടുണട്ട്.)

3.  ടമലലാം പഞ്ചഭായത്തുകേളനികലക്കുള്ള വനിതരണ ശലാംഖല ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച

തുകേയനിലനനിനലാം കശഷനിക്കുന്ന തുകേയനില പരനിമനിതലപടുത്തനി 3.76 കകേഭാടനി രൂപയുലട

എസ്റ്റനികമറട്ട്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ചേതീഫട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്  ഓഫതീസനില

പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)   പടഭാഴെനി  പഞ്ചഭായത്തനിലല  പൂക്കുനമല  ഉപരനിതലജലസലാംഭരണനിയനില

നനിനലാം  ടമലലാം  പഞ്ചഭായത്തനിലല  ആക്കഭാവനിള  ഉപരനിതല  സലാംഭരണനിയനികലക്കുള്ള

200  എലാം.എലാം.  ഡനി.ഐ.  ലകേ.9  ടപപട്ട്  സഭാപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനിയഭാണട്ട്

പ്രഭാകദശനികേമഭായ  തടസവഭാദങ്ങളമൂലലാം  മുടങ്ങനിയതട്ട്.   പടഭാഴെനി,  പടഭാഴെനി-വടകക്കക്കര,

തലവൂര്, പനിടവൂര് ടമലലാം വനികല്ലജുകേളുലട സലാംയുക്ത കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട പ്രധഭാന

ഘടകേങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  സലലാം  വനിലയ്ക്കുവഭാങ്ങനിയതട്ട്  പടഭാഴെനി,  പടഭാഴെനി-

വടകക്കക്കര,  തലവൂര്  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളുലട  മഭാതലാം  സലാംയുക്ത  ഫണട്ട്

ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട് എനലാം ആയതനിനട്ട് ടമലലാം പഞ്ചഭായത്തട്ട് സഹകേരനിചനില്ലഭാലയനലാം

ആയതനിനഭാല പടഭാഴെനി, പടഭാഴെനി-വടകക്കക്കര, തലവൂര് ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളനിലല എല്ലഭാ

വഭാര്ഡുകേളനിലമുള്ള  മുഴുവന  കറഭാഡുകേളനിലലാം  ടപപട്ട്  ടലന  സഭാപനിചട്ട്  കുടനിലവള്ള

ലഭലത ഉറപഭാക്കനിയതനിനുകശഷകമ ടമലലാം ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനികലക്കട്ട് ടപപട്ട് ടലന

കേണകട്ട്  ലചേയ്യുവഭാന  അനുവദനിക്കുകേയുള  എനമുള്ള  പടഭാഴെനി,  പടഭാഴെനി-വടകക്കക്കര,

തലവൂര്  പഞ്ചഭായത്തുകേളുലട  തടസവഭാദങ്ങള  മൂലമഭാണട്ട്  ടമലലാം  പഞ്ചഭായത്തനിലല

ആക്കഭാവനിള ഉപരനിതല ജല സലാംഭരണയനികലക്കുള്ള പണനികേള തടസലപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.
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(ഇ)  പ്രശ്ന പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി  എല്ലഭാ പഞ്ചഭായത്തുകേളുലടയുലാം  സഹകേരണലാം
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി അഭലര്തനിച്ചുലവങനിലലാം സഫലമഭായനിടനില്ല.  ആയതനിനഭാല
ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല.എ.-മഭാകരയുലാം  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  അധനികേഭാരനികേകളയുലാം
ഉളലപടുത്തനി  കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചുകചര്ക്കണലമന്നട്ട്  അഭലര്തനിചട്ട്  ജനില്ലഭാ  കേളകര്ക്കട്ട്
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില നനിനലാം 5- 9-2016-ല കേത്തട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

രഭാജതീവട്ട് ഗഭാനനി കുടനിലവള്ള പദതനി
191 (3460) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന   :

ശതീ  .   ലകേ  .   സകരഷട്ട് കുറുപട്ട്   :
ശതീ  .      പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം   :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  രഭാജതീവട്ട്  ഗഭാനനി  കുടനിലവള്ള  പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത പദതനിയുലട ലക്ഷലങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  രൂക്ഷമഭായ വരളച ബഭാധനിക്കുന്ന കൂടുതല പ്രകദശങ്ങളനികലയട്ട്  പ്രസ്തുത
പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള വലഭാപനിപനിക്കഭാന എലനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന
കേഴെനിയുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ജനങ്ങളക്കട്ട്  സരക്ഷനിതമഭായ  കുടനിലവള്ളലമത്തനിക്കഭാന
ആവനിഷ്കരനിച പദതനിയഭാണട്ട് രഭാജതീവട്ട് ഗഭാനനി കുടനിലവള്ള പദതനി. കദശതീയ ഗഭാമതീണ
കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  67%  കേവകറജനിനുലാം  (കുടനിലവള്ളലാം
എത്തനികചര്ന്നനിടനില്ലഭാത്ത  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം  ഗുണനനിലവഭാരബഭാധനിത  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം
കുടനിലവള്ളലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കവണനിയുള്ള  പദതനികേള),  15%  ഓപകറഷന  &
ലമയനിന്റെനനസനിനുലാം  (പദതനികേളുലട  നടത്തനിപനിനുലാം  അറകുറപണനികേളക്കുലാം),  10%
സടസ്റ്റനബനിലനിറനിക്കുലാം  (കുടനിലവള്ളകസഭാതസ്സുകേളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം ലചേക്കട്ട്
ഡഭാമുകേളുലാം  മറ്റുലാം  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം),  5%  സകപഭാര്ടട്ട്
ആകനിവനിറതീസനിനുലാം  (ഗഭാമതീണ  ശുദജലവനിതരണ  പദതനി  സലാംബനനിചട്ട്  ഗഭാമതീണ
ജനതയട്ട്  അവകബഭാധലാം  വളര്ത്തലലാം  പരനിശതീലനലാം  നലകേലലാം  ഗഭാമതീണ
ജലവനിതരണത്തനിനട്ട് വനിവരസഭാകങതനികേത ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള സഗൗകേരലലാം
ഒരുക്കലലാം),  3%  വഭാടര്  കേസ്വഭാളനിറനി  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  &  സര്വതീലനിയനസനിനുലാം
(ജലഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  ഇതനിനഭാവശലമഭായ
ലഭാബുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം)  ആയനിടഭാണട്ട്  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.
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ഗഭാമതീണ കമഖലയനിലല ജനങ്ങളനില ഒരഭാളക്കട്ട്  പ്രതനിദനിനലാം  70  ലനിറര്  കുടനിലവള്ളലാം
ലഭലമഭാക്കുന്ന  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതട്ട്.  ലവള്ളത്തനിലന്റെ
ഗുണനനിലവഭാരലാം  കുറഞ  സലങ്ങളനില  പദതനികേളക്കട്ട്  മുനഗണന  നലകേഭാറുണട്ട്.
സടസ്റ്റനബനിലനിറനി  വനിഭഭാഗത്തനില  മഴെലവള്ള  സലാംഭരണനികേള,  തടയണകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഇനകടക്കട്ട്  ലവല്ലുകേളുലട  പുനരുദഭാരണലാം,  കേനിണറുകേളുലട  റതീചേഭാര്ജ്ജട്ട്
എന്നതീ പദതനികേള ഏലറടുത്തട്ട് കുടനിലവള്ള പദതനികേളനില ജലത്തനിലന്റെ ലഭലത ഉറപട്ട്
വരുത്തുവഭാന  സഭാധനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാലത  ഗഭാമതീണ  കമഖലകേളനിലല  സ്കൂളുകേളനില
കുടനിലവള്ള വനിതരണ പദതനിയുലാം ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇഗൗ പദതനിയനിലനനിനലാം
എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.ടനി.  കകേഭാളനനികേളനികലയട്ട്  ജനില്ലഭാ  കേളകര്  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന
ജലവനിതരണ പദതനിക്കഭായുലാം ഫണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

2009  മുതല ഇഗൗ പദതനി  "നഭാഷണല റൂറല ഡനിങനിലാംഗട്ട്  വഭാടര് കപ്രഭാഗഭാലാം"
എന്ന കപരനിലഭാണട്ട് അറനിയലപടുന്നതട്ട്.

(ബനി)  പുതുക്കനിയ മഭാനദണ്ഡങ്ങള അനുസരനിചട്ട് കദശതീയ ഗഭാമതീണ കുടനിലവള്ള
പദതനിയുലട ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഗുണനനിലവഭാരബഭാധനിത (ഫ്ലൂടറഡട്ട്, ആര്സനനികേട്ട്
ബഭാധനിത)  പ്രകദശങ്ങളനികലക്കുലാം  സനസദട്ട്  ആദര്ശട്ട്  ഗഭാമകയഭാജന  (SAGY)
പഞ്ചഭായത്തുകേളനികലക്കുമുള്ള  പുതനിയ  പദതനികേള  മഭാതകമ  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാവൂ.
ഇതനിനുതലന്ന  50%  തുകേ  സലാംസഭാനവനിഹനിതമഭായനി  നലകകേണതുണട്ട്.   മഭാതമല്ല
2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില കദശതീയ ഗഭാമതീണ കുടനിലവള്ള പദതനിക്കട്ട് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതലാം 49.77 കകേഭാടനി രൂപ മഭാതമഭാണട്ട്.

ലകേഭാല്ലലാം നഗരസഭയനികലയ്ക്കുള്ള കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം

192 (3461) ശതീ  .   എന  .   വനിജയന പനിള്ള : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേല്ലടയഭാറനിൽനനിനലാം ലവള്ളലാം ശഭാസ്തഭാലാംകകേഭാടയനിലലത്തനിചട്ട്  ശുദതീകേരനിചട്ട്,
ലകേഭാല്ലലാം  നഗരസഭയനികലക്കട്ട്  കുടനിലവള്ളലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
പദതനിയുലട പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ശഭാസ്തഭാലാംകകേഭാട ശുദജല തടഭാകേത്തനിലല ജല ലഭലത കുറഞ്ഞുവരുന്നതട്ട്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അതുമൂലലാം  ചേവറ-പന്മന  കുടനിലവള്ള  പദതനി  പ്രതനിസനനിയനിലഭാകുന്ന
അവസ വഭാടര് അകതഭാറനിറനി അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വരളച  അടുത്തട്ട്  വരുന്നതുമൂലലാം  കുടനിലവള്ളലാം  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  അടനിയനര  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   കേടപുഴെയനിലല  കേല്ലടയഭാര്  കസഭാതസഭാക്കനിയുള്ള  ലകേഭാല്ലലാം  കുടനിലവള്ള
പദതനിയുലട പുകരഭാഗതനി തഭാലഴെപറയുന.

1.  കേല്ലടയഭാറനില  കേടപുഴെയനില  ശഭാസ്തഭാലാംകകേഭാട  ശുദജല  പഭാന്റെനികലയട്ട്
800  mm  MS  ടപപട്ട്  3800 മതീറര്  സഭാപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനിക്കുള്ള  ടപപ്പുകേള
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നലകേനിക്കഴെനിഞ്ഞു.  ടപപട്ട്  സഭാപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനി  9  ശതമഭാനലാം
മഭാതകമ പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള്ളു.

2. ശഭാസ്തഭാലാംകകേഭാട  തടഭാകേത്തനിനുകുറുകകേ  800  mm  HDPE  ടപപട്ട്
സഭാപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി (930 മതീറര്) ടപപട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്തുകേഴെനിഞ്ഞു.

3.  കേടപുഴെയനില  9  മതീറര് വലഭാസമുള്ള കേനിണറുലാം പമ്പട്ട് ഹഗൗസലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം-
കേനിണര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള പുറകമ്പഭാക്കട്ട് ഭൂമനിയുലട ഉടമസഭാവകേഭാശലത്ത ലചേഭാല്ലനി
ശഭാസ്തഭാലാംകകേഭാട  മുനസനിഫട്ട്  കകേഭാടതനിയനില  കകേസട്ട്  നനിലവനിലണട്ട്.  കേനിണര്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകമലള്ള  കകേഭാടതനി  കസ്റ്റയട്ട്  എതനിരഭായ  അപതീല  കേരുനഭാഗപള്ളനി
സബട്ട് കകേഭാടതനിയുലട പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി)  ജല ഭഗൗര്ലഭലലാം കനരനിടുന്ന പദതനികേളുലട പടനികേയനില  ഇഗൗ പദതനിയുലാം
ഉളലപടനിട്ടുണട്ട്.  ശഭാസ്തഭാലാംകകേഭാട തടഭാകേത്തനില ജലനനിരപട്ട് തഭാഴുന്നതനിനട്ട് അനുസരനിചട്ട്
ചേവറ-പന്മന  കുടനിലവള്ള  പദതനിയനിലല  പമ്പനിലാംഗട്ട്  സമയത്തനില  ക്രമതീകേരണലാം
നടപനിലഭാക്കഭാറുണട്ട്.

(ഡനി)  വരളചമൂലലാം കുടനിലവള്ളലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി KIP കേനഭാലനിലനനിനലാം
കൂടുതല ലവള്ളലാം പമ്പട്ട് ലചേയട്ട്  ശഭാസ്തഭാലാംകകേഭാട ശുദതീകേരണശഭാലയനില ശുദതീകേരനിചട്ട്
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട് രണട്ട് അഡതീഷണല പമ്പട്ട്ലസറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം
കേനഭാലനില  നനിനള്ള  പമ്പനിലാംഗട്ട്  ലമയനിന  ചേവറ-പന്മന  ജലനനിധനി  പഭാന്റെനികലയട്ട്
ഇന്റെര്കേണകട്ട് ലചേയ്യുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഗഭാര്ഹനികേ കുടനിലവള്ള കേണക്ഷനുകേള

193  (3462)   ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഗഭാര്ഹനികേ കുടനിലവള്ള കേണക്ഷനുകേള വര്ദനിപനിക്കഭാന
ആകലഭാചേനയുകണഭാ;  ഉലണങനില  ഇതനിനഭായനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന  നടപടനിയുലട
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;
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(ബനി)  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ള  പ്രശ്നലാം  നനിലനനില്ക്കുന്ന  സലങ്ങളനില  പുതനിയ
ശുദജലവനിതരണ പദതനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ; ഇതനിനട്ട് എലനങനിലലാം
മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിലവനിലകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലള്ള  കേഭാലപഴെക്കലാം  ലചേന്ന  ജലകചഭാര്ചയുള്ള  ടപപ്പുകേള
മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നതനികനഭാ  അറകുറപണനി  നടത്തുന്നതനികനഭാ  പദതനിയുകണഭാ;
ഉലണങനില വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  അടുത്ത 5 വര്ഷത്തനിനുള്ളനില 10 ലക്ഷലാം പുതനിയ കേണക്ഷനുകേള
നലകേഭാന  ലക്ഷലമനിടുന.  കേണക്ഷനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  ലഘൂകേരനിചട്ട്
ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് പ്രയഭാസലാം കൂടഭാലത കേണക്ഷന ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതുകൂടഭാലത ഇടനനിലക്കഭാലര ഒഴെനിവഭാക്കനി അകതഭാറനിറനി  കനരനിടട്ട്
കേണക്ഷന നലകേഭാനുള്ള പദതനിയുലാം ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) രൂക്ഷമഭായ കുടനിലവള്ള പ്രശ്നലാം നനിലനനിലക്കുന്ന സലങ്ങളക്കട്ട് മുനഗണന
നലകേനി ലകേഭാണഭാണട്ട് പുതനിയ ശുദജല വനിതരണ പദതനികേള വനിഭഭാവന ലചേയ്യുന്നതട്ട്.
ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഉണട്ട്. കേഭാലപഴെക്കലാംലചേന്ന ജലകചഭാര്ചയുള്ള ടപപ്പുകേള ഘടലാംഘടമഭായനി
മഭാറനി സഭാപനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പഭാന ഫണനില ഉളലപടുത്തനിയഭാണട്ട്
സഭാധഭാരണ ഇത്തരലാം പ്രവൃത്തനികേള നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.   ഇതുകൂടഭാലത പഴെയ എ.സനി.,
പ്രനികമഭാ  ടപപ്പുകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  KIIFB  525  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   നനിലവനിലള്ള  കേഭാലപഴെക്കലാം  ലചേന്ന  ജലകചഭാര്ചയുള്ള
ടപപ്പുകേള  മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  5593.96  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട
പദതനികേളക്കുള്ള അനുമതനി പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

മലപ്പുറലാം മണ്ഡലത്തനിലല കുടനിലവള്ള പദതനികേള

194 (3463) ശതീ  .    പനി  .    ഉടബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറലാം മണ്ഡലത്തനില ആസ്തനി വനികേസന ഫണട്ട്,  എലാം.എല.എ. ഫണട്ട്,
നഡ്യൂനപക്ഷ വനികേസന ഫണട്ട്,  പടനികേജഭാതനി വനികേസന ഫണട്ട് എന്നനിവ ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
2011-2016  കേഭാലയളവനില  എത  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഓകരഭാ  പദതനിയുലാം  ഇകപഭാള  ഏതുഘടത്തനിലഭാലണന്നട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സഭാകങതനികേ  തടസങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കനി  ഓകരഭാ  പദതനിയുലടയുലാം  പണനി
എന്നകത്തയട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മലപ്പുറലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  ശതീ.  പനി.  ഉടബദുള്ള
എലാം.എല.എ.-യുലട  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  ആലകേ  11
പദതനികേളക്കുലാം നഡ്യൂനപക്ഷ കക്ഷമപദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി  10  പദതനികേളക്കുലാം
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  അനുബനലാം 1 -ഉലാം 2- ഉലാം ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

കട്രെസര്/ഓവര്സനിയര് ഒഴെനിവകേള

195 (3464) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില  കട്രെസര്/ഓവര്സനിയര്  കഗഡട്ട്-III
തസ്തനികേയനില  നനിലവനില  എത  ഒഴെനിവകേളഭാണട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില  കട്രെസര്/ഓവര്സനിയര്  കഗഡട്ട്-III
തസ്തനികേകേളനില  വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനില  നനിലവനില  എത  ഒഴെനിവകേളഭാണട്ട്  ഉള്ളലതന്നട്ട്
ജനില്ലതനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത തസ്തനികേയനിലല സൂപര് നഡ്യൂമററനി  ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില  കട്രെസര്/ഓവര്സതീയര്
കഗഡട്ട്  III തസ്തനികേയനില  നനിലവനില  19  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനിലല  ഒഴെനിവകേള  എല്ലഭാലാംതലന്ന
സലാംസഭാനടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കുന്നതട്ട്.

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.



252 കകേരള നനിയമസഭ       ഒകകഭാബര് 19, 2016

ജനില്ല തനിരനിച്ചുള്ള ഒഴെനിവകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ലകേഭാല്ലലാം -2

ആലപ്പുഴെ -1

പത്തനലാംതനിട -6

കകേഭാടയലാം -3

എറണഭാകുളലാം -6

ഇടുക്കനി -1

ആലകേ -19

(സനി)  ഇല്ല.

ഹരനിപഭാടട്ട് കുടനിലവള്ള പദതനി

196 (3465) ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടട്ട്  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനി എന്നകത്തയട്ട് കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യുവഭാന കേഴെനിയുലാം;

(സനി)  ഈ  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  എലനല്ലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
കശഷനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഹരനിപഭാടട്ട് കുടനിലവള്ള പദതനി മൂന്നട്ട് ഘടങ്ങളനിലഭായഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനില  ഒന്നഭാലാം  ഘടത്തനിനട്ട്  35  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പദതനിയനില പത്തട്ട് മതീറര് വലഭാസമുള്ള കേനിണര്, പമ്പട്ട് ഹഗൗസട്ട്, കറഭാ
വഭാടര് പമ്പട്ട്  ലസറട്ട്,  ട്രെഭാനകസഭാര്മര്,  പള്ളനിപഭാടട്ട്  സഭാപനിക്കുന്ന  50  എലാം.എല.ഡനി.
കശഷനിയുള്ള  ജലശുദതീകേരണശഭാല  എന്നതീ  ഘടകേങ്ങളഭാണട്ട്  വനിഭഭാവന
ലചേയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.   ഇതനില  ജലശുദതീകേരണശഭാലയുലട  പണനികേള  നടനവരുന.
മഭാന്നഭാര്  പഞ്ചഭായത്തനിലല  മുല്ലകശരനി  കേടവനിലള്ള  ആറ്റുപുറകമ്പഭാക്കട്ട്
ടകേമഭാറനിയനിടനില്ലഭാത്തതനിനഭാല മറട്ട് പണനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിചനിടനില്ല.  രണഭാലാം
ഘടത്തനില  36  കകേഭാടനി  രൂപ  അടങല  തുകേ  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന  കേനിണര്  മുതല
ജലശുദതീകേരണശഭാല  വലരയുള്ള  കറഭാ  വഭാടര്  പമ്പനിലാംഗട്ട്  ലമയനിന,  പള്ളനിപഭാടനിനുലാം
ഹരനിപഭാടനിനുലാം കവണനിയുള്ള ഉന്നതതല ജലസലാംഭരണനി ഇതനിനഭായുള്ള പമ്പട്ട് ഹഗൗസട്ട്,
ട്രെഭാനകസഭാര്മര് എന്നതീ ഘടകേങ്ങള ഉളലപട പദതനിയഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.
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(ബനി)   ഇഗൗ  പദതനികേയുലട  ഒന്നഭാലാം  ഘടത്തനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനികേള  2018
ലസപ്റലാംബര് മഭാസകത്തഭാലട പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  ഒന്നഭാലാം  ഘടത്തനില  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചവയനില
ജലശുദതീകേരണശഭാലയുലട  പണനികേള  മഭാതമഭാണട്ട്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ആറട്ട്
പുറകമ്പഭാക്കനിലള്ള  സലത്തട്ട്  കേനിണര്  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുള്ള  സലലാം
ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല  മറട്ട്  പണനികേള  ആരലാംഭനിചനിടനില്ല.   പദതനിയുലട  രണഭാലാംഘട
പണനികേള ഉളലപലട പ്രവൃത്തനികേള നബഭാര്ഡട്ട്  സതീമനില ഉളലപടുത്തഭാനുലാം വനിവനിധ
പഞ്ചഭായത്തുകേളനില സഭാപനികക്കണ പത്തട്ട് ഉന്നതതല ജലസലാംഭരണനികേള,  കനിയര്
വഭാടര്  പമ്പട്ട്  ലസറ്റുകേള,  ഉന്നതതല  ജലസലാംഭരണനികേളനികലക്കുള്ള  ടപപട്ട്
ടലനുകേള,  നനിലവനിലള്ള വനിതരണ ശലാംഖലയുമഭായനി ജലസലാംഭരണനികേളനിലനനിനള്ള
ടപപട്ട്  ടലന  കുടനികചര്ക്കലകേള,  നനിലവനിലള്ള  വനിതരണ  ശലാംഖലയുലട
ശഭാക്തതീകേരണലാം  തുടങ്ങനിയ  ഘടകേങ്ങള  പദതനിയുലട  മൂന്നഭാലാം  ഘടത്തനില
നടപനിലഭാക്കഭാനുമഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.   ഇതനിലന്റെ  വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി തയ്യഭാറഭാക്കനി വരുന. 

കുടനിലവള്ള കസഭാതസ്സുകേള മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

197 (T*3466) ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുല്ല : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വതീടുകേളനില  കേനിണറുലാം  ലസപ്റനികേട്ട്  ടഭാങ്കുലാം  തമ്മേനില
അകേലമനില്ലഭാത്തതട്ട്  കേനിണര്  ലവള്ളലാം  എളുപത്തനില  മലനിനമഭാകേഭാന
കേഭാരണമഭാകുനകണഭാ;

(ബനി) ഒഴുക്കട്ട് നനിലച ഓടകേളനിലനനിനള്ള മഭാലനിനലത്തനിലന്റെ അലാംശലാം മണ്ണനിലൂലട
കേനിണറുകേളനിലലാം ജലകസഭാതസ്സുകേളനിലലാം കേലരുന്ന സഭാഹചേരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില ജലകസഭാതസ്സുകേളുലാം കേനിണറുകേളുലാം മഭാലനിനല  മുക്തമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
എലനഭാലക്ക നടപടനികേള ടകേലകേഭാള്ളുലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഒഴുക്കുനനിലച ഓടകേളനിലനനിനള്ള മഭാലനിനലത്തനിലന്റെ അലാംശലാം മണ്ണനിലൂലട
കേനിണറുകേളനിലലാം  ജലകസഭാതസ്സുകേളനിലലാം  കേലരുന്ന  സഭാഹചേരലലാം  സലാംബനനിചട്ട്
പഠനങ്ങള  നടത്തനിയനിടനില്ല.   എന്നഭാല  ലപഭാതുജനങ്ങളനിലനനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ജലസഭാമ്പനിളുകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം   ഭൂജലവകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള  മൂന്നട്ട്
ലഭാബുകേളനില  പരനികശഭാധനഭാഫതീസട്ട്  ഇഗൗടഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട്  (ലകേമനിക്കല&
ബഭാകതീരനികയഭാളജനി)  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  നലകേനിവരുനണട്ട്.  നഗരസഭഭാതലത്തനില
പരഭാതനികേള ലഭനിക്കുന്നതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്.

(സനി)  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലാം  കേനിണറുകേളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിലന്റെ
ആവശലകേതലയക്കുറനിചട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  കബഭാധവലക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഭൂജലവകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണട്ട്.  ഭൂജല  കസഭാതസ്സുകേള  മലനിനമഭാകുന്നതട്ട്
തടയുന്നതനിനുള്ള വലവസകേള കകേരള ഭൂജല (നനിയനണവലാം ക്രമതീകേരണവലാം) ആകട്ട്
2002  പ്രകേഭാരലാം നനിലവനിലണട്ട്.  ഭൂജല വകുപനിനട്ട് ലഭനിക്കുന്ന പരഭാതനികേളനികന്മല ഇഗൗ
വലവസകേള പ്രകേഭാരലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി  കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സുകേളനിലല  ജലലാം  നനിശ്ചനിത
ഇടകവളകേളനില പരനികശഭാധനിചട്ട് ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.  കകേന്ദ്ര പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  കുടനിലവള്ളകസഭാതസ്സുകേളഭായ  കേനിണര്,  കബഭാര്ലവല,  കുളലാം
എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല ജലലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് അതനിലന്റെ ഫലലാം www.indiawater.gov.in
എന്ന ലവബ്ടസറനില കചേര്ക്കുനണട്ട്.

ജലനനിധനി  പദതനിയുലട  പരനിധനിയനില  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലാം  കേനിണറുകേളുലാം
മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഓടകേള  ടഡകവര്ടട്ട്  ലചേയ്തുലാം  അതതീവ
ഗുരുതരഭാവസയനിലള്ള  മലതീമസമഭായ  ഓടകേള  ഡതീ  ലസനട്രെടലസ്ഡട്ട്  ട്രെതീറട്ട്ലമന്റെട്ട്
സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  സലാംസരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലടയുലാം
കേനിണറുകേളുലടയുലാം  ദൂരപരനിധനിക്കുള്ളനില  വരുന്ന  ലസപ്റനികേട്ട്  ടഭാങ്കുകേളുലാം  കേക്കൂസട്ട്
കുഴെനികേളുലാം മഭാറനി സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

12-ാം  പഞ്ചവത്സര  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  സലാംസഭാനലത്ത
ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളനില  സനിതനിലചേയ്യുന്ന  ലപഭാതു  കേനിണറുകേള,  കുളങ്ങള
എന്നനിവയുലട  പുനരുദഭാരണലാം,  സലാംരക്ഷണലാം  എന്നനിവയ്ക്കുള്ള  വലക്തമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കുളങ്ങള വൃത്തനിയഭാക്കല, ലചേളനിലയടുക്കല, ആഴെലാം
കൂടല  തുടങ്ങനിയ  പ്രവൃത്തനികേള  മഹഭാതഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ലതഭാഴെനിലറപട്ട്
പദതനിയനിലളലപടുത്തനി നടപഭാക്കുനണട്ട്. കൂടഭാലത ഗഭാമപഞ്ചഭാത്തുകേളുലട വഭാര്ഷനികേ
പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനിയുലാം കുളങ്ങളുലാം കേനിണറുകേളുലാം പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനട്ട് തനതട്ട്
ഫണട്ട്,  കറഭാഡനിതര ലമയനിന്റെനനസട്ട് ഫണട്ട്,  വരളചഭാദുരനിതഭാശസ്വഭാസ ഫണട്ട് എന്നനിവ
ഉപകയഭാഗനിക്കുനണട്ട്.

1994-ലല  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആകനിലന്റെ  ലസക്ഷന  340(എ)  പ്രകേഭാരലാം
ചേവകറഭാ  മഭാലനിനലകമഭാ  വനിസര്ജ്ജലവസ്തുക്കകളഭാ  ജലഭാശയങ്ങളനിലലാം
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ജലകസഭാതസ്സുകേളനിലലാം  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതട്ട്  നനികരഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ജലഭാശയങ്ങള
മലനിനമഭാക്കുന്നതട്ട്  തടയുന്നതനിനുലാം  അത്തരലാം  പ്രവൃത്തനി  ലചേയ്യുന്നവലര
കേലണത്തുന്നതനിനുമഭായനി  നഗരസഭ  ആകരഭാഗല  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില
പ്രകതലകേ  സസ്വഭാഡുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്  ആയതനിലനതനിലര  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

കേഭാളനിക്കടവട്ട് തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം

198  (3467)   ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലഷഭാര്ണ്ണൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  ലചേര്പ്പുളകശരനി  നഗരസഭ,  തൃക്കടതീരനി,
അനങ്ങനടനി,  ചേളവറ  പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലല  അതനിരൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനിലലപട്ടുകവഭാ; എങനില ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന ജലവനിഭവ വകുപട്ട്
നഭാളനിതുവലര എനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത പ്രകദശങ്ങളനിലല കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനിട്ടുള്ള
കേഭാളനിക്കടവനിലല  സനിരലാം  തടയണ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനി  എന്നട്ട്  തുടങ്ങനി;
എത തുകേ നഭാളനിതുവലര ലചേലവഭാക്കനി; ഇകപഭാള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട്; എന്നകത്തയട്ട്
പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുലാം; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തടയണ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില  നഭാളനിതുവലര  ഭഭാഗഭഭാക്കഭായ
ജലവനിഭവ  വകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്  ആലരല്ലഭാലമനലാം  പ്രസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  ജനങ്ങളക്കട്ട്  കുടനിലവള്ളലാം  എത്തനിക്കുന്ന  പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനിയനില വതീഴ്ച വരുത്തനിയ ഉകദലഭാഗസര് ആലരല്ലഭാലമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)പ്രസ്തുത  തടയണ  പണനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  ഇനനിയുലാം  എത  തുകേ
കവണനിവരുലമനലാം  ഇതട്ട്  അനുവദനിച്ചുകേനിടഭാനഭായനി  ഇറനികഗഷന  വകുപട്ട്  എനട്ട്
നടപടനികേള നഭാളനിതുവലര സസ്വതീകേരനിച്ചുലവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇകപഭാള ലചേര്പ്പുളകശരനി നഗരസഭ,  അനങ്ങനടനി

പഞ്ചഭായത്തട്ട്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലഭാണട്ട്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ജലവനിതരണലാം

നടത്തുന്നതട്ട്.   ഇവ  രണ്ടുലാം  ജലശുദതീകേരണശഭാലയനില്ലഭാത്ത  ലചേറനിയ  ജലവനിതരണ

പദതനികേളഭാണട്ട്.  ഇതനില  ലചേര്പ്പുളകശരനി  നഗരസഭയനില  നനിലവനിലല

ഉഗൗറ്റുകേനിണറനിലനനിനലാം  കവണത  ലവള്ളലാം  ലഭലമല്ലഭാത്തതനിനഭാല  പഴെയ  കേനിണര്  കൂടനി

ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി ജലവനിതരണലാം ലമചലപടുത്തഭാനുള്ള പദതനി ലടണര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
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അനങ്ങനടനി  പഞ്ചഭായത്തനില  നനിലവനില  3  കുഴെലക്കനിണറുകേളനില  നനിനമഭാണട്ട്

ജലവനിതരണലാം  നടത്തുന്നതട്ട്.  ആവശലമഭായ  ഘടങ്ങളനില  അധനികേ  ഷനിഫ്റ്റെട്ട്

ഏര്ലപടുത്തഭാന മഭാതമഭാണട്ട് സഭാധനിക്കുന്നതട്ട്.  തൃക്കടതീരനി, ചേളവറ പഞ്ചഭായത്തുകേളനില

നനിലവനില  ജലവനിതരണലാം  നടത്തുന്നതട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  സമനിതനികേളഭാണട്ട്.

ലചേര്പ്പുളകശരനി നഗരസഭ,  തൃക്കടതീരനി,  അനങ്ങനടനി,  ചേളവറ പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കഭായനി

ഒരു  സമഗ  കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കട്ട്  6520  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  വനിശദമഭായ

എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  4604  ലക്ഷലാം രൂപയട്ട്

അനുമതനി നലകുകേയുമുണഭായനി.  തുടര്ന്നട്ട്  4604 ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണഭാനുമതനിയുലാം

സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ജലശുദതീകേരണശഭാല  4  പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലലാം

ഉന്നതതല  ജലസലാംഭരണനി,  ഇവയനികലക്കുള്ള  പമ്പനിലാംഗട്ട്  ലമയനിന  എന്നനിവയഭാണട്ട്  ഇഗൗ

കപ്രഭാജകനിലന്റെ  ഘടകേങ്ങള.   ഇവയ്ക്കുള്ള  സലലാം  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  മഭാതകമ ലടണര്

നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയുകേയുള്ളു.

(ബനി)   മലപ്പുറലാം ജനില്ലയനിലല ആലനിപറമ്പട്ട് പഞ്ചഭായത്തനില തൂതുപ്പുഴെയട്ട് കുറുലകേ

കേഭാളനിക്കടവനില  ഒരു  തടയണയുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണനി  വനിശദമഭായ

ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന  നടത്തുകേയുലാം  തടയണയുലട  ഡനിടസന  ലഭലമഭാവകേയുലാം

ലചേയനിട്ടുണട്ട്. ഇതുപ്രകേഭാരലാം പദതനിയുലട വനിശദമഭായ കപ്രഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനി

വരുന.

(സനി)   തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിചനിടനില്ല.

(ഡനി)   പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന ഏകേകദശലാം  400  ലക്ഷലാം രൂപ

ലചേലവട്ട് വരുലമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  കപ്രഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.

അമ്പലപഭാറ, തചനഭാട്ടുകേര കുടനിലവള്ള പദതനികേള

199 (3468) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ 

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്ന കശഷലാം ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലത്തനിലല അമ്പലപഭാറ, തചനഭാട്ടുകേര കുടനിലവള്ള പദതനികേളക്കഭായനി എത തുകേ

അനുവദനിച്ചുലവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

നഭാളനിതുവലര സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേളുലട വനിശദതീകേരണലാം നലകേഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട  ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന  നടത്തനി

റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിച്ചുകവഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  ഒറപഭാലലാം
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  അമ്പലപഭാറ  പഞ്ചഭായത്തനികലക്കുള്ള  കുടനിലവള്ള
വനിതരണ  പദതനിക്കട്ട്  കവണനി  10  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കനിലല
തചനഭാട്ടുകേര,  ആലനല്ലൂര്,  ലകേഭാകടഭാപടലാം എന്നതീ പഞ്ചഭായത്തനികലക്കുള്ള ഒരു സമഗ
കുടനിലവള്ള പദതനിക്കഭായനി  22  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  2016-17-ലല ബജറനില പ്രകതലകേ
നനികക്ഷപ പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)   പ്രസ്തുത  പദതനികേളക്കഭായുള്ള  വനിശദമഭായ  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ജലഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയഭായനി സലാംവനിധഭാനങ്ങള
200 (3469) ശതീ  .  അനവര് സഭാദത്തട്ട്  :

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട്  :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന  :
ശതീ  .     വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ജലഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയഭായനി  വഭാടര്

അകതഭാറനിറനിക്കട്ട് എലനല്ലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങള നനിലവനിലലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി ലഭാബുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)ജലഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയഭായനി എലനല്ലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
നടനവരുന്നതട്ട്, വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനല്ലഭാലാം;

(ഡനി)  പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ടനികന്മല  എലനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നലതന്നട്ട് വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസഭാനലത്ത  ശുദജല  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയട്ട്  കവണനി
കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  കേതീഴെനില  14  ജനില്ലഭാതല  ലഭാബുകേളുലാം  33
സബ്ഡനിവനിഷണല  ലഭാബുകേളുലാം  ഒരു  കസ്റ്ററട്ട്  റഫറല  ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂട്ടുലാം  ഇകപഭാള
പ്രവര്ത്തനിചട്ട് വരുനണട്ട്. 

കമലപറഞ  ലഭാബുകേളനിലല  ഉകദലഭാഗസര്  നനിശ്ചനിത  സമയങ്ങളനില  വഭാടര്
സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബുകേളനില  ഇനഡലന
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സ്റ്റഭാനകഡര്ഡട്ട്  അനുശഭാസനിക്കുന്ന രതീതനിയനില ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തനി
ഫലലാം ബനലപട ഉകദലഭാഗസലര യഥഭാസമയലാം അറനിയനിചട്ട്  വരുനണട്ട്.   കൂടഭാലത
സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലല  കേനിണറുകേള,  ടഡ്യൂബട്ട്  ലവല്ലുകേള,
നദനികേള  എന്നനിവയനിലനനിനലാം  മറ്റുലാം  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്  അവയുലട
ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  പരനികശഭാധനഭാഫലലാം  IMIS  ലവബ്ടസറനില
പ്രസനിദലപടുത്തനി വരുനണട്ട്.

(ബനി)   ശുദജല  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയ്ക്കുകവണനി  14  ജനില്ലഭാതല
ലഭാബുകേളുലാം 33 സബ്ഡനിവനിഷണല ലഭാബുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

ആലപ്പുഴെ

ജനില്ലഭാതല ലഭാബട്ട് -1

സബ്ഡനിവനിഷണല ലഭാബട്ട് -1

എറണഭാകുളലാം

കസ്റ്ററട്ട് റഫറല ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂടട്ട് -1

ജനില്ലഭാതല ലഭാബട്ട് -1

സബ്ഡനിവനിഷണല ലഭാബട്ട് -3

(മൂവഭാറ്റുപുഴെ, ആലവ, ലനട്ടൂര്)

ഇടുക്കനി

ജനില്ലഭാതല ലഭാബട്ട് -1

സബ്ഡനിവനിഷണല ലഭാബട്ട് -2

(ടപനഭാവട്ട്, ലതഭാടുപുഴെ)

കേണ്ണൂര്

ജനില്ലഭാതല ലഭാബട്ട് -1

സബ്ഡനിവനിഷണല ലഭാബട്ട് -1

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്

ജനില്ലഭാതല ലഭാബട്ട് -1

സബ്ഡനിവനിഷണല ലഭാബട്ട് -2
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(കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്, കേഭാഞങ്ങഭാടട്ട്)

ലകേഭാല്ലലാം

ജനില്ലഭാതല ലഭാബട്ട് -1

സബ്ഡനിവനിഷണല ലഭാബട്ട് -4

(കകേഭാടയലാം, ടവക്കലാം, ലപരുന്ന, ഏറ്റുമഭാനൂര്)

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

ജനില്ലഭാതല ലഭാബട്ട് -1

സബ്ഡനിവനിഷണല ലഭാബട്ട് -2

(കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്, വടകേര)

മലപ്പുറലാം

ജനില്ലഭാതല ലഭാബട്ട് -1

സബ്ഡനിവനിഷണല ലഭാബട്ട് -5

(നനിലമ്പൂര്, മലപ്പുറലാം, മകഞ്ചരനി, പരപനങ്ങഭാടനി, ലപരനിനലമണ്ണ)

പഭാലക്കഭാടട്ട്

ജനില്ലഭാതല ലഭാബട്ട് -1

സബ്ഡനിവനിഷണല ലഭാബട്ട് -3

(ചേനിറ്റൂര്, ലഷഭാര്ണ്ണൂര്, പഭാലക്കഭാടട്ട്)

പത്തനലാംതനിട

ജനില്ലഭാതല ലഭാബട്ട് -1

സബ്ഡനിവനിഷണല ലഭാബട്ട് -1

(തനിരുവല്ല)

തനിരുവനനപുരലാം

ജനില്ലഭാതല ലഭാബട്ട് -1

സബ്ഡനിവനിഷണല ലഭാബട്ട് -1
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തൃശ്ശൂര്

ജനില്ലഭാതല ലഭാബട്ട് -1

സബ്ഡനിവനിഷണല ലഭാബട്ട് -3

(തൃശ്ശൂര്, നഭാടനികേ, ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട)

വയനഭാടട്ട്

ജനില്ലഭാതല ലഭാബട്ട് -1

സബ്ഡനിവനിഷണല ലഭാബട്ട് -4

(മഭാനനവഭാടനി, കേലപറ, സലത്തഭാന ബകത്തരനി-2)

(സനി)  വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട  കേസ്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രെഭാള ജനില്ലഭാ  ലഭാബുകേള വഴെനി
കുടനിലവള്ളവനിതരണ  പദതനിയുലട  വനിതരണ  ശലാംഖലയനിലനനിനലാം
ശുദതീകേരണശഭാലയനിലനനിനലാം  കുടനിലവള്ള  സഭാമ്പനിളുകേള  എടുത്തട്ട്  ഫനിസനിക്കല,
ലകേമനിക്കല, ബഭാകതീരനികയഭാളജനിക്കല പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിവരുന.  ഇതുകൂടഭാലത
ഇഗൗ  ലഭാബുകേളനില  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  ശുദജലഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനക്കട്ട്
ജലസഭാമ്പനിളുകേള  ലകേഭാണ്ടുവരഭാവന്നതഭാണട്ട്.  നനിശ്ചനിത  ഫതീസട്ട്  അടചഭാല
ജലഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  കവണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകേനിവരുന.
ഗഭാമതീണകമഖലയനിലല  കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സുകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിക്കുകേയുലാം വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട
സബട്ട്  ഡനിവനിഷണല  ലഭാബുകേളനിലനനിനലാം  പരനികശഭാധനഭാഫലലാം
www.indiawater.gov.in  എന്ന ലവബ്ടസറനില അപട്ട് കലഭാഡട്ട്  ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്തു
വരുന.

(ഡനി)   പരനികശഭാധനഭാഫലത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  കവണ  പരനിഹഭാര
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

  കുഞനിമലാംഗലലാം, ലചേറുതഭാഴെലാം ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളനില കുടനിലവള്ള
പദതനി

201  (3470)   ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിലല കേലലഭാകശരനി മണ്ഡലത്തനില രൂക്ഷമഭായ കുടനിലവളളക്ഷഭാമലാം
കനരനിടുന്ന  കുഞനിമലാംഗലലാം,  ലചേറുതഭാഴെലാം  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളനില
കുടനിലവളളലമത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  മുകഖന  സമര്പനിച
വനിശദമഭായ  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  റനികപഭാര്ടനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്;വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

കുഞനിമലാംഗലലാം,  ലചേറുതഭാഴെലാം  എന്നതീ  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളനികലയ്ക്കുലാം  ഏഴെനിമല
നഭാവനികേ  അക്കഭാദമനിയനികലക്കുലാം  കുടനിലവള്ളലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി,  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി 4400 ലക്ഷലാം രൂപയുലട സഭാകങതനികേ റനികപഭാര്ടട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനി, ഫണനിലന്റെ
ലഭലത പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ടപപ്പുകേളുലട ലപഭാടലകേള പരനിഹരനിക്കഭാന കേഭാലതഭാമസലാം

202 (3471) ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ജലനനിര്ഗ്ഗമനക്കുഴെലകേളക്കുണഭാകുന്ന  തകേരഭാറുകേള  പരനിഹരനിക്കഭാന
നനിലവനില  കേരഭാര്  വലവസയനില  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്നവരുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇവരുലട പ്രവര്ത്തനലാം തൃപ്തനികേരമഭാകണഭാ;വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലലപപ്പുകേളുലട  ലപഭാടലകേള  പരനിഹരനിക്കഭാന  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടുകേകയഭാ  ചേനിലകപഭാള  പരനിഹരനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയ്യുന്ന  അവസ
വകുപനിലന്റെ  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില  അതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തകേരഭാറുകേള  യഥഭാസമയലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  കുറമറ  പുതനിയ
സലാംവനിധഭാനത്തനിനട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;  ഉലണങനില  അതട്ട്  അടനിയനരമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനിലല  ജലവനിതരണ  കുഴെലകേളനിലണഭാകുന്ന
തകേരഭാറുകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില
അറകുറപണനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  എന്നഭാല ചേനില കമഖലകേളനില പണനികേള
ഏലറടുത്തനിരനിക്കുന്ന  കേരഭാറുകേഭാര്  കൃതലസമയങ്ങളനില  അറകുറപണനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനില കേഭാലതഭാമസലാം വരുത്തുന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ബനി.എലാം.ബനി.സനി./ലകേ.ആര്.എഫട്ട്.ബനി./നഭാഷണല  ടഹകവ/
ലകേ.എസട്ട്.റനി.പനി.  തുടങ്ങനിയ  ഉയര്ന്ന  നനിലവഭാരത്തനിലള്ള  കറഭാഡുകേള
അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  ലപഭാളനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ചേനില
ഘടങ്ങളനില  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇഗൗ  കറഭാഡുകേളനിലല
ടപപ്പുകേളുലട  ലപഭാടലകേള  പരനിഹരനിക്കഭാന  കേഭാലതഭാമസലാം  വരഭാറുണട്ട്.   എന്നഭാല
ഇത്തരലാം  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  കറഭാഡട്ട്  കേടനിലാംഗട്ട്
സഭാങ്ഷനുകേള  ദ്രുതഗതനിയനില  ലഭലമഭാക്കനി  ലപഭാടലകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
അറകുറപണനികേള നടത്തനി ജലവനിതരണലാം പുനനഃസഭാപനിക്കുനണട്ട്.
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(സനി)  കേരഭാര്  വലവസയനില നടപഭാക്കുന്ന അറകുറപണനികേളുലട കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴെനിവഭാക്കനി  അകതഭാറനിറനി  കനരനിടട്ട്  തലന്ന  അറകുറപണനികേള  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  ബ്ലൂ
ബനികഗഡട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം

203 (3472)   ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മഴെ  വളലര  കുറഞ  സഭാഹചേരലത്തനില  കവനല
രൂക്ഷമഭാകുലമനലാം  കേടുത്ത  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  ഉണഭാകുലമനമുളള  കേഭാരലലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമവലാം  വരളചയുലാം  കനരനിടുന്നതനിനട്ട്
എലനല്ലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  മൂനകൂര്  ആസൂതണലാം  ലചേയ്തു  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജലകസഭാതസ്സുകേള,  കേനിണറുകേള എന്നനിവ റതീ  -ചേഭാര്ജ്ജട്ട് ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്
പദതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ഇതനിനഭായനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് മഴെയുലട ലഭലത കുറവമൂലലാം ഉണഭാകുന്ന കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ദതീര്ഘ  കേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില  എലനങനിലലാം  പദതനികേള
പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.  

കേഭാലവര്ഷത്തനില  കുറവണഭായ  പശ്ചഭാത്തലത്തനില  വനിവനിധ  നദനികേളനിലല
ജലദഗൗര്ലഭലത്തനിനുള്ള  സഭാധലത  പരനിഗണനിചട്ട്  കവണ  മുനകേരുതല  നടപടനികേള
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

കസഭാതസ്സുകേളനില  തടയണ  ലകേടനിയുലാം  നതീര്ചഭാലകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം  കൂടുതല
ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം ഇറനികഗഷന,  ടവദഡ്യുതനി എന്നതീ വകുപ്പുകേളുമഭായനി
സഹകേരനിചട്ട്  അവരുലട  ഉടമസതയനിലള്ള  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലലാം  പരമഭാവധനി
കുടനിലവള്ള  ആവശലത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
അടനിക്കടനിയുള്ള കചേഭാര്ചമൂലലാം ജലനഷലാം സലാംഭവനിക്കുന്ന വനിതരണ ടലനുകേള മഭാറനി
പകേരലാം പുതനിയവ സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം ജലലഭലതയുള്ള സലങ്ങളനില ടപപ്പുടല ന
ദതീര്ഘനിപനിചട്ട്  ജലലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  കേനിണറുകേളനിലല
ലചേളനിയുലാം  മണലാം  നതീക്കലാം  ലചേയട്ട്  പമ്പനിലാംഗട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനില  ജലലഭലത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  റവനഡ്യൂ,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുകേള  വഴെനി
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ആവശലഘടങ്ങളനില  പരമഭാവധനി  ശുദജല  വനിതരണ  സഗൗകേരലലാം
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  പമ്പനിലാംഗട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേടുവന്ന
പമ്പുലസറ്റുകേള  അറകുറപണനികേള  നടത്തുന്നതനിനുലാം  കൂടുതല  പമ്പനിലാംഗട്ട്
ആവശലമഭാലണങനില  അഡതീഷണല  ഷനിഫ്റ്റുകേള  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം
ആവശലമഭാകുന്നപക്ഷലാം  വഭാലവകേള  നനിയനനിചട്ട്  കേരുതല  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ജല ശുദതീകേരണശഭാലകേളുലട സഭാപനിതകശഷനി പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കനി
ശുദജലലഭലത ഉറപട്ട് വരുത്തുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഭൂജല  വകുപട്ട്  മുകഖന
ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണട്ട്.   കുഴെലക്കനിണര്/
ടഡ്യൂബുകേള നനിര്മ്മേനിചട്ട് 50 മുതല 100 കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഗുണപ്രദമഭാക്കുന്ന ജലവനിതരണ
പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  തുറന്ന  കേനിണറനിലന്റെ  സഭാധലതകേളനില്ലഭാത്ത
സലങ്ങളനിലലാം  മലകയഭാര  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം   ഇത്തരത്തനിലള്ള  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതുമൂലലാം കവനലക്കഭാലത്തട്ട് ശുദമഭായ കുടനിലവള്ളലാം ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന
സഭാധനിക്കുലാം.   പുതനിയ കുടനിലവള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുപുറകമ കകേടഭായനി
കേനിടക്കുന്ന  ഹഭാന്റെട്ട്  പമ്പുകേള  അറകുറപണനികേള  നടത്തനി  ഏകേകദശലാം  10 
കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഗുണപ്രദമഭായ പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.  14  ജനില്ലകേളനിലഭായനി
60  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലാം  32 ഹഭാന്റെട്ട്പമ്പട്ട്  സതീമുലാം  106
കുഴെലക്കനിണര്/ടഡ്യൂബുകേള  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  2066  ഹഭാന്റെട്ട്പമ്പട്ട്  റനിപയറനിനുള്ള
സഭാകങതനികേ  അനുമതനിയഭാണട്ട്  നലകേനിയതട്ട്.   ഇതനില  10  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള
പദതനികേളുലാം  44  കുഴെലക്കനിണറുകേളുലാം  377  ഹഭാന്റെട്ട്പമ്പട്ട്  റനിപയറുലാം  8   ഹഭാന്റെട്ട്പമ്പട്ട്
സതീമുലാം പുര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ബഭാക്കനിയുള്ളവ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭാണട്ട്.

കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം കനരനിടുന്ന പഞ്ചഭായത്തുകേളനില ജലലഭലത ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
കലഭാകേബഭാങട്ട്  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിച ജലനനിധനി
രണഭാലാം  ഘടപദതനി  KRWSA   മുകഖന  115 പഞ്ചഭായത്തുകേളനില  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്ന  ഗഭാമപ ഞ്ചഭായത്തുകേളനില  കുടനിലവള്ളലാം
ലഭലമഭാക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട് പദതനിയുലട ലക്ഷലലാം.  റതീസ്ട്രക്ചേര്  (restructure)  ലചേയ
പദതനിയനുസരനിചട്ട്  1358.53  കകേഭാടനി  രൂപ ലചേലവട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന പദതനി  2018
ഡനിസലാംബര് മഭാസത്തനിനുള്ളനില പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ജലനനിധനി  പദതനികേളുലട
ജലകസഭാതസ്സുകേളനില  കുടനിലവള്ളലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട്  ജലസലാംരക്ഷണലാം,
ഭൂജല  പരനികപഭാഷണലാം  എന്നതീ  കേര്മ്മേ  പദതനികേളുലാം  ജലനനിധനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.
കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്ന പഞ്ചഭായത്തുകേളനില ഗുണകഭഭാക്തൃ  സമനിതനികേള മുകഖന
നടപഭാക്കുന്ന കുടനിലവള്ള പദതനികേള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേള നടപഭാക്കനിവരുന.
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ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനിയനിലളലപടുത്തനി  കുളങ്ങളുലട  നവതീകേരണലാം,
നതീര്ചഭാലകേളുലട പുനരുദഭാരണലാം എന്നനിവ ആദല ഘടത്തനില നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ജലകസചേന വകുപട്ട് ലക്ഷലമനിടുന.

(ബനി)   ജലകസഭാതസ്സുകേള,  കേനിണറുകേള  എന്നനിവ  റതീ-ചേഭാര്ജ്ജട്ട്  ലചേയ്യുന്ന
പദതനികേള ജല അകതഭാറനിറനി  നടപഭാക്കുന്നനില്ല.  എന്നഭാല നദനികേളനിലല ജലലഭലത
ഉറപഭാക്കഭാന ആവശലമഭായ സലങ്ങളനില തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനണട്ട്.

സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭൂജലത്തനിലന്റെ  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  കൃതനിമ  ഭൂജല
സലാംകപഭാഷണത്തനിനുമഭായനി  ഭൂജലവകുപട്ട്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
ഇതനിനഭായനി തടയണകേള,  അടനിയണകേള,  കേനിണര് വഴെനിയുള്ള ഭൂജല സലാംകപഭാഷണലാം
എന്നനിവ  നടപഭാക്കനി  വരുന.  ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങളനില  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
അവകബഭാധലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി  കബഭാധവലക്കരണപരനിപഭാടനികേളുലാം  വകുപട്ട്
സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.

ജലകസഭാതസ്സുകേള,  കേനിണറുകേള എന്നനിവ റതീ-ചേഭാര്ജ്ജട്ട് ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട് പദതനി
ജലനനിധനി മുകഖന രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ജലനനിധനി രണഭാലാംഘടത്തനില ബഭാചട്ട് ഒന്നനിലലാം
രണനിലലാം  1465  കസഭാതസ്സുകേളനില കേനിണറുകേള റതീ-ചേഭാര്ജ്ജട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  പദതനി
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   അതനില  1089  എണ്ണലാം  15-10-2016-നുള്ളനില
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

നദനികേളനിലലാം  മറ്റുപ്രധഭാന  ജല  നനിര്ഗ്ഗമന  ചേഭാലകേളനിലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
തടയണകേളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  ഭൂഗര്ഭ  ജലവനിതഭാനലാം  നനിലനനിര്ത്തുന്നതട്ട്
ജലകസഭാതസ്സുകേളനിലല  ജലവനിതഭാനലാം  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനട്ട്  സഹഭായനിക്കുന.
കേനിണറുകേള  റതീ-ചേഭാര്ജ്ജട്ട്  ലചേയ്യുന്ന  പ്രവര്ത്തനലാം  സര്ക്കഭാര്/സര്ക്കഭാരനിതര
സലാംഘടനകേള വഴെനിയുലാം കേനിണറനിലന്റെ ഉടമസര് കനരനിട്ടുലാം നനിര്വഹനിച്ചുവരുന.

(സനി)  കുടനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനഭായനി സനിരമഭായനി ജലലഭലതയുള്ള നദനികേളുലാം
റനിസര്കവഭായറുകേളുലാം  കസഭാതസഭാക്കനി  സമഗ  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളഭാണട്ട്  ജല
അകതഭാറനിറനി ഏലറടുത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  ഇതുവഴെനി കവനലക്കഭാലത്തട്ട് കേനിണറുകേളുലാം
മറട്ട്  ഭൂഗര്ഭ  കസഭാതസ്സുകേളനിലല  ജലവനിതഭാനലാം  തഭാഴുന്നതുമൂലമുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കഭാനഭാവലാം.

ഭൂജല  വകുപട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനിലള്ള  ജലലഭലത  കൂടുതലള്ള
കുഴെലക്കനിണറുകേള കേലണത്തനി വനിവരകശഖരണലാം നടത്തനിവരുന. വരളചഭാകേഭാലത്തട്ട്
ഇത്തരലാം  കേനിണറുകേളനിലനനിനലാം  ജലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
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ജലനനിധനിയുലട  രണഭാലാംഘട  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  എല്ലഭാ
പഞ്ചഭായത്തനിനുലാം  ജലസരക്ഷഭാ  രൂപകരഖ  (Water  Security  Plan)
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ജലനനിധനി  പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലല  ജലകസഭാതസ്സുകേളനില
കുടനിലവള്ളലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഭൂജല  പരനികപഭാഷണപദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.  സസനിര കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് സഭാധലമഭായ
പഞ്ചഭായത്തുകേളനില  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  ബൃഹദട്ട്  പദതനികേളനിലനനിനലാം
കുടനിലവള്ളലാം  ബളക്കഭായനി  വഭാങ്ങനി  ജലനനിധനി  മഭാതൃകേയനില  വനിതരണലാം  നടത്തുന്ന
പദതനികേളുലാം  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട
മളടനി  ജനി.പനി.  ബൃഹദട്ട്  പദതനികേള  പുനരുദഭാരണ  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനി  സമതീപ  പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കട്ട്  ജലനനിധനി  മഭാതൃകേയനില  ജലവനിതരണലാം
നടത്തുന്ന  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള  പദതനികേളുലാം  ജലനനിധനി  പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി നടപഭാക്കനിവരുന.

കുടനിലവള്ളത്തനിനട്ട് ഗഭാര്ഹനികേ കേണക്ഷന
204 (3473) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട്  :

ശതീ  .   അനനില അക്കര  :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട്  :
ശതീ  .    പനി  .  ടനി  .    കതഭാമസട്ട്:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി  കുടനിലവള്ളത്തനിനട്ട്  ഗഭാര്ഹനികേ

കേണക്ഷന  നലകുന്നതനിനട്ട്  എലനല്ലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആസൂതണലാം
ലചേയനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഒരു  വര്ഷലാം  നല്കുന്ന  ഗഭാര്ഹനികേ  കേണക്ഷനുകേള
എതയഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നലകുന്ന  ഗഭാര്ഹനികേ  കേണക്ഷനുകേളുലട  എണ്ണലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില  എലനല്ലഭാലാം  നടപടനികേള
ടകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്, വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗഭാര്ഹനികേ  കേണക്ഷന  നലകേഭാനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള
ലഘൂകേരനിച്ചുലകേഭാണട്ട് സമയബനനിതമഭായനി കേണക്ഷന നലകുന്നതനിനട്ട് കകേരള വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറകര് പുറലപടുവനിച KWA/HO/RMC/R1/1088/2013
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dated 16-7-2013-ലല ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം കേണക്ഷന നലകേനിവരുന.  കേണക്ഷന
നടപടനികേള ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിലൂലടയുലാം ജല അകതഭാറനിറനി തലന്ന കേണക്ഷന കനരനിടട്ട്
നലകുന്നതനിലൂലടയുലാം കേണക്ഷനുകേള കവഗത്തനില നലകേഭാനുലാം ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുള്ള
ബുദനിമുടട്ട്  പരമഭാവധനി  കുറയ്ക്കുവഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുലാം.   കൂടഭാലത  ഓണര്ഷനിപട്ട്
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്/റസനിഡനഷലല  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  എന്നനിവയുലട  അഭഭാവത്തനില
ഇ.പനി.ലഎ.സനി./ആധഭാര്/എന.പനി.ആര്./കറഷനകേഭാര്ഡട്ട്  ഇവയനില  ഏലതങനിലലാം
ഒന്നനിലന്റെ  കകേഭാപനി  നലകേനിയഭാല  അകപക്ഷഭാഫഭാലാം  ലഭലമഭാകുലാം.  കൂടഭാലത
അതഭാതുമഭാസങ്ങളനില ലഭലമഭാകുന്ന അകപക്ഷകേളനില മുനഗണനഭാക്രമത്തനില കുറഞ
ദനിവസങ്ങളക്കുള്ളനില  നലകേഭാന കേമ്പഡ്യൂടര്  കസവനലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.  എല്ലഭാ
മഭാസവലാം  ലകേഭാടുക്കുന്ന  കേണക്ഷനുകേളുലട  എണ്ണലാം  കൃതലമഭായനി  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം
ഒഭാഫതീസകേളക്കട്ട് ടഭാര്ജറട്ട് നനിശ്ചയനിചട്ട് നലകുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

(ബനി)   സലാംസഭാനത്തട്ട്  2015-16  കേഭാഘടത്തനില  108969  കേണക്ഷനുകേള
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി&ഡനി)ഉണട്ട്. പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലൂലടയുലാം
നനിലവനിലള്ള  പദതനികേളുലട  വനിപുലതീകേരണത്തനിലൂലടയുലാം  കൂടുതല  സലങ്ങളനില
കുടനിലവള്ളലാം  എത്തുകേയുലാം  അതുവഴെനി  ഗഭാര്ഹനികേ  കേണക്ഷനുകേളുലട  എണ്ണലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  അടുത്ത  അഞ്ചുവര്ഷത്തനിനുള്ളനില  10  ലക്ഷലാം
കേണക്ഷനുകേള നലകേഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

ജലകസഭാതസ്സുകേളനിലല മഭാലനിനലലാം നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം ലചേയ്യഭാന പദതനി

205 (3474) ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഗഭാമ  നഗര  വലതലഭാസമനില്ലഭാലത  ധഭാരഭാളലാം
ജലസലാംഭരണനികേളുലാം  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലാം  മഭാലനിനലകൂമ്പഭാരങ്ങളഭായനി  മഭാറനിയനിരനിക്കുന്ന
ദുരവസ ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ടനി  ജലകസഭാതസ്സുകേളനിലനനിനലാം  ഖര,  ദ്രവല  മഭാലനിനലങ്ങള
നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  എലനങനിലലാം  സമഗ  പദതനി
ആകലഭാചേനയനിലകണഭാ; ഉണങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  തലത്തനില
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണലാം,  ജലകസചേനലാം,  കൃഷനി,  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുകേളുലട
ഏകകേഭാപനത്തനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശമുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണട്ട്.  ജലമലനിനതീകേരണവമഭായനി  ബനലപട  നടപടനികേള

ടകേലക്കഭാകള്ളണതട്ട്  കകേരള  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണകബഭാര്ഡട്ട്,

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള എന്നനിവ മുകഖനയഭാണട്ട്.

ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട സരക്ഷയഭായനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ശുചേനിതസ്വലാം- മഭാലനിനല

സലാംസരണലാം എന്നതീ  കമഖലയനില  പ്രകതലകേ ഉഗൗന്നല നലകേനിലക്കഭാണട്ട്  പുതുതഭായനി

'ഹരനിതകകേരളലാം' എന്ന പദതനിക്കട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്.

റബ്ബര് പഭാകന്റെഷന കമഖലയനിലല ലതഭാഴെനിലരഭാഹനിതലലാം

206  (3475)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) റബ്ബര് വനിലയനിടനിവമൂലലാം സലാംസഭാനലത്ത റബ്ബര് പഭാകന്റെഷന കമഖലയനില

ഉണഭായനിട്ടുള്ള ലതഭാഴെനില രഭാഹനിതലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ടഭാപനിലാംഗട്ട്  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞതനിനഭാല ടഭാപട്ട്  ലചേയ്യഭാത്തതുമൂലലാം റബ്ബര്

മരങ്ങള ഉണങ്ങനികപഭാകുന്നതനിനഭാല ടഭാപനിലാംഗട്ട്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം മരലാം  മുറനിക്കല

രലാംഗലത്ത ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം മരലാം മുറനിച്ചു മഭാറനി പുതനിയ ടതകേള വയഭാത്തതനിനഭാല

മറട്ട്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം  ഒകര  കപഭാലല  ലതഭാഴെനില  നഷമഭാകുന്ന  അവസയട്ട്

പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതുസലാംബനനിചട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഈ കമഖലയനില നനിലക്കുന്ന

ലതഭാഴെനിലഭാളനി  യൂണനിയനുകേള  നലകേനിയ  പരഭാതനികേളനില  എനട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  മനിക്ക  പഭാകന്റെഷനുകേളുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി

പഭാടത്തനിലനടുത്തതുലാം  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞുനനിലക്കുന്നതുമഭാകേയഭാല  സര്ക്കഭാര്

മുനടകേ  എടുത്തട്ട്  ഈ  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇഗൗ വനിഷയലാം ബനലപടവരുമഭായനി ചേര്ച ലചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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ലതഭാഴെനില അകനസ്വഷകേര്ക്കട്ട് നൂതന സഭാകങതനികേ കമഖലകേളനില 
പ്രകതലകേ പരനിശതീലനലാം

207 (3476) ശതീ  .    പനി  .    ഉടബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനിലല  ലതഭാഴെനില  വനിപണനി  ലക്ഷലലാം  വചട്ട്  നൂതന
സഭാകങതനികേ  കമഖലകേളനില  ലതഭാഴെനിലകേഭാലാംക്ഷനികേളക്കട്ട്  പ്രകതലകേ  പരനിശതീലനലാം
നലകുവഭാന എലനങനിലലാം പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലതഭാഴെനില  അകനസ്വഷകേരുലട  ടവദഗ്ദ്ധലലാം  ലമചലപടുത്തഭാന  പ്രസ്തുത
പദതനി ലക്ഷലമനിടുനകണഭാ;

(സനി) പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  വനികദശരഭാജലങ്ങളനിലല  ലതഭാഴെനില  വനിപണനി  ലക്ഷലലാം  വച്ചുലകേഭാണട്ട്
വലഭാവസഭായനികേ  കമഖലയനുസൃതമഭായ  രതീതനിയനില  ലതഭാഴെനില  ശക്തനി  പ്രദഭാനലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി വനിവനിധ കമഖലകേളനില മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

കകേരള  അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്  സനിലസട്ട്  എക്സൈലനസട്ട്  (KASE)  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന വനിവനിധ മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങള (ലസന്റെര് കഫഭാര് എക്സൈലനസട്ട്)
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1.  NICE (Nursing Institute for Career Enhancement)

നഴനിലാംഗട്ട്  കമഖലയനില  ടനപുണല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  NICE  (Nursing
Institute  for  Career  Enhancement)  സഭാപനലാം  തനിരുവനനപുരലാം  ജനില്ലയനിലല
കേനിനഫയനില 2-7-2015 മുതല പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

2. CATS (Centre for Advanced Training in Security)

ലസകേഡ്യൂരനിറനി  (നഭാഷണല)  കമഖലയനില  ടനപുണല  വനികേസനത്തനിനഭായനി
CATS  (Centre  for  Advanced  Training  in  Security)  എന്ന  സഭാപനലാം
തനിരുവനനപുരലാം ജനില്ലയനില കേനിനഫയനില 29-9-2015 മുതല പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

3.  ESPOIR (Enlighten Skills Program for Oil & Rig)

ഓയനില  &  റനിഗട്ട്  കമഖലയനില മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രമഭായ  ESPOIR  (Enlighten
Skills  Program  for  Oil  &  Rig)  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനിലല  അങമഭാലനിയനിലള്ള
ഇന്റെര്നഭാഷണല സനിലസട്ട് പഭാര്ക്കനില 6-12-2015 മുതല പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
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4.  CRETT (Centre for Research in Education & Teacher Training)

ടതീചനിലാംഗട്ട്  കമഖലയനിലല  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രമഭായ  CRETT  (Centre  for
Research  in  Education  &  Teacher  Training)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനിലല
ലവള്ളനിപറമ്പനിലല സദ്ഭഭാവന കേലഭാമ്പസനില 2-2-2016-നട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചു.

5.  CEED (Centre for Excellence in Enterpreneurship Development)

ലതഭാഴെനില  രഹനിതരഭായ  ലചേറുപക്കഭാര്ക്കട്ട്  പുതനിയ  ലതഭാഴെനില  സലാംരലാംഭങ്ങള

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനികലക്കട്ട്  കവണനി  Enterpreneurship  Development  India,

Ahmadabad എന്ന സഭാപനവമഭായനി കചേര്ന്നട്ട് CEED (Centre for Excellence in

Enterpreneurship  Development)  എന്ന  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രലാം  എറണഭാകുളലാം

ജനില്ലയനിലല  അങമഭാലനിയനിലള്ള  ഇന്റെര്നഭാഷണല സനിലസട്ട്  പഭാര്ക്കനില നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.

6.  IIIC (Indian Institute of Infrastructure & Construction)

കേണ്സ്ട്രക്ഷന  കമഖലകേളനില  ഉരുത്തനിരനിയുന്ന  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങലള

പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന  ശഭാസതീയമഭായനി  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  പ്രകതലകേ  പരനിശതീലന

പദതനികേളനിലൂലട  തതീവ്രപരനിശതീലനലാം  നലകേനി  അതനിവനിദഗ്ദ്ധ  ലതഭാഴെനില

ലപ്രഭാഫഷണലകേലള  വഭാര്ലത്തടുക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലയനിലല

ചേവറയനില  IIIC  (Indian  Institute  of  Infrastructure  &  Construction)

നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള  ദ്രുതഗതനിയനില  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.   IIIC-ല

അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനിലള്ള കേണ്സ്ട്രക്ഷന എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  &  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്

കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  കമസണറനി,  കേഭാര്ലപന്റെറനി,  പലാംമ്പനിലാംഗട്ട്,  ഇലക്ട്രേനിക്കല,  ഡഭാഫ്റ്റെട്ട്മഭാന,

സൂപര്ടവസര്,  ടസറട്ട്  മഭാകനജര്  എന്നതീ  വലതലസ്ത  കമഖലകേളനില

ടനപുണലവനികേസനത്തനിനുതകുന്ന  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.   ലഎ.ടനി.ലഎ.

സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്/ഡനികപഭാമ, എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട് ബനിരുദധഭാരനികേളക്കട്ട് രഭാജലത്തനിനകേത്തുലാം

പുറത്തുലാം ലതഭാഴെനില ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തഭാന IIIC-യനിലൂലട സഭാധനിക്കുലാം.  ബനിലഡനിലാംഗട്ട്

കേണ്സ്ട്രക്ഷന  അക്കഭാദമനി  ഓഫട്ട്  സനിലാംഗപ്പൂര്,  നഭാഷണല  കേണ്സ്ട്രക്ഷന  കകേഭാകളജട്ട്

ഓഫട്ട്  യുടണറഡട്ട്  കേനിലാംഗ്ഡലാം  തുടങ്ങനിയ  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  സഭാപനങ്ങളുലട  അകത

നനിലവഭാരത്തനിലള്ള  പഠന  സഗൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട്  IIIC-ല  ഒരുക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി

ഓപകററലറ  കേലണത്തനി  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള

പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
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പുതുതഭായനി ആര്ക്കനിലടക്ചേര് ആന്റെട്ട് ഇന്റെതീരനിയര് ഡനിടസന,  ആകടഭാകമഭാടതീവട്ട്,
ആയുര്കവദ,  ബഡ്യൂടനി  ആന്റെട്ട്  ലവലലനസട്ട്,  കഡറഭാ  അനഭാലനിറനിക്സൈട്ട്,  ലജലാംസട്ട്  ആന്റെട്ട്
ജസ്വല്ലറനി,  ടഹലടകേട്ട്  ഓകടഭാകമഷന  ആന്റെട്ട്  ലമക്കഭാകട്രെഭാണനിക്സൈട്ട്,  മതീഡനിയ  ആന്റെട്ട്
എന്റെര്ലടയനിനലമന്റെട്ട്,  ഫനിസനികയഭാലതറഭാപനി,  റതീലടയനില,  കറഭാകബഭാടനിക്സൈട്ട്,  കസഭാര്ട്സട്ട്,
ടൂറനിസലാം ആന്റെട്ട് കഹഭാസനിറഭാലനിറനി, ലവയനിസ്റ്റട്ട് വഭാടര് ട്രെതീറട്ട്ലമന്റെട്ട് എന്നനിവയനില മനികേവനിലന്റെ
കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള പകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)   ഉണട്ട്.  പ്രസ്തുത പദതനികേളുലട ഉകദ്ദേശലക്ഷലലാം അതഭാതട്ട് കമഖലകേളനില
ലതഭാഴെനില  അകനസ്വഷകേരുലട  ടവദഗ്ദ്ധലലാം  ലമചലപടുത്തുകേയുലാം  അതുവഴെനി  ലതഭാഴെനില
ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ എന്നതഭാണട്ട്. 

നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ കട്രെഡുകേള തുടരുന്നതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം

208 (3477) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഡയറകര് ജനറല ഓഫട്ട് എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് & ലട്രെയനിനനിലാംഗനിലന്റെ നനിര്കദ്ദേശ
പ്രകേഭാരലാം  ഏലതല്ലഭാലാം  കട്രെഡുകേള  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതഭായനി  ലതഭാഴെനില  പരനിശതീലന
വകുപനിനട്ട് അറനിയനിപട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി) ലലഡവര് -കേലാം- ലമക്കഭാനനികേട്ട് കട്രെഡട്ട് 2016 ആഗസ്തട്ട് മുതല തുടരുന്നതനിനട്ട്
ഡയറകര് ജനറല ഓഫട്ട് ലട്രെയനിനനിലാംഗനില നനിന്നട്ട് തുടര്ന്നട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭനിചനിരുകന്നഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ചുവലട  കചേര്ത്തനിട്ടുള്ള  20  കട്രെഡുകേള  നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
ഡനി.ജനി.ഇ.റനി.-യുലട നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

1.  ലമക്കഭാനനികേട്ട് റനിപയര് & ലമയനിന്റെനനസട്ട് ഓഫട്ട് തതീവനികലഴട്ട്

2.  ലമക്കഭാനനികേട്ട് റനിപയര് & ലമയനിന്റെനനസട്ട് ഓഫട്ട് ലഹവനി ലവഹനിക്കനിളസട്ട്

3.  ലമക്കഭാനനികേട്ട് റനിപയര് & ലമയനിന്റെനനസട്ട് ഓഫട്ട് ടലറട്ട് ലവഹനിക്കനിളസട്ട്

4.  മടറന ഡതീസല

5.  ടഡവര് കേലാം ലമക്കഭാനനികേട്ട്

6.  സഭാനനിടറനി ഹഭാര്ഡട്ട് ലവയര് ഫനിറര്

7.  ലമക്കഭാനനികേട്ട് കറഡനികയഭാ & ടനി.വനി.
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8.  ലമക്കഭാനനികേട്ട് ഇനഡസ്ട്രനിയല ഇലകക്ട്രേഭാണനിക്സൈട്ട്

9.  ലമക്കഭാനനികേട്ട് കേണ്സഡ്യൂമര് ഇലകക്ട്രേഭാണനിക്സൈട്ട്

10.  ലമക്കഭാനനികേട്ട് കേമ്മേഡ്യൂണനികക്കഷന എകേഡ്യുപ്ലമന്റെട്ട് ലമയനിന്റെനനസട്ട്

11.  ലമക്കഭാനനികേട്ട് കേലാം ഓപകററര് ഇലകക്ട്രേഭാണനിക്സൈട്ട് കേമ്മേഡ്യൂണനികക്കഷന സനിസ്റ്റലാം

12.  ലകേയ്നവനികല്ലഭാ & ബഭാലാംബൂ വര്ക്കട്ട്സട്ട്

13.  ഡഭാറഭാ എനട്രെനി ഓപകററര്

14.  ഓഫതീസട്ട് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് കേലാം കേമ്പഡ്യൂടര് ഓപകററര്

15.  ലമക്കഭാനനികേട്ട് കേമ്പഡ്യൂടര് ഹഭാര്ഡട്ട് ലവയര്

16.  ലനറട്ട് വര്ക്കനിലാംഗട്ട് ലടകതീഷലന

17.  കപറട്ട് കമക്കര് ഇലാംകപഭാസനിറര് (കനഭാണ് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്)

18.  ലനികത്തഭാ ഓഫട്ട് ലസറട്ട് ലമഷതീന മനിന്റെര് (കനഭാണ് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്)

19.  വതീവനിലാംഗട്ട് ഓഫട്ട് വൂളന ഫഭാഫനിക്സൈട്ട്

20.  ക്രഭാഫ്റ്റെട്ട് സഭാന ഫുഡട്ട് ലപ്രഭാഡക്ഷന (ലവജനികററനിയന)

(ബനി)  ലഭനിചനിരുന.  21-06-2016  തതീയതനിയനിലല  എലാം.എസട്ട്.ഡനി.ഇ.  19/10(03)
2016-(1)  നമ്പരഭായ  ഡനി.ജനി.റനി.-യനിലനനിനള്ള  കേത്തട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്/സസ്വകേഭാരല
ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനില (എന.സനി.വനി.റനി.  അഫനിലനികയഷന ലഭലമഭായ) 2016  ആഗസ്റ്റട്ട് മുതല  6
മഭാസക്കഭാല  കട്രെഡഭായ  'ടഡവര്  കേലാം  ലമക്കഭാനനികേട്ട്'-ല  പ്രകവശനലാം  നടത്തുന്നതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.

ഇ.എസട്ട്.ലഎ. ആശുപതനികേളനില ഇനസലനിന ക്ഷഭാമലാം

209 (3478) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലലാം
എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇ.എസട്ട്.ഐ.  ആശുപതനികേളനില  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  നലകുന്ന  ഇനസലനിന
ലഭലമഭായനിടട്ട്  മഭാസങ്ങളഭാലയന്ന  വനിവരലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട്എലനങനിലലാം പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കരഭാഗനികേള കനരനിടട്ട് ഇനസലനിന വഭാങ്ങനി ബനില ഹഭാജരഭാക്കനിയഭാല പണലാം കേനിടഭാന
മഭാസങ്ങളുലാം വര്ഷങ്ങളുമഭാകുലമന്ന വസ്തുത ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പ്രസ്തസ്തുത സഭാഹചേരലത്തനില അവശല മരുന്നഭായ ഇനസലനിന എല്ലഭാ ഇ.എസട്ട്.ഐ.
ആശുപതനികേളനിലലാം മുടക്കലാം കൂടഭാലത ലഭലമഭാക്കഭാന സതസ്വര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലലപടനിടനില്ല.  ഇതുസലാംബനനിച പരഭാതനികേള ലഭനിചനിടനില്ല.

(ബനി)  ശദയനിലലപടനിടനില്ല.

(സനി)  ബഭാധകേമല്ല.

ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള
210 (3479) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന  :

ശതീ  .     വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം  :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട്  :
ശതീ  .     വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര്   : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  എലനല്ലഭാലാം

കക്ഷമ പദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂതണലാം ലചേയനിരനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരുലട  ജതീവനിത  സഭാഹചേരലലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് ടകേലക്കഭാള്ളഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  എലനല്ലഭാലാം  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ലതഭാഴെനില  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  'ഭവനലാം  ഫഗൗകണഷന  കകേരള'
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  ഭവന  പദതനികേളനിലലഭാന്നഭാണട്ട്  'അപഭാഘര്'  പദതനി.
ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുകവണനി  കഹഭാസ്റ്റല  രതീതനിയനിലള്ള  പഭാര്പനിട
സമുചയമഭാണട്ട്  ഇഗൗ  പദതനി  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.   ഇതനിലന്റെ  ആദല  സതീലാം
പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനിലല കേനിനഫ,  കേഞ്ചനികക്കഭാടട്ട്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ ആലകേ
ലചേലവട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്  8  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.  ഇഗൗ പദതനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം
2016  ഒകകഭാബര്  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുലാം.   768  കപര്ക്കട്ട്
എല്ലഭാവനിധ  സഗൗകേരലങ്ങളുമുള്ള  കഹഭാസ്റ്റലഭാണട്ട്  ഇതനില  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.   ഇഗൗ
മഭാതൃകേയനില  തനിരുവനനപുരലാം/എറണഭാകുളലാം/കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  നഗരങ്ങളനിലലാം  ഇതര
സലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുകവണനി പഭാര്പനിട സഗൗകേരലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.   കകേരളത്തനിലല  ഇതര  സലാംസഭാന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  ഒരു  കക്ഷമപദതനി  കകേരള  ബനിലഡനിലാംഗട്ട്  &  അദര്
കേണ്സ്ട്രക്ഷന വര്കക്കഴട്ട്  ലവലഫയര് കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേതീഴെനില  2010  മഭാര്ചട്ട്  മുതല
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കകേരള  കുടനികയറ  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമപദതനി  എന്ന  കപരനില  നടപഭാക്കനിവരുന.
53136  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  ഇഗൗ പദതനിയനില അലാംഗമഭായനിട്ടുണട്ട്.   ഇഗൗ  പദതനിയനില
രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുന്ന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  അപകേടമരണ  ധനസഹഭായലാം,
അതലഭാഹനിതങ്ങളക്കട്ട്  സഹഭായലാം,  മഭാരകേ  കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം,
ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  കുടനികേളക്കട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ധനസഹഭായലാം,
മൃതശരതീരലാം നഭാടനില എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം,  ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം,
പ്രസവ ധനസഹഭായലാം എന്നനിവ ലഭനിക്കുന.

(ബനി&സനി)   ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  രജനികസ്ട്രഷനുലാം ആകരഭാഗല
പരനിരക്ഷയുലാം  ലക്ഷലമനിടട്ട്  ഒരു  ആകരഭാഗല  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിച്ചുവരുന.  പദതനിയുലട പ്രഭാരലാംഭനടപടനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി ലഎ.ടനി.
മനിഷന,  ചേനിയഭാക്കട്ട്,  അക്ഷയ,  യു.ലഎ.ഡനി.  എന്നതീ ഏജനസനികേളുമഭായുലാം ആകരഭാഗലലാം,
ആഭലനരലാം,  റവനഡ്യൂ,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണലാം  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ബനലപട്ടുലാം
അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള നടനവരുന. പദതനി പ്രഭാബലലത്തനില വരുന്നകതഭാടുകൂടനി
ഇനഷസ്വറനസട്ട്  പദതനി  മുകഖന  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ആകരഭാഗല
സരക്ഷനിതതസ്വലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം  അകതഭാലടഭാപലാം  വനിവരകശഖരണലാം  നടത്തനി
തനിരനിചറനിയല കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യഭാനുലാം കേഴെനിയുലാം.

ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട സലാംസഭാനലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട്

211 (3480) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസദ്ദേതീന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കകേരളത്തനില  ലതഭാഴെനില  ലചേയ്യുന്ന  അനലസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
സലാംസഭാനലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം

ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  വനിശദമഭായ  കേണലക്കടുപട്ട്  ലതഭാഴെനില
വകുപട്ട് നടത്തനിയനിടനില്ല.  ആയതനിനഭാല സലാംസഭാനലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമല്ല.

അപഭാഘര് പദതനി
212 (3481) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  :

ശതീ  .     വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം  :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട്  :
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  'അപഭാഘര്'  പദതനി
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നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ, വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം  കതടഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനല്ലഭാലാം ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  എലനല്ലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ലതഭാഴെനില  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  ഭവനലാം  ഫഗൗകണഷന  കകേരള
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന  ഭവന  പദതനികേളനില  ഒന്നഭാണട്ട്  അപഭാഘര്  പദതനി.
ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുകവണനി  കഹഭാസ്റ്റല  രതീതനിയനിലള്ള  പഭാര്പനിട
സമുചയമഭാണട്ട് ഇഗൗ പദതനി വഴെനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനിലല കേനിനഫ
പഭാര്ക്കനിലഭാണട്ട്  ഇതനിലന്റെ  ആദല  സതീമഭായ  കഹഭാസ്റ്റലനിലന്റെ  പണനി  നടനവരുന്നതട്ട്.
പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനിലലാം  പരനിസരത്തുലാം  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  ഇതരസലാംസഭാന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ഡനിസന്റെട്ട്  കഹഭാസ്റ്റല  അകക്കഭാമകഡഷന  ആണനിതട്ട്.   ഇഗൗ
സതീമനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  തൃശ്ശൂര്  ലഹഡട്ട്  ഓഫതീസനിലള്ള  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള
കകേഭാസ്റ്റട്ട്  കഫഭാര്ഡട്ട്  എന്ന  സഭാപനമഭാണട്ട്  നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.   2016  ഡനിസലാംബര്
31-നകേലാം പണനി പൂര്ത്തനിയഭായനി ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള തഭാമസനിപനിക്കഭാന
കേഴെനിയുന്നതുമഭാണട്ട് അപഭാഘര് പദതനി പഭാലക്കഭാടട്ട്  സതീലാം.  ലമഭാത്തലാം  64  റൂമനില  768
കപര്ക്കുള്ള  തഭാമസസഗൗകേരലമഭാണട്ട്  ഒരുക്കുന്നതട്ട്.   കൂടഭാലത  ലകേടനിടത്തനില  4
നനിലയനിലമഭായനി ലമഭാത്തലാം 32  അടുക്കള, 96  കടഭായട്ട് ലലറട്ട്, 8  ഉഗൗണട്ട് മുറനി എന്നനിവയുലാം
പ്രകതലകേലാം യൂറനിനലസലാം വനിശഭാലമഭായനി കുളനിക്കഭാനുള്ള സഗൗകേരലവലാം ബഭാത്തട്ട് ഷവറുലാം
വസലാം അലക്കുന്നതനിനുലാം ഉണക്കുന്നതനിനുള്ള സഗൗകേരലവലാം ഉണട്ട്.  വനിശമനിക്കഭാനഭായനി
ഇരനിക്കഭാനുള്ള  ഇരനിപനിടവലാം  ഓകരഭാ  കഫഭാറനിലലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ലകേടനിടവലാം
പരനിസരവലാം  വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  പ്രകതലകേ
ഏജനസനിലയ  ഏര്ലപടുത്തുലാം.   ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കുറഞ
നനിരക്കനില വഭാടകേയട്ട് (മഭാസലാം/ആഴ്ച) നലകുന്ന ഡതീസന്റെട്ട് കഹഭാസ്റ്റല അകക്കഭാമകഡഷന
ആണട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതട്ട്.  കൂടഭാലത  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
ജനില്ലകേളനിലലാം  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  അപഭാഘര്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സലലമടുപനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി)  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

ഫകറഭാക്കട്ട് ഇ.എസട്ട്.ലഎ. റഫറല ആശുപതനി
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213 (3482) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഫകറഭാക്കട്ട്  ഇ.എസട്ട്.ഐ.  റഫറല  ആശുപതനിയനില  ജതീവനക്കഭാരുലട
കുറവട്ട് ഉളലപലടയുള്ള പ്രശ്നങ്ങള ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി))  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.  ജതീവനക്കഭാരുലട നനിലവനിലള്ള ഒഴെനിവകേള
പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   ഫകറഭാക്കട്ട്  ഇ.എസട്ട്.ലഎ.
ആശുപതനിയനില  പുതുതഭായനി  സഭാപനിച  സനി.റനി.  സഭാനനിലാംഗട്ട്  ലമഷതീന
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വകുപനിലല  രണട്ട്  കഡഭാകര്മഭാലര  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്
അകറഞ്ചട്ട്ലമന്റെട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ടനി  ആശുപതനിയനില  നനിയമനിചനിരുന.   ഇക്കഭാരലത്തനില
ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രറതീവട്ട്  ടട്രെബഡ്യൂണലനില  ടനി  ജതീവനക്കഭാര് രണട്ട്
OA  ഫയല  ലചേയനിരുന.   ടനി  OA-കേളനികന്മുള്ള  ലപഭാതു  വനിധനിനലഭായത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  8-10-2016-ല  ഒരു  കഡഭാകര്  കജഭാലനിക്കട്ട്  ഹഭാജരഭായനിട്ടുണട്ട്.
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ഫകറഭാക്കട്ട് ആശുപതനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കേതീഴെനിലള്ള മഭാതൃകേഭാ
ആശുപതനിയഭായനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.   ആയതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സസജ്ജമഭായ  ഒരു കലബര്  റൂലാം  ടനി
സഭാപനത്തനില പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. ഇതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം സഗമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ഫകറഭാക്കട്ട്  ആശുപതനിയുലട  സമതീപ  പ്രകദശലത്ത  ഡനിലസനസറനികേളനില
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന ആക്സൈനിലറനി നഴട്ട് മനിഡട്ട് ടവഫട്ട് മഭാലര ലറഭാകടഷന വലവസയനില
തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  ഫകറഭാക്കട്ട്  ആശുപതനിയനികലക്കട്ട്  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആശുപതനി
ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രലാം
എസ്റ്റനികമറട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  ലമഡനിക്കല  സര്വതീസസട്ട്  വകുപട്ട്
ഡയറകര്ക്കട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.   ആശുപതനിയനിലല  മലനിനജലലാം  ട്രെതീറട്ട്
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  കവസ്റ്റട്ട്  വഭാടര്  ട്രെതീറട്ട്ലമന്റെട്ട്  പഭാന്റെനിലന്റെ  എസ്റ്റനികമറട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനി
നലകുന്നതനിനട്ട്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രത്തനികനഭാടട്ട്  അഭലര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഫകറഭാക്കട്ട്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില  നടപഭാക്കുന്ന  ജപഭാന  കുടനിലവള്ള  പദതനിയനില
ഉളലപടുത്തനി  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  അപരലഭാപ്തത  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

അസലാംഘടനിത കമഖലയനിലല ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട കസവന-കവതന
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വലവസകേള
214 (3483) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലലാം

എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അസലാംഘടനിത  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  കസവന  -  കവതന
വലവസകേള  ഉറപട്ട്  വരുത്തുന്നതനിനുലാം  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
പ്രശ്നങ്ങൾ  ടകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ആകരഭാഗല  ഇനഷസ്വറനസട്ട്
പദതനി  കപഭാലല  ഏലതങനിലലാം  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  പദതനി  നനിലവനിലകണഭാ
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ലതഭാഴെനില  പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  വനിശമത്തനിനുലാം  വനിശമകവളയനില  ഇരനിക്കഭാനുമുള്ള
സഗൗകേരലലാംകൂടനി  ലതഭാഴെനിലടമ  സഭാപനത്തനില നലകേണലമന്ന വലവസയുലാം ലക്രഷട്ട്,
കടഭായട്ട് ലലറട്ട് സഗൗകേരലലാം സജ്ജതീകേരനിക്കണലമന്ന വലവസയുലാം ഉളലപടുത്തനി 1961-ലല
കകേരള  കഷഭാപട്ട്  ആന്റെട്ട്  ലകേഭാകമഴലല  എസ്റ്റഭാബനിഷട്ട് ലമന്റെട്ട്  (ചേടങ്ങളനില)  കഭദഗതനി
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലതഭാഴെനില  തര്ക്കങ്ങള  ഉണഭാകുകമ്പഭാള  ബനലപട
കേണ്സതീലനികയഷന/അഡ്ജുഡനികക്കഷന  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്പട്ട്  കേലപനിചട്ട്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  പരഭാതനികേളക്കട്ട്
നനിവൃത്തനി  കേഭാണഭാറുണട്ട്.  2014  മുതല  നഭാളനിതുവലര  14  ലതഭാഴെനില  കമഖലകേളനില
മനിനനിമലാം കവതനലാം പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട് ലതഭാഴെനില കമഖലകേളനില മനിനനിമലാം
കവതനലാം പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  വനിവനിധ
ലതഭാഴെനില നനിയമങ്ങള പ്രകേഭാരമുള്ള രജനികസ്ട്രഷന,  റനിനഡ്യൂവല,  കഭദഗതനി എന്നനിവയട്ട്
ഓണ്ടലന  സലാംവനിധഭാനലാം  മുകഖന  അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കലബര്
കേമ്മേതീഷണകററട്ട്  ഓകടഭാകമഷന  സനിസ്റ്റലാം  (LCAS)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
അസലാംഘടനിത  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കവതന സരക്ഷഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി പദതനി
തനിരുവനനപുരലാം  ജനില്ലയനില  ടപലറട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില  വനിജയകേരമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  മറട്ട്  ജനില്ലകേളനികലയട്ട്  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   പദതനി  വഴെനി  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ബഭാങട്ട്  മുകഖന
കവതനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  കുറഞ  കവതനലാം
യഥഭാസമയലാം ലഭനിക്കുനലവന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം കൂടഭാലത ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
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കവജട്ട്  സനിപട്ട്  കനരനിടട്ട്  ഓണ്ടലന  മുകഖന  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കേഴെനിയുന്നതഭാണട്ട്.
1948-ലല  മനിനനിമലാം  കവതന  നനിയമപ്രകേഭാരവലാം  1936-ലല  കവതനലാം  ലകേഭാടുക്കല
നനിയമപ്രകേഭാരവലാം  നനിശ്ചയനിക്കലപട  കവതനലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കൃതലസമയത്തട്ട്
ലഭലമഭാകുനകണഭാലയന്നട്ട്  ലതഭാഴെനില  വകുപനിലല  ഇനലസകര്മഭാര്ക്കട്ട്  ഓണ്ടലന
ആയനി  തലന്ന  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇതനില  വതീഴ്ച  വരുത്തുന്ന
സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര  നനിയമനടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുലാം  കേഴെനിയുലാം.  ലതഭാഴെനില
വകുപട്ട് ആരലാംഭനിച കകേഭാളലസന്റെര് മുകഖന വകുപനിലന സലാംബനനിച്ചുള്ള സലാംശയങ്ങളുലാം
പരഭാതനികേളുലാം 155214/180042555214 എന്നതീ നമ്പരുകേളനില രഭാവനിലല 7 മണനിമുതല
ടവകുകന്നരലാം  7  മണനി  വലര  വനിളനിചട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.   എല്ലഭാ
ഇനലസകര്മഭാര്ക്കുലാം കകഭാസ്ഡട്ട് യൂസര് ഗ്രൂപട്ട് (CUG) സനിലാം കേഭാര്ഡട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ലഹലപട്ട് ടലനനിലൂലട ലഭനിക്കുന്ന പരഭാതനികേള തത്സമയലാം രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്യലപടുകേയുലാം
അതഭാതട്ട്  ഇനലസകര്മഭാര്ക്കട്ട്  യഥഭാസമയലാം  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം
കേഴെനിയുന.

ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനികലക്കഭായനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേലള  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
17-12-15-ലല ജനി.ഒ.  (ആര്.ടനി.)  1717/15/ലതഭാഴെനില നമ്പര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം ഒരു
ടഭാസട്ട്  കഫഭാഴട്ട്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  അവരുലട  ആകരഭാഗലപരനിരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ലമഡനിക്കല  കേലഭാമ്പുകേളുലാം  നടത്തുന.   ഇതരസലാംസഭാന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുകവണനി ലതഭാഴെനില വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലള്ള  'ഭവനലാം ഫഗൗകണഷന
കകേരള'  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  ഭവനപദതനികേളനിലലഭാന്നഭാണട്ട്  'അപഭാഘര്'  പദതനി.
കഹഭാസ്റ്റല  രതീതനിയനിലള്ള  പഭാര്പനിട  സമുചയമഭാണട്ട്  ഇഗൗ  പദതനി  വഴെനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.   ഇതനിലന്റെ  ആദലസതീലാം  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനിലല  കേനിനഫ,
കേഞ്ചനികക്കഭാടട്ട് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട രജനികസ്ട്രഷനുലാം
ആകരഭാഗല  പരനിരക്ഷയുലാം  ലക്ഷലമനിടട്ട്  ഒരു  ആകരഭാഗല  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനിച്ചുവരുന.  പദതനി  പ്രഭാബലലത്തനില
വരുന്നകതഭാടുകൂടനി  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  പദതനി  മുകഖന  ഇതരസലാംസഭാന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ആകരഭാഗല  സരക്ഷനിതതസ്വലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം  അകതഭാലടഭാപലാം
വനിവരകശഖരണലാം നടത്തനി തനിരനിചറനിയല കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യഭാനുലാം കേഴെനിയുലാം. 

(ബനി)   ഇകപഭാള  നനിലവനിലനില്ല.   ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
രജനികസ്ട്രഷനുലാം  ആകരഭാഗല  പരനിരക്ഷയുലാം  ലക്ഷലമനിടട്ട്  ഒരു  ആകരഭാഗല  ഇനഷസ്വറനസട്ട്
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിച്ചുവരുന.

അസലാംഘടനിത കമഖലയനിലല ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട പരനിശതീലനലാം
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215 (3484)   ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലലാം
എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അസലാംഘടനിത കമഖലയനിലല ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള പരനിശതീലനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ആകലഭാചേനയുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരുലട  കസവനലാം  കൂടുതല  മനികേകവഭാലട  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി വനിവനിധ വനിഭഭാഗലാം ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള പരനിശതീലനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
കസവനലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

അസലാംഘടനിത  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ലതഭാഴെനില സഭാഹരലവലാം കവതനവലാം
216 (3485) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന  :

ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട്  :
ശതീ  .     ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര്  :
ശതീ  .   ബനി  .  സതലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലലാം

എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) കേടകേളനിലലാം, വഭാണനിജലസഭാപനങ്ങളനിലലാം കജഭാലനി ലചേയ്യുന്ന അസലാംഘടനിത

ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴെനില  സഭാഹചേരലവലാം  കവതനവലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്
എലനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)ഇതനിനഭായനി  ലതഭാഴെനില  വകുപനിലന്റെ  എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗലാം
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  അസലാംഘടനിത  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  വനിശമകവളകേളനില  ഇരനിക്കഭാനുള്ള
സഗൗകേരലലാം,  കടഭായ് ലലറട്ട്  സഗൗകേരലലാം എന്നനിവയുലണന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ടനി
സഭാപനങ്ങളനില പരനികശഭാധനയുലാം, കബഭാധവത്കേരണവലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ലതഭാഴെനില  പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  വനിശമത്തനിനുലാം  വനിശമകവളകേളനില  ഇരനിക്കഭാനുമുള്ള
സഗൗകേരലലാം കൂടനി ലതഭാഴെനിലടമ സഭാപനത്തനില നലകേണലമന്ന വലവസയുലാം ലക്രഷട്ട്,
കടഭായട്ട് ലലറട്ട് സഗൗകേരലലാം സജ്ജതീകേരനിക്കണലമന്ന വലവസയുലാം ഉളലപടുത്തനി 1961-ലല
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കകേരള  കഷഭാപട്ട്  ആന്റെട്ട്  ലകേഭാകമഴലല  എസ്റ്റഭാബനിഷട്ട് ലമന്റെട്ട്  (ചേടങ്ങളനില)  കഭദഗതനി
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനിവനിധ  സസ്വകേഭാരല  കമഖലകേളനില  കജഭാലനി
ലചേയ്യുന്ന  ജതീവനക്കഭാരുലട  കവതനലാം  ബഭാങട്ട്  വഴെനി  നലകുന്നതനിനഭായുള്ള  കവതന
സരക്ഷഭാപദതനിയുലാം  (ഇ-ലപയട്ട് ലമന്റെട്ട്)  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലതഭാഴെനില
തര്ക്കങ്ങള  ഉണഭാകുകമ്പഭാള  ബനലപട  കേണ്സതീലനികയഷന/അഡ്ജുഡനികക്കഷന
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്പട്ട്  കേലപനിചട്ട്
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  പരഭാതനികേളക്കട്ട്  നനിവൃത്തനി  കേഭാണഭാറുണട്ട്.  ലതഭാഴെനില  വകുപനിലല
എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട് വനിഭഭാഗലാം ഉകദലഭാഗസര്, സസ്വകേഭാരല സഭാപനങ്ങളനില പരനികശഭാധന
നടത്തനി  വനിവനിധ  ലതഭാഴെനില  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  ആനുകൂലലങ്ങള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
ലഭനിക്കുനലവന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനില  ഉളലപലടയുള്ള
സസ്വകേഭാരല  കമഖലയനില  ലതഭാഴെനില  ലചേയ്യുന്ന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  വനിവനിധ
നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള കസവന-കവതന വലവസകേള ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
സഭാപനപരനികശഭാധനകേള,  സസ്വഭാഡട്ട്  ഇനലസക്ഷന,  ലസഷലല  ടഡവട്ട്  എന്നനിവ
നടത്തുനണട്ട്.   ഇഗൗ  വര്ഷലാം  നഭാളനിതുവലര  32118  സഭാപന  പരനികശഭാധനകേള
നടത്തുകേയുലാം 11424 കേഭാരണലാം കേഭാണനിക്കല കനഭാടതീസട്ട്, 4506 കപ്രഭാസനികേഡ്യൂഷന, 614
ലകയനിലാം  ലപറതീഷന  എന്നതീ  തുടര്നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
കേടകേളനിലലാം  വഭാണനിജലസഭാപനങ്ങളനിലലാം  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
മനിനനിമലാം കവതനലാം പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  വനിവനിധ  ലതഭാഴെനില  നനിയമങ്ങള  പ്രകേഭാരമുള്ള  രജനികസ്ട്രഷന,
റനിനഡ്യൂവല  കഭദഗതനി  എന്നനിവയട്ട്  ഓണ്ടലന  സലാംവനിധഭാനലാം  മുകഖന
അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി കലബര് കേമ്മേതീഷണകററട്ട് ഓകടഭാകമഷന സനിസ്റ്റലാം  (LCAS)
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   അസലാംഘടനിത  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മനിനനിമലാം
കവതനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കവതന സരക്ഷഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി
പദതനി തനിരുവനനപുരലാം ജനില്ലയനില ടപലറട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില വനിജയകേരമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  മറട്ട്  ജനില്ലകേളനികലക്കട്ട്  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   പദതനി  വഴെനി  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ബഭാങട്ട്  മുകഖന
കവതനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  കുറഞ  കവതനലാം
യഥഭാസമയലാം ലഭനിക്കുനലവന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം കൂടഭാലത ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
കവജട്ട്  സനിപട്ട്  കനരനിടട്ട്  ഓണ്ടലന  മുകഖന  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കേഴെനിയുന്നതഭാണട്ട്.
1948-ലല  മനിനനിമലാം  കവതന  നനിയമപ്രകേഭാരവലാം  1936-ലല  കവതനലാം  ലകേഭാടുക്കല
നനിയമപ്രകേഭാരവലാം  നനിശ്ചയനിക്കലപട  കവതനലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കൃതലസമയത്തട്ട്
ലഭലമഭാകുനകണഭാലയന്നട്ട്  ലതഭാഴെനില  വകുപനിലല  ഇനലസകര്മഭാര്ക്കട്ട്  ഓണ്ടലന
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ആയനി  തലന്ന  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇതനില  വതീഴ്ച  വരുത്തുന്ന
സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര നനിയമനടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം കേഴെനിയുലാം.  ലതഭാഴെനില
വകുപട്ട് ആരലാംഭനിച കകേഭാളലസന്റെര് മുകഖന വകുപനിലന സലാംബനനിച്ചുള്ള സലാംശയങ്ങളുലാം
പരഭാതനികേളുലാം 155214/180042555214 എന്നതീ നമ്പരുകേളനില രഭാവനിലല 7 മണനിമുതല
ടവകുകന്നരലാം  7  മണനി  വലര  വനിളനിചട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  എല്ലഭാ
ഇനലസകര്മഭാര്ക്കുലാം കകഭാസ്ഡട്ട് യൂസര് ഗ്രൂപട്ട് (CUG) സനിലാം കേഭാര്ഡട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ലഹലപട്ട് ടലനനിലൂലട ലഭനിക്കുന്ന പരഭാതനികേള തത്സമയലാം രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്യലപടുകേയുലാം
അതഭാതട്ട്  ഇനലസകര്മഭാര്ക്കട്ട്  യഥഭാസമയലാം  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം
കേഴെനിയുന.

(സനി)   ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ലതഭാഴെനില  പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  വനിശമത്തനിനുലാം  വനിശമകവളകേളനില  ഇരനിക്കഭാനുമുള്ള
സഗൗകേരലലാം കൂടനി ലതഭാഴെനിലടമ സഭാപനത്തനില നലകേണലമന്ന വലവസയുലാം ലക്രഷട്ട്,
കടഭായട്ട് ലലറട്ട് സഗൗകേരലലാം സജ്ജതീകേരനിക്കണലമന്ന വലവസയുലാം ഉളലപടുത്തനി 1961-ലല
കകേരള  കഷഭാപട്ട്  ആന്റെട്ട്  ലകേഭാകമഴലല  എസ്റ്റഭാബനിഷട്ട് ലമന്റെട്ട്  (ചേടങ്ങളനില)  കഭദഗതനി
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലതഭാഴെനില വകുപനിലല എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട് വനിഭഭാഗലാം ഉകദലഭാഗസര്,
സസ്വകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനില  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  വനിവനിധ  ലതഭാഴെനില
നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  ആനുകൂലലങ്ങള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുനലവന്നട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണട്ട്.  ആയതട്ട്  സലാംബനനിച്ചുള്ള  പരസലപ്രചേരണലാം  എഫട്ട്.എലാം.
കറഡനികയഭാ മുഖഭാനരലാം നലകുന.

വര്ക്കല സനിവനില കസ്റ്റഷനനില പുതനിയ എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചട്ട്

217 (3486) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലലാം
എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വര്ക്കല തഭാലൂക്കനിലല ലതഭാഴെനിലരഹനിതരുലാം,  വനിദലഭാര്തനികേളുലാം ഇകപഭാള
എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചനില  കപരട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  ഏകേകദശലാം  22
കേനികലഭാമതീറര്  ദൂലരയുള്ള  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചനില  കപഭാകകേണതഭായനിട്ടുണട്ട്
എന്നതുലാം  മത്സലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലടയുലാം  കേശുവണനി  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലടയുലാം
കുടനികേളക്കട്ട്  ദതീര്ഘദൂരലാം  സഞ്ചരനിചട്ട്  യഥഭാസമയലാം  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചനില
കപരട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്യഭാന സഭാധനിക്കഭാലത വരുനണട്ട്എന്നതുലാം ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  കമൽ  സഭാഹചേരലത്തനില  വര്ക്കല  സനിവനില  കസ്റ്റഷനനില  ഒരു
എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചട്ട് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

ലതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളനിലല ലപനഷന കുടനിശനികേ

218 (3487) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വനിവനിധ ലതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളനിലല ലപനഷന കുടനിശനികേ
ലമഭാത്തലാം  ലകേഭാടുത്തുതതീര്ത്തതുപ്രകേഭാരലാം  ചുമടട്ട്  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡുകേളനിലല  അലാംഗങ്ങള  അടക്കലാം  എത  ലക്ഷലാം  കപര്ക്കട്ട്  ഇതനിലന്റെ  ഗുണലാം
ലഭനിച്ചുലവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  എത  കകേഭാടനി  രൂപ  വനിതരണലാം  ലചേയ്തു  ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലതഭാഴെനില വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലള്ള കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളനില സര്ക്കഭാര്
ധനസഹഭായകത്തഭാലട  ലപനഷന  വനിതരണലാം  നടത്തനിയ  കബഭാര്ഡുകേളനില  കകേരള
ചുമട്ടുലതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്  സഭാകറര്ഡട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  ഉളലപലട
ആലകേ  152857  കപര്ക്കട്ട്  ലപനഷന  കുടനിശനികേ  ലകേഭാടുത്തട്ട്  തതീര്ത്തതനിലന്റെ  ഗുണലാം
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  ആലകേ  12557,04,000  (നൂറനി  ഇരുപത്തനിയഞ്ചുകകേഭാടനി
അനപത്തനികയഴെട്ട് ലക്ഷത്തനി നഭാലഭായനിരലാം) രൂപ വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

ചേവറയനില കേണ്സ്ട്രക്ഷന &ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചേര് അക്കഭാദമനി

219 (3488) ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള്ള :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേവറയനില  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിവരുന്ന  കേണ്സ്ട്രക്ഷന  &
ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചേര്  അക്കഭാദമനി  KASE  (Kerala  Academy  For  Skill  and
Employment) മുഖഭാനരലാം 13.8.16 ല നലകേനിയ പതപരസലലാം ശദയനിലലപകടഭാ;

(ബനി)  എങനില ഏതട്ട് തരലാം സഭാപനത്തനിലനയഭാണട്ട് പരനിശതീലനലാം നലഭാനഭായനി
ലതരലഞടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  ഇവനിലട  നനിലവനിലള്ള  സഗൗകേരലലാം  പരനിഗണനിചട്ട്,  മറട്ട്  ലതഭാഴെനില
സഭാപനങ്ങളകൂടനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് സഗൗകേരലലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  KASE (കകേരള അക്കഭാഡമനി കഫഭാര് സനിലസട്ട് എക്സൈലനസട്ട്)  മുഖഭാനരലാം
നലകേനിയ പതപരസലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പരനിശതീലനലാം  നലകേഭാനഭായനിട്ടുള്ള  സഭാപനത്തനിലന
ലതരലഞടുക്കുന്നതനിനഭായനി  റനികേസ്വസ്റ്റട്ട്  കഫഭാര്  ലപ്രഭാകപഭാസല  13-8-2016-നട്ട്
ക്ഷണനിചനിരുന.  അതനിലന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(സനി)   പ്രസ്തുത  അക്കഭാദമനിയനില  മറട്ട്  സഭാപനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട്
പരനിഗണനയനില വന്നനിടനില്ല.

കലഭാകകേഭാത്തര നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട് ഉയര്ത്തുന്ന ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേള

220  (3489)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഐ.ടനി.ഐ.കേള  കലഭാകകേഭാത്തര  നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട്
ഉയര്ത്തഭാന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  പദതനിയുലട  വനിശദഭാലാംശലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അടനിസഭാന സഗൗകേരലലാം  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള മഭാടഭായനി  ഐ.  ടനി.  ഐ.  ഈ
പദതനിയനില ഉളലപടുത്തഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  2016-17 വര്ഷലത്ത സലാംസഭാന ബജറനില ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളുലട
നവതീകേരണലാം,  പദവനി  ഉയര്ത്തല  പദതനി  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.   ഇതനില  ചേഭാക്ക,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എന്നതീ  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേള  ഉളലപടനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിനുള്ള  ലചേലവട്ട്
വലഭാവസഭായനികേ  പരനിശതീലന  വകുപനിലന്റെ  പഭാന  ഫണനിലനനിന്നട്ട്  ലചേലവഭാക്കഭാനുള്ള
ശനിപഭാര്ശ ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

കൂടഭാലത പുതുക്കനിയ ബജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില 10 ലഎ.ടനി.ലഎ.കേള കലഭാകകേഭാത്തര
നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട് ഉയര്ത്തുന്നതനിനുകവണനി  50  കകേഭാടനി രൂപ പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ
പദതനി പ്രകേഭാരലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചേര് ഇനലവസ്റ്റട്ട്ലമന്റെട്ട്
ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  (KIIFB)  മുകഖന  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ള  പ്രസ്തുത  പദതനി  സലാംബനനിച  കേണ്ലസപ്റട്ട്  കനഭാടട്ട്/കപ്രഭാജകട്ട്
അലസസട്ട്ലമന്റെട്ട്  എന്നനിവ  കകേരള  ഇനഫഭാസ്ട്രക്ചേര്  ഇനലവസ്റ്റട്ട്ലമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ ലവബ്കപഭാര്ടലനില അപട്ട് കലഭാഡട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കലഭാകകേഭാത്തര നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട് ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട്  ലതരലഞടുത്ത
10 ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനില മഭാടഭായനി ലഎ.ടനി.ലഎ. ഉളലപടനിടനില്ല.

പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴെനില കമഖലകേള
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221 (3490) ശതീ  .    എലകദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മരപണനി,  കേലപണനി,  ഇരുമ്പട്ട്  പണനി,  സസ്വര്ണ്ണപണനി,  ആശഭാരനിപണനി
എന്നതീ ലതഭാഴെനില കമഖലകേളനില പണനിലയടുക്കുന്ന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ബുദനിമുട്ടുകേള
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) തകേര്ച കനരനിടുന്ന പ്രസ്തുത ലതഭാഴെനില കമഖലയനില പണനിലയടുക്കുന്നവലര
പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളഭായനി  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം,  അവര്ക്കട്ട്  അര്ഹമഭായ
കക്ഷമ പദതനികേള തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളഭായ  ബതീഡനി,  ഖഭാദനി,  മുള,  ചൂരല,
മത്സലബനനവലാം സലാംസരണവലാം, കേയര്, ടകേത്തറനി എന്നതീ ലതഭാഴെനില കമഖലകേളനില
പണനിലയടുക്കുന്നവലര  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളഭായനി  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  ഇവര്ക്കട്ട്
ഇനകേലാം  സകപഭാര്ടട്ട്  സതീലാം  മുകഖന  ലതഭാഴെനിലവകുപട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നലകേനിവരുന.
മരപണനി,  കേലപണനി,  ഇരുമ്പട്ട്  പണനി,  സസ്വര്ണ്ണപണനി,  ആശഭാരനിപണനി  എന്നതീ
ലതഭാഴെനില  കമഖലകേളനില  പണനിലയടുക്കുന്ന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള  ഇതനില
ഉളലപടുത്തനിയനിടനില്ല.   മരപണനി,  കേലപണനി,  ഇരുമ്പട്ട്  പണനി  തുടങ്ങനിയ  ലതഭാഴെനില
ലചേയ്യുന്നവര്ക്കട്ട്  ടകേലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  വനിദഗ്ദ്ധ  ലതഭാഴെനിലഭാളനികക്ഷമ  പദതനിയനില
അലാംഗങ്ങളഭായനി  കചേരഭാവന്നതുലാം  ആശഭാരനിപണനി  ലചേയ്യുന്നവര്ക്കട്ട്  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ
ലതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില അലാംഗങ്ങളഭായനിരനിക്കഭാവന്നതുലാം സസ്വര്ണ്ണപണനി
ലചേയ്യുന്നവര്ക്കട്ട് ആഭരണ ലതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനിയനില കചേരഭാവന്നതുലാം അര്ഹമഭായ
ആനുകൂലലങ്ങള സസ്വതീകേരനിക്കഭാവന്നതുമഭാണട്ട്.

പഭാലക്കഭാടട്ട് ആര്.ലഎ. ലസന്റെര് നനിര്മ്മേഭാണലാം

222 (3491) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

പഭാലക്കഭാടട്ട് ആര്.ലഎ. ലസന്റെറനിലന്റെ ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി എലനല്ലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പഭാലക്കഭാടട്ട്  ആര്.ലഎ.  ലസന്റെറനിനട്ട്  സസ്വനമഭായനി  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  ജനില്ലഭാകേളകറനിലനനിനലാം  അനുമതനി  ലഭലമഭായ  തഭാലൂക്കട്ട്
ഓഫതീസനിനടുത്തുള്ള ഇലക്ഷന ഡനികപഭായട്ട് മുകേളനില ലകേടനിടലാം പണനിയുന്നതനിനുകവണനി
പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.-യുലട  ഫണനിലനനിനലാം  തുകേ  വകേയനിരുത്തനി  അനുമതനി
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  തുടര്നവരുന.   ഇതുവലരയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
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പ്രവൃത്തനികേള ഒനലാം തലന്ന ആരലാംഭനിചനിടനില്ല.

കമഭാകടഭാര് ലതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി ലപനഷന

223 (3492) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  60  വയസട്ട്  കേഴെനിഞവര്ക്കട്ട്  കമഭാകടഭാര്  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി
ലപനഷന ലഭലമഭാക്കഭാന ടവകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കക്ഷമനനിധനി  ലപനഷന  സമയബനനിതമഭായനി  പഭാസഭാക്കനി  നലകേഭാന
നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  60  വയസട്ട്  കേഴെനിഞ  കയഭാഗലരഭായ  അകപക്ഷകേര്
6  മഭാസത്തനിനുള്ളനിലഭാണട്ട്  അകപക്ഷ  സമര്പനികക്കണതട്ട്.   6  മഭാസലാം  കേഴെനിഞട്ട്
ലഭനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേള മഭാപകപക്ഷയുളലപലട കബഭാര്ഡനിലന്റെ അനുമതനികയഭാടുകൂടനി
മഭാതകമ പഭാസഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ 338 അകപക്ഷകേള
നനിലവനില  തതീര്പട്ട്  കേലപനിക്കുവഭാനുണട്ട്.   ഇതനില  198  അകപക്ഷകേള  തതീര്പട്ട്
കേലപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ബഭാക്കനിയുള്ള
140  അകപക്ഷകേള  കബഭാര്ഡനിലവചട്ട്  തതീരുമഭാനലമടുകക്കണതുണട്ട്.  കമഭാകടഭാര്
ലതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പുനനഃസലാംഘടനയട്ട്  അനനിമരൂപമഭായനി
വരുന്നകതയുള.   ആയതനിനഭാല  കമയട്ട്  മഭാസലാം  മുതലള്ള  അകപക്ഷകേള  തതീര്പട്ട്
കേലപനിക്കഭാന  സഭാധനിചനിടനില്ല.   കക്ഷമനനിധനി  ലപനഷന  സമയബനനിതമഭായനി
നലകുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള കബഭാര്ഡട്ട് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലകേഭാടുവള്ളനി ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലഎ.ടനി.ലഎ.

224 (3493) ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാടുവള്ളനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഐ.ടനി.ഐ.  അനുവദനിചതനിലന്റെ  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഐ.ടനി.ഐ. പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ തസ്തനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇലല്ലങനില  ആയതനിനട്ട്  എനട്ട്  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)നനിലവനില ഐ.ടനി.ഐ. വഭാടകേലക്കടനിടത്തനിലഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നലതന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ഡനി)  ഐ.ടനി.ഐ.  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  അനുകയഭാജലമഭായ  ഭൂമനി
കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  ഭൂമനി  അനുകയഭാജലമഭാകണഭാലയന്നട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനങനിലലാം  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ആയതട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ലകേഭാടുവള്ളനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലഎ.ടനി.ലഎ.  അനുവദനിച  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി)  ലഎ.ടനി.ലഎ. പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ തസ്തനികേകേള അനുവദനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് സജതീവമഭായനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഉണട്ട്.

(ഡനി)   ലകേഭാടുവള്ളനി  ലഎ.ടനി.ലഎ.  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലകേഭാടുവള്ളനി
ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനില  സര്കവ  നമ്പര്  67-ലലപട  2  ഏക്കകറഭാളലാം  സലലാം
ലഭലമഭാക്കഭാലമന്നട്ട്  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.   എന്നഭാല  സലലാം  വകുപനിനട്ട്
ഇതുവലരയുലാം  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിയനിടനില്ല.  ടനി  സലലാം  ലഎ.ടനി.ലഎ.
സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അനുകയഭാജലമഭാലണന്നട്ട്  പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.-യുലാം  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.
സലലാം  വകുപനിനട്ട്  ടകേമഭാറനി  ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിചനിടനില്ല.

ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള

225 (3494) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേണക്കനിലലപടനിട്ടുള്ളവരുലാം  അല്ലഭാത്തവരുമഭായനി  എത
ഇതരസലാംസഭാനലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള  കകേരളത്തനില  ഉണഭാകുലമന്നഭാണട്ട്
കേണക്കഭാക്കുന്നതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവര്  ഇവനിലട  എപ്രകേഭാരലാം  ജതീവനിതലാം  നയനിക്കുനലവനലാം  ഇവര്
സലാംസഭാന ജനതയട്ട് എപ്രകേഭാരലാം ഉപകേഭാരപ്രദമഭാകുനലവനലാം ഇവരുലട സഭാന്നനിദലലാം
അടനിയനനിര  ശദ  നലകകേണ  ഒരു  സഭാമൂഹലപ്രശ്നമഭാകുനകണഭാ  എന്നതുലാം
സലാംബനനിചട്ട്  ലതഭാഴെനില  വകുപനിലനറ  നനിഗമനങ്ങള  എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്;
ഇക്കഭാരലങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിടനിലല്ലങനില  അതനിനുകവണ എലനഭാലക്ക നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുലാം എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എല്ലഭാ  ലതഭാഴെനില

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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കമഖലകേളനിലലാം  സഭാന്നനിദലലാം  ഉറപനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുകമ്പഭാള  അവരുലട  കൃതലമഭായ
കേണക്കട്ട്  സൂക്ഷനിയ്ക്കുകേ,  കക്ഷമവലാം  സഭാമൂഹല  സരക്ഷയുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,  ആകരഭാഗല
സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ  എന്നനിവക്കഭായനി  ലതഭാഴെനില  വകുപ്പുലാം  മറ്റു  വകുപ്പുകേളുലാം
നഭാളനിതുവലര  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  എലനല്ലഭാലാം;  ഇവയഭായനി  എലനഭാലക്ക
തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനുകദ്ദേശനിക്കുന;

(ഡനി)  ഇവരനില  മഭാനഭലാംഗലാം,  ലകേഭാലപഭാതകേലാം,  ലഹരനി  കേടത്തട്ട്,  കമഭാഷണലാം
തുടങ്ങനി  കുറകൃതലങ്ങളനില  പങഭാളനികേളഭായവരുലട  കേണക്കട്ട്  ലതഭാഴെനില  വകുപനിലന്റെ
പക്കകലഭാ  മറ്റു  വകുപ്പുകേളുലട  പക്കകലഭാ  ഉകണഭാ;  എങനില  വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട വനിശദമഭായ കേണലക്കടുപട്ട് ലതഭാഴെനില
വകുപട്ട്  നടത്തനിയനിടനില്ല.   എന്നഭാല  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  ഗുലഭാത്തനി
ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ഫനിനഭാനസട്ട് & ടഭാകക്സൈഷലന്റെ 2013-ലല പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തട്ട് ഏകേകദശലാം 25 ലക്ഷത്തനിലധനികേലാം ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള
കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്നതഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   അകതഭാലടഭാപലാം  കകേരള  കുടനികയറ
ലതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  പദതനിയനില  53136  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  രജനിസ്റ്റര്
ലചേയനിട്ടുള്ളതഭായനി കേണക്കുണട്ട്.

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനിലഭാണട്ട്  കൂടുതലഭായുലാം  ഇതരസലാംസഭാന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള പണനിലയടുക്കുന്നതട്ട്.  ഇവരുലട സഭാന്നനിദലലാം ടനി  കമഖലയട്ട് വളലര
സഹഭായകേരലമന്നഭാണട്ട്  കേഭാണഭാന  സഭാധനിക്കുന്നതട്ട്.   ഇവര്  ഉണഭാക്കുന്ന  സഭാമൂഹല
പ്രശ്നങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  വകുപനിനട്ട്  കബഭാദലമുണട്ട്.   എന്നഭാല  ഇവ  സമഗമഭായനി
വനിലയനിരുത്തനിവരുന്നകതയുള. ഇവര്ക്കുകവണ പഭാര്പനിട സഗൗകേരലങ്ങള,  ആകരഭാഗല
പരനിരക്ഷ ഉറപഭാക്കല,  തനിരനിചറനിയല  കേഭാര്ഡട്ട്  നലകേനി  രജനികസ്ട്രഷന  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകേ എന്നനിവ നടപടനിക്രമങ്ങളുലട വനിവനിധ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(സനി)   ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  രജനികസ്ട്രഷനുലാം  ആകരഭാഗല
പരനിരക്ഷയുലാം  ലക്ഷലമനിടട്ട്  ഒരു  ആകരഭാഗല  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന
കേഭാരലലാം  പരനിഗണനിച്ചുവരുന.  പദതനി  പ്രഭാബലലത്തനില  വരുന്നകതഭാടുകൂടനി
ഇനഷസ്വറനസട്ട്  പദതനി  മുകഖന  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ആകരഭാഗല
സരക്ഷനിതതസ്വലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം  അകതഭാലടഭാപലാം  വനിവരകശഖരണലാം  നടത്തനി
തനിരനിചറനിയല  കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യഭാനുലാം  കേഴെനിയുലാം.   കകേരളത്തനിലല
ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായനി ഒരു കക്ഷമപദതനി കകേരള ബനിലഡനിലാംഗട്ട് &
അദര് കേണ്സ്ട്രക്ഷന വര്കക്കഴട്ട് ലവലലഫയര് കബഭാര്ഡനിലന്റെ കേതീഴെനില  2010  മഭാര്ചട്ട്
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മുതല  കകേരള  കുടനികയറ  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമപദതനി  എന്ന  കപരനില
നടപഭാക്കനിവരുന.  ഇഗൗ  പദതനിയനില  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുന്ന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
അപകേട മരണധനസഹഭായലാം, അതലഭാഹനിതങ്ങളക്കട്ട് സഹഭായലാം, മഭാരകേകരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്
ധനസഹഭായലാം,  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  കുടനികേളക്കട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ
ധനസഹഭായലാം,  മൃതശരതീരലാം നഭാടനില എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം,  ചേനികേനിത്സഭാ
ധനസഹഭായലാം,  പ്രസവ  ധനസഹഭായലാം  എന്നനിവ  ലഭനിക്കുന.   ഇതരസലാംസഭാന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനികലക്കഭായനി  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേലള  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  17-12-15-ലല  ജനി.ഒ.  (ആര്.ടനി.)
1717/15/ലതഭാഴെനില നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം ഒരു ടഭാസട്ട് കഫഭാഴട്ട് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാലത  അവരുലട  ആകരഭാഗലപരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ലമഡനിക്കല
കേലഭാമ്പുകേളുലാം നടത്തുന.

(ഡനി)  കുറകൃതലങ്ങളനില പങഭാളനികേളഭായവരുലട കേണക്കട്ട് ലതഭാഴെനില വകുപനിലന്റെ
പക്കലനില്ല.   ആഭലനര വകുപനിലന്റെ കേണക്കട്ട് പ്രകേഭാരലാം  18-5-2011  മുതല  24-5-15
വലര ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള പ്രതനികേളഭായനി  1839  ക്രനിമനിനല കകേസ്സുകേള
സലാംസഭാനത്തട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട രജനികസ്ട്രഷന

226 (3495)  ശതീ  .    മുല്ലക്കര രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പണനിലയടുക്കുന്ന  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
പൂര്ണ്ണമഭായ രജനികസ്ട്രഷന നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ആലകേ  കേണക്കട്ട്  തനിടലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്
സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പൂര്ണ്ണമഭായ രജനികസ്ട്രഷന നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില്ല.

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  ഒരു
കക്ഷമപദതനി കകേരള ബനിലഡനിലാംഗട്ട്  &  അദര് കേണ്സ്ട്രക്ഷന വര്കക്കഴട്ട് ലവലലഫയര്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേതീഴെനില  2010  മഭാര്ചട്ട്  മുതല  കകേരള  കുടനികയറ  ലതഭാഴെനിലഭാളനി
കക്ഷമപദതനി  എന്ന  കപരനില  നടപഭാക്കനിവരുന.   ടനി  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  53136
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  അലാംഗമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
രജനികസ്ട്രഷനുലാം  ആകരഭാഗല  പരനിരക്ഷയുലാം  ലക്ഷലമനിടട്ട്  ഒരു  ആകരഭാഗല  ഇനഷസ്വറനസട്ട്
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  പദതനി  പ്രഭാബലലത്തനില
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വരുന്നകതഭാടുകൂടനി  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  പദതനി  മുകഖന  ഇതരസലാംസഭാന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ആകരഭാഗല  സരക്ഷനിതതസ്വലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം  അകതഭാലടഭാപലാം
വനിവരകശഖരണലാം  നടത്തനി  തനിരനിചറനിയല  കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യഭാനുലാം
കേഴെനിയുലമന്നഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷ.

    ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട വഭാസസലങ്ങളുലട
പരനിമനിതനികേള

227  (3496)  ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  വഭാസസലങ്ങളുലട  പരനിമനിതനികേള
ആകരഭാഗല  പ്രശ്നങ്ങള  സൃഷനിക്കുന്നതട്ട്  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരലാം
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  വഭാസസലങ്ങള  ആകരഭാഗലകേരമഭായനി  ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ലതഭാഴെനിലടമകേകളഭാടട്ട് നനിയമപരമഭായനി നനിഷ്കര്ഷനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.   ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  തനിങ്ങനിപഭാര്ക്കുന്ന  കലബര്
കേലഭാമ്പുകേളനിലല  ജതീവനിത/ശുചേനിതസ്വ  നനിലവഭാരലാം  പരനിതഭാപകേരമഭാലണന്നട്ട്
കബഭാദലലപടതനിലന  തുടര്ന്നട്ട്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  സഗൗകേരലവലാം  ശുചേനിതസ്വവലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  9  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉളലപടുത്തനി  3-8-2016-ല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ) 960/16/ലതഭാഴെനില നമ്പരഭായനി സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാലത  ഇവരുലട  ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനികലക്കഭായനി  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേലള  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  17-12-15-ലല  ജനി.ഒ.  (ആര്.ടനി.)
1717/15/ലതഭാഴെനില നമ്പര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം ഒരു ടഭാസട്ട് കഫഭാഴട്ട് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ജനില്ലഭാ  കലബര്  ഒഭാഫതീസര്  (എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്)  കേണ്വതീനറുലാം  ജനില്ലഭാ  ലമഡനിക്കല
ഓഫതീസര് (ആകരഭാഗല വകുപട്ട്), ഫഭാകറതീസട്ട് & കബഭായനികലഴട്ട് ഇനലസകര്, ലഡപഡ്യൂടനി
ഡയറകര്  (തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപട്ട്)  എന്നനിവലര  അലാംഗങ്ങളഭായുലാം
ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  ടഭാസട്ട്കഫഭാഴനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്
ഉഗൗര്ജ്ജനിതമഭായനി  നടനവരുന.   സലാംസഭാനത്തട്ട്  ജനില്ലഭാ  കലബര്  ഓഫതീസര്
(എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്)മഭാരുലട  കനതൃതസ്വത്തനില  1979-ലല  കുടനികയറ  ലതഭാഴെനിലഭാളനി
നനിയമലാം, 1970-ലല കേരഭാര് ലതഭാഴെനിലഭാളനി നനിയമലാം, 1996-ലല ബനിലഡനിലാംഗട്ട്  &  അദര്
കേണ്സ്ട്രക്ഷന  ലവലലഫയര്  ആകട്ട്  എന്നതീ  നനിയമങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  നടത്തുന്ന
പരനികശഭാധനയനില കേലണത്തുന്ന നനിയമലലാംഘനങ്ങളലക്കതനിലര നനിയമനടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചട്ട് ടനി ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ആകരഭാഗലലാം,  ലതഭാഴെനില സരക്ഷ, കക്ഷമലാം എന്നനിവ
ഉറപട്ട് വരുത്തുന.
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ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ആകരഭാഗല പ്രശ്നങ്ങള

228 (3497) ശതീ  .   എന   .  എ  .   ലനല്ലനിക്കുന്നട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനിലല  ലപരനിയ  കകേന്ദ്ര  സര്വകേലഭാശഭാലയനില
നനിര്മ്മേഭാണ  കജഭാലനിയനില  ഏർലപടനിരുന്ന  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
മലമ്പനനി ബഭാധനിച്ചു എന്ന വഭാര്ത്ത ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില ഇക്കഭാരലത്തനില
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലനഭാലക്കലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എത  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭാണട്ട്  മലമ്പനനി  ബഭാധനിചതട്ട്;  ഏതട്ട്
ലതഭാഴെനിലനിനഭാണട്ട്  ഇവര്  നനികയഭാഗനിക്കലപടതട്ട്;  ആരഭാണട്ട്  ഇവലര  അപ്രകേഭാരലാം
നനികയഭാഗനിചതട്ട് ;

(സനി)  അലാംഗതീകൃത  ഏജനസനികേള  മുകഖനയഭാകണഭാ  ഇവര്  വന്നതുലാം  കകേന്ദ്ര
സര്വകേലഭാശഭാലയനില  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനിയനില  ഏര്ലപടതുലാം  എന്നതട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  ആകരഭാഗല  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  പദതനിയുലട
കേതീഴെനില വരുന്നവരഭാകണഭാ;

(ഇ)  പ്രധഭാന  നഗരങ്ങളുലട  കേവലകേളനില  എല്ലഭാ  ദനിവസവലാം  രഭാവനിലല
ഒത്തുകൂടുന്ന ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള പലരുലാം വനിവനിധ കജഭാലനികേളക്കഭായനി
കൂടനിലക്കഭാണട്ട്  കപഭാകുന്നതട്ട്  നനിയമഭാനുസൃതമഭാകണഭാ  എന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇലല്ലങനില ഇതനിലനതനിലര എനട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്
എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  അധനികൃതര്  ടനി  കമഖലയനില  പരനികശഭാധന
നടത്തനി മലമ്പനനി ബഭാധനിചവര്ക്കട്ട് ചേനികേനിത്സഭാ സഗൗകേരലലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 42 കപര്ക്കട്ട് മലമ്പനനി ബഭാധനിചതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണ
കമഖലയുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  എല്ലഭാത്തരലാം  ലതഭാഴെനിലകേളനിലലാം  ടനി  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള
ഏര്ലപടനിരുന. കമരനിമഭാതഭാ, രഭാജ്ദസ്വതീപട്ട് എന്നതീ കേമ്പനനികേളക്കുകവണനി കകേഭാണ്ട്രെഭാകര്
മുകഖനയഭാണട്ട് ഇവലര കജഭാലനിക്കട്ട് നനികയഭാഗനിചതട്ട്.

(സനി)   ബനലപട കകേഭാണ്ട്രെഭാകര്മഭാര് എറണഭാകുളലത്ത ലസനട്രെല കലബര്
കേമ്മേതീഷണര് ഓഫതീസനിലനനിനലാം ടലസനസട്ട് എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി)  അല്ല.  അഞ്ചുലാം അതനില കൂടുതലലാം ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള
കേരഭാറുകേഭാരന മുകഖന കജഭാലനിലയടുപനിക്കുകേയഭാലണങനില  1979-ലല ഇതരസലാംസഭാന
ലതഭാഴെനിലഭാളനി നനിയമപ്രകേഭാരലാം ലതഭാഴെനിലടമ രജനികസ്ട്രഷനുലാം കേരഭാറുകേഭാരന ടലസനസലാം
നനിര്ബനമഭായുലാം എടുകക്കണതഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട് കനരനിടട്ട് ലതഭാഴെനില കതടനിവരുന്ന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ഇഗൗ വലവസ ബഭാധകേമല്ല.  സലാംസഭാനത്തട്ട് ലതഭാഴെനിലനിനഭായനി
എത്തനികചരുന്നതട്ട്  ബഹുഭൂരനിപക്ഷവലാം  ഇത്തരത്തനില  കനരനിടട്ട്  വരുന്നവരഭാണട്ട്.
ആയതനിനഭാല  ഇവര്ലക്കതനിലര  നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
പരനിമനിതനികേളുണട്ട്. 

ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട രജനികസ്ട്രഷന

229 (3498)   ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  രജനികസ്ട്രഷനുമഭായനി  ബനലപടട്ട്
എലനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില  എത  ഇതരസലാംസഭാന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട രജനികസ്ട്രഷന നടപടനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  മണ്ഡലത്തനിലല  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
രജനികസ്ട്രഷന അടനിയനരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള കുടനികയറ ലതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി പദതനിയനില 2013-ലല ഒരു
പഠനറനികപഭാര്ടട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  53136 ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുള്ളതഭായനി
കേണക്കുണട്ട്.  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  രജനികസ്ട്രഷനുലാം
ആകരഭാഗലപരനിരക്ഷയുലാം  ലക്ഷലമനിടട്ട്  'ആവഭാസട്ട്'  എന്ന  കപരനില  ഒരു  ആകരഭാഗല
ഇനഷസ്വറനസട്ട്  പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം  പരനിഗണനിച്ചുവരുന.  പദതനിയുലട
പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി ലഎ.ടനി. മനിഷന, ചേനിയഭാക്കട്ട്, അക്ഷയ, യു.ലഎ.ഡനി.
എന്നതീ ഏജനസനികേളുമഭായുലാം ആകരഭാഗലലാം,  ആഭലനരലാം,  റവനഡ്യൂ,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണലാം
എന്നതീ വകുപ്പുകേളുമഭായനി ബനലപട്ടുലാം അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള നടനവരുന.

(ബനി)   ലതഭാഴെനില  വകുപട്ട്  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില  ഇതരസലാംസഭാന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട രജനികസ്ട്രഷന നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിടനില്ല.

(സനി)  ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട രജനികസ്ട്രഷന നടത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 
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ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളനിലനനിനണഭാകുന്ന അതനിക്രമങ്ങള

230 (3499) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  സഭാമൂഹനികേ  സരക്ഷനിതതസ്വത്തനിനട്ട്
പ്രശ്നങ്ങള ഉണഭാക്കുന്ന കേഭാരലങ്ങള ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളനില നനിനണഭാകുന്ന അതനിക്രമങ്ങള , ക്രനിമനിനല
സലാംഘങ്ങളുമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  പല  തരത്തനിലള്ള  അതനിക്രമങ്ങളനില  ഏര്ലപടുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്നതട്ട്  തടയഭാന  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസ്വതീകേരനിചലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കേഞ്ചഭാവട്ട് ഉളലപലടയുള്ള മയക്കു മരുനകേളുലട വലഭാപകേമഭായ ഉപകഭഭാഗലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്ന  തരത്തനില  ഇത്തരക്കഭാരുലട  ഇടലപടലകേള  തടയഭാനുലാം,
ലതഭാഴെനില  കമഖലയനിലളലപലട  സരക്ഷനിതതസ്വമുണഭാക്കുവഭാനുമുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളനില നനിനണഭാകുന്ന അതനിക്രമങ്ങള, ക്രനിമനിനല
സലാംഘങ്ങളുമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  പല  തരത്തനിലള്ള  അതനിക്രമങ്ങളനില  ഏര്ലപടുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്നതട്ട് തടയുവഭാന നനിയമനടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഇത്തരലാം സലാംഭവങ്ങള ശദയനിലലപടഭാല നനിലവനിലള്ള നനിയമങ്ങളക്കട്ട്
വനികധയമഭായനി ശക്തമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ആവഭാസട്ട് പദതനി
231 (3500)  ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .  സതതീശന  :

ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര്  :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന  :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്   : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ആവഭാസട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ, വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവര്ക്കട്ട്  ഇനഷസ്വറനസലാം  സഭാര്ടട്ട്  കേഭാര്ഡുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
എലനല്ലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇഗൗ പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ഏലതങനിലലാം ധനകേഭാരല സഭാപനലത്ത
സഹകേരനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ, വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  രജനികസ്ട്രഷനുലാം  ആകരഭാഗല
പരനിരക്ഷയുലാം  ലക്ഷലമനിടട്ട്  ഒരു  ആകരഭാഗല  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിച്ചുവരുന.  പദതനിയുലട പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി ലഎ.ടനി.
മനിഷന,  ചേനിയഭാക്കട്ട്,  അക്ഷയ,  യു.ലഎ.ഡനി.  എന്നതീ ഏജനസനികേളുമഭായുലാം ആകരഭാഗലലാം,
ആഭലനരലാം,  റവനഡ്യൂ,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണലാം  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ബനലപട്ടുലാം
അവകലഭാകേനകയഭാഗങ്ങള നടനവരുന.  പദതനി പ്രഭാബലലത്തനില വരുന്നകതഭാടുകൂടനി
ഇനഷസ്വറനസട്ട്  പദതനി  മുകഖന  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ആകരഭാഗല
സരക്ഷനിതതസ്വലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം  അകതഭാലടഭാപലാം  വനിവരകശഖരണലാം  നടത്തനി
തനിരനിചറനിയല കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാനുലാം കേഴെനിയുലാം.

(ബനി)  വനിവനിധ  സലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിന്നട്ട്  കകേരളത്തനിലലത്തനി  വനിവനിധ
കമഖലകേളനില  കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന  18  വയസനിനുലാം  60  വയസനിനുലാം  ഇടയനിലള്ള  25
ലക്ഷകത്തഭാളലാം  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലളയഭാണട്ട്  നനിര്ദ്ദേനിഷ
ഇനഷസ്വറനസനിലന്റെ  പരനിധനിയനില  ലകേഭാണ്ടുവരഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.   പദതനിയനില
അലാംഗമഭാകുന്ന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം  15,000  രൂപയുലട സഗൗജനല
ചേനികേനിത്സ സലാംസഭാനലത്ത എല്ലഭാ സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളനിലനനിനലാം എലാംപഭാനല
ലചേയ  സസ്വകേഭാരല  ആശുപതനികേളനിലനനിനലാം   ലഭലമഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.
തുടക്കലമന്ന  നനിലയനില  ഏകേകദശലാം  5  ലക്ഷലാം  കപലര  ഇഗൗ  പദതനിയനില
കചേര്ക്കുന്നതനിനട്ട്  ലക്ഷലമനിടുന.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കുലാം  ഇതരസലാംസഭാന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള  കജഭാലനിക്കട്ട്  നനികയഭാഗനിക്കുന്ന  വനിവനിധ  ലതഭാഴെനില  കമഖലയനില
ഉളലപടവര്ക്കുലാം  വലക്തനികേളക്കുലാം  വലര  വനിവരങ്ങള  ഉപയുക്തമഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുന്ന
വനിധത്തനിലള്ള സവനികശഷ തനിരനിചറനിയല നമ്പര്, കേഡ്യൂ.ആര്. കകേഭാഡട്ട്, ചേനിപട്ട് എന്നനിവ
ഉളലക്കഭാള്ളനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  വനിവനികധഭാകദ്ദേശല  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  ലനിങട്ട്ഡട്ട്  തനിരനിചറനിയല
കേഭാര്ഡട്ട് നലകുകേയഭാണട്ട് ആവഭാസട്ട് പദതനിയുലട ലക്ഷലലാം.

(സനി)  പദതനി  നടപനിലഭാകക്കണ  ഏജനസനി,  ഉപകയഭാഗനികക്കണ
കസഭാഫ്റ്റെട്ട് ലവയര്,  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  ലനിങട്ട്ഡട്ട്  തനിരനിചറനിയല  കേഭാര്ഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,
പ്രനിന്റെനിലാംഗട്ട്,  വനിതരണലാം  എന്നനിവ  നഭാഷണല  കകേഭാലമ്പകററതീവട്ട്  ഓപണ്  ലടണര്
നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് പ്രഭാഥമനികേമഭായനി തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

കേലയ്കക്കഭാടട്ട് വനനിതഭാ ലഎ.ടനി.ലഎ.

232 (3501) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാത്തന്നൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലലപട  പൂതക്കുളലാം
ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല  കേലയ്കക്കഭാടട്ട്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  മുന  എല.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്
അനുവദനിചനിരുന്ന  വനനിതഭാ  ലഎ.ടനി.ലഎ.  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പ്രസ്തുത  സര്ക്കഭാര്
എലനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിരുനലവന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  മുന സര്ക്കഭാര് പ്രസ്തുത ലഎ.ടനി.ലഎ.  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന യഭാലതഭാരു

നടപടനിയുലാം  സസ്വതീകേരനിചനില്ല എന്ന ആകക്ഷപലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത വനനിതഭാ ലഎ.ടനി.ലഎ.  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  മുനഗണന നലകേനി

അതനിനഭായുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേഭാത്തന്നൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലലപട  പൂതക്കുളലാം

ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല  കേലയ്കക്കഭാടട്ട്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  മുന  എല.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്

വനനിതഭാ ലഎ.ടനി.ലഎ. അനുവദനിചനിരുന്നനില്ല.

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി)   സലലാം,  ലകേടനിടലാം  ഉളലപലടയുള്ള  ഭഗൗതനികേ  സഗൗകേരലങ്ങള

സഗൗജനലമഭായനി  ലഭലമഭായഭാല  ലഎ.ടനി.ലഎ.  സഭാപനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം

പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ചേഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല കേണ്സ്ട്രക്ഷന അക്കഭാദമനി

233 (3502) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല കേണ്സ്ട്രക്ഷന അക്കഭാദമനിയുലട

ആവശലത്തനിനഭായനി  ചേഭാത്തന്നൂര്  സഹകേരണ  സനിന്നനിലാംഗട്ട്  മനില  പകേരലാം  തന്ന  16

ലസന്റെട്ട്  ഭൂമനിയുലട  ആധഭാരലാം  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയട്ട്  കപഭാക്കട്ട്  വരവട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

ആയതട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചേഭാത്തന്നൂര്  കേണ്സ്ട്രക്ഷന  അക്കഭാദമനിക്കഭായനി  ഏലറടുത്ത  സലത്തട്ട്

കേണ്സ്ട്രക്ഷന  അക്കഭാദമനികയഭാ  സമഭാന  സഭാപനങ്ങകളഭാ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇഗൗ

സര്ക്കഭാര്  അടനിയനര പരനിഗണന നലകുകമഭാ;  ഇതുവലര  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   കപഭാക്കുവരവട്ട്  നടത്തനിയനിടനില്ല.   കകേരള  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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ലതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമകബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേതീഴെനില,  ടഹദരഭാബഭാദനില  നനിലവനിലള്ള

കേണ്സ്ട്രക്ഷന  അക്കഭാദമനിയുലട  മഭാതൃകേയനില  ഒരു  സഭാപനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്

11-8-2009-ല  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  നലകുകേയുണഭായനി.  തുടര്ന്നട്ട്  വലവസഭായ

വകുപനിലന്റെ ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം ലകേഭാല്ലലാം ജനില്ലയനിലല ചേഭാത്തന്നൂരനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന

ലകേഭാല്ലലാം  സഹകേരണ  സനിന്നനിലാംഗട്ട്  മനിലസട്ട്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലള്ള

10  ഏക്കര്  സലലാം  കേണ്സ്ട്രക്ഷന  അക്കഭാദമനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി

23-2-2011-ല  വനിലയ്ക്കുവഭാങ്ങനി.  തുടര്ന്നട്ട്  കകേരള  കേണ്സ്ട്രക്ഷന  അക്കഭാദമനി

സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി അക്കഭാദമനിക്കുകവണനി വനിലയട്ട്

വഭാങ്ങനിയ 10 ഏക്കര് വസ്തുവനിനട്ട് ചുറ്റുമതനില ലകേട്ടുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കലവ,

ടനി  വസ്തുവനിലന്റെ  ഒരു ഭഭാഗത്തട്ട്  സനിന്നനിലാംഗട്ട്  മനില്ലനിലന്റെ  ഇലക്ട്രേനിക്കല  സലാംവനിധഭാനങ്ങള

ഉളലപടുന്നതനിനഭാല  ടനി  സലലാം  തനിരനിലകേ  ലഭനിചനിലല്ലങനില  ആയതട്ട്  സനിന്നനിലാംഗട്ട്

മനില്ലനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലത്ത  ബഭാധനിക്കുലമനലാം  ആയതനിനഭാല  പ്രസ്തുത  ഇലക്ട്രേനികേട്ട്

സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉളലപടുന്ന വസ്തു സനിന്നനിലാംഗട്ട്  മനില്ലനിനട്ട്  തനിരനിലകേ നലകേണലമനലാം

ഇതനിനട്ട്  പകേരമഭായനി  അനുകയഭാജലമഭായ  വസ്തു  നലകേഭാലമനലാം  മനില  അധനികൃതര്

അറനിയനിചതനിലനത്തുടര്ന്നട്ട്  നലകകേണ  ഭൂമനിയുലാം  ഏലറടുകക്കണ  ഭൂമനിയുലാം  21-7-2012-ല

അളന്നട്ട്  തനിടലപടുത്തുകേയുണഭായനി.   ഇപ്രകേഭാരലാം  മനില്ലനിനട്ട്  6.48  ആര്  (16  ലസന്റെട്ട്)

സലത്തനിനട്ട്  പകേരലാം  കദശതീയപഭാതകയഭാടട്ട്  കചേര്നള്ള  വസ്തു  കേണ്സ്ട്രക്ഷന

അക്കഭാദമനിക്കഭായനി  ഏലറടുക്കുന്നതനിനട്ട്  20-12-2012-ല  ധഭാരണഭാപതലാം  ഒപനിട്ടു.

കൂടഭാലത  ഇപ്രകേഭാരലാം  ടകേമഭാറലാം  ലചേയ്യുന്ന  16  ലസന്റെട്ട്  വസ്തു  അളന്നട്ട്  തനിരനിചട്ട്

സര്കവക്കലട്ട് ല സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

സ്റ്റഭാര്ടട്ട് അപട്ട് സലാംരലാംഭങ്ങള കപഭാലള്ള ലചേറുകേനിട സലാംരലാംഭങ്ങള

234 (3503)   ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസദ്ദേതീന  : 

ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം  : 

ശതീ  .   പനി  .  ബനി  .   അബ് ദുള റസഭാകേട്ട്  : 

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലലാം

എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സ്റ്റഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്  സലാംരലാംഭങ്ങള  കപഭാലള്ള  ലചേറുകേനിട  സലാംരലാംഭങ്ങലള

കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില  ലതഭാഴെനിൽ  വകുപനിലന്റെ  നയലമനഭാലണന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇത്തരലാം  സലാംരലാംഭങ്ങള  ലതഭാഴെനില  സഭാപനലാം  എന്നതനിലന്റെ

നനിര്വചേനത്തനില ഉളലപടുകമഭാ എന്ന കേഭാരലലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) എങനില പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴെനിലഭാളനി, ലതഭാഴെനിലടമഭാ നനിര്വചേനത്തനില 
കേഭാലഭാനുസൃതമഭാറലാം വരുത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇത്തരലാം ലചേറുകേനിട സലാംരലാംഭങ്ങലള കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതഭാണട്ട് നയലാം.

(ബനി)  ഉളലപടുലാം.

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

എലാംകപഭായട്ട് ലമന്റെട്ട് എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചുകേലള ടനപുണല, ലതഭാഴെനിലക്ഷമതഭാ

വനികേസന കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കല

235 (3504) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്  :

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി  :

ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന  :

ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചുകേലള  ടനപുണല,  ലതഭാഴെനിലക്ഷമതഭാ

വനികേസന കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില പ്രസ്തുത പദതനികേളുലട ലക്ഷലങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  നഭാഷണല  സനില  ലഡവലപട്ട്ലമന്റെട്ട്  ലസന്റെറനില  നനിന്നട്ട്

സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എലാംപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചുകേളനില  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ

ഭനിന്നകശഷനിയുള്ളവര്ക്കട്ട് അനുകയഭാജലമഭായ ലതഭാഴെനില കേലണത്തുന്നതനിനട്ട് ഏലതങനിലലാം

തരത്തനിലള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.
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(ബനി) നഭാഷണല എലാംകപഭായട്ട് ലമന്റെട്ട് സര്വതീസട്ട് വകുപട്ട് മുകഖന എലാംകപഭായട്ട് ലമന്റെട്ട്

എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചുകേലള ലതഭാഴെനില ടനപുണല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്ന എലാംകപഭായബനിലനിറനി

ലസന്റെര് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറുകേളനില രജനിസ്റ്റര്

ലചേയ്യുന്ന  അഭലസ്തവനിദലരുലാം  ലതഭാഴെനില  രഹനിതരുമഭായ  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുലട

അഭനിരൂചേനി,  സനിലഗലഭാപട്ട്  എന്നനിവ വനിവനിധ അസസട്ട്ലമന്റെട്ട്  ലടസ്റ്റുകേള ഉപകയഭാഗനിചട്ട്

വനിലയനിരുത്തനി  നഡ്യൂനതകേള  കേലണത്തുകേയുലാം  കസഭാഫ്റ്റെട്ട്സനില്ലുകേള,  ആശയ

വനിനനിമയകശഷനി എന്നനിവ വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പരനിശതീലനലാം നലകുന്നകതഭാലടഭാപലാം

ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേലള സസ്വകേഭാരല കമഖലയനിലല ലതഭാഴെനില കനടനിലയടുക്കഭാന ലതഭാഴെനില

ദഭാതഭാക്കളുമഭായനി  കനരനിട്ടുലാം  കജഭാബട്ട്  ലഫയറുകേള  സലാംഘടനിപനിച്ചുലാം  അവസരലാം

ഉണഭാക്കനിലക്കഭാടുക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട് എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറുകേളുലട ലക്ഷലലാം.

(സനി)  ഇല്ല.

(ഡനി)   ഉണട്ട്.   എലാംകപഭായട്ട് ലമന്റെട്ട്  എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചനില  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുള്ള

ഭനിന്നകശഷനിയുള്ള ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കഭായനി 'ടകേവലല' എന്ന കപരനില ഒരു സമഗ

ലതഭാഴെനില പുനരധനിവഭാസ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 

എലാംകപഭായട്ട് ലമന്റെട്ട് എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചുകേള മുകഖനയുള്ള നനിയമനലാം

236 (3505) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുടസന  തങ്ങള  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)സലാംസഭാനത്തട്ട് എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചുകേലള കനഭാക്കുകുത്തനികേളഭാക്കനി

വകുപട്ട് അധലക്ഷനമഭാര് കനരനിടട്ട് നനിയമനലാം നടത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

എങനില വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷലാം ഗവണ്ലമന്റെട്ട്, അര്ദ

സര്ക്കഭാര്,  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള,  ജുഡതീഷലല  സഭാപനങ്ങള,

കേമ്മേതീഷനുകേള,  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേള,  കേസ്വഭാസനി  ജുഡതീഷലറനി  സഭാപനങ്ങള

കുസ്കുൂടഭാലത  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കനരനിട്ടുളള  നനിയനണത്തനിലളളതുലാം

ഇല്ലഭാത്തതുമഭായ എത സഭാപനങ്ങളനില എത കപലര എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചട്ട്

വഴെനി നനിയമനിച്ചു; ജനില്ലതനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചട്ട്  വഴെനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വന്നതനിനുകശഷലാം

നലകേനിയ നനിയമനങ്ങള എത; വകുപട്ട് തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ചേനില  വകുപ്പുകേളനില  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  ഇത്തരലാം  നനിയമനങ്ങലള

സലാംബനനിചട്ട്  എലാംകപഭായട്ട് ലമന്റെട്ട്  വകുപനിനട്ട്  സനി.എന.വനി.  ആകട്ട്  പ്രകേഭാരലാം

സസ്വതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുന്ന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  3654 ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേലള വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളനില നനിയമനിച്ചു.  ജനില്ല

തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

തനിരുവനനപുരലാം - 567

ലകേഭാല്ലലാം - 182

പത്തനലാംതനിട - 117

ആലപ്പുഴെ - 314

കകേഭാടയലാം - 219

ഇടുക്കനി - 124

എറണഭാകുളലാം - 595

തൃശ്ശൂര് - 186

പഭാലക്കഭാടട്ട് - 197

മലപ്പുറലാം - 421

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് - 261

കേണ്ണൂര് - 193

വയനഭാടട്ട് - 135

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് - 143

ആലകേ - 3654
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(സനി)  ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷലാം 3654 കപര്ക്കട്ട്

എലാംകപഭായട്ട് ലമന്റെട്ട് എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചുകേള വഴെനി നനിയമനലാം നലകേനി. വകുപ്പുതനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട്

ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് -77

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് -1983

സലാംസഭാന അര്ദ സര്ക്കഭാര്  -1198

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള -68

സസ്വകേഭാരല സഭാപനങ്ങള -328

(പ്രഭാഥമനികേ/അപക്സൈട്ട് സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള/മനിലമ)

എലാംകപഭായട്ട് ലമന്റെട്ട് എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചുകേളുലട നവതീകേരണലാം

237  (3506)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചുകേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനട്ട്  സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന
നടപടനികേള എലനല്ലഭാമഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചുകേള  വഴെനി  കൂടുതല  കപര്ക്കട്ട്  ലതഭാഴെനില
അവസരങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാന  എലനല്ലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   എലാംകപഭായട്ട് ലമന്റെട്ട്  എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചുകേള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
എലാംകപഭായട്ട് ലമന്റെട്ട്  എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചുകേള  വഴെനിയുള്ള  കസവനങ്ങള  ഓണ്ടലനഭായനി
ജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേരള  എന.ലഎ.സനി.  മുകഖന  ഓണ്ടലന
കസഭാഫ്റ്റെട്ട് ലവയര്  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
കൂടഭാലത  വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സതഭാരലമഭാക്കുന്നതനികലക്കുലാം
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ലമചലപട  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനികലക്കുലാം  ഇ-ഓഫതീസട്ട്
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   ആയതനിലന്റെ  ആദലഘടമഭായനി  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്
ഡയറകകററനിലലാം മൂന്നട്ട് കമഖലഭാ എലാംകപഭായട്ട് ലമന്റെട്ട് ലഡപഡ്യൂടനി ഡയറകര് ഓഫതീസനിലലാം
ജനില്ലഭാതലലാം  വലരയുള്ള  25  സബട്ട്  ഓഫതീസകേളനിലലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
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(ബനി)  എലാംകപഭായട്ട് ലമന്റെട്ട്  എക്കചേഞ്ചുകേള  വഴെനി  കൂടുതല  കപര്ക്കട്ട്

ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  നഭാഷണല  എലാംകപഭായട്ട് ലമന്റെട്ട്

സര്വതീസട്ട് വകുപട്ട് മുകഖന എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസന്റെര് എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനി

വരുനണട്ട്.  എലാംകപഭായട്ട് ലമന്റെട്ട് എക്കചേഞ്ചുകേളനില അറനിയനിക്കുന്ന ഒഴെനിവകേളക്കട്ട് പുറകമ

അഭലസ്തവനിദലരഭായ  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്  സസ്വകേഭാരല  കമഖലയനിലല

ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി,  ജനില്ലഭാതലത്തനില കജഭാബട്ട് ലഫയറുകേളുലാം

സലാംസഭാന  തലത്തനില  'നനിയുക്തനി'  എന്ന  കപരനില  ലമഗഭാ  കജഭാബട്ട്  ലഫയറുകേളുലാം

സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുനണട്ട്. 

കേര്ഷകേലത്തഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട്

238 (T*3507) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 

ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേര്ഷകേലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില  അലാംഗമഭായ  60

വയസ്സുകേഴെനിഞവര്ക്കുള്ള  അതനിവര്ഷഭാനുകൂലലലാം  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്

ആര്ലക്കങനിലലാം  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില  എത  കപര്ക്കട്ട്

നലകേനിലയനലാം എത രൂപ നലകേനിലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അതനിവര്ഷഭാനുകൂലലലാം കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാലത വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്

എലനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണട്ട്.   കകേരള  കേര്ഷകേ  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില  മുന

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  അതനിവര്ഷഭാനുകൂലലമനിനത്തനില  21498  അകപക്ഷകേളനിലഭായനി

16.69 കകേഭാടനി രൂപ വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) സര്ക്കഭാര് ഗഭാന്റുലാം അലാംശദഭായവലാം ഭൂവടമഭാവനിഹനിതവമഭായനി സസ്വരൂപനിക്കുന്ന

തുകേയനില  നനിനലാം  സതീനനികയഭാരനിറനി  പ്രകേഭാരലാം  നനിലവനില  അതനിവര്ഷഭാനുകൂലലലാം

നലകേനിവരുന.  ആനുകൂലലലാം  യഥഭാസമയലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യഭാന  സര്ക്കഭാര്

ലക്ഷലമനിടുന.  കബഭാര്ഡനിലന  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി

അലാംശദഭായവലാം  ഭൂവടമഭാവനിഹനിതവലാം  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം

പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള തനിരനിചറനിയുന്നതനിനുലാം രജനിസ്റ്റര്

ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം പദതനി

239  (3508)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കകേരള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലതഭാഴെനില ശക്തനിയുലട  പ്രധഭാന ഭഭാഗമഭായനിരനിയ്ക്കുന്ന

ഇതരസലാംസഭാനലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേലള  തനിരനിചറനിയുന്നതനിനുലാം  ,രജനിസ്റ്റര്

ലചേയ്യുന്നതനിനുമഭായനി  'ആവഭാസട്ട്'  എന്ന ഒരു പുതനിയ  പദതനിയുലാം  ഇവർക്കഭായനി  ഒരു

ആകരഭാഗല ഇനഷസ്വറനസലാം ലകേഭാണ്ടുവരുലമന്നട്ട് ഈവര്ഷലത്ത ബജറനില പ്രഖലഭാപനിച

പ്രകേഭാരലാം ഈ കേഭാരലത്തനികലക്കട്ട് എലനല്ലഭാലാം നടപടനികേള ഇതുവലര സസ്വതീകേരനിച്ചു എന്നട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  രജനികസ്ട്രഷനുലാം ആകരഭാഗല  പരനിരക്ഷയുലാം

ലക്ഷലമനിടട്ട്  ഒരു  ആകരഭാഗല  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കേഭാരലലാം

പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.   പദതനിയുലട  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ലഎ.ടനി.

മനിഷന,  ചേനിയഭാക്കട്ട്,  അക്ഷയ,  യു.ലഎ.ഡനി.  എന്നതീ ഏജനസനികേളുമഭായുലാം ആകരഭാഗലലാം,

ആഭലനരലാം,  റവനഡ്യൂ,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണലാം  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ബനലപട്ടുലാം

അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള നടനവരുന. പദതനി പ്രഭാബലലത്തനില വരുന്നകതഭാടുകൂടനി

ഇനഷസ്വറനസട്ട്  പദതനി  മുകഖന  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ആകരഭാഗല

സരക്ഷനിതതസ്വലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം  അകതഭാലടഭാപലാം  വനിവരകശഖരണലാം  നടത്തനി

തനിരനിചറനിയല കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാനുലാം കേഴെനിയുലാം.

സനില ഇനല ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട് കപ്രഭാഗഭാലാം

240 (T*3509)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  വനിഭഭാവന   ലചേയ  സനില  ഇനല  ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്  കപ്രഭാഗഭാലാം

കകേരളത്തനില  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികന്റെതട്ട്  ഉളലപലടയുള്ള

കജഭാലനികേളക്കട്ട് ഈ പരനിശതീലനലാം അനനിവഭാരലമഭാലണന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം നനിലവനിലകണഭാ;

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് വനിഭഭാവന  ലചേയ സനില ഇനല ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട് കപ്രഭാഗഭാമനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി ടപ്രലാംമനിനനികസ്റ്റഴട്ട് കേഗൗശല വനികേഭാസട്ട് കയഭാജന  (PMKVY),  ദതീനദയഭാല

ഉപഭാധലഭായ  ഗഭാമതീണ  കേഗൗശല  കയഭാജന  (DDUGKY)  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേള

നനിലവനില കകേരളത്തനില നടനവരുന.

മനിനനിസ്ട്രനി  ഓഫട്ട്  ഫനിനഭാനസട്ട്  (ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  എക്കകണഭാമനികേട്ട്

അഫകയഴട്ട്)-ലന്റെ  27-10-2013-ലല  ഗസറട്ട്  കനഭാടനിഫനികക്കഷന  പ്രകേഭാരലാം

കനഭാടനിഫനികക്കഷന  തതീയതനിയുലട  മൂന്നഭാലാം  വര്ഷലാം  മുതല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികലയ്ക്കുലാം

ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനികലയ്ക്കുമുള്ള  നനിയമനങ്ങളക്കുള്ള  കയഭാഗലതകേളക്കട്ട്

NSQF-ലന്റെ  നനിബനനകേളകൂടനി  ഉളലക്കഭാള്ളനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  മഭാറലാം  വരുത്തുലാം

എന്നതഭാണട്ട്.  എന്നനിരുന്നഭാലലാം നനിലവനില ഇതട്ട് പ്രഭാബലലത്തനില വന്നനിടനില്ല.

തൃപ്പൂണനിത്തുറ കകേന്ദ്രമഭാക്കനി കേരനിയര് ലഡവല്പലമന്റെട്ട് ലസന്റെര്

241 (3510) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലലാം

എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  സ്കൂള-കകേഭാകളജട്ട്  വനിദലഭാര്തനികേളുലട

ഉന്നതപഠനത്തനിനുലാം  ലതഭാഴെനില  കനടുന്നതനിനുലാം  സഹഭായകേരമഭാകുന്ന  രതീതനിയനില

കേരനിയര്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ലസന്റെര്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്

ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇലല്ലങനില  തൃപ്പൂണനിത്തുറയനില  കേരനിയര്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ലസന്റെര്

തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട്  സമയബനനിത  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം

അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)    തൃപ്പൂണനിത്തുറ  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  കേരനിയര്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ലസന്റെര്

ആരലാംഭനിക്കുന്ന വനിഷയലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല.
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എലാംകപഭായട്ട് ലമന്റെട്ട് എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചുകേളനിലല രജനികസ്ട്രഷന സലാംവനിധഭാനലാം

242 (3511) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം   :

ശതീ  .     പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചുകേളനില  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുള്ള  ലതഭാഴെനില

രഹനിതരുലട  വനിവരലാം  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കഭാറുകണഭാ;  ഉലണങനില

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചനില  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുകേയുലാം  തുടര്ന്നട്ട്  മറട്ട്

ലതഭാഴെനിലകേള  ലഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നവരുലട  വനിവരങ്ങള  രജനിസ്റ്ററനിലനനിനലാം

ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   എലാംകപഭായട്ട് ലമന്റെട്ട്  എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചനില  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുള്ള

ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളനില  യഥഭാസമയലാം  രജനികസ്ട്രഷന  പുതുക്കഭാലത  ലഭാപഭായ

രജനികസ്ട്രഷനുകേള, വകുപട്ട് മുഖഭാനരലാം ലതഭാഴെനില ലഭനിചവരുലട രജനികസ്ട്രഷനുകേള, മറട്ട്

ലതഭാഴെനില ലഭനിചവരുലട രജനികസ്ട്രഷനുകേള,  ശനിക്ഷഭാ നടപടനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി  റദ്ദേഭായ

രജനികസ്ട്രഷനുകേള,  വകുപട്ട് മുഖഭാനരലാം കജഭാലനി ലഭനിക്കുകേയുലാം വനിടുതല സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

യഥഭാസമയലാം  കചേര്ക്കഭാലത  ലഭാപഭായ  രജനികസ്ട്രഷനുകേള  മുതലഭായവ  ഒഴെനിവഭാക്കനിയുലാം

ഉയര്ന്ന  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതകേള,  രജനികസ്ട്രഷകനഭാലടഭാപലാം  കൂടനികചര്ക്കുന്ന

കഫഭാണ്  നമ്പര്,  ഇ-ലമയനില  ലഎ.ഡനി.  മുതലഭായ  അടനിസഭാന  വനിവരങ്ങള

പരനിഗണനിച്ചുലാം  എലാംകപഭായട്ട് ലമന്റെട്ട്  എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചുകേളനില  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുള്ള

ലതഭാഴെനിലരഹനിതരുലട വനിവരങ്ങള കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കഭാറുണട്ട്.

(ബനി)   എലാംകപഭായട്ട് ലമന്റെട്ട്  എക്സൈട്ട്കചേഞ്ചുകേളനില  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുകേയുലാം  വകുപട്ട്

മുഖഭാനരലാം  സനിരനനിയമനലാം  ലഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്ന  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുലട

വനിവരങ്ങളുലാം മറട്ട് ഏജനസനികേള മുഖഭാനരലാം സനിര നനിയമനലാം ലഭനിക്കുകേയുലാം ആയതട്ട്

അറനിയനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  ടനി  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുലടയുലാം  വനിവരങ്ങള  രജനിസ്റ്ററനിലനനിനലാം

ഒഴെനിവഭാക്കഭാറുണട്ട്.
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 തഴെക്കരയനില ഇ.എസട്ട്.ലഎ. ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജട്ട്

243  (3512)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട്    : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ  യു.പനി.എ.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  മഭാകവലനിക്കരയനിലല
തഴെക്കര  ജനില്ലഭാ  കൃഷനികത്തഭാടത്തനില  ഇ.എസട്ട്.ഐ.  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ അനുവഭാദലാം ലഭനിചനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആവശലത്തനിനഭായനി  ഈ  സലലാം  ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭായനി
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കണലാം എന്നട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ആവശലലപടനിരുകന്നഭാ;  പുതനിയ  ഇ.എസട്ട്.ഐ.  ലമഡനിക്കല
കകേഭാകളജട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപട  എലനങനിലലാം  ഔകദലഭാഗനികേമഭായ
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിരുകന്നഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാകവലനിക്കരയനില  ഇ.എസട്ട്.ലഎ.  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  കേതീഴെനില  ഒരു
ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  19-9-2013-നട്ട്  കചേര്ന്ന ഇ.എസട്ട്.ലഎ.
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  160-ാാമതട്ട്  കയഭാഗലാം  തതീരുമഭാനലമടുത്തനിരുന.   എന്നഭാല  ഇതട്ട്
സലാംബനനിച ഉത്തരവകേലളഭാനലാം പനിന്നതീടട്ട് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം ലഭനിചനിടനില്ല.

(ബനി)  മഭാകവലനിക്കരയനില  ഇ.എസട്ട്.ലഎ.  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഏകേകദശലാം  30  ഏക്കര് സലലാം ഏലറടുത്തട്ട് നലകേണലമന്നട്ട്
മുന  കകേന്ദ്ര  ലതഭാഴെനില  വകുപട്ട്  മനനി  13-11-2013-ല  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്
അഭലര്തനിചനിരുന. ഇതനിനുള്ള നടപടനികേള സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ആരലാംഭനിചനിരുന.
എന്നഭാല  പനിന്നതീടട്ട്  ഇ.എസട്ട്.ലഎ.  കകേഭാര്പകറഷന  ലമഡനിക്കല  വനിദലഭാഭലഭാസ
രലാംഗത്തുനനിനലാം  പനിനവഭാങ്ങഭാന  തതീരുമഭാനനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  തുടര്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിടനില്ല.

ആകരഭാഗല ഇനഷസ്വറനസട്ട് കേഭാര്ഡട്ട് പുതുക്കല
244 (3513) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി  :

ശതീ  .     വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ  :
ശതീ  .   എലാം  .   നഗൗഷഭാദട്ട്  :
ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  ആകരഭാഗല  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്  പുതുക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിലവനില

എലനല്ലഭാലാം സഗൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;
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(ബനി) പ്രസ്തുത കേഭാര്ഡട്ട് അക്ഷയകകേന്ദ്രങ്ങള വഴെനി പുതുക്കുന്നതനിനട്ട് മുനകേഭാലത്തട്ട്

സഗൗകേരലമുണഭായനിരുനലവങനിലലാം  ഇഗൗ  സഗൗകേരലലാം  ഇകപഭാള  ലഭലമല്ലഭാത്തതനിനഭാല

ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുണഭായനിട്ടുള്ള ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി എല്ലഭാ അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം

ആകരഭാഗല  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്  പുതുക്കുന്നതനിനുള്ള സഗൗകേരലലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാന

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കരഭാഗത്തഭാല  കേനിടപനിലഭായവര്ക്കുലാം  മറട്ട്  കേഭാരണങ്ങളഭാല  യഥഭാസമയലാം

കേഭാര്ഡട്ട് പുതുക്കുന്നതനിനട്ട് കേഴെനിയഭാലത കപഭായവര്ക്കുലാം കേഭാര്ഡട്ട് പുതുക്കുന്നതനിനട്ട് വതീണ്ടുലാം

ഒരു അവസരലാം കൂടനി നലകുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആകരഭാഗല ഇനഷസ്വറനസട്ട് കേഭാര്ഡട്ട് പുതുക്കുന്നതനിനഭായനി എല്ലഭാ വര്ഷവലാം

പുതുക്കല നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്ന നനിശ്ചനിത കേഭാലയളവനില ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്

സഗൗകേരലപ്രദമഭായനി  നഗരസഭ/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/പഞ്ചഭായത്തട്ട്  വഭാര്ഡട്ട്  തലത്തനില

കേഭാര്ഡട്ട് പുതുക്കല കകേന്ദ്രങ്ങള (എനകറഭാളലമന്റെട്ട് ലസന്റെറുകേള) സജ്ജതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.

(ബനി)  ശദയനിലലപടനിടനില്ല.

പദതനിയുലട ആരലാംഭകേഭാലലാം മുതല നഭാളനിതുവലരയുലാം അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള വഴെനി

ആകരഭാഗല  കേഭാര്ഡട്ട്  പുതുക്കനി  നലകുന്നതനിനട്ട്  സഗൗകേരലലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിരുന്നനില്ല.

ആകരഭാഗല  കേഭാര്ഡട്ട്  ലഭനിചനിടനില്ലഭാത്തതുലാം  എന്നഭാല  അതനിനട്ട്  കയഭാഗലതയുള്ളതുമഭായ

കുടുലാംബങ്ങളുലട  രജനികസ്ട്രഷന  ആണട്ട്  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള  വഴെനി  എല്ലഭാ  വര്ഷവലാം

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.

(സനി)   കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരമുള്ള ആര്.എസട്ട്.ബനി.ടവ.

മഭാനദണ്ഡലാം  അനുസരനിചട്ട്  ലടണര്  നടപടനികേളനിലൂലട  ലതരലഞടുക്കലപടുന്ന

ഇനഷസ്വറനസട്ട്  കേമ്പനനിയഭാണട്ട്  കേസ്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രെഭാള  ഒഭാഫട്ട്  ഇനലയുലട

അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള  സഭാര്ടട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്  കസവനദഭാതഭാവനിലന  തനിരലഞടുകക്കണതട്ട്.

അപ്രകേഭാരലാം  കേസ്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രെഭാള  ഓഫട്ട്  ഇനലയുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  അക്ഷയ

കകേന്ദ്രങ്ങള  ലഭനിചനിടനില്ലഭാത്തതനിനഭാല,  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട്  വഴെനി  ആകരഭാഗല

ഇനഷസ്വറനസട്ട് കേഭാര്ഡട്ട് പുതുക്കുന്നതനിനുള്ള സഗൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തഭാനഭാവനില്ല.
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2016-17 വര്ഷകത്തയട്ട് സഭാര്ടട്ട് കേഭാര്ഡട്ട് കസവന ദഭാതഭാവഭായനി സഭാര്ടട്ട് ലഎ.റനി.

ലസഭാലഡ്യൂഷനസട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്,  ഫനികനഭാ  കപലടകേട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  എന്നതീ  സഭാര്ടട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്

ദഭാതഭാക്കലളയഭാണട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണവലാം  വനിതരണ  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം

സജ്ജതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇനഷസ്വറനസട്ട്  കസവന  ദഭാതഭാവഭായ

ലഎ.സനി.ലഎ.സനി.ലഎ.  ലലഭാലാംബഭാര്ഡട്ട്  (ടപ്രവറട്ട്)  ലനിമനിറഡട്ട്

ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

എല്ലഭാ വര്ഷവലാം ഏപ്രനില ഒന്നഭാലാം തതീയതനി മുതല അടുത്ത മഭാര്ചട്ട് മഭാസലാം 31-ാം

തതീയതനി വലരയഭാണട്ട്  ഒരു കേഭാര്ഡനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി.   മഭാര്ചട്ട്  31-നകേലാം വഭാര്ഡുതല

പുതുക്കല  കകേന്ദ്രലാം  വഴെനി  വനിരലടയഭാളവലാം  കഫഭാകടഭായുലാം  കരഖലപടുത്തനി  കേഭാര്ഡട്ട്

പുതുകക്കണതഭാണട്ട്.

(ഡനി)   കരഭാഗത്തഭാല കേനിടപനിലഭായവര്ക്കുലാം മറട്ട്  കേഭാരണങ്ങളഭാല യഥഭാസമയലാം

കേഭാര്ഡട്ട്  പുതുക്കുന്നതനിനട്ട്  കേഴെനിയഭാലത  കപഭായവര്ക്കുലാം  ആനുകൂലലലാം

നഷലപടഭാതനിരനിക്കഭാന നനിശ്ചനിത കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില കുടുലാംബത്തനിലല ഒരു അലാംഗലാം

പുതുക്കല  കകേന്ദ്രത്തനില  കപഭായനി  കേഭാര്ഡട്ട്  പുതുക്കനിയതനിനട്ട്  കശഷലാം,  ചേനികേനിത്സ

ആവശലമുള്ള സമയലാം ബനലപട ആര്.എസട്ട്.ബനി.ടവ. ജനില്ലഭാ കകേന്ദ്രത്തനില കപഭായനി

വനിരലടയഭാളവലാം  കഫഭാകടഭായുലാം  കരഖലപടുത്തനി  ചേനികേനിത്സഭാ  സഗൗജനലലാം

കനടഭാവന്നതഭാണട്ട്.   എല്ലഭാ  വര്ഷവലാം  കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണലാം  സമയബനനിതമഭായനി

നടപനിലഭാകക്കണതനിനഭാല,  കേഭാര്ഡട്ട്  പുതുക്കുന്നതനിനട്ട്  ഒന്നനിലധനികേലാം  അവസരലാം

നലകുന്നതട്ട് പദതനിയുലട നടത്തനിപനിലന സഭാരമഭായനി ബഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

എടക്സൈസട്ട് ഓഫതീസകേളനില പനിടനിചനിടനിരനിക്കുന്ന വഭാഹനങ്ങള

245 (3514)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  കകേസ്സുകേളുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  എടക്സൈസട്ട്  ഓഫതീസകേളനില

പനിടനിചനിടനിരനിക്കുന്ന  വഭാഹനങ്ങള  വനിറഴെനിക്കുന്നതനിനുലാം  മതനിയഭായ  പനിഴെ  ഈടഭാക്കനി

മടക്കനി നലകുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉടമസകനഭാ  സര്ക്കഭാരനികനഭാ  ലപഭാതു  ആവശലത്തനികനഭാ

ഉപകേഭാരപ്രദമഭാകേഭാലത,  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്  രൂപ  പഭാഴെഭായനി  കപഭാകുന്നതനിനഭാല  ഈ

പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം അടക്കമുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

എങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  എടക്സൈസട്ട് വകുപട്ട് പ്രതനിമഭാസലാം ഏകേകദശലാം നൂകറഭാളലാം വഭാഹനങ്ങളഭാണട്ട്
വനിവനിധ  കകേസ്സുകേളനില  ഉളലപടട്ട്  പനിടനിലചടുത്തുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  എടക്സൈസട്ട്
വകുപനില  പനിടനിലചടുത്തട്ട്  സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്  കേണ്ടുലകേടനിയ  വഭാഹനങ്ങള
ലപഭാതുകലലത്തനിലൂലടയഭാണട്ട്  കലലലാം  ലചേയട്ട്  തതീര്പഭാക്കനിയനിരുന്നതട്ട്.   എന്നഭാല
15-10-2015-ലല  ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  190/2015/നനി.വ.  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
വഭാഹനങ്ങള  ലപഭാതുകലലത്തനിലൂലടകയഭാ  കനരനികടഭാ  അലല്ലങനില  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരലപടുത്തനിയ  ഏജനസനി  മുകഖനകയഭാ  ഇ-കലലലാം  നടത്തഭാവന്നതഭാലണന്നട്ട്
നനിയമലാം  കഭദഗതനി  വരുത്തുകേയുലാം  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  വഭാഹനങ്ങള
എലാം.എസട്ട്.റനി.സനി. (ലമറല സഭാപട്ട് കട്രെഡട്ട് കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡട്ട്) വഴെനി ഇ-കലലലാം
നടത്തുന്നതനിനട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.  എടക്സൈസട്ട്  വകുപനില  മുമ്പട്ട്
നടനവന്നനിരുന്ന  ലപഭാതു  കലലത്തനില  പലങടുത്തനിരുന്ന  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്
രജനികസ്ട്രഷന നടപടനിക്രമങ്ങളനിലലാം കരഖകേള ഹഭാജരഭാക്കുന്നതനിനുലാം സഭാകങതനികേമഭായ
അറനിവട്ട് കുറവഭായതനിനഭാലലാം രജനികസ്ട്രഷന ഫതീസനിലന്റെ (12500 രൂപ) വര്ദനവമൂലവലാം
എലാം.എസട്ട്.റനി.സനി.  വഴെനിയുള്ള  ഇ-കലലത്തനില  പലങടുക്കുന്നവരുലട  എണ്ണത്തനില
കുറവട്ട്  വരുനണട്ട്.   മനിക്കവഭാറുലാം  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലലാം  അബ്കേഭാരനി  കകേസ്സുകേളനില
കേലണടുക്കുന്ന  വഭാഹനങ്ങളനില  അധനികേവലാം  ഓകടഭാറനിക്ഷകേളുലാം  കമഭാകടഭാര്
ടസക്കനിളുകേളുമഭാണട്ട്.  ഇ-കലലത്തനില പലങടുക്കുന്നവര് ലപ്രഭാഫഷണലകേളഭാകേയഭാല
മുനനിയയനിനലാം  വഭാഹനങ്ങള  മഭാതമഭാണട്ട്  അവര്ക്കട്ട്  ആവശലലാം.   അതുലകേഭാണഭാണട്ട്
വഭാഹനങ്ങളുലട  വനിലപനയനില  വളലരയധനികേലാം  കുറവട്ട്  വരുന്നതട്ട്.  സഭാകങതനികേമഭായ
പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിചട്ട്  കലല  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  വഭാഹനങ്ങള  കവഗത്തനില
ഡനികസഭാസട്ട് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള എടക്സൈസട്ട് വകുപട്ട് സസ്വതീകേരനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്.

കകേസ്സുകേളനില  പനിടനിലചടുക്കുന്ന  വഭാഹനങ്ങള  സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്  കേണ്ടുലകേട്ടുന്ന
മുറയട്ട് ലമക്കഭാനനിക്കല എ ഞ്ചനിനതീയര് നനിശ്ചയനിക്കുന്ന കേകമ്പഭാളവനില സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്
അടക്കഭാന തയ്യഭാറഭാവന്ന പക്ഷലാം വഭാഹനത്തനിലന്റെ രജനികസ്റ്റര്ഡട്ട് ഉടമസനട്ട് വഭാഹനലാം
വനിട്ടുനലകുന്നതനിനട്ട്  നനിയമവലവസ  നനിലവനിലണട്ട്.   ഇപ്രകേഭാരലാം  അകപക്ഷകേള
ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് വഭാഹനങ്ങള വനിട്ടുനലകുനണട്ട്. 

(ബനി)   കകേസ്സുകേളനില  പനിടനിലചടുത്തട്ട്  സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്  കേണ്ടുലകേടനിയ
വഭാഹനങ്ങള കലലലാം  ലചേയട്ട്  വനിലക്കുന്നതനിനുലാം  നനിശ്ചനിത കേകമ്പഭാളവനില  ഇഗൗടഭാക്കനി
ഉടമസനട്ട്  വനിട്ടുനലകുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളുലട  ഉപകയഭാഗത്തനിനട്ട്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിയമവലവസ  നനിലവനിലള്ളതനിനഭാല  ആയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്. 
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'സകബഭാധലാം' പദതനി

246 (3515) ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല്ല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലഹരനിലക്കതനിലരയുള്ള  കബഭാധവലക്കരണലാം  ലക്ഷലമനിടട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന്ന  'സകബഭാധലാം'  പദതനിയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയനില  പ്രധഭാനമഭായുലാം  ഊന്നല  നലകേനിയ  ഘടകേങ്ങള
എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഉകദ്ദേശലക്ഷലത്തനിനനുസൃതമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കഭാന
പദതനിക്കട്ട് കേഴെനിയഭാലത വന്നനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില  പദതനിലയ  പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാക്കഭാന  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേള  ടകേലക്കഭാള്ളഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലവന്നട്ട്  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രഭാഥമനികേ വനിലയനിരുത്തല നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)   ലഹരനിവനിരുദ  കബഭാധവലക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  സകബഭാധലാം
പദതനി പ്രധഭാനമഭായുലാം ഉഗൗന്നല നലകേനിയ ഘടകേലാം.

(സനി)   സകബഭാധലാം  പദതനി  ഉകദ്ദേശല  ലക്ഷലങ്ങള  സഭാക്ഷഭാലക്കരനിചതഭായനി
കേരുതുന്നനില്ല.

(ഡനി)  സകബഭാധലാം  പദതനിലയ  പ്രവര്ത്തന  സജ്ജമഭാക്കുന്ന  നടപടനികേള
ഒനലാംതലന്ന  ഇകപഭാള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലനില്ല.  മറനിചട്ട്
മദലവര്ജ്ജനത്തനിനട്ട്  ഉഗൗന്നല  നലകേനിയുലാം  മയക്കുമരുനകേളുലട  ഉപകഭഭാഗലാം
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ഇല്ലഭാതഭാക്കഭാനുലാം  ലക്ഷലമനിടട്ട്  6-10-2016  തതീയതനിയനിലല  ജനി.ഒ.
(എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര്  94/2016/നനി.വ.  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  പുതനിയതഭായനി  കകേരള
സലാംസഭാന ലഹരനി വര്ജ്ജന മനിഷന 'വനിമുക്തനി'-ക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് രൂപലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
സമൂഹത്തനിലന്റെ എല്ലഭാ കമഖലകേളനിലലാം വലഭാപരനിക്കുന്ന വനിപത്തഭായനി മഭാറനിയനിട്ടുള്ള മദലലാം,
മയക്കുമരുന്നട്ട്, പുകേയനില എന്നനിവയുലട ഉപകഭഭാഗത്തനിലനതനിലരയുള്ള അതനിശക്തമഭായ
പ്രചേഭാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കഭാനുലാം നനിയമവനിരുദ ലഹരനിവസ്തുക്കളുലട
കശഖരണലാം,  കേടത്തല  എന്നനിവയുലട  ഉറവനിടലാം  കേലണത്തനി  അവ  ഇല്ലഭായ്മ
ലചേയ്യുന്നതനിനുമഭായനി  ബഹുജനങ്ങളുലടയുലാം സ്കൂള-കകേഭാകളജട്ട്  ലഹരനിവനിരുദ കബ്ബുകേള,
നഭാഷണല  സര്വതീസട്ട്  സതീലാം,  കുടുലാംബശതീ,  സലാംസഭാന  ടലബറനി  കേഗൗണ്സനില,
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മദലവര്ജ്ജന സമനിതനി അടക്കമുള്ള സന്നദ സലാംഘടനകേള,  വനിദലഭാര്തനി യുവജന
മഹനിളഭാ സലാംഘടനകേള എന്നനിവരുലട പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി ലഹരനിവനിമുക്ത കകേരളലാം
എന്ന  ലക്ഷലലാം  സഭാക്ഷഭാലക്കരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കബഭാധവലക്കരണ  മനിഷലന്റെ
കനതൃതസ്വത്തനില നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലഹരനി വസ്തു വനിലപന കലഭാബനികേളലക്കതനിരഭായുള്ള കബഭാധവത്കേരണലാം

247 (T*3516)     ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സ്കൂളുകേളനിലലാം  പരനിസരങ്ങളനിലലാം  ലഹരനി  വസ്തു  വനിലപന  കലഭാബനികേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിലനതനിലര  രക്ഷനിതഭാക്കലളയുലാം  കുടനികേലളയുലാം
കബഭാധവലക്കരനിക്കഭാന  ഊര്ജ്ജനിത  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പദതനികേൾ
ഉകണഭാ?

ഉത്തരലാം

സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ലഹരനിവസ്തുക്കളുലട  ദൂഷലവശങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്
കബഭാധവലക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എടക്സൈസട്ട്  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില
സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  1735  സ്കൂളുകേളനില  ലഹരനിവനിരുദ  കബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്
പ്രചേഭാരണലാം നടത്തനിവരുന.  അകതഭാലടഭാപലാം ലഹരനിവനിരുദ ആശയങ്ങള അടങ്ങനിയ
ഹ്രസസ്വ ചേനിതങ്ങള എല്ലഭാ സ്കൂളുകേളനിലലാം  പ്രദര്ശനലാം  നടത്തനിയുലാം  കബഭാധവലക്കരണ
കഭാസ്സുകേള സലാംഘടനിപനിച്ചുലാം വരുന.  വനിദലഭാര്തനികേള,  അദലഭാപകേര്,  രക്ഷനിതഭാക്കള
എന്നനിവര്ക്കട്ട്  കപകരഭാ  മറട്ട്  വനിവരങ്ങകളഭാ  ലവളനിലപടുത്തഭാലത  തലന്ന  മദല-ലഹരനി
വസ്തുക്കളുലട  ഉപകയഭാഗലാം,  വനിപണനലാം,  സൂക്ഷനിപട്ട്  എന്നനിവ  സലാംബനനിക്കുന്ന
പരഭാതനികേള  അറനിയനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  സ്കൂളുകുളനില  പരഭാതനിലപടനികേള
സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത,  കകേരളത്തനിലല  എല്ലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലലാം  ലഹരനിവനിരുദ
കബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പരഭാതനിലപടനികേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ലഹരനിവനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
കപ്രഭാത്സഭാഹനഭാര്തലാം  സലാംസഭാന  തലത്തനില  സ്കൂളുകേളനില  മനികേച  ലഹരനിവനിരുദ
കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുന്ന  ലഹരനിവനിരുദ  കബ്ബട്ട്,  കബ്ബട്ട്  അലാംഗലാം,
ലഹരനി  വനിരുദ  കബ്ബുകേളുലട  മനികേച  മഭാസനികേകേള,  മനികേച  സൃഷനികേള  എന്നനിവയട്ട്
കേലഭാഷട്ട്  അവഭാര്ഡുകേളുലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലാം  നലകേനിവരുന.   നൂറനിലധനികേലാം
സ്കൂളുകേളനില  എടക്സൈസട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്  കനരനിടട്ട്  കബഭാധവത്കേരണ  കഭാസ്സുകേള
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  എടക്സൈസട്ട്  സര്ക്കനിള  ഇനലസകര്  മുതല  മുകേളനികലഭാട്ടുള്ള
ഉകദലഭാഗസര് അവരുലട അധനികേഭാരപരനിധനിയനിലലപട സ്കൂളുകേളനില ആഴ്ചയനില രണട്ട്
കബഭാധവലക്കരണ കഭാസ്സുകേള നടത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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വനനിതഭാ എടക്സൈസട്ട് കകേഭാണ്സ്റ്റബനിള നനിയമനലാം

248  (T*3517)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനനിതഭാ  എലലക്സൈസട്ട്  കകേഭാണ്സ്റ്റബനിള  തസ്തനികേയുലട  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്
നനിലവനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  നനിയമനങ്ങള  നടക്കുന്നനില്ല  എന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനനിതഭാ  എലലക്സൈസട്ട്  കകേഭാണ്സ്റ്റബനിളനിലന്റെ  ഒഴെനിവകേള  സലാംബനനിചട്ട്
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റനില ഉളലപടനിട്ടുള്ളവര്ക്കട്ട് തഭാമസലാംവനിനഭാ നനിയമനലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല്ല.

(ബനി)  ഒഴെനിവകേള യഥഭാസമയലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനില പനി.എസട്ട്.സനി. അടഡസ്വസട്ട് ലചേയ എല്ലഭാ വനനിതഭാ സനിവനില
എടക്സൈസട്ട്  ഓഫതീസര്  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കുലാം  നനിയമനലാം  നലകേനി  പരനിശതീലനലാം
നലകുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ലഹരനിവസ്തുക്കളടങ്ങനിയ മനിഠഭായനികേള, ഭക്ഷല വസ്തുക്കള എന്നനിവയുലട
വനിപണനലാം

249  (3518)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലഹരനിവസ്തുക്കളടങ്ങനിയ  മനിഠഭായനികേള,  ഭക്ഷല  വസ്തുക്കള  എന്നനിവയുലട
വനിപണനലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വലഭാപകേമഭാകുന്നതട്ട്  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സ്കൂള പരനിസരത്തട്ട് ഇത്തരലാം വസ്തുക്കള കേചവടലാം ലചേയതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്
2016 ജൂണ് 1 മുതല ലസപ്റലാംബര് 30 വലര എത കകേസ്സുകേള രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്തുലവന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലഹരനിവസ്തുക്കളടങ്ങനിയ  മനിഠഭായനികേളുലടയുലാം  മറ്റുലാം  ഉത്പഭാദനവലാം
വനിതരണവലാം  തടയുന്നതനിനട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തലത്തനില  അടനിയനര  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ലഹരനിവസ്തുക്കളടങ്ങനിയ മനിഠഭായനികേള,  ഭക്ഷല വസ്തുക്കള എന്നനിവ സ്കൂള

പരനിസരത്തട്ട് കേചവടലാം ലചേയതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് 2016 ജൂണ് 1 മുതല ലസപ്റലാംബര് 30

വലരയുള്ള കേഭാലയളവനില എടക്സൈസട്ട് വകുപട്ട് കകേസ്സുകേലളഭാനലാം രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിടനില്ല.

(സനി)   മയക്കുമരുന്നട്ട്,  പുകേയനില ഉലപന്നങ്ങള,  മറട്ട്  ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങള

തുടങ്ങനിയവയുലട  ഉലപഭാദനവലാം  വനിതരണവലാം  ഉപകഭഭാഗവലാം   സലാംബനനിച

പരഭാതനികേളനില  കേര്ശന  പരനികശഭാധനകേളുലാം  രഹസല  നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം  നടത്തനി

കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര നനിയമപരമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത സ്കൂള,

കകേഭാകളജട്ട്  പരനിസരങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ഇത്തരലാം  നനിയമവനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

തടയുന്നതനിനട്ട്  എടക്സൈസട്ട്  ഷഭാകഡഭാ  സലാംവനിധഭാനവലാം  ഇന്റെലനിജനസട്ട്  വനിഭഭാഗവലാം

ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുന്നതുലാം  ബനലപട  വനിദലഭാഭലഭാസ

സഭാപനങ്ങളനിലല  ലഹരനിവനിരുദ  കബ്ബുകേളുലടയുലാം  പനി.റനി.എ.-യുലടയുലാം

ലപഭാതുജനങ്ങളുലടയുലാം സഹകേരണകത്തഭാലട നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

മയക്കുമരുനകേളുലടയുലാം  പുകേയനില  ഉലപന്നങ്ങളുലടയുലാം  മറട്ട്

ലഹരനിപദഭാര്തങ്ങളുലടയുലാം  ഉപകയഭാഗലാം  മൂലമുണഭാകുന്ന  ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങലള

സലാംബനനിചട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളനില,  പ്രകതലകേനിചട്ട്  യുവജനങ്ങളക്കനിടയനില,

അവകബഭാധലാം  ഉണഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ശക്തമഭായ  കബഭാധവലക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം

വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനില ലഹരനിവനിരുദ കബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിചട്ട് പ്രചേഭാരണവലാം

നടത്തനിവരുന.  അകതഭാലടഭാപലാം  ലഹരനി  വനിരുദ ആശയങ്ങള അടങ്ങനിയ ഹ്രസസ്വ

ചേനിതങ്ങള  എല്ലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലലാം  പ്രദര്ശനിപനിക്കുകേയുലാം  മദലത്തനിലന്റെയുലാം  ലഹരനി

വസ്തുക്കളുലടയുലാം  വനിലപന,  ഉപകഭഭാഗലാം  തുടങ്ങനിയവ  സലാംബനനിച  പരഭാതനികേളുലാം

വനിവരങ്ങളുലാം  എടക്സൈസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  ടകേമഭാറുന്നതനിനഭായനി  സ്കൂളുകേളനില

പരഭാതനിലപടനികേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

എടക്സൈസട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്  ഉളലപലടയുള്ള  ഉകദലഭാഗസര്  സ്കൂളുകേളനിലലാം

കകേഭാകളജുകേളനിലലാം  ഇഗൗ  വനിഷയത്തനില  കഭാസ്സുകേള  എടുക്കുനണട്ട്.   മദലത്തനിനുലാം

ലഹരനിക്കുലമതനിലര  സമഗമഭായ  കബഭാധവലക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  'വനിമുക്തനി'

കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വര്ജ്ജന  മനിഷന  രൂപതീകേരനിചട്ട്  നടപടനികേള

ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
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മദലലാം വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള കേഡ്യൂ

250 (3519) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലഭാകേമഭാനലാം  ടഹകവകേളനിലലാം  എലാം.സനി.  കറഭാഡുകേളനിലമഭായനി
ലബവ്കകേഭാ-യുലട  ഔടട്ട് ലലറ്റുകേളനില  രഭാവനിലല  മുതല  ആളുകേള  മദലലാം
വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി  കേഡ്യൂ  നനിലക്കുന്ന  കേഭാഴ്ച,  മനുഷല  വനികേസന  സൂചേനികേയുലട
കേഭാരലത്തനില  ഏലറ  മുന്നനില  നനിലക്കുന്ന  കകേരളത്തനിനട്ട്  ഭൂഷണമഭാലണന്നട്ട്
കേരുതുനകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനങനിലലാം  പദതനികേള
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  സഭാലാംസഭാരനികേ  കകേരളത്തനിനട്ട്  അപമഭാനമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഈ
സനിതനിവനികശഷലാം അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല്ല.

(ബനി&സനി)  ഒഗൗടട്ട് ലലറട്ട്  തനിരക്കട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലസലഫട്ട് സര്വതീസട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം,  പ്രതീമനിയലാം  കേഗൗണറുകേള  എന്നനിവ  നടപഭാക്കനിവരുന.   കൂടഭാലത
സ്റ്റഭാഫനിലന്റെയുലാം  നനിലവനിലള്ള  ബനില്ലനിലാംഗട്ട്  കേഗൗണറുകേളുലടയുലാം  എണ്ണലാം  വര്ദനിപനിച്ചുലാം
കഷഭാപ്പുകേളനില  കൂടുതല  സലസഗൗകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തനിയുലാം  നനിലവനിലള്ള
സനിതനിവനികശഷലാം പരനിഹരനിക്കഭാന ശമനിച്ചുവരുന.

എടക്സൈസട്ട് വകുപനിലല ഒഴെനിവകേള

251  (3520)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  എടക്സൈസട്ട്  വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വകുപനിലല വനിവനിധ വനിഭഭാഗലാം തസ്തനികേകേളനില ജതീവനക്കഭാരുലട അഭഭാവലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളനില  നനിലവനിലള്ള  ഒഴെനിവകേള  എതലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഏലതല്ലഭാലാം  തസ്തനികേകേളനികലയഭാണട്ട്  നനിയമന  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന്നതട്ട്;
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(ഇ) കേഭാലഭാവധനി പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റുകേള ഏലതഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(എഫട്ട്)  ടഡവര്മഭാരുലട  ഒഴെനിവകേള  എതലയനലാം  ഉള്ള  ഒഴെനിവകേളനികലയട്ട്
നനിയമനലാം നടത്തഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം എലനനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ജനി)  ഒഴെനിവള്ള  മുഴുവന  തസ്തനികേകേളനികലയ്ക്കുലാം  നനിയമനലാം  നടത്തഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  എടക്സൈസട്ട് ഇനലസകര് - 3

പ്രനിവന്റെതീവട്ട് ഓഫതീസര് - 33

സനിവനില എടക്സൈസട്ട് ഓഫതീസര് - 74

വനനിതഭാ സനിവനില എടക്സൈസട്ട് ഓഫതീസര് - 28

എടക്സൈസട്ട് ടഡവര് - 16

ഓഫതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട് - 1

എല.ഡനി. ടടപനിസ്റ്റട്ട് - 1

ആലകേ - 156

(ഡനി)  ഇഗൗ തസ്തനികേകേളനില നനിയമന നടപടനികേള തുടര്നവരുന.

(ഇ)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(എഫട്ട്)  ഒഴെനിവള്ള 16 തസ്തനികേകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
പനി.എസട്ട്.സനി.-യനിലനനിന്നട്ട്  അടഡസ്വസട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  നനിയമന  നടപടനികേള
ടകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണട്ട്.

(ജനി)  നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

എടക്സൈസട്ട് വകുപനിനട്ട് സസ്വനമഭായനി ലകേടനിടലാം

252  (3521)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനില എടക്സൈസട്ട് വകുപനിലന്റെ ഡനിവനിഷന, സര്ക്കനിള, കറഞ്ചട്ട്
എന്നതീ  ഓഫതീസകേളക്കട്ട്  സസ്വനമഭായനി  ലകേടനിടലാം  പണനിയുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  സസ്വനമഭായനി ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് എടക്സൈസട്ട് വകുപനിനട്ട് ജനില്ലയനില
എവനിലടലയഭാലക്ക സലലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകേഭാകമഭാ;

(സനി)  ജനില്ലയനില  നനിലവനില  എടക്സൈസട്ട്  വകുപനില  എത  ഒഴെനിവകേള  ഉണട്ട്;
ഏലതഭാലക്ക തസ്തനികേകേള എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മയക്കുമരുനകേളുലട  ഉപകയഭാഗലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില,
മയക്കുമരുന്നട്ട്  മഭാഫനിയലയ  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  ലചേയ്യഭാന  കേഴെനിയത്തക്ക  രതീതനിയനില
വകുപനിലന  നവതീകേരനിക്കഭാനുലാം  ആധുനനികേ  സജ്ജതീകേരണങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മടന്നൂര് ലറയനിഞ്ചട്ട് ഓഫതീസനിനട്ട് ലകേടനിടലാം പണനിയുന്നതനിനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി
നലകുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)   കൂത്തുപറമ്പട്ട്  ലറയനിഞ്ചട്ട്  ഓഫതീസട്ട്,  എടക്സൈസട്ട്  സര്ക്കനിള  ഓഫതീസട്ട്
എന്നനിവയട്ട്  സസ്വനമഭായനി  ലകേടനിടലാം  പണനിയുവഭാന  കൂത്തുപറമ്പട്ട്  ടഗൗണനില  17  ലസന്റെട്ട്
സലലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  മടന്നൂര്  ലറയനിഞ്ചട്ട്  ഓഫതീസനിനട്ട്  ലകേടനിടലാം  പണനിയുന്നതനിനട്ട്
തലകശരനി തഭാലൂക്കനില പഴെശനിയനില 10 ലസന്റെട്ട് സലലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  പ്രനിവന്റെതീവട്ട് ഓഫതീസര് -13

വനനിതഭാ സനിവനില എടക്സൈസട്ട് ഓഫതീസര്-2

ടഡവര് -3

ആലകേ -18 ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലണട്ട്.

(ഡനി)   ലചേക്കുകപഭാസ്റ്റുകേളനില  സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേലഭാമറകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം
പ്രധഭാന  ലചേക്കുകപഭാസ്റ്റുകേളനില  സഭാനര്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന.   മയക്കുമരുന്നട്ട്  വനിലപന  കുറവഭാളനികേലള  കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി എടക്സൈസട്ട് വകുപനിലന കൂടനി കകേരളലാം ലടലനികകേഭാലാം നനിയമത്തനില
കനഭാടനിടഫഡട്ട് ഏജനസനിയഭായനി ഉളലപടുത്തുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതുമഭായനി
ബനലപട  വനിവരങ്ങള  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  എടക്സൈസട്ട്  വകുപനിലന
അറനിയനിക്കുന്നതനിനുകവണനി 155358 എന്ന കടഭാളഫതീ നമ്പര് നനിലവനിലണട്ട്. ഇതനിലനഭാപലാം
സമൂഹത്തനിലല  എല്ലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ജനങ്ങലളയുലാം  സഹകേരനിപനിചട്ട്  അതനിവനിപുലമഭായ
ലഹരനിവര്ജ്ജന പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കഭാനുലാം സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന.
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എടക്സൈസട്ട് ഓഫതീസകേളുലട കശഭാചേനതീയഭാവസ

253 (3522) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുടസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എടക്സൈസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  സസ്വനമഭായനി  ലകേടനിടമനില്ലഭാത്ത  എത
ഓഫതീസകേളുണട്ട്; വനിശദ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എടക്സൈസട്ട്  ഓഫതീസകേളുലട  കശഭാചേനതീയഭാവസ  പരനിഹരനിക്കഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എടക്സൈസട്ട് കേമ്മേതീഷണര് ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദ
വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 187 ഓഫതീസകേളുണട്ട്. വനിശദവനിവരലാം അനുബനലാം-1* ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)   ഉണട്ട്.   9  പുതനിയ  ഓഫതീസകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ശനിപഭാര്ശ
സര്ക്കഭാരനില ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  8 ഓഫതീസകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുമുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപ്പുമഭായനി
ബനലപടട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ആയതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം-2* ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.

ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ഒഗൗടട്ട് ലലറട്ട് മഭാറനി സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി

254  (3523)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ലതഭാഴെനിലലാം
എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വക്കലാം ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല നനിലയഭാമുക്കനില പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന ബനിവകറജസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ഔ ടട്ട് ലലറട്ട്  മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇനനി  എലനല്ലഭാലാം
നടപടനിക്രമങ്ങളഭാണട്ട് അവകശഷനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഔടട്ട് ലലറട്ട്  എതയുലാം  ലപലടന്നട്ട്  മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വക്കലാം വനികല്ലജനില പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
ഒഗൗടട്ട് ലലറട്ട്  വക്കലാം/കേടയഭാവൂര്  വനികല്ലജനികലക്കട്ട്  മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലകേ
മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള കേരടട്ട് വനിജഭാപനലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  വനിജഭാപനലാം
പുറലപടുവനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  ഒഗൗടട്ട് ലലറട്ട്  മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 315

ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ വരുമഭാനലാം

255 (3524) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറതനിനട്ട്  കശഷലാം മദല  വനിലപനയനിലനനിന്നട്ട്
ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനട്ട് ലഭനിച വരുമഭാനലാം എതലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; ജനില്ല
തനിരനിച്ചുളള വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാര്പകററട്ട്  കസഭാഷലല  ലറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി  സതീലാം  പ്രകേഭാരലാം
ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന ഏലതല്ലഭാലാം കമഖലകേളനില പണലാം ലചേലവഴെനിക്കുനണട്ട്;
2013  വര്ഷലാം  മുതല  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലലാം  ലചേലവഴെനിച  തുകേ,  പദതനി  എന്നനിവ
സലാംബനനിചട്ട് ജനില്ല തനിരനിച്ചുളള വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം  മദലവനിലപനയനിലനനിന്നട്ട്
ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  4005.28  കകേഭാടനി  രൂപയുലട വരുമഭാനമുണഭായനിട്ടുണട്ട്.
ജനില്ല തനിരനിച്ചുള്ള ലമഭാത്ത വനിലപനയുലട കേണക്കട്ട് അനുബനലാം  (I)  ആയുലാം* ചേനില്ലറ
വനിലപനയുലട കേണക്കട്ട് അനുബനലാം (II) ആയുലാം* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി)   കകേഭാര്പകററട്ട്  കസഭാഷലല  ലറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി  സതീലാം  പ്രകേഭാരലാം
ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന ലചേലവഴെനിച ഫണനിലന്റെ കേണക്കട്ട് അനുബനലാം  (III)
ആയനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

പഭാലക്കഭാടട്ട് എടക്സൈസട്ട് കകേഭാലാംപക്സൈട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

256 (3525) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

പഭാലക്കഭാടട്ട്  എടക്സൈസട്ട്  കകേഭാലാംപക്സൈനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
17-1-2013-ലല  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.)  നമ്പര്  48/13/റനി.ഡനി.  ഉത്തരവനിനപ്രകേഭാരലാം

പഭാലക്കഭാടട്ട്  എടക്സൈസട്ട്  കകേഭാലാംപക്സൈട്ട്  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  4  കകേഭാടനി  50  ലക്ഷലാം
രൂപയുലട  എസ്റ്റനികമറനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   പഭാലക്കഭാടട്ട്  എടക്സൈസട്ട്
കകേഭാലാംപക്സൈട്ട്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എടക്സൈസട്ട്  വകുപനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലള്ള
പഭാലക്കഭാടട്ട് വനികല്ലജനില  0.0465  ലഹകര് ഭൂമനി കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന പുരഭാവസ്തു വകുപനിലന്റെ
നനിയനണത്തനിലള്ള പ്രസനിദമഭായ പഭാലക്കഭാടട്ട് കകേഭാടയട്ട് സമതീപത്തഭാകേയഭാല കകേന്ദ്ര
പുരഭാവസ്തു വകുപനിലന്റെ കൂടനി  അനുമതനി  ലഭനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.   ആയതനികലക്കഭായനി
ഡലഹനി  നഭാഷണല  കമഭാണഡ്യുലമന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനിയുലട  അനുമതനിക്കഭായനി
അകപക്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.

* ടലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഓണ്ടലന മദലവനിലപന

257  (3526)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഓണ്ലലലന  വഴെനി  മദലവനിലപന  നടത്തുലാം  എന്ന  കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡട്ട്
ലചേയര്മഭാലന്റെ പ്രഖലഭാപനലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഓണ്ലലലന  മദലവനിലപനയട്ട്  എലലക്സൈസട്ട്  വകുപനിലന്റെ  അനുമതനി
ആവശലമുകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലലപടനിടനില്ല.

(ബനി)   ഓണ്ടലന  മദലവനിലപന  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനില  അബ്കേഭാരനി
ചേടങ്ങളനില വലവസയനില്ല.

മദലവര്ജ്ജനലാം

258  (3527)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്ന  കശഷലാം  മദലവര്ജ്ജനലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുലവന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  ഉപകയഭാഗലാം  കൂടുന്നതട്ട്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില ഇതട്ട് നനിയനനിക്കഭാന എലനഭാലക്ക നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിലചന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)   മദലവര്ജ്ജനത്തനിലൂന്നനിയുള്ള  മദലനയമഭാണട്ട്  ഇഗൗ  സര്ക്കഭാരനികന്റെതട്ട്.
മദലത്തനിലന്റെ വനിപണനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാകനഭാ മദലപഭാനശതീലലത്ത കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാകനഭാ
സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില്ല.  എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  വലഭാപകേമഭായ
കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തനിവരുന.   മദലലഹരനിവസ്തുക്കള  മൂലമുള്ള
ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങലള  സലാംബനനിചട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളനില  പ്രകതലകേനിചട്ട്
യുവജനങ്ങളക്കനിടയനില കബഭാധവലക്കരണലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട് വമ്പനിച കബഭാധവലക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് സലാംസഭാന തലത്തനില എടക്സൈസട്ട് വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.

മദലത്തനിലന്റെയുലാം  ലഹരനിപദഭാര്തങ്ങളുലടയുലാം  ദൂഷലവശങ്ങലള  സലാംബനനിചട്ട്
വനിദലഭാര്തനികേകളയുലാം  യുവജനങ്ങകളയുലാം  കബഭാധവലക്കരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എടക്സൈസട്ട്
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കേമ്മേതീഷണര്  കനരനിടട്ട്  100-ലധനികേലാം  സ്കൂളുകേളനിലലാം  കകേഭാകളജുകേളനിലലാം  കഭാസ്സുകേള
നടത്തുകേയുണഭായനി.   എടക്സൈസട്ട്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില  മറട്ട്  സന്നദ
സലാംഘടനകേളുമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  നനിരവധനി  കബഭാധവത്കേരണ  പരനിപഭാടനികേള  വകുപട്ട്
സലാംഘടനിപനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്.

'വനിമുക്തനി' എന്ന കപരനില കകേരള സലാംസഭാന ലഹരനിവര്ജ്ജന മനിഷന രൂപതീകേരനിചട്ട്
അതനിലൂലട  കുടുലാംബശതീ,  റസനിഡനസട്ട്  അകസഭാസനികയഷനുകേള,  നഭാഷണല  സര്വതീസട്ട്
സതീലാം,  എസട്ട്.പനി.സനി.,  സലാംസഭാന  ടലബറനി  കേഗൗണ്സനില,  മദലവര്ജ്ജന  സമനിതനി
എന്നനിവയുമഭായനി  കചേര്നലാം  വനിദലഭാര്തനി-യുവജന-മഹനിളഭാ  സലാംഘടനകേള,  വനിവനിധ
എന.ജനി.ഒ.-കേള  എന്നനിവരുലട  കൂടഭായ്മകയഭാലടയുലാം  വലഭാപകേമഭായ  കബഭാധവത്കേരണ
പ്രവര്ത്തനമഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.   നനിലവനില സ്കൂള,  കകേഭാകളജട്ട്  തലങ്ങളനില
ലഹരനിവനിരുദ  കബ്ബസ്തുകേലള  ശക്തനിലപടുത്തഭാനുലാം  കൂടുതല  വനിദലഭാലയങ്ങളനികലയട്ട്
വലഭാപനിപനിക്കുവഭാനുലാം  ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  വനിവനിധ മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട  മദല-
ലഹരനി  വര്ജ്ജന  കബഭാധവത്കേരണ  സകനശങ്ങള  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ആശയങ്ങള പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവനിലള്ള മദലനയലാം നടപനിലഭാക്കനി തുടങ്ങനിയകശഷലാം
ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലടയുലാം  പ്രകതലകേനിചട്ട്  മയക്കുമരുനകേളുലടയുലാം  വനിപണനവലാം
ഉപകഭഭാഗവലാം വര്ദനിച്ചുവരുന്നതഭായനി ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

മയക്കുമരുന്നട്ട് വലഭാപനലാം തടയുന്നതനിനഭായനി എടക്സൈസട്ട് ഷഭാകഡഭാ സലാംവനിധഭാനലാം
ഉളലപലടയുള്ള  പ്രവര്ത്തങ്ങളനിലൂലട  എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതുകൂടഭാലത  എടക്സൈസട്ട്  ഇന്റെലനിജനസട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനവലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  എടക്സൈസട്ട്  കേമ്മേതീഷണറുലട  കനതൃതസ്വത്തനിലള്ള  സസ്വഭാഡുലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിനലാം അനധനികൃത
മദലവലാം  ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങളുലാം  സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട്  കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരുന്നതട്ട്
തടയുന്നതനിനഭായനി  എടക്സൈസട്ട്  ലചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനവലാം  അതനിര്ത്തനി
പ്രകദശങ്ങളനില  കബഭാര്ഡര്  പകട്രെഭാളനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനവലാം
ശക്തനിലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ആധുനനികേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  എടക്സൈസട്ട്
കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട്  കേനിട്ടുന്ന  രഹസല  വനിവരങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  24  മണനിക്കൂറനിനകേലാം
പരനികശഭാധനിചട്ട്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ക്രമതീകേരണങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറ  25-5-2016  മുതല  25-9-2016  വലരയുള്ള
നഭാലമഭാസക്കഭാലയളവനില എടക്സൈസട്ട് വകുപട്ട്  1068  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  കകേസ്സുകേളുലാം
20302 COTPA  കകേസ്സുകേളുലാം രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  1068  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.
കകേസ്സുകേളനിലഭായനി  1177  പ്രതനികേലള  അറസ്റ്റട്ട്  ലചേയ്യുകേയുലാം  ടനി  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.
കകേസ്സുകേളനിലനനിന്നട്ട്  380.924  കേനികലഭാഗഭാലാം  കേഞ്ചഭാവലാം  784  കേഞ്ചഭാവട്ട്  ലചേടനികേളുലാം
ലതഭാണനിയഭായനി പനിടനിലചടുത്തനിട്ടുണട്ട്.
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സലാംസഭാനത്തട്ട്  മയക്കുമരുന്നട്ട്  വലഭാപനത്തനിലനതനിലര  എടക്സൈസട്ട്  വകുപട്ട്
ശക്തമഭായ  കബഭാധവലക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തനിവരുന.   മദല-ലഹരനി
വസ്തുക്കളമൂലമുള്ള  ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങലള  സലാംബനനിചട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളനില
പ്രകതലകേനിചട്ട്  യുവജനങ്ങളക്കനിടയനില  കബഭാധവത്കേരണലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്
സലാംസഭാനതലത്തനില എടക്സൈസട്ട് വകുപട്ട് പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കകേരള
സലാംസഭാന ലഹരനി  വര്ജ്ജന മനിഷന, 'വനിമുക്തനി'  രൂപതീകേരനിചട്ട്  ഇഗൗ വനിഷയത്തനില
ശക്തമഭായനി ഇടലപടുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

കുടനഭാടനിലല എടക്സൈസട്ട് കകേഭാലാംപക്സൈട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

259 (3528) ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കുടനഭാടനിലല എടക്സൈസട്ട് കകേഭാലാംപക്സൈട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബനനിചട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം
നനിലവനിലകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില  പ്രസ്തസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  അടനിയനരമഭായനി  എസ്റ്റനികമറട്ട്
തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനിലണട്ട്.

(ബനി)  പുതുക്കനിയ  പഭാനുലാം  എസ്റ്റനികമറ്റുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

മദലവനിലപനയനില നനിനള്ള വരുമഭാനലാം
260 (3529) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലതഭാഴെനിലലാം എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം നഭാളനിതുവലര മദലവനില്പനയനില

നനിനള്ള വരുമഭാനലാം എതയഭാലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;
(ബനി)  മദലവനില്പനയനില നനിനള്ള വരുമഭാനത്തനില പ്രതനിമഭാസലാം എത ശതമഭാനലാം

വര്ദനവഭാണട്ട് കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;
(സനി)  മദലവര്ജ്ജനലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കേഴെനിഞനിട്ടുകണഭാ;

എങനില  മദലവനില്പനയനില  നനിനള്ള  വരുമഭാന  വര്ദനവനിനട്ട്  കേഭാരണലമലനന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  (2016  ജൂണ്  മുതല
ലസപ്റലാംബര്  വലര)  മദലവനിലപനയനില  നനിനള്ള  വരുമഭാനലാം  4005.28  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്.

(ബനി)   ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  (2016  ജൂണ്  മുതല
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ലസപ്റലാംബര്  വലര)  മദലവനിലപനയനില  നനിനള്ള  വരുമഭാനലാം  4005.28  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
കേഴെനിഞ വര്ഷലാം ഇകത കേഭാലയളവനിലല (2015 ജൂണ് മുതല ലസപ്റലാംബര് വലര) വരുമഭാനലാം
3763.93  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ആയനിരുന.   അപ്രകേഭാരലാം  നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുന
വര്ഷലത്ത അകപക്ഷനിചട്ട് 6.41%-ലന്റെ വര്ദനവഭാണട്ട് കരഖലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  മദലവര്ജ്ജനലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളതീയ
സമൂഹത്തനിലല  മദലപഭാനശതീലലത്ത  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില്ല.
 മദല-ലഹരനി  വസ്തുക്കളലക്കതനിലര  ശക്തമഭായ  കബഭാധവലക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട
മദലവര്ജ്ജനത്തനില  ഉഗൗന്നനിയുള്ള  ഒരു  മദലനയമഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.
മദലപഭാനലത്ത ഉദഭാത്തവലക്കരനിക്കുന്ന സഭാമൂഹല ശതീലങ്ങളനിലനനിനലാം മുഴുവന ജനങ്ങലളയുലാം
കബഭാധവലക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  വനിമുക്തമഭാക്കുകേയഭാണട്ട്  ഇഗൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ലക്ഷലലാം.   ഇതനിനഭായനി  കബഭാധവലക്കരണ  പ്രവര്ത്തനലാം  ഒരു  ജനകേതീയ  പ്രസഭാനമഭായനി
വളര്ത്തനിലയടുക്കുവഭാനഭായനി ഒരു കബഭാധവലക്കരണ മനിഷനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.
കബഭാധവലക്കരണത്തനിനഭായനി വനിവനിധ പദതനികേള സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  എടക്സൈസട്ട്  വകുപട്ട്  നടത്തനിയ
ശക്തമഭായ  എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  വലഭാജ  മദലത്തനിലന്റെ  ഒഴുക്കട്ട്
വളലരയധനികേലാം  കുറയഭാന  കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.  ഇഗൗ  നടപടനിമൂലലാം  കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്  ബനിവകറജസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  മദലവനിലപന  ശഭാലകേളനിലല  വനിലപന  വര്ദനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത
ഓണക്കഭാലത്തട്ട് എല്ലഭാ വര്ഷവലാം ലപഭാതുകവ മദലവനിലപനയനില വര്ദനവട്ട് ഉണഭാകേഭാറുണട്ട്.
ഇവലയല്ലഭാലാം മദലവനിലപനയനില നനിനള്ള വരുമഭാന വര്ദനവനിനട്ട് കേഭാരണമഭാകുനണട്ട്.

ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനനില അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് കഗഡട്ട് II തസ്തനികേ

261 (3530) ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലലാം
എടക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനില  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  കഗഡട്ട്  II  തസ്തനികേയനില
സലാംസഭാനത്തട്ട് ലമഭാത്തലാം എത ഒഴെനിവകേളുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേളനില പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ ഒഴെനിവകേളുലട എണ്ണലാം
എതയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തഭാന  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  എലനങനിലലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  156 ഒഴെനിവകേള.

(ബനി&സനി)  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  കഗഡട്ട്  II  തസ്തനികേയനില  നനിലവനിലള്ള  156  ഒഴെനിവകേളുലാം
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള  കേഴെനിഞ്ഞു.)
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കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിലലെ രക്ടോഷഷ്ട്രീയ ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങള

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്:  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനിലലെ  രക്ടോഷഷ്ട്രീയ  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങളയ
സയഘര്ഷങ്ങളയമൂലെയ  ഉണക്ടോയനിട്ടുള്ള  അതഷ്ട്രീവ  ഗുരുതരമക്ടോയ  നനിയമസമക്ടോധക്ടോന
തകേര്ച്ചയയ്ക്ക് പരനിഹക്ടോരയ കേക്ടോണക്ടോനയ അക്രമസയഭവങ്ങള നനിയനനിക്കക്ടോനയ സമക്ടോധക്ടോന
ചര്ച്ചയനിലൂലട  പ്രശ്നപരനിഹക്ടോരതനിനയ്ക്ക്  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  മുന്കേലയ്യെടുക്കക്ടോതതനിനക്ടോലയ
ഉളവക്ടോയനിട്ടുള്ള   ഗുരുതരമക്ടോയ  സനിതനിവനികശേഷയ  സഭക്ടോനടപടനികേള  നനിര്തനിവച്ചയ്ക്ക്
ചര്ച്ചലചയ്യെണലമനക്ടോവശേശ്യലപ്പെടയ്ക്ക് സര്വ്വശഷ്ട്രീ ലകേ.  സനി.  കജക്ടോസഫയ്ക്ക്,  ലകേ.  എയ.  ഷക്ടോജനി,
അനൂപയ്ക്ക് കജക്കബയ്ക്ക് എനഷ്ട്രീ  അയഗങ്ങള റൂള 50 പ്രകേക്ടോരയ കനക്ടോടഷ്ട്രീസയ്ക്ക് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.

മുഖശ്യമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്):  സര്,  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനിലലെ
അക്രമസയഭവങ്ങളയ  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങളയ  കേക്ടോരണയ  ജനങ്ങളക്ടോലകേ
ഭയക്ടോശേങ്കയനിലെക്ടോലണന്നുള്ള  പ്രകമയതനിലലെ  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടനികനക്ടോടയ്ക്ക്  ഒരു  തരതനിലയ
കയക്ടോജനിക്കക്ടോനക്ടോവനില്ല.  ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.-ലന  കബക്ടോധപൂര്വ്വമക്ടോയ  ഇടലപടലെക്ടോണയ്ക്ക്
കേണ്ണൂരനിലലെ  ദദൗര്ഭക്ടോഗശ്യകേരമക്ടോയ പലെ സയഭവങ്ങളകയ കേക്ടോരണയ.  അവനിലട നടന
കേക്ടോരശ്യങ്ങള  പരനികശേക്ടോധനിച്ചക്ടോല്  അതയ്ക്ക്  വശ്യക്തമക്ടോകുനതക്ടോണയ്ക്ക്.   നനിഷ്പക്ഷമക്ടോയ
നനിലെപക്ടോടുകേള  സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചുലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക്  ഇതരയ  പ്രശ്നങ്ങളനില്  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക്
ഇടലപടുനലതനയ്ക്ക്   അവനിടലത  സയഭവഗതനികേള  വനിലെയനിരുതനിയക്ടോല്
വശ്യക്തമക്ടോകുനതക്ടോണയ്ക്ക്.  സയസക്ടോനതയ്ക്ക്  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനിലെക്ടോണയ്ക്ക്  ഏറ്റവയ  കൂടുതല്
ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങള  നടകനതയ്ക്ക്  എന  മടനിലള്ള   പ്രചരണയ  നടകന്നുണയ്ക്ക്.
ഇനലത  പ്രതനിപക്ഷ  കനതക്ടോവയ്ക്ക്  ആഭശ്യന്തര  വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരനികകമക്ടോള
2016  ലഫബ്രുവരനി  24-നയ്ക്ക്  നല്കേനിയ  മറുപടനി  പ്രകേക്ടോരയ  സയസക്ടോനലത
14  ജനില്ലകേളനില്  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങളലട  എണ്ണലമടുതക്ടോല്  ആറക്ടോയ  സക്ടോനമക്ടോണയ്ക്ക്
കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയ്ക്കുള്ളതയ്ക്ക്.   ഒനയ്ക്ക്-  തനിരുവനന്തപുരയ,  രണയ്ക്ക്-  ലകേക്ടോല്ലയ,  മൂനയ്ക്ക്-
എറണക്ടോകുളയ,  നക്ടോലെയ്ക്ക്-  തൃശ്ശൂര്,  അഞയ്ക്ക്-  പക്ടോലെക്കക്ടോടയ്ക്ക്,  ആറയ്ക്ക്-  കേണ്ണൂര്  ഇങ്ങലന
കപക്ടോകുകേയക്ടോണയ്ക്ക്'.  കമയയ്ക്ക്  19-നയ്ക്ക്  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പെനിലന  വനിജയക്ടോഹക്ടോദപ്രകേടനങ്ങള
സയസക്ടോനതക്ടോലകേ  നടകന  ഘടതനിലെക്ടോണയ്ക്ക്  ധര്മ്മടയ  മണ്ഡലെതനില്
ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്./  ബനി.ലജ.പനി.  പ്രവര്തകേര് തമ്മനില് നടതനിയ ആക്രമണതനില്
സനി.പനി.ലഎ.(എയ)  പ്രവര്തകേനക്ടോയ  രവഷ്ട്രീന്ദ്രന്  ലകേക്ടോല്ലലപ്പെടുനതയ്ക്ക്.
പനിനഷ്ട്രീടയ്ക്ക്  അവനിലട  സയഘര്ഷമുണക്ടോകേക്ടോലത  സമക്ടോധക്ടോനയ  സക്ടോപനിക്കക്ടോന്
കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ്ക്ക്. തനികേച്ചുയ  സമക്ടോധക്ടോനയ നനിലെനനിനനിരുന ധര്മ്മടയ       മണ്ഡലെതനില്
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ജൂലെക്ടോയയ്ക്ക്  11-നയ്ക്ക്  പയ്യെന്നൂരനിലലെ  സനി.പനി.ലഎ.(എയ)  പ്രവര്തകേനക്ടോയ  ധനരക്ടോജലന
ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്./ബനി.ലജ.പനി.  പ്രവര്തകേര്  ലവടനിലക്കക്ടോലെലപ്പെടുതനിയ
സയഭവമുണക്ടോയനി.  സമക്ടോധക്ടോനയ  നനിലെനനിനനിരുന  സലെതയ്ക്ക്  സകേലെയക്ടോളകേളയ
അയഗഷ്ട്രീകേരനികന ഒരക്ടോലള ഒരു കേക്ടോരണവമനില്ലക്ടോലത ലകേക്ടോലെലപ്പെടുതനിയകപ്പെക്ടോള അവനിലട
സയഘര്ഷയ  ഉയര്ന്നുവന്നു.  ഇദൗ  ലകേക്ടോലെകക്കസനിലലെ  ഒരു  പ്രതനി  തനിരുവനന്തപുരയ
ജനില്ലക്കക്ടോരനക്ടോയ കേണ്ണനയ മലറ്റക്ടോരക്ടോള കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡയ്ക്ക് സസകദശേനിയക്ടോയ തമക്ടോനമക്ടോണയ്ക്ക്.
സയസക്ടോന അടനിസക്ടോനതനിലള്ള ഒരു ആസൂത്രണയ  ഇതനിനയ്ക്ക്  പനിനനിലലണനക്ടോണയ്ക്ക്
ഇതയ്ക്ക് വശ്യക്തമക്ടോകനതയ്ക്ക്. അവനിലട സയഘര്ഷങ്ങള ഉയര്ന്നുവനതനിലന ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണയ്ക്ക്
രക്ടോമചന്ദ്രന് എന ആള ലകേക്ടോലെ ലചയ്യെലപ്പെടുനതയ്ക്ക്.  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക് ശേക്തമക്ടോയ  രഷ്ട്രീതനിയനില്
ഇടലപടതനിനക്ടോല്   അവനിലട സമക്ടോധക്ടോനയ പുനനഃസക്ടോപനിക്കക്ടോന് കേഴനിഞ. മുഴകനനില്
ഒരു ബനി.ലജ.പനി.  പ്രവര്തകേനക്ടോയ വനിനഷ്ട്രീഷയ്ക്ക് ലകേക്ടോലെ  ലചയ്യെലപ്പെടനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ലപക്ടോതുകവ
സമക്ടോധക്ടോനപരക്ടോയനി നനിലെനനിനനിരുന കവങ്ങക്ടോടയ്ക്ക് പഞക്ടോയതനിലലെ വക്ടോളക്ടോങ്കനിച്ചക്ടോല് എന
സലെതയ്ക്ക്  സനി.പനി.ലഎ.(എയ)-ലന  കലെക്ടോക്കല്  കേമ്മനിറ്റനി  അയഗവയ  ഒരു  കകേസനിലയ
പ്രതനിയുമക്ടോകേക്ടോത   കമക്ടോഹനലന  10-10-2016-നയ്ക്ക്  ഒരു  സയഘയ  ആളകേള
ലകേക്ടോലെലപ്പെടുത്തുകേയക്ടോണുണക്ടോയതയ്ക്ക്.  ഇദൗ  സയഭവയ  നടതനിയതയ്ക്ക്  ഒരു  വയനക്ടോടയ്ക്ക്
സസകദശേനിയുലട  കനതൃതസതനിലെക്ടോലണനക്ടോണയ്ക്ക്  അറനിയുനതയ്ക്ക്.  പുറത്തുനനിന്നുള്ള
ആളകേളകൂടനി  കനതൃതസയ  ലകേക്ടോടുത്തുലകേക്ടോണ്ടുള്ള  ആസൂത്രണങ്ങള  നടകകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
കുഴപ്പെയ  സൃഷനിക്കക്ടോന്കവണനി  കബക്ടോധപൂര്വ്വയ  ശമനികന  ശേക്തനികേളമുണയ്ക്ക്.
അതുലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക് കമക്ടോഹനലനകപ്പെക്ടോലള്ള,  ഒരു പ്രശ്നതനിലയ ഉളലപ്പെടനിടനില്ലക്ടോത ഒരു
ലചറുപ്പെക്കക്ടോരലനയടക്കയ  ലകേക്ടോലെലപ്പെടുതനിയ സനിതനി  ഉണക്ടോയതയ്ക്ക്.  കബക്ടോധപൂര്വ്വമക്ടോയ
ശമങ്ങള,  ഇദൗ  കമഖലെയനില്  സയഘര്ഷമുണക്ടോക്കക്ടോന്  ഇടയക്ടോകന്നുലവനതയ്ക്ക്  നക്ടോയ
കേക്ടോണക്ടോതനിരനിക്കരുതയ്ക്ക്.  അതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  സമക്ടോധക്ടോനയ  നനിലെനനില്കലനക്ടോരു
സലെതയ്ക്ക്  പ്രശ്നങ്ങള ഉണക്ടോവകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അങ്ങലനയക്ടോണയ്ക്ക് രമനിതയ്ക്ക് ലകേക്ടോലെലചയ്യെലപ്പെട
നനിലെയുണക്ടോയതയ്ക്ക്.  20-8-2016-നയ്ക്ക് കൂത്തുപറമനില് ദഷ്ട്രീക്ഷനിതയ്ക്ക് എന ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.
പ്രവര്തകേന്  ലകേക്ടോലെ  ലചയ്യെലപ്പെടതയ്ക്ക്  കബക്ടോയബയ്ക്ക്  നനിര്മ്മക്ടോണതനിനനിടയനിലെക്ടോണയ്ക്ക്.
ഏലതങ്കനിലയ  തരതനിലള്ള  സയഘര്ഷതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനിവന  ലകേക്ടോലെയക്ടോയനി
അതനിലന  കേണക്കക്ടോകക്കണതനില്ല.  ആക്രമണങ്ങള  ആസൂത്രണയ  ലചയ്യെക്ടോനള്ള
കബക്ടോധപൂര്വമക്ടോയ  തയ്യെക്ടോലറടുപ്പുകേളണക്ടോയനിരുന്നു  എനക്ടോണയ്ക്ക്  ഇദൗ  കബക്ടോയബയ്ക്ക്
നനിര്മ്മക്ടോണവയ മരണവയ കേക്ടോണനികനതയ്ക്ക്.  ഏഴയ്ക്ക് രക്ടോഷഷ്ട്രീയ ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങള അവനിലട
നടന്നു  എനക്ടോണയ്ക്ക്  പ്രകമയതനില്  സൂചനിപ്പെനിച്ചനിരനികനതയ്ക്ക്.  രക്ടോഷഷ്ട്രീയ
ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങളക്ടോയനി  കേണക്കക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിയുനതയ്ക്ക്  അലഞണ്ണമക്ടോണയ്ക്ക്.
എസയ്ക്ക്.ഡനി.പനി.ലഎ.  പ്രവര്തകേനക്ടോയ  ഫറൂഖയ്ക്ക്  ലകേക്ടോലെലചയ്യെലപ്പെടതയ്ക്ക്  വശ്യക്തനി
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വനികരക്ടോധതനിലന കപരനിലെക്ടോണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക് ഏലതങ്കനിലലമക്ടോരു രക്ടോഷഷ്ട്രീയ സയഭവമല്ല.    ഏഴയ്ക്ക്
ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങളനില്  ഒലരണ്ണയ ദഷ്ട്രീക്ഷനിതനികനതക്ടോണയ്ക്ക്. ആ രണയ്ക്ക് ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങളയ
ഇദൗ പടനികേയനില് ഉളലപ്പെടുനനില്ല.  ഇക്കക്ടോരശ്യതനില് സര്ക്കക്ടോര്  ശേക്തമക്ടോയ നടപടനികേള
സസഷ്ട്രീകേരനികനതക്ടോണയ്ക്ക്.  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  നടപടനികേള  സസഷ്ട്രീകേരനികനകതക്ടോലടക്ടോപ്പെയ
സയഘര്ഷങ്ങളണക്ടോകുകമക്ടോള  സമക്ടോധക്ടോന  കയക്ടോഗങ്ങള  വനിളനിച്ചുകചര്തയ്ക്ക്  പ്രശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കക്ടോന്  സര്ക്കക്ടോര്  എല്ലക്ടോ  ശമവയ  നടത്തുന്നുണയ്ക്ക്.   എനക്ടോല്  ഇതുമക്ടോയനി
ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  വനിളനിച്ച ആകറക്ടോളയ  സമക്ടോധക്ടോന കയക്ടോഗങ്ങളനില് ബനി.ലജ.പനി.  പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി
മക്ടോറനിനനില്കകേകയക്ടോ  നനിസഹകേരനികകേകയക്ടോ  ലചയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  കേണ്ണൂരനില്  പരക്ടോതനികേള
ഉയര്ന്നുവന കേക്ടോരശ്യങ്ങളനിലലെല്ലക്ടോയ കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  ശേക്തമക്ടോയ ഇടലപടല് നടതനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.
വനിവനിധ  രക്ടോഷഷ്ട്രീയ  പക്ടോര്ടനികേളമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടവരുയ  അല്ലക്ടോതവരുയ  നല്കേനിയ
പരക്ടോതനികേളനിലലെല്ലക്ടോയ നടപടനികേള സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചയ്ക്ക് മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണയ്ക്ക്. ക്രമസമക്ടോധക്ടോനയ
നനിലെനനിര്ത്തുനതനിനക്ടോയനി കൂത്തുപറമനിലയ തലെകശ്ശേരനിയനിലയ ലസഷശ്യല് കേണ്കടക്ടോള റൂയ
പ്രവര്തനികന്നുണയ്ക്ക്.   ഇതരയ  സലെങ്ങളനില്  കബക്ടോയബയ്ക്ക്  സസക്ടോഡനിലനയുയ   കഡക്ടോഗയ്ക്ക്
സസക്ടോഡനിലനയുയ  കസവനയ  ലെഭശ്യമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ജനില്ലക്ടോ  കേളകര്  വനിളനിച്ചുകചര്ത
ജനില്ലക്ടോതലെ  സമക്ടോധക്ടോന  കേമ്മനിറ്റനിയനില്  എല്ലക്ടോ  രക്ടോഷഷ്ട്രീയ  പക്ടോര്ടനികേളയ  സമക്ടോധക്ടോനയ
നനിലെനനിര്ത്തുനതനിനയ്ക്ക്  സഹകേരനിക്കക്ടോന്   തയ്യെക്ടോറക്ടോയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  കൂടക്ടോലത  ഉയര്ന്നുവന
അഭനിപ്രക്ടോയമനസരനിച്ചയ്ക്ക് ജനില്ലക്ടോ കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക് സര്ക്കനിള തലെതനിലയ കസ്റ്റേഷന് തലെതനിലയ
എല്ലക്ടോ രക്ടോഷഷ്ട്രീയ പ്രതനിനനിധനികേലളയുമുളലപ്പെടുതനി സമക്ടോധക്ടോന കേമ്മനിറ്റനി വനിളനിച്ചുകചര്ക്കക്ടോന്
തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  അതുപ്രകേക്ടോരയ  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  സര്ക്കനിള  തലെതനിലയ  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക്
കസ്റ്റേഷന് തലെതനിലയ സമക്ടോധക്ടോന കേമ്മനിറ്റനികേള രൂപഷ്ട്രീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനില്
കുഴപ്പെമുണക്ടോക്കക്ടോന് കബക്ടോധപൂര്വ്വമക്ടോയ ഇടലപടലകേള ചനിലെരുലട ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുണക്ടോയനിട്ടുയ
ക്രമസമക്ടോധക്ടോനയ  നനിലെനിനനിര്ത്തുനതനിനയ്ക്ക്  സക്ടോധശ്യമക്ടോയ  എല്ലക്ടോ  നടപടനികേളയ  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക്
സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചതനിലന  ഫലെമക്ടോയനി  സനിതനിഗതനികേള  നനിയനണവനികധയമക്ടോയനിട്ടുണയ്ക്ക്.
കപക്ടോലെഷ്ട്രീസനിലന  സസതനമക്ടോയ  പ്രവര്തനതനിലന  ഫലെമക്ടോയനിതലനയക്ടോണയ്ക്ക്
ഇതരലമക്ടോരു സനിതനിവനികശേഷമുണക്ടോയനിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.  സഭ നനിര്തനിവച്ചയ്ക്ക് ചര്ച്ച ലചയ്യെതക്ക
ഗുരുതരമക്ടോയ  ഒരു  സക്ടോഹചരശ്യവയ  അവനിലട  ഉയര്ന്നുവനനിടനില്ല.  അതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  ഇദൗ
വനിഷയയ സഭക്ടോനടപടനികേള  നനിര്തനിവച്ചയ്ക്ക് ചര്ച്ച ലചകയ്യെണതനില്ല

ശഷ്ട്രീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫയ്ക്ക്: സര്. ഇടതുപക്ഷ ജനക്ടോധനിപതശ്യമുനണനി ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
അധനികേക്ടോരകമറ്റതനിനകശേഷയ  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനില്  നടന  രക്ടോഷഷ്ട്രീയ
ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങലളകറനിച്ചുള്ള  അങ്ങയുലട  കേണക്കയ്ക്ക്  ശേരനിയല്ല.  ഫറൂഖനിലന
ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേയ  കൂടക്ടോലത  ഏഴയ്ക്ക്  കപര്  അവനിലട  ലകേക്ടോല്ലലപ്പെടനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ഫറൂഖനിലന
ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേയ കൂടനിയക്ടോയകപ്പെക്ടോള എലടണ്ണമക്ടോയനി. ......(ബഹളയ)....... 
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മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര്: പഷ്ട്രീസയ്ക്ക് ..... അകദ്ദേഹയ പറയലട. നനിങ്ങള ഇരനിക്കണയ. .....പഷ്ട്രീസയ്ക്ക്....
പഷ്ട്രീസയ്ക്ക്......  ശഷ്ട്രീ.  വനി.  ഡനി.  സതഷ്ട്രീശേന്,  അകദ്ദേഹയ  സയസക്ടോരനിക്കലട.  ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.  സനി.
കജക്ടോസഫയ്ക്ക്,  അങ്ങയ്ക്ക്  സയസക്ടോരനിക്കണയ  .............ദയവക്ടോയനി  അയഗങ്ങള  ഇരനിക്കണയ.
പഷ്ട്രീസയ്ക്ക്..... പഷ്ട്രീസയ്ക്ക്.....

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫയ്ക്ക്:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞെ നക്ടോലെര മക്ടോസതനിനള്ളനില്   ഏഴയ്ക്ക്
രക്ടോഷഷ്ട്രീയ  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങളമൂലെയ  കേണ്ണൂരനിലണക്ടോയനിട്ടുള്ള  സയഘര്ഷക്ടോത്മകേമക്ടോയ
സക്ടോഹചരശ്യങ്ങള,  സമക്ടോധക്ടോന ചര്ച്ചയ്ക്കുകപക്ടോലയ തയ്യെക്ടോറക്ടോകേക്ടോത ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് സമഷ്ട്രീപനയ
എനനിവ സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക് സഭക്ടോനടപടനികേള നനിര്തനിവച്ചയ്ക്ക്  ചര്ച്ച ലചയ്യെണയ.  കേണ്ണൂരനിലലെ
സയഭവങ്ങള കകേരളതനിനക്ടോലകേ അപകേഷ്ട്രീര്തനികേരമക്ടോണയ്ക്ക്.  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേതനില് കേണ്ണൂര്
ആറക്ടോയ സക്ടോനതക്ടോലണന്നുപറഞ്ഞെയ്ക്ക് ബഹുമക്ടോനലപ്പെട അങ്ങയ്ക്ക് ആശേസസനിക്കക്ടോന് ശമനിച്ചു.
തനിരുവനന്തപുരയ ജനില്ലയുളലപ്പെലട പക്ടോലെക്കക്ടോടയ്ക്ക് വലരയുള്ള അഞയ്ക്ക് ജനില്ലകേളനിലയ നടനതയ്ക്ക്
രക്ടോഷഷ്ട്രീയ  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങളല്ല,  കേസകടഷന്  സയഘങ്ങളയ  ഗുണക്ടോസയഘങ്ങളമക്ടോണയ്ക്ക്
ലകേക്ടോലെ  നടതനിയതയ്ക്ക്.  കേണ്ണൂരനില്  നടകനതയ്ക്ക്  ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.-ഉയ  അങ്ങയുലട
പക്ടോര്ടനിയുയ  കബക്ടോധപൂര്വ്വയ  ആസൂത്രണയ  ലചയ്യുന  രക്ടോഷഷ്ട്രീയ  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങളക്ടോണയ്ക്ക്.
കകേന്ദ്രയ ഭരനികന ബനി.ലജ.പനി.-യുലട പനിനനിലള്ള ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.-ലനയുയ കകേരളയ
ഭരനികന  മക്ടോര്കനിസ്റ്റേയ്ക്ക്  പക്ടോര്ടനിയുലടയുയ  ലലവരക്ടോഗശ്യബുദനിയക്ടോണയ്ക്ക്  കേണ്ണൂരനിലന
ലകേക്ടോലെക്കളമക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റുനലതനതക്ടോണയ്ക്ക്  സതശ്യയ   ഇദൗ  സഭയനില്വനയ്ക്ക്  എലന
ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  എന്നുപറഞ്ഞെയ്ക്ക്  ഗവണ്ലമനനിനകവണനി  നയപ്രഖശ്യക്ടോപനയ  നടതനിയ
ഭരണതലെവനക്ടോയ  കകേരള  ഗവര്ണര്കപക്ടോലയ  കേണ്ണൂരനിലലെ  സയഭവങ്ങളനില്  ഉത്കേണ
കരഖലപ്പെടുതനിലക്കക്ടോണയ്ക്ക്  ആഭശ്യന്തര  ലസക്രടറനിലയയുയ  ഡനി.ജനി.പനി.-ലയയുയ
വനിളനിച്ചുവരുതനിയതയ്ക്ക്  സയഭവങ്ങളലട  ഗദൗരവക്ടോവസയക്ടോണയ്ക്ക്  കേക്ടോണനികനതയ്ക്ക്.
കകേരളതനിലലെ അച്ചടനി ദൃശേശ്യ മക്ടോധശ്യമങ്ങലളല്ലക്ടോയ ഇകപ്പെക്ടോഴയ ചര്ച്ചലചയ്യുനതയ്ക്ക് കേണ്ണൂരനിലലെ
രക്ടോഷഷ്ട്രീയ സയഘര്ഷങ്ങളക്ടോണയ്ക്ക്,  കേണ്ണൂരനിലന കേണ്ണുനഷ്ട്രീരക്ടോണയ്ക്ക്.   ജൂലലലെ  11-ാം തഷ്ട്രീയതനി
രക്ടോമന്തളനിയനില്   സനി.പനി.ലഎ.(എയ) പ്രവര്തകേനക്ടോയ ധന്രക്ടോജയ്ക്ക് ലകേക്ടോലെലചയ്യെലപ്പെടയ്ക്ക് 48
മണനിക്കൂര്  തനികേയുനതനിനമുമയ്ക്ക്  അന്നൂരനില്  ബനി.എയ.എസയ്ക്ക്.  കനതക്ടോവക്ടോയ  സനി.ലകേ.
രക്ടോമചന്ദ്രന്  ലകേക്ടോലെലചയ്യെലപ്പെട്ടു.  ഇവരുലട  കുടുയബക്ടോയഗങ്ങളലട  കേണ്ണുനഷ്ട്രീരനിനയ്ക്ക്  ആരക്ടോണയ്ക്ക്
ഉതരയ  പറയുനതയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  ഇദൗ  സഭയനിലലെ  സകഹക്ടോദരനിമക്ടോരറനിയണയ.  ....…
(ബഹളയ)..... 

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്  : അങ്ങയ്ക്ക്  സയസക്ടോരനിക്കണയ. ...(… ബഹളയ).......ലചയര്
ഭരണപക്ഷത്തുള്ളവര്ക്കയ്ക്ക്  ലലമക്കയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുകനനില്ല,  അവലര  സയസക്ടോരനിക്കക്ടോന്
അനവദനികന്നുമനില്ല.  ഇദൗ ലലശേലെനി ആരുലട ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ ഉണക്ടോകേരുലതനയ്ക്ക് ഞക്ടോന്
എകപ്പെക്ടോഴയ പറയക്ടോറുണയ്ക്ക്. ലചയര് ഉച്ചഭക്ടോഷനിണനി നല്കേനിയനിടനില്ല. ദയവക്ടോയനി അകദ്ദേഹലത
സയസക്ടോരനിക്കക്ടോന് അനവദനിക്കണയ. 
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ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫയ്ക്ക്  : സര്,  ഒരു  സഷ്ട്രീയുലട  ഏറ്റവയ  വലെനിയ  ദനഃഖയ
ലലവധവശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്. ആ  വനിധവകേളലട  കേണ്ണുനഷ്ട്രീര്  കതക്ടോരുകമക്ടോ;  ആ  കുഞങ്ങളക്കയ്ക്ക്
അച്ഛനണക്ടോകുകമക്ടോ;  അമ്മമക്ടോര്ക്കയ്ക്ക്  മക്കലള  തനിരനിച്ചുകേനിട്ടുകമക്ടോ?  കുറച്ചയ്ക്ക്  ഫണയ്ക്ക്
പനിരനിച്ചുലകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  നനിങ്ങളക്കയ്ക്ക്  സക്ടോധനികയ.  നനിങ്ങള  കദശേഷ്ട്രീയ  ഭരണകേക്ഷനിയുയ
സയസക്ടോന ഭരണകേക്ഷനിയുമക്ടോണയ്ക്ക്.  ഫണയ്ക്ക് പനിരനിച്ചുലകേക്ടോടുതക്ടോല് ഇദൗ വനിധവകേളലടയുയ
മക്കളലടയുയ  അമ്മമക്ടോരുലടയുയ  കവദന  അവസക്ടോനനികകമക്ടോ?  പയ്യെന്നൂരനിലലെ
സയഭവവമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്   "വയലെനില്  പണനിലയടുതക്ടോല്  വരമതയ്ക്ക്  കൂലെനി
കേനിട്ടുയ”എന്നുള്ള കകേരളയ ഭരനികന മുഖശ്യ രക്ടോഷഷ്ട്രീയ പ്രസക്ടോനമക്ടോയ സനി.പനി.ലഎ.(എയ)
സയസക്ടോന  ലസക്രടറനി  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  കകേക്ടോടനികയരനി  ബക്ടോലെകൃഷ്ണലന  പ്രസക്ടോവന
ഞങ്ങലള  അത്ഭുതലപ്പെടുതനി.   ഇതയ്ക്ക്  ശേരനിയക്ടോകണക്ടോ?  അകദ്ദേഹയ  അക്രമതനിനയ്ക്ക്
പരസശ്യമക്ടോയനി  അണനികേലള ആഹസക്ടോനയ  ലചയ്യുന്നു.  "പണനി  ലചയക്ടോല് കൂലെനി  വക്ടോങ്ങക്ടോന്
അറനിയക്ടോയ"  എനയ്ക്ക്   ബനി.ലജ.പനി.യുയ  പറഞ.  നനിങ്ങള  ആലരയക്ടോണയ്ക്ക്
ലവല്ലുവനിളനികനതയ്ക്ക്?  ഇനലത  മലെയക്ടോള  മകനക്ടോരമ  പത്രതനിലലെ  പ്രധക്ടോനവക്ടോര്ത
"കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക് തലെപ്പെതയ്ക്ക് ലപക്ടോടനിലതറനി"  എനക്ടോണയ്ക്ക്.   ലഎ.പനി.എസയ്ക്ക്.  ഉകദശ്യക്ടോഗസര്
പരസരയ  മത്സരനികന്നു.  ഉതരകമഖലെക്ടോ  ലഎ.ജനി.  ദനികനശേയ്ക്ക്  കേശേശ്യപനിലനയുയ
ഡനി.ജനി.പനി.യുലടയുയ  പ്രസക്ടോവനകേളനില്  പറഞ്ഞെനിരനികനതയ്ക്ക്  ഞങ്ങള
നനിസഹക്ടോയരക്ടോലണന്നുയ  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസനിനയ്ക്ക്  പരനിമനിതനികേളലണന്നുമക്ടോണയ്ക്ക്.  എന്തക്ടോണയ്ക്ക്
കപക്ടോലെഷ്ട്രീസനിലന  പരനിമനിതനി?  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസനിനയ്ക്ക്  പ്രവര്തന  സസക്ടോതനശ്യമുകണക്ടോ?
കപക്ടോലെഷ്ട്രീസനിലന  കകേകേള  ലകേടനിയനിരനികന്നു.  പയ്യെന്നൂരനില്
ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേമുണക്ടോയകപ്പെക്ടോള  പ്രതനികേലള  അറസ്റ്റേയ്ക്ക്  ലചയ്തുലവനയ്ക്ക്  അങ്ങയ്ക്ക്
പറയുകേയുണക്ടോയനി.  അങ്ങയുലട പക്ടോര്ടനിയുലട ജനില്ലക്ടോ ലസക്രടറനി ശഷ്ട്രീ.  പനി.  ജയരക്ടോജന്
അങ്ങയ്ക്ക്  മുഖശ്യമനനിയക്ടോയനിരനികകമക്ടോള  പയ്യെന്നൂര്  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  കസ്റ്റേഷനകേത്തുകേയറനി
സമരയ  നടതനിയനികല്ല?  ലതക്ടോട്ടുപനിനക്ടോലലെ  കൂത്തുപറമനില്  ഏരനിയ  ലസക്രടറനിയുയ
കസ്റ്റേഷനകേത്തുകേയറനി സമരയ നടതനി.  അങ്ങലയ കേരനിലങ്കക്ടോടനി കേക്ടോണനിച്ചതനിനയ്ക്ക്  യൂതയ്ക്ക്
കകേക്ടോണ്ഗ്രസ്സുകേക്ടോരുലട  കപരനില്  non-bailable   വകുപ്പുകേളകചര്തയ്ക്ക്  കകേലസടുത്തു.
പയ്യെന്നൂര് കസ്റ്റേഷനനില്  കേയറനി  സമരയ നടതനിയതനിനയ്ക്ക് ശഷ്ട്രീ. പനി. ജയരക്ടോജലനതനിലര
കകേലസടുകതക്ടോ?  നനിയമയ  രണ്ടുവഴനിക്കക്ടോണയ്ക്ക്  കപക്ടോകുനതയ്ക്ക്.   പതനയതനിടയനില്
ഡനി.കവ.എഫയ്ക്ക്.ലഎ.  പ്രവര്തകേര്  കസ്റ്റേഷനനില്  കേയറനി  പ്രതനിലയ
കമക്ടോചനിപ്പെനിച്ചുലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി.  അണനികേലള  കേയറൂരനിവനിടരുലതന്നുയ  നനിയമയ
കേയ്യെനിലലെടുക്കക്ടോന്  ആലരയുയ  കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപ്പെനിക്കരുലതന്നുമക്ടോണയ്ക്ക്  എനനിക്കയ്ക്ക്
ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മുഖശ്യമനനികയക്ടോടയ്ക്ക്   പറയക്ടോനള്ളതയ്ക്ക്.  .......(ബഹളയ).........
കകേരളതനിലലെ   മക്ടോധശ്യമങ്ങളക്ടോയ  മലെയക്ടോള  മകനക്ടോരമയുയ  മക്ടോതൃഭൂമനിയുയ  മക്ടോത്രമല്ല,
സനി.പനി.ലഎ. യുലട പത്രമക്ടോയ ജനയുഗയ കപക്ടോലയ ഇതുസയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക് പറയുകേയുണക്ടോയനി.
മലെയക്ടോള  മകനക്ടോരമ  പത്രതനില്  'കേണ്ണുനഷ്ട്രീരനിലന  മുറനിവകേള,  രക്ടോഷഷ്ട്രീയ
ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങള കകേരളലത കേരയനികന്നു' എനക്ടോണയ്ക്ക് വക്ടോര്തവനതയ്ക്ക്. ഇനലത
മക്ടോതൃഭൂമനി പത്രതനില് "കേണ്ണൂര്, ഇനനിവഷ്ട്രീഴരുതയ്ക്ക് ഒരു തുള്ളനി കചക്ടോര" എനക്ടോണയ്ക്ക് വക്ടോര്ത
വനനിരനികനതയ്ക്ക്.  ഒരു  കേതനിയനില്  നനിന്നുയ  കചക്ടോര  ഒലെനികന  ചനിത്രവമുണയ്ക്ക്.
"കചക്ടോരയനില് കേനിടകപ്പെക്ടോലന, മകേലനനകല്ലക്ടോ നനിലന കപരയ്ക്ക്"  ഇതയ്ക്ക് അങ്ങയ്ക്ക് ആദരനികന
സുഗതകുമക്ടോരനി ടഷ്ട്രീച്ചറനിലന വരനികേളക്ടോണയ്ക്ക്..............(ബഹളയ)...........
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മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്:  ഭരണകേക്ഷനി  അയഗങ്ങളനില്ലപ്പെടവര്  എന്തനിനക്ടോണയ്ക്ക്
പ്രതനിപക്ഷലത  പ്രകകേക്ടോപനിപ്പെനികനതയ്ക്ക്.  ലചയറനിനയ്ക്ക്  ഒന്നുയ  ലചയ്യെക്ടോനനില്ല.  ലചയര്
ആര്കയ ഉച്ചഭക്ടോഷനിണനി ലകേക്ടോടുതനിടനില്ല.  അനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയനി ഇതരയ കേമനയ്ക്ക് പറയുന
രഷ്ട്രീതനി  രണ്ടുപക്ഷക്കക്ടോരുയ  അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കണയ.  അലതക്ടോലക്ക  സഭക്ടോനടപടനികേളലട
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  സഭക്ടോയഗങ്ങള  പക്ടോലെനികക്കണ  മരശ്യക്ടോദകേളക്ടോണയ്ക്ക്.  പഷ്ട്രീസയ്ക്ക്...  നനിങ്ങള
സഷ്ട്രീറ്റനിലെനിരനിക്കൂ.  പഷ്ട്രീസയ്ക്ക്....ശഷ്ട്രീ. എ. എന്. ഷയസഷ്ട്രീര്, ശഷ്ട്രീ. ആര്. രക്ടോകജഷയ്ക്ക്....പഷ്ട്രീസയ്ക്ക്.. 

(ഭരണകേക്ഷനി  അയഗങ്ങളനില്ലപ്പെട  ചനിലെര്  ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.  സനി.  കജക്ടോസഫനിലന
പ്രസയഗയ തടസലപ്പെടുത്തുന്നുലവനക്ടോകരക്ടോപനിച്ചയ്ക്ക്   പ്രതനിപക്ഷക്ടോയഗങ്ങള ബഹുമക്ടോനലപ്പെട
സഷ്ട്രീക്കറുലട ഡയസനിനമുനനില് വനയ്ക്ക് ബഹളയ വച്ചുലകേക്ടോണനിരുന്നു.)

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്:  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതക്ടോവനിനയ്ക്ക്  എകന്തക്ടോ
സയസക്ടോരനിക്കക്ടോനണയ്ക്ക്.  നനിങ്ങള  ദയവക്ടോയനി  സഷ്ട്രീറ്റനികലെയയ്ക്ക് കപക്ടോകൂ.  നനിങ്ങള കപക്ടോയക്ടോല്
മക്ടോത്രകമ  പ്രതനിപക്ഷ കനതക്ടോവനിനയ്ക്ക് സയസക്ടോരനിക്കക്ടോന് കേഴനിയൂ.   നനിങ്ങളക്ടോരുയ ലചയറനിലന
ഭഷ്ട്രീഷണനിലപ്പെടുകതണ.  സഭ  നടതനിലക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  ലചയറനിനറനിയക്ടോയ.  ഒരക്ടോള
സയസക്ടോരനികകമക്ടോള  രണ്ടുഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ  അനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ  വക്ടോകകേള
ഉണക്ടോകേരുലതനയ്ക്ക്  ഞക്ടോലനകപ്പെക്ടോഴയ  പറയക്ടോറുണയ്ക്ക്.   നനിങ്ങളയ  എല്ലക്ടോസമയവയ
നനിശേബ്ദരക്ടോയനിടല്ല ഇരനികനതയ്ക്ക്.  ശഷ്ട്രീ.  പനി.  ലകേ.  ബഷഷ്ട്രീര്,  ശഷ്ട്രീ.  എ.  എന്.  ഷയസഷ്ട്രീര്,
സഷ്ട്രീറ്റനിലെനിരനിക്കൂ.

(ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  സഷ്ട്രീക്കറുലട  നനിര്കദ്ദേശേപ്രകേക്ടോരയ  പ്രതനിപക്ഷക്ടോയഗങ്ങള
നനിശേബ്ദരക്ടോവകേയുയ സസസക്ടോനങ്ങളനില്  ഉപവനിഷരക്ടോവകേയുയ ലചയ്തു.)

പ്രതനിപക്ഷ  കനതക്ടോവയ്ക്ക്  (ശഷ്ട്രീ  .    രകമശേയ്ക്ക്  ലചനനിതലെ):  സര്,  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട
മുഖശ്യമനനി  സയസക്ടോരനിച്ചകപ്പെക്ടോള   ഇദൗ  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ  ആരുയ  ഒരു
ശേബ്ദവമുണക്ടോക്കനിയനില്ല.    ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.  സനി.  കജക്ടോസഫയ്ക്ക്   34  വര്ഷമക്ടോയനി
നനിയമസഭയനിലള്ള മുതനിര്ന ഒരു  അയഗമക്ടോണയ്ക്ക്. ശഷ്ട്രീ. എ. എന്. ഷയസഷ്ട്രീര് വനനിടയ്ക്ക് 10
ദനിവസകമ  ആയനിട്ടുള.    ഇവനിലട  റണ്ണനിയഗയ്ക്ക്  കേമനറനികേള  നടത്തുനതയ്ക്ക്  ശേരനിയല്ല.
പ്രതനിപക്ഷത്തുനനിന്നുയ  ഇനക്ടോലരങ്കനിലയ  റണ്ണനിയഗയ്ക്ക്  കേമനറനി  പറകഞ്ഞെക്ടോ?
പറഞ്ഞെവലരപ്പെറ്റനിയക്ടോണയ്ക്ക് അങ്ങയ്ക്ക്  പറകയണതയ്ക്ക്.  .......(… ബഹളയ).........

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്:  ആ  കശേ ലെനി  രണ്ടുഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ  ഉലണന്നുള്ളതയ്ക്ക്
നനിര്ഭക്ടോഗശ്യകേരമക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇന്നുണക്ടോയനിടനിലല്ലന്നുള്ളതയ്ക്ക്  ശേരനിയക്ടോണയ്ക്ക്.  പലെകപ്പെക്ടോഴയ
സയസക്ടോരനികകമക്ടോള കേമനയ്ക്ക്  പറയുന രഷ്ട്രീതനി  രണ്ടുഭക്ടോഗത്തുമുള്ള പുതനിയ അയഗങ്ങള
തുടരുന്നുണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  ശേരനിയല്ല.  പുതനിയ  അയഗങ്ങളക്കയ്ക്ക്  അതനിലനകറനിലച്ചക്ടോരു
ധക്ടോരണയനിലല്ലനക്ടോണയ്ക്ക് എനനിക്കയ്ക്ക് കതക്ടോന്നുനതയ്ക്ക്.  

ശഷ്ട്രീ  .    രകമശേയ്ക്ക്  ലചനനിതലെ:  സര്,  ഇനയ്ക്ക്  പ്രതനിപക്ഷത്തുനനിന്നുയ ആലരങ്കനിലയ
പറകഞ്ഞെക്ടോ? 
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മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര്: ഇന്നുണക്ടോയനിടനില്ല. 

ശഷ്ട്രീ  .    രകമശേയ്ക്ക്  ലചനനിതലെ:  സര്,  പനിലനന്തനിനക്ടോണയ്ക്ക്  രണ്ടുഭക്ടോഗവയ
എന്നുപറയുനതയ്ക്ക്. ഇനയ്ക്ക് പറഞ്ഞെവലരപ്പെറ്റനി ബഹുമക്ടോനലപ്പെട അങ്ങയ്ക്ക് ആദശ്യയ പറയണയ.
ഇതയ്ക്ക് ശേരനിയല്ല. അങ്ങയ്ക്ക് ഇവലര നനിയനനിക്കണയ. 

ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെക്ടോലെനികടനി:  സര്,  പതനിമൂനക്ടോയ  കകേരള  നനിയമസഭക്ടോ
കേക്ടോലെതയ്ക്ക് സഭയനിലണക്ടോയ നനിര്ഭക്ടോഗശ്യകേരമക്ടോയ സനിതനിയനികലെയയ്ക്ക് കപക്ടോകേരുലതന്നുള്ളതു
ലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക്  പ്രതനിപക്ഷയ  വളലര സഹകേരണകതക്ടോലട  പ്രവര്തനികനതയ്ക്ക്.
ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  സഷ്ട്രീക്കര്  വനിളനിച്ച  കയക്ടോഗതനില്,  ഞങ്ങള  സഹകേരനിക്കക്ടോന്
തയ്യെക്ടോറക്ടോലണന്നുയ    എകപ്പെക്ടോഴയ  ലവല്ലനില്  ഇറങ്ങുന  പരനിപക്ടോടനി  നല്ലതലല്ലന്നുമുള്ള
കേക്ടോരശ്യങ്ങള പറഞ്ഞെനിരുനതക്ടോണയ്ക്ക്.   ചടങ്ങള പക്ടോലെനിക്കകണ.  നല്ല നനിലെവക്ടോരതനില്
ലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  എല്ലക്ടോവരുയ  സഹകേരനിക്കകണ?     അല്പ്പെയ  ഡനിസനിപനിന്
പക്ടോലെനിച്ചക്ടോല്  എന്തക്ടോണയ്ക്ക്  കുഴപ്പെയ?  നനിയമസഭയുലട  നനിലെവക്ടോരയ  കുറയ്ക്കുന
സനിതനിയനികലെയയ്ക്ക്  കപക്ടോകുനതയ്ക്ക് ശേരനിയല്ല.  പുതനിയ ലമമര്മക്ടോര്ക്കയ്ക്ക് ആവശേശ്യലമങ്കനില്
ഓറനിയകനഷന് കക്ടോകസക്ടോ മകറ്റക്ടോ ലകേക്ടോടുതയ്ക്ക് കനിയറക്ടോക്കണയ. 

II റൂളനിയഗയ്ക്ക്

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്:  അനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയനി  ശേബ്ദമുണക്ടോകന  ആര്കയ  ലചയര്
ഉച്ചഭക്ടോഷനിണനി അനവദനിക്കക്ടോറനില്ല.  സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയനി  സഭയനില് രണയ്ക്ക് ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ
അഭനിപ്രക്ടോയങ്ങള ഉയര്ന്നുവരുയ.  അതയ്ക്ക് സഭക്ടോമരശ്യക്ടോദയുയ നടപടനിക്രമങ്ങളയ   പക്ടോലെനിച്ചയ്ക്ക്
നനിശേബ്ദമക്ടോയനിരുനയ്ക്ക്   കകേളകനതക്ടോണയ്ക്ക് മരശ്യക്ടോദലയനയ്ക്ക് ലചയര് വഷ്ട്രീണ്ടുയ റൂള ലചയ്യുന്നു. 

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫയ്ക്ക്:  സര്,  കേണ്ണൂരനില് നനിയമവക്ടോഴ്ച പുനനഃസക്ടോപനിക്കക്ടോന്
ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മുഖശ്യമനനി  മുന്കേലയ്യെടുക്കണയ.  ഇക്കക്ടോരശ്യതനില്   കുറ്റകേരമക്ടോയ
അനക്ടോസയക്ടോണയ്ക്ക്  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  കേക്ടോണനികനതയ്ക്ക്.  എല്.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഭരനികകമക്ടോള
മക്ടോത്രമക്ടോണയ്ക്ക്   കേണ്ണൂരനില്   സയഘര്ഷങ്ങളയ  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങളമുണക്ടോകുനതയ്ക്ക്.
കേഴനിഞ്ഞെ  20  വര്ഷലത  ചരനിത്രലമടുതയ്ക്ക്  കനക്ടോക്കനിയക്ടോല്  ഇക്കക്ടോരശ്യയ  വശ്യക്തമക്ടോകുയ.
ഗക്ടോന്ധനിവധതനിനയ്ക്ക്  ഉതരവക്ടോദനികേളക്ടോയ,  ഇന്തശ്യയനില്  വര്ഗഷ്ട്രീയ  കവരയ
ആളനിക്കതനികന  ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.-ലന  രക്ടോഷഷ്ട്രീയ  അജണയയ്ക്ക്  ദയവക്ടോയനി
സനി.പനി.ഐ.(എയ)  വഴനിലയക്ടോരുക്കരുതയ്ക്ക്.  കുറ്റക്കക്ടോര്ലക്കതനിലര  മുഖയകനക്ടോക്കക്ടോലത
നടപടനി  സസഷ്ട്രീകേരനിക്കക്ടോനള്ള    ഇച്ഛക്ടോശേക്തനിയുയ  നനിശ്ചയദക്ടോര്ഢശ്യവയ  സര്ക്കക്ടോര്
കേക്ടോണനിക്കണയ.  ലവറുപ്പെനിലന രക്ടോഷഷ്ട്രീയയ  പ്രചരനിപ്പെനിക്കക്ടോനക്ടോണയ്ക്ക്  മക്ടോര്കനിസ്റ്റേയ്ക്ക്  പക്ടോര്ടനിയുയ
ബനി.ലജ.പനി.യുയ  ശമനികനതയ്ക്ക്.  ഇദൗ രണയ്ക്ക്  പക്ടോര്ടനികേളയ   ഒകര    നക്ടോണയതനിലന
രണ്ടുവശേങ്ങളക്ടോണയ്ക്ക്.  രണ്ടുകപരുകടതുയ  ഫക്ടോസനിസ്റ്റേയ്ക്ക്  കശേലെനിയക്ടോണയ്ക്ക്.  കേണ്ണനിനയ്ക്ക്  കേണ്ണയ്ക്ക്,
പല്ലനിനയ്ക്ക് പലെയ്ക്ക്ല്ല് എന കേക്ടോടന് സമഷ്ട്രീപനയ സസഷ്ട്രീകേക്ടോരശ്യമക്ടോകണക്ടോ? കസ്റ്റേഷന്       തലെതനിലയ
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സര്ക്കനിള തലെതനിലയ കയക്ടോഗയ വനിളനിച്ചതക്ടോയനി അങ്ങയ്ക്ക് പറഞ.  കേണ്ണൂരനില് നനിന്നുള്ള
മനനിമക്ടോരനില്  ആലരങ്കനിലയ  മുന്കേലയ്യെടുതയ്ക്ക്  അവനിലട  ക്രമസമക്ടോധക്ടോനയ
പുനനഃസക്ടോപനികനതനിനയ്ക്ക്  കയക്ടോഗയ  വനിളനിക്കക്ടോന് നടപടനി  സസഷ്ട്രീകേരനികക്കണതക്ടോയനിരുന്നു.
കേഴനിഞ്ഞെ  അഞ്ചുവര്ഷയ   ഞക്ടോന്  കേണ്ണൂരനിലന  ചുമതലെയുള്ള  മനനിയക്ടോയനിരുന്നു.
സയഘര്ഷമുണക്ടോകുകമക്ടോള  ദരഭനിമക്ടോനമനില്ലക്ടോലത   കയക്ടോഗയ  വനിളനിച്ചയ്ക്ക്  ചര്ച്ച  ലചയ്യുയ.
ഏഴകപരുലട ജഷ്ട്രീവന് ലപക്ടോലെനിഞ്ഞെനിടയ്ക്ക് നക്ടോലെരമക്ടോസമക്ടോയനിട്ടുയ  ഗദൗരവതരമക്ടോയ യക്ടോലതക്ടോരു
ചര്ച്ചയ്ക്കുയ  സര്ക്കക്ടോര്   തയ്യെക്ടോറക്ടോയനിടനില്ല.  ശഷ്ട്രീ. കകേക്ടോടനികയരനി ബക്ടോലെകൃഷ്ണന് പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്
'ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.  കവണലമങ്കനില് മുഖശ്യമനനിലയ കേക്ടോണലട'  എനക്ടോണയ്ക്ക്.   'ഞങ്ങള
അകപക്ഷയുമക്ടോയനി എ.ലകേ.ജനി. ലസനറനില് കപക്ടോകുനനില്ല' എനക്ടോണയ്ക്ക് ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.
പറയുനതയ്ക്ക്.  5  വര്ഷയ  കകേരളതനിലന  ആഭശ്യന്തര  വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരുന  ശഷ്ട്രീ.
കകേക്ടോടനികയരനി ബക്ടോലെകൃഷ്ണനനില്നനിനയ്ക്ക് ഇങ്ങലനയുള്ള വക്ടോക്കയ്ക്ക് പ്രതഷ്ട്രീക്ഷനിച്ചനില്ല. പ്രതനിപക്ഷ
കനതക്ടോവയ  പ്രതനിപക്ഷ  ഉപകനതക്ടോവയ  മുന്  മുഖശ്യമനനിയുയ  മറ്റുയ  ഇനലലെ
ബഹുമക്ടോനലപ്പെട   മുഖശ്യമനനിലയ  കേലണങ്കനിലയ  അകദ്ദേഹതനിലന   ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ
കപക്ടോസനിറ്റഷ്ട്രീവക്ടോയ  സമഷ്ട്രീപനമുണക്ടോയനില്ല.  20  ലകേക്ടോല്ലലത  രക്ടോഷഷ്ട്രീയ  ചരനിത്രയ
പരനികശേക്ടോധനിച്ചക്ടോല് സഖക്ടോവയ്ക്ക് ഇ.ലകേ.  നക്ടോയനക്ടോര്,  സര്വ്വശഷ്ട്രീ.  എ.  ലകേ.  ആനണനി,  വനി.
എസയ്ക്ക്.  അച്ചുതക്ടോനന്ദന്,  ഉമ്മന്  ചക്ടോണനി  എനനിവര്  മുഖശ്യമനനിമക്ടോരക്ടോയനിരുനകപ്പെക്ടോള
എലനല്ലക്ടോയ സയഘര്ഷങ്ങളണക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ അലനല്ലക്ടോയ മുഖശ്യമനനി എന നനിലെയനില്
ഇടലപടയ്ക്ക്  ഉപശേക്ടോലെകേളനിലൂലട, കേര്ടനയ്ക്ക്  പനിനനിലയ  മുനനിലയ  ചര്ച്ചകേള  നടതനി
പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കക്ടോന് ശമനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്. മുഖശ്യമനനിക്കയ്ക്ക് ദരഭനിമക്ടോനയ പക്ടോടനില്ല.  അങ്ങയ്ക്ക്
പ്രധക്ടോനമനനിയുലട ഗുഡ്ബുക്കനിലള്ള ആളക്ടോണയ്ക്ക്.  അങ്ങയ്ക്ക് പ്രധക്ടോനമനനിലയ പ്രശേയസനിച്ചു,
പ്രധക്ടോനമനനി  'എലന  വഷ്ട്രീടയ്ക്ക്  കകേരള  മുഖശ്യമനനിക്കയ്ക്ക്  സസന്തയ  വഷ്ട്രീടുകപക്ടോലെക്ടോലണനയ്ക്ക്'
പറഞ.  ഇത്രയുയ  നല്ല  ബന്ധമുലണങ്കനില്  അകങ്ങയ്ലക്കക്ടോനയ്ക്ക്  ബന്ധലപ്പെട്ടുകൂകട,
ഇടലപടയ്ക്ക് പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോക്കനിക്കൂകട?   ഞക്ടോന് വഷ്ട്രീണ്ടുയ ആവര്തനികന്നു,  ദയവക്ടോയനി
കകേരളതനിലലെ മുഖശ്യമനനിക്കയ്ക്ക് ദരഭനിമക്ടോനയ ഉണക്ടോകേക്ടോന് പക്ടോടനില്ല.  അങ്ങയ്ക്ക് സനി.പനി.ലഎ.
(എയ)  കനതക്ടോവയ്ക്ക്  മക്ടോത്രമല്ല,  ഞങ്ങളലട  മുഖശ്യമനനികൂടനിയക്ടോണയ്ക്ക്.   സയഘര്ഷതനിലന
കപരനില് ഇനനിലയക്ടോരു ജഷ്ട്രീവന് കേണ്ണൂരനില് ലപക്ടോലെനിയക്ടോന് ഇടയക്ടോക്കരുതയ്ക്ക്.   ചര്ച്ചകേള
നടതണയ.   ദരഭനിമക്ടോനയ  ലവടനിയണയ.   ഇക്കക്ടോരശ്യങ്ങള   സഭക്ടോനടപടനികേള
നനിര്തനിവച്ചയ്ക്ക്  ചര്ച്ച ലചയ്യെണയ.  

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര്: ശഷ്ട്രീ.  ഒ.  രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോല്,  ഇകത വനിഷയതനില് ഒരു സബ്മനിഷന്
കനരലത  നല്കേനിയനിരുന്നു. അകദ്ദേഹതനിനയ്ക്ക് ഒരു മനിനനിടയ്ക്ക് സയസക്ടോരനിക്കക്ടോവനതക്ടോണയ്ക്ക്.

ശഷ്ട്രീ  .    ഒ  .    രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോല്:  സര്,  ഇദൗ  വനിഷയലതകറനിച്ചയ്ക്ക്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട
പ്രതനിപക്ഷ കനതക്ടോവയ്ക്ക് സയസക്ടോരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞെതനിനകശേഷയ സയസക്ടോരനിക്കക്ടോയ.
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മുഖശ്യമനനി (  ശഷ്ട്രീ  .   പനിണറക്ടോയനി വനിജയന്  ):  സര്,  ഇവനിലട  ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ
ലകേ.  സനി.  കജക്ടോസഫയ്ക്ക്  ഏലതക്ടോരക്ടോള  ലകേക്ടോലെലചയ്യെലപ്പെടക്ടോലയ  അതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയുള്ള
കവദനലയകറനിച്ചയ്ക്ക്  പരക്ടോമര്ശേനികകേയുണക്ടോയനി.  അതനിലലെക്ടോന്നുയ  അഭനിപ്രക്ടോയ
വശ്യതശ്യക്ടോസമനില്ല.  അതയ്ക്ക് വസ്തുതയക്ടോണയ്ക്ക്.  ആരയ്ക്ക് ലകേക്ടോലെലചയ്യെലപ്പെടക്ടോലയ ലകേക്ടോലെലചയ്യെലപ്പെട
ആളലട  വനിധവ  അകങ്ങയറ്റലത  കവദനയക്ടോണകല്ലക്ടോ  അനഭവനികനതയ്ക്ക്.  കേഴനിഞ്ഞെ
കേക്ടോലെലതക്ടോലക്ക  കകേക്ടോണ്ഗ്രസ്സുകേക്ടോര്  തലന  പ്രതനികേളക്ടോയനി  വന  ധക്ടോരക്ടോളയ
സയഭവങ്ങളണക്ടോയനിട്ടുണയ്ക്ക്.     നമ്മുലട  നക്ടോടനിലയര്ന്നുവകരണ  സയസക്ടോരലമന്തയ്ക്ക്
എനതക്ടോണയ്ക്ക്  ഇതനിലനലയല്ലക്ടോയ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  നക്ടോയ  ചനിന്തനികക്കണതയ്ക്ക്.  ഗവര്ണര്  ഇദൗ
സയഭവങ്ങളനിലെക്ടോലകേ  ഉത്കേണ  കരഖലപ്പെടുതനിലയനയ്ക്ക്  ഇവനിലട  അകദ്ദേഹയ  പറഞ.
അങ്ങലനലയക്ടോരു  ഉത്കേണ  കരഖലപ്പെടുതല്  അകദ്ദേഹതനിലന
ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുണക്ടോയനിടനില്ല.   അകദ്ദേഹയ  സക്ടോധക്ടോരണനനിലെയയ്ക്ക്  കേണ്ണൂരനിലലെ  പ്രശ്നങ്ങള
അകനസഷനിച്ചുലവകനയുള.  അതനിലന  പനിനനിലലെന്തക്ടോണുണക്ടോയലതനയ്ക്ക്
അകനസഷനിക്കക്ടോന്  ഞക്ടോന്  പുറലപ്പെടനിടനില്ല.  ഇവനിലട  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങളലട  സനിതനി
പറയുകമക്ടോള കേഴനിഞ്ഞെ ഭരണകേക്ടോലെതയ്ക്ക് എല്ലക്ടോയ  ശേക്ടോന്തമക്ടോയനിരുന്നുലവനക്ടോണയ്ക്ക്  അങ്ങയ്ക്ക്
സക്ടോപനിക്കക്ടോന് കനക്ടോക്കനിയതയ്ക്ക്.  എനക്ടോല് യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഭരണകേക്ടോലെതയ്ക്ക് സനി.പനി.ലഎ.
(എയ)-ലനയുയ  ഡനി.കവ.എഫയ്ക്ക്.ലഎ.-യുലടയുയ  എസയ്ക്ക്.എഫയ്ക്ക്.ലഎ.-യുലടയുയ
16  പ്രവര്തകേരുയ  8  ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്./ബനി.ലജ.പനി.  പ്രവര്തകേരുയ
ലകേക്ടോലെലചയ്യെലപ്പെടനിട്ടുണയ്ക്ക്.  സയസക്ടോനതയ്ക്ക്  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഭരണകേക്ടോലെതയ്ക്ക്
ഒരുതരതനിലള്ള രക്ടോഷഷ്ട്രീയ സയഘര്ഷവയ ഉണക്ടോകേക്ടോറനില്ല എന ഒരു നനിലെലയടുകനതയ്ക്ക്
വസ്തുതകേള  മറച്ചുവയലെക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇവനിലട  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസനിനയ്ക്ക്  അവരുലട  പ്രവര്തന
സസക്ടോതനശ്യതനില്   ഏലതങ്കനിലയ  തരതനിലള്ള  പരനിമനിതനികേളനില്ല.    കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക്
പക്ഷകഭദയ  കൂടക്ടോലത  അക്രമസയഭവങ്ങലള  ശേരനിയക്ടോയ  രഷ്ട്രീതനിയനില്  ഇടലപടയ്ക്ക്
അമര്ച്ചലചയ്യെക്ടോന്   ശമനികന്നുണയ്ക്ക്.   സമക്ടോധക്ടോനതനിനകവണനി  ഒരു  ഭക്ടോഗതയ്ക്ക്
ശമനികകമക്ടോള  അതുമക്ടോയനി  സഹകേരനിക്കക്ടോലത  വഷ്ട്രീണ്ടുയ  അക്രമങ്ങള  നടതക്ടോനള്ള
തയ്യെക്ടോലറടുപ്പുകേളനില് ഏര്ലപ്പെടുന്നുലവന പരനിമനിതനിയക്ടോയനിരനികയ ഇദൗ ഉതരവക്ടോദലപ്പെട
കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  ഉകദശ്യക്ടോഗസര് പ്രതനികേരണതനിലൂലട ഒരുപകക്ഷ വശ്യക്തമക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.
നമ്മുലട  നക്ടോടനില്  കുകറക്കക്ടോലെമക്ടോയനി  പലെ  ഭക്ടോഗങ്ങളനില്  രക്ടോഷഷ്ട്രീയ  സയഘര്ഷ
അന്തരഷ്ട്രീക്ഷയ  രൂപലപ്പെട്ടുവരനികേയുയ  അതയ്ക്ക്  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങളനിലലെത്തുകേയുയ
ലചയ്യുന്നുണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക് ഇദൗ എല്.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് വനതനിനകശേഷയ മക്ടോത്രമുള്ള
അവസയല്ല.   ഇതയ്ക്ക്  അകങ്ങയറ്റയ  ദദൗര്ഭക്ടോഗശ്യകേരമക്ടോയ  ഒരവസ  തലനയക്ടോണയ്ക്ക്.
രക്ടോഷഷ്ട്രീയമക്ടോയ  അഭനിപ്രക്ടോയ  വശ്യതശ്യക്ടോസങ്ങളണക്ടോകുയ.  അതയ്ക്ക്  സസക്ടോഭക്ടോവനികേമകല്ല?  രണയ്ക്ക്
പ്രസക്ടോനങ്ങളക്കനിടയനില്  മക്ടോത്രമല്ല  രണയ്ക്ക്  വശ്യക്തനികേളക്കനിടയനില്തലന  ഒകര
അഭനിപ്രക്ടോയയ  എല്ലക്ടോ  കേക്ടോരശ്യങ്ങളനിലയ  ഉണക്ടോകേണലമനനില്ല.  അഭനിപ്രക്ടോയ
വശ്യതശ്യക്ടോസങ്ങളക്ടോയക്ടോലയ  വശ്യതശ്യസ  സമഷ്ട്രീപനങ്ങളക്ടോയക്ടോലയ  അതനിലനലയക്ടോലക്ക
അടനിസക്ടോനതനില് പ്രതനികേക്ടോര  മകനക്ടോഭക്ടോവമുണക്ടോകുനതക്ടോണയ്ക്ക്  പ്രശ്നയ.  ഇദൗ പ്രതനികേക്ടോര
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മകനക്ടോഭക്ടോവതനിലന  അടനിസക്ടോനതനില്  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങളണക്ടോകുനതയ്ക്ക്   പരനിഷ്കൃത
സമൂഹതനിനയ്ക്ക്  ഒരു  രഷ്ട്രീതനിയനിലയ  നഷ്ട്രീതഷ്ട്രീകേരനിക്കക്ടോനക്ടോവനതല്ല.  നമ്മുലട  നക്ടോടനിലനപ്പെറ്റനി
നമ്മലളല്ലക്ടോവരുയ അഭനിമക്ടോനനിക്കക്ടോറുള്ളതയ്ക്ക് പ്രബുദമക്ടോയ ഒരു സയസക്ടോനമക്ടോലണനക്ടോണയ്ക്ക്.
പലക്ഷ,  നനിര്ഭക്ടോഗശ്യകേരമക്ടോയ  ചനിലെ  സയഭവങ്ങള  ചനിലെ  പ്രകദശേങ്ങളനിലണക്ടോകുന്നു.
ഇതനിലന  നമുക്കയ്ക്ക്  കൂടക്ടോയ  ശമതനിലൂലട  മറനികേടക്കക്ടോനക്ടോകേണയ.  അതയ്ക്ക്
സക്ടോധശ്യമക്ടോകേണലമങ്കനില്  എല്ലക്ടോ  പ്രസക്ടോനങ്ങളലടയുയ  പ്രവര്തകേര്  കബക്ടോധപൂര്വ്വയ
ദൃഢനനിശ്ചയകതക്ടോലട  സമക്ടോധക്ടോനപരമക്ടോയനി  നനിലെലകേക്ടോള്ളുലമന യ്ക്ക്  ഉറപ്പെനിക്കക്ടോന്
കേഴനിയണയ.  കവകേക്ടോരനികേമക്ടോയ  പ്രതനികേക്ടോര  പ്രവര്തനങ്ങളല്ല  ഉണക്ടോകകേണതയ്ക്ക്.
നക്ടോടനിലന  വനികേസനവയ  നക്ടോട്ടുകേക്ടോരുലട  നന്മയുയ  സമൂഹതനിലന  പുകരക്ടോഗതനിയുയ
ലെക്ഷശ്യമനിട്ടുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  മനഷശ്യതസപൂര്ണ്ണമക്ടോയ  സമഷ്ട്രീപനതനിലൂലട  മക്ടോത്രകമ   നക്ടോടനിനയ്ക്ക്
പുകരക്ടോഗതനിയുണക്ടോകൂ.    ഇവയനിലലെല്ലക്ടോയ  ശദ കകേന്ദ്രഷ്ട്രീകേരനികന നനിലെയുണക്ടോകേണയ.
പക്ടോര്ടനികേള  തമ്മനില്   അഭനിപ്രക്ടോയ  വശ്യതശ്യക്ടോസമുണക്ടോകുയ.  അതനിനയ്ക്ക്  വശ്യതശ്യസ
പക്ടോര്ടനികേളനില്ലപ്പെടവര് തമ്മനില് ലകേക്ടോലനക്ടോടുക്കനിയതുലകേക്ടോണയ്ക്ക് അഭനിപ്രക്ടോയ വശ്യതശ്യക്ടോസയ
പരനിഹരനിക്കക്ടോനക്ടോകുകമക്ടോ?  എതനിരഭനിപ്രക്ടോയയ  ഉണക്ടോയക്ടോല്  ആ  എതനിരഭനിപ്രക്ടോയതനില്
നനില്കന ആള യഥക്ടോര്ത്ഥതനില്  വസ്തുത മനസനിലെക്ടോക്കണയ. അപ്പുറത്തുനനില്കന
ആള  ഇകങ്ങക്ടോടയ്ക്ക്  വകരണ  ആളക്ടോണയ്ക്ക്  എന  ചനിന്തകയക്ടോലടയക്ടോകേണയ
പ്രവര്തനികക്കണതയ്ക്ക്.  ഒരുതരതനിലമുള്ള പ്രതനികേക്ടോര മകനക്ടോഭക്ടോവവയ വച്ചുപുലെര്തക്ടോന്
പക്ടോടനില്ല.  അങ്ങലനയക്ടോയക്ടോല് നക്ടോലള നമുകകവണനി നനില്കക്കണ വശ്യക്തനിലയ ഇകന
ലകേക്ടോല്ലുകേകയക്ടോ  എലനക്ടോരു  ചനിന്ത  മനസനില്  ഉയര്ന്നുവരക്ടോന്  ഇടയക്ടോകുയ.
അങ്ങലനവനക്ടോല്  ശേക്ടോന്തനിയുലട,  സഹവര്തനിതസതനിലന,  സക്ടോകഹക്ടോദരശ്യതനിലന
അന്തരഷ്ട്രീക്ഷയ ഓകരക്ടോ ആളലട മനസനിലയ സമൂഹതനിലയ ഉണക്ടോകുയ.  എല്ലക്ടോ രക്ടോഷഷ്ട്രീയ
ചനിന്തക്ടോധക്ടോരകേളനിലയലപടവര്  മനഷശ്യതസതനിലനയുയ  നക്ടോടനിലന  വനികേസനതനിലനയുയ
ജനകക്ഷമതനിലനയുയ  കേക്ടോരശ്യതനില്   കകേകകേക്ടോര്ത്തുപനിടനിച്ചയ്ക്ക്  മുകനകറണ
ഘടമക്ടോണനിതയ്ക്ക്.  അതരലമക്ടോരു  ഘടതനില്   ശേത്രുതക്ടോമകനക്ടോഭക്ടോവകതക്ടോലട  പരസരയ
കേക്ടോണുന  നനിലെപക്ടോടയ്ക്ക്  എല്ലക്ടോവരുയ   ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോന്  തയ്യെക്ടോറക്ടോകേണയ.  രക്ടോഷഷ്ട്രീയ
പ്രബുദതയുയ  വനികവകേവയ  മനഷശ്യതസവയ  ആവശേശ്യലപ്പെടുനതയ്ക്ക്  ഇലതക്ടോലക്കയക്ടോണയ്ക്ക്.
ക്രദൗരശ്യയലകേക്ടോണയ്ക്ക്  ഒരക്ടോലള  ഇല്ലക്ടോതക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിയുയ   തനിരുതക്ടോന്  കേഴനിയനില്ല.
സദൗമനസശ്യയലകേക്ടോകണ  ആലരയുയ  തനിരുതക്ടോനക്ടോകൂ.  മനഷശ്യതസപൂര്ണ്ണമക്ടോയ
സദൗമനസശ്യതനിലന  രക്ടോഷഷ്ട്രീയതനിനക്ടോയനി  എല്ലക്ടോകപരുയ  സസയയ  അര്പ്പെനിച്ചക്ടോല്   ഈ
നക്ടോടയ്ക്ക് ഒരുമകയക്ടോലട പുകരക്ടോഗമനികയ.  വരുയതലെമുറകേളക്കയ്ക്ക് സസച്ഛമക്ടോയനി ഐശേസരശ്യതനില്
കേഴനിയക്ടോനക്ടോകുന  ഒരന്തരഷ്ട്രീക്ഷയ  സൃഷനിക്കക്ടോനക്ടോകുയ.  സമക്ടോധക്ടോന  അന്തരഷ്ട്രീക്ഷയ
നനിലെനനിര്തക്ടോന്  കവണനി  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  എല്ലക്ടോ  നടപടനികേളയ  സസഷ്ട്രീകേരനികയ.  ആ
നടപടനികേകളക്ടോടയ്ക്ക്  എല്ലക്ടോകപരുയ  സഹകേരനിക്കണലമനയ്ക്ക്  ഒരനിക്കല്കൂടനി
അഭശ്യര്ത്ഥനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഈ  വനിഷയയ   സഭക്ടോനടപടനികേള  നനിര്തനിവച്ചയ്ക്ക്   ചര്ച്ച
ലചകയ്യെണ ആവശേശ്യമനില്ല.   
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ശഷ്ട്രീ  .   ഉമ്മന് ചക്ടോണനി: സര്,  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട മുഖശ്യമനനി സഭയനില് അവസക്ടോനയ
പറഞ്ഞെ  ആശേയങ്ങകളക്ടോടയ്ക്ക്  കയക്ടോജനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  പകക്ഷ  നനിര്ഭക്ടോഗശ്യവശേക്ടോല്  അതയ്ക്ക്
ആരുയ ഉളലക്കക്ടോള്ളുനനില്ല. ഒരു രക്ടോഷഷ്ട്രീയ പക്ടോര്ടനി പ്രവര്തനികകമക്ടോള എതനിരക്ടോളനികേള
നക്ടോലള നമ്മുലടകൂലട വകരണവരക്ടോണയ്ക്ക്,  നക്ടോളലത സഹപ്രവര്തകേരക്ടോകകേണവരക്ടോണയ്ക്ക്
എന്നുള്ള ചനിന്തയല്ല,   പകേരയ  പ്രതനികേക്ടോര  ചനിന്ത നനില്കകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇനയ്ക്ക്  കകേരളയ
കേക്ടോതനിരനികനതയ്ക്ക്   സമക്ടോധക്ടോന  അന്തരഷ്ട്രീക്ഷയ  സൃഷനികനതനിനക്ടോയനി  മുഖശ്യമനനി
ഇടലപടയ്ക്ക്   ചര്ച്ചകേള നടതണലമനക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇനലലെതലന മുഖശ്യമനനി പ്രതനിപക്ഷ
കനതക്ടോവനിലനകൂടനി സദൗകേരശ്യയ കചക്ടോദനിച്ചയ്ക്ക് ഒരു തഷ്ട്രീയതനി നനിശ്ചയനികലമനക്ടോണയ്ക്ക് ഞങ്ങള
പ്രതഷ്ട്രീക്ഷനിച്ചതയ്ക്ക്.  എങ്കനില്  ഇനലത  ഈ  ചര്ച്ചകപക്ടോലയ  ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോമക്ടോയനിരുന്നു.
അതുലകേക്ടോണയ്ക്ക് കേണ്ണൂരനില് സമക്ടോധക്ടോനക്ടോന്തരഷ്ട്രീക്ഷയ സൃഷനികനതനിനക്ടോയനി ബഹുമക്ടോനലപ്പെട
മുഖശ്യമനനിയുലട  കനതൃതസതനില്  കേക്ഷനിരക്ടോഷഷ്ട്രീയതനിനതഷ്ട്രീതമക്ടോയനി  ചര്ച്ച  നടതക്ടോന്
തയ്യെക്ടോറക്ടോകേണയ.  നഷ്ട്രീതനിയുയ  നശ്യക്ടോയവയ  യഥക്ടോവനിധനി  നടപ്പെനിലെക്ടോകന്നുലണന
വനിശേസക്ടോസമക്ടോണയ്ക്ക് ജനങ്ങളകണക്ടോകകേണതയ്ക്ക്.   

ശഷ്ട്രീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്:  സര്,  ഇവനിലട  എല്ലക്ടോകപര്കയ  നഷ്ട്രീതനി
ലെഭനിക്കതക്കവനിധതനിലള്ള  ഇടലപടലകേളക്ടോണയ്ക്ക്  സര്ക്കക്ടോര്  നടതനി
ലകേക്ടോണനിരനികനതയ്ക്ക്.  അതുസയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  ആര്കയ  പരക്ടോതനിയനില്ല.  നമ്മുലട
സയസക്ടോനതയ്ക്ക്  പ്രകതശ്യകേനിച്ചയ്ക്ക്  കേണ്ണൂരനില്  സമക്ടോധക്ടോനക്ടോന്തരഷ്ട്രീക്ഷയ  സൃഷനികനതനിനയ്ക്ക്
കേക്ഷനി-രക്ടോഷഷ്ട്രീയ-സയഘടനക്ടോ  കഭദലമകനശ്യ  കൂടക്ടോയ  പരനിശമയ  ആവശേശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.  ആ
കേക്ടോരശ്യതനില്  ഇനയ്ക്ക്  കേക്ടോണുന  സര്ദയുയ  വനികദസഷവയ  പ്രതനികേക്ടോരവയ  അതരയ
മനനഃസനിതനിയുലമക്ടോലക്ക ഉകപക്ഷനികക്കണതുണയ്ക്ക്.   അവനിലട  സമക്ടോധക്ടോന സയഭക്ടോഷണയ
നടത്തുനതനിലനകറനിച്ചക്ടോണയ്ക്ക്   ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ  മുന്  മുഖശ്യമനനി  ഇവനിലട
പ്രസക്ടോവനിച്ചതയ്ക്ക്.  എത്രകയക്ടോ  കേക്ടോലെമക്ടോയനി  അവനിലട  സമക്ടോധക്ടോന  സയഭക്ടോഷണങ്ങളനില്
പലങ്കടുത്തുലകേക്ടോണനിരനികന  ഒരക്ടോളക്ടോണയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്.   സമക്ടോധക്ടോനയ  ഒരു  ഘടതനില്
ഉണക്ടോവകേ എന്നുള്ളതല്ല സക്ടോയനിയക്ടോയ സമക്ടോധക്ടോനയ  ഉണക്ടോകുനതനിനള്ള ശമമക്ടോണയ്ക്ക്
കവണതയ്ക്ക്. അതനിനയ്ക്ക് ഇനനി ആക്രമനിക്കനില്ല, ലകേക്ടോല്ലനില്ല എനയ്ക്ക് അതുമക്ടോയനി ബന്ധലപ്പെടവര്
കബക്ടോധപൂര്വ്വയ തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനികക്കണതുണയ്ക്ക്.  അതരലമക്ടോരു നനിലെപക്ടോടയ്ക്ക്  വനക്ടോല് മക്ടോത്രകമ
സക്ടോയനിയക്ടോയ സമക്ടോധക്ടോനയ ഉണക്ടോവകേയുള. ഇവനിലട ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ ഉമ്മന് ചക്ടോണനി
പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  സസഷ്ട്രീകേരനികക്കണ  നടപടനികേലളകറനിച്ചക്ടോണയ്ക്ക്.  അവനിലട
സമക്ടോധക്ടോന സയഭക്ടോഷണയ ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് ഇടലപടയ്ക്ക് നടകതണതുലണങ്കനില് അതനിലനക്ടോരു
പ്രയക്ടോസവമനില്ല.  ഇവനിലട  കനരലത   ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ  ലകേ.  സനി.  കജക്ടോസഫയ്ക്ക്
സയസക്ടോരനിച്ചകപ്പെക്ടോള  മനനിമക്ടോരക്ടോരുയ   അവനിലട  സമക്ടോധക്ടോന  സയഭക്ടോഷണയ  നടതക്ടോന്
തയ്യെക്ടോറക്ടോയനില്ലക്ടോലയനയ്ക്ക്  പറഞ.  ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ  ഉമ്മന്  ചക്ടോണനി  പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്
മുഖശ്യമനനി കനരനിടയ്ക്ക് ഇടലപടയ്ക്ക് പ്രതനിപക്ഷ കനതക്ടോവനിലന     സമയയ കൂടനി  കനക്ടോക്കനിയനിടയ്ക്ക്
സമക്ടോധക്ടോന സയഭക്ടോഷണയ നടതണലമനക്ടോണയ്ക്ക്. അകദ്ദേഹയ ഉകദ്ദേശേനികനതയ്ക്ക് സയസക്ടോന
തലെതനിലള്ള  പ്രധക്ടോന  കനതക്ടോക്കലളല്ലക്ടോയകൂടനി  ഉളലക്കക്ടോള്ളുലനക്ടോരു
സയഭക്ടോഷണമക്ടോയനിരനികയ.  ആദശ്യയ കവണതയ്ക്ക് അവനിലടയുള്ള ആളകേള കൂടനിയനിരുന്നുള്ള



റൂളനിയഗയ്ക്ക് 331

ഒരു ചര്ച്ചയക്ടോണയ്ക്ക്   അതയ്ക്ക് ആദശ്യയ നടതക്ടോയ. രണക്ടോമതയ്ക്ക് ഇവനിലട പറഞ്ഞെ രഷ്ട്രീതനിയനിലള്ള
ചര്ച്ചയുയ കവണലമങ്കനില് നടതക്ടോയ. പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവനിലന കൂടനി   സദൗകേരശ്യക്ടോര്ത്ഥയ
ഈ  സകമ്മളന  കേക്ടോലെയളവനില്തലന  സയസക്ടോനതലെ  ചര്ച്ച  നടതക്ടോയ.
അതനിലനക്ടോന്നുയ ഈ സര്ക്കക്ടോരനിനയ്ക്ക് യക്ടോലതക്ടോരു പ്രയക്ടോസവമനില്ല. 

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്:  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മുഖശ്യമനനിയുലട  വനിശേദഷ്ട്രീകേരണതനിലന
അടനിസക്ടോനതനില് അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനയ്ക്ക് അവതരണക്ടോനമതനി  നനികഷധനികന്നു. 

(അടനിയന്തരപ്രകമയക്ടോവതരണതനിനയ്ക്ക് അനമതനി നനികഷധനിച്ചു.) 

പ്രതനിപക്ഷ  കനതക്ടോവയ്ക്ക്  (ശഷ്ട്രീ  .    രകമശേയ്ക്ക്  ലചനനിതലെ):  സര്,  ഇവനിലട
ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ  മുഖശ്യമനനി  വളലര  വനിശേദമക്ടോയനി  ചനിലെ  കേക്ടോരശ്യങ്ങള  സൂചനിപ്പെനിച്ചു.
കേണ്ണൂരനിലന    ചരനിത്ര  പക്ടോരമരശ്യങ്ങളയ  മഹതസവയ  അവനിടലത  ജനങ്ങളലട
കദശേഷ്ട്രീയകബക്ടോധവയ ഇവനിലട കചക്ടോദശ്യയ ലചയ്യെലപ്പെടുനനില്ല.  പകക്ഷ കുകറ നക്ടോളകേളക്ടോയനി
കേണ്ണൂരനില്  യുദസമക്ടോനമക്ടോയ  സക്ടോഹചരശ്യമക്ടോണുള്ളതയ്ക്ക്.   ഇവനിലട ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.-ഉയ
ബനി.ലജ.പനി.-യുയ  ഒരു  ഭക്ടോഗതയ്ക്ക്,  സനി.പനി.ലഎ.  (എയ)  മറുഭക്ടോഗതയ്ക്ക്,  ഇദൗ  രണയ്ക്ക്
കേക്ഷനികേളയ  കൂടനികചര്ന്നുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  അവനിലട  പടക്ടോപ്പെകേല്കപക്ടോലയ  ജനങ്ങള
കനക്ടോക്കനിനനില്ലക്ക  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങള  വശ്യക്ടോപകേമക്ടോകന്നുലവന്നുള്ള  പരക്ടോതനികേളക്ടോണയ്ക്ക്
നനിലെനനില്കനതയ്ക്ക്.  ഇവനിലട ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ മുഖശ്യമനനി സൂചനിപ്പെനിച്ച കപക്ടോലലെ,  ഇദൗ
മക്ടോസയ  10-ാംതഷ്ട്രീയതനി  തനിങ്കളക്ടോഴ്ച  രക്ടോവനിലലെ  10.30-ഓലടയക്ടോണയ്ക്ക്  സനി.പനി.ലഎ.(എയ)-ലന
ബക്ടോഞയ്ക്ക് ലസക്രടറനി  കമക്ടോഹനലന ഒരു കേള്ളുഷക്ടോപ്പെനില് വച്ചയ്ക്ക്  ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.-കേക്ടോര്
കദഹക്ടോമക്ടോസകേലെയ ലവടനി മുറനികവല്പ്പെനിച്ചയ്ക്ക് ലകേക്ടോലെലപ്പെടുതനിയതയ്ക്ക്.  അതനിലന പ്രതനികേക്ടോരയ
എന നനിലെയക്ടോണയ്ക്ക്  12-ാംതഷ്ട്രീയതനി ബുധനക്ടോഴ്ച മുഖശ്യമനനിയുലട നക്ടോടനില് വച്ചയ്ക്ക് രക്ടോവനിലലെ
9.45-നയ്ക്ക് 26 വയസ്സുള്ള യുവക്ടോവനിലന ലവടനിലക്കക്ടോനതയ്ക്ക്. മരനിച്ച രമനിതനിലന അച്ഛലനയുയ
14 വര്ഷയ മുമയ്ക്ക് ഇതുകപക്ടോലലെ ലകേക്ടോലെലപ്പെടുതനിയനിരുന്നു. ഇവനിലട നടകനലതന്തക്ടോണയ്ക്ക്;
ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.-ഉയ  ബനി.ലജ.പനി.-യുയ  ഒരു  ഭക്ടോഗതയ്ക്ക്  സനി.പനി.ലഎ.(എയ)-കേക്ടോലര
ലകേക്ടോല്ലുന്നു.  സനി.പനി.ലഎ.(എയ)-കേക്ടോര്  തനിരനിച്ചയ്ക്ക്  ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.-കേക്ടോലര  ലകേക്ടോല്ലുന്നു.
ഇതനിലന  ഫലെമക്ടോയനി  സമക്ടോധക്ടോന  ജഷ്ട്രീവനിതയ  സക്ടോദശ്യമക്ടോകേക്ടോത  സക്ടോഹചരശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്
കേണ്ണൂരനില് നനിലെനനില്കനതയ്ക്ക്.  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങള മക്ടോത്രമല്ല അവനിലട വശ്യക്ടോപകേമക്ടോയ
അക്രമങ്ങള നടകന്നു, വഷ്ട്രീടുകേള ആക്രമനിക്കലപ്പെടുന്നു. ഇവനിലട ശേക്തമക്ടോയ കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക്
സക്ടോനനിദശ്യമനില്ലക്ടോതതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  വശ്യക്ടോപകേമക്ടോയ  കതക്ടോതനില്  സയഘര്ഷങ്ങള
വര്ദനിച്ചുവരുന്നു.  ഇദൗ ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങളയ ഭഷ്ട്രീകേരപ്രവര്തകേര് നടത്തുന ലകേക്ടോലെയുയ
തമ്മനിലലെന്തക്ടോണയ്ക്ക്  വശ്യതശ്യക്ടോസയ?  ഭഷ്ട്രീകേരപ്രവര്തകേര്  കേഴതറുത്തുലകേക്ടോല്ലുന്നുലവങ്കനില്
ഇവനിലട  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേതനികലെര്ലപ്പെടുനയക്ടോളകേള  ആളകേലള  ലവടനിലക്കക്ടോല്ലുന്നു
ലവന്നുള്ളതക്ടോണയ്ക്ക്.   കകേന്ദ്രയ  ഭരനികന  പക്ടോര്ടനികയ  കകേരളയ  ഭരനികന  പക്ടോര്ടനികയ
ഇതനില്  ഉതരവക്ടോദനിതമനികല്ല?   അതുലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക്  ബനി.ലജ.പനി.-യുലട  കദശേഷ്ട്രീയ
പ്രസനിഡനയ്ക്ക് ശഷ്ട്രീ.  അമനിതയ്ക്ക് ഷക്ടോയ്ക്കുയ സനി.പനി.ലഎ.(എയ)-ലന അഖനികലെന്തശ്യക്ടോ ലസക്രടറനി
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ശഷ്ട്രീ.  സഷ്ട്രീതക്ടോറക്ടോയ  ലയച്ചൂരനികയ  ഞക്ടോന്  കേതയച്ചതയ്ക്ക്.  രക്ടോജശ്യകതക്ടോടയ്ക്ക്
ഉതരവക്ടോദനിതസമുള്ളവരകല്ല  ഇദൗ  രണയ്ക്ക്  രക്ടോഷഷ്ട്രീയ  പക്ടോര്ടനികേളയ.  ഇവര്  രണ്ടുകപരുയ
തങ്ങളലട  അണനികേലള  നനിലെയ്ക്കുനനിര്തക്ടോന്കവണനി  മുകനക്ടോട്ടുവരകണ?   കേഴനിഞ്ഞെ
യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനനിലന  കേക്ടോലെലത  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേ  കേണകകേള  ഇവനിലട
വക്ടോയനിച്ചു.  അകദ്ദേഹയ  വക്ടോയനിച്ചതയ്ക്ക്  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങളലട  കേണകകേളക്ടോണയ്ക്ക്,  ഗുണകേളയ
മക്ടോഫനിയകേളയ  തമ്മനിലണക്ടോകുന  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങള.  ഞങ്ങള  ഉനയനികനതയ്ക്ക്
കേണ്ണൂരനിലലെ  രക്ടോഷഷ്ട്രീയ   ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങളക്ടോണയ്ക്ക്.  മധുവനിലന  ഉളലപ്പെലട  തൃശ്ശൂരനിലലെ
ചനിലെയക്ടോളകേളലട കപരുകേലളക്ടോലക്ക പറഞ. പൂഞ്ഞെക്ടോറനിലലെ സനി.പനി.ലഎ.(എയ) ബക്ടോഞയ്ക്ക്
ലസക്രടറനി      ലകേ. എയ. നസഷ്ട്രീറനിലനക്കൂടനി അങ്ങയ്ക്ക് ഓര്കക്കണതക്ടോയനിരുന്നു.  കേഴനിഞ്ഞെ
യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനനിലന  കേക്ടോലെതയ്ക്ക്  കേണ്ണൂരനില്  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേമുണക്ടോയകപ്പെക്ടോള
അനലത മുഖശ്യമനനി ശഷ്ട്രീ.  ഉമ്മന് ചക്ടോണനിയുയ ആഭശ്യന്തര മനനിയക്ടോയനിരുന ഞക്ടോനയ
ഇടലപടയ്ക്ക് അവനിലട സമക്ടോധക്ടോനകയക്ടോഗങ്ങള വനിളനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ആ  കയക്ടോഗതനിനകശേഷയ
ജനില്ലക്ടോ  കേളകകറക്ടോടയ്ക്ക്  സനി.പനി.ലഎ.  (എയ)-ലന  പ്രതനിനനിധനികേലളയുയ  ബനി.ലജ.പനി.-യുലട
പ്രതനിനനിധനികേലളയുയ  ഒറ്റയയ്ക്ക്  വനിളനിച്ചയ്ക്ക്  സയസക്ടോരനിക്കണലമനയ്ക്ക്  പറഞ്ഞെയ്ക്ക്  ശേക്ടോശേസതമക്ടോയ
സമക്ടോധക്ടോനമുണക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ്ക്ക്.   ഇരുപക്ടോര്ടനികേളയ  അവനിലട  സഹകേരനിക്കക്ടോന്
തയ്യെക്ടോറക്ടോയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  കേണ്ണൂരനില്  നടകന  അക്രമസയഭവങ്ങളനില്  മനസ്സു
മക്ടോറ്റമുണക്ടോയകശേഷയ  സയസക്ടോരനിക്കക്ടോലമന്നുള്ള  മുഖശ്യമനനിയുലട  നനിലെപക്ടോടയ്ക്ക്  ഒരനിക്കലയ
അയഗഷ്ട്രീകേരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുനതല്ല.  ഇവനിലട  ഇടതുമുനണനി  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
അധനികേക്ടോരകമലറ്റടുത ദനിവസയ തലനയക്ടോണയ്ക്ക് ഒരു സനി.പനി.ലഎ.(എയ)  പ്രവര്തകേലന
ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.-കേക്ടോര്  കബക്ടോയലബറനിഞ്ഞെയ്ക്ക് ലകേക്ടോനതയ്ക്ക്.  മനിക്ക  ദനിവസങ്ങളനിലയ
സനി.പനി.ലഎ.(എയ)  പ്രവര്തകേരുയ ബനി.ലജ.പനി.  പ്രവര്തകേരുയ പരസരയ വഷ്ട്രീടുകേള
ആക്രമനികന്നു,  കബക്ടോയബുകേള എറനിയുന്നു.  കബക്ടോയബയ്ക്ക് നനിര്മ്മക്ടോണയ,  കേണ്ണൂരനിലലെ ഒരു
കുടനില് വശ്യവസക്ടോയമക്ടോയനി മക്ടോറുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  രക്ടോത്രനി കേക്ടോലെങ്ങളനിലയ പകേല് സമയങ്ങളനിലയ
കബക്ടോയബയ്ക്ക്  സസക്ടോഡുകേള പ്രവര്തനികനനിലല്ലന്നുയ കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  നനിഷനിയമക്ടോലണന്നുമുള്ള
പരക്ടോതനിയുണയ്ക്ക്.    ഡനി.ലഎ.ജനി.-യുലട  വക്ടോകകേലള  വളലച്ചക്ടോടനിച്ചക്ടോണയ്ക്ക്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട
മുഖശ്യമനനി  പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്.  ഞങ്ങള  നനിസഹക്ടോയരക്ടോണയ്ക്ക്,  ഞങ്ങളലക്കക്ടോന്നുയ  ലചയ്യെക്ടോന്
കേഴനിയനിലല്ലനക്ടോണയ്ക്ക്  ജനങ്ങളക്കയ്ക്ക്  സയരക്ഷണയ  നല്കകേണ  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസനിലന  കേണ്ണൂര്
ലറയ്ഞയ്ക്ക്  ഡനി.ലഎ.ജനി.  കേശേശ്യപയ്ക്ക്  പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്.   എന്നുപറഞ്ഞെക്ടോല്  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസനിലന
നനിഷനിയതസതനിലന ഏറ്റവയ വലെനിയ ഉദക്ടോഹരണമക്ടോണയ്ക്ക്. കേണ്ണൂരനില് നടകന കബക്ടോയബയ്ക്ക്
നനിര്മ്മക്ടോണങ്ങലള  നനിയനനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുനനില്ല,  ലറയ്ഡുകേള  നടകനനില്ല.
ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.-കേക്ടോര് ഒരു ഭക്ടോഗതയ്ക്ക് കബക്ടോയബുണക്ടോകന്നു. സനി.പനി.ലഎ.(എയ)-കേക്ടോര്
കവലറക്ടോരനിടതയ്ക്ക്  കബക്ടോയബുണക്ടോകന്നു.  കബക്ടോയബയ്ക്ക്  നനിര്മ്മക്ടോണതനിനനിടയനില്
ഇരുകൂടരുലടയുയ പ്രവര്തകേര് മരനിച്ച എത്രകയക്ടോ ഉദക്ടോഹരണങ്ങള നമ്മുലട മുമനിലണയ്ക്ക്.
സയസക്ടോനലത  ക്രമസമക്ടോധക്ടോനനനിലെയുലട  കനര്ചനിത്രമക്ടോണയ്ക്ക്  നമുക്കയ്ക്ക്  കേണ്ണൂരനില്
കേക്ടോണക്ടോന്  കേഴനിയുനതയ്ക്ക്.   ഞങ്ങലളലക്കക്ടോലണക്ടോന്നുയ  നനിയനനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുനനില്ല
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എന്നുപറയുന ഒരു കപക്ടോലെഷ്ട്രീസനിലന  നനിസഹക്ടോയക്ടോവസ  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മുഖശ്യമനനി
മനസനിലെക്ടോക്കണലമനക്ടോണയ്ക്ക്  എനനിക്കയ്ക്ക്  പറയുവക്ടോനള്ളതയ്ക്ക്.  ഗവര്ണര്  ഇദൗ
സയസക്ടോനതനിലന തലെവനക്ടോണയ്ക്ക്.  കകേരള ചരനിത്രതനില് ആദശ്യമക്ടോയനിടക്ടോണയ്ക്ക് ഗവര്ണര്,
ആഭശ്യന്തര ലസക്രടറനിലയയുയ ഡനി.ജനി.പനി.-ലയയുയ വനിളനിച്ചുവരുതനിയലതന്നുള്ള കേക്ടോരശ്യയ
നമ്മള  ഓര്കക്കണതക്ടോണയ്ക്ക്.  സയസക്ടോനതയ്ക്ക്  വഷളക്ടോകുന  ക്രമസമക്ടോധക്ടോനനനിലെലയ
സയബന്ധനിച്ചുള്ള ഉത്കേണയക്ടോണയ്ക്ക് ചഷ്ട്രീഫയ്ക്ക് ജസ്റ്റേനിസയ്ക്ക് കൂടനിയക്ടോയനിരുന കകേരള ഗവര്ണര്
ശഷ്ട്രീ.  പനി.  സദക്ടോശേനിവയ  ഇവലര  രണ്ടുകപലരയുയ  വനിളനിച്ചയ്ക്ക്  സയസക്ടോരനിച്ചതയ്ക്ക്.  ചക്ടോയ
കുടനിക്കക്ടോകനക്ടോ  ലവറുലത  ഇന്ഫര്കമഷനയ്ക്ക്  കവണനികയക്ടോ  വനിളനിച്ചതല്ല.   ഗവര്ണറുലട
ഉത്കേണ  വളലര  ഗദൗരവമക്ടോയനി  ഇദൗ  സര്ക്കക്ടോര്  കേക്ടോകണണതക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇനനി
ഗവര്ണലറയുയ  നനിങ്ങള  ഗദൗരവതനില്  എടുകക്കണ.  ജനയുഗതനില്
ലതക്ടോടപ്പുറതനിരനികന ശഷ്ട്രീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശേഖരലന പക്ടോര്ടനി ഇനലലെ പക്ടോസക്ടോക്കനിയ ഒരു
പ്രകമയമുണയ്ക്ക്  അതനില്  പറയുനലതന്തക്ടോണയ്ക്ക്,  സമക്ടോധക്ടോനയ  ഉറപ്പെക്ടോക്കക്ടോന്  സയസക്ടോന
സര്ക്കക്ടോര്  മുന്കേലയ്യെടുക്കണയ.   എല്.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.-ലലെ  രണക്ടോമലത  പക്ടോര്ടനിയക്ടോയ
സനി.പനി.ലഎ.-യുലട  സയസക്ടോന  ലസക്രകടറനിയറ്റയ്ക്ക്  പക്ടോസക്ടോക്കനിയ  പ്രകമയയ  കപക്ടോലയ
നനിങ്ങള  ഗദൗരവതനിലലെടുകനനിലല്ലന്നുള്ളതക്ടോണയ്ക്ക്  മുഖശ്യമനനിയുലട  സയസക്ടോരയ
കകേടകപ്പെക്ടോള  എനനിക്കയ്ക്ക്  മനസനിലെക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞെതയ്ക്ക്.   സനി.പനി.ലഎ.(എയ)
ഭരനികകമക്ടോള  മക്ടോത്രമക്ടോകണക്ടോ  കേണ്ണൂരനില്  പ്രശ്നമുണക്ടോകുനലതനയ്ക്ക്  അകദ്ദേഹമനിവനിലട
കചക്ടോദനിച്ചു.  സനി.പനി.ലഎ.(എയ)  ഭരനികകമക്ടോള തലനയക്ടോണയ്ക്ക് കേണ്ണൂരനില് അസമക്ടോധക്ടോന
മുണക്ടോകുനതയ്ക്ക്.  കേക്ടോരണയ  യഥക്ടോര്ത്ഥ  പ്രതനികേലള  പനിടനികനനില്ല.  പക്ടോര്ടനി
ഓഫഷ്ട്രീസനില്നനിന്നുയ ലകേക്ടോടുകന പ്രതനികേലള മക്ടോത്രമക്ടോണയ്ക്ക് പനിടനികനതയ്ക്ക്.  യഥക്ടോര്ത്ഥ
കുറ്റവക്ടോളനികേള രക്ഷലപ്പെടുന്നു.  നക്ടോദക്ടോപുരതയ്ക്ക് അസയ്ക്ക് ലെമനിലന ലകേക്ടോലെലചയ്തു,  കവളതയ്ക്ക്
ഒരു  മുസഷ്ട്രീയ  ലെഷ്ട്രീഗയ്ക്ക്  പ്രവര്തകേലന  ലകേക്ടോലെലപ്പെടുതനി,  എന്തുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  യഥക്ടോര്ത്ഥ
പ്രതനികേലള പനിടനികനനില്ല.  തക്ടോനൂരനില് മുസഷ്ട്രീയ ലെഷ്ട്രീഗനിലന  25-ഓളയ പ്രവര്തകേരുലട
വഷ്ട്രീടുകേള  ലകേക്ടോള്ളയടനിച്ച  യഥക്ടോര്ത്ഥ  പ്രതനികേളലക്കതനിലര  എന്തുലകേക്ടോണയ്ക്ക്
എഫയ്ക്ക്.ലഎ.ആര്. ഇടക്ടോന് തയ്യെക്ടോറക്ടോകുനനില്ല,  എന്തുലകേക്ടോണയ്ക്ക് പ്രതനികേലള പനിടനികനനില്ല.
സയസക്ടോനതയ്ക്ക്  സനി.പനി.ലഎ.(എയ)  പ്രക്ടോകദശേനികേ  കനതക്ടോക്കന്മക്ടോര്  ലകേക്ടോടുകന
പ്രതനികേലള  മക്ടോത്രകമ  പനിടനികന്നുള.  1987-ല്  ഇതുകപക്ടോലലെ  തുടര്ച്ചയക്ടോയനി
അക്രമമുണക്ടോയകപ്പെക്ടോള അനലത മുഖശ്യമനനിയക്ടോയനിരുന      ഇ.  ലകേ.  നക്ടോയനക്ടോര്
മുന്കേലയ്യെടുതയ്ക്ക്  സമക്ടോധക്ടോന  കയക്ടോഗയ  വനിളനിച്ചുകൂട്ടുകേയുണക്ടോയനി.  ഇനലലെ  ഞങ്ങള
ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മുഖശ്യമനനിലയ  കേണനിരുന്നു.   ഇനകദ്ദേഹയ  പറഞ്ഞെതനിലന  ഞക്ടോന്
മുഖവനിലെയ്ലക്കടുകന്നു.  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  മുഖശ്യമനനി  . കയക്ടോഗയ  വനിളനിച്ചയ്ക്ക്  അവനിലട
മനനിമക്ടോലര  നനികയക്ടോഗനിച്ചയ്ക്ക്  സമക്ടോധക്ടോന  അന്തരഷ്ട്രീക്ഷമുണക്ടോക്കണയ.  1970-നകശേഷയ
കേണ്ണൂരനില്  240  കപര്  ലകേക്ടോലെ  ലചയ്യെലപ്പെട്ടുലവനക്ടോണയ്ക്ക്  കേണക്കയ്ക്ക്.   ലലകേയുയ  കേക്ടോലയ
ലവടനിമക്ടോറ്റലപ്പെടവര് നൂറുകേണക്കനിനക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇതനില് എത്ര കനതക്ടോക്കന്മക്ടോരുണയ്ക്ക്,  ഒകനക്ടോ
രകണക്ടോ ഉണക്ടോകുയ.  ഒരു പക്ടോര്ടനിയനില് നനിനയ്ക്ക് കവലറക്ടോരു പക്ടോര്ടനിയനികലെയയ്ക്ക്  മക്ടോറനിവരുന



334 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര്19, 2016

കേക്ടോരശ്യലതപ്പെറ്റനി  അകദ്ദേഹയ  പറഞ.  കദവസസയ  കബക്ടോര്ഡനില്  സക്ടോനയ  നല്കേനി
ബനി.ലജ.പനി.-യുലട  ജനില്ലക്ടോ  ലസക്രടറനിയക്ടോയനിരുന  ഒ.ലകേ.  വക്ടോസുവനിലന  തനിരനിലകേ
ലകേക്ടോണ്ടുവന കേക്ടോരശ്യയ ഓര്തനിടക്ടോയനിരനികയ മുഖശ്യമനനി അതയ്ക്ക് പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്. കനതക്ടോക്കള
ഒരു  വക്ടോക്കയ്ക്ക്  പറഞ്ഞെക്ടോല്  ഇദൗ  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങള  അവസക്ടോനനികലമനയ്ക്ക്   നടന്
ശഷ്ട്രീനനിവക്ടോസന്  പറയുനതയ്ക്ക്  ശേരനിയക്ടോണയ്ക്ക്.  എന്തുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  ബനി.ലജ.പനി.യുലട,
ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.-ലന കനതക്ടോക്കന്മക്ടോര് ഇദൗ ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങലള അപലെപനികനനില്ല,
നനിലെയയ്ക്ക്  നനിര്ത്തുനനില്ല.   എന്തുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  സനി.പനി.ഐ.(എയ)-ലന  കനതക്ടോക്കന്മക്ടോര്
ഇതനിനയ്ക്ക് മുന്ലലകേ എടുകനനില്ല. വയലെനില് പണനിലയടുതക്ടോല് വരമതയ്ക്ക് കൂലെനിലയനയ്ക്ക്
പറഞ്ഞെ മുന് ആഭശ്യന്തര വകുപ്പുമനനി ശഷ്ട്രീ. കകേക്ടോടനികയരനി ബക്ടോലെകൃഷ്ണലന നനിലെപക്ടോടക്ടോണയ്ക്ക്
ഇനയ്ക്ക് കേണ്ണൂരനില് അക്രമങ്ങള വശ്യക്ടോപനികനതനിലന പ്രധക്ടോന കേക്ടോരണയ.  ഒരു ഭക്ടോഗതയ്ക്ക്
ആര്.എസയ്ക്ക്.എസ്സുയ  ബനി.ലജ.പനി.-യുയ   മറുഭക്ടോഗതയ്ക്ക്  സനി.പനി.ഐ.(എയ)-ഉയ.  ഇവര്
രണ്ടുകപരുയ  കൂടനികച്ചര്നയ്ക്ക്   സയസക്ടോനതയ്ക്ക്  അക്രമങ്ങളയ  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങളയ
വര്ദനിപ്പെനിക്കക്ടോന് ശമനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ മുഖശ്യമനനി ചനിലെ കേണകകേള
വക്ടോയനിച്ചു.  ഞക്ടോന്  ചനിലെ  കേണകകേള  അങ്ങയുലട  ശദയനില്ലപ്പെടുതക്ടോയ.
എല്.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഭരണകേക്ടോലെതയ്ക്ക്  25 -5 -2016  മുതല്  25-9-2016  വലര  80297
കുറ്റകൃതശ്യങ്ങള  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  രജനിസ്റ്റേര്  ലചയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഭരണകേക്ടോലെതയ്ക്ക്
ആദശ്യലത  നക്ടോലെയ്ക്ക്  മക്ടോസങ്ങളനില്  57259  ആയനിരുന്നു  കുറ്റകൃതശ്യങ്ങള.  ഇദൗ  രണയ്ക്ക്
ഗവണ്ലമന്റുകേളലടയുയ ആദശ്യലത നക്ടോലെയ്ക്ക് മക്ടോസലത കേണക്കക്ടോണയ്ക്ക് ഞക്ടോന് പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്.
കകേരളതനില്  കുറ്റകൃതശ്യങ്ങള  വളലര  വര്ദനിച്ചുലകേക്ടോണനിരനികന്നു.  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക്
കനക്ടോകകുതനികേളക്ടോയനി മക്ടോറുന്നു.  സയസക്ടോനതയ്ക്ക് മുഖശ്യമനനിക്കയ്ക്ക്  ശേരനിയക്ടോയ നനിലെയനില്
കപക്ടോലെഷ്ട്രീസനിലന  നനിയനനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുനനില്ല.  ലലക്രയബക്ടോഞനിനയ്ക്ക്  എ.ഡനി.ജനി.പനി.
ഉകണക്ടോ;  തലെവനകണക്ടോ?  പ്രമക്ടോദമക്ടോയ  കുറ്റകൃതശ്യങ്ങള  അകനസഷനികനതനിനയ്ക്ക്
ലലക്രയബക്ടോഞയ്ക്ക്  ലഎ.ജനി.-ലയയക്ടോണയ്ക്ക്  ചുമതലെലപ്പെടുതനിയനിരനികനതയ്ക്ക്.  ഇവനിലട
വനിജനിലെന്സയ്ക്ക്  ഡയറകറുയ  ലലക്രയ  റനികക്കക്ടോര്ഡ്സയ്ക്ക്  ബബ്യൂകറക്ടോയുലട  ഡനി.ജനി.പനി.-യുയ
തമ്മനില് ശേഷ്ട്രീതസമരമക്ടോണയ്ക്ക്. ഒരക്ടോള ഒരക്ടോളക്കയ്ക്ക് എതനിരക്ടോയനി അഫനിഡവനിറ്റയ്ക്ക് ലകേക്ടോടുകന്നു.
കപക്ടോലെഷ്ട്രീസനിലന  തലെപ്പെതയ്ക്ക്  വശ്യക്ടോപകേമക്ടോയ  കതക്ടോതനിലളള  അന്തനഃഛനിദ്രങ്ങളയ
പടലെപ്പെനിണക്കങ്ങളയ  പരസരമുളള  വനിഴപ്പെലെക്കലയ  തുടര്ന്നുലകേക്ടോണനിരനികന്നു.
മുഖശ്യമനനിക്കയ്ക്ക് അവലര നനിയനനിക്കക്ടോന് കേഴനിയക്ടോത അവസ വന്നുകചര്നനിരനികന്നു.
ഇവനിലട  തതലയ പറ്റനി  പറഞ്ഞെകല്ലക്ടോ;  ഇനയ്ക്ക്  തതയുലട ഗതനി  എന്തക്ടോണയ്ക്ക്?  തത
ഇകപ്പെക്ടോള  രക്ടോജനിവച്ചുലവനയ്ക്ക്  പറയുന്നു.   തതയുലട  രക്ടോജനിക്കയ്ക്ക്  കേക്ടോരണയ  എന്തക്ടോണയ്ക്ക്;
ഞക്ടോന് അതനികലെയയ്ക്ക് കേടകനനില്ല, ദരൂഹമക്ടോണയ്ക്ക്. മുഖശ്യമനനിയുലട സമ്മര്ദ്ദേയമൂലെമക്ടോകണക്ടോ
തത  രക്ടോജനിവച്ചതയ്ക്ക്?  ഏതയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുങ്കക്ടോറ്റനിലയ  പനിടനിച്ചുനനില്കലമനയ്ക്ക്  പറഞ്ഞെ  തത
ഇകപ്പെക്ടോള ലകേക്ടോടുങ്കക്ടോറ്റയ്ക്ക് കപക്ടോയനിടയ്ക്ക് മന്ദമക്ടോരുതന് അടനിച്ചകപ്പെക്ടോളതലന കവലണനയ്ക്ക് വച്ചയ്ക്ക്
കപക്ടോകേക്ടോന്  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ചനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ശഷ്ട്രീ.  കജക്കബയ്ക്ക്  കതക്ടോമസയ്ക്ക്  നല്ല
ഉകദശ്യക്ടോഗസനക്ടോകേക്ടോയ, പലക്ഷ അകദ്ദേഹയ കപക്ടോലെഷ്ട്രീസനില് ആറയ്ക്ക് മക്ടോസതനില് കൂടുതല് ഒരു
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കപക്ടോസ്റ്റേനിലയ   ഇരുനനിടനില്ല എന്നുളളതയ്ക്ക് ഓര്കക്കണ കേക്ടോരശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്. ഇദൗ നനിലെയനിലെക്ടോണയ്ക്ക്
കപക്ടോലെഷ്ട്രീസനിലന നനിയനണലമങ്കനില് കകേരളയ ഏറ്റവയ കൂടുതല് പ്രതനിസന്ധനിയനികലെയയ്ക്ക്
നഷ്ട്രീങ്ങുലമന്നുളള  കേക്ടോരശ്യതനില്  തര്ക്കയ  കവണ.  ഇവനിലട  രക്ടോഷഷ്ട്രീയ
ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങലളകറനിച്ചയ്ക്ക്  പറഞ.  രക്ടോഷഷ്ട്രീയ  സയഘടനങ്ങള
ഇരടനിയക്ടോയതക്ടോയനിടക്ടോണയ്ക്ക് കേണകകേള കേക്ടോണനികനതയ്ക്ക്.  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.ലന ആദശ്യലത
നക്ടോലെയ്ക്ക്  മക്ടോസങ്ങളനില്  രക്ടോഷഷ്ട്രീയ  സയഘടനങ്ങള  294  ആയനിരുന്നു.  ഇകപ്പെക്ടോള  നക്ടോലെയ്ക്ക്
മക്ടോസങ്ങളകളളനില്  അതയ്ക്ക്  409  ആയനി  വര്ദനിച്ചനിരനികന്നു.  ഗുണകേളയ
സക്ടോമൂഹശ്യവനിരുദന്മക്ടോരുയ  അഴനിഞ്ഞെക്ടോടുന്നു.  യക്ടോലതക്ടോരു  നനിയനണവമനില്ല.
പതനയതനിടയനില് കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  കസ്റ്റേഷനനില് ഡനി.ലലവ.എഫയ്ക്ക്.ലഎ.-ക്കക്ടോര് പ്രതനികേലള
കമക്ടോചനിപ്പെനികന്നു.  സയസക്ടോനതയ്ക്ക്  സഷ്ട്രീപഷ്ട്രീഡനവയ  മക്ടോനഭയഗവയ   ബലെക്ടോത്സഗ
കകേസ്സുകേളയ  വല്ലക്ടോലത  വര്ദനികന്നു.  ആലകേ  527  ബലെക്ടോത്സഗ  കകേസ്സുകേളനില്
313  എണ്ണവയ  പ്രക്ടോയപൂര്തനിയക്ടോകേക്ടോത ലപണ്കുടനികേളക്ടോണയ്ക്ക്.  സയസക്ടോനലത
ക്രമസമക്ടോധക്ടോനനനിലെ  അതഷ്ട്രീവ  ഗുരുതരമക്ടോയനി  മക്ടോറനിലക്കക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങലള  നനിയനനിക്കക്ടോന്  മുഖശ്യമനനിക്കയ്ക്ക്  കേഴനിയുനനില്ല,  മുഖശ്യമനനി
വളലരകയലറ മക്ടോറനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്. ബഹുമക്ടോനലപ്പെട മുഖശ്യമനനിയുലട സക്ടോകരക്ടോപകദശേയ  വളലര
നനക്ടോയനിരനികന്നു.    സക്ടോകരക്ടോപകദശേയ  നടകതണതയ്ക്ക്  കേണ്ണൂരനിലലെ  തലന  പക്ടോര്ടനി
പ്രവര്തകേകരക്ടോടക്ടോലണനക്ടോണയ്ക്ക് എനനിക്കയ്ക്ക് പറയക്ടോനളളതയ്ക്ക്.  

ശഷ്ട്രീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരക്ടോജന്: സര്, ബഹുമക്ടോനലപ്പെട പ്രതനിപക്ഷ കനതക്ടോകവ, ഇവനിലട
നടന  ചര്ച്ചലയ  അടനിസക്ടോനലപ്പെടുതനി  മുന്  മുഖശ്യമനനി  ഇദൗ  സഭയക്ടോലകേ
ശദനിക്കലപ്പെടുന  തരതനിലളള  നല്ല  ഒരു  നനിലെപക്ടോടയ്ക്ക്  സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചു.  അതനിലന
ശേനിഥനിലെഷ്ട്രീകേരനികകേയക്ടോകണക്ടോ അങ്ങയുലട ലെക്ഷശ്യയ. 

ശഷ്ട്രീ  .    രകമശേയ്ക്ക്  ലചനനിതലെ:  സര്,  ഒരനിക്കലമനില്ല.  മുന്  മുഖശ്യമനനി
ശഷ്ട്രീ.  ഉമ്മന്  ചക്ടോണനി  മുകനക്ടോട്ടുവച്ച  ആശേയലത,  ലപക്ടോളനിറ്റനിക്കല്  കപ്രക്ടോസസനിലന
ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ മുഖശ്യമനനി അയഗഷ്ട്രീകേരനിച്ചതനില് എനനിക്കയ്ക്ക്  വലെനിയ സകന്തക്ടോഷമുണയ്ക്ക്.
പലക്ഷ,  നമ്മള  ഒരു  കേക്ടോരശ്യയ  ആകലെക്ടോചനിക്കണയ  ഇദൗ  സക്ടോകരക്ടോപകദശേങ്ങള
നല്കകേണതയ്ക്ക്  അങ്ങയ്ക്ക്  ഉളലപ്പെലടയുളള  കേണ്ണൂരനിലലെ  കനതക്ടോക്കന്മക്ടോകരക്ടോടക്ടോലണനക്ടോണയ്ക്ക്
മുഖശ്യമനനികയക്ടോടയ്ക്ക് പറയക്ടോനളളതയ്ക്ക്.

ശഷ്ട്രീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരക്ടോജന്:  സര്,  കേണ്ണൂര് ഡനി.സനി.സനി. ഓഫഷ്ട്രീസനില്  മൂനയ്ക്ക് തരയ
കബക്ടോയബയ്ക്ക് നനിര്മ്മനികന്നുലണന്നുളള പടങ്ങള ഇന്തശ്യക്ടോ ടുകഡ പത്രയ പ്രസനിദഷ്ട്രീകേരനിച്ചു.
കബക്ടോയബയ്ക്ക്  എറനിഞ്ഞെയ്ക്ക്  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേയ  നടതനി.  നനിങ്ങള  ഇക്കക്ടോരശ്യങ്ങലളക്ടോന്നുയ
മറന്നുകപക്ടോകേരുതയ്ക്ക്.  എലന  ലകേക്ടോലെലപ്പെടുതക്ടോന്  വക്ടോടകേ  ലകേക്ടോലെയക്ടോളനികേലള  അയച്ചു.
ഇലതക്ടോന്നുയ മറന്നുകപക്ടോകേരുതയ്ക്ക്. 

ശഷ്ട്രീ  .    രകമശേയ്ക്ക് ലചനനിതലെ:  സര്,  കേണ്ണൂര് ഡനി.സനി.സനി.  ഓഫഷ്ട്രീസനില് കബക്ടോയബയ്ക്ക്
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നനിര്മ്മക്ടോണയ  ഉലണനയ്ക്ക്  ഉതരവക്ടോദനിതസകതക്ടോടുകൂടനി  മുന്  വശ്യവസക്ടോയ  വകുപ്പുമനനി
പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസനിലന  അയച്ചയ്ക്ക്  പരനികശേക്ടോധനിക്കകട;  അതനിലന  ഞക്ടോന്  സസക്ടോഗതയ
ലചയ്യുന്നു.  എനനിക്കയ്ക്ക് ഒരു അഭനിപ്രക്ടോയ വശ്യതശ്യക്ടോസവമനില്ല.  അതുകപക്ടോലലെ സനി.പനി.എയ.-ലന
ജനില്ലക്ടോ  കേമ്മനിറ്റനി  ഒക്ടോഫഷ്ട്രീസുയ  കൂടനി  അകനസഷനിക്കണലമനയ്ക്ക്  മക്ടോത്രകമ  എനനിക്കയ്ക്ക്
പറയക്ടോനളള.  

ശഷ്ട്രീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരക്ടോജന്:  സര്,  കബക്ടോയബയ്ക്ക് നനിര്മ്മനികനതനിലന പടയ ഇന്തശ്യക്ടോ
ടുകഡ പത്രയ പ്രസനിദഷ്ട്രീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.

ശഷ്ട്രീ  .   രകമശേയ്ക്ക് ലചനനിതലെ: സര്,  ജനയുഗയ പത്രയ കേക്ടോണക്ടോനളള മരശ്യക്ടോദ അങ്ങയ്ക്ക്
കേക്ടോണനിച്ചക്ടോല് മതനി.  (പത്രയ ഉയര്തനിക്കക്ടോണനിച്ചു) ഇന്തശ്യക്ടോ ടുകഡ കപക്ടോലട.  ഇനലത
ജനയുഗയ പത്രയ വക്ടോയനിച്ചക്ടോല് അകങ്ങയയ്ക്ക് അതനിനളള മറുപടനി കേനിട്ടുയ.  സയസക്ടോനതയ്ക്ക്
കേണ്ണൂരനില് സമക്ടോധക്ടോന അന്തരഷ്ട്രീക്ഷയ ഉണക്ടോക്കണലമന കേക്ടോരശ്യതനില് മുഖശ്യമനനിയുലട
പ്രസയഗതനിലന  അവസക്ടോന  ഭക്ടോഗകതക്ടോടയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്  കയക്ടോജനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അവനിലട
സമക്ടോധക്ടോനവയ  ശേക്ടോന്തനിയുമുണക്ടോകേണയ,  ജനങ്ങളക്കയ്ക്ക്  സമക്ടോധക്ടോനപരമക്ടോയനി
ജഷ്ട്രീവനിക്കക്ടോനളള  അവസയുണക്ടോകേണയ,  അവനിലട  കബക്ടോയബുകേള  ലപക്ടോടക്ടോകനക്ടോ
ആളകേള  പരസരയ  ലകേക്ടോല്ലക്ടോകനക്ടോ  പക്ടോടനില്ല.    ഇക്കക്ടോരശ്യതനില്  ആര്.എസയ്ക്ക്.എസ്സുയ
ബനി.ലജ.പനി.-യുയ  സനി.പനി.ഐ.(എയ)-ഉയ  ഒരുകപക്ടോലലെ  പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമക്ടോയ
സമഷ്ട്രീപനതനികലെയയ്ക്ക്  വരണയ.  ആള പക്ടോര്ടനി  മഷ്ട്രീറ്റനിയഗയ്ക്ക്  വനിളനിച്ചക്ടോല് എലന സദൗകേരശ്യയ
കനക്ടോക്കണ,  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മുഖശ്യമനനിയുലട  സദൗകേരശ്യയ  കനക്ടോക്കനി  മഷ്ട്രീറ്റനിയഗനില്
പലങ്കടുക്കക്ടോന്  പ്രതനിപക്ഷയ  തയ്യെക്ടോറക്ടോലണന്നുകൂടനി  പറയക്ടോന്  ഞക്ടോന്  ആഗ്രഹനികന്നു.
ഇക്കക്ടോരശ്യതനില്  അകദ്ദേഹതനിലന  മറുപടനി   ആത്മക്ടോര്ത്ഥതകയക്ടോടു  കൂടനിയക്ടോലണങ്കനില്
ഒരു സയശേയവമനില്ല ഞങ്ങള അതനിലന സസക്ടോഗതയ ലചയ്യുയ.  പകക്ഷ  സര്ക്കക്ടോരനിലന
പനിടനിപ്പുകകേടനിലയ   ഇക്കക്ടോരശ്യതനില്  എടുകന  അവധക്ടോനതയനില്ലക്ടോയ്മയനിലയ
പ്രതനികഷധനിച്ചയ്ക്ക് ഞക്ടോനയ എലന പക്ടോര്ടനിയനില്ലപ്പെട അയഗങ്ങളയ വക്ടോക്കദൗടയ്ക്ക് നടത്തുന്നു.

(ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  നനിലെപക്ടോടനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചയ്ക്ക്  പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവയ
അകദ്ദേഹതനിലന പക്ടോര്ടനിയനില്ലപ്പെട അയഗങ്ങളയ സഭവനിടയ്ക്ക് പുറത്തുകപക്ടോയനി.)

ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെക്ടോലെനികടനി:  സര്,  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മുന്  മുഖശ്യമനനി
ഉമ്മന് ചക്ടോണനി ഇവനിലട പറഞ്ഞെതയ്ക്ക് ഞങ്ങള ആകലെക്ടോചനിച്ചയ്ക്ക്  എടുത നനിലെപക്ടോടക്ടോണയ്ക്ക്.
ഒരു  ലപക്ടോളനിറ്റനിക്കല്  കപ്രക്ടോസസയ്ക്ക്  കവണലമന്നുളളതയ്ക്ക്  ഇനലലെ  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട
മുഖശ്യമനനിലയ കേണയ്ക്ക് ഞങ്ങള നനികവദനയ ലകേക്ടോടുതതക്ടോണയ്ക്ക്. 

പടനികേജക്ടോതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികനക്ടോക്കസമുദക്ടോയകക്ഷമവയ  നനിയമവയ
സക്ടോയസക്ടോരനികേവയ പക്ടോര്ലെലമനറനികേക്ടോരശ്യവയ വകുപ്പുമനനി (ശഷ്ട്രീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബക്ടോലെന്): സര്,
അടനിയന്തരപ്രകമയതനിലന ഉളളടക്കയ സമക്ടോധക്ടോന അന്തരഷ്ട്രീക്ഷയ സക്ടോപനിക്കക്ടോന് ഒരു
കയക്ടോഗയ  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മുഖശ്യമനനി  വനിളനിച്ചുകചര്ക്കണലമന്നുളളതക്ടോണയ്ക്ക്.  അതക്ടോണയ്ക്ക്
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ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മുന്  മുഖശ്യമനനി  പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  ജനില്ല/കസ്റ്റേറ്റയ്ക്ക്  തലെതനിലയ
വനിളനിക്കക്ടോലമനയ്ക്ക് മുഖശ്യമനനി പറഞകേഴനിഞ്ഞെക്ടോല് വക്ടോക്കദൗടനിലന അര്ത്ഥയ എന്തക്ടോണയ്ക്ക്?

ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെക്ടോലെനികടനി:  സര്,  അതനികനക്ടോടയ്ക്ക് വനികയക്ടോജനിപ്പെനില്ല.  പനിലന
മുഖശ്യമനനി  പ്രധക്ടോനമക്ടോയുയ  പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്,  എല്ലക്ടോ  ലപക്ടോളനിറ്റനിക്കല്  പക്ടോര്ടനികേളയ
ഇതനിലനപ്പെറ്റനി  ഗദൗരവകതക്ടോടുകൂടനി  ചനിന്തനികകേയുയ   അക്രമലത  നശ്യക്ടോയഷ്ട്രീകേരനികന
നനിലെപക്ടോടയ്ക്ക്  ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോന് എല്ലക്ടോവരുയ ആത്മക്ടോര്ത്ഥമക്ടോയനി ആഗ്രഹനിക്കണലമന്നുമക്ടോണയ്ക്ക്.
അതയ്ക്ക്  സനി.പനി.എയ-നയ  കവണയ  ലെഷ്ട്രീഗനിനയ  കവണയ.  ഞക്ടോന്  ലെഷ്ട്രീഗനിലന
പ്രതനിനനിധഷ്ട്രീകേരനിച്ചയ്ക്ക് സയസക്ടോരനികകമക്ടോള സനി.പനി.എയ.-ലന ഉപകദശേനിക്കക്ടോന് നനിങ്ങളനിതയ്ക്ക്
മുമയ്ക്ക്  ലചയ്കതക്ടോ;    എന്നുപറഞ്ഞെയ്ക്ക്  ഒരുപകക്ഷ  അപ്പുറത്തുനനിനയ്ക്ക്  കചക്ടോദശ്യയ  വരുയ.
ഞങ്ങള  ശമനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  നക്ടോദക്ടോപുരതയ്ക്ക്  ആദശ്യലത  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേയ  ഉണക്ടോയകപ്പെക്ടോള
വടകേര ടനി.ബനി.-യനില് വച്ചയ്ക്ക് ആള പക്ടോര്ടനി മഷ്ട്രീറ്റനിയഗയ്ക്ക് കൂടനി. പ്രക്ടോകദശേനികേ കനതക്ടോക്കന്മക്ടോരുയ
കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടുളള സനി.പനി.ഐ.(എയ)-ലന കനതക്ടോക്കന്മക്ടോലരല്ലക്ടോയ ഉണക്ടോയനിരുന്നു.  ഇദൗ
ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേയ  നടതനിയ   അക്രമനികേലള  നമ്മള  own  ലചയ്യെക്ടോന് പക്ടോടനില്ലക്ടോലയന
നനിര്കദ്ദേശേയ  വന്നു.   ഞക്ടോന്  അഭനിമക്ടോനകതക്ടോടുകൂടനി  പറയകട  ഞങ്ങള  അതനിലന
അനകൂലെനിച്ചു.  അവര്ക്കയ്ക്ക് ഒരു ലപ്രക്ടോടക്ഷനയ ലകേക്ടോടുക്കണക്ടോലയനയ്ക്ക് പറയുകേയുയ രണക്ടോയ
ദനിവസയ  അവലര  അറസ്റ്റേയ്ക്ക്  ലചയ്യുകേയുയ  ലചയ്തു.   കകേസയ്ക്ക്  വനിട്ടുകപക്ടോയതയ്ക്ക്  നനിങ്ങള
അകനസഷനിക്കണയ.  അവനിലടയുളള കപക്ടോലെഷ്ട്രീസനിനയ്ക്ക്,  അതയ്ക്ക് നനിങ്ങളലട കേക്ടോലെതക്ടോയക്ടോലയ
ഞങ്ങളലട  കേക്ടോലെതക്ടോയക്ടോലയ  കുറച്ചയ്ക്ക്  തകേരക്ടോറുണയ്ക്ക്.  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസനിനയ്ക്ക്  ക്രനിമനിനല്സുമക്ടോയനി
ബന്ധമുളളതക്ടോണയ്ക്ക്.  അടനിതടനിലലെക്ടോലക്ക ഒരുപക്ടോടയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങളണയ്ക്ക്.  എസയ്ക്ക്.ഡനി.പനി.ലഎ.-
ക്കക്ടോരന്  ലെഷ്ട്രീഗുകേക്ടോരലന  ലകേക്ടോന്നു.  അവനിലടയുയ  ആ  പ്രശ്നമുണയ്ക്ക്.  മുഴവന്  പ്രതനികേളയ
അറസ്റ്റേനിലെക്ടോകയക്ടോ; ആരുലടലയങ്കനിലയ ലപക്ടോളനിറ്റനിക്കല് ഇനറസ്റ്റേല്ല. ഇദൗ ഗവണ്ലമനനിലന
കേക്ടോലെതക്ടോണയ്ക്ക്  നടനതയ്ക്ക്.   അക്രമകതയുയ  ക്രനിമനിനല്  ആകനിവനിറ്റനികയയുയ
ഇല്ലക്ടോതക്ടോക്കക്ടോന്  എല്ലക്ടോ  പക്ടോര്ടനികേളയ  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിക്കണയ.   മുമയ്ക്ക്  ലപക്ടോളനിറ്റനിക്കല്
കപ്രക്ടോസസയ്ക്ക് വനകപ്പെക്ടോള നക്ടോദക്ടോപുരതയ്ക്ക്  12  ലകേക്ടോല്ലകതക്ടോളയ  സമക്ടോധക്ടോന അന്തരഷ്ട്രീക്ഷയ
നഷ്ട്രീണ്ടുനനിന്നു.  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട   മുഖശ്യമനനി  പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്  മുഖവനിലെയ്ലക്കടുതയ്ക്ക്
ലപക്ടോളനിറ്റനിക്കല് പക്ടോര്ടനികേലളക്ടോലക്ക ഈ കപ്രക്ടോസസനികലെയയ്ക്ക്  കപക്ടോകുനതയ്ക്ക്   നല്ലതക്ടോണയ്ക്ക്.
ലഡവലെപ്ലമനയ്ക്ക്  കപക്ടോലലെയുള്ള  കേക്ടോരശ്യങ്ങളനിലലെക്ടോലക്ക  ശദ  ലകേക്ടോണ്ടുവരണ
ലമന്നുലണങ്കനില്  ആദശ്യയ  മുന്കേലയ്യെടുകക്കണതയ്ക്ക്  സനി.പനി.ഐ.(എയ)-ലന
ഭക്ടോഗത്തുനനിനക്ടോലണന്നുള്ളതനില് യക്ടോലതക്ടോരു സയശേയവമനില്ല.   കകേസ്സുകേള വരുകമക്ടോള
തക്ടോലഴതടനിലള്ളവര്കയ  അക്രമനികേളകയ  അതുകപക്ടോലലെയുള്ളവര്കയ  സനി.പനി.ഐ.(എയ)
ലപ്രക്ടോടക്ഷന് ലകേക്ടോടുകന്നുലണന്നുള്ളതയ്ക്ക് വസ്തുതയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനിനള്ള ലെക്ടോഭയ നനിങ്ങളക്കയ്ക്ക്
കേനിട്ടുന്നുകണക്ടോ?   ലെക്ടോഭയ  കേനിട്ടുനനിലല്ലനക്ടോണയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്  പറയുനതയ്ക്ക്.  ശദ  മുഴവന്
ബനി.ലജ.പനി.-കയ  ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.-നമക്ടോണയ്ക്ക്  ലെഭനികനതയ്ക്ക്.  ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.-
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സനി.പനി.എയ. സയഘടനയ എന്നുപറയുകമക്ടോള ഇല്ലക്ടോത പ്രക്ടോധക്ടോനശ്യയ ബനി.ലജ.പനി.-കയ
ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.-നയ  നനിങ്ങള  ഉണക്ടോക്കനി  ലകേക്ടോടുകകേയക്ടോണയ്ക്ക്  എനക്ടോണയ്ക്ക്  എലന
അഭനിപ്രക്ടോയയ. അവര് അത്ര വലെനിയ ശേക്തനിലയക്ടോന്നുമല്ല. അവര് എകന്തക്ടോ വലെനിയ കഫക്ടോഴയ്ക്ക്
കപക്ടോലലെയക്ടോണയ്ക്ക്.  അക്രമവക്ടോസന  കേക്ടോണനികനവലരയുയ  കുറ്റകൃതശ്യയ  ലചയ്യുനവലരയുയ
ഒരു കപ്രക്ടോസസനിലൂലട നനിങ്ങള ലകേക്ടോണ്ടുവനക്ടോല് മക്ടോത്രലമ മുഖശ്യമനനി പറഞ്ഞെനിടതയ്ക്ക്
എത്തുകേയുള.   അക്രമനികേളകയ  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേനികേളകയ  നനിങ്ങള  ലപ്രക്ടോടക്ഷന്
ലകേക്ടോടുകന്നുലണന്നുള്ള  ഒരു  വനിശേസക്ടോസയ  എല്ലക്ടോവര്കമുണയ്ക്ക്.   അതനില്ലക്ടോതക്ടോക്കക്ടോന്
നനിങ്ങള  ശമനിക്കണയ.  അകപ്പെക്ടോള  ലെഷ്ട്രീഗയ്ക്ക്  ലചയ്കതക്ടോ  എനയ്ക്ക്  കചക്ടോദനികയ.  ഞങ്ങള
ലചയ്യെക്ടോന്  തയ്യെക്ടോറക്ടോണയ്ക്ക്.  ഞങ്ങള  വളലര  കേര്ക്കശേമക്ടോയ  രഷ്ട്രീതനിയനിലള്ള  നനിലെപക്ടോടയ്ക്ക്
എടുതതനിനക്ടോല്  ഞങ്ങളലട  കൂടതനിലള്ള  ധക്ടോരക്ടോളയ  അക്രമനികേള  മറ്റയ്ക്ക്
പക്ടോര്ടനികേളനില്കപ്പെക്ടോയനി  കചകക്കറുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  എന്നുപറഞ്ഞെക്ടോല്  എല്ലക്ടോയനിടത്തുയ
അങ്ങലനയക്ടോലണലനക്ടോന്നുയ  ഞക്ടോന്  പറയുനനില്ല.  എനക്ടോലയ  പ്രശ്നങ്ങളണക്ടോകുയ.
നക്ടോദക്ടോപുരയ  കമഖലെയനില്  ഞങ്ങള  അങ്ങലനലയക്ടോരു  നനിലെപക്ടോടയ്ക്ക്  എടുതയ്ക്ക്
കപക്ടോകുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.    ഇനലലെ  ഞങ്ങള  കേണ്ണൂരനില്  വനയ്ക്ക്  നനികവദനയ  നടതനിയതയ്ക്ക്
അതക്ടോണയ്ക്ക്.  അതുലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക്  അവനിലടലയക്ടോരു  ലപക്ടോളനിറ്റനിക്കല്  കപ്രക്ടോസസയ്ക്ക്
ആവശേശ്യമക്ടോലണനയ്ക്ക്  ശഷ്ട്രീ.  ഉമ്മന്  ചക്ടോണനി  പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്.   അതയ്ക്ക്  ജനില്ലക്ടോതലെതനികലെയയ്ക്ക്
കപക്ടോകുനതനില്  കുഴപ്പെമനില്ല.  ജനില്ലയനിലലെക്ടോലക്ക  നല്ല  സമുനതരക്ടോയ
കനതക്ടോക്കന്മക്ടോരുണകല്ലക്ടോ.   ആള  പക്ടോര്ടനിയക്ടോയനി  കപക്ടോയക്ടോല്  മതനി.   ബനി.ലജ.പനി.-യുയ
സനി.പനി.ഐ.(എയ)-ഉയ  തമ്മനിലലെക്ടോരു  ചര്ച്ച  നടത്തുനതനികനക്ടോടയ്ക്ക്  എനനിക്കയ്ക്ക്  വലെനിയ
കയക്ടോജനിപ്പെനില്ല.   അവനിലട  സമക്ടോധക്ടോന  അന്തരഷ്ട്രീക്ഷയ  നനിലെനനില്ക്കണലമന്നുള്ളതയ്ക്ക്
എല്ലവരുകടയുയ ആവശേശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്. കേണ്ണൂരനില് ഈ ഒരു അന്തരഷ്ട്രീക്ഷയ നനിലെനനില്കനതയ്ക്ക്
ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.-കനയുയ  ബനി.ലജ.പനി.-കയയുയ  സനി.പനി.ഐ.(എയ)-കനയുയ  മക്ടോത്രയ
ബക്ടോധനികന കേക്ടോരശ്യമല്ലകല്ലക്ടോ.  കേണ്ണൂര് എല്ലക്ടോവര്കമുള്ളതകല്ല?  

ശഷ്ട്രീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരക്ടോജന്:  സര്,  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട മുഖശ്യമനനി ഗവണ്ലമനനിലന
സമഷ്ട്രീപനയ വളലര നനക്ടോയനി ഇവനിലട പറഞ്ഞെനികല്ല.  അതനിനയ്ക്ക്  നല്ല നനിലെയനില് ഒരു
സമഷ്ട്രീപനയ മുന് മുഖശ്യമനനി സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചു.  ആ നടപടനികേലള മുഴവന് നനിരക്ടോകേരനികന
നനിലെപക്ടോടയ്ക്ക്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതക്ടോവയ്ക്ക്  സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചു.   ആ  നനിലെപക്ടോടനിലന
നനിങ്ങള അനകൂലെനിക്കക്ടോന് പക്ടോടുകണക്ടോ?

ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെക്ടോലെനികടനി:  സര്,  പ്രതനിപക്ഷതയ്ക്ക്  എലന്തങ്കനിലയ
കുഴപ്പെമുലണങ്കനില്  ഞങ്ങള  ആകലെക്ടോചനിച്ചയ്ക്ക്  ശേരനിയക്ടോക്കക്ടോയ.   അതനിലനപ്പെറ്റനി
കബജക്ടോറക്ടോകേണ.    ഗുരുവക്ടോയൂരുയ  ചക്ടോവക്കക്ടോടുയ  ഒലക്ക  ഉണക്ടോയ  സയഭവങ്ങലളക്ടോലക്ക
മുഖശ്യമനനി  പറഞ്ഞെകപ്പെക്ടോള  പ്രതനിപക്ഷ  കനതക്ടോവയ  ലപക്ടോളനിറ്റനിക്കലെക്ടോയനി  പറഞ.
സയസക്ടോനതനിലന  മുഖശ്യമനനി  എന്നുള്ള  നനിലെയയ്ക്ക്  നനിങ്ങള  ലപക്ടോളനിറ്റനിക്കല്
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കപ്രക്ടോസസനികലെയയ്ക്ക്  കപക്ടോയനി  അക്രമയ  അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കക്ടോന്കവണനി  മുന്കേലയ്യെടുതയ്ക്ക്
സയസക്ടോന  കനതക്ടോക്കളമക്ടോയനി  ആകലെക്ടോചനികനതനികനക്ടോടയ്ക്ക്  ഞങ്ങള  സഹകേരനികയ.
അതക്ടോണയ്ക്ക്  ശഷ്ട്രീ.  ഉമ്മന്  ചക്ടോണനിയുയ  പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്.  മുമയ  ഞങ്ങള  സഹകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.
പകക്ഷ  രക്ടോഷഷ്ട്രീയ  മുതലലെടുപ്പെനിനകവണനി  അക്രമങ്ങള  നടത്തുനതയ്ക്ക്  ഞങ്ങളലട
രഷ്ട്രീതനിയല്ല.   ഞങ്ങളങ്ങലന  ലചയ്യുനനില്ല.  അതനിലനകറനിച്ചയ്ക്ക്  ആദശ്യയ  ആത്മ
പരനികശേക്ടോധന നടകതണതയ്ക്ക് സനി.പനി.ഐ.(എയ) ആണയ്ക്ക്. അക്രമനികേളക്കയ്ക്ക് ലപ്രക്ടോടക്ഷന്
ലകേക്ടോടുകകേയനില്ലക്ടോലയനയ്ക്ക്  ലപക്ടോളനിറ്റനിക്കലെക്ടോയനി  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനികക്കണതയ്ക്ക്  നനിങ്ങളക്ടോണയ്ക്ക്.
അകപ്പെക്ടോള   നമുലക്കല്ലക്ടോവര്കയകൂടനി  ബനി.ലജ.പനി.ലയ  കുറ്റയ  പറയക്ടോയ.   ആ  ഒരു
കപ്രക്ടോസസനികലെയയ്ക്ക്  കപക്ടോയനി  കേണ്ണൂരനിലന  ഈ  അപഖശ്യക്ടോതനിയനില്നനിനയ്ക്ക്   രക്ഷനിക്കക്ടോന്
തയ്യെക്ടോറക്ടോകേണയ.  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങള വര്ദനിച്ചയ്ക്ക് വരനികേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ആരുലട കേക്ടോലെതക്ടോണയ്ക്ക്
കൂടുതലണക്ടോയലതനല്ല,  ഈ വനിഷയയ വളലരയധനികേയ   ഗദൗരവമക്ടോയനി   കേക്ടോണക്ടോന്
നനിങ്ങള തയ്യെക്ടോറക്ടോകേണയ.    ഇതുസയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക് ചര്ച്ച നടതക്ടോതതനില് പ്രതനികഷധനിച്ചയ്ക്ക്
ഞക്ടോനയ എലന പക്ടോര്ടനില്ലപ്പെട അയഗങ്ങളയ വക്ടോക്കദൗടയ്ക്ക് നടത്തുന്നു.  

(ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് നനിലെപക്ടോടനില് പ്രതനികഷധനിച്ചയ്ക്ക് ശഷ്ട്രീ.  പനി.  ലകേ.  കുഞ്ഞെക്ടോലെനികടനിയുയ
അകദ്ദേഹതനിലന കേക്ഷനിയനില്ലപ്പെട അയഗങ്ങളയ സഭവനിടയ്ക്ക് പുറത്തുകപക്ടോയനി.)

ശഷ്ട്രീ  .    അനൂപയ്ക്ക്  കജക്കബയ്ക്ക്:  സര്,   ഒരു  ചര്ച്ച  നടതക്ടോന്  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
തയ്യെക്ടോറക്ടോകുന്നു  എനയ്ക്ക്   ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മുഖശ്യമനനി  പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്  തഷ്ട്രീര്ച്ചയക്ടോയുയ
സസക്ടോഗതക്ടോര്ഹമക്ടോണയ്ക്ക്.  അകദ്ദേഹയ  ഈ  നനിലെപക്ടോടയ്ക്ക്  കുറച്ചയ്ക്ക്  കനരലത
എടുതനിരുലനങ്കനില്  പനിനഷ്ട്രീടുള്ള  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങള  ഒരുപലക്ഷ  ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോന്
സക്ടോധനികമക്ടോയനിരുന്നു.    കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനില്  ഏഴയ്ക്ക്  രക്ടോഷഷ്ട്രീയ  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങള
നടലനനയ്ക്ക്  പറയുകമക്ടോള  അതനിലന  ലെഘുവക്ടോയനി  കേക്ടോണക്ടോന്  കേഴനിയനില്ല.   കേഴനിഞ്ഞെ
നനിയമസഭക്ടോ  സകമ്മളനതനിലയ  രക്ടോഷഷ്ട്രീയ  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങള  ചര്ച്ചയക്ടോയനിരുന്നു.
ഇതനില് ഏറ്റവയ കൂടുതല് ബുദനിമുടനഭവനികക്കണനി വരുനതയ്ക്ക് സഷ്ട്രീകേളയ കുടനികേളമക്ടോണയ്ക്ക്.
കേണ്ണൂരനില് അതയ്ക്ക് വഷ്ട്രീണ്ടുയ വഷ്ട്രീണ്ടുയ ആവര്തനികന്നു എന്നുപറയുകമക്ടോള കപക്ടോലെഷ്ട്രീസനിനയ്ക്ക്
അവനിലട പ്രവര്തനിക്കക്ടോന് പനിരനിമനിതനിയുലണന്നുളളതയ്ക്ക് വളലര വശ്യക്തമക്ടോണയ്ക്ക്. യഥക്ടോര്ത്ഥ
കുറ്റവക്ടോളനികേലള  നനിയമതനിനമുമനില്  ലകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസനിനയ്ക്ക്  സസക്ടോതനശ്യയ
ലകേക്ടോടുകകേയക്ടോണയ്ക്ക്  കവണതയ്ക്ക്.  ബനി.ലജ.പനി.യുയ  സനി.പനി.ഐ.(എയ)-ഉയ  തമ്മനിലള്ള
സയഘര്ഷയ പലെ രഷ്ട്രീതനിയനികലെയ്ക്കുയ വശ്യക്ടോഖശ്യക്ടോനങ്ങളനികലെയ്ക്കുയ നഷ്ട്രീങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതക്ടോണയ്ക്ക്.
ഇനയ്ക്ക്  കകേരളയ  ഭരനികന എല്.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനനിനയ്ക്ക്  കനതൃതസയ  ലകേക്ടോടുകന
സനി.പനി.ഐ.(എയ)-നയ്ക്ക്  ഈ  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങള  നനിയനനികന  കേക്ടോരശ്യതനില്
വളലരകയലറ  ഉതരവക്ടോദനിതസമുലണന്നുള്ളതനില്  യക്ടോലതക്ടോരു  സയശേയവമനില്ല.  ഈ
വനിഷയയ  സഭ  നനിര്തനിവച്ചയ്ക്ക്  ചര്ച്ച  ലചയ്യെക്ടോതതനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചയ്ക്ക്  ഞക്ടോനയ
വക്ടോക്കദൗടനില് പങ്കുകചരുന്നു.
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(ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് നനിലെപക്ടോടനില് പ്രതനികഷധനിച്ചയ്ക്ക് ശഷ്ട്രീ.  അനൂപയ്ക്ക് കജക്കബയ്ക്ക്  സഭവനിടയ്ക്ക്
പുറത്തുകപക്ടോയനി.)

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    എയ  .    മക്ടോണനി:  സര്,  കേണ്ണൂരനില്  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങള
അരകങ്ങറുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  സനി.പനി.ഐ.(എയ)-ഉയ  ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.-ഉയ  തമ്മനില്
മത്സരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഈ  രഷ്ട്രീതനിയനില്  കപക്ടോയക്ടോല്  അവനിലട  സമക്ടോധക്ടോനയ
കകേവരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുകമക്ടോ?  കകേരളതനിലലെ  ഭരണതനിനയ്ക്ക്  കനതൃതസയ  ലകേക്ടോടുകന
സനി.പനി.ഐ.(എയ)  ഒരു  ഭക്ടോഗതയ്ക്ക്,   കകേന്ദ്രയ  ഭരനികന  ബനി.ലജ.പനി.-യനിലലെ
ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.  മലറ്റക്ടോരു  ഭക്ടോഗതയ്ക്ക്.  ഇതനില് ആലരങ്കനിലയ ഒരക്ടോള ക്ഷമനിക്കകണ,
അവര്  തയ്യെക്ടോറക്ടോകുനനിലല്ലങ്കനില്  നനിങ്ങള  അതനിനയ്ക്ക്  തയ്യെക്ടോറക്ടോകേണയ.   സമക്ടോധക്ടോനയ
വരണലമങ്കനില് നനിങ്ങള പനിന്മക്ടോറണയ.  ഗഷ്ട്രീകതക്ടോപകദശേമക്ടോണയ്ക്ക് മുഖശ്യമനനി നടതനിയതയ്ക്ക്.
മക്ടോനസനികേ പരനിവര്തനമുണക്ടോകുനതുവലര കേക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന് കേഴനിയുകമക്ടോ?  മക്ടോനസനികേ
പരനിവര്തനലമനയ്ക്ക് പുറകമ പറയുനതക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇതയ്ക്ക് കകേളകകമക്ടോള    Merchant of
Venice-ലലെ കഷകയ്ക്ക്പനിയറനിലന ഒരു ഉദരണനിയക്ടോണയ്ക്ക് എനനിക്കയ്ക്ക് മനസനില് വരുനതയ്ക്ക്.
Goodly apple.  But rotten inside.  Goodly  outside.  But falsehood inside.
പുറകമ  ഇങ്ങലനലയക്ടോലക്ക  പറയുന്നു  എനല്ലക്ടോലത  അകേകമ  കറക്ടോടണ്  ആണയ്ക്ക്.
ഗഷ്ട്രീകതക്ടോപകദശേയ  പറയുന്നു  എന്നുള്ളലതക്ടോഴനിച്ചക്ടോല്  നനിങ്ങള  തലന  അക്രമതനിനയ്ക്ക്
കൂട്ടുനനില്കന്നു,  കപ്രരണ  ലകേക്ടോടുകന്നു,  കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപ്പെനികന്നു,  നനിങ്ങള  തലന
വക്ടോലളടുകന്നു.  വക്ടോലളടുകനവന് വക്ടോളക്ടോകലെ.  വക്ടോള തക്ടോലഴ  വയണയ.  വക്ടോളലകേക്ടോണയ്ക്ക്
നമുക്കയ്ക്ക് യക്ടോലതക്ടോരു സമക്ടോധക്ടോനവയ ഉണക്ടോകുകേയനില്ല.  നമുക്കയ്ക്ക് എകപ്പെക്ടോഴയ സമക്ടോധക്ടോനമക്ടോണയ്ക്ക്
ആവശേശ്യയ.  സമക്ടോധക്ടോന  ചര്ച്ചകേള  ആരയഭനിക്കലട.  എത്രയുയ  കവഗയ  സമക്ടോധക്ടോനയ
കകേവരനിക്കക്ടോന്  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  മുന്കകേ  എടുക്കണലമന്നുമക്ടോത്രയ  പറഞലകേക്ടോണയ്ക്ക്
ഇതനില് ക്രനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയ നനിലെപക്ടോടയ്ക്ക്  സസഷ്ട്രീകേരനിക്കക്ടോതതനില് പ്രതനികഷധനിച്ചയ്ക്ക്  ഞക്ടോനയ
എലന പക്ടോര്ടനിയുയ വക്ടോക്കദൗടയ്ക്ക് നടത്തുന്നു.  

(ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  നനിലെപക്ടോടനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചയ്ക്ക്  ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.  എയ.  മക്ടോണനിയുയ
അകദ്ദേഹതനിലന കേക്ഷനിയനില്ലപ്പെട അയഗങ്ങളയ സഭവനിടയ്ക്ക് പുറത്തുകപക്ടോയനി.)

(പുറത്തുകപക്ടോയ  പ്രതനിപക്ഷക്ടോയഗങ്ങള  അല്പ്പെസമയതനിനകശേഷയ  വഷ്ട്രീണ്ടുയ
സഭയനില് ഹക്ടോജരക്ടോയനി)

ശഷ്ട്രീ  .    ഒ  .    രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോല്:  സര്,  കേണ്ണൂരനില്  നടന  സയഭവങ്ങളലട
അടനിസക്ടോനതനില് നമ്മുലട സയസക്ടോനയ വളലരകയലറ ദനഃഖനിതരക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇതരലമക്ടോരു
സക്ടോഹചരശ്യമുണക്ടോകേക്ടോന്  പക്ടോടനില്ല.   പക്ടോര്ടനി  ഏതക്ടോലണന്നുള്ളകതക്ടോ  ഏതയ്ക്ക്
സമൂഹതനില്ലപ്പെട  ആളക്കക്ടോരക്ടോലണന്നുള്ളകതക്ടോ  എത്ര  ആളകേലള  ലകേക്ടോന്നു
എന്നുള്ളകതക്ടോ  അല്ല  പ്രശ്നയ.   ഇതനിനനിരയക്ടോകുന  ആളകേളലട  കുടുയബങ്ങളകയ
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സഷ്ട്രീകേളകയ  കുടനികേളകമക്ടോണയ്ക്ക്  പ്രശ്നയ.  അവനിലട  സമക്ടോധക്ടോനമുണക്ടോകേണലമന്നുള്ളതയ്ക്ക്
എല്ലക്ടോവരുയ  ലപക്ടോതുകവ  സമ്മതനികന  കേക്ടോരശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇതനിനകവണനി  ഞക്ടോന്  കുകറ
ശമങ്ങള നടതനിലയങ്കനിലയ നനിര്ഭക്ടോഗശ്യവശേക്ടോല് ഇതുവലര  വനിജയനിച്ചനിടനില്ല.   എനക്ടോല്
ഇകപ്പെക്ടോള  എല്ലക്ടോ  പക്ടോര്ടനികേളയ  അതനിനകവണനി  തക്ടോല്പരശ്യയ  കേക്ടോണനികന്നു  എന്നുള്ളതയ്ക്ക്
സകന്തക്ടോഷമുള്ള കേക്ടോരശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.  ഏതക്ടോനയ വര്ഷങ്ങളകമുമയ്ക്ക് തലെകശ്ശേരനിയനില് തലെലവടയ്ക്ക്
സയഭവങ്ങളലട  ഒരു  പരമരയുണക്ടോയ  അവസരതനില്   ഡല്ഹനിയനിലണക്ടോയനിരുന
ജസ്റ്റേനിസയ്ക്ക് കൃഷ്ണയ്യെരുയ ഇ.എയ.എസയ്ക്ക്. നമ്പൂതനിരനിപ്പെക്ടോടുയ ബനി.എയ.എസയ്ക്ക്.-ലന അഖനികലെന്തശ്യക്ടോ
പ്രസനി ഡനയ്ക്ക്  കഠയഗ്ഡ്ജനിയുയ ഭക്ടോരതഷ്ട്രീയ  വനിചക്ടോര  കകേന്ദ്രതനിലന   ഡയറകര്
പരകമശേസര്ജനിയുയ മക്ടോര്കനിസ്റ്റേയ്ക്ക് പക്ടോര്ടനിയുലട എയ.പനി.  ആയ പനി.  രക്ടോമമൂര്തനിയുയ കചര്നയ്ക്ക്
ഇലതങ്ങലനലയങ്കനിലയ  അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കണലമനയ്ക്ക്  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  കയക്ടോഗങ്ങള
കൂടുകേയുയ  അതനിനയ്ക്ക്  എലന്തല്ലക്ടോയ  ലചയ്യെണലമനയ്ക്ക്  ചര്ച്ച  ലചയയ്ക്ക്  ഒരു
ധക്ടോരണയനിലലെത്തുകേയുയ  ലചയ്തു.   നനിര്ഭക്ടോഗശ്യവശേക്ടോല്  അപ്രൂവലെനിനകവണനി  കേണ്ണൂര്
ജനില്ലയനിലലെ  കസ്റ്റേറ്റയ്ക്ക്  കേമ്മനിറ്റനിക്കയ്ക്ക് അയച്ചുലകേക്ടോടുത്തു.  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലക്ടോ  കേമ്മനിറ്റനി  അതയ്ക്ക്
സസഷ്ട്രീകേരനിക്കക്ടോന്  തയ്യെക്ടോറക്ടോയനില്ല.   അതനിലന  കപരനില്  അതയ്ക്ക്  നടക്കക്ടോലതകപക്ടോയനി.
ഏതക്ടോയക്ടോലയ ഇകപ്പെക്ടോള  കേക്ടോരശ്യമക്ടോലയക്ടോരു ശമയ  നടകന്നു എന്നുള്ളതയ്ക്ക് സകന്തക്ടോഷമുള്ള
കേക്ടോരശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്. 

മുഖശ്യമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    പനിണറക്ടോയനി വനിജയന്):  സര്,  അങ്ങയ്ക്ക് കേവനിയക്ടോലണനയ്ക്ക് ഞക്ടോന്
ഇതുവലര മനസനിലെക്ടോക്കനിയനിടനില്ല.  ഇതയ്ക്ക്  ഭക്ടോവനയനിലള്ള ഒരു കേക്ടോരശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.   അക്കക്ടോലെതയ്ക്ക്
കേണ്ണൂരനിലലെ  പ്രധക്ടോന  പ്രവര്തകേരുലട  കൂടതനിലണക്ടോയനിരുന  ഒരക്ടോളക്ടോണയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്.
തലെകശ്ശേരനി  സയഭവങ്ങളലട  കേക്ടോരശ്യതനില്  എന്തക്ടോണയ്ക്ക്  നടന്നുലകേക്ടോണനിരുനലതനയ്ക്ക്
എനനിക്കയ്ക്ക്  അറനിയക്ടോവനതക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇതരതനില്  ഒരു  സയഭവയ  ചര്ച്ചയയ്ക്ക്  വരനികേകയക്ടോ
ഏലതങ്കനിലലമക്ടോരു  നനിലെപക്ടോടയ്ക്ക്  എടുകക്കണനി  വരനികേകയക്ടോ  ലചയനിടനില്ല.  അതയ്ക്ക്  അങ്ങയ്ക്ക്
മനസനിലെക്ടോകനതയ്ക്ക് നല്ലതക്ടോണയ്ക്ക്.                          

ശഷ്ട്രീ  .    ഒ  .    രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോല്:   സര്,  ഞക്ടോന്  ഇതനില്  കുറച്ചയ്ക്ക്  ഇന്കവക്ടോളവ്ഡയ്ക്ക്
ആയനിട്ടുള്ള  ആളക്ടോണയ്ക്ക്.  അനയ്ക്ക്  ഞക്ടോനയ  ഡല്ഹനിയനിലണക്ടോയനിരുന്നു.  ശഷ്ട്രീ.  പനി.
പരകമശേസര്ജനി,  കഠയഗ്ഡ്ജനി, പനി.  രക്ടോമമൂര്തനി  ഇവലരല്ലക്ടോയകൂടനി  കചര്നയ്ക്ക്
ധക്ടോരണയുണക്ടോക്കനി  ഒരു  സനിറ്റനിയഗനില്  ചര്ച്ച  ലചയയ്ക്ക്  അയച്ചുലകേക്ടോടുത്തു.   അനയ്ക്ക്
ബഹുമക്ടോനലപ്പെട അങ്ങക്ടോയനിരുനനില്ല ലസക്രടറനി.  കേണ്ണൂര് ജനില്ലക്ടോ കേമ്മനിറ്റനി ലസക്രടറനി എയ.
വനി. രക്ടോഘവനക്ടോയനിരുന്നു. അതയ്ക്ക് കവലറ കേക്ടോരശ്യയ. ഇലതക്ടോലക്ക ചരനിത്രതനിലന ഭക്ടോഗമക്ടോണയ്ക്ക്.

ശഷ്ട്രീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്:  സര്,  ജനില്ലക്ടോതലെതനില്  സമക്ടോധക്ടോന
സയഭക്ടോഷണതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ചര്ച്ച  നടകകേയുയ  ആ  ചര്ച്ചയനില്
ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.-നകവണനി ചന്ദ്രകശേഖരന് പലങ്കടുകകേയുയ  ലചയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  മലറ്റക്ടോരു
ചര്ച്ചയുയ നടനനിടനില്ല.
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ശഷ്ട്രീ  .    ഒ  .    രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോ  ല്:  സര്,  ഞക്ടോന്  പറയുനതയ്ക്ക്  ഡല്ഹനിയനില്  കടക്ടോപ്പെയ്ക്ക്

ലലെവലെനില്  നടനതക്ടോയനിട്ടുള്ള  ചര്ച്ചകേളലട  കേക്ടോരശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനില്  സയസക്ടോനലത

ഇകപ്പെക്ടോഴലത   മുഖശ്യമനനികയക്ടോ   കനതക്ടോക്കന്മക്ടോകരക്ടോ  ഉണക്ടോയനിരുനനില്ല.  അനയ്ക്ക്

സനി.പനി.എയ.-ലന  ലറപ്രലസനയ്ക്ക്  ലചയനിരുനതയ്ക്ക്  ഇ.എയ.എസയ്ക്ക്.  നമ്പൂതനിരനിപ്പെക്ടോടുയ

പനി. രക്ടോമമൂര്തനിയുയ ആയനിരുന്നു. ഇലതക്ടോരു വസ്തുതയക്ടോണയ്ക്ക്. ബഹുമക്ടോനലപ്പെട മുഖശ്യമനനി

ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേതനിലനയുയ  അക്രമ  സയഭവങ്ങളലടയുലമക്ടോലക്ക  കുകറ  കേണകകേള

പറയുകേയുണക്ടോയനി.  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനില്  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങള  സയഭവനികന്നു

എന്നുളളതക്ടോണയ്ക്ക് ഇവനിടലത വനിഷയയ.  അഖനികലെന്തശ്യക്ടോ പ്രസക്ടോനങ്ങളക്ടോയ  മക്ടോര്കനിസ്റ്റേയ്ക്ക്

പക്ടോര്ടനിയുയ ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.-ഉയ   ഇന്ഡശ്യ മുഴവന് പ്രവര്തനികന്നുണയ്ക്ക്.  എനക്ടോല്

ഇന്ഡശ്യയുലട  മറ്റയ്ക്ക്  ഭക്ടോഗങ്ങളനിലലെക്ടോന്നുയ  ഇദൗ  തരതനിലള്ള  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങളയ

അക്രമങ്ങളയ  നനിരന്തരമക്ടോയനി  നടകന  സക്ടോഹചരശ്യയ  ഉണക്ടോകുനനില്ല.  മക്ടോര്കനിസ്റ്റേയ്ക്ക്

പക്ടോര്ടനിയുലട  ശേക്തനികകേന്ദ്രമക്ടോയ  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനില്  ഇതയ്ക്ക്  നടകന്നുലവന്നുള്ളതയ്ക്ക്  ഒരു

വസ്തുതയക്ടോയനി  അവകശേഷനികന്നു.  അതനിലയ  വനികശേഷയ,  അവര് അധനികേക്ടോരതനിലള്ള

അവസരതനില്തലന  അതനിലന  കതക്ടോതയ്ക്ക്  വര്ദനിച്ചുവരുന്നു  എന്നുളളതക്ടോണയ്ക്ക്.

മക്ടോര്കനിസ്റ്റേയ്ക്ക്  പക്ടോര്ടനിയുലട  ആക്രമണതനിനയ്ക്ക്  വനികധയരക്ടോകേക്ടോത  ഏലതങ്കനിലയ  ഒരു

രക്ടോഷഷ്ട്രീയ  പക്ടോര്ടനിയുകണക്ടോ;  ഇതയ്ക്ക്  എല്ലക്ടോ  പക്ടോര്ടനികേളനിലമുണയ്ക്ക്.  എനനിടയ്ക്ക്  എല്ലക്ടോ  കുറ്റവയ

ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.-ലന  കമല്  ചുമത്തുന്നു.  ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.-ലന  ശേക്തനികകേന്ദ്രയ

ഇന്ഡശ്യയനില്  എല്ലക്ടോയനിടത്തുമുണയ്ക്ക്.   അവനിലട  എവനിലടയുയ  ഇതയ്ക്ക്  നടകനനില്ല.

ഇവരുലട  ഭക്ടോഗത്തുനനിനയ്ക്ക്  ഇതയ്ക്ക്  നടകകമക്ടോള  എന്തയ്ക്ക്  അര്ത്ഥമക്ടോണുള്ളതയ്ക്ക്;

അതനില്നനിനയ്ക്ക്  മനസനിലെക്ടോകക്കണ  കേക്ടോരശ്യലമന്തക്ടോണയ്ക്ക്?  ഇക്കക്ടോരശ്യതനില്  ആത്മക്ടോര്ത്ഥമക്ടോയ

ഒരു  സമക്ടോധക്ടോന  ശമയ  ഉണക്ടോകേണയ.  ഇവനിലട  വക്ടോദഗതനികേലളക്ടോലക്ക  ഉനയനിക്കക്ടോന്

സക്ടോമര്ത്ഥശ്യമുള്ള  ധക്ടോരക്ടോളയ  ആളക്കക്ടോലര  കേക്ടോണക്ടോറുണയ്ക്ക്.   അതല്ല  ആവശേശ്യയ.   ഇതയ്ക്ക്

മനഷശ്യജഷ്ട്രീവലനയുയ   സയസക്ടോനതനിലന  സല്കപ്പെരനിലനയുയ   യുവക്ടോക്കലളയുയ

അമ്മമക്ടോലരയുയ ബക്ടോധനികന പ്രശ്നമക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനിനകവണനി എളനിയ ശമങ്ങലളക്ടോലക്ക

ഞക്ടോന് നടത്തുകേയുണക്ടോയനി;  എനക്ടോല് അലതക്ടോന്നുയ വനിജയനിച്ചനില്ല.  ഇകപ്പെക്ടോഴയ ഞക്ടോന്

ഒരു ശമയ തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ആ ശമയ വനിജയനികകേയക്ടോലണങ്കനില് തഷ്ട്രീര്ച്ചയക്ടോയുയ അതയ്ക്ക്

നല്ല  കേക്ടോരശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനിനകവണനി  ആത്മക്ടോര്ത്ഥമക്ടോയനി  ഒരു  ലെഷ്ട്രീഡയ്ക്ക്

എടുകക്കണതക്ടോയനിട്ടുള്ള ചുമതലെ കകേരളയ ഭരനികന ബഹുമക്ടോനലപ്പെട മുഖശ്യമനനികണയ്ക്ക്.

ഇദൗ കേക്ടോരശ്യയ ഞക്ടോന് അകദ്ദേഹകതക്ടോടയ്ക്ക് കപഴണലെക്ടോയനി പറഞ്ഞെനിട്ടുണയ്ക്ക്. ഇകപ്പെക്ടോള വഷ്ട്രീണ്ടുയ

അതക്ടോവര്തനികന്നു.  എല്ലക്ടോവരുയ  ഇദൗ  അഭനിപ്രക്ടോയയ  പ്രകേടനിപ്പെനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്
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ലചയനിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.   ഇകപ്പെക്ടോള  പ്രകേടനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ള  ഇദൗ  ഒരു  നഷ്ട്രീക്കയ  സയസക്ടോന

നനിലെവക്ടോരതനിലയ ജനില്ലക്ടോ നനിലെവക്ടോരതനിലയ കപക്ടോയനിനയ്ക്ക് കസക്ടോര് ലചയ്യെക്ടോന് കവണനിയല്ല,

എങ്ങലന സമക്ടോധക്ടോനമുണക്ടോക്കക്ടോന് സക്ടോധനികലമന്നുള്ള കേക്ടോരശ്യതനിലെക്ടോണയ്ക്ക്.  മറ്റുള്ളവലര

കുറ്റയ  പറയക്ടോന്കവണനി  ശമയ  നടത്തുനവര്  എവനിലടയുയ  എതക്ടോന്  കപക്ടോകുനനില്ല.

ഇന്ഡശ്യക്ടോ  രക്ടോജശ്യതയ്ക്ക്  മക്ടോര്കനിസ്റ്റേയ്ക്ക്  പക്ടോര്ടനിലയകപ്പെക്ടോലലെതലന  ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.-ഉയ

ബനി.ലജ.പനി.-യുയ  പ്രവര്തനികന്നുണയ്ക്ക്.  എ വനിലടയുമനില്ലക്ടോത  ഒരു  സക്ടോഹചരശ്യയ

കകേരളതനില് ഉണക്ടോകുനതയ്ക്ക് വളലര അപമക്ടോനകേരമക്ടോയ കേക്ടോരശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇതനില് ഞക്ടോന്

എലന  ദനഃഖവയ  പ്രതനികഷധവയ   കരഖലപ്പെടുത്തുന്നു.  ഇതനിനയ്ക്ക്  അവസക്ടോനയ

ഉണക്ടോകനതനിനകവണനി ഞക്ടോന് പ്രക്ടോര്ത്ഥനികന്നു.  

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്:   ശദ  ക്ഷണനിക്കല്  ആരയഭനികനതനിനമുന്പയ്ക്ക്  ഒരു  കേക്ടോരശ്യയ

പറയക്ടോനണയ്ക്ക്.  നവയബര്  ഒന്നുമുതല്  കകേരളതനിലലെ  എ.പനി.എല്.

വനിഭക്ടോഗതനില്ലപ്പെടവര്ക്കയ്ക്ക്   കറഷന്  നനികഷധനികനതുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെട  വനിഷയയ

സഷ്ട്രീകറക്ടോ  അവറനില്  സഭയനില്  ഉനയനിക്കക്ടോന്  അനവക്ടോദയ  കവണലമനയ്ക്ക്

ആവശേശ്യലപ്പെട്ടുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  ശഷ്ട്രീ.  രക്ടോജു  എബഹക്ടോയ  കനക്ടോടഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  നല്കേനിയനിരുന്നു.   ഇകത

വനിഷയയ  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവയ്ക്ക്  സബ്മനിഷനക്ടോയനി  നലനിയനിട്ടുള്ളതു

ലകേക്ടോണയ്ക്ക് ആ സമയതയ്ക്ക് അകദ്ദേഹതനിനയ്ക്ക് അവസരയ നല്കുനതക്ടോണയ്ക്ക്. 

III  ശദ ക്ഷണനിക്കല് 

(1)    വനശ്യജഷ്ട്രീവനികേളലട ആക്രമണയ

ശഷ്ട്രീമതനി ഇ  .    എസയ്ക്ക്  .    ബനിജനികമക്ടോള:  സര്,  വനശ്യജഷ്ട്രീവനികേളലട ആക്രമണവമക്ടോയനി

ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്   വനക്ടോതനിര്തനികേളനില് തക്ടോമസനികന ജനങ്ങള  ധക്ടോരക്ടോളയ  പ്രശ്നങ്ങള

അഭനിമുഖഷ്ട്രീകേരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  മനഷശ്യന്  പരനിഷ്കൃത  സമൂഹതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി

നക്ടോഗരനികേതയനികലെയയ്ക്ക്  എതനികച്ചര്നകപ്പെക്ടോള,  വനതനിനള്ളനില്  തക്ടോമസനികന

വനശ്യജഷ്ട്രീവനികേളക്കയ്ക്ക്  കേക്ടോടുയ  മനഷശ്യനയ്ക്ക്  നക്ടോടുയ  എന  തരതനിലള്ള  ഒരു

കവര്തനിരനിവണക്ടോയനി.  മനഷശ്യനയ്ക്ക്  മനഷശ്യകനതക്ടോയനിട്ടുള്ള  ഇടവയ  മൃഗങ്ങളക്കയ്ക്ക്

അവരുകടതക്ടോയനിട്ടുള്ള ഇടവയ എന്നുള്ള നനിലെയനില് അതയ്ക്ക് ഡനികഫന് ലചയ്യെലപ്പെടനിരുന്നു.

എനക്ടോല്   മൃഗങ്ങളക്കയ്ക്ക്   കേക്ടോടനിനള്ളനില്  വക്ടോസസലെവയ  ലവള്ളവയ ഭക്ഷണവയ

നഷലപ്പെടുന  സക്ടോഹചരശ്യങ്ങളനില്   അവ  നക്ടോടനില്   അതനിക്രമനിച്ചുകേയറനി  മനഷശ്യലര

ആക്രമനികകേയുയ  കൃഷനിയനിടങ്ങള നശേനിപ്പെനികകേയുയ  ലചയ്യുന്നു.  മനഷശ്യനയ മൃഗങ്ങളയ

തമ്മനിലള്ള man-animal conflict ഏതു കേക്ടോലെഘടതനിലയ  ചര്ച്ച         ലചയ്യെലപ്പെടുന
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ഒനക്ടോണയ്ക്ക്.  പ്രക്ടോചഷ്ട്രീന  കേക്ടോലെഘടതനില്  അതയ്ക്ക്  കൂടുതലെക്ടോയനിരുന്നുലവങ്കനില്  പരനിഷ്കൃത
കേക്ടോലെഘടതനില്  man-animal  conflict  വളലര  കുറവക്ടോയനിരുന്നു.  മനഷശ്യന്  എന്നുയ
ഭയലപ്പെടനിരുനതയ്ക്ക്  വനശ്യജഷ്ട്രീവനികേലളയക്ടോണയ്ക്ക്  എന്നുള്ളകേക്ടോരശ്യതനില്  യക്ടോലതക്ടോരുവനിധ
തര്ക്കവമനില്ല.  മനഷശ്യന്  അവകനതക്ടോയനിട്ടുള്ള  ഇടങ്ങള  കേലണത്തുകേയുയ  പരനിഷ്കൃത
സമൂഹമക്ടോയനി മക്ടോറുകേയുയ   ലചയകപ്പെക്ടോ ള  സുരക്ഷനിതനക്ടോലണന കതക്ടോനലെനിലെക്ടോണയ്ക്ക് ഇനയ്ക്ക്
ആളകേലളക്ടോലക്കയുയ  വഷ്ട്രീടുകേളനില്  തക്ടോമസനികനതയ്ക്ക്.  നനിര്ഭക്ടോഗശ്യവശേക്ടോല്
വനതനിലണക്ടോകുന  വശ്യതശ്യസങ്ങളക്ടോയ  പ്രശ്നങ്ങളമൂലെയ  പ്രകതശ്യകേനിച്ചയ്ക്ക്   ആന,
കേക്ടോട്ടുകപക്ടോതയ്ക്ക്,  പനനി,  കേരടനി,  കുരങ്ങയ്ക്ക്  എനനിവയടക്കമുള്ള  ജഷ്ട്രീവനികേള  കേക്ടോടുവനിടയ്ക്ക്
പുറത്തുവരനികേയുയ  അവ  മനഷശ്യലന  ലകേക്ടോലെലപ്പെടുത്തുകേയുയ  ലചയ്യുന  സക്ടോഹചരശ്യയ
ഉണക്ടോകുന്നു.  ലെഭശ്യമക്ടോയനിട്ടുള്ള കേണകകേളലട അടനിസക്ടോനതനില് ആനയുലട ചവനികടറ്റയ്ക്ക്
അമരനിപ്പെനികന  തരതനില്  നൂറുകേണക്കനിനയ്ക്ക്  മരണങ്ങളക്ടോണുണക്ടോയനിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.
ആനകേളലട  എണ്ണതനിലണക്ടോകുന  വര്ദനവയ്ക്ക്  അവയയ്ക്ക്  മതനിയക്ടോയ  സലെതനിലന
അപരശ്യക്ടോപ്തതയയ്ക്ക്   കേക്ടോരണമക്ടോകേക്ടോയ.  അലല്ലങ്കനില്  ലവള്ളയ,  ഭക്ഷണയ,  ചുറ്റുപക്ടോടുകേളനില്
ഉണക്ടോകുന  പ്രശ്നങ്ങള  ഇവലകേക്ടോണ്ടുമക്ടോകേക്ടോയ  ചനിലെകപ്പെക്ടോള  ആന  കേക്ടോടുവനിടയ്ക്ക്
നക്ടോടനികലെക്കനിറങ്ങുന  സക്ടോഹചരശ്യമുണക്ടോകുനതയ്ക്ക്.  കൃഷനികേളനിലണക്ടോകുന  വനിളനക്ടോശേയ
മക്ടോത്രമല്ല ആനയുലട ചവനികടറ്റയ്ക്ക്  നൂറുകേണക്കനിനയ്ക്ക് ആളകേളലട ജഷ്ട്രീവന് ലപക്ടോലെനിയുകമള
ഇദൗ  സയഭവയ  നമുക്കയ്ക്ക്  നനിസക്ടോരമക്ടോയനി  കേക്ടോണക്ടോന്  കേഴനിയനില്ല.   കേരടനിയുലട
ആക്രമണതനില് പരനികക്കറ്റയ്ക്ക് കേണ്ണയ്ക്ക്, മൂക്കയ്ക്ക്  തുടങ്ങനിയ അവയവങ്ങലളക്ടോലക്ക നഷമക്ടോയനി
വനികൃതനക്ടോയനി permanent disability ഉണക്ടോയനിട്ടുള്ള  ആളകേളണയ്ക്ക്.   

(അദശ്യക്ഷകവദനിയനില് പക്ടോനല് ഓഫയ്ക്ക് ലചയര്മക്ടോന് ശഷ്ട്രീ. ചനിറ്റയയ കഗക്ടോപകുമക്ടോര്)

11.00 am ]

പുലെനി  കേക്ടോടനില്നനിന്നുയ  നക്ടോടനികലെയയ്ക്ക്  ഇറങ്ങുന്നു.   കേടുവ  വളലര  അപൂര്വ്വമക്ടോയനി
മക്ടോത്രകമ  കേക്ടോടനില്  നനിന്നുയ  പുറകതയയ്ക്ക്  ഇറങ്ങക്ടോറുള.  ബദൗണറനി  നഷലപ്പെടുനതനിലന
ഭക്ടോഗമക്ടോകയക്ടോ പുതനിയ occupations വരുനതനിലന ഭക്ടോഗമക്ടോകയക്ടോ ആണയ്ക്ക് കേടുവകേള കേക്ടോടയ്ക്ക്
വനിടയ്ക്ക്  പുറകതയയ്ക്ക്  വരുനതയ്ക്ക്.  കേക്ടോടനില്  ആനകേളയ   കേടുവകേളയ  പുലെനികേളയ
എത്രയുലണനയ്ക്ക് കേണക്കക്ടോകനതനിനയ്ക്ക് പലെ രൂപതനില് സര്കവ്വ തുടങ്ങനിയ ഒടനവധനി
സയവനിധക്ടോനങ്ങള  വനയ  വകുപ്പെയ്ക്ക്  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  എനക്ടോല്  അതനിനപ്പുറതയ്ക്ക്
വനശ്യമൃഗങ്ങള  കേക്ടോടനില്  നനിനയ്ക്ക്  നക്ടോടനികലെക്കനിറങ്ങനി മനഷശ്യലര  ആക്രമനികകേയുയ
കൃഷനിയനിടങ്ങള  നശേനിപ്പെനികകേയുയ  ലചയ്യുനതയ്ക്ക്  നമുക്കയ്ക്ക്  കേണ്ടുപനിടനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കക്ടോത
തരതനിലള്ള ഒടനവധനി  കേക്ടോരണങ്ങളണയ്ക്ക്.   അഞയ്ക്ക് ജനില്ലകേളനില്  man-animal conflict
സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  ചര്ച്ച  ലചയനിട്ടുലണനക്ടോണയ്ക്ക്   ഞക്ടോന്  മനസനിലെക്ടോകനതയ്ക്ക്.   ഏലറ
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പ്രതഷ്ട്രീക്ഷകയക്ടോടുകൂടനിയക്ടോണയ്ക്ക്  അങ്ങയുലട  ഈ നടപടനിക്രമങ്ങലള അവര് കേക്ടോണുനതയ്ക്ക്.
വനക്ടോതനിര്തനികയക്ടോടുകചര്ന മറ്റു ജനില്ലകേളനിലയ അടനിയന്തരമക്ടോയനി ഇതരയ കയക്ടോഗങ്ങള
കൂടുനതനിനള്ള നടപടനി സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണയ. കേനിടങ്ങുകേള, കജവകവലെനി, കവദദ്യുതകവലെനി,
കേരനിങ്കല്  ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുള്ള  മതനിലകേള  തുടങ്ങനിയവ  സക്ടോപനിക്കലെക്ടോണയ്ക്ക്
കേക്ടോലെക്ടോകേക്ടോലെങ്ങളക്ടോയനി  ലചയ്തുലകേക്ടോണനിരനികനതയ്ക്ക്.  കേര്ണ്ണക്ടോടകേയനിലലെ  നക്ടോഗര്കഹക്ടോള
നക്ടോഷണല്  പക്ടോര്ക്കനിലലെ  ഉരുകപക്ടോലെയ  കപക്ടോലലെയുള്ള  സുരക്ഷക്ടോകവലെനി
ഒരുകനതനിലനകറനിച്ചയ്ക്ക്  ആകലെക്ടോചനികക്കണതുണയ്ക്ക്.  വനശ്യജഷ്ട്രീവനികേള  നക്ടോടനികലെയയ്ക്ക്
ഇറങ്ങക്ടോന്  സക്ടോധശ്യതയുലണനയ്ക്ക്  മുന്കൂടനി  അറനിയനിപ്പെയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുകനതനിനള്ള
എസയ്ക്ക്.എയ.എസയ്ക്ക് .  സയവനിധക്ടോനങ്ങലളലയക്ടോലക്ക  ആളകേള  ഏലറ  സകന്തക്ടോഷകതക്ടോടു
കൂടനിയക്ടോണയ്ക്ക് കേക്ടോണുനതയ്ക്ക്.  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട അങ്ങയ്ക്ക്  man-animal conflict  ഉണക്ടോകുന
സലെങ്ങള  കനരനിടയ്ക്ക്  സന്ദര്ശേനികകേയുയ   ആശേസക്ടോസകേരമക്ടോയ   ഇടലപടലകേള
നടത്തുകേയുയ ലചയതുകപക്ടോലലെ കൂടുതല് ടഞ്ചുകേള നനിര്മ്മനികനതനിനള്ള നടപടനികേള
ഉണക്ടോകേണയ.   കജവകവലെനികേളലടയുയ  കേരനിങ്കല്  മതനിലകേളകടയുയ  സക്ടോധശ്യത
പരനികശേക്ടോധനിക്കണയ.  കവദദ്യുതകവലെനി  സക്ടോപനികനകതക്ടോലടക്ടോപ്പെയ അതനിലന  ലമയനിനനന്സയ്ക്ക്
കൂടനി ഉറപ്പെക്ടോക്കക്ടോന് ഡനിപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്ലമനനിലന ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ  നടപടനിയുണക്ടോകേണയ.  വളലര
കസക്ടോയഗയ്ക്ക്  ആയനി  ലചയ്ലതങ്കനില്  മക്ടോത്രകമ  കേരനിങ്കല്  മതനിലകേലള  നമുക്കയ്ക്ക്
ആശയനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനികകേയുള.  കേനിടങ്ങുകേള  നനിര്മ്മനിച്ചക്ടോലയ  ആന  കുതനി  മണ്ണയ്ക്ക്
മറനിച്ചയ്ക്ക് ആ കേനിടങ്ങുകേളകള്ളനിലൂലട ഇറങ്ങനി നക്ടോടനില് വനയ്ക്ക് ആക്രമണയ നടത്തുകേയുയ
ആനകേള കൂടകതക്ടോലട ഇറങ്ങനി വരനികേയുയ ലചയ്യുന സക്ടോഹചരശ്യവയ ഉണക്ടോകുന്നുണയ്ക്ക്.
വനശ്യജഷ്ട്രീവനി  വക്ടോരക്ടോകഘക്ടോഷതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  പഷ്ട്രീരുകമടയ്ക്ക്  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെതനില്
വനകപ്പെക്ടോള  തലന  ഇദൗ  കേക്ടോരശ്യങ്ങള  അങ്ങയുലട  ശദയനില്ലപ്പെടതക്ടോണയ്ക്ക്.  വളലര
അപൂര്വ്വമക്ടോയനി  മക്ടോത്രമക്ടോണയ്ക്ക്  കേരനിങ്കുരങ്ങയ്ക്ക്  ആക്രമനികനതയ്ക്ക്.   ഏകഴക്ടോളയ  ആളകേള
കേരനിങ്കുരങ്ങനിലന  ആക്രമണതനിനയ്ക്ക് ഇരയക്ടോയനി. ഏലറ പണനിലപ്പെടനിട്ടുയ ലകേണനി വച്ചനിട്ടുയ
കൂടയ്ക്ക്  വച്ചനിട്ടുയ  കേരനിങ്കുരങ്ങനിലന  പനിടനിക്കക്ടോനക്ടോയനില്ല.  മനഷശ്യന്  കേഴനിഞ്ഞെക്ടോല്
അതനിനലതക്ടോട്ടുതക്ടോലഴ നനില്കന ജഷ്ട്രീവനി എന നനിലെയനില്,  സക്ടോമക്ടോനശ്യതനില് കേവനിഞ്ഞെ
ബുദനിയുലണന്നുള്ളതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  വനയ  വകുപ്പെയ്ക്ക്  ഒരുക്കനിയ  ഒരു  ലകേണനിയനിലയ  അതയ്ക്ക്
കേയറനിയനിലല്ലന്നു  മക്ടോത്രമല്ല  അപകേടകേരമക്ടോയ  സക്ടോഹചരശ്യമുലണനയ്ക്ക്  മനസനിലെക്ടോക്കനി
ഉള ക്കക്ടോടനികലെയയ്ക്ക്  വലെനിഞ്ഞെനിട്ടുമുണയ്ക്ക്.  എകപ്പെക്ടോള  കവണലമങ്കനിലയ  തനിരനിച്ചുവനയ്ക്ക്
ആക്രമണയ നടത്തുന രഷ്ട്രീതനിയക്ടോണയ്ക്ക്  കേരനിങ്കുരങ്ങനിലന ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ ഉണക്ടോകുനതയ്ക്ക്.
കേരടനിയുയ  പനനിയുയ  വലെനിയ  കൃഷനി  നക്ടോശേമക്ടോണയ്ക്ക്  ഉണക്ടോകനതയ്ക്ക്.
പതനികനഴക്ടോയനിരതനിനടുതയ്ക്ക് അകപക്ഷകേള നഷപരനിഹക്ടോരവമക്ടോയനി ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  വനയ
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വകുപ്പെനിനയ്ക്ക്  കേനിടനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  വനയ   വകുപ്പെയ്ക്ക്  നല്കുന  നഷപരനിഹക്ടോരയ  കവണത്ര
തൃപ്തനികേരമക്ടോകുനനില്ല. വലെനിയ തുകേ ലചലെവക്ടോക്കനി ചനികേനിത്സനികന ആളകേളക്കയ്ക്ക്  ലചറനിയ
തുകേയക്ടോണയ്ക്ക്  നഷപരനിഹക്ടോരമക്ടോയനി  ഇകപ്പെക്ടോള  ലകേക്ടോടുകനതയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  വര്ദനിപ്പെനിച്ചു
നല്കേക്ടോലമനയ്ക്ക്  കേഴനിഞ്ഞെ കയക്ടോഗങ്ങളനില് നല്കേനിയ ഉറപ്പെയ്ക്ക്  പക്ടോലെനികനതയ്ക്ക്  കുറച്ചുകൂടനി
കവഗതനിലെക്ടോകനതനിനയ  തുകേ  വര്ദനിപ്പെനികനതനിനയകവണ  നടപടനികേള
ഗവണ്ലമനനിലന  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുണക്ടോകേണയ.  പരമക്ടോവധനി  ലഫന്സനിയഗുകേള
സക്ടോപനികനതനിനയ  അതനിലന  ലമയനിനനന്സയ്ക്ക്  നടത്തുനതനിനയ
നടപടനിയുണക്ടോകേണയ.  കേക്ടോട്ടുപനനികേലള   നനിയനനികനതുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്
പുറലപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുള്ള  ഉതരവയ്ക്ക്  പരക്ടോജയമക്ടോലണനയ്ക്ക്  ഇതനികനക്ടോടകേയ  സഭയയ്ക്ക്
കബക്ടോദശ്യലപ്പെടനിട്ടുള്ള  സക്ടോഹചരശ്യതനില്  അതയ്ക്ക്  പരനിഷ്കരനികനതനിനയ്ക്ക്
നടപടനിയുണക്ടോകേണയ.  വനിളകേള  നശേനിപ്പെനികനതനില്  ഏറ്റവയ  മുന്പന്തനിയനില്
നനില്കനതയ്ക്ക്  പനനികേളക്ടോണയ്ക്ക്.   ആനകേലളക്കക്ടോള കൂടുതല് കൃഷനി നക്ടോശേയ പനനികേള
ഉണക്ടോകന്നുണയ്ക്ക്.   പ്രകതശ്യകേനിച്ചയ്ക്ക്   വനക്ടോതനിര്തനികേകളക്ടോടയ്ക്ക്  കചര്നയ്ക്ക്  തക്ടോമസനികന
ആളകേളക്കയ്ക്ക്  ആഹക്ടോരസക്ടോധനങ്ങള  വയക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോത  ഒരു  അവസയുണയ്ക്ക്.
പനനിയുയ ആനയുയ വനയ്ക്ക് റബ്ബര് കപക്ടോലയ നശേനിപ്പെനികന സക്ടോഹചരശ്യങ്ങള ഉണക്ടോകുന്നു.
കവണത്ര  നഷപരനിഹക്ടോരയ  നല്കുനതുളലപ്പെലട  ഇക്കക്ടോരശ്യങ്ങളനില്  ഗദൗരവതരമക്ടോയ
ഇടലപടല് ഉണക്ടോകകേണതക്ടോണയ്ക്ക്.  അഞയ്ക്ക് ജനില്ലകേളനില് ബഹുമക്ടോനലപ്പെട അങ്ങയ്ക്ക് കനരനിടയ്ക്ക്
എതനി ആളകേളലട പ്രശ്നങ്ങള കകേളക്കക്ടോനയ ആ പ്രശ്നങ്ങളക്കയ്ക്ക് മറുപടനി പറയക്ടോനയ
അകപ്പെക്ടോള  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനലമടുക്കക്ടോന്  ആവശേശ്യമക്ടോയ  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോനലമക്ടോലക്ക
വലെനിയ  ഇടലപടല്  നടതനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.   ഇവനിലട  സൂചനിപ്പെനിച്ച  വനിഷയങ്ങളനില്ക്കൂടനി
അങ്ങയുലട ഗദൗരവതരമക്ടോയനിട്ടുള്ള ഇടലപടല് ഉണക്ടോകേണയ. 

വനവയ മൃഗസയരക്ഷണവയ മൃഗശേക്ടോലെകേളയ വകുപ്പുമനനി (ശഷ്ട്രീ  .   ലകേ  .   രക്ടോജു  ):  സര്,
ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  ലമമര്  പ്രകതശ്യകേനിച്ചയ്ക്ക്  വനകമഖലെയുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെട  ഒരു
നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെലത  പ്രതനിനനിധഷ്ട്രീകേരനികന്നുലവന്നുള്ളതുലകേക്ടോണ്ടുതലന  ആ
കമഖലെയുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെട  വനിഷയങ്ങള  സഭയുലടയുയ  ഗവണ്ലമനനിലനയുയ
ശദയനില് ലകേക്ടോണ്ടുവരനികേയുണക്ടോയനി.   ഈ വനിഷയങ്ങള കേഴനിഞ്ഞെ ദനിവസയ നടന
ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനക്ടോ ചര്ച്ചയനില് പലങ്കടുത അയഗങ്ങള അവതരനിപ്പെനികകേയുയ അതനിനയ്ക്ക്
ഞക്ടോന്  മറുപടനി  നല്കുകേയുയ  ലചയനിട്ടുള്ളതക്ടോണയ്ക്ക്.   ഇവനിലട  പറഞ്ഞെ  വനിഷയങ്ങള
എല്ലക്ടോയ  തലന  വളലര  ശേരനിയക്ടോണയ്ക്ക്.  ആ  വനിഷയങ്ങളലക്കല്ലക്ടോയ  പരനിഹക്ടോരയ
കേക്ടോണക്ടോനള്ള  ശമമക്ടോണയ്ക്ക്  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  നടത്തുനതയ്ക്ക്.  കകേരള  സയസക്ടോനലത
വനക്ടോതനിര്തനികേളനില്  ജഷ്ട്രീവനികനവര്ക്കയ്ക്ക്  വനശ്യജഷ്ട്രീവനികേളലട  ആക്രമണയ
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മൂലെമുണക്ടോകുന  പ്രയക്ടോസങ്ങള  സര്ക്കക്ടോരനിലന  ശദയനില്ലപ്പെടനിട്ടുണയ്ക്ക്.   ഇതനില്
വയനക്ടോടയ്ക്ക്,  കേണ്ണൂര്,  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡയ്ക്ക്,  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടയ്ക്ക്,  പക്ടോലെക്കക്ടോടയ്ക്ക്  എനഷ്ട്രീ ജനില്ലകേളനില്
നനിനക്ടോണയ്ക്ക്  ഏറ്റവയ  രൂക്ഷമക്ടോയ പ്രശ്നങ്ങള റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്  ലചയ്യെലപ്പെടനിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.  2015-16
സക്ടോമതനികേ വര്ഷലത കേണകകേള പ്രകേക്ടോരയ കകേരളതനില് ലമക്ടോതയ റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്
ലചയനിട്ടുള്ള  വനശ്യജഷ്ട്രീവനി  ആക്രമണതനില്  50  ശേതമക്ടോനവയ  കമല്പ്പെറഞ്ഞെ
ജനില്ലകേളനിലെക്ടോണയ്ക്ക്  ഉണക്ടോയനിട്ടുളളതയ്ക്ക്.  കകേരളതനിലലെ  കേര്ഷകേര്  ഏറ്റവയ  കൂടുതല്
വനശ്യജഷ്ട്രീവനി ആക്രമണയ കനരനിടുനതയ്ക്ക് കേക്ടോടക്ടോനകേളനില് നനിനക്ടോണയ്ക്ക്. കൂടക്ടോലത കേക്ടോട്ടുപനനി,
കേടുവ,  മക്ടോന്,  കുരങ്ങയ്ക്ക്  എനനിവയനില്  നനിന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളയ  റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്  ലചയ്യുന്നുണയ്ക്ക്.
കകേരളതനിലലെ വനങ്ങളനില്  വനശ്യജഷ്ട്രീവനികേളലട എണ്ണയ വര്ദനിച്ചു വരുനതക്ടോയനിടക്ടോണയ്ക്ക്
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേള സൂചനിപ്പെനികനതയ്ക്ക്.  ഏറ്റവയ ഒടുവനില് നടതനിയ കേണലക്കടുപ്പെയ്ക്ക് പ്രകേക്ടോരയ
കകേരളതനില്  6177  കേക്ടോടക്ടോനകേളയ  48034  കേക്ടോട്ടുപനനികേളയ  136  കേടുവകേളയ  43000
മക്ടോനകേളയ  50000-കതക്ടോളയ  കുരങ്ങുകേളയ  അധനിവസനികന്നുണയ്ക്ക്.   വനശ്യജഷ്ട്രീവനികേളലട
എണ്ണതനിലള്ള വര്ദനവയ്ക്ക്,  വനതനിനള്ളനിലലെ ജലെതനിലനയുയ  ഭക്ഷണതനിലനയുയ
ലെഭശ്യതകറവയ്ക്ക്,  കേക്ടോലെക്ടോവസക്ടോ  വശ്യതനിയക്ടോനയ,  വനക്ടോതനിര്തനി  പങ്കനിടുന  ജനവക്ടോസ
കമഖലെകേളനില് വനശ്യജഷ്ട്രീവനികേലള  ആകേര്ഷനികന വനിളകേളലട  കൃഷനി  തുടങ്ങനിയ പലെ
കേക്ടോരണങ്ങളക്ടോണയ്ക്ക്   വനശ്യജഷ്ട്രീവനികേള  വനതനിനയ്ക്ക്  പുറത്തുവരുനതനിനയ്ക്ക്  പ്രധക്ടോനമക്ടോയുയ
ചൂണനിക്കക്ടോണനികനതയ്ക്ക്.  ഇതുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  ശേക്ടോസഷ്ട്രീയമക്ടോയ  പഠനയ  നടതക്ടോന്
പഷ്ട്രീച്ചനിയനിലലെ വന ഗകവഷണ കകേന്ദ്രകതക്ടോടയ്ക്ക്  (KFRI)  2001-ല് ആവശേശ്യലപ്പെടുകേയുയ
അതനസരനിച്ചയ്ക്ക്  പഠനയ  നടതനി  സമര്പ്പെനിച്ച  ശേനിപക്ടോര്ശേകേളനില്  പലെതുയ  പ്രശ്നയ
രൂക്ഷമക്ടോയനിരുന  വയനക്ടോടയ്ക്ക്  കമഖലെയനില്  നടപ്പെനിലെക്ടോകകേയുയ  ലചയ്തു.  ഇതുകൂടക്ടോലത
മനഷശ്യ-വനശ്യജഷ്ട്രീവനി  സയഘര്ഷയ  വര്ദനിച്ചുവരുന  സക്ടോഹചരശ്യയ  പഠനിച്ചയ്ക്ക്
പ്രതനിവനിധനികേള  നനിര്കദ്ദേശേനിക്കക്ടോന്  2011-ലലെ  സര്ക്കക്ടോര്  ഉതരവയ്ക്ക്  പ്രകേക്ടോരയ  വനയ
വകുപ്പെയ്ക്ക്  ലസക്രടറനി  അദശ്യക്ഷനക്ടോയനി  ശേക്ടോസജ്ഞര്,  പരനിസനിതനി  പ്രവര്തകേര്,
കേര്ഷകേ  സയഘടനക്ടോ  കനതക്ടോക്കള  തുടങ്ങനിയവലര  ഉളലപ്പെടുതനി   ഒരു  കേമ്മനിറ്റനി
രൂപഷ്ട്രീകേരനിച്ചനിരുന്നു.   ഇദൗ  കേമ്മനിറ്റനി  പ്രശ്നതനിലന  വനിവനിധ  വശേങ്ങള  പഠനിച്ചയ്ക്ക്
ജനപ്രതനിനനിധനികേള, മനനിമക്ടോര്, തകദ്ദേശേവക്ടോസനികേള തുടങ്ങനിയവരുമക്ടോയനി ചര്ച്ച നടതനി
2011-ല് റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക് സമര്പ്പെനികകേയുണക്ടോയനി.  ഇദൗ റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക് പ്രകേക്ടോരയ ഇതരതനില്
ഏറ്റവയ അധനികേയ പ്രശ്നങ്ങള സൃഷനികനതയ്ക്ക് കേക്ടോട്ടുപനനിയക്ടോലണന്നുയ കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്
പ്രകവശേനിച്ചയ്ക്ക്  നക്ടോശേനഷങ്ങള  ഉണക്ടോകന  കേക്ടോട്ടുപനനികേലള  നനിബന്ധനകേളക്കയ്ക്ക്
വനികധയമക്ടോയനി  ലകേക്ടോല്ലുനതനിനയ്ക്ക്  അനവക്ടോദയ  നല്കേക്ടോവനതക്ടോലണന്നുയ  ശേനിപക്ടോര്ശേ
ലചയനിരുന്നു.  തുടര്നയ്ക്ക് ഇതനിനക്ടോയനി സര്ക്കക്ടോര് പുറലപ്പെടുവനിച്ച ഉതരവനിലന കേക്ടോലെക്ടോവധനി
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കേഴനിഞ്ഞെതനിനക്ടോല്  ആയതയ്ക്ക്  നഷ്ട്രീടനി  നല്കുനതനികനക്ടോലടക്ടോപ്പെയ  നനിബന്ധനകേള
ലെഘൂകേരനികന  കേക്ടോരശ്യവയ  സര്ക്കക്ടോരനിലന  സജഷ്ട്രീവ  പരനിഗണനയനിലെക്ടോണയ്ക്ക്.
നനിലെവനിലണക്ടോയനിരുന  ഉതരവനിലന  പ്രകയക്ടോജനയ  ഒരു  കേര്ഷകേനയ  ലെഭശ്യമക്ടോക്കക്ടോന്
കേഴനിയുമക്ടോയനിരുനനില്ല.  അതനിലന  നനിബന്ധനകേള  അങ്ങലനയക്ടോയനിരുന്നു.
അതുലകേക്ടോണ്ടുതലന  ഇവനിലട  ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചതുകപക്ടോലലെ  കേര്ഷകേര്ക്കയ്ക്ക്  പനനിലയ
ലവടനിവയക്ടോനളള  അനവക്ടോദയ  നല്കുന  ആ  ഉപക്ടോധനികേളനില്  ചനിലെ  ഇളവകേള
പ്രഖശ്യക്ടോപനിച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക്,  ചനിലെ  നനിബന്ധനകേള  മക്ടോറ്റനി  പുനനഃപരനികശേക്ടോധനിച്ചയ്ക്ക്  കുറച്ചുകൂടനി
ഫലെപ്രദമക്ടോയനി  ഉതരവയ്ക്ക്   ഇറകനതനിലന  സയബന്ധനിച്ചക്ടോണയ്ക്ക്  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
പരനികശേക്ടോധനികനതയ്ക്ക്. 

കകേരളതനില്  വര്ദനിച്ചുവരുന  മനഷശ്യ-വനശ്യജഷ്ട്രീവനി  സയഘര്ഷലതകറനിച്ചയ്ക്ക്

വനിശേദമക്ടോയ  പഠനയ  നടതക്ടോനയ  കുരങ്ങുകേളനിലലെ  വന്ധശ്യയകേരണയ  ഉളലപ്പെലടയുള്ള

നനിയനണരഷ്ട്രീതനികേളനിലലെ  ശേക്ടോസഷ്ട്രീയവശേയ  പരനികശേക്ടോധനിച്ചയ്ക്ക്  പരനിഹക്ടോരമക്ടോര്ഗങ്ങള

നനിര്കദ്ദേശേനിക്കക്ടോനയ  ലപരനിയക്ടോര്  ലലടഗര്  കേണ്സര്കവഷന്  ഫദൗകണഷലന

ചുമതലെലപ്പെടുതനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  ലമമര്  ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചതുകപക്ടോലലെ,

പഷ്ട്രീരുകമടനില് നടന കയക്ടോഗതനില് ഒരു പ്രകതശ്യകേ കുരങ്ങനിലന സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക് അവനിലട

വന  ജനപ്രതനിനനിധനികേലളല്ലക്ടോയതലന  ചര്ച്ച  ലചയ്യുകേയുണക്ടോയനി.  ആ  കുരങ്ങനിലന

ലകേണനിവച്ചയ്ക്ക്  പനിടനിച്ചയ്ക്ക്  വന്ധശ്യയകേരണയ  നടതനി   വനതനിനകേതയ്ക്ക്  ലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി

വനിടണലമനയ്ക്ക്  അവനിലടവച്ചുതലന  നനിര്കദ്ദേശേയ  ലകേക്ടോടുകകേയുയ  അതനിനയ്ക്ക്  ഒരു

ഉകദശ്യക്ടോഗസലന  പ്രകതശ്യകേമക്ടോയനി  ചുമതലെലപ്പെടുത്തുകേയുയ  ലചയ്തു.  എനക്ടോല്  ആ

കുരങ്ങനിലന  പനിടനിക്കക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞെനിടനില്ലക്ടോലയനയ്ക്ക്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  ലമമര്  ഇകപ്പെക്ടോള

പറഞ്ഞെകപ്പെക്ടോഴക്ടോണയ്ക്ക്  മനസനിലെക്ടോയതയ്ക്ക്.  കുമനിളനി  കമഖലെയനില്  ലപക്ടോതുജനങ്ങളക്കയ്ക്ക്

ബുദനിമുട്ടുണക്ടോകന  ഒരു  കുരങ്ങനിലന  കൂടുവച്ചയ്ക്ക്  പനിടനികനതനിനകവണ  ഉതരവയ്ക്ക്

ബന്ധലപ്പെട  ഉകദശ്യക്ടോഗസര്ക്കയ്ക്ക്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  നക്ടോടനിലെനിറങ്ങുന  വനശ്യജഷ്ട്രീവനികേലള

തനിരനിച്ചയ്ക്ക് കേക്ടോടനികലെയയയ്ക്കുനതുളലപ്പെലടയുള്ള പ്രവര്തനികേളക്കയ്ക്ക്  നനിലെവനിലണക്ടോയനിരുന

13 ദ്രുതപ്രതനികേരണ സയഘതനിനപുറകമ (RRT) പഷ്ട്രീരുകമടയ്ക്ക് കമഖലെയയ്ക്ക് പ്രകതശ്യകേമക്ടോയനി

ഒരു ആര്.ആര്.ടഷ്ട്രീമനിലന  നനികയക്ടോഗനിച്ചു.  വക്ടോഹനവയ ആയുധവമടക്കയ നല്കേനിയനിട്ടുള്ള

ഒരു  സയവനിധക്ടോനമക്ടോണയ്ക്ക്  പഷ്ട്രീരുകമടനിലലെ  ആര്.ആര്.ടനി.  എനയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്  അവനിലട

വനകപ്പെക്ടോള കേണ്ടു. അതനിലന ഉദ്ഘക്ടോടനയ നനിര്വ്വഹനിച്ചതയ്ക്ക് ബഹുമക്ടോനലപ്പെട ലമമറുലട

സക്ടോനനിദശ്യതനിലെക്ടോണയ്ക്ക്.  മനഷശ്യ-വനശ്യജഷ്ട്രീവനി സയഘര്ഷയ  ലെഘൂകേരനികനതനിലന



ശദ ക്ഷണനിക്കല് 349

ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  പ്രശ്നബക്ടോധനിത  പ്രകദശേങ്ങളനില്  വനയ  വകുപ്പെയ്ക്ക്  നക്ടോളനിതുവലര  1501

കേനികലെക്ടോമഷ്ട്രീറ്റര്  ആനപ്രതനികരക്ടോധക്കനിടങ്ങുകേളയ  35  കേനികലെക്ടോമഷ്ട്രീറ്റര്  ആനപ്രതനികരക്ടോധ

മതനിലയ  259  കേനികലെക്ടോമഷ്ട്രീറ്റര്  കേയ്യെക്ടോലെയുയ  43  കേനികലെക്ടോമഷ്ട്രീറ്റര്  ലലജവകവലെനിയുയ

നനിര്മ്മനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.   ഇതുകൂടക്ടോലത  നബക്ടോര്ഡനിലന  വക്ടോയക്ടോ  പദതനിയനില്  ഉളലപ്പെടുതനി

കേണ്ണൂര്,  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡയ്ക്ക്   ജനില്ലകേളനില്  വനക്ടോതനിര്തനികേളനില്  കേക്ടോടക്ടോനകേലള

പ്രതനികരക്ടോധനികനതനിനയ്ക്ക്  2040  ലെക്ഷയ  രൂപ  ലചലെവനില്  കേരനിങ്കല്  ഭനിതനിയുലട

നനിര്മ്മക്ടോണവയ  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനിലലെ  ആറളയ  പ്രകദശേതയ്ക്ക്  2.5  കേനികലെക്ടോമഷ്ട്രീറ്റര്  ദൂരതനില്

സ്റ്റേഷ്ട്രീല് ലഫന്സനിയഗനിലന നനിര്മ്മക്ടോണവയ പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവരനികേയക്ടോണയ്ക്ക്. സ്റ്റേഷ്ട്രീല് ലഫന്സനിയഗയ്ക്ക്

വളലര  ലചലെവയ്ക്ക്  കൂടനിയതക്ടോണയ്ക്ക്.  ഒരു  കേനികലെക്ടോമഷ്ട്രീറ്റര്  സ്റ്റേഷ്ട്രീല്  ലഫന്സനിയഗയ്ക്ക്

നനിര്മ്മനികനതനിനയ്ക്ക് 1,25,00,000 രൂപ  ആവശേശ്യമുണയ്ക്ക്. പ്രശ്നയ രൂക്ഷമക്ടോയ കമഖലെകേളനില്

വനശ്യജഷ്ട്രീവനികേള  നക്ടോടനികലെയയ്ക്ക്  ഇറങ്ങുനതയ്ക്ക്  ശദയനില്ലപ്പെടക്ടോല്  ആയതയ്ക്ക്

പ്രകദശേവക്ടോസനികേലള  എസയ്ക്ക്.എയ.എസയ്ക്ക്.  മുഖക്ടോന്തരയ  അറനിയനികന  ഏര്ളനി  വക്ടോണനിയഗയ്ക്ക്

എസയ്ക്ക്.എയ.എസയ്ക്ക്.  അലലെര്ടയ്ക്ക്  സനിസ്റ്റേയ  വയനക്ടോടയ്ക്ക്,  മൂനക്ടോര്,  ആറളയ  കമഖലെകേളനില്

നടപ്പെക്ടോക്കനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  മനഷശ്യ-വനശ്യജഷ്ട്രീവനി  സയഘര്ഷയ  ലെഘൂകേരനികനതനിനയ്ക്ക്  വനിവനിധ

നനിര്മ്മക്ടോണ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കക്ടോയനി  757  ലെക്ഷയ  രൂപയുയ  വനശ്യജഷ്ട്രീവനി  ആക്രമണയ

മൂലെമുണക്ടോകുന നക്ടോശേനഷങ്ങളക്കയ്ക്ക് നഷപരനിഹക്ടോരയ നല്കുനതനിനയ്ക്ക് 350 ലെക്ഷയ രൂപയുയ

ഇദൗ  സക്ടോമതനികേവര്ഷയ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ഇവനിലട  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  അയഗയ

ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചതുകപക്ടോലലെ  നഷപരനിഹക്ടോര  തുകേ  കുറച്ചുകൂടനി  വര്ദനിപ്പെനികനതനിലന

സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  വളലര  ഗദൗരവമക്ടോയനി  ആകലെക്ടോചനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇക്കക്ടോരശ്യയ

സബ്ജകയ്ക്ക്  കേമ്മനിറ്റനി  ഗവണ്ലമനനികലെയയ്ക്ക്  ശേനിപക്ടോര്ശേ  ലചയനിട്ടുണയ്ക്ക്,  ഒരു  മനഷശ്യന്

വനശ്യജഷ്ട്രീവനിയുലട  ആക്രമണതനിനവനികധയമക്ടോയനി  വനതനില്  വച്ചയ്ക്ക്

മരണലപ്പെടുകേയക്ടോലണങ്കനില് ലകേക്ടോടുകന നഷപരനിഹക്ടോരയ   അഞയ്ക്ക്  ലെക്ഷയ രൂപയക്ടോണയ്ക്ക്.

അതയ്ക്ക് പത്തുലെക്ഷയ രൂപയക്ടോയനി വര്ദനിപ്പെനിക്കണലമന സബ്ജകയ്ക്ക് കേമ്മനിറ്റനി നനിര്കദ്ദേശേമുണയ്ക്ക്.

അതയ്ക്ക്  പത്തുലെക്ഷയ  രൂപയക്ടോയനി  വര്ദനിപ്പെനികനതയ്ക്ക്  സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട

മുഖശ്യമനനിയുമക്ടോയനി  ആകലെക്ടോചനിച്ചയ്ക്ക്  നടപടനിലയടുകയ.  മലറ്റല്ലക്ടോ  നഷപരനിഹക്ടോരത്തുകേയുയ

വര്ദനിപ്പെനികനതനിലന  സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  കേക്ടോരശ്യമക്ടോയനി  ആകലെക്ടോചനികക്കണ  സമയമക്ടോയനി.

ആകലെക്ടോചനികലമനയ്ക്ക്  സഭയയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്  ഇദൗ  അവസരതനില്  ഉറപ്പെയ്ക്ക്  നല്കുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.

വനശ്യജഷ്ട്രീവനി ആക്രമണയമൂലെയ പരനികക്കക്ടോ മരണകമക്ടോ കൃഷനിനക്ടോശേങ്ങകളക്ടോ മറ്റയ്ക്ക് നക്ടോശേങ്ങകളക്ടോ

സയഭവനിച്ചക്ടോല്  1980-  ലലെ കകേരള റൂളസയ്ക്ക് കഫക്ടോര് കപലമനയ്ക്ക് ഓഫയ്ക്ക് കകേക്ടോമന്കസഷന് ടു
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വനികനിയസയ്ക്ക്  ഓഫയ്ക്ക്  അറ്റക്ടോകേയ്ക്ക്  ലലബ  ലലവല്ഡയ്ക്ക്  ആനനിമല്സയ്ക്ക്  പ്രകേക്ടോരയ  നഷപരനിഹക്ടോരയ

നല്കേനിവരുന്നുണയ്ക്ക്.  മനഷശ്യ-വനശ്യമൃഗ  സയഘര്ഷയ  ലെഘൂകേരനികനതനിനയ്ക്ക്  സര്ക്കക്ടോര്

നനിരവധനി  നടപടനികേള സസഷ്ട്രീകേരനികന്നുലണങ്കനിലയ  പ്രശ്നതനിലന വശ്യക്ടോപ്തനിയുയ  ഗദൗരവവയ

കേണക്കനിലലെടുതയ്ക്ക്  വനിഷയയ  കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോരനിലന  ശദയനില്ലകേക്ടോണ്ടുവരുനതനിനയ

അടനിന്തരസഹക്ടോയയ  ആവശേശ്യലപ്പെടുനതനിനയ  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  വനക്ടോതനിര്തനി

സയരക്ഷനികനതനിനയ  വനശ്യജഷ്ട്രീവനികേളമൂലെമുള്ള  ആക്രമണങ്ങള  തടയുനതനിനയ

ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപ്പെടുതനി  100 കകേക്ടോടനി രൂപ നഷ്ട്രീക്കനിവച്ചനിട്ടുലണന്നുകൂടനി

ഇദൗ  അവസരതനില്  സഭലയ  അറനിയനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇലതക്ടോലക്കയക്ടോലണങ്കനിലയ

വനശ്യജഷ്ട്രീവനികേളലട  ആക്രമണയ  തടയുനതനിനയ്ക്ക്  ബഹുജനപങ്കക്ടോളനിതയ  ആവശേശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.

ബഹുജന  പങ്കക്ടോളനിതകതക്ടോടുകൂടനി  വനശ്യജഷ്ട്രീവനി  ആക്രമണങ്ങള

അവസക്ടോനനിപ്പെനികനതനിനകവണനിയുള്ള  ചനിലെ  പരനിശമങ്ങളയ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  നടതക്ടോന്

കപക്ടോകുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനിലന ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  വനക്ടോതനിര്തനി പങ്കുവയ്ക്കുന പഞക്ടോയത്തുകേളനില്

ജനജക്ടോഗ്രതക്ടോ സമനിതനികേള രൂപഷ്ട്രീകേരനിച്ചുലകേക്ടോണ്ടുള്ള ഉതരവയ്ക്ക്  ഉടലന ഇറങ്ങുലമന്നുകൂടനി

ബഹുമക്ടോനലപ്പെട ലമമലറ ഇദൗ അവസരതനില് അറനിയനികന്നു. ബഹുമക്ടോനലപ്പെട ലമമര്

ഉനയനിച്ചതയ്ക്ക് ഏറ്റവയ പ്രധക്ടോനലപ്പെട വനിഷയമക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനിനനസരനിച്ചുള്ള സമഷ്ട്രീപനങ്ങള

തലനയക്ടോണയ്ക്ക് ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചുവരുനതയ്ക്ക്. 

ശഷ്ട്രീമതനി  ഇ  .    എസയ്ക്ക്  .    ബനിജനികമക്ടോള:  സര്,  വനിളകേള  സയരക്ഷനികനതുമക്ടോയനി
ബന്ധലപ്പെടക്ടോണയ്ക്ക്  ആളകേളക്കയ്ക്ക്  കതക്ടോക്കനിനയ്ക്ക്  ലലലെസന്സയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുതനിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.  എനക്ടോല്
വനയ  വകുപ്പുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്,  നൂറുകേണക്കനിനയ്ക്ക്  അകപക്ഷകേള  ഇതനികനക്ടോടകേയ
ലപനനിയഗനിലെക്ടോണയ്ക്ക്.  വനയ  വകുപ്പെനിലലെ  ചനിലെ  ഉനത  ഉകദശ്യക്ടോഗസര്  തമ്മനിലള്ള
അഭനിപ്രക്ടോയവശ്യതശ്യക്ടോസങ്ങളക്ടോണയ്ക്ക്  കതക്ടോക്കയ്ക്ക്  ലലലെസന്സയ്ക്ക്  പുതുക്കനിലക്കക്ടോടുകനതുമക്ടോയനി
ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  അനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ  കേക്ടോലെതക്ടോമസയ  ഉണക്ടോകനലതനക്ടോണയ്ക്ക്  എനനിക്കയ്ക്ക്
മനസനിലെക്ടോകുനതയ്ക്ക്.  ഇദൗ ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് വരുനതനിനമുമയ്ക്ക് ആരയഭനിച്ച യുദയ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
വനതനിനകശേഷവയ തുടരുന ഒരു സക്ടോഹചരശ്യമുണയ്ക്ക്.  സമയബന്ധനിതമക്ടോയനി ആളകേളലട
കതക്ടോക്കയ്ക്ക്  ലലലെസന്സയ്ക്ക്  പുതുക്കനി  നല്കുന  കേക്ടോരശ്യതനില്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മനനി
ഇടലപടണലമനയ്ക്ക് അഭശ്യര്ത്ഥനികന്നു.

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    രക്ടോജു:  സര്,  കതക്ടോകകേളലട  ലലലെസന്സയ്ക്ക്  പുതുകനതുമക്ടോയനി
ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  നനിലെവനില്  നനിയമങ്ങളയ  ചടങ്ങളമുണയ്ക്ക്.  അതനസരനിച്ചയ്ക്ക്  മക്ടോത്രമക്ടോയനിരനികയ
ലലലെസന്സുകേള പുതുക്കനിലക്കക്ടോടുകക്കണതയ്ക്ക്. അതനില് നനിയമക്ടോനസൃതമുള്ള അകപക്ഷകേള
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ലപനനിയഗുലണങ്കനില്  അതയ്ക്ക്  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  നല്കുനതനിനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ  നടപടനികേള
ഗവണ്ലമനനിലന  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുണക്ടോകുലമനക്ടോണയ്ക്ക്  എനനിക്കയ്ക്ക്  സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനള്ളതയ്ക്ക്.
ഉകദശ്യക്ടോഗസരുലട  പ്രശ്നങ്ങളലകേക്ടോണയ്ക്ക്  കതക്ടോക്കനിനയ്ക്ക്  ലലലെസന്സയ്ക്ക് ലകേക്ടോടുകനനി
ല്ലക്ടോലയന്നുള്ള അങ്ങയുലട ആകരക്ടോപണയ ശേരനിയക്ടോലണനയ്ക്ക് ഞക്ടോന് കേരുതുനനില്ല. 

(2)  സുരക്ഷനിത ലറയനില്യക്ടോത്ര ഉറപ്പെക്ടോകക്കണതനിലന ആവശേശ്യകേത

ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമക്ടോര് :  സര്,  കകേരളതനിലലെ  ദഷ്ട്രീര്ഘദൂര
യക്ടോത്രക്കക്ടോരക്ടോയക്ടോലയ ഹ്രസസ ദൂരയക്ടോത്രക്കക്ടോരക്ടോയക്ടോലയ,  ബസയ്ക്ക് ഗതക്ടോഗതയ കപക്ടോലലെതലന
ഏറ്റവയ  കൂടുതല്  ആശയനികന  കമഖലെയക്ടോണയ്ക്ക്  ലടയനിന്.  അതുലകേക്ടോണ്ടുതലന
ലടയനിന്  യക്ടോത്രക്കക്ടോരുലട  എണ്ണയ  ഇനയ്ക്ക്  വളലരയധനികേയ  വര്ദനിച്ചു
ലകേക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ലടയനിന്യക്ടോത്ര  എന്നുപറയുകമക്ടോള  നമ്മുലട
മനസ്സുകേളനിലണക്ടോകുനതയ്ക്ക്  ഒരു  ശുഭയക്ടോത്ര  എന്നുള്ളതക്ടോണയ്ക്ക്.   വളലര  വര്ഷങ്ങളക്കയ്ക്ക്
മുമയ്ക്ക്  നടന  ഒന്നുരണയ്ക്ക്  അപകേടങ്ങള,  ലപരുമണ്  ദരന്തവയ  കേടലണനി  തഷ്ട്രീവണനി
അപകേടവലമക്ടോലക്ക  നമ്മുലട  മനസ്സുകേളനിലലണങ്കനിലയ  ലപക്ടോതുലവ  അപകേടങ്ങള
കുറവക്ടോലണനക്ടോണയ്ക്ക്  ലടയനിന്  യക്ടോത്രയുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  നമ്മുലടലയക്ടോലക്ക
മനസ്സുകേളനിലള്ളതയ്ക്ക്.  അങ്ങലനയുള്ള ഒരു ശുഭയക്ടോത്ര എന സങ്കല്പയ    പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി
മക്ടോറനി,  ആശേങ്ക  ഉണര്ത്തുന  രഷ്ട്രീതനിയനില്   ലടയനിനനില്  യക്ടോത്ര  ലചകയ്യെണ
സക്ടോഹചരശ്യമക്ടോണയ്ക്ക് സയസക്ടോനതയ്ക്ക് തുടര്ച്ചയക്ടോയനി ഉണക്ടോയനിലക്കക്ടോണനിരനികന ലടയനിന്
അപകേടങ്ങള   ജനങ്ങളക്കനിടയനില്  ഉണക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.  ലടയനിന്  യക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കയ്ക്ക്
സുരക്ഷയുയ സയരക്ഷണവയ ഉറപ്പുവരുകതണതയ്ക്ക് വളലര അതശ്യക്ടോവശേശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്. അതരയ
അപകേടങ്ങള ഒഴനിവക്ടോകനതനിനയ്ക്ക് ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് ശേക്തമക്ടോയ നടപടനി സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണയ.
ഗവണ്ലമനനിലന പരനിമനിതനിലയകറനിച്ചുയ  ലറയനില്കവ വകുപ്പെനിലന ചുമതലെ വഹനികന
മനനിലയന്നുള്ള  നനിലെയയ്ക്ക്  അകങ്ങക്കയ്ക്ക്  ലചയ്യെക്ടോന്  കേഴനിയുന  കേക്ടോരശ്യങ്ങളലട
പരനിമനിതനിലയകറനിച്ചുയ  എനനിക്കറനിയക്ടോയ.  പകക്ഷ  ഇനലത  സക്ടോഹചരശ്യതനില്  ആ
പരനിമനിതനികേളക്കപ്പുറതയ്ക്ക് കപക്ടോയനി കേക്ടോരശ്യങ്ങള ലചയനിലല്ലങ്കനില് നക്ടോലള നമുക്കയ്ക്ക് വലെനിയ
ദരന്തങ്ങള  കനരനികടണനിവരുയ.  തുടര്ച്ചയക്ടോയനി  ഉണക്ടോകുന  പക്ടോളയലതറ്റല്
ലറയനില്കവയുലട വനിശേസക്ടോസതകേര്ച്ചയയ്ക്ക് കേക്ടോരണമക്ടോയനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  നൂറയ്ക്ക് ശേതമക്ടോനയ
അപകേടങ്ങകളയുയ  നമുക്കയ്ക്ക്  അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുയ,  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുയ
അപകേടരഹനിതയക്ടോത്ര  എന്നുപറയുനതയ്ക്ക്  നമുക്കയ്ക്ക്  സക്ടോധശ്യമക്ടോകുലമലനക്ടോന്നുയ
പ്രവചനിക്കക്ടോകനക്ടോ  ഉറപ്പുവരുതക്ടോകനക്ടോ  കേഴനിയനില്ല.  അപകേടങ്ങള  അപ്രതഷ്ട്രീക്ഷനിതമക്ടോയനി
സയഭവനിക്കക്ടോറുണയ്ക്ക്. സുരക്ഷക്ടോനടപടനികേളനിലലെ അലെയഭക്ടോവവയ കുറ്റകേരമക്ടോയ അനക്ടോസയുയ
ലകേക്ടോണയ്ക്ക് അപകേടങ്ങളണക്ടോയക്ടോല്  അതയ്ക്ക് ഗുരുതരമക്ടോയ വഷ്ട്രീഴ്ചയക്ടോയനി കേക്ടോകണണനിവരുയ.
1500-ഓളയ  യക്ടോത്രക്കക്ടോരുമക്ടോയനി  തനിരുവനന്തപുരതയ്ക്ക് നനിന്നുയ പുറലപ്പെട മയഗലെക്ടോപുരയ-
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മക്ടോയഗ്ലൂര്   എകയ്ക്ക്പ്രസനിലന  പനകണക്ടോളയ  കകേക്ടോച്ചുകേളക്ടോണയ്ക്ക്  പക്ടോളയ  ലതറ്റനിയതയ്ക്ക്.
അപകേടമുണക്ടോയനിലയങ്കനിലയ  ലപരുമണ്  ദരന്തയകപക്ടോലലെകയക്ടോ  കേടലണനി  ദരന്തയ
കപക്ടോലലെകയക്ടോ  ആളപക്ടോയമുണക്ടോയനിലല്ലന്നുള്ളതയ്ക്ക്  ആശേസക്ടോസയ  നല്കേനിയ  കേക്ടോരശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.
അതുകേഴനിഞ്ഞെയ്ക്ക്  ഏതക്ടോനയ  ദനിവസങ്ങള  കേഴനിഞ്ഞെകപ്പെക്ടോഴക്ടോണയ്ക്ക്   കേരുനക്ടോഗപ്പെള്ളനിയനില്
ചരക്കയ്ക്ക്  തഷ്ട്രീവണനി  അപകേടതനിനയ്ക്ക്  ഇരയക്ടോയതയ്ക്ക്.  ഇദൗ  രണപകേടങ്ങളയ  ലതക്ടോടടുത
മക്ടോസങ്ങളനിലെക്ടോണുണക്ടോയതയ്ക്ക്.  കേക്ടോലെപ്പെഴക്കയമൂലെയ  ബലെക്ഷയയ  വന  പക്ടോളങ്ങള
അപകേടതനില്ലപ്പെടുനതുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  നനിരവധനി  വക്ടോര്തകേളക്ടോണയ്ക്ക്
വന്നുലകേക്ടോണനിരനികനതയ്ക്ക്.  കേക്ടോലെപ്പെഴക്കയ  കേക്ടോരണയ  ബലെക്ഷയയ  സയഭവനിച്ച
പക്ടോളങ്ങളക്ടോണയ്ക്ക്  ആഗസ്റ്റേയ്ക്ക്  28-നയ്ക്ക്  കേറുകുറ്റനിയനിലയ  ലസപ്തയബര്  20-നയ്ക്ക്
കേരുനക്ടോഗപ്പെള്ളനിയനിലമുണക്ടോയ ലടയനിന് അപകേടങ്ങളക്കയ്ക്ക് പ്രധക്ടോന കേക്ടോരണലമനക്ടോണയ്ക്ക്
ലറയനില്കവ  വകുപ്പെയ്ക്ക്  പറയുനതയ്ക്ക്.  ജനങ്ങലളലയക്ടോലക്ക  ലഞടനിപ്പെനികന ഒരു കേക്ടോരശ്യയ
സയസക്ടോനതയ്ക്ക്  രണയ്ക്ക്  ഡനിവനിഷനകേളനിലെക്ടോയനി  250-ഓളയ  സലെതയ്ക്ക്  പക്ടോളങ്ങള
ഭദ്രമലല്ലനയ്ക്ക്  കേലണതനിയതക്ടോയനി  പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്  ഇവനിടുലത  മക്ടോധശ്യമങ്ങളല്ല,  മറനിച്ചയ്ക്ക്
ലറയനില്കവ  എഞനിനഷ്ട്രീയറനിയഗയ്ക്ക്  വനിഭക്ടോഗമക്ടോണയ്ക്ക്.  കകേരളതനിലലെ  1200  കേനികലെക്ടോമഷ്ട്രീറ്റര്
മക്ടോത്രമുള്ള  ലറയനില്പക്ടോളങ്ങളനില്  250  സലെതയ്ക്ക്  വനിള്ളലകേളലണന്നുപറയുകമക്ടോള
ഗദൗരവകതക്ടോടുകൂടനി അതനിലന സമഷ്ട്രീപനിക്കക്ടോലത കപക്ടോകുനതയ്ക്ക് വലെനിയ വഷ്ട്രീഴ്ചയക്ടോകുലമനയ്ക്ക്
സൂചനിപ്പെനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  കേറുകുറ്റനിയനില്  അപകേടയ  നടന  ഭക്ടോഗതയ്ക്ക്  പക്ടോളങ്ങള
അടനിയന്തരമക്ടോയനി മക്ടോറ്റണലമനയ്ക്ക് ബന്ധലപ്പെട സക്ടോകങ്കതനികേവനിഭക്ടോഗയ കനരലത  തലന
റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്  ലചയ്ലതങ്കനിലയ   അവനിലട  യക്ടോലതക്ടോരു   ലമയനിനനന്സുയ   ലറയനില്കവ
വകുപ്പെനിലന  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുമുണക്ടോയനില്ല.  അവനിലട  ആലകേ  നടനതയ്ക്ക്  ഓസനികലെഷന്
കമക്ടോണനിറ്ററനിയഗയ്ക്ക്  സനിസ്റ്റേയ,  ടക്ടോക്കയ്ക്ക്  പരനികശേക്ടോധന,  പക്ടോളതനിലലെ  വനിള്ളല്
കേണ്ടുപനിടനിക്കക്ടോനള്ള  ശമങ്ങള  ഇവയക്ടോണയ്ക്ക്.  പകക്ഷ   വനിള്ളലകേള  അടയക്ടോനള്ള
പ്രവൃതനി  അവനിലട  നടനനില്ല.  ഇലതക്ടോലക്ക  ഓകരക്ടോ  സമയങ്ങളനിലയ  ബന്ധലപ്പെട
ലറയനില്കവ  വകുപ്പെനില്  തക്ടോലഴതടനിലലെ  ഉകദശ്യക്ടോഗസര്  ലറയനില്കവ  ഡനിവനിഷണല്
ഓഫഷ്ട്രീസര്മക്ടോകരയുയ ബന്ധലപ്പെടവലരയുയ അറനിയനിച്ചനിട്ടുയ പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോകേക്ടോതതനിലന
കപരനിലെക്ടോണയ്ക്ക്  ഇതരയ  അപകേടങ്ങള  ഉണക്ടോയനിലക്കക്ടോണനിരനികനതയ്ക്ക്.  കേറുകുറ്റനി
അപകേടയ  നടനനിടത്തുനനിന്നുയ  150  മഷ്ട്രീറ്ററനിനള്ളനില്  ആറനിടതയ്ക്ക്   വനിള്ളലലണന്നുയ
രണനിടലത  വനിള്ളല്  ഗുരുതരമക്ടോലണന്നുയ   ലടയനിനനിനയ്ക്ക്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്
കേഴനിയക്ടോതതക്ടോലണന്നുയ  അറനിയനിച്ചനിട്ടുയ  ലറയനില്കവയുലട  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ  യക്ടോലതക്ടോരു
ഇടലപടലയ  ഉണക്ടോയനിടനില്ല.  ഇതരയ  സക്ടോഹചരശ്യതനിലയ  ലമയനിനനന്സയ്ക്ക്
നടത്തുനതനിനപകേരയ  അപകേടയ  ഉണക്ടോയക്ടോല്  ആഘക്ടോതയ  കുറയുനതനിനകവണനി
കവഗനനിയനണയ  ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേ  മക്ടോത്രമക്ടോണയ്ക്ക്   ലറയനില്കവ  വകുപ്പെയ്ക്ക്  ലചയതയ്ക്ക്.
കേഴനിഞ്ഞെ കേക്ടോലെകതക്കക്ടോള വശ്യതശ്യസമക്ടോയനി ലറയനില്കവ പക്ടോളങ്ങള എടുകന കലെക്ടോഡയ്ക്ക്
വളലരക്കൂടുതലെക്ടോണയ്ക്ക്.   യക്ടോത്രക്കക്ടോരുലട  എണ്ണയ  കൂടുനതനിനനസരനിച്ചയ്ക്ക്  കകേരളതനിലലെ
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ലടയനിനകേളലടയുയ  ചരകവണനികേളലടയുയ  എണ്ണയ  കൂടുന്നു.  തനിരുവനന്തപുരയ
ഡനിവനിഷനനില്  മക്ടോത്രയ   160  ലടയനിനകേളയ     ഇരുപകതക്ടോളയ  ചരകവണനികേളയ
ഓടനിലക്കക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്. ഈ രഷ്ട്രീതനിലള്ള കലെക്ടോഡയ്ക്ക് തക്ടോങ്ങക്ടോനള്ള കേരുതയ്ക്ക് നമ്മുലട
ടക്ടോകകേളക്കനില്ല.   25  വര്ഷയ   കേഴനിഞ്ഞെ   ടക്ടോകകേള  മക്ടോറ്റണയ   എനക്ടോണയ്ക്ക്
പറയക്ടോറുള്ളലതങ്കനിലയ  50  വര്ഷയ കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുകപക്ടോലയ പക്ടോളങ്ങളനില് ലമയനിനനന്സയ്ക്ക്
നടക്കക്ടോതതുലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക്  അലല്ലങ്കനില്  ലറയനില്  പക്ടോളങ്ങള  നവഷ്ട്രീകേരനിക്കക്ടോതതയ്ക്ക്
ലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക് ഇതരയ അപകേടങ്ങള നനിരന്തരമക്ടോയനി  ഉണക്ടോയനിലക്കക്ടോണനിരനികനതയ്ക്ക്.
ഇരടപ്പെക്ടോതയനില്  24  മണനിക്കൂറനില്   പരമക്ടോവധനി  80  ലടയനിനകേള  ഓടനിക്കക്ടോന്
കേഴനിയുനനിടതക്ടോണയ്ക്ക്  160  ലടയനിനകേള  ഓടുന സക്ടോഹചരശ്യമുണക്ടോയനിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.   ഈ
രഷ്ട്രീതനിയനില്  ലറയനില്കവയുലട  ഭക്ടോഗത്തുനനിനയ്ക്ക്  വളലര  വലെനിയ  വഷ്ട്രീഴ്ച
ഉണക്ടോയനിലക്കക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  പലെകപ്പെക്ടോഴയ  വനിള്ളലണക്ടോയനിക്കഴനിഞ്ഞെക്ടോല്
കക്ടോമനിടുന  തക്ടോല്ക്കക്ടോലെനികേ  പരനിഹക്ടോരമക്ടോണയ്ക്ക്  ഉണക്ടോകനതയ്ക്ക്.  കക്ടോമനിട്ടുകേഴനിഞ്ഞെക്ടോല്
വഷ്ട്രീണ്ടുയ  അപകേടങ്ങള  വനിളനിച്ചുവരുതക്ടോനള്ള  ഒരു സക്ടോഹചരശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്  ഉണക്ടോകുനതയ്ക്ക്.
ലറയനില്കവയനില്നനിനയ്ക്ക് കേഴനിഞ്ഞെ  കുകറക്കക്ടോലെങ്ങളക്ടോയനി എല്ലക്ടോ കേക്ടോരശ്യങ്ങളനിലയ നമ്മള
പൂര്ണ്ണമക്ടോയ അവഗണനയക്ടോണയ്ക്ക് കനരനിടുനതയ്ക്ക്.  അടനിസക്ടോനസദൗകേരശ്യ വനികേസനതനിനയ്ക്ക്
കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷയ  ദക്ഷനിണ ലറയനില്കവയയ്ക്ക്  2458  കകേക്ടോടനി  രൂപ  അനവദനിച്ചകപ്പെക്ടോള
തമനിഴ് നക്ടോടനിനയ്ക്ക്  1808 കകേക്ടോടനി രൂപയുയ കകേരളതനിനയ്ക്ക് ലവറുയ 630 കകേക്ടോടനി രൂപയുമക്ടോണയ്ക്ക്
ലെഭനിച്ചതയ്ക്ക്.   അതുകപക്ടോലലെ  ജനറല്  കേണ്സഷനകവണനി  അനവദനിച്ച  344  കകേക്ടോടനി
രൂപയനില് തമനിഴ് നക്ടോടനിനയ്ക്ക് 332 കകേക്ടോടനി രൂപയുയ  കകേരളതനിനയ്ക്ക് 12 കകേക്ടോടനി രൂപയുമക്ടോണയ്ക്ക്
ലെഭനിച്ചതയ്ക്ക്. പക്ടോത ഇരടനിപ്പെനികനതനിനകവണനി ദക്ഷനിണ ലറയനില്കവയയ്ക്ക്  2018  കകേക്ടോടനി
രൂപ  അനവദനിച്ചകപ്പെക്ടോള   642  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണയ്ക്ക്  നമുക്കയ്ക്ക്   ലെഭനിച്ചതയ്ക്ക്. പക്ടോത
ഇരടനിപ്പെനിക്കല്,  പക്ടോത നവഷ്ട്രീകേരനിക്കല്, ലമയനിനനന്സയ്ക്ക്  എനഷ്ട്രീ കേക്ടോരശ്യങ്ങളനിലലെക്ടോലക്ക
ഫണയ്ക്ക് ലെഭനിലച്ചങ്കനില് മക്ടോത്രകമ പത്തുയ അമതുയ വര്ഷയ പഴക്കമുള്ള   പക്ടോളങ്ങള നല്ല
രഷ്ട്രീതനിയനില്  മക്ടോറ്റനിലയടുക്കക്ടോന്  കേഴനിയുകേയുള.  കകേരളതനിലലെ  മുഴവന്
വക്ടോര്തക്ടോമക്ടോധശ്യമങ്ങളയ  കേഴനിഞ്ഞെ  ഒന്നുരണയ്ക്ക്  മക്ടോസമക്ടോയനി  ലറയനില്കവയുലട
ഇതരതനിലള്ള  പ്രവര്തനങ്ങലളകറനിച്ചുയ  ലറയനില്കവ  അപകേടങ്ങലളകറനിച്ചുയ
സുരക്ഷനിതമല്ലക്ടോത  ലറയനില്കവ  യക്ടോത്രലയകറനിച്ചുലമക്ടോലക്ക  മുഖപ്രസയഗങ്ങള  വലര
എഴതനിലക്കക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഒരു ലടയനിന് യക്ടോത്രയനില് എലന്തങ്കനിലയ  അപകേടയ
സയഭവനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞെക്ടോല്  അപകേടതനിനപ്പുറയ  ദനിവസങ്ങകളക്ടോളമക്ടോണയ്ക്ക്  യക്ടോത്രക്കക്ടോര്
വലെഞലകേക്ടോണനിരനികനതയ്ക്ക്.  പലെ  ലടയനിനകേളയ  കേശ്യക്ടോന്സല്  ലചയ്യുന്നു,
മണനിക്കൂറുകേകളക്ടോളയ  ലടയനിനകേളകകവണനി   ലറയനില്കവ  കസ്റ്റേഷനനില്
കേക്ടോതനിരനികക്കണ  അവസ,  ഇങ്ങലന  വളലരയധനികേയ  ബുദനിമുട്ടുകേള  ഇനയ്ക്ക്
യക്ടോത്രക്കക്ടോര്  അനഭവനിച്ചുലകേക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ശേക്തമക്ടോയ  ഇടലപടലെനിനക്ടോയനി
ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മുഖശ്യമനനിയുയ  പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവയ  കകേന്ദ്ര  ലറയനില്കവ
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വകുപ്പുമനനിക്കയ്ക്ക്  കേതയച്ചതക്ടോയനി വക്ടോര്തകേളനില് കേണ്ടു. അങ്ങയുലട ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ
തഷ്ട്രീര്ച്ചയക്ടോയുയ  അതരയ  നടപടനികേലളക്ടോലക്ക   ഉണക്ടോയനിക്കക്ടോണുയ  എനയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്
പ്രതഷ്ട്രീക്ഷനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഏതക്ടോയക്ടോലയ ഒരു ലപരുമണ് ദരന്തകമക്ടോ കേടലണനി ദരന്തകമക്ടോ
കകേരളതനില്  ഉണക്ടോകേക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന്  കകേരളതനിലലെ  യക്ടോത്രക്കക്ടോലര
സയബന്ധനിച്ചനിടകതക്ടോളയ  സുരക്ഷനിതതസയ  നല്കകേണ  ഉതരവക്ടോദനിതസയ
ഗവണ്ലമനനിനയ  ലറയനില്കവയ്ക്കുമുണയ്ക്ക്.  തഷ്ട്രീര്ച്ചയക്ടോയുയ  ആ  കേക്ടോരശ്യതനില്  സയസക്ടോന
ഗവണ്ലമനനിനയ്ക്ക്  പരനിമനിതനിയുണയ്ക്ക്.  ആ  പരനിമനിതനിക്കകേത്തുനനിന്നുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  പരമക്ടോവധനി
കേക്ടോരശ്യങ്ങള  ലചയ്യുനതനിനള്ള നടപടനി എടുക്കണലമനയ്ക്ക് സൂചനിപ്പെനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുയ രജനികസഷനയ വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    ജനി  .    സുധക്ടോകേരന്):  സര്,
തുടര്ച്ചയക്ടോയുണക്ടോകുന  അപകേടങ്ങളലട  പശ്ചക്ടോതലെതനില്  കകേരളതനിലലെ
ലടയനിനകേളലടയുയ യക്ടോത്രക്കക്ടോരുലടയുയ സുരക്ഷയക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ അടനിയന്തര നടപടനികേള
സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണലമനയ്ക്ക്  കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോരനികനക്ടോടയ്ക്ക്  ആവശേശ്യലപ്പെടനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ലചറുവത്തൂരനില്
ആഗസ്റ്റേയ്ക്ക്  മക്ടോസയ  13-നയ്ക്ക്  മക്ടോകവലെനി  എകയ്ക്ക്പ്രസനിനയ്ക്ക്  തഷ്ട്രീപനിടനിച്ചതനിലനയുയ  കേറുകുറ്റനി,
കേരുനക്ടോഗപ്പെള്ളനി   എനഷ്ട്രീ  ലറയനില്കവ  അപകേടങ്ങളലടയുയ  പശ്ചക്ടോതലെതനില്
കകേരളതനിലലെ ലറയനില്കവ ടക്ടോകകേളലടയുയ  കകേക്ടോച്ചുകേളലടയുയ  സുരക്ഷനിതതസമനില്ലക്ടോയ്മ
സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മുഖശ്യമനനി  24-9-2016-ല്  രണയ്ക്ക്  കേത്തുകേളയ
വകുപ്പുമനനി   28-8-2016, 30-8-2016, 20-9-2016 എനഷ്ട്രീ തഷ്ട്രീയതനികേളനിലെക്ടോയനി മൂനയ്ക്ക്
കേത്തുകേളയ  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  കകേന്ദ്ര  ലറയനില്കവ  വകുപ്പുമനനിക്കയ്ക്ക്  അയച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.
28-08-2016-നയ്ക്ക് കേറുകുറ്റനിയനിലയ 29-09-2016-നയ്ക്ക് കേരുനക്ടോഗപ്പെള്ളനിയനിലയ ലടയനിനകേള
പക്ടോളയ ലതറ്റനിയ സയഭവങ്ങളണക്ടോയകപ്പെക്ടോള നനിലെവനിലള്ള പക്ടോളങ്ങളലട അറ്റകുറ്റപ്പെണനി
സമയബന്ധനിതമക്ടോയനി  പൂര്തനിയക്ടോകനതനിനയ   ലറയനില്കവ   എഞനിനഷ്ട്രീയറനിയഗയ്ക്ക്
വനിഭക്ടോഗയ  202  കപക്ടോയനിന്റുകേളനില്  കേലണതനിയ  വനിള്ളലകേള  അടനിയന്തരമക്ടോയനി
പരനിഹരനികനതനിനയ  കേക്ടോലെഹരണലപ്പെട  കകേക്ടോച്ചുകേളയ  വക്ടോഗണുകേളയ  ടക്ടോകകേളയ
സനിഗ്നലെനിയഗയ്ക്ക്  സയവനിധക്ടോനങ്ങളയ  മക്ടോറ്റുനതനിനയ  പക്ടോത  ഇരടനിപ്പെനിക്കല്  നടപടനികേള
സമയബന്ധനിതമക്ടോയനി  പൂര്തനിയക്ടോകനതനിനയ  നടപടനി  സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണലമനയ്ക്ക്
കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോരനികനക്ടോടയ്ക്ക്  ആവശേശ്യലപ്പെടനിട്ടുണയ്ക്ക്.  കകേരളതനില് ഓടുന തഷ്ട്രീവണനികേളനില്
ലലഹലടകേയ്ക്ക്  കകേക്ടോച്ചുകേള  ഏര്ലപ്പെടുത്തുനതനിനയ  നനിര്മ്മക്ടോണ  ഫക്ടോകറനികേളനില്
നനിന്നുതലന  കകേക്ടോച്ചുകേള  ലെഭശ്യമക്ടോകനതനിനക്ടോയനി  പ്രകതശ്യകേ  കേസക്ടോട
അനവദനികനതനിനയ   സുരക്ഷ  സയബന്ധനിച്ച  കേക്ടോരശ്യങ്ങളനില്   പുനനഃപരനികശേക്ടോധന
നടത്തുനതനിനയ   യക്ടോത്രക്കക്ടോരുലട  ആശേങ്കകേള  ദൂരഷ്ട്രീകേരനികനതനിനയ  അടനിയന്തര
നടപടനിക്കക്ടോയനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോരനികനക്ടോടക്ടോവശേശ്യലപ്പെടനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ബനിടഷ്ട്രീഷുകേക്ടോരുലട  കേക്ടോലെയ
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മുതല്കതലന  കകേരളകതക്ടോടുള്ള ലറയനില്കവയുലട  അവഗണന  ആരയഭനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.
കേര്ണ്ണക്ടോടകേ, തമനിഴ് നക്ടോടയ്ക്ക് തുടങ്ങനിയ അയല് സയസക്ടോനങ്ങളക്കയ്ക്ക് നല്കുന പരനിഗണന
നക്ടോളനിതുവലര  കകേരളകതക്ടോടയ്ക്ക്  കേക്ടോണനിച്ചനിടനില്ല.  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  ഉമ്മന്ചക്ടോണനിയുലട
പക്ടോര്ടനി  ഭരനിച്ചകപ്പെക്ടോഴയ  ആ  നനിലെയനില്  കേക്ടോണനിച്ചനിടനില്ല.  ശഷ്ട്രീ.  ഒ.  രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോല്
ലറയനില്കവ  വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരനികകമക്ടോഴക്ടോണയ്ക്ക്  കുറച്ചുകേക്ടോലെകതയയ്ക്ക്  ലറയനില്കവ
വകുപ്പുമനനി  ഉലണനയ്ക്ക്  കതക്ടോനനിയതയ്ക്ക്.   എറണക്ടോകുളയ-ആലെപ്പുഴ-കേക്ടോയയകുളയ  പക്ടോത
1992-ഓടുകൂടനി  മക്ടോത്രമക്ടോണയ്ക്ക്  യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥശ്യമക്ടോയതയ്ക്ക്.   മലെബക്ടോര്  കമഖലെയനില്  പക്ടോത
ഇരടനിപ്പെനിക്കല്,   ലലവദദ്യുതഷ്ട്രീകേരണയ  തുടങ്ങനിയ  വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങള  വനിദൂര
സസപ്നമക്ടോയനി  മക്ടോറനിയനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  പുതനിയ  ലടയനിനകേള  അനവദനികന
കേക്ടോരശ്യതനിലയ  കകേരളതനിലലെ  ലറയനില്കവയുലട  വനികേസനതനിലയ  ലറയനില്കവ
കസ്റ്റേഷനകേളലട നനിലെവക്ടോരയ ഉയര്ത്തുനതനിലയ ലറയനില്കവ മനക്ടോലെയയ കുറ്റകേരമക്ടോയ
വനികവചനമക്ടോണയ്ക്ക് കേക്ടോണനികനതയ്ക്ക്.  വൃതനിഹഷ്ട്രീനമക്ടോയ ശുചനിമുറനികേളയ മറ്റയ്ക്ക് യക്ടോത്രക്കക്ടോലര
ലടയനിന്  യക്ടോത്രയനില്  നനിന്നുയ  പനിന്തനിരനിപ്പെനികന്നുണയ്ക്ക്.  ലറയനില്ലവ  യക്ടോത്രക്കക്ടോരുലട
പ്രകതശ്യകേനിച്ചയ്ക്ക്  വനനിതക്ടോ  യക്ടോത്രക്കക്ടോരുലട  സുരക്ഷ  ഉറപ്പെക്ടോകനതനില്  കവണത്ര
പരനിഗണന ലറയനില്ലവ  നല്കുനതക്ടോയനി കേക്ടോണുനനില്ല.  കകേരളതനിലലെ ലറയനില്ലവ
വനികേസനവമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്   അനവദനിച്ച  ലറയനില്  കകേക്ടോച്ചയ്ക്ക്  ഫക്ടോകറനികേളലട
പ്രവര്തനങ്ങള  നക്ടോളനിതുവലര  ആരയഭനിച്ചനിടനില്ല.  ലറയനില്  യക്ടോത്രക്കക്ടോരുലട  എണ്ണയ
അനദനിനയ വര്ദനിച്ചുവരുന സക്ടോഹചരശ്യതനില് റനിസര്കവ്വഷന് കകേക്ടോച്ചുകേളലട എണ്ണയ
വര്ദനിപ്പെനികകേ,  പക്ടോത  ഇരടനിപ്പെനിക്കല്,   ലലവദദ്യുതഷ്ട്രീകേരണയ,  കഗജയ്ക്ക്  മക്ടോറ്റയ  എനനിവ
സമയബന്ധനിതമക്ടോയനി  പൂര്തനികേരനികകേ,  സര്കവ്വ  പൂര്തനിയക്ടോക്കനിയ  പക്ടോതകേളലട
പണനി ആരയഭനികകേ, ലപനനിന്സുലെക്ടോര് ലറയനില്കവ കസക്ടോണ്, വനിഴനിഞ്ഞെയ കപക്ടോര്ടനിലന
ബന്ധനിപ്പെനിച്ചയ്ക്ക് കനമയ ലറയനില്കവ കസ്റ്റേഷലന സക്ടോറ്റലലലെറ്റയ്ക്ക് ലടര്മനിനലെക്ടോയനി ഉയര്ത്തുകേ
തുടങ്ങനിയ  കകേരളതനിലന  ആവശേശ്യങ്ങള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിലന
ശദയനില്ലപ്പെടുതനിയനിട്ടുലണങ്കനിലയ  ആവശേശ്യമക്ടോയ  പരനിഗണന  ലെഭനിച്ചനിടനില്ല.  പക്ടോത
ഇരടനിപ്പെനിച്ചയ്ക്ക്  ലലവദദ്യുതഷ്ട്രീകേരണയ  പൂര്തനിയക്ടോകകേ,   ശേബരനിപ്പെക്ടോത,  അമലെപ്പുഴ-
തനിരുവല്ലപ്പെക്ടോത,  ഗുരുവക്ടോയൂര്-തനിരുനക്ടോവക്ടോയ  ലലലെനകേള  എനനിവലയക്ടോന്നുയ
പൂര്തഷ്ട്രീകേരനിച്ചനിടനില്ല,  പദതനി ആരയഭനിച്ചനിട്ടുമനില്ല.  ലകേക്ടോച്ചനിന് ഹക്ടോര്ബര് ലടര്മനിനലെനിലന
പ്രവര്തനയ ഇഴയുന്നു. ലലവദദ്യുതഷ്ട്രീകേരണയ നടതനിയനിടനില്ല. ലറയനില്കവ ബജറ്റുകേളനില്
തുടര്ച്ചയക്ടോയനി  കകേരളയ  തഴയലപ്പെടുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  പ്രഖശ്യക്ടോപനികന പദതനികേള കപക്ടോലയ
പനിനഷ്ട്രീടയ്ക്ക് പനിന്വലെനികന്നു. ഓകരക്ടോ ലറയനില്കവ ബജറ്റനിനയ മുമയ്ക്ക് സയസക്ടോനയ വനിവനിധ
തലെങ്ങളനില്  ചര്ച്ച  ലചയയ്ക്ക്  എയ.പനി.-മക്ടോരുമക്ടോയനി  ആകലെക്ടോചനിച്ചയ്ക്ക്  ആവശേശ്യങ്ങള
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ലമകമ്മക്ടോറക്ടോണമക്ടോയനി സമര്പ്പെനികലമങ്കനിലയ ഒരു കേക്ടോലെത്തുയ  അര്ഹമക്ടോയ പരനിഗണന
ലെഭനിച്ചനിടനില്ല.   പുതനിയ  തരയ  എല്.എച്ചയ്ക്ക്.പനി.  കകേക്ടോച്ചുകേള  തനനിടനില്ല.   കമജര്
ലറയനില്കവ  കസ്റ്റേഷനകേള  അന്തക്ടോരക്ടോഷ  നനിലെവക്ടോരതനികലെയയ്ക്ക്  ഉയര്തനിയനിടനില്ല.
ഉദക്ടോഹരണമക്ടോയനി  എറണക്ടോകുളയ  ജയഗ്ഷന്,  തനിരുവനന്തപുരയ  ലസന്ടല്.  കനമയ-
പക്ടോപ്പെനയകകേക്ടോടയ്ക്ക്  ആധുനനികേ  സദൗകേരശ്യങ്ങളള്ള  പ്രകതശ്യകേ  കസ്റ്റേഷന്  നമ്മള
ആവശേശ്യലപ്പെടനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനിനയ പ്രതനികേരണയ ഉണക്ടോയനിടനില്ല.  കകേരളതനിലലെ
ലറയനില്കവ വനികേസനതനിനക്ടോയനി ഇന്തശ്യന് ലറയനില്കവയുമക്ടോയനി സഹകേരനികനതനിനയ്ക്ക്
49:51 ഓഹരനി  ഘടനയനില്  കകേന്ദ്ര  ലറയനില്കവയുമക്ടോയനി  കജക്ടോയനിനയ്ക്ക്  ലവഞസര്
എഗ്രനിലമനനില്  കേശ്യക്ടോബനിനറ്റയ്ക്ക്  അയഗഷ്ട്രീകേക്ടോരകതക്ടോലട  1-9-2016-നയ്ക്ക്  ഗതക്ടോഗത
വകുപ്പുലസക്രടറനി  ഒപ്പെനിട്ടു.   ഇതയ്ക്ക്  കകേരളതനിലന  ക്രനിയക്ടോത്മകേ  സമഷ്ട്രീപനലതയക്ടോണയ്ക്ക്
കേക്ടോണനികനതയ്ക്ക്.   എനക്ടോല് തനിരുവനന്തപുരയ  -  കേനശ്യക്ടോകുമക്ടോരനി  ലറയനില്കവ കലെന്
ഇരടനിപ്പെനികനതനിനയ്ക്ക് ലചലെവനിലന 50  ശേതമക്ടോനയ കകേരള സര്ക്കക്ടോര് വഹനിക്കണലമന
കകേന്ദ്രതനിലന  ആവശേശ്യയ  നഷ്ട്രീതഷ്ട്രീകേരനിക്കക്ടോവനതല്ല.  തമനിഴ് നക്ടോടയ്ക്ക്  കപക്ടോലയ  ഇതയ്ക്ക്
അയഗഷ്ട്രീകേരനിച്ചനിടനില്ല.  അതയ്ക്ക്  കകേന്ദ്ര  ലറയനില്കവ  സസന്തയ  ലചലെവനില്
പൂര്തനിയക്ടോകക്കണതക്ടോണയ്ക്ക്.  അവഗണനകേള  ഇങ്ങലന  നഷ്ട്രീണ്ടുവരനികേയക്ടോണയ്ക്ക്.
ഉദക്ടോരല്ക്കരണതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  മഹതക്ടോയ  ഇന്തശ്യന്  ലറയനില്കവലയതലന
പടനിപടനിയക്ടോയനി കേലയ്യെക്ടോഴനിഞ്ഞെയ്ക്ക് സസകേക്ടോരശ്യവല്ക്കരനിക്കക്ടോനള്ള ഉള്ളനിലെനിരുപ്പെയ്ക്ക് ലവളനിയനില്
വരുന നടപടനികേളക്ടോണയ്ക്ക് കേക്ടോണുനതയ്ക്ക്.  നഷതനിലന കപരയ്ക്ക് പറഞ്ഞെയ്ക്ക് ടനിക്കറ്റയ്ക്ക് നനിരക്കയ്ക്ക്
വര്ദനിപ്പെനികന  നടപടനി   കകേരളതനിനയ്ക്ക്  സസഷ്ട്രീകേക്ടോരശ്യമല്ല.  കകേരളകതക്ടോടുള്ള
അവഗണനയ്ലക്കതനിരക്ടോയനി കകേരളയ ഒറ്റലക്കടക്ടോയനി മുകനറുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട
മുഖശ്യമനനി  24-9-2016-നയ്ക്ക്  എഴതനിയ  കേതനിലന  അവസക്ടോന  പക്ടോരഗ്രക്ടോഫയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്
വക്ടോയനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഈ പറഞ്ഞെ കേക്ടോരശ്യങ്ങലളക്ടോലക്ക എഴതനിയ കശേഷയ, In the light
of the above mentioned  incidents, I request you to ensure your personal
attention in undertaking a review of the safety of railway lines in Kerala
and the conditions of the Coaches on  long distance trains plying to the
States.  It would undoubtedly improve the existing systems and  allay the
fears  of the railway  passengers  as  well as  its employees.   ബഹുമക്ടോനലപ്പെട
മുഖശ്യമനനി  അന്നുതലന  എഴതനിയ  മലറ്റക്ടോരു  കേതനിലന  ലെക്ടോസ്റ്റേയ്ക്ക്  പക്ടോരഗ്രക്ടോഫയ്ക്ക്,  അതു
മക്ടോത്രകമ  വക്ടോയനികന്നുള.  Govt.  of  Kerala  is  committed  to  provide  our
wholehearted  support  to  all  initiatives  of  the  Indian  Railways  which  is
evident from the very  facts  that  we have signed  an agreement   with  your
Ministry for a  Joint Venture. Solicit your personal intervention and necessary
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action.   28.08.2016-ല് ഞക്ടോന് എഴതനിയ കേതനിലന  അവസക്ടോന  വക്ടോചകേയ,  എല്ലക്ടോയ
ബഹുമക്ടോനലപ്പെട കകേന്ദ്ര മനനി ശഷ്ട്രീ.  സുകരഷയ്ക്ക്  പ്രഭക്ടോകേ ര്  പ്രഭുവനിനക്ടോണയ്ക്ക്,  I  expect  your
earlier intervention in this regard which may help the Govt to overcome the
hardship.   ഇതയ്ക്ക്  അപകേടലതപ്പെറ്റനിയക്ടോണയ്ക്ക്.  30-8-2016-ല് എഴതനിയ കേതനിലയ ഈ
പ്രശ്നയ ഉനയനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  Kerala is one of the.................huge revenue for Railways
but unfortunately the State is not given the consideration.  All trains run on
depleted  and  outdated  Coaches.  There  is  very  less  incidents  of  ticketless
passengers and  such nuisances.  The neighbouring  Railway  Divisions follow
the  double  standards  when  it  comes  to  matter  of  Palakkad  and
Thiruvananthapuram  Divisions.   Implementation  of  new  projects  and
amenities is very slow.  Anti Kerala lobbies sabotaging all such moves and
putting  us into worse conditions.   മലറ്റക്ടോരു കേതനിലന അവസക്ടോനയ ശഷ്ട്രീ.  സുകരഷയ്ക്ക്
പ്രഭക്ടോകേ ര് പ്രഭുവനിനയ്ക്ക് ഞക്ടോന് ഇങ്ങലന എഴതുകേയുണക്ടോയനി,  I request you to visit the
Urban and Rural Railway Stations in Kerala and realise the pathetic conditions
and to initiate action to protect the interest of the people of Kerala in general
and public safety in particular.  പകക്ഷ അകദ്ദേഹയ  ഇവനിലട നനിയമസഭക്ടോ സകമ്മളനയ
നടകകമക്ടോള,  എനനിക്കയ്ക്ക്  നനിയമസഭക്ടോ  ഡബ്യൂടനി  ഉള്ളകപ്പെക്ടോള  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടയ്ക്ക്  വനയ്ക്ക്
പരനിപക്ടോടനിലയക്ടോലക്ക  നടതനി  കപക്ടോകുകേയക്ടോണയ്ക്ക്  ഉണക്ടോയതയ്ക്ക്.  അതനില്  എനനിക്കയ്ക്ക്
എതനിര്ലപ്പെക്ടോന്നുമനില്ല.  പകക്ഷ മകനക്ടോഭക്ടോവയ അത്ര നല്ലതല്ലക്ടോലയനയ്ക്ക് ഞക്ടോന് പറയുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
അതുകപക്ടോലലെതലന  8-9-2016-ല്  വഷ്ട്രീണ്ടുയ  കേലതഴതനി,  Anti-people  policies,
അതക്ടോയതയ്ക്ക്  ടനിക്കറ്റനിലനപ്പെറ്റനിയക്ടോയനിരുന്നു.  In  the  above  circumstances,  I  humbly
request    you  to please withdraw the anti-people  policy  like dynamic fare
system in the Railway.  20-9-2016-നയ്ക്ക് എഴതനിയ ലെക്ടോസ്റ്റേയ്ക്ക് കേതനില്, In the above
circumstances your kind attention is invited to take urgent remedial measures
to restore train services and urgent enquiry may be ordered in this matter.  I
expect a Report from your good office on remedial measures taken to avoid
and prevent all kinds of future tragedies and minor mistakes.  But no reply is
received.  This is the habit. This is the attitude.  ഇതയ്ക്ക് മക്ടോറ്റണയ.  അതനിനയ്ക്ക് കകേരളയ
ഒറ്റലക്കടക്ടോയനി, സഭ ഒറ്റലക്കടക്ടോയനി ശേക്തമക്ടോയ നഷ്ട്രീക്കയ  നടതക്ടോയ. ഇവനിലട ബഹുമക്ടോനലപ്പെട
ലമമര്  പറഞ്ഞെ എല്ലക്ടോതനികനക്ടോടുയ  ഞക്ടോന്  കയക്ടോജനികന്നു.   മക്ടോറ്റങ്ങള
ഉണക്ടോകുലമനക്ടോണയ്ക്ക് പ്രതഷ്ട്രീക്ഷനികനതയ്ക്ക്.  
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ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമക്ടോര്  : സര്,  ഈ കേഴനിഞ്ഞെ 4 മക്ടോസക്കക്ടോലെതനിനനിടയയ്ക്ക്

പ്രകതശ്യകേനിച്ചയ്ക്ക്  ലറയനില്കവയുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  സുരക്ഷനിതതസകറവയ്ക്ക്  വന

സക്ടോഹചരശ്യതനില്  ഗവണ്ലമന്റുയ  മുഖശ്യമനനിയുയ  അങ്ങുയ  എടുത  നനിലെപക്ടോടുകേലള

ഞക്ടോന് അഭനിനന്ദനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  കകേന്ദ്രമനനി കകേരളതനില് വനയ്ക്ക് അങ്ങലയ കൂടക്ടോലത

മഷ്ട്രീറ്റനിയഗയ്ക്ക് കൂടനിലയനയ്ക്ക് പറയുകമക്ടോള കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമനനിലന സമഷ്ട്രീപനയ എന്തക്ടോലണനയ്ക്ക്

അതനില്നനിന്നുയ  കബക്ടോദശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.  പകക്ഷ,  നലമ്മ  സയബന്ധനിച്ചനിടകതക്ടോളയ

മലെയക്ടോളനികേളക്ടോയ,  കകേരളഷ്ട്രീയരക്ടോയ  യക്ടോത്രക്കക്ടോരുലട  സുരക്ഷലയനതയ്ക്ക്

അടനിസക്ടോനപരമക്ടോയ  പ്രശ്നമക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനിനയ്ക്ക്  ഏതറ്റയവലര  കപക്ടോകകേണനിവനക്ടോലയ

കപക്ടോകുകേലയന്നുള്ളതയ്ക്ക്  അതശ്യക്ടോവശേശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.  അങ്ങുയ  മുഖശ്യമനനിയുയ  പ്രതനിപക്ഷ

കനതക്ടോവലമക്ടോലക്ക കേലതഴതനി.  തഷ്ട്രീര്ച്ചയക്ടോയുയ നമ്മുലട ഒരക്ടോവശേശ്യയ എന്നുള്ള നനിലെയയ്ക്ക്

കകേന്ദ്രമനനിലയ  കനരനില്  കേണനിടക്ടോലണങ്കനിലയ  ഈലയക്ടോരു  കേക്ടോരശ്യതനിലന  ഗദൗരവയ

ഒരനിക്കല്കൂടനി  കബക്ടോദശ്യലപ്പെടുതക്ടോനള്ള  ശമയ  അങ്ങയുലട  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ

ഉണക്ടോകേണലമനക്ടോണയ്ക്ക് ഞക്ടോന്  ആവശേശ്യലപ്പെടുനതയ്ക്ക്.  

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുയ രജനികസഷനയ വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    ജനി  .    സുധക്ടോകേരന്  ): സര്,

ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ  കേക്ഷനി  വശ്യതശ്യക്ടോസമനില്ലക്ടോലത  കകേരളതനിലന  ആവശേശ്യയ   കകേന്ദ്ര

ലറയനില്കവ  മനക്ടോലെയലത,  വനികശേഷനിച്ചയ്ക്ക്  കകേന്ദ്ര  ലറയനില്കവ  മനനിലയയുയ

ആവശേശ്യമുലണങ്കനില്  പ്രധക്ടോനമനനിലയയുയ  കബക്ടോധനിപ്പെനികനതനിനയ്ക്ക്  ഭരണകേക്ഷനിയുയ

പ്രതനിപക്ഷവയ കചര്നയ്ക്ക്  ആവശേശ്യമക്ടോയ സന്ദര്ശേനങ്ങള നടതക്ടോയ.   ബഹുമക്ടോനലപ്പെട

പ്രതനിപക്ഷ കനതക്ടോവയ്ക്ക് എഴതനിയ കേത്തുകേളലട കകേക്ടോപ്പെനികൂടനി തരനികേയക്ടോലണങ്കനില് ഇനനി

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനനിനയ്ക്ക്  കേലതഴതുകമക്ടോള  അതുയകൂടനി  കഫക്ടോര്കവഡയ്ക്ക്

ലചയ്യെക്ടോവനതക്ടോണയ്ക്ക്.  

IV സബ്മനിഷന്

മനി  .    ലചയര്മക്ടോന്:   നവയബര്  1  മുതല്  കകേരളതനിലലെ  എ.പനി.എല്.

വനിഭക്ടോഗതനില്ലപ്പെടവര്ക്കയ്ക്ക്  കറഷന്  നനികഷധനികനതുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെട  വനിഷയയ

ശൂനശ്യകവളയനില് ഉനയനിക്കണലമനക്ടോവശേശ്യലപ്പെടയ്ക്ക്  ശഷ്ട്രീ.  രക്ടോജു  എബഹക്ടോമുയ കനക്ടോടനിസയ്ക്ക്

നല്കേനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ഇകത  വനിഷയയ  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതക്ടോവയ്ക്ക്

സബ്മനിഷനക്ടോയനി  അവതരനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  കനക്ടോടഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതനിനക്ടോല്

രണ്ടുകപര്കയ അവസരയ നല്കുനതക്ടോണയ്ക്ക്.  
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1.   കറഷന് വനിതരണയ
പ്രതനിപക്ഷ  കനതക്ടോവയ്ക്ക്  (  ശഷ്ട്രീ  .    രകമശേയ്ക്ക്  ലചനനിതലെ  ): സര്,  സയസക്ടോനലത

കറഷനരനി  വനിതരണയ  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുയ  സയഭനതനികലെയയ്ക്ക്  എതനിയനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
ഭക്ഷശ്യ ഭദ്രതക്ടോ നനിയമയ നടപ്പെക്ടോക്കക്ടോതതുലകേക്ടോണയ്ക്ക് കകേന്ദ്രയ അരനി നല്കേക്ടോതതക്ടോണയ്ക്ക് ഈ
പ്രതനിസന്ധനിക്കയ്ക്ക്  കേക്ടോരണയ.   കദശേഷ്ട്രീയ  ഭക്ഷശ്യ  ഭദ്രതക്ടോ  നനിയമയ   സയസക്ടോനതയ്ക്ക്
പൂര്ണ്ണമക്ടോയുയ  നടപ്പെനില്വരക്ടോത  സക്ടോഹചരശ്യതനില്  ഇകപ്പെക്ടോള  എ.പനി.എല്.
വനിഭക്ടോഗതനിനയ്ക്ക്  ലെഭനിച്ചുലകേക്ടോണനിരനികന  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലള്ള  ഭക്ഷശ്യധക്ടോനശ്യ
വനിതരണയ നനിലെച്ചനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇതയ്ക്ക്  സയസക്ടോനലത  ലപക്ടോതുവനിതരണ രയഗയ
തക്ടോറുമക്ടോറക്ടോകനതക്ടോണയ്ക്ക്.  നവയബര് ഒനയ്ക്ക് മുതല് ഭക്ഷശ്യ ഭദ്രതക്ടോ നനിയമയ സയസക്ടോനതയ്ക്ക്
നടപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന്  യുദകേക്ടോലെക്ടോടനിസക്ടോനതനില്   പ്രയതനിച്ചുലകേക്ടോണനിരനിലക്ക  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ഇതരതനിലള്ള  ഒരു  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനലമടുതതയ്ക്ക്  സയസക്ടോനതയ്ക്ക്  അതഷ്ട്രീവ
ഗുരുതരമക്ടോയ  പ്രതനിസന്ധനിയക്ടോണയ്ക്ക്  ഉണക്ടോകനതയ്ക്ക്.  നമ്മുലട  സയസക്ടോനതക്ടോണയ്ക്ക്
ഇന്തശ്യയനില് ഏറ്റവയ നല്ല ലപക്ടോതുവനിതരണ ശയഖലെ നനിലെവനിലള്ളതയ്ക്ക്.  കദശേഷ്ട്രീയ നനിയമയ
നടപ്പെക്ടോക്കക്ടോന്  കവണനി  ശമനികന  അവസരതനില്  നമ്മുലട  മനനി  ശഷ്ട്രീ.  പനി.
തനികലെക്ടോതമന്  എകനക്ടോടയ്ക്ക്  ആവശേശ്യലപ്പെടനിടയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്  കകേന്ദ്രമനനി  ശഷ്ട്രീ.  റക്ടോയവനിലെക്ടോസയ്ക്ക്
പക്ടോസസക്ടോനയ്ക്ക്  ഒരു  കേതയച്ചനിരുന്നു.  29-9-2016-ല്  അകദ്ദേഹതനിലന  ഒരു  മറുപടനി
എനനിക്കയ്ക്ക് കേനിടനി.  മറുപടനി വളലര ദദൗര്ഭക്ടോഗശ്യകേരമക്ടോണയ്ക്ക്.   I would like to inform you
that  as  per  the  decision  taken  by  the  Cabinet  Committee  on Economic
affairs the additional APL and BPL allocation has been issued to Kerala
from April/June 2016.  There is no proposal to continue the additional BPL
and APL allocations beyond June.  ഇതയ്ക്ക് കകേരളലത  സയബന്ധനിച്ചനിടകതക്ടോളയ
വളലര  കദക്ടോഷകേരമക്ടോയനി  ബക്ടോധനിക്കക്ടോന്  കപക്ടോകുന   കേക്ടോരശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.   ഈ  നനിയമയ
നടപ്പെക്ടോക്കനിയക്ടോല് കകേരളതനിനയ്ക്ക് കേനിട ക്ടോന് കപക്ടോകുനതയ്ക്ക് 14.25 ലെക്ഷയ ടണ് അരനിയക്ടോണയ്ക്ക്.
കകേരളതനിനയ്ക്ക്   ആവശേശ്യമുള്ളതയ്ക്ക്  16.25  ലെക്ഷയ  ടണ്  അരനിയക്ടോണയ്ക്ക്.   ഈ  നനിയമയ
നടപ്പെക്ടോകനകതക്ടോടുകൂടനി 2 ലെക്ഷയ ടണ് അരനി നമുക്കയ്ക്ക് കുറയക്ടോന് കപക്ടോകുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അരനി
ഉത്പക്ടോദനയ കുറയുന ഒരു സയസക്ടോനമക്ടോണയ്ക്ക് നമ്മുകടതയ്ക്ക്. കറഷന് കേടകേളനിലൂലട കേനിട്ടുന
അരനിയക്ടോണയ്ക്ക് ജനങ്ങളക്കയ്ക്ക് ഇനയ്ക്ക് ലെഭശ്യമക്ടോകുനതയ്ക്ക്.   2 ലെക്ഷയ ടണ് അരനി കുറയക്ടോനള്ള
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് തഷ്ട്രീരുമക്ടോനയ പുനനഃപരനികശേക്ടോധനികച്ച മതനിയക്ടോകൂ. 10 ലെക്ഷയ ടണ് അരനി
ലെഭശ്യമക്ടോയനിരുനനിടതയ്ക്ക്  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനനിലന  കേക്ടോലെതയ്ക്ക്  ശഷ്ട്രീ.  അനൂപയ്ക്ക്
കജക്കബനിലന  കനതൃതസതനില്  അനലത  മുഖശ്യമനനി   ശഷ്ട്രീ.  ഉമ്മന്  ചക്ടോണനി
ഉളലപ്പെലടയുള്ളവര്  ശമനിച്ചതനിലന  ഫലെമക്ടോയക്ടോണയ്ക്ക്  14.25  ലെക്ഷയ  ടണ്  ആയനി
വര്ദനിപ്പെനിച്ചതയ്ക്ക്.   മറ്റയ്ക്ക്  സയസക്ടോനങ്ങളനില് ഈ നനിയമയ നടപ്പെക്ടോക്കനിലയനയ്ക്ക് പറയുന്നു.
അവര് നടപ്പെക്ടോക്കനിയതയ്ക്ക്  നനിലെവനിലള്ള  ബനി.പനി.എല്.  ലെനിസ്റ്റേയ്ക്ക്  മുന്ഗണനക്ടോ  ലെനിസ്റ്റേക്ടോക്കനി
മക്ടോറ്റനി. കകേരള ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് കൂടുതല് അവധക്ടോനതകയക്ടോടുകൂടനി ലെനിസ്റ്റേയ്ക്ക് തയ്യെക്ടോറക്ടോക്കക്ടോനക്ടോണയ്ക്ക്
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മുകനക്ടോട്ടുവനതയ്ക്ക്.  മറ്റയ്ക്ക്  കസ്റ്റേറ്റുകേള  ലചയതുകപക്ടോലലെ  പഴയ  ബനി.പനി.എല്.  ലെനിസ്റ്റേയ്ക്ക്
മുന്ഗണനക്ടോ  ലെനിസ്റ്റേക്ടോക്കക്ടോന്  പറ്റനില്ല.   കേക്ടോരണയ,  നമുക്കയ്ക്ക്  ബനി.പനി.എല്.  ലെനിസ്റ്റേനില്
ധക്ടോരക്ടോളയ അനര്ഹരുണയ്ക്ക്. കൃതശ്യമക്ടോയ ആളകേലള കേലണതക്ടോന് കവണനിയക്ടോണയ്ക്ക് കേക്ടോര്ഡയ്ക്ക്
പുതുക്കക്ടോന്  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ചതയ്ക്ക്.   അതനിനയ്ക്ക്  സമയയ  കവണനിവരുയ.  പഴതുകേളനില്ലക്ടോലത
നനിയമയ  നടപ്പെക്ടോക്കക്ടോന്  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.-ഉയ  ഇകപ്പെക്ടോള  എല്.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.-ഉയ
ശമനിച്ചുവരനികേയക്ടോണയ്ക്ക്. യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്. ഗവണ്ലമനനിലന കേക്ടോലെതയ്ക്ക് കേക്ടോര്ഡുകേള തക്ടോലൂക്കയ്ക്ക്
റക്ടോങ്കനിയഗയ്ക്ക്  ആക്കക്ടോന്  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ചയ്ക്ക്   അതനിലന  കേരടയ്ക്ക്  നമ്മള  തക്ടോലൂക്കനികലെയയ്ക്ക്
ലകേക്ടോടുതതക്ടോണയ്ക്ക്.  പകക്ഷ ബഹുമക്ടോനലപ്പെട മനനി ശഷ്ട്രീ. പനി. തനികലെക്ടോതമന് ഇകപ്പെക്ടോഴതയ്ക്ക്
കസ്റ്റേറ്റയ്ക്ക്  ലലെവല്  റക്ടോങ്കനിയഗയ്ക്ക്  ആക്കക്ടോന്  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ചു.  അതയ്ക്ക്  perception-നനിലള്ള
വശ്യതശ്യക്ടോസമക്ടോയനിരനികയ.  അതുലകേക്ടോണയ്ക്ക് നമുക്കയ്ക്ക് കൂടുതല് സമയയ കവണനിവന്നു.  പകക്ഷ
ഇക്കക്ടോരശ്യലമല്ലക്ടോയ  നമ്മള  കകേന്ദ്രലത  അറനിയനിച്ചതക്ടോണയ്ക്ക്.  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മനനി
ശഷ്ട്രീ.  പനി.  തനികലെക്ടോതമന്തലന  കകേന്ദ്രമനനിലയ  കനരനില്ക്കണയ്ക്ക്  സയസക്ടോരനിച്ചു,
കേതയച്ചു.  ഞങ്ങള  തമ്മനില്  സയസക്ടോരനിച്ചു.  ഞക്ടോന്   കേതയച്ചു.  നനിയമസഭക്ടോ
സകമ്മളനയ തടസലപ്പെട്ടുകേനിടകന സമയത്തുതലന ശഷ്ട്രീ.  പനി.  തനികലെക്ടോതമന് വനയ്ക്ക്
സയസക്ടോരനിച്ചതനിലന അടനിസക്ടോനതനില് നനിയമസഭ പ്രകമയയ പക്ടോസക്ടോക്കനി.  ഇലതല്ലക്ടോയ
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിനയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുതനിട്ടുയ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്  നനികഷധക്ടോത്മകേമക്ടോയ
സമഷ്ട്രീപനമക്ടോണയ്ക്ക് തുടരുനതയ്ക്ക്. കകേന്ദ്രതനിലലെ ബനി.ലജ.പനി. ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് ഇക്കക്ടോരശ്യതനില്
പുനനഃപരനികശേക്ടോധനയയ്ക്ക്  തയ്യെക്ടോറക്ടോകേണയ.  കകേരളതനിനയ്ക്ക്  കുറച്ചുകൂടനി  സമയയ  തരണയ.
ഇലല്ലങ്കനില്  നമ്മുലട  കറഷന്  വലെനിയ  കതക്ടോതനിലള്ള  പ്രതനിസന്ധനി  കനരനിടക്ടോന്
കപക്ടോവകേയക്ടോണയ്ക്ക്. 

ഇകപ്പെക്ടോള  മലറ്റക്ടോരു  പ്രശ്നയ  കൂടനിയുണയ്ക്ക്.  കകേരളതനില്  പലെയനിടത്തുയ  കറഷന്
വനിതരണയ  നനിലെച്ചനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  സയസക്ടോനലത  50  ലെക്ഷകതക്ടോളയ  വരുന
എ.പനി.എല്.  കേക്ടോര്ഡുടമകേളക്കയ്ക്ക്  22  രൂപയനിലെധനികേയ  നല്കേനിയക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ  അരനി
ലെഭനികകേയുള   എന  ഗുരുതരമക്ടോയ  പ്രശ്നയ  കൂടനി  ഉണക്ടോയനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  കറഷന്
കേടക്കക്ടോലരക്ടോലക്ക  സമരതനികലെയയ്ക്ക്  കപക്ടോകുന്നു.  അവരുലട  പ്രതനിനനിധനികേള  കേഴനിഞ്ഞെ
ദനിവസയ  എനനിക്കയ്ക്ക്  നനികവദനയ  നല്കേനിയനിരുന്നു.  ഇതയ്ക്ക്  നമ്മുലട  ലപക്ടോതുവനിതരണ
കമഖലെലയ ആലകേ ഗുരുതരമക്ടോയനി ബക്ടോധനികലനക്ടോരു പ്രശ്നമക്ടോണയ്ക്ക്. ബഹുമക്ടോനലപ്പെട മനനി
ഇതനില്  ആത്മക്ടോര്ത്ഥത  കേക്ടോട്ടുന്നുലണനതനില്  പരക്ടോതനിയനില്ല.  പകക്ഷ  കകേന്ദ്രതനിലന
ഈ  നനികഷധക്ടോത്മകേമക്ടോയ  നനിലെപക്ടോടനിലനതനിലര  നമ്മള  കൂടക്ടോയനി,  ശേക്തമക്ടോയനി
കേക്ടോരശ്യങ്ങള  ഉനയനിക്കണയ.  കകേന്ദ്ര  മനനിയുലട  ഈ  വക്ടോദയ  ഒരനിക്കലയ  ശേരനിയല്ല.
കകേരളയ  നല്ല  നനിലെയനില്,  കുറ്റമറ്റ  നനിലെയനില്  ഈ  നനിയമയ  നടപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന്
ശമനികകമക്ടോള  അതനിനയ്ക്ക്  അനകൂലെമക്ടോയനി  നനില്കനതനിനപകേരയ  നമുക്കയ്ക്ക്
അനവദനിച്ചനിട്ടുള്ള  കറഷന്  ലവടനികറയക്ടോനള്ള  നടപടനി  പനിന്വലെനിക്കണലമനയ്ക്ക്
അഭശ്യര്ത്ഥനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനിനയ്ക്ക്  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  നടപടനി  സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണലമനയ്ക്ക്
അഭശ്യര്ത്ഥനികന്നു.
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ശഷ്ട്രീ  .    രക്ടോജു  എബഹക്ടോയ:  സര്,  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട പ്രതനിപക്ഷ കനതക്ടോവയ്ക്ക് വനിഷയയ
വനിശേദമക്ടോയനി  പ്രതനിപക്ടോദനിച്ചതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  ഞക്ടോനതനികലെയയ്ക്ക്  കേടകനനില്ല.  കകേരളയ
അതഷ്ട്രീവഗുരുതരമക്ടോയ  ഒരു  പ്രതനിസന്ധനിയനികലെയയ്ക്ക്  കപക്ടോവകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  എ.പനി.എല്.-കേക്ടോര്ക്കയ്ക്ക്
ഇവനിലട  കറഷന്  നനികഷധനിച്ചക്ടോല്  അതയ്ക്ക്  വലെനിയ  വനിലെക്കയറ്റമുണക്ടോകയ.  അതനിലന
ഉതരവക്ടോദനിതയ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുയ  ഏലറ്റടുകക്കണതക്ടോയുയവരുയ.
കകേരളലത  സയബന്ധനിച്ചനിടകതക്ടോളയ  കറഷന്  ഒരു  ഔദക്ടോരശ്യമല്ല.  ഇവനിലട  നക്ടോണശ്യ
വനിളകേളക്കയ്ക്ക്  പകേരമക്ടോയക്ടോണയ്ക്ക്  നമുക്കയ്ക്ക്  സ്റ്റേക്ടോറ്റബ്യൂടറനി  കറഷനനിയഗയ്ക്ക്  സമ്പ്രദക്ടോയയ  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോര് അനവദനിച്ചതയ്ക്ക്.  അതനിലന പക്ടോലട  തകേര്കന ഒരു സമഷ്ട്രീപനമക്ടോണയ്ക്ക്  ചനിലെ
flimsy-യക്ടോയ  കേക്ടോരണങ്ങളലട  കപരനില്  ഇകപ്പെക്ടോള  കകേന്ദ്രയ  സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചനിരനികനതയ്ക്ക്.
ഇതയ്ക്ക്  പഴനിചക്ടോകരണ  സന്ദര്ഭമല്ല.  ഭക്ഷശ്യ  ഭദ്രതക്ടോ  നനിയമയ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
ലകേക്ടോണ്ടുവനനിടനികപ്പെക്ടോള  രകണമുക്കക്ടോല്-മൂനയ്ക്ക്  വര്ഷകതക്ടോളമക്ടോകുന്നു.  ഇവനിലട
ബഹുമക്ടോനലപ്പെട പ്രതനിപക്ഷ കനതക്ടോവയ്ക്ക് ചനിലെ കേക്ടോരണങ്ങലളക്ടോലക്ക പറഞ്ഞെനിട്ടുലണങ്കനിലയ
മുന് ഗവണ്ലമനനിലന ഭക്ടോഗത്തുനനിനയ്ക്ക് വളലര ഗുരുതരമക്ടോയ ചനിലെ വഷ്ട്രീഴ്ചകേള വനനിട്ടുണയ്ക്ക്.
കറഷന് കേടകേളലട കേമബ്യൂടര്വല്ക്കരണവയ   കറഷന് കേക്ടോര്ഡുമക്ടോയനി ആധക്ടോര് ഡഷ്ട്രീലെനിങ്കയ്ക്ക്
ലചയ്യുന നടപടനിയുയ  ഒന്നുമക്ടോയനിടനില്ല.  അതുകപക്ടോലലെ   ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കയ്ക്ക് കനരനിടയ്ക്ക്
കറഷന്  സക്ടോധനങ്ങള  എതനികന  നടപടനി,   ജനി.പനി.എസയ്ക്ക്.  സമ്പ്രദക്ടോയയ
നടപ്പെക്ടോകനതയ്ക്ക്  അടക്കമുള്ള  നടപടനികേളനികലെയയ്ക്ക്  കപക്ടോകേക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞെ  മൂനയ്ക്ക്
വര്ഷക്കക്ടോലെയ ഒന്നുയ ലചയനിടനില്ല എന്നുള്ളതയ്ക്ക് ഒരു യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്. ഇകപ്പെക്ടോള ലെക്ഷയ
വഷ്ട്രീടനിലള്ളവര്,  3  ലസനയ്ക്ക്  കകേക്ടോളനനിയനില്  ഉള്ളവര്,  പക്ടോവലപ്പെട  ആളകേള  പലെരുയ
എ.പനി.എല്.  ലെനിസ്റ്റേനിലെക്ടോണയ്ക്ക്. 

ശഷ്ട്രീ  .    രകമശേയ്ക്ക് ലചനനിതലെ: സര്, കേഴനിഞ്ഞെ സര്ക്കക്ടോര് ഒന്നുയ ലചയനിടനില്ല എന്നു
പറയുനതയ്ക്ക്  വസ്തുതക്ടോവനിരുദമക്ടോണയ്ക്ക്.  മറ്റയ്ക്ക്  കസ്റ്റേറ്റയ്ക്ക്  ഗവണ്ലമന്റുകേള  ലചയ്യുനതുകപക്ടോലലെ
നമുകയ ലചയ്യെക്ടോമക്ടോയനിരുന്നു. ബനി.പനി.എല്. ലെനിസ്റ്റേയ്ക്ക് അതുകപക്ടോലലെ മുന്ഗണനക്ടോ ലെനിസ്റ്റേക്ടോയനി
ലകേക്ടോടുക്കക്ടോമക്ടോയനിരുന്നു.  എനക്ടോല്  ഇതനിനകേലത  അപക്ടോകേതകേള
പരനിഹരനികനതനിനള്ള  നടപടനികേള  എടുക്കക്ടോന്  ശമനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്  കേഴനിഞ്ഞെ
സര്ക്കക്ടോര് ലചയതയ്ക്ക്. ബനി.പനി.എല്. ലെനിസ്റ്റേനില് അനര്ഹര് കേടന്നു കൂടനിയനിട്ടുലണന്നുള്ളതയ്ക്ക്
സതശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  പരനികശേക്ടോധനികകേ,  കേമബ്യൂടര്വല്ക്കരണ  നടപടനികേള
സസഷ്ട്രീകേരനികകേ ഇലതല്ലക്ടോയ വനകപ്പെക്ടോള കേക്ടോലെതക്ടോമസമുണക്ടോയനി. ഇകപ്പെക്ടോഴയ കേക്ടോലെതക്ടോമസയ
ഉണക്ടോവകേയകല്ല. അതയ്ക്ക് സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോണയ്ക്ക്. 

മനി  .   ലചയര്മക്ടോന്: ശഷ്ട്രീ. രക്ടോജു എബഹക്ടോയ, അങ്ങയ്ക്ക് ചുരുക്കണയ. 

ശഷ്ട്രീ  .    രക്ടോജു എബഹക്ടോയ: സര്, ബഹുമക്ടോനലപ്പെട അങ്ങയ്ക്ക് നടതനിയ കസ്റ്റേറ്റയ്ക്ക്ലമനനില്
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പറഞ്ഞെനിരുന്നു  ആധക്ടോര്  കേക്ടോര്ഡുമക്ടോയനി  ഡഷ്ട്രീലെനിങ്കയ്ക്ക്  ലചയ്യുന   നടപടനി  തക്ടോലൂക്കയ്ക്ക്
തലെതനിലെക്ടോണയ്ക്ക്  നടതനിയലതനയ്ക്ക്.  ഇതയ്ക്ക്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  അയഗഷ്ട്രീകേരനികനനില്ല.
കസ്റ്റേറ്റയ്ക്ക്  തലെതനില്  നടതണയ.  ഇവനിലട  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മനനി  ശഷ്ട്രീ.  പനി.
തനികലെക്ടോതമന് എടുത സമഷ്ട്രീപനയ വളലര ആശേക്ടോസശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.  അപകേടകേരമക്ടോയ ഒരു
അവസയനികലെയയ്ക്ക് കകേന്ദ്രയ കപക്ടോകുലനനയ്ക്ക് കേണകപ്പെക്ടോള അകദ്ദേഹയ ശഷ്ട്രീ. റക്ടോയ വനിലെക്ടോസയ്ക്ക്
പക്ടോസസക്ടോനമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെട്ടു,  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മുഖശ്യമനനികയയുയ  പ്രതനിപക്ഷ
കനതക്ടോവനികനയുയ  ഇടലപടുവനിച്ചു.  അതരതനിലലള്ളക്ടോരു  നഷ്ട്രീക്കയ  വളലര
ആശേക്ടോസശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.  പകക്ഷ  ഇതുലകേക്ടോണ്ടുമക്ടോത്രയ  പ്രശ്നയ  അവസക്ടോനനികനനില്ല.
എ.പനി.എല്.കേക്ടോലര സമ്പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി കറഷന് വനിഭക്ടോഗതനില്നനിനയ്ക്ക് റദ്ദേക്ടോകന നടപടനി
ഒരു കേക്ടോരണവശേക്ടോലയ അയഗഷ്ട്രീകേരനിക്കക്ടോനക്ടോവനില്ല. ഇക്കക്ടോരശ്യതനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിനയ്ക്ക്
എതനിരക്ടോയനി ഒറ്റലക്കടക്ടോയനി  കകേരളയ  പ്രകമയയ പക്ടോസക്ടോക്കനി കനരനിടയ്ക്ക്  ചര്ച്ച നടതണയ
എനക്ടോണയ്ക്ക് എലന അഭനിപ്രക്ടോയയ.

ശഷ്ട്രീ  .    അനൂപയ്ക്ക് കജക്കബയ്ക്ക്:  സര്,  ഇലതക്ടോരു പ്രധക്ടോനലപ്പെട ഇഷബ്യൂ ആയതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്
ഒരു വക്ടോക്കയ്ക്ക് പറകയണതക്ടോയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട ശഷ്ട്രീ.  രക്ടോജു  എബഹക്ടോയ ഇവനിലട
സൂചനിപ്പെനിച്ചകപ്പെക്ടോള  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ലമനനിലന  കേക്ടോലെതയ്ക്ക്   ഇതുസയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്
നടപടനികേള എടുതനില്ല എന്നുപറഞ.  അതയ്ക്ക്  തനികേച്ചുയ അവക്ടോസവമക്ടോണയ്ക്ക്.  കേഴനിഞ്ഞെ
ഗവണ്ലമനനിലന  സമയതയ്ക്ക്  ഈ  നനിയമയ  നടപ്പെനിലെക്ടോകനതുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്
ഒടനവധനി  കേക്ടോരശ്യങ്ങള  ഞങ്ങള  മുകനക്ടോട്ടുലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോവകേയുണക്ടോയനി.  ഇവനിലട
ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതക്ടോവയ്ക്ക്  അകദ്ദേഹതനിലന  പ്രസയഗതനില്  അതയ്ക്ക്
വശ്യക്തമക്ടോക്കനിയതക്ടോണയ്ക്ക്. 

മനി  .    ലചയര്മക്ടോന്:  ശഷ്ട്രീ.  അനൂപയ്ക്ക് കജക്കബയ്ക്ക്,  സബ്മനിഷനനില് നമുക്കയ്ക്ക് ഇങ്ങലന
ചര്ച്ചകേളനികലെയയ്ക്ക്  കപക്ടോകേക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കനില്ല.  അങ്ങയ്ക്ക്  പറയക്ടോനള്ള  കേക്ടോരശ്യയ  ലപലടനയ്ക്ക്
പറഞ്ഞെയ്ക്ക് അവസക്ടോനനിപ്പെനികകേ.

ശഷ്ട്രീ  .    അനൂപയ്ക്ക്  കജക്കബയ്ക്ക്:  സര്,  ഈ  നനിയമയ  നടപ്പെനിലെക്ടോകകമക്ടോള
പഴതുകേളണക്ടോകേക്ടോലത  നടപ്പെനിലെക്ടോകകേ  എന  ലെക്ഷശ്യമക്ടോയനിരുന്നു  കേഴനിഞ്ഞെ
ഗവണ്ലമനനിനയ്ക്ക് ഉണക്ടോയനിരുനതയ്ക്ക്. അതനിനനസൃതമക്ടോയ നടപടനികേള എടുതനിരുന്നു.

ഭക്ഷശ്യവയ സനിവനില് സലലപസുയ വകുപ്പുമനനി (ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .   തനികലെക്ടോതമന്): സര്,
2013  ജൂലലലെ  5-നയ്ക്ക്  നനിലെവനില്  വന  കകേന്ദ്ര  ഭക്ഷശ്യ  ഭദ്രതക്ടോ  നനിയമയ
നടപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോതതനിനക്ടോല്   സയസക്ടോനതനിനയ്ക്ക്  ലെഭനിച്ചുലകേക്ടോണനിരുന  അധനികേ  ഭക്ഷശ്യ
ധക്ടോനശ്യ  വനിഹനിതയ  ഓണതനിനയ്ക്ക്  മുന്പുതലന കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര്  നനിര്തലെക്ടോകകേയുയ
തന്മൂലെയ  നമ്മുലട  സയസക്ടോനതയ്ക്ക്  അരനിയുലട  വനിഹനിതതനില്  കുറവയ്ക്ക്
വരനികേയുമുണക്ടോയനി.     പനിനഷ്ട്രീടയ്ക്ക്  കേഴനിഞ്ഞെ മക്ടോസയ  കകേന്ദ്ര  കേശ്യക്ടോബനിനറ്റയ്ക്ക്  ഉപസമനിതനി
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കയക്ടോഗതനില്വച്ചയ്ക്ക് എ.പനി.എല്. വനിഭക്ടോഗതനിനയ്ക്ക് ലെഭനിച്ചുലകേക്ടോണനിരുന സദൗജനശ്യ ഭക്ഷശ്യ
ധക്ടോനശ്യ  വനിഹനിതയകൂടനി  നനികഷധനികകേയുയ  ലചയ്തു.  ഇതുമൂലെയ  കകേരളതനിലന
ലപക്ടോതുവനിതരണ രയഗയ അകങ്ങയറ്റയ തക്ടോറുമക്ടോറക്ടോകുന സക്ടോഹചരശ്യയ വശ്യക്തമക്ടോക്കനി കകേന്ദ്ര
ഭക്ഷശ്യ  വകുപ്പുമനനികയ  പ്രധക്ടോനമനനികയ  കകേരളതനിലന  മുഖശ്യമനനിയുയ  ഭക്ഷശ്യ
വകുപ്പുമനനി  എന  നനിലെയനില്  ഞക്ടോനയ  നനികവദനയ  നല്കേനിയനിരുന്നു.  കൂടക്ടോലത
സ്റ്റേക്ടോറ്റബ്യൂടറനി  കറഷനനിയഗയ്ക്ക്   സയവനിധക്ടോനയ  തുടരുന കകേരളതനിനയ്ക്ക്  ലെഭനിച്ചുലകേക്ടോണനിരുന
ധക്ടോനശ്യവനിഹനിതയ  തുടര്ന്നുയ  ലെഭശ്യമക്ടോക്കണലമനയ്ക്ക്  പ്രകമയതനിലൂലട  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോരനികനക്ടോടയ്ക്ക്  അഭശ്യര്ത്ഥനികകേയുയ  കകേന്ദ്ര ഭക്ഷശ്യ വകുപ്പുമനനിലയ കനരനില്ക്കണയ്ക്ക്
കകേന്ദ്ര ഭക്ഷശ്യ ഭദ്രതക്ടോ നനിയമയ നടപ്പെനിലെക്ടോകനതനിനയ്ക്ക് കകേരളയ നക്ടോളനിതുവലര സസഷ്ട്രീകേരനിച്ച
നടപടനിക്രമങ്ങള  വനിശേദമക്ടോകകേയുയ  കചയ്തു.  കുറ്റമറ്റ  രഷ്ട്രീതനിയനില്  നനിയമയ
നടപ്പെനിലെക്ടോകനതനിനയ്ക്ക്   6  മക്ടോസലത  സമയയകൂടനി  നല്കേണലമന  കകേരളതനിലന
ആവശേശ്യയ  നടപ്പെനില് വരുത്തുനതനിനകവണനി സമയക്രമയ  നനിശ്ചയനിച്ചയ്ക്ക്  6  മക്ടോസലത
അവധനി ആവശേശ്യലപ്പെട്ടു.  കമല്പ്പെറഞ്ഞെ സമയക്രമയ അകദ്ദേഹയ അയഗഷ്ട്രീകേരനിച്ചുലവങ്കനിലയ
നനിലെവനില് പ്രസനിദഷ്ട്രീകേരനിച്ച  കേരടു ലെനിസ്റ്റേയ്ക്ക് പ്രകേക്ടോരയ പഴയ കറഷന് കേക്ടോര്ഡനില്തലന
തല്ക്കക്ടോലെയ എന്.എഫയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.എ.  മുദ്ര പതനിപ്പെനിച്ചയ്ക്ക് മുതനിര്ന വനനിതക്ടോ അയഗതനിലന
കപരനില് കദശേഷ്ട്രീയ ഭക്ഷശ്യ ഭദ്രതക്ടോ നനിയമയ അനശേക്ടോസനികന അളവനില്  നവയബര് ഒനയ്ക്ക്
മുതല് കറഷന് വനിതരണയ  ആരയഭനിക്കക്ടോന് അകദ്ദേഹയ നനിര്കദ്ദേശേനിച്ചു.  പനിനഷ്ട്രീടയ്ക്ക്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോരനിലന  സക്ടോമതനികേ  ഉപകദഷക്ടോവയ്ക്ക്  കകേരളതനിലലെതനി  നടപടനികേള
പരനികശേക്ടോധനിച്ചയ്ക്ക്  തൃപ്തനി  കരഖലപ്പെടുതനി  മടങ്ങനികപ്പെക്ടോയനിട്ടുള്ളതക്ടോണയ്ക്ക്.  സയസക്ടോനതയ്ക്ക്
ലപക്ടോതുവനിതരണ  സമ്പ്രദക്ടോയതനില്  നനിലെവനില്  5.95  ലെക്ഷയ  അകന്തശ്യക്ടോദയ
കുടുയബങ്ങളയ 14.80 ലെക്ഷയ ബനി.പനി.എല്. കുടുയബങ്ങളയ 41.41 ലെക്ഷയ എ.പനി.എല്.
സയസക്ടോന  സബ്സനിഡനി  കുടുയബങ്ങളയ  21.22  ലെക്ഷയ  എ.പനി.എല്.
കുടുയബങ്ങളമക്ടോണയ്ക്ക്  കറഷന് വക്ടോങ്ങുനതയ്ക്ക്. 2016 നവയബര് ഒനയ്ക്ക് മുതല് ഭക്ഷശ്യ ഭദ്രതക്ടോ
നനിയമയ  നടപ്പെനില്വരുനകതക്ടോടുകൂടനി  കേരടയ്ക്ക്  മുന്ഗണനക്ടോ  പടനികേ  അടനിസക്ടോനമക്ടോക്കനി
കറഷന്  വനിതരണയ  പുനനഃക്രമഷ്ട്രീകേരനികക്കണനി  വരുയ.  ബനിപനി.എല്./എ.പനി.എല്.
പടനികേയ്ക്കുപകേരയ  മുന്ഗണനക്ടോ/മുന്ഗണകനതര  പടനികേ  പ്രകേക്ടോരയ  കറഷന്
നല്കകേണനിവരുയ.  പുതനിയ നനിയമ പ്രകേക്ടോരയ കകേരളതനില് നനിശ്ചയനിച്ച 14.25  ലെക്ഷയ
ലമടനികേയ്ക്ക്  ടണ്  ഭക്ഷശ്യ  ധക്ടോനശ്യതനില്  മുന്ഗണനക്ടോ  പടനികേയനിലലെ  15480040
ആളകേളക്കയ്ക്ക്  പ്രതനിവര്ഷയ  അനവദനിച്ച  10.25  ലെക്ഷയ ലമടനികേയ്ക്ക്  ടണ് ഭക്ഷശ്യധക്ടോനശ്യയ
കകേന്ദ്രയ നനിശ്ചയനിച്ച  3, 2  രൂപ നനിരക്കനില് ലെഭശ്യമക്ടോകനതക്ടോണയ്ക്ക്.  ബക്ടോക്കനി  18685640
കപര്ക്കയ്ക്ക്  നല്കുനതനിനയ്ക്ക് ലെഭശ്യമക്ടോയനിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്  4  ലെക്ഷയ  ലമടനികേയ്ക്ക് ടണ്  ധക്ടോനശ്യയ
മക്ടോത്രമക്ടോണയ്ക്ക്.  കമല്പ്പെറഞ്ഞെ  ധക്ടോനശ്യ  വനിഹനിതയ  ഏലതക്ടോലക്ക  അളവനില്  ഏലതക്ടോലക്ക
നനിരക്കനില് മുന്ഗണകനതര വനിഭക്ടോഗങ്ങളക്കയ്ക്ക് നല്കേണലമനയ്ക്ക് സര്ക്കക്ടോര് പരനികശേക്ടോധനിച്ചു
വരനികേയക്ടോണയ്ക്ക്. 
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ഇവനിലട ബഹുമക്ടോനശ്യരക്ടോയ പ്രതനിപക്ഷ കനതക്ടോവയ  രക്ടോജു എബഹക്ടോമുയ പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്
വളലര  ഗദൗരവകമറനിയ  പ്രശ്നങ്ങള  തലനയക്ടോണയ്ക്ക്.  നമുക്കയ്ക്ക്  കനക്ടോര്മല്  അകലെക്ടോടയ്ക്ക്ലമനയ്ക്ക്
12.26  ലെക്ഷയ ലമടനികേയ്ക്ക് ടണ്ണക്ടോണയ്ക്ക്.  എനക്ടോല് അതനികനക്ടോടനബന്ധമക്ടോയനി  3.60  ലെക്ഷയ
ലമടനികേയ്ക്ക് ടണ് അഡഷ്ട്രീഷണല് അകലെക്ടോടയ്ക്ക്ലമനയ്ക്ക്  ഉളലപ്പെലട  16  ലെക്ഷയ ലമടനികേയ്ക്ക് ടണ്
അരനി  നമുക്കയ്ക്ക്  സക്ടോധക്ടോരണ  കേനിടനിലക്കക്ടോണനിരുനതക്ടോണയ്ക്ക്.  എന്.എഫയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.എ.
നടപ്പെക്ടോക്കനിയനില്ല എനതനിലന കപരനില് അഡഷ്ട്രീഷണല് അകലെക്ടോടയ്ക്ക്ലമനയ്ക്ക് മലെയക്ടോളനികേളലട
കദശേഷ്ട്രീയ  ഉത്സവമക്ടോയ  ഓണതനിലന  സന്ദര്ഭതനില്തലന  ലവടനികറച്ചു.   ആ
സന്ദര്ഭതനില് ഞങ്ങള കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമനനിലനയുയ കകേന്ദ്ര ഭക്ഷശ്യ വകുപ്പുമനനികയയുയ
കകേരളതനിലലെ  കദശേഷ്ട്രീകയക്ടോത്സവമക്ടോയ  ഓണമക്ടോലണന്നുയ  അങ്ങലന  ലചയ്യെരുലതന്നുയ
അറനിയനിച്ചു.  ഇവനിലട  ഭക്ഷശ്യ ഭദ്രതക്ടോ നനിയമയ   നടപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന് ആവശേശ്യമക്ടോയ എല്ലക്ടോ
മുന്കേരുതല്  നടപടനികേളയ  സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചുലകേക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ആറയ്ക്ക്  മക്ടോസയകൂടനി
സമയയ  തനക്ടോല്  മതനിലയന്നുയ  വളലര  ലപര്ലഫകക്ടോയനി,  ഇന്ഡശ്യയനില്  ഒരു
സയസക്ടോനത്തുയ  നടപ്പെക്ടോക്കക്ടോത  വനിധതനില്  ഏറ്റവയ  സുതക്ടോരശ്യമക്ടോയനി  ഈ  നനിയമയ
കകേരളതനില്  നടപ്പെനിലെക്ടോകലമന്നുയ  പറലഞ്ഞെങ്കനിലയ  അവരതയ്ക്ക്  ലവടനികറച്ചു.  ഓണയ
കേഴനിഞ്ഞെതനിനയ്ക്ക് പനിനക്ടോലലെയക്ടോണയ്ക്ക് എ.പനി.എല്.  കേക്ടോര്ഡയ്ക്ക് ഉടമകേളക്കയ്ക്ക് നല്കുന ഈ
അഡഷ്ട്രീഷണല്  ആനകൂലെശ്യയ  കൂടനി  ലവടനികറച്ചതയ്ക്ക്.  അകപ്പെക്ടോള  കറഷന്  വനിതരണയ
ആലകേ  പ്രയക്ടോസതനിലെക്ടോയനി.  ഇലതല്ലക്ടോയ  വരുനതനിനമുകമ  എ.പനി.എല്.-കേക്ടോര്ക്കയ്ക്ക്
ഓണതനിനയ്ക്ക്    ലകേക്ടോടുത്തുലകേക്ടോണനിരനികന  8  കേനികലെക്ടോ അരനി  10  കേനികലെക്ടോ ആക്കക്ടോന്
നക്ടോയ  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ചു.  നമുക്കയ്ക്ക്  അനയ്ക്ക്  അരനി  കസ്റ്റേക്ടോകണക്ടോയനിരുന്നു.  എനക്ടോല്
ആ  പ്രഖശ്യക്ടോപനതനിനകശേഷമക്ടോണയ്ക്ക്  കകേന്ദ്രയ  ഈ  ലവടനികറവയ്ക്ക്  വരുതനിയതയ്ക്ക്.
ആ സന്ദര്ഭതനില് നക്ടോയ പ്രഖശ്യക്ടോപനിച്ച  10  കേനികലെക്ടോ അരനി ലകേക്ടോടുകക്കണനിവനതനിനക്ടോല്
നമ്മുലട  കസ്റ്റേക്ടോക്കനില്   കുറവവന്നു.  പനിനഷ്ട്രീടയ്ക്ക്  എ.പനി.എല്.-കേക്ടോലര  സയബന്ധനിച്ചുള്ള
തഷ്ട്രീരുമക്ടോനയകൂടനി വനകപ്പെക്ടോള നമുക്കയ്ക്ക് അഡസക്ടോന്സയ്ക്ക് എടുക്കക്ടോന് പറ്റക്ടോത സനിതനി വന്നു.
അങ്ങലന ഈ ഒകകക്ടോബര് മക്ടോസയ എ.പനി.എല്.-കേക്ടോര്ക്കയ്ക്ക്  അരനി   ലകേക്ടോടുകനതനില്
ചനിലെ  പ്രയക്ടോസങ്ങള  ഉണക്ടോയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  എനക്ടോലയ  അതയ്ക്ക്  പരനിഹരനികനതനിനയ്ക്ക്
കവണനിയുള്ള പരനിശമങ്ങള നടന്നുലകേക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  കുതരനി എടുതയ്ക്ക് നമ്മള
ലകേക്ടോടുത്തുലകേക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്. അതനികനതക്ടോയ  ചനിലെ  വനിഷയങ്ങളമുണയ്ക്ക്. അതുയ
പരനിഹരനിച്ചുലകേക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഏതക്ടോയക്ടോലയ  രക്ടോജശ്യതക്ടോലകേ നടപ്പെനില്വന  ഈ
ഭക്ഷശ്യ  ഭദ്രതക്ടോ  നനിയമയ  കകേരളതനിലയ  നടപ്പെക്ടോക്കനികയ  മതനിയക്ടോവ.  അതലല്ലങ്കനില്
ഇകപ്പെക്ടോള  ലെഭനിച്ചുലകേക്ടോണനിരനികന  ആനകൂലെശ്യങ്ങള  കപക്ടോലയ  നമുകണക്ടോവനില്ല.
എന്.എഫയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.എ.  നമ്മുലട സയസക്ടോനതയ്ക്ക് പരനികകേലളക്ടോന്നുമനില്ലക്ടോലത എങ്ങലന
നടപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിയുലമനതനിലന  സയബന്ധനിച്ചക്ടോണയ്ക്ക്  സഷ്ട്രീരനിയസക്ടോയനി
ആകലെക്ടോചനിച്ചുലകേക്ടോണനിരനികനതയ്ക്ക്.  ഇദൗ കേടമകേള ഓകരക്ടോനക്ടോയനി  മറനികേടകനതനിനയ്ക്ക്
ലപര്ഫകക്ടോയ  ഒരു  മുന്ഗണനക്ടോ  പടനികേയുണക്ടോക്കനി   അതനിലന  അടനിസക്ടോനതനില്
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കറഷന്  കേക്ടോര്ഡയ്ക്ക്  വനിതരണയ  ലചയ്യെണയ,  ഇവനിലട  കഡക്ടോര്  ടു  കഡക്ടോര്  ലഡലെനിവറനി
നടതണയ,    end  to  end  കേമബ്യൂടലലറകസഷന്  പൂര്തനിയക്ടോക്കണയ.  ഇലതല്ലക്ടോയ
നനിര്വ്വഹനിക്കണലമങ്കനില്  നമുക്കയ്ക്ക്  മക്ടോര്ച്ചയ്ക്ക്  31  വലര  സമയയ  കവണലമന്നുള്ളതനിനക്ടോല്
ഞങ്ങള  അതനിലനക്ടോരു  ലഷഡബ്യൂള  തയ്യെക്ടോറക്ടോക്കനി,  ജനി.ഒ.  ഇറക്കനി  വളലര
സഷ്ട്രീഡനിയക്ടോയനിട്ടുളള വര്ക്കയ്ക്ക്  നടതനിലക്കക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.   ഏപ്രനില്  1-ാംതഷ്ട്രീയതനി
മുതല് സമ്പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി നടപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോയ,  അതുവലര സക്ടോവകേക്ടോശേയ തരണലമനയ്ക്ക് കകേന്ദ്ര
ഭക്ഷശ്യ  വകുപ്പുമനനികയക്ടോടയ്ക്ക്  ഞങ്ങള  ആവശേശ്യലപ്പെടനിട്ടുണയ്ക്ക്.  അകദ്ദേഹയ  അലതക്ടോലക്ക
സമ്മതനിച്ചു  എനക്ടോല്  അകദ്ദേഹയ  പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്  നനിങ്ങള  പ്രകയക്ടോറനിറ്റനി  ലെനിസ്റ്റേയ്ക്ക്
പ്രസനിദഷ്ട്രീകേരനിച്ചനിട്ടുണകല്ലക്ടോ,  ആ  ലെനിസ്റ്റേയ്ക്ക്  പ്രകേക്ടോരയ  നവയബര്  1  മുതല്  അരനി
ലകേക്ടോടുക്കണയ,  ബക്ടോക്കനി  കേക്ടോരശ്യങ്ങള  മുറകപക്ടോലലെ  നടതനികക്കക്ടോ  എനക്ടോണയ്ക്ക്.  ആ
തഷ്ട്രീരുമക്ടോനയ  നടപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന്  കവണനി  നമ്മള  ശമനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.   അതനിനള്ള
പരനിശമങ്ങള  മുഴവന്  ജനപ്രതനിനനിധനികേളലട  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുമുണക്ടോകേണയ.  വളലര
ലപര്ഫകക്ടോയനിട്ടുളള മുന്ഗണനക്ടോ പടനികേ ഉണക്ടോകേണയ. 15480041 എന്നുളളതയ്ക്ക് തനികേച്ചുയ
അര്ഹതലപ്പെടവരക്ടോയനിരനിക്കണയ.   ഒരു അനര്ഹരുയ  കേടന്നുകൂടക്ടോന് പക്ടോടനില്ല.   ഇനയ്ക്ക്
പ്രസനിദഷ്ട്രീകേരനിച്ചനിരനികന  ലെനിസ്റ്റേയ്ക്ക്  20-ാം  തഷ്ട്രീയതനി  മുതല്  പ്രനിനദൗടയ്ക്ക്  ലചയയ്ക്ക്  എല്ലക്ടോ
കറഷന്  കേടകേളനിലയ  വനികല്ലജയ്ക്ക്  ഒക്ടോഫഷ്ട്രീസുകേളനിലയ  പഞക്ടോയതയ്ക്ക്  ഓഫഷ്ട്രീസുകേളനിലയ
സലലപ  ഓഫഷ്ട്രീസുകേളനിലയ  പ്രസനിദഷ്ട്രീകേരനികയ.  അതനില്  അനര്ഹര്  ആലരങ്കനിലയ
കേടന്നുകൂടനിയനിട്ടുലണങ്കനില്  ആകക്ഷപയ  ലകേക്ടോടുക്കണയ.  അര്ഹരലല്ലങ്കനില്  അതനിനയ്ക്ക്
പ്രകതശ്യകേ അകപക്ഷ ലകേക്ടോടുക്കണയ.  അതനിനളള സദൗകേരശ്യങ്ങള ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നുണയ്ക്ക്.
20-ാം തഷ്ട്രീയതനി പ്രസനിദഷ്ട്രീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞെക്ടോല് 30-ാം തഷ്ട്രീയതനി    വലര     സമയയ
ലകേക്ടോടുകന്നുണയ്ക്ക്.  ലവരനിഫനികക്കഷന്  കേമ്മനിറ്റനി  15-11-2016-ല്  അതനില്
തഷ്ട്രീര്പ്പുകേല്പ്പെനിക്കണയ.  ലവരനിഫനികക്കഷന്  കേമ്മനിറ്റനി  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനതനിനയ്ക്ക്  അപ്പെഷ്ട്രീല്
സമര്പ്പെനിക്കക്ടോന്  7  ദനിവസയ  കൂടനി  നല്കുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അപ്പെഷ്ട്രീല്  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനയ
2-12-2016-നകേയ  ഉണക്ടോകേണയ.  അന്തനിമ  പടനികേ  2017  ജനവരനി  1-നയ്ക്ക്
പ്രസനിദഷ്ട്രീകേരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയണയ.   കറഷന്  കേക്ടോര്ഡയ്ക്ക്  പ്രനിനയ്ക്ക്  ലചയ്യെക്ടോന്  സമയയ
ലകേക്ടോടുക്കണയ,  ലഫബ്രുവരനി മക്ടോസയ  1-ാം തഷ്ട്രീയതനി മുതല് വനിതരണയ ലചയയ്ക്ക്  മക്ടോര്ച്ചയ്ക്ക്
15 ലകേക്ടോണയ്ക്ക് പൂര്തനിയക്ടോക്കനി, ഏപ്രനില് 1-നയ്ക്ക് എന്.എഫയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.എ. പ്രകേക്ടോരമുളള സഷ്ട്രീയ
ഇദൗ സയസക്ടോനതയ്ക്ക് നടപ്പെനിലെക്ടോക്കണയ എനതക്ടോണയ്ക്ക് ഞങ്ങള തയ്യെക്ടോറക്ടോക്കനിയനിരനികന
ലഷഡബ്യൂള.  അതനസരനിച്ചയ്ക്ക്  എല്ലക്ടോ കേക്ടോരശ്യങ്ങളയ മുകനക്ടോടയ്ക്ക്  കപക്ടോകുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.   നമുക്കയ്ക്ക്
14.25  ലെക്ഷയ ടണ് അരനിക്കല്ല, 16  ലെക്ഷയ ലമടനികേയ്ക്ക് ടണ് അരനിക്കയ്ക്ക് അവകേക്ടോശേമുണയ്ക്ക്,
അതയ്ക്ക് നമ്മള ലകയനിയ ലചയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ഇക്കക്ടോരശ്യതനില് കേഴനിഞ്ഞെ സഭയനില്   പ്രകമയയ
പക്ടോസക്ടോക്കനിയതക്ടോണയ്ക്ക്.  കകേന്ദ്രതനില്  എല്ലക്ടോകപര്കമക്ടോയനി  സമ്മര്ദ്ദേയ
ലചലകതണതക്ടോയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  
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ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജയ്ക്ക്:  സര്,  കകേരളതനിലലെ  ജനങ്ങകളക്ടോടുളള  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമനനിലന അവഗണനയക്ടോണനിതയ്ക്ക്.  കകേരളതനിലലെ മുഴവന് രക്ടോഷഷ്ട്രീയപക്ടോര്ടനികേളയ
ഒരുമനിച്ചയ്ക്ക്  കചര്ന്നുലകേക്ടോണയ്ക്ക്,  ഒരു  ദനിവസയ  ഹര്തക്ടോല്  പ്രഖശ്യക്ടോപനിച്ചക്ടോല്
എങ്ങലനയനിരനികയ  എനയ്ക്ക്  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ആകലെക്ടോചനിക്കണലമനക്ടോണയ്ക്ക്  എലന
അഭനിപ്രക്ടോയയ.

ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    തനികലെക്ടോതമന്:  സര്,   ആ  പ്രകമയയ   കകേന്ദ്ര  ഭക്ഷശ്യവനിതരണ
വകുപ്പുമനനിക്കയ്ക്ക് ഞങ്ങള കേഴനിഞ്ഞെ ദനിവസയ സമര്പ്പെനിച്ചനിരുന്നു.  

ശഷ്ട്രീ  .    രകമശേയ്ക്ക്  ലചനനിതലെ:  സര്,    ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മനനി   ഡല്ഹനിയനില്
കപക്ടോയനി  കകേന്ദ്ര മനനിലയയുയ  ബന്ധലപ്പെട ഉകദശ്യക്ടോഗസലരയുയ  കേണയ്ക്ക്   ഇദൗ കേക്ടോരശ്യയ
വളലര  സഷ്ട്രീരനിയസക്ടോയനി  അവരുമക്ടോയനി  ചര്ച്ച  ലചയ്യെണയ.   കേതയ്ക്ക്  അയച്ചതുലകേക്ടോണ്ടു
മക്ടോത്രയ കേക്ടോരശ്യമനില്ല.  അവര്ക്കയ്ക്ക് നമ്മുലട കേക്ടോരശ്യങ്ങള പറഞ്ഞെക്ടോല് മനസനിലെക്ടോകുകേയനില്ല. 

ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    തനികലെക്ടോതമന്:  സര്,  ഞങ്ങള  കേഴനിഞ്ഞെ  മക്ടോസയ  6-ാം  തഷ്ട്രീയതനി
കകേരളതനിലലെ ഭക്ഷശ്യ വകുപ്പുലസക്രടറനിയുമക്ടോയനി ഡല്ഹനിയനില് കപക്ടോയനി കകേന്ദ്ര ഭക്ഷശ്യ
വകുപ്പുമനനിലയ കേണയ്ക്ക്  കനരനിടയ്ക്ക്  സയസക്ടോരനിച്ചു.  അവര്  ഇവനിലട  വനയ്ക്ക്  നമ്മള  ലചയ
പ്രവൃതനികേലളല്ലക്ടോയ   പരനികശേക്ടോധനിച്ചു.   കനരനിട്ടുകേണയ്ക്ക്  കബക്ടോധശ്യലപ്പെടയ്ക്ക്   തൃപ്തരക്ടോയനി
കപക്ടോയനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  നമുക്കയ്ക്ക്  ഇവനിലട  കവലറയുയ  ചനിലെ  പ്രശ്നങ്ങളണയ്ക്ക്.  ഇതര
സയസക്ടോനങ്ങളനില്നനിനയ്ക്ക്  ഏകേകദശേയ  40  ലെക്ഷകതക്ടോളയ  ആളകേള   ഇദൗ
സയസക്ടോനതയ്ക്ക്  കജക്ടോലെനിലയടുതയ്ക്ക്  ജഷ്ട്രീവനികന്നുണയ്ക്ക്.  അവരുയ  നമ്മുലട  മക്ടോര് ക്കറ്റനിലന
അഭയയ  പ്രക്ടോപനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്,  അതനികനതക്ടോയ  സമ്മര്ദ്ദേങ്ങള  ഇവനിലടയുണയ്ക്ക്.
അതുലകേക്ടോണയ്ക്ക് ഇദൗ  16  ലെക്ഷമല്ല അതനികനക്കക്ടോള കൂടുതല് അരനിക്കയ്ക്ക് അര്ഹതയുണയ്ക്ക്,
അലതല്ലക്ടോയ  നമ്മള  ലകയനിയ  ലചയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  അലതല്ലക്ടോയ  കനടനിലയടുക്കക്ടോന്  നമ്മള
ഒരുമനിച്ചയ്ക്ക് നനില്ക്കണലമന വനികേക്ടോരകതക്ടോടയ്ക്ക് ഞക്ടോനയ കയക്ടോജനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.

2.  തഷ്ട്രീരകദശേ കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക് കസ്റ്റേഷന്

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖക്ടോദര്:  സര്,  ഗുരുവക്ടോയൂര് മണ്ഡലെതനിലലെ കേടപ്പുറയ,
മുനക്കകേടവനില്  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  ഡനിപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്ലമനനിനയ്ക്ക്  സദൗജനശ്യമക്ടോയനി  ലെഭനിച്ച  സലെതയ്ക്ക്
തഷ്ട്രീരകദശേ  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  കസ്റ്റേഷന്  ലകേടനിടയ  കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേക്ടോലെതയ്ക്ക്
നനിര്മ്മനികകേയുണക്ടോയനി.  ഇതുവലര  അതയ്ക്ക്  പ്രവര്തനയ  ആരയഭനിച്ചനിടനില്ല.
തഷ്ട്രീരകദശേലത  ക്രമസമക്ടോധക്ടോന  പക്ടോലെനയ  സുഗമമക്ടോകനതനിനയ്ക്ക്  സഹക്ടോയകേരമക്ടോണയ്ക്ക്
തഷ്ട്രീരകദശേ  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  കസ്റ്റേഷനകേള.  കകേരളതനില്  കേഴനിഞ്ഞെ  എല്.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.
ഗവണ്ലമനനിലന  കേക്ടോലെതയ്ക്ക്  8  തഷ്ട്രീരകദശേ  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  കസ്റ്റേഷനകേള
ആരയഭനികകേയുണക്ടോയനി.   രണക്ടോയ ഘടതനില് വന ഒരു കസ്റ്റേഷനക്ടോണയ്ക്ക് മുനക്കകേടവയ്ക്ക്
കസ്റ്റേഷന്.  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക് കസ്റ്റേഷന് ലകേടനിടയ നനിര്മ്മനിച്ചു കേഴനിഞ, കേടകലെക്ടോരതക്ടോണയ്ക്ക് ഇദൗ
കസ്റ്റേഷന് എനതുലകേക്ടോണ്ടുതലന ചുറ്റുയ മതനില്ലകേടനി സയരക്ഷനികക്കണതുണയ്ക്ക്.  അവനിലട
ഇതയ്ക്ക്  ആരയഭനികനതനിനളള  നടപടനി  ഏതയ്ക്ക്  ഘടതനിലെക്ടോണയ്ക്ക്;  എനയ്ക്ക്  കസ്റ്റേഷന്
പ്രവര്തനയ ആരയഭനിക്കക്ടോന് കേഴനിയുയ. 
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മുഖശ്യമനനികകവണനി പടനികേജക്ടോതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികനക്ടോക്കസമുദക്ടോയകക്ഷമവയ
നനിയമവയ  സക്ടോയസക്ടോരനികേവയ  പക്ടോര്ലെലമനറനികേക്ടോരശ്യവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    ലകേ  .
ബക്ടോലെന്): സര്, രക്ടോജശ്യരക്ഷ മുന്നനിര്തനി തഷ്ട്രീരകദശേ സയരക്ഷണയ  ഉറപ്പെക്ടോക്കണലമന
കദശേഷ്ട്രീയ  നയതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  സയസക്ടോനതയ്ക്ക്  ഇതനികനക്ടോടകേയ  എടയ്ക്ക്   തഷ്ട്രീരകദശേ
കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  കസ്റ്റേഷനകേള  പ്രവര്തനയ  ആരയഭനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  വനിഴനിഞ്ഞെയ,  നഷ്ട്രീണകേര,
കതക്ടോടപ്പെള്ളനി,   കഫക്ടോര്ടയ്ക്ക്  ലകേക്ടോച്ചനി,  അഴഷ്ട്രീകക്കക്ടോടയ്ക്ക്,  കബപ്പൂര്,  അഴഷ്ട്രീക്കല്,  കബക്കല്
എനനിവനിടങ്ങളനിലെക്ടോയനി  പ്രവര്തനികന  തഷ്ട്രീരകദശേ  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  കസ്റ്റേഷനകേളനികലെയയ്ക്ക്
അതക്ടോതയ്ക്ക്  ജനില്ലകേളനില്  നനിന്നുയ  പുനര്വനിനശ്യക്ടോസയ  വഴനിയക്ടോണയ്ക്ക്  ഉകദശ്യക്ടോഗസലര
നനിയമനിച്ചനിട്ടുളളതയ്ക്ക്.  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനിലലെ  കേടപ്പുറയ  മുനക്കകേടവനില്  ആരയഭനികന
കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  കസ്റ്റേഷന്  രണക്ടോയഘടതനില്   പ്രവര്തനയ  ആരയഭനികനതനിനക്ടോണയ്ക്ക്
വനിഭക്ടോവന  ലചയനിട്ടുളളതയ്ക്ക്.  രണക്ടോയഘടതനില്  പ്രവര്തനമക്ടോരയഭനികനതനിനയ്ക്ക്
വനിജ്ഞക്ടോപനയ  പുറലപ്പെടുവനിച്ച  5  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  കസ്റ്റേഷനകേളനില്  ഒരു  സര്ക്കനിള
ഇന്ലസകര്, രണയ്ക്ക് സബയ്ക്ക് ഇന്ലസകര്മക്ടോര്, 25 സനിവനില് കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക് ഓഫഷ്ട്രീസര്മക്ടോര്,
ഒരു  ലലഡ്രെെവര്  ഉളലപ്പെലട  ആലകേ  30  പുതനിയ  തസനികേകേള  സൃഷനികനതനിനയ്ക്ക്
ധനകേക്ടോരശ്യ വകുപ്പെനിലന അനമതനി ലെഭനിച്ചനിട്ടുള്ളതനിനക്ടോല് പ്രസ്തുത  തഷ്ട്രീരകദശേ കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക്
കസ്റ്റേഷലന പ്രവര്തനയ എത്രയുയ ലപലടനയ്ക്ക് ആരയഭനികനതക്ടോണയ്ക്ക്. 

3.  വനിമക്ടോന കേമനനികേളലട ചക്ടോര്ജയ്ക്ക് വര്ദന

ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജയ്ക്ക്  :  സര്,  കകേരളതനിലലെ  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോയ
വനികദശേതയ്ക്ക്  കജക്ടോലെനി  ലചയ്യുന   മലെയക്ടോളനികേള,  കകേരളതനിനപുറത്തുയ  മറ്റു
സയസക്ടോനങ്ങളനിലയ  കജക്ടോലെനി  ലചയ്യുന  മലെയക്ടോളനികേള   ഇവലരക്ടോലക്ക  കജക്ടോലെനി
ലചയ്തുണക്ടോകന ശേമളയ തടനിലയടുകന നക്ടോണയലകേട വനിമക്ടോനക്കമനനികേളലക്കതനിലര
ശേക്തമക്ടോയ നനിലെപക്ടോടയ്ക്ക്  കകേരളയ സസഷ്ട്രീകേരനികച്ച മതനിയക്ടോകൂ.  പ്രകതശ്യകേനിച്ചയ്ക്ക്  തനിരുകവക്ടോണയ,
ക്രനിസ്തുമസയ്ക്ക്,  ബക്രഷ്ട്രീദയ്ക്ക്  തുടങ്ങനിയ   അവസരങ്ങളനില്  വനിമക്ടോനക്കമനനികേള  ചക്ടോര്ജയ്ക്ക്
വര്ദനിപ്പെനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.    ഉദക്ടോഹരണമക്ടോയനി  കകേരളതനില്നനിനയ്ക്ക്  ദബക്ടോയനികലെയ്കക്കക്ടോ
മകറ്റലതങ്കനിലയ  അറബനി  രക്ടോജശ്യകതയ്കക്കക്ടോ  ഇകപ്പെക്ടോള  ടനിക്കറ്റയ്ക്ക്  കചക്ടോദനിച്ചക്ടോല്  8000
രൂപക്കയ്ക്ക് കേനിട്ടുയ.  എനക്ടോല് ഇദൗ വനിമക്ടോനകേമനനികേള ഡനിസയബര് 15  മുതല് ജനവരനി
15 വലരയുളള കേക്ടോലെഘടതനില് 25000 രൂപ ഇതനിനക്ടോയനി  പനിടനിച്ചുപറനികയ.  ഇങ്ങലന
പനിടനിച്ചുപറനി  മക്ടോത്രമക്ടോണയ്ക്ക്  വനിമക്ടോനക്കമനനികേള  നടത്തുനതയ്ക്ക്.   ശഷ്ട്രീ.  ആരനിഫനികനക്ടോടയ്ക്ക്
കചക്ടോദനിച്ചക്ടോല്  പറയുയ,  വനിമക്ടോനതനില്  കേയറനി  കബക്ടോര്ഡനിയഗയ്ക്ക്  പക്ടോസയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുത്തു
കേഴനിഞ്ഞെക്ടോല്  അതയ്ക്ക്  കേശ്യക്ടോന്സല്  ലചയ്യുയ,  വരുന  അപകേടലമന്തക്ടോണയ്ക്ക്  അവലന
കജക്ടോലെനിയുയ  കപക്ടോയനി.   ഇതയ്ക്ക്  ശേരനിയല്ല,  നമ്മുലട  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  ഉമ്മന്  ചക്ടോണനി
മുഖശ്യമനനിയക്ടോയനിരുനകപ്പെക്ടോള  ഇവനിലട  വനിശേദമക്ടോയനി  ചര്ച്ച  നടന  കേക്ടോരശ്യമക്ടോണനിതയ്ക്ക്,
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എന്തയ്ക്ക്  ലചയ്യെക്ടോന്  പറ്റുയ,  എയര്  കകേരള  എന  നനിലെയനില്  ഒരു  വനിമക്ടോനക്കമനനി
സക്ടോപനികകേ  എനതല്ലക്ടോലത  മറ്റു  മക്ടോര്ഗങ്ങലളക്ടോന്നുമനില്ല,  എയര്  കകേരള
സക്ടോപനികനതുമക്ടോയനി ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  അനയ്ക്ക് മുഖശ്യമനനി ഉളലപ്പെലട ലപക്ടോതു ചര്ച്ചയനില്
എല്ലക്ടോകപരുയ  അതനികനക്ടോടയ്ക്ക്  കയക്ടോജനികകേയക്ടോയനിരുന്നു.  അതനില്  സയഭവനിച്ച  മക്ടോറ്റയ
എന്തക്ടോലണനയ്ക്ക്  കചക്ടോദനിച്ചക്ടോല്  ലഡക്ടോമസ്റ്റേനികേയ്ക്ക്   ആയനിട്ടുളളതല്ലക്ടോലത  ഇനര്നക്ടോഷണല്
ലലഫ്ലെെറ്റനിനളള  അനവക്ടോദയ  നല്കുകേയനില്ല  എനതക്ടോയനിരുന്നു,  അഞ്ചു  ലകേക്ടോല്ലയ
കേഴനിയണയ. അനയ്ക്ക് ശഷ്ട്രീ. ഉമ്മന് ചക്ടോണനിയുലട കേക്ടോലെതയ്ക്ക് ലഡക്ടോമസ്റ്റേനികേയ്ക്ക് വനിമക്ടോനതക്ടോവളയ
ഉണക്ടോക്കനിയനിരുന്നുലവങ്കനില് യക്ടോലതക്ടോരു സയശേയവയ കവണ ഇനയ്ക്ക്  അഞ്ചു വര്ഷമക്ടോയനി
നമുക്കയ്ക്ക്  ഇനര്നക്ടോഷണല്  ലലലെസന്സയ്ക്ക്  കേനിട്ടുമക്ടോയനിരുന്നു,    നമുക്കയ്ക്ക്  ഇനനി
കേക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന്  പറ്റുകേയനില്ല.  എനനിക്കയ്ക്ക്  ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കക്ടോനളളതയ്ക്ക്  വളലര
പ്രധക്ടോനലപ്പെടതക്ടോണയ്ക്ക്  ശേബരനിമലെ  എയര്കപക്ടോര്ടയ്ക്ക്,  ശേബരനിമലെയുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്
എയര്കപക്ടോര്ടയ്ക്ക്  ഉണക്ടോകനതനിനയ്ക്ക്  നമ്മള  ആറന്മുള  സലെലമടുകനതക്ടോയനി
പറഞ്ഞെനിരുന്നു,  അതയ്ക്ക്  നടക്കനില്ല  എനയ്ക്ക്  കബക്ടോധശ്യമക്ടോയനി.   ആ  നനിലെയയ്ക്ക്   നമ്മുലട
ബനിലെഷ്ട്രീകവഴയ്ക്ക്  ചര്ച്ചനിലന  ഭരണക്ടോധനികേക്ടോരനിയക്ടോയ  അഭനിവന്ദശ്യ  ലകേ.പനി.  കയക്ടോഹനക്ടോന്
ലമത്രക്ടോകപ്പെക്ടോലെഷ്ട്രീത, അകദ്ദേഹതനിലന എരുകമലെനി ഉളലപ്പെടുന സലെങ്ങളനില് കേനിടകന
ലചറുവളളനി  എകസ്റ്റേറ്റയ്ക്ക്  വനിമക്ടോനതക്ടോവളമുണക്ടോക്കക്ടോന്  നല്കുയ  എനയ്ക്ക്  അറനിയനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്,
ഞക്ടോന്  അകദ്ദേഹവമക്ടോയനി  സയസക്ടോരനിച്ചു.  അകദ്ദേഹയ  അതനിനയ്ക്ക്  തയ്യെക്ടോറക്ടോണയ്ക്ക്.
ശേബരനിമലെയുമക്ടോയനി  28  കേനികലെക്ടോമഷ്ട്രീറ്റര്  മക്ടോത്രകമ  ദൂരയ  വരുന്നുളള,  കകേരളതനില്
ഇനര്നക്ടോഷണല് എയര്കപക്ടോര്ടയ്ക്ക് ഉണക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനിയുന ഇത്രയുയ സുന്ദരമക്ടോയ സലെയ
കേനിടക്ടോനനില്ല. ആ നനിലെയയ്ക്ക് അഭനിവന്ദശ്യ ലകേ.പനി.  കയക്ടോഹനക്ടോന് ലമത്രക്ടോകപ്പെക്ടോലെഷ്ട്രീതയുമക്ടോയനി
ചര്ച്ച ലചയയ്ക്ക് ബനിലെഷ്ട്രീകവഴയ്ക്ക് ചര്ച്ചനിലന ലചറുവളളനി എകസ്റ്റേറ്റയ്ക്ക് എടുത്തുലകേക്ടോണയ്ക്ക്, ശേബരനിമലെ
എയര്കപക്ടോര്ടയ്ക്ക്  എനയ്ക്ക്  കപരനിടയ്ക്ക് എത്രയുയകവഗയ  ഒരു  ലഡക്ടോമസ്റ്റേനികേയ്ക്ക്  വനിമക്ടോനതക്ടോവളയ
ഉണക്ടോക്കനി,  അതയ്ക്ക്   ഇനര്നക്ടോഷണല് വനിമക്ടോനതക്ടോവളമക്ടോയനി  മക്ടോറ്റക്ടോനളള നടപടനികേള
സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണയ.   ഇതനിലൂലടയല്ലക്ടോലത  മലെയക്ടോളനികേലള  രക്ഷനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുകേയനില്ല.
കകേരളതനിന  പുറത്തുളള  മറ്റയ്ക്ക്  സയസക്ടോനങ്ങളനില്  നനിന്നുകപക്ടോലയ  ഇവനിലട
വരണലമങ്കനില് ചക്ടോര്ജയ്ക്ക്  മൂന്നുയ നക്ടോലയ ഇരടനിയക്ടോകകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  പ്രകതശ്യകേനിച്ചയ്ക്ക് ബക്രഷ്ട്രീദയ്ക്ക്,
ഓണയ,  വലെനിയകനക്ടോമനികനക്ടോടയ്ക്ക്  അനബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  ലചറനിയ  ലപരുനക്ടോള  തുടങ്ങനിയ
ആകഘക്ടോഷകവളകേളനില് മൂനനിരടനിയക്ടോണയ്ക്ക് ഫഷ്ട്രീസയ്ക്ക്. ഇതയ്ക്ക്  മരശ്യക്ടോദയക്ടോകണക്ടോ, മലെയക്ടോളനികേലള
ലകേക്ടോലനക്ടോടുക്കകേയക്ടോണയ്ക്ക്. ഞക്ടോന് അറബനി രക്ടോജശ്യതയ്ക്ക് കപക്ടോയകപ്പെക്ടോള കലെബര് കേശ്യക്ടോമനില്
കപക്ടോയനി  അവനിലട  3000 കതക്ടോളയ  മലെയക്ടോളനികേളക്ടോണയ്ക്ക്  ഓടനിക്കൂടനിയതയ്ക്ക്.  ഒരു
ലചറുപ്പെക്കക്ടോരന്  വനയ്ക്ക്  എലന  ലചവനിയനില്  പറഞ,  17  ലകേക്ടോല്ലമക്ടോയനി  ഞക്ടോന്  ഇദൗ
കേശ്യക്ടോമനില്  കേനിടകന്നു  എലന  5  മക്ടോസലത  ശേമളയ  കവണയ  എലന  ഭക്ടോരശ്യകയയുയ
മക്കകളയുയ  കേക്ടോണക്ടോന്;  ഞക്ടോന്  എങ്ങലന  കപക്ടോകുയ?   ഒരു  മലെപ്പുറയകേക്ടോരന്   ഇദൗ
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ഗവണ്ലമനനിലന  കേക്ടോലെലതങ്കനിലയ  ഇതനിനയ്ക്ക്  പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോക്കക്ടോന്   ശേക്തമക്ടോയ
നനിലെപക്ടോടുണക്ടോകേണലമനയ്ക്ക്  അഭശ്യര്ത്ഥനികകേയുണക്ടോയനി.  

12.00 Noon ]
മുഖശ്യമനനികകവണനി പടനികേജക്ടോതനി പടനികേവര്ഗ പനികനക്ടോക്ക സമുദക്ടോയകക്ഷമവയ

നനിയമവയ  സക്ടോയസക്ടോരനികേവയ  പക്ടോര്ലെലമനറനികേക്ടോരശ്യവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    ലകേ  .
ബക്ടോലെന്):  സര്,  എയര്  കകേരള  വനിമക്ടോനക്കമനനിക്കയ്ക്ക്  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  രൂപയ
ലകേക്ടോടുക്കണലമനതക്ടോണയ്ക്ക് ഇദൗ സബ്മനിഷലന ഉള്ളടക്കയ.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിലന പഴയ
കവശ്യക്ടോമയക്ടോന  നയപ്രകേക്ടോരയ  അന്തക്ടോരക്ടോഷ  വനിമക്ടോന  സര്വ്വഷ്ട്രീസുകേള  നടത്തുനതനിനയ്ക്ക്
കുറഞ്ഞെതയ്ക്ക് അഞയ്ക്ക് ലകേക്ടോല്ലലത ആഭശ്യന്തര വനിമക്ടോന ഗതക്ടോഗത പരനിചയവയ ഇരുപതയ്ക്ക്
വനിമക്ടോനങ്ങളയ  കേമനനിക്കയ്ക്ക്  ആവശേശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.  എനക്ടോല്  പുതനിയ  കവശ്യക്ടോമയക്ടോന
നയപ്രകേക്ടോരയ രക്ടോജശ്യക്ടോന്തര സര്വ്വഷ്ട്രീസുകേള ആരയഭനികനതനിനയ്ക്ക് ഇരുപതയ്ക്ക് വനിമക്ടോനങ്ങകളക്ടോ
അലല്ലങ്കനില്  ലമക്ടോതയ  സഷ്ട്രീറ്റുകേളലട  ഇരുപതയ്ക്ക്  ശേതമക്ടോനകമക്ടോ  ആഭശ്യന്തര
സര്വ്വഷ്ട്രീസുകേളക്കക്ടോയനി മക്ടോറ്റനിവയ്കക്കണതക്ടോയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ആഭശ്യന്തരകമഖലെയനിലള്ള അഞയ്ക്ക്
വര്ഷലത വനിമക്ടോന ഗതക്ടോഗത പരനിചയയ എന നനിബന്ധന എടുത്തുകേളലഞ്ഞെങ്കനിലയ
ഇരുപതയ്ക്ക്  വനിമക്ടോനങ്ങള കവണലമന നനിബന്ധന നനിലെനനില്കനതയ്ക്ക് എയര് കകേരള
പദതനി  യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥശ്യമക്ടോകനതനിനയ്ക്ക്  തടസമക്ടോയനി  നനില്കകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്
കമല്  നനിര്കദ്ദേശേയ  പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമക്ടോലണനയ്ക്ക്  കേരുതുനനില്ല.  എനക്ടോല്  കകേരളതനിലലെ
പ്രധക്ടോന  ആകഘക്ടോഷകവളകേളനില്  കൂടുതല്  വനിമക്ടോന  സര്വ്വഷ്ട്രീസുകേള
ലെഭശ്യമക്ടോകനതനിനള്ള ഇതര മക്ടോര്ഗങ്ങള ആരക്ടോയുനതക്ടോണയ്ക്ക്.

4.  കേനിഴകക്കകക്കക്ടോടയനിലലെ ഗതക്ടോഗതകരുകയ വക്ടോഹനക്ടോപകേടങ്ങളയ

ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    എസയ്ക്ക്  .    ശേനിവകുമക്ടോര്:  സര്,  എലന  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെതനിലലെ
കേനിഴകക്കകക്കക്ടോടയനില്  കേഴനിഞ്ഞെ  രണയ്ക്ക്  വര്ഷതനിനനിടയനില്  വനിലെലപ്പെട  പതനിനഞയ്ക്ക്
മനഷശ്യ  ജഷ്ട്രീവനകേളക്ടോണയ്ക്ക്  ഗതക്ടോഗതകരുകമൂലെമുള്ള  അപകേടങ്ങളനില്ലപ്പെടയ്ക്ക്
നഷലപ്പെടതയ്ക്ക്.   പരനികപറ്റനി  കേഴനിയുനവര്  നനിരവധനിയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇതുസയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്
പത്രമക്ടോധശ്യമങ്ങളനിലലെക്ടോലക്ക  നനിരവധനി  വക്ടോര്തകേള  വനതക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇദൗ  കറക്ടോഡനില്
ക്രമരഹനിതമക്ടോയുയ  അശേക്ടോസഷ്ട്രീയമക്ടോയുയ  ബസ്സുകേള  പക്ടോര്ക്കയ്ക്ക്  ലചയയ്ക്ക്  യക്ടോത്രക്കക്ടോലര
കേയറ്റുനതുലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക്  ഇത്രകയലറ  അപകേടങ്ങള  ഉണക്ടോകുനതയ്ക്ക്.  കൂടക്ടോലത  കറക്ടോഡയ്ക്ക്
മുറനിച്ചയ്ക്ക്  കേടകകമക്ടോള  കവഗതനില്  വരുന  വക്ടോഹനങ്ങളനിടനിച്ചുയ
അപകേടങ്ങളണക്ടോകുന്നുണയ്ക്ക്.   ഇതനിനയ്ക്ക്  പരനിഹക്ടോരമക്ടോയനി  നനിലെവനിലലെ  ബസയ്ക്ക്  സ്റ്റേക്ടോനയ്ക്ക്
അവനിലടനനിന്നുയ  സമഷ്ട്രീപപ്രകദശേത്തുള്ള  ഗശ്യക്ടോകരജനിനകേകതയയ്ക്ക്  മക്ടോറ്റനി  പുതനിയ  ബസയ്ക്ക്
പക്ടോര്ക്കനിയഗയ്ക്ക്  ഏരനിയ സക്ടോപനിക്കണയ.  അകതക്ടോലടക്ടോപ്പെയ യക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കയ്ക്ക് കറക്ടോഡയ്ക്ക് മുറനിച്ചയ്ക്ക്
കേടകനതനിനള്ള ബുദനിമുടയ്ക്ക് ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോനക്ടോയനി ഫൂടയ്ക്ക് ഓവര് ബനിഡ്ജയ്ക്ക് നനിര്മ്മനികനതനിനയ
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നടപടനിയുണക്ടോകേണയ.  ഇകപ്പെക്ടോള  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനനിലന  ഒരു  പദതനിയുണയ്ക്ക്.
ശഷ്ട്രീപത്മനക്ടോഭസസക്ടോമനികക്ഷത്രവമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്   ലലപതൃകേ  കമഖലെയക്ടോയനി
പ്രഖശ്യക്ടോപനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ആ ഫണ്ടുകൂടനി ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക് 'സസകദശേയ്ക്ക് ദര്ശേന്' പദതനിയുലട
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ഇദൗ  പ്രകദശേലത  ഒരു  ലലപതൃകേ  കമഖലെയക്ടോയനി  മക്ടോറ്റുനതനിനയ   ഇദൗ
പ്രകദശേത്തുള്ള  കേച്ചവടക്കക്ടോലര  പുനരധനിവസനിപ്പെനികനതനിനയ നടപടനിയുണക്ടോകേണയ.
എങ്കനില്  മക്ടോത്രകമ  ആ  ലലപതൃകേ  കമഖലെലയ  നമുക്കയ്ക്ക്  സയരക്ഷനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയൂ.
ഇതനിനകവണനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളലട  ഏകകേക്ടോപനമുണക്ടോകേണയ.  അതുലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക്
ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മുഖശ്യമനനിതലന  ഇതനിനയ്ക്ക്  മറുപടനി  പറയണലമനയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്
അഭശ്യര്ത്ഥനിച്ചതയ്ക്ക്. വളലര  പ്രക്ടോധക്ടോനശ്യമുള്ള  വനിഷയമക്ടോയതനിനക്ടോല്  റവനബ്യൂ,  ഗതക്ടോഗതയ,
പനി.ഡബബ്യൂ.ഡനി.,  ടൂറനിസയ  വകുപ്പുമനനിമക്ടോരുലട  സക്ടോനനിദശ്യതനില്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട
മുഖശ്യമനനി  ഇതുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  ഒരു  അടനിയന്തര  കയക്ടോഗയ  വനിളനിച്ചയ്ക്ക്   വനിലെലപ്പെട
മനഷശ്യജഷ്ട്രീവനകേള നഷലപ്പെടുനതയ്ക്ക് ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോന് കവണ നടപടനി സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണയ.

മുഖശ്യമനനികകവണനി പടനികേജക്ടോതനി പടനികേവര്ഗ പനികനക്ടോക്ക സമുദക്ടോയകക്ഷമവയ
നനിയമവയ  സക്ടോയസക്ടോരനികേവയ  പക്ടോര്ലെലമനറനികേക്ടോരശ്യവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    ലകേ  .
ബക്ടോലെന്): സര്,  തലെസക്ടോന നഗരനിയനിലലെ കേനിഴകക്കകക്കക്ടോടയനില് ഗതക്ടോഗതകരുകയ
വക്ടോഹനക്ടോപകേടങ്ങളയ  വര്ദനിച്ചുവരുന  സക്ടോഹചരശ്യതനില്  19-7-2016-ല്  ആഭശ്യന്തര
വകുപ്പെയ്ക്ക്  അഡഷ്ട്രീഷണല് ചഷ്ട്രീഫയ്ക്ക്  ലസക്രടറനിയുലട അദശ്യക്ഷതയനില് ബന്ധലപ്പെടവരുലട
കയക്ടോഗയ  വനിളനിച്ചുകചര്ത്തു.  അനധനികൃത  പക്ടോര്ക്കനിയഗുയ  ചക്ടോലെയനില്നനിന്നുള്ള
യക്ടോത്രക്കക്ടോരുലട  കറക്ടോഡയ്ക്ക്  മുറനിച്ചുള്ള  വരവയ  അപകേടങ്ങളക്കയ്ക്ക്  ഇടവരുത്തുന്നുലവനയ്ക്ക്
കയക്ടോഗയ വനിലെയനിരുതനി.  ഇതയ്ക്ക് പരനിഹരനികനതനിനക്ടോയനി ബഷ്ട്രീമക്ടോപള്ളനി ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ
വരുന ബസ്സുകേള കേനിഴകക്കകക്കക്ടോട വഴനി അടകളങ്ങര ലസന്ടല് സ്കൂളനിനയ്ക്ക് മുന്വശേയ
യു  കടണ്  എടുകനലതക്ടോഴനിവക്ടോക്കനി  തനിരനിലകേ  ബഷ്ട്രീമക്ടോപള്ളനിയനികലെയയ്ക്ക്  സര്വ്വഷ്ട്രീസയ്ക്ക്
നടത്തുനതനിനയ  അവനിലട  ബസയ്ക്ക്  സ്റ്റേക്ടോനനിനയ്ക്ക്  സമഷ്ട്രീപയ  പ്രവര്തനിച്ചുവരുന
ഓകടക്ടോറനിക്ഷക്ടോ  സ്റ്റേക്ടോനയ്ക്ക്  ഗക്ടോന്ധനി  പക്ടോര്ക്കനിനയ്ക്ക്  സമഷ്ട്രീപയ  റക്ടോമയ്ക്ക്  നനിര്മ്മനിച്ചയ്ക്ക്  പക്ടോര്ക്കയ്ക്ക്
ലചയ്യുനതനിനയ  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ചു.  18-8-2016-ല്  ടക്ടോന്കസക്ടോര്ടയ്ക്ക്  കേമ്മഷ്ട്രീഷണര്  വഷ്ട്രീണ്ടുയ
ബന്ധലപ്പെടവരുലട  കയക്ടോഗയ  വനിളനികകേയുയ  ബക്ടോരനികക്കഡുകേളയ  മഷ്ട്രീഡനിയനകേളയ
കേക്ടോല്നട  യക്ടോത്രക്കക്ടോര്  മുറനിച്ചയ്ക്ക്  കേടക്കക്ടോത  രഷ്ട്രീതനിയനില്  ക്രമഷ്ട്രീകേരനികകേ,
ഡനിലലവഡറുകേള  ലപക്ടോളനിച്ചയ്ക്ക്  മക്ടോറ്റുകേ,  ലഡസ്റ്റേനികനഷന്  കബക്ടോര്ഡയ്ക്ക്,  നമര്  എനനിവ
സക്ടോപനികകേ  തുടങ്ങനിയ  നടപടനികേള  സസഷ്ട്രീകേരനിക്കക്ടോന്  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനികകേയുയ  ലചയ്തു.
പഴവങ്ങക്ടോടനി മുതല് അടകളങ്ങര വലര മൂനയ്ക്ക് സനിഗ്നല് ലലലെറ്റുകേള സക്ടോപനിച്ചയ്ക്ക് ബസയ്ക്ക്
കബകേളയ  നടപ്പെക്ടോതകേളയ  ലപഡസനിയന്  കക്രക്ടോസനിയഗുകേളയ  പൂര്തനിയക്ടോക്കനി
ലകേ.എസയ്ക്ക്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട വസ്തുവനിലലെ ലെഭശ്യമക്ടോയ സലെകതയയ്ക്ക് ബസയ്ക്ക് പക്ടോര്ക്കനിയഗയ്ക്ക്
മക്ടോറ്റക്ടോനള്ള  നടപടനി  സസഷ്ട്രീകേരനികനതക്ടോണയ്ക്ക്.  കൂടുതല്  ടക്ടോഫനികേയ്ക്ക്  ഉകദശ്യക്ടോഗസകരയുയ
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വക്ടോര്ഡര്മക്ടോകരയുയ  നനിയമനിച്ചയ്ക്ക്  ഗതക്ടോഗതകരുകയ  അപകേടങ്ങളയ  ഒരു  പരനിധനിവലര
കുറയക്ടോന്  സക്ടോധനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.   സുരക്ഷനിതമക്ടോയനി കറക്ടോഡയ്ക്ക് മുറനിച്ചയ്ക്ക്  കേടക്കക്ടോന്  ഫൂടയ്ക്ക്  ഓവര്
ബനിഡ്ജയ്ക്ക് സക്ടോപനിക്കക്ടോനള്ള കപ്രക്ടോജകയ്ക്ക്  ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല് നല്കുനതനിനയ്ക്ക്  നക്ടോറ്റയ്ക്ക്പക്ടോക്കയ്ക്ക്-ലന
ചുമതലെലപ്പെടുതനിക്കഴനിഞ.   കൂടുതല്  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  കഫക്ടോഴനിലന  നനികയക്ടോഗനിക്കക്ടോന്
ടക്ടോഫനികേയ്ക്ക്  അസനിസ്റ്റേനയ്ക്ക്  കേമ്മഷ്ട്രീഷണകറയുയ  ചുമതലെലപ്പെടുതനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.
ദഷ്ട്രീര്ഘകേക്ടോലെക്ടോടനിസക്ടോനതനില്  ഗതക്ടോഗതകരുക്കനിനയ്ക്ക്  പരനിഹക്ടോരയ  കേക്ടോണക്ടോനള്ള
മക്ടോര്ഗങ്ങള ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് ആരക്ടോയുനതക്ടോണയ്ക്ക്.                                                 

5.  വയനക്ടോടനിലലെ വരളച്ച
ശഷ്ട്രീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശേശേഷ്ട്രീന്ദ്രന്:  സര്,  വയനക്ടോടയ്ക്ക്  ജനില്ല  ലകേക്ടോടുയവരളച്ചയനികലെയയ്ക്ക്

നഷ്ട്രീങ്ങുകേയക്ടോണയ്ക്ക്. കേക്ടോലെക്ടോവസക്ടോ വശ്യതനിയക്ടോനയ കകേരളതനില് ഏറ്റുവയ കൂടുതല് ബക്ടോധനിച്ച
ജനില്ലയക്ടോണയ്ക്ക് വയനക്ടോടയ്ക്ക്.  മഴയുലട ലെഭശ്യത  59%  ഇദൗ വര്ഷയ കുറഞ്ഞെനിട്ടുണയ്ക്ക്.  മണ്ണയ്ക്ക് ചുട്ടു
ലപക്ടോള്ളുനതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  മണ്ണനിരകേള,  ഞണയ്ക്ക്  തുടങ്ങനിയ  ജഷ്ട്രീവനികേള  ചലതക്ടോടുങ്ങുകേയുയ
തവളകേള  പലെക്ടോയനയ  ലചയ്യുകേയുമക്ടോണയ്ക്ക്.  വയനക്ടോടനില്  ലപക്ടോതുകവയുയ  പുല്പ്പെള്ളനി,
മുള്ളയലകേക്ടോല്ലനി  പ്രകദശേതയ്ക്ക്  പ്രകതശ്യകേനിച്ചുയ  കുടനിലവള്ളക്ഷക്ടോമയ  കനരനിടുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
കൃഷനിലയയുയ  ഇതയ്ക്ക്  ബക്ടോധനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  കേക്ടോപ്പെനി,  കുരുമുളകേയ്ക്ക്,  കതയനിലെ,  ഇഞനി,  ലനലെയ്ക്ക്ല്ല്
തുടങ്ങനിയ  കേക്ടോര്ഷനികകേക്ടോല്പ്പെനങ്ങളനില്  വന്  ഇടനിവയ്ക്ക്  ഉണക്ടോകുലമനക്ടോണയ്ക്ക്  കേക്ടോര്ഷനികേ
വനിദഗ്ദ്ധര്തലന  പറയുനതയ്ക്ക്.   ക്ഷഷ്ട്രീരകമഖലെകയയുയ  വരളച്ച  ബക്ടോധനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
തഷ്ട്രീറ്റയുയ  ലവള്ളവയ  കതടനി  വനശ്യമൃഗങ്ങള  നക്ടോടനിലെനിറങ്ങനി  കൃഷനി  നശേനിപ്പെനികകേയുയ
കേര്ഷകേലര  ലകേക്ടോല്ലുകേയുയ  ലചയ്യുന്നു.   തുലെക്ടോവര്ഷ  മഴലവള്ള സയഭരണയ,  തടയണ
നനിര്മ്മക്ടോണയ തുടങ്ങനിയ അടനിയന്തര നടപടനികേളലക്കക്ടോപ്പെയ ദഷ്ട്രീര്ഘകേക്ടോലെ പദതനികേളയ
നടപ്പെനിലെക്ടോക്കണയ.  കേക്ടോകവരനി നദഷ്ട്രീജലെ വനിനനികയക്ടോഗയ, കേക്ടോര്ബണ് നബ്യൂടല് ജനില്ലയക്ടോക്കനി
മക്ടോറ്റല് തുടങ്ങനിയവ ഇതനിലന ഭക്ടോഗമക്ടോണയ്ക്ക്.   തരയമക്ടോറ്റലപ്പെട മുഴവന് ലനല്വയലകേളയ
തനിരനിച്ചയ്ക്ക്  ലനല്വയലകേളക്ടോക്കക്ടോന്കവണനി  ലനല്ക്കൃഷനിക്കയ്ക്ക്  പൂര്ണ്ണമക്ടോയ  സബ്സനിഡനി
അനവദനിക്കണയ.  അടുതകേക്ടോലെതയ്ക്ക്  പത്രമക്ടോധശ്യമങ്ങളനില്  വന  വയനക്ടോടയ്ക്ക്  ജനില്ല
ഒഴനിലകേയുള്ള  ചനിലെ  ജനില്ലകേലള  വരളച്ച  ബക്ടോധനിത  ജനില്ലയക്ടോയനി  പ്രഖശ്യക്ടോപനിച്ചു  എന
വക്ടോര്ത   വയനക്ടോടനിലലെ  ജനങ്ങളക്കനിടയനില്  വലെനിയ  ആശേങ്കയുയ  ഉല്ക്കണയുയ
പ്രതനികഷധവലമക്ടോലക്ക  ഉണക്ടോക്കനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  അതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  വയനക്ടോടനിലന  വരളച്ച
ബക്ടോധനിത ജനില്ലകേളലട പടനികേയനില് ഉളലപ്പെടുത്തുനതനിനയ  കൂടക്ടോലത മുഖശ്യമനനിയുലട
കനതൃതസതനില് ഉനതതലെ കയക്ടോഗയ  വനിളനിച്ചുകചര്തയ്ക്ക്  വയനക്ടോടയ്ക്ക്  ജനില്ലയനില് വരളച്ച
കനരനിടുനതനിനള്ള പദതനികേള  പ്രഖശ്യക്ടോപനികനതനിനയ നടപടനി സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണയ. 

മനി  .    ലചയര്മക്ടോന്  : ഈ  വനിഷയലത  സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  ശഷ്ട്രീ.  ഐ.  സനി.
ബക്ടോലെകൃഷ്ണനയ  കനക്ടോടഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  അകദ്ദേഹതനിനയ്ക്ക്  ഒരു  മനിനനിടയ്ക്ക്
സയസക്ടോരനിക്കക്ടോയ. 
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ശഷ്ട്രീ  .    ലഎ  .    സനി  .    ബക്ടോലെകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഇദൗ വനിഷയവമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  ഇദൗ
ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  അധനികേക്ടോരതനില്  വനയ്ക്ക്  ആദശ്യ  നനിയമസഭയനില്തലന  ഞക്ടോന്
സബ്മനിഷന്  ഉനയനിച്ചനിരുന്നു.   ഇകപ്പെക്ടോള  ശഷ്ട്രീ.  സനി.  ലകേ.  ശേശേഷ്ട്രീന്ദ്രന്  ഇവനിലട
സൂചനിപ്പെനിച്ചതുകപക്ടോലലെ  എലന  മണ്ഡലെതനിലെക്ടോണയ്ക്ക്  പുല്പ്പെള്ളനി,  മുള്ളയലകേക്ടോല്ലനി
പഞക്ടോയത്തുകേള.  ഏതക്ടോണയ്ക്ക്  1995  മുതല്  എല്ലക്ടോ  വര്ഷവയ  വരളച്ച
രൂക്ഷമക്ടോയനിലക്കക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  നമ്മലളക്ടോലക്ക  ആശയനികന  കേബനനി
നദനികപക്ടോലയ വറ്റനിവരണയ്ക്ക് വലെനിയ പ്രശ്നങ്ങള സൃഷനിച്ചുലകേക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  കേക്ടോപ്പെനി,
കുരുമുളകേയ്ക്ക്  തുടങ്ങനിയ  കേക്ടോര്ഷനികേ  വനിളകേള  നശേനികകേയുയ  മണ്ണനിരകേള  കൂടകതക്ടോലട
ചലതക്ടോടുങ്ങുകേയുമക്ടോണയ്ക്ക്.   സയസക്ടോന  വരളച്ചക്ടോ  നനിരഷ്ട്രീക്ഷണ  ലസല്  ശേനിപക്ടോര്ശേ
നല്കേനിയതയ്ക്ക്   തൃശ്ശൂര്,  പക്ടോലെക്കക്ടോടയ്ക്ക്,  എറണക്ടോകുളയ,  പതനയതനിട,  ഇടുക്കനി  എനഷ്ട്രീ  5
ജനില്ലകേളക്ടോലണനയ്ക്ക് ഇദൗ കേഴനിഞ്ഞെ ദനിവസയ പത്രതനില് ഒരു വക്ടോര്ത വനനിരുന്നു. 1995
മുതല് ശഷ്ട്രീ. ലകേ. മുരളഷ്ട്രീധരന് എയ.പനി. ആയനിരുന കേക്ടോലെഘടയ മുതല് അകദ്ദേഹയ ഇദൗ
കേക്ടോരശ്യതനില്  ഇടലപടനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ശഷ്ട്രീ.  എ.  ലകേ.  ആനണനി  മുഖശ്യമനനിയക്ടോയനിരുന
സമയതയ്ക്ക് അവനിലട സന്ദര്ശേനിച്ചയ്ക്ക് കേര്ഷകേര്ക്കയ്ക്ക് ആശേസക്ടോസയ പകേര്ന്നുലകേക്ടോടുതനിട്ടുണയ്ക്ക്.
ഇദൗ  കേഴനിഞ്ഞെ  ഘടങ്ങളനിലയ  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയുയ  ഇനലത  മുഖശ്യമനനിയുയ  മുന്
മുഖശ്യമനനി ശഷ്ട്രീ. ഉമ്മന് ചക്ടോണനിയുയ അവനിലട സന്ദര്ശേനിച്ചനിട്ടുള്ളതക്ടോണയ്ക്ക്. എനനിട്ടുയ ആദശ്യ
പടനികേയനില്നനിന്നുയ വയനക്ടോടയ്ക്ക്  ജനില്ലലയ ഒഴനിവക്ടോക്കനിയതനില് കേടുത പ്രതനികഷധമുണയ്ക്ക്.
അതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  ആദശ്യ  പടനികേയനില്തലന  ഉളലപ്പെടുതനി  വയനക്ടോടയ്ക്ക്  ജനില്ലകയയുയകൂടനി
വരളച്ചക്ടോ ബക്ടോധനിത ജനില്ലയക്ടോയനി പ്രഖശ്യക്ടോപനിക്കണലമനക്ടോണയ്ക്ക് എലന ആവശേശ്യയ.

റവനദ്യുവയ ഭവനനനിര്മ്മക്ടോണവയ വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശേഖരന്):  സര്,
എയ.എല്.എ.  മക്ടോരക്ടോയ  ശഷ്ട്രീ.  സനി.ലകേ.  ശേശേഷ്ട്രീന്ദ്രനയ  ശഷ്ട്രീ.  ഐ.സനി.  ബക്ടോലെകൃഷ്ണനയ
ഉനയനിച്ച വയനക്ടോടനിലലെ വരളച്ച സയബന്ധനിച്ച വനിഷയയ വളലരകയലറ ശേരനിയക്ടോണയ്ക്ക്.
ഇതുസയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്    ആര്കയ  വശ്യതശ്യസക്ടോഭനിപ്രക്ടോയമനില്ല.  59 ശേതമക്ടോനയ  മഴ  ലെഭശ്യത
കുറഞ്ഞെ  ജനില്ലയക്ടോയനിടക്ടോണയ്ക്ക്  വയനക്ടോടനിലന  കേണക്കക്ടോക്കനിയനിരനികനതയ്ക്ക്.   ഒരു
ജനില്ലകയയുയ  വരളച്ചക്ടോ  ബക്ടോധനിത  ജനില്ലയക്ടോയനി  ഇകപ്പെക്ടോള  പ്രഖശ്യക്ടോപനിച്ചനിടനില്ല.  അതയ്ക്ക്
ലതറ്റനിദക്ടോരണക്ടോജനകേമക്ടോയ  വക്ടോര്തയക്ടോണയ്ക്ക്.  വരളച്ച  സയബന്ധനിച്ച  കേക്ടോരശ്യങ്ങളലട
പരനികശേക്ടോധനയക്ടോയനി  ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ  മുഖശ്യമനനിയുലട  കനതൃതസതനില്  13-10-2016-നയ്ക്ക്
കവകുകനരയ  5  മണനിക്കയ്ക്ക്  ഒരു  കയക്ടോഗയ  കചര്നനിരുന്നു.  കകേന്ദ്ര
മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളക്കനസൃതമക്ടോയനി  എല്ലക്ടോ  സയസക്ടോനങ്ങളയ  ഒകകക്ടോബര്  മക്ടോസതനില്
തലന  വരളച്ചക്ടോ  ബക്ടോധനിത  ജനില്ലകേള  പ്രഖശ്യക്ടോപനിക്കണലമനതയ്ക്ക്   സയബന്ധനിച്ച
നനിര്കദ്ദേശേമക്ടോണയ്ക്ക് ആ കയക്ടോഗതനില് മുകനക്ടോട്ടുവച്ചതയ്ക്ക്. എനക്ടോല് അതയ്ക്ക് വരളച്ചക്ടോ ബക്ടോധനിത
ജനില്ലകേളലട  പ്രഖശ്യക്ടോപനമക്ടോയനിരുനനില്ല.  ഈ  വക്ടോര്ത  മക്ടോധശ്യമങ്ങളനിലൂലട
പുറത്തുവനതുവഴനി  വളലര  ലതറ്റനിദക്ടോരണക്ടോജനകേമക്ടോയ  അവസയുണക്ടോയതനിലന
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തുടര്നയ്ക്ക്  പലെ മക്ടോധശ്യമ സുഹൃത്തുക്കളയ എകനക്ടോടുയ ഇക്കക്ടോരശ്യങ്ങള അകനസഷനിച്ചനിരുന്നു.
ഒരു  ജനില്ലയുയ  ഇകപ്പെക്ടോള  വരളച്ചക്ടോ  ബക്ടോധനിത  ജനില്ലയക്ടോയനി  പ്രഖശ്യക്ടോപനിച്ചനിടനില്ലക്ടോലയനയ്ക്ക്
സയശേയകലെശേലമകനശ്യ  ഞക്ടോന്  അറനിയനികകേയുണക്ടോയനി.  അതുമക്ടോത്രമല്ല  ഏറ്റവമധനികേയ
മഴ  ലെഭശ്യത  കുറഞ്ഞെ  വയനക്ടോടയ്ക്ക്  ജനില്ലലയ  ആദശ്യപടനികേയനില്  ഉളലപ്പെടുതക്ടോന്  ഇനനി
വരക്ടോന്  കപക്ടോകുന  ദരന്ത  നനിവക്ടോരണ  അകതക്ടോറനിറ്റനിയുലട  ആദശ്യകയക്ടോഗതനില്
തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിക്കക്ടോനനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  കകേന്ദ്ര  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളക്കനസൃതമക്ടോയനി  എല്ലക്ടോ
സയസക്ടോനങ്ങളയ  ഒകകക്ടോബര്  മക്ടോസതനില്തലന  ഏലതക്ടോലക്ക  ജനില്ലകേലള
ഏലതക്ടോലക്ക  സമയതയ്ക്ക്  വരളച്ച  ബക്ടോധനിതമക്ടോയനി  പ്രഖശ്യക്ടോപനിക്കണലമന  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനയ
കകേലക്കക്ടോകള്ളണതുണയ്ക്ക്.   ഒകകക്ടോബര്  മക്ടോസതനില്തലന  പതനയതനിട,  ഇടുക്കനി,
എറണക്ടോകുളയ,  തൃശ്ശൂര്,  പക്ടോലെക്കക്ടോടയ്ക്ക് എനഷ്ട്രീ ജനില്ലകേലള വരളച്ച ബക്ടോധനിത ജനില്ലകേളക്ടോയനി
പ്രഖശ്യക്ടോപനിക്കണലമന  നനിര്കദ്ദേശേമക്ടോണയ്ക്ക്  അനയ്ക്ക്  അവനിലട  ഉനയനിച്ചതയ്ക്ക്.  എനക്ടോല്
ഇതുസയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  യക്ടോലതക്ടോരു  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനവയ  എടുകകേയുണക്ടോയനില്ല.  വടകകേനിഴക്കന്
കേക്ടോലെവര്ഷതനിലന  മുകനക്ടോട്ടുള്ള  സസഭക്ടോവയ  പരനിഗണനിച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  നവയബര്
മക്ടോസതനില്  അവകശേഷനികന  മറ്റയ്ക്ക്  ജനില്ലകേളലട പ്രഖശ്യക്ടോപനയ  നടതണലമന്നുയ
തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ചു.  വരളച്ച  പ്രഖശ്യക്ടോപനികന  ജനില്ലകേളനില്  ലവള്ളയ
ഉപകയക്ടോഗനികനതനിനള്ള മുന്ഗണനക്ടോക്രമയ നനിശ്ചയനികനതനിനയ്ക്ക് തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.
കുടനിലവള്ളയ,  ഗക്ടോര്ഹനികേ ഉപകയക്ടോഗയ,  വളര്ത്തുമൃഗങ്ങള,  വനശ്യജഷ്ട്രീവനികേള,   കൃഷനി,
വശ്യവസക്ടോയയ  എനഷ്ട്രീ  നനിലെകേളനില്  2017  കമയയ്ക്ക്  മക്ടോസയ  വലര  പക്ടോലെനികക്കണ  ഓകരക്ടോ
നടപടനിക്രമങ്ങള സയബന്ധനിച്ചുയ തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ഇതയ്ക്ക് നനിലെവനില്  ഏറ്റവയ കുറവയ്ക്ക്
മഴ  ലെഭനികന  വയനക്ടോടയ്ക്ക്   ജനില്ലയനിലലെ   കൃഷനിക്കക്ടോലര   പ്രതനികൂലെമക്ടോയനി
ബക്ടോധനികലമനതനിനക്ടോല്  നനിലെവനിലള്ള  കൃഷനികകശേഷയ  തണുപ്പുകേക്ടോലെ  കൃഷനി
ആരയഭനികനതനിനമുമക്ടോയനി  കകേരളതനിലലെ  വടകകേനിഴക്കന്  കേക്ടോലെവര്ഷയ
ഗുരുതരമക്ടോയ  രഷ്ട്രീതനിയനില്  ആദശ്യപകുതനിയനില്  മഴകറവയ്ക്ക്  കേക്ടോണനികകേയക്ടോലണങ്കനില്
വരളച്ച  ബക്ടോധനിത  ജനില്ലയക്ടോയനി  പ്രഖശ്യക്ടോപനികനതക്ടോയനിരനികയ  ഉചനിതലമനക്ടോണയ്ക്ക്
തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ചനിരനികനതയ്ക്ക്.  ഇവനിലട  ഒരു  വശ്യതശ്യക്ടോസമുള്ളതയ്ക്ക്,  വയനക്ടോടനില്
ശക്ടോഘനഷ്ട്രീയമക്ടോയ രഷ്ട്രീതനിയനില് ഭൂജലെ സയരക്ഷണ പ്രവര്തനങ്ങളയ നഷ്ട്രീര്തടക്ടോധനിഷനിത
ജലെസയരക്ഷണ  പ്രവര്തനങ്ങളയ  കേഴനി ഞ്ഞെ  രണ്ടുവര്ഷമക്ടോയനി  ജനില്ലക്ടോ
ഭരണകൂടതനിലനയുയ നബക്ടോര്ഡനിലനയുയ കനതൃതസതനില് നടപ്പെക്ടോക്കനിയതയ്ക്ക്   ലെഭശ്യമക്ടോയ
ഭൂജലെകതക്ടോതനില്  പ്രതനിഫലെനികന്നുമുണയ്ക്ക്.  വരളച്ചക്ടോ  ബക്ടോധനിത  ജനില്ലയക്ടോയനി
പ്രഖശ്യക്ടോപനിച്ചക്ടോല്  വയനക്ടോടനിലലെ  കേര്ഷകേര്ക്കയ്ക്ക്  ഭൂജലെ  വനിനനികയക്ടോഗവയ  75  ശേതമക്ടോനയ
കേണയ്ക്ക്  കുറയ്കക്കണനിവരുയ.   സയസക്ടോന  ദരന്തനനിവക്ടോരണ  അകതക്ടോറനിറ്റനിയുലട
അടുത്തുകചരുന കയക്ടോഗതനില് വയനക്ടോടയ്ക്ക് ജനില്ലകയയുയ  വരളച്ചക്ടോ ബക്ടോധനിത ജനില്ലയക്ടോയനി
പ്രഖശ്യക്ടോപനികനതക്ടോണയ്ക്ക്.   കേക്ടോകവരനി  നദഷ്ട്രീജലെ കടബബ്യൂണല് വനിധനിപ്രകേക്ടോരയ  കേബനനി
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കബസനിനനില്  21 ടനി.എയ.സനി.  ജലെമക്ടോണയ്ക്ക്  അനവദനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.  കേബനനി കബസനിനനില്
2.8  ടനി.എയ.സനി.  ജലെയ  സയഭരനികനതനിനക്ടോയനി  കേക്ടോരക്ടോപ്പുഴ  പദതനിയനില്  ഡക്ടോയ
നനിര്മ്മനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  നനിലെവനില്  1.2  ടനി.എയ.സനി.  ജലെയ  കേക്ടോരക്ടോപ്പുഴ  ഡക്ടോമനില്
സയഭരനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  പദതനികേള  പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി  നടപ്പെനിലെക്ടോകനതനിനള്ള  നടപടനികേള
നടന്നുവരുന്നു.  കേക്ടോകവരനി  കടബബ്യൂണല്  അനവദനിച്ചനിരനികന  ജലെയ  പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി
ഉപകയക്ടോഗനികനതനിനകവണനി  ഒന്പതയ്ക്ക്  പുതനിയ  പദതനികേളലട  സക്ടോധശ്യതക്ടോപഠനയ
പൂര്തഷ്ട്രീകേരനിച്ചു.  കേക്ടോകവരനി  അവക്ടോര്ഡയ്ക്ക്  പ്രകേക്ടോരയ കേബനനി  കബസനിനനില് അനവദനിച്ച
ജലെയ  പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി  വനിനനികയക്ടോഗനികനതനിനക്ടോയനി  പ്രസ്തുത  കബസനിനനിലലെ  കപക്ടോഷകേ
നദനികേളലടയുയ  കകേവഴനികേളലടയുയ  കടക്ടോകപ്പെക്ടോഗ്രക്ടോഫനിക്കല് സര്കവ്വ നടത്തുനതനിനള്ള
നടപടനികേള നടന്നുലകേക്ടോണനിരനികന്നു. 

6.  '  അമ്മയുയ കുഞയ  '   ആശുപത്രനി

ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    എന്  .    ഷയസഷ്ട്രീര്:  സര്,  ആകഗക്ടോളവല്ക്കരണതനിലന  കേക്ടോലെതയ്ക്ക്
വനികേസനതനിലന പുതനിയ ഗക്ടോഥ രചനിക്കലപ്പെടതയ്ക്ക് തലെകശ്ശേരനിയനില്നനിനക്ടോണയ്ക്ക്.  2014-ല്
അനലത  ആകരക്ടോഗശ്യ  വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരുന  ശഷ്ട്രീ.  വനി.  എസയ്ക്ക്.  ശേനിവകുമക്ടോറനിലന
അദശ്യക്ഷതയനിലെക്ടോണയ്ക്ക്  ശഷ്ട്രീ.  കകേക്ടോടനികയരനി  ബക്ടോലെകൃഷ്ണന്  മുന്കേലയ്യെടുത്തുലകേക്ടോണയ്ക്ക്
അമ്മയുയ  കുഞയ  ആശുപത്രനി  തലെകശ്ശേരനിയനില്  തുടങ്ങണലമന  കേക്ടോരശ്യയ
തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ചതയ്ക്ക്.  ഡനി.പനി.ആര്.-ഉയ,  കപക്ടോസ്റ്റേയ്ക്ക് ക്രനികയഷനയ ലഹല്തയ്ക്ക് ഡനിപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്ലമനയ്ക്ക്
നടതണലമന്നുയ ഭൂമനി കഹക്ടോസനിറ്റല് മക്ടോകനജയ്ക്ക് ലമനയ്ക്ക് കേമ്മനിറ്റനി കേലണതണലമന്നുമുള്ള
നനിര്കദ്ദേശേതനിലന അടനിസക്ടോനതനില് ലെക്ടോനയ്ക്ക് പര്കച്ചസയ്ക്ക് കേമ്മനിറ്റനി രൂപഷ്ട്രീകേരനിച്ചു. പ്രസ്തുത
കേമ്മനിറ്റനിയുലട  ലചയര്മക്ടോന്  അനലത  എയ.പനി.  ശഷ്ട്രീ.  മുല്ലപ്പെള്ളനി  രക്ടോമചന്ദ്രനയ
കേണ്വഷ്ട്രീനര്  എയ.എല്.എ.  ശഷ്ട്രീ.  കകേക്ടോടനികയരനി ബക്ടോലെകൃഷ്ണനമക്ടോയനിരുന്നു.  കേണ്ണൂരനിലന
രക്ടോഷഷ്ട്രീയ  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേ  ഭുമനിലയനയ്ക്ക്  പറയുകമക്ടോഴയ  എല്ലക്ടോ  രക്ടോഷഷ്ട്രീയ  പക്ടോര്ടനികേളയ
വനികേസന  കേക്ടോരശ്യതനില്  കയക്ടോജനിച്ചു  പ്രവര്തനിച്ചു.  സനി.പനി.ഐ(എയ)-കനക്ടോലടക്ടോപ്പെയ
ഇടതുപക്ഷ  പ്രസക്ടോനവയ  കകേക്ടോണ്ഗ്രസ്സുയ  ബനി.ലജ.പനി.-യുലമല്ലക്ടോയ  കയക്ടോജനിച്ചയ്ക്ക്  ഒറ്റ
ദനിവസയലകേക്ടോണയ്ക്ക്  ഒരുകകേക്ടോടനി  അറുപതയ്ക്ക്  ലെക്ഷയ  രൂപ  പനിരനിലച്ചടുത്തു.  തകദ്ദേശേ
സസയയഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളനില്നനിനയ്ക്ക്  തുകേ  വക്ടോങ്ങുനതനിനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ  ഉതരവയ
അനലത  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  സര്ക്കക്ടോര്  നല്കേനി.  ഏതക്ടോണയ്ക്ക്  മൂനയ്ക്ക്  കകേക്ടോടനി
നക്ടോല്പ്പെതനിലയക്ടോനയ്ക്ക് ലെക്ഷയ രൂപ ഇകപ്പെക്ടോള ജനകേഷ്ട്രീയ കേമ്മനിറ്റനിയുലട കകേവശേമുണയ്ക്ക്.
ഈ ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് വനകപ്പെക്ടോള അതനിലന ജനി.ഒ.  ഇറക്കനി.  ഇതനിനക്ടോയനി  3.55  ഏക്കര്
ഭൂമനി  കേലണതനിലയന്നുയ  അതനില്  ലെഷ്ട്രീഗല്   കനിയറന്സുളലപ്പെലട  ലെഭനിച്ചുലവന്നുയ
അറനിയനികകേയുണക്ടോയനി.  തഹസനില്ദക്ടോര്  ഭൂമനി  ഏലറ്റടുകനതനില്  ഒരു
തടസവമനില്ലക്ടോലയനയ്ക്ക് അറനിയനിച്ച സക്ടോഹചരശ്യതനില്    ഭൂമനി ഏലറ്റടുക്കക്ടോന് ആവശേശ്യമക്ടോയ
നടപടനി  സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണയ.  അതനിനയ്ക്ക്  ഡനി.എല്.പനി.സനി.  രൂപഷ്ട്രീകേരനികനതനിനക്ടോയനി



സബ്മനിഷന് 375

പനിണറക്ടോയനി വനിജയന് സര്ക്കക്ടോര് 50 കകേക്ടോടനി രൂപ മക്ടോറ്റനിവച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്. ഇലതക്ടോരു ജനകേഷ്ട്രീയ
മൂവ്ലമനക്ടോണയ്ക്ക്. ഈ മൂവ്ലമനയ്ക്ക് കകേരളതനില് ഒരുപകക്ഷ ഇന്തശ്യയ്ക്കുതലന മക്ടോതൃകേയക്ടോയനി
ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനികയ.  തലെകശ്ശേരനി  അമ്മയുയ  കുഞയ  ആശുപത്രനിയുലട
നനിര്മ്മക്ടോണവമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  നനിലെനനില്കന  അനനിശ്ചനിതതസയ  ഒഴനിവക്ടോക്കനി  ഈ
ആശുപത്രനി  എത്രയുയ  ലപലടനയ്ക്ക്  യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥശ്യമക്ടോകക്കണതുണയ്ക്ക്.  പ്രസ്തുത  കമക്ടോഡല്
കകേരളതനിലലെങ്ങുയ  നമുക്കയ്ക്ക്  വശ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനികയ.  ഈ  ആശുപത്രനി
നനിര്മ്മനികനതനിനള്ള  തുകേ   ഹുണനികേയനിലൂലടയക്ടോണയ്ക്ക്  കേളകയ്ക്ക്  ലചയതയ്ക്ക്. തലെകശ്ശേരനി
അസയബനി  കകേക്ടോണ്സ്റ്റേനിറ്റദ്യുവന്സനിയനിലലെ  132  വക്ടോര്ഡുകേളനിലലെ  എല്ലക്ടോ
ജനപ്രതനിനനിധനികേളയ രക്ടോഷഷ്ട്രീയ പക്ടോര്ടനി കനതക്ടോക്കന്മക്ടോരുയ ഒലതക്ടോരുമനിച്ചയ്ക്ക് ഒരു ദനിവസയ
നടതനിയ കേളക്ഷലന ഭക്ടോഗമക്ടോണയ്ക്ക്  ഈ ആശുപത്രനികള്ള ഭൂമനി.  അതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  ഈ
ആശുപത്രനിയുലട ലകേടനിടയ പണനി ആരയഭനിച്ചയ്ക്ക് എത്രയുയ കവഗയ പൂര്തനിയക്ടോകനതനിനയ
ആവശേശ്യമക്ടോയ  തസനികേകേള  സൃഷനികനതനിനയ  നടപടനിയുണക്ടോകേണയ. ഒരു  ഭക്ടോഗതയ്ക്ക്
കേടലയ   മറുഭക്ടോഗതയ്ക്ക്  കകേക്ടോടയുലട  തടസവമുള്ളതനിനക്ടോല്  തലെ കശ്ശേരനി  ജനറല്
കഹക്ടോസനിറ്റല്  വനികേസനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കനില്ല.   ഈലയക്ടോരു  പശ്ചക്ടോതലെതനിലെക്ടോണയ്ക്ക്
അമ്മയുയ  കുഞയ  ആശുപത്രനിക്കക്ടോയനി  നഗരതനിനകേത്തുതലന  മലറ്റക്ടോരു  സലെയ
കേലണതനിയതയ്ക്ക്.  ഇവനിലട  നടതനിയ  ജനകേഷ്ട്രീയ  ഇടലപടലെനില്  എല്ലക്ടോ  രക്ടോഷഷ്ട്രീയ
പക്ടോര്ടനികേളയ  കയക്ടോജനിച്ചതനിലന  ഫലെമക്ടോയക്ടോണയ്ക്ക്  ആശുപത്രനിക്കക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ  ഭൂമനിയുയ
ഫണ്ടുയ സസരൂപനിച്ചതയ്ക്ക്.  ശഷ്ട്രീമതനി കശേലെജ ടഷ്ട്രീച്ചര് ഇതനിലന നഷ്ട്രീക്കയ നല്ല രഷ്ട്രീതനിയനില്
നടത്തുന്നുണയ്ക്ക്. പകക്ഷ ഇതനിനയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടനി കവഗതയുണക്ടോകേണയ. ജനങ്ങകളക്ടോടയ്ക്ക് മറുപടനി
പറകയണ  ഉതരവക്ടോദനിതസയ  ഇവനിടലത  ലപക്ടോതുരക്ടോഷഷ്ട്രീയ  പ്രസക്ടോനങ്ങളകണയ്ക്ക്.
അതുലകേക്ടോണയ്ക്ക് സമയബന്ധനിതമക്ടോയനി ഇതനിലന പ്രവര്തനയ പൂര്തഷ്ട്രീകേരനിക്കണലമനയ്ക്ക്
അഭശ്യര്ത്ഥനികന്നു.  

ആകരക്ടോഗശ്യവയ സക്ടോമൂഹശ്യനഷ്ട്രീതനിയുയ വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    കശേലെജ
ടഷ്ട്രീച്ചര്):  സര്,  23-6-2014-ല്  മുന്  ആകരക്ടോഗശ്യ  വകുപ്പുമനനിയുലട
അദശ്യക്ഷതയനില്കച്ചര്ന  കയക്ടോഗതനില്  തലെകശ്ശേരനി  അമ്മയുയ  കുഞയ
ആശുപത്രനി  ലകേടനിടനനിര്മ്മക്ടോണതനിനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ  സലെയ  കേലണതക്ടോന്
തഷ്ട്രീരുമക്ടോനലമടുലതങ്കനിലയ അനയ്ക്ക് ഇതുസയബന്ധനിച്ച ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് ഉതരവകേലളക്ടോന്നുയ
പുറലപ്പെടുവനിച്ചനിരുനനില്ല.   ഇവനിലട  പ്രഖശ്യക്ടോപനിച്ചതുകപക്ടോലലെ  എല്ലക്ടോവരുയ  കചര്നയ്ക്ക്
ജനകേഷ്ട്രീയ  കേമ്മനിറ്റനി  ഉണക്ടോക്കനി  തകദ്ദേശേസസയയഭരണ  സക്ടോപനതനിലന  കൂടനി
സഹക്ടോയകതക്ടോടുകൂടനി  തലെകശ്ശേരനി  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റനിയനിലലെ  തനിരുവങ്ങക്ടോടയ്ക്ക്  വനികല്ലജനില്
വയലെളയ കദശേതയ്ക്ക് സര്കവ്വ നമര് 5/1-ല്ലപ്പെട സലെയ കേലണതക്ടോന് ശമനികകേയുയ
അതയ്ക്ക്  നല്കേക്ടോന് ഉടമകേള സമ്മതയ പ്രകേടനിപ്പെനികകേയുയ  ലചയനിരുന്നു.  ഈ സലെയ
ഏലറ്റടുക്കക്ടോന്  നനിയമ  തടസമനിലല്ലനയ്ക്ക്  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  പഷ്ട്രീഡറുയ  അറനിയനിച്ചനിരുന്നു.
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ആശുപത്രനികകവണനി ഏലറ്റടുകന സലെയ  രജനിസ്റ്റേര്  ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്  രജനികസഷന്
ഫഷ്ട്രീസയ്ക്ക്,  സ്റ്റേക്ടോമയ്ക്ക്  ഡബ്യൂടനി  എനനിവ  ഒഴനിവക്ടോകനതയ്ക്ക്  സയബന്ധനിച്ച  അഭനിപ്രക്ടോയയ
ആരക്ടോയുനതനിനക്ടോയനി  റവനബ്യൂ  വകുപ്പെനികലെയയ്ക്ക്  അയച്ച  ഫയല്  ഇകപ്പെക്ടോള
പരനികശേക്ടോധനയനിലെക്ടോണയ്ക്ക്. ആശുപത്രനിക്കക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ സലെയ ഏലറ്റടുകന കേക്ടോരശ്യതനില്
കവഗതകറവണക്ടോയനിരുന്നു എനതയ്ക്ക് വക്ടോസവമക്ടോണയ്ക്ക്.  റവനബ്യൂ വകുപ്പുമക്ടോയനി ബന്ധലപ്പെട
ചനിലെ കപപ്പെറുകേള കനിയര് ലചയയ്ക്ക് ലെഭനിക്കക്ടോതതുലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക് കവഗതകറവണക്ടോയതയ്ക്ക്.
ഈ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  അധനികേക്ടോരതനില്  വനതനിനകശേഷയ  എത്രയുയ  കവഗയ
ആശുപത്രനിയുലട  നനിര്മ്മക്ടോണയ  സക്ടോധശ്യമക്ടോക്കണലമന  ആഗ്രഹതക്ടോല്
കവഗതയനില്തലന  പ്രവര്തനയ  നഷ്ട്രീക്കനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  അതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനിടക്ടോണയ്ക്ക്
9-8-2016-നയ്ക്ക്  ഈ  ആശുപത്രനി  ഏലറ്റടുകനതനിനയ്ക്ക്  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ഉതരവയ്ക്ക്
പുറലപ്പെടുവനിച്ചതയ്ക്ക്.  അതനിനകശേഷയ  ആകരക്ടോഗശ്യ  വകുപ്പുമനനിലയന  നനിലെയനില്  ഞക്ടോന്
പ്രസ്തുത സലെയ സന്ദര്ശേനികകേയുയ നക്ടോട്ടുകേക്ടോരുമക്ടോയുയ സലെകമലറ്റടുപ്പെയ്ക്ക് കേമ്മനിറ്റനിയുമക്ടോയുയ
ചര്ച്ച ലചയ്യുകേയുയ  ആകരക്ടോഗശ്യവകുപ്പു ലസക്രടറനിലയ അവനികടയയ്ക്ക് അയച്ചയ്ക്ക് അവനിടലത
ആളകേളമക്ടോയനി ചര്ച്ച ലചയനിട്ടുമുണയ്ക്ക്.  ഇവനിലടവച്ചുയ ചര്ച്ച നടതനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  അതനിലന
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  നടപടനിക്രമങ്ങള കവഗതനില് മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്നുണയ്ക്ക്.  സലെകമലറ്റടുക്കല്
പ്രക്രനിയയക്ടോണയ്ക്ക്  ഇനനി  അവനിലട  നടകക്കണതയ്ക്ക്.  ജനകേഷ്ട്രീയ  കേമ്മനിറ്റനിയുയ
തകദ്ദേശേസസയയഭരണ സക്ടോപനങ്ങളയ  ഇടലപടയ്ക്ക്  എത്രയുയ  കവഗയ  സലെകമലറ്റടുക്കല്
പ്രക്രനിയ  പൂര്തനിയക്ടോക്കണയ.  മക്ടോതൃകേക്ടോപരമക്ടോയ  പ്രവര്തനതനിലൂലടയക്ടോണയ്ക്ക്
ജനങ്ങളനില്നനിനയ്ക്ക്  പണയ  സസരൂപനിച്ചതയ്ക്ക്.  ആ  പണയ  ഉപകയക്ടോഗലപ്പെടുതനി
സലെകമലറ്റടുക്കല്  പ്രക്രനിയ  നടതക്ടോവനകതയുള.  കേക്ടോരശ്യങ്ങളക്കയ്ക്ക്  കവഗത
കകേവനനിട്ടുണയ്ക്ക്.  മക്ടോന്ദശ്യവനിരുദ  പക്ടോകക്കജനില്  ഉളലപ്പെടുതനി  50  കകേക്ടോടനി  രൂപ
തലെകശ്ശേരനിയനിലലെ  അമ്മയുയ  കുഞയ  ആശുപത്രനികകവണനി  വകേയനിരുതനിയനിട്ടു
ലണനതക്ടോണയ്ക്ക്  ഏറ്റവയ  സകന്തക്ടോഷകേരവയ  അഭനിമക്ടോനകേരവമക്ടോയനിട്ടുള്ള  കേക്ടോരശ്യയ.  ഇദൗ
ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  കൂടുതല്  ശദകയക്ടോടുകൂടനി  ഇക്കക്ടോരശ്യയ  പരനിഗണനികനതക്ടോണയ്ക്ക്.
സലെകമലറ്റടുക്കല്  എത്രയുയ  കവഗതനില്  പൂര്തനിയക്ടോക്കനി  ലകേടനിട  നനിര്മ്മക്ടോണയ
ആരയഭനികനതനിനള്ള  നടപടനികേള  നഷ്ട്രീകന്നുണയ്ക്ക്.  ലകേടനിട  നനിര്മ്മക്ടോണയ
പൂര്തനിയക്ടോകുന  മുറയയ്ക്ക്  ഈ  ആശുപത്രനിക്കക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ   തസനികേകേളകൂടനി
സൃഷനികനതനിനയ നനിയമനയ നടത്തുനതനിനമുള്ള നടപടനികേള സസഷ്ട്രീകേരനികനതക്ടോണയ്ക്ക്.

7.  കേക്ടോക്കത്തുരുതയ്ക്ക് പക്ടോലെതനിലന നനിര്മ്മക്ടോണയ
ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫയ്ക്ക്:  സര്,  അരൂര്  മണ്ഡലെതനിലള്ള  എഴപുന

ഗ്രക്ടോമപഞക്ടോയതനിലലെ  അതനിമകനക്ടോഹരമക്ടോയ   കേക്ടോക്കത്തുരുതയ്ക്ക്  ദസഷ്ട്രീപനിലനകറനിച്ചയ്ക്ക്
ഇനലത  മക്ടോതൃഭൂമനി  പത്രതനില്  ഒരു  വക്ടോര്ത  വനനിട്ടുണയ്ക്ക്.  "കലെക്ടോകേയ  ചുറ്റുകമക്ടോള
നമ്മുലട  കേക്ടോക്കത്തുരുത്തുയ  കേക്ടോണണയ”എനയ്ക്ക്  നക്ടോഷണല് കജക്ടോഗ്രഫനികേയ്ക്ക്  മക്ടോഗസനിന്
കലെക്ടോകേതനിലലെ  24  നല്ല  സലെങ്ങളലട  കൂടതനില്  ആ  തുരുതനിലനകറനിച്ചുയ
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പരക്ടോമര്ശേനികന്നുണയ്ക്ക്.  പകക്ഷ അവനിടലത ജനങ്ങളക്കയ്ക്ക്  മറുകേരയനില് കപക്ടോകേക്ടോനള്ള
ഏകേമക്ടോര്ഗയ  ലചറനിയ  വള്ളങ്ങളക്ടോണയ്ക്ക്.  സ്കൂളനില്  കപക്ടോകുനതനിനയ  ആശുപത്രനിയനില്
കപക്ടോകുനതനിനലമല്ലക്ടോയ ഇദൗ ലചറനിയ വള്ളങ്ങളക്ടോണയ്ക്ക് ഉപകയക്ടോഗനികനതയ്ക്ക്. പ്രകൃതനിയുലട
പ്രതനികൂലെക്ടോവസയനില്  പുറകതയയ്ക്ക്  കേടക്കക്ടോന്  നനിര്വ്വക്ടോഹമനില്ലക്ടോലത  പലെകപ്പെക്ടോഴയ
പലെര്കയ  ഇനര്വദ്യുവനിനകപക്ടോലയ  കപക്ടോകേക്ടോനക്ടോവക്ടോത  അവസക്ടോവനികശേഷവയ  വള്ളയ
മറനിഞ്ഞെയ്ക്ക് കുടനികേളക്കയ്ക്ക് അപകേടങ്ങള സയഭവനികനതുയ ധക്ടോരക്ടോളമക്ടോയനി ഉണക്ടോയനിട്ടുണയ്ക്ക്.
ഇദൗ സക്ടോഹചരശ്യയ കബക്ടോധശ്യലപ്പെടുതനിയക്ടോണയ്ക്ക് കേഴനിഞ്ഞെ എല്.ഡനി.എഫയ്ക്ക്. സര്ക്കക്ടോരനിലന
കേക്ടോലെതയ്ക്ക് മക്ടോന്ദശ്യവനിരുദ പക്ടോകക്കജനില് ഉളലപ്പെടുതനി 4.75 കകേക്ടോടനി രൂപയയ്ക്ക് പക്ടോലെതനിനയ്ക്ക്
എ.എസയ്ക്ക്. നല്കേനിയതയ്ക്ക്. എനക്ടോല് നനിര്മ്മക്ടോണയ ആരയഭനിച്ചകപ്പെക്ടോള ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് മക്ടോറനി.
ഒരു  കേക്ടോര്ടബനിള ബനിഡ്ജക്ടോണയ്ക്ക് ആരയഭനിച്ചതയ്ക്ക്.  നനിര്മ്മക്ടോണസമയതയ്ക്ക് ഒരു തര്ക്കവയ
ഉനയനിക്കക്ടോതനിരുന  ഒരു സലെമുടമ രക്ടോഷഷ്ട്രീയ കുതനിതനിരുപ്പുകേലള തുടര്നയ്ക്ക് വക്ടോക്കക്ടോല്
നല്കേനിയ  കേണ്ലസനയ്ക്ക്  പനിന്വലെനിച്ചയ്ക്ക്  കകേസയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുതതുകേക്ടോരണയ  പക്ടോലെയ  പണനി
മുടങ്ങനി. പനിനഷ്ട്രീടയ്ക്ക് ജനില്ലക്ടോ കേളകറുലട സക്ടോനനിദശ്യതനില് നനിരവധനി കയക്ടോഗങ്ങള കചര്നയ്ക്ക്
ഭൂമനി  ഏലറ്റടുകന  നടപടനികേലളല്ലക്ടോയ  ആരയഭനിച്ചു,  റവനബ്യൂ  വകുപ്പെനിലന  എല്ലക്ടോ
നടപടനികേളയ  പൂര്തഷ്ട്രീകേരനിച്ചു.  ജപ്പെക്ടോന് കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട കേണക്ഷനളലപ്പെലട
എല്ലക്ടോയ മക്ടോറ്റനി എകപ്പെക്ടോള കവണലമങ്കനിലയ പണനി തുടങ്ങക്ടോയ എന സനിതനി വനകപ്പെക്ടോള
കകേക്ടോണ്ടക്ടോകര്  വര്ക്കയ്ക്ക്  ഉകപക്ഷനിച്ചുകപക്ടോയനി.  പുതുക്കനിയ  എസ്റ്റേനികമറ്റയ്ക്ക്  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  പകക്ഷ  ബജറ്റനിലെനില്ലക്ടോതതനിനക്ടോല്  ഫനിനക്ടോന്സയ്ക്ക്  വകുപ്പെനില്  നനിനയ്ക്ക്
ലസഷശ്യല്    സക്ടോങ്ഷന്  ലെഭനിക്കണയ.  അതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  എത്രയുയകവഗയ  സക്ടോയഗ്ഷന്
വക്ടോങ്ങനി  നനിര്മ്മക്ടോണയ  പൂര്തഷ്ട്രീകേരനികനതനിനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ  നടപടനികേള
സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണലമനക്ടോണയ്ക്ക്  വനിനഷ്ട്രീതമക്ടോയനി  എനനിക്കയ്ക്ക്  അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കക്ടോനള്ളതയ്ക്ക്.  ദസഷ്ട്രീപയ്ക്ക്
നനിവക്ടോസനികേളലട ചനിരകേക്ടോലെ സസപ്നമക്ടോയ   ഒരു പക്ടോലെമക്ടോണനിതയ്ക്ക്. 

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുയ രജനികസഷനയ വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    ജനി  .    സുധക്ടോകേരന്):  സര്,
14-09-2009-ലലെ ഉതരവയ്ക്ക് പ്രകേക്ടോരയ അരൂര് നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെതനിലലെ എഴപുന
ഗ്രക്ടോമപഞക്ടോയതനിലലെ  കേക്ടോക്കത്തുരുതയ്ക്ക്  പക്ടോലെതനിനയ്ക്ക്  4.16  കകേക്ടോടനി  രൂപയയ്ക്ക്
ഭരണക്ടോനമതനിയുയ  4.52  കകേക്ടോടനി രൂപയയ്ക്ക് സക്ടോകങ്കതനികേക്ടോനമതനിയുയ കനടനി  8-3-2012-നയ്ക്ക്
പക്ടോലെയ  പണനി  ആരയഭനിലച്ചങ്കനിലയ  സലെകമലറ്റടുപ്പെനികനക്ടോടനബന്ധനിച്ച   തര്ക്കലത
തുടര്നയ്ക്ക്  നനിലെവനിലള്ള  കേരക്ടോറുകേക്ടോരന്  പണനി  ഉകപക്ഷനിച്ചതനിനക്ടോല്
20-01-2016-ലലെ ഉതരവപ്രകേക്ടോരയ റനിസയ്ക്ക് ആനയ്ക്ക് കകേക്ടോസ്റ്റേനില്ലപ്പെടുതനി കേരക്ടോറുകേക്ടോരലന
ഒഴനിവക്ടോകകേയക്ടോണുണക്ടോയതയ്ക്ക്. ഇദൗ പ്രവൃതനിക്കക്ടോയുള്ള പുതുക്കനിയ എസ്റ്റേനികമറ്റയ്ക്ക് ബജറ്റനില്
ഉളലപ്പെടുതനിയനിടനില്ലക്ടോതതനിനക്ടോലെക്ടോണയ്ക്ക്  ഭരണക്ടോനമതനി  നല്കേക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോതതയ്ക്ക്.
ബജറ്റനില്  ഉളലപ്പെടുത്തുന  മുറയയ്ക്ക്   ഫനിനക്ടോന്ഷശ്യല്  സക്ടോങ്ഷന്  ലെഭശ്യമക്ടോക്കനിലക്കക്ടോണയ്ക്ക്
പക്ടോലെതനിലന പണനി പൂര്തഷ്ട്രീകേരനികനതനിനള്ള നടപടനികേള സസഷ്ട്രീകേരനികനതക്ടോണയ്ക്ക്.
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8.  ലകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂര് കബപ്പെക്ടോസനിലലെ കറക്ടോഡപകേടങ്ങള

ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില്  കുമക്ടോര്  : സര്,  എലന  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെമക്ടോയ
ലകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂര്  കബപ്പെക്ടോസയ്ക്ക്  എലെനികവറ്റഡയ്ക്ക്  കഹകവ  നനിര്മ്മക്ടോണവമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെട
വനിഷയമക്ടോണയ്ക്ക്  ശദയനില്ലപ്പെടുത്തുനതയ്ക്ക്.  യക്ടോലതക്ടോരുവനിധ  സമ്മര്ദ്ദേവമനില്ലക്ടോലത
കബപ്പെക്ടോസനിനക്ടോയനി സലെയ വനിട്ടുലകേക്ടോടുത നനിവക്ടോസനികേളക്ടോണനിവര്. കബപ്പെക്ടോസയ്ക്ക് കറക്ടോഡയ്ക്ക്
വനകപ്പെക്ടോള  ലകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂര്  പടണയ  രണക്ടോയനി  വനിഭജനിക്കലപ്പെടുകേയക്ടോണുണക്ടോയതയ്ക്ക്.
പതനിനക്ടോയനിരക്കണക്കനിനയ്ക്ക്  ആളകേളലട  യക്ടോത്രക്ടോസദൗകേരശ്യങ്ങള  നനികഷധനിക്കലപ്പെട്ടു.
ലകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂര്  കക്ഷത്രയ,  പള്ളനി,  നഗരസഭ,  സ്കൂള  ഉളലപ്പെലടയുള്ള  സര്ക്കക്ടോര്
സക്ടോപനങ്ങളനികലെയയ്ക്ക്  വരുനതനിനയ്ക്ക്  ജനങ്ങള  ബുദനിമുടയ്ക്ക്  അനഭവനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
ഇലതക്ടോരു കബപ്പെക്ടോസയ്ക്ക് കറക്ടോഡയ്ക്ക് മക്ടോത്രമല്ല.  എന്.എച്ചയ്ക്ക്. 66-ലന ഭക്ടോഗമക്ടോയ നക്ടോഷണല്
കഹകവയക്ടോണയ്ക്ക്.  50  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണയ്ക്ക്  ഇതനിനക്ടോയനി  ലചലെവഴനിച്ചതയ്ക്ക്.  ഉദ്ഘക്ടോടനയ
കേഴനിഞ്ഞെയ്ക്ക്  2  വര്ഷമക്ടോകുകമക്ടോകഴകയ കബപ്പെക്ടോസനിലയ അനബന്ധ കറക്ടോഡുകേളനിലമക്ടോയനി
20  ദക്ടോരുണ  മരണങ്ങളയ  നൂറയ്ക്ക്  കേണക്കനിനയ്ക്ക്  അപകേടങ്ങളമക്ടോണയ്ക്ക്  ഉണക്ടോയതയ്ക്ക്.
മരനിച്ചവരനില്  ഏലറയുയ  കറക്ടോഡയ്ക്ക്  മുറനിച്ചയ്ക്ക്  കേടകന  തകദ്ദേശേഷ്ട്രീയരക്ടോയ  നക്ടോട്ടുകേക്ടോരക്ടോണയ്ക്ക്.
പലെരുയ  മക്ടോസങ്ങളക്ടോയനി  കേനിടപ്പെനിലെക്ടോണയ്ക്ക്,  ലെക്ഷക്കണക്കനിനയ്ക്ക്  രൂപയക്ടോണയ്ക്ക്  ചനികേനിത്സക്ടോ
ലചലെവനിനക്ടോയനി മുടകക്കണനിവനനിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.  തനികേച്ചുയ അശേക്ടോസഷ്ട്രീയമക്ടോയ നനിര്മ്മക്ടോണമക്ടോണയ്ക്ക്
ഇതനിനകേക്ടോരണയ.  3.5  കേനികലെക്ടോമഷ്ട്രീറ്റര്  നഷ്ട്രീളതനില്  12  വളവകേളയ  രണയ്ക്ക്
ചരനിവകേളമക്ടോണുള്ളതയ്ക്ക്.  3.1  കകേക്ടോടനി  രൂപയുലട  അഴനിമതനി  ആകരക്ടോപനിച്ചയ്ക്ക്  വനിജനിലെന്സയ്ക്ക്
കകേസ്സുയ  നടകന്നുണയ്ക്ക്.  45  മഷ്ട്രീറ്ററനില്  എടയ്ക്ക്  ടക്ടോകകേളനിലെക്ടോയനി  അതനികവഗപക്ടോതയുലട
രൂപകേല്പനയനില് ലചയ കറക്ടോഡനില് അനബന്ധ  കവഗത നനിയനണ ഉപക്ടോധനികേള,
കേശ്യക്ടോമറ,  സഷ്ട്രീഡയ്ക്ക്  റഡക്ടോര്,  ലതരുവയ്ക്ക്  വനിളകകേള  എനനിവ  ഇല്ലക്ടോലത  മുന്
ഗവണ്ലമനനിലന കേക്ടോലെതയ്ക്ക് തനിരക്കനിടയ്ക്ക് ഉദ്ഘക്ടോടനയ നടതനിയതക്ടോണയ്ക്ക് ഇദൗ ദരന്തതനിനയ്ക്ക്
കേക്ടോരണയ.  എലെനികവറ്റഡയ്ക്ക്  കഹകവ നടപ്പെക്ടോകകേ എനതക്ടോണയ്ക്ക് ശേക്ടോസഷ്ട്രീയ പരനിഹക്ടോരയ.
അതുവലര ശേക്തമക്ടോയ കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  നനിരഷ്ട്രീക്ഷണയ,  കേശ്യക്ടോമറകേള,  ലതരുവയ്ക്ക്  വനിളകകേള
എനനിവ ഉടന് അനവദനിച്ചയ്ക്ക് ജഷ്ട്രീവനയ്ക്ക് സുരക്ഷ ഒരുകക്കണതയ്ക്ക് അതശ്യക്ടോവശേശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇനനി
ഒരു  ജഷ്ട്രീവനയ  കബപ്പെക്ടോസനില്  ലപക്ടോലെനിയക്ടോതനിരനിക്കക്ടോനയ  ഒരു  കുടുയബവയ
അനക്ടോഥമക്ടോകേക്ടോതനിരനിക്കക്ടോനയ  കവണ  നടപടനികേള  സര്ക്കക്ടോരനിലന  ഭക്ടോഗത്തു
നനിന്നുണക്ടോകേണലമനയ്ക്ക് വനിനഷ്ട്രീതമക്ടോയനി അഭശ്യര്ത്ഥനികന്നു.

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുയ രജനികസഷനയ വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    ജനി  .    സുധക്ടോകേരന്):  സര്,
ലകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂര് കബപ്പെക്ടോസനിലണക്ടോകുന അപകേടങ്ങള ഒഴനിവക്ടോകനതനിനക്ടോയനി ടക്ടോഫനികേയ്ക്ക്
കസഫനി  കേമ്മഷ്ട്രീഷണര്  സലെയ  സന്ദര്ശേനികകേയുയ  ക്രമഷ്ട്രീകേരണങ്ങള  അവകലെക്ടോകേനയ
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ലചയ്യുകേയുയ  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള  നല്കുകേയുയ  ലചയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  കക്രക്ടോസയ്ക്ക്  കറക്ടോഡനില്  നനിന്നുയ
ലമയനിന്  കറക്ടോഡനികലെയ്ക്കുള്ള  ഡയറകയ്ക്ക്  എന്ടനി  ഒഴനിവക്ടോകകേയുയ  മഷ്ട്രീഡനിയനകേളനില്
സനിഗ്നല് കപക്ടോയനിനനില്  അല്ലക്ടോലതയുള്ള യു-കടണുകേള ഒഴനിവക്ടോകകേയുയ  ലചയനിട്ടുണയ്ക്ക്.
കൂടക്ടോലത  കബപ്പെക്ടോസയ്ക്ക്  നനിര്മ്മക്ടോണതനില്  പൂര്തനിയക്ടോക്കക്ടോന്  ബക്ടോക്കനിയുണക്ടോയനിരുന
രണയ്ക്ക്  കേനികലെക്ടോമഷ്ട്രീറ്റര്  സര്വ്വഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  കറക്ടോഡുയ  പൂര്തനിയക്ടോകകേവഴനി  അപകേടങ്ങള
ഗണശ്യമക്ടോയനി കുറയക്ടോന് കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ്ക്ക്.  മഷ്ട്രീഡനിയന് ഗശ്യക്ടോപ്പെയ്ക്ക്  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുയ അടയ്ക്കുകേയുയ
ജങ്ഷനനില്  കേദൗണയ്ക്ക്  ഡദൗണ്  കടമകറക്ടോടുകൂടനിയ  ഇലെകകക്ടോണനികേയ്ക്ക്  സനിഗ്നല്
സക്ടോപനികകേയുയ  ലചയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  കറക്ടോഡയ്ക്ക്  സുരക്ഷക്ടോ  പദതനിയനില്  ഉളലപ്പെടുതനി
ആവശേശ്യമക്ടോയ  സൂചനക്ടോ  കബക്ടോര്ഡുകേള,  മഷ്ട്രീഡനിയന്  ആര്ക്കയ്ക്ക്, കറക്ടോഡയ്ക്ക്  സ്റ്റേഡ്സയ്ക്ക്
തുടങ്ങനിയ  സുരക്ഷക്ടോ  സയവനിധക്ടോനങ്ങളയ  ലചയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ഇതനിനപുറകമ  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലക്ടോ
കേളകറുകടയുയ  എയ.എല്.എ.-യുലടയുയ  നനിര്കദ്ദേശേപ്രകേക്ടോരയ  സര്വ്വഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  കറക്ടോഡുകേളനില്
സനിഗ്നല്  ഇല്ലക്ടോത  ഭക്ടോഗങ്ങളനില്  ഹമകേള  സക്ടോപനിച്ചതനിനക്ടോല്  അമനിതകവഗയ
കുറയക്ടോനയ  ഇടയക്ടോക്കനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  കബപ്പെക്ടോസനില്  നടകന  അപകേടങ്ങലളകറനിച്ചയ്ക്ക്
ശേക്ടോസഷ്ട്രീയമക്ടോയ  പഠനയ  നടതനി  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള  നല്കേക്ടോന്  നക്ടോറ്റയ്ക്ക്പക്ടോക്കനികനക്ടോടയ്ക്ക്
ആവശേശ്യലപ്പെടനിട്ടുണയ്ക്ക്.  എലെനികവറ്റഡയ്ക്ക്  കഹകവ  സയബന്ധനിച്ച  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങലളക്ടോന്നുയ
തലന എന്.എച്ചയ്ക്ക്.എ.ഐ. യനില് നനിനയ്ക്ക് സര്ക്കക്ടോരനിനയ്ക്ക് ലെഭനിച്ചനിടനില്ല. 

9.  സക്ടോമതനികേ സഹക്ടോയയ വര്ദനിപ്പെനിക്കല്
ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെനിരക്ടോമന്:  സര്,  മലെബക്ടോറനില്  പ്രകതശ്യകേനിച്ചയ്ക്ക്  കേണ്ണൂര്,

കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡയ്ക്ക്  ജനില്ലകേളനില്  കക്ഷത്രസക്ടോനനികേരുകടയുയ  കകേക്ടോലെധക്ടോരനികേളകടയുയ
പ്രധക്ടോനലപ്പെട  പ്രശ്നമക്ടോണയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്  ഉനയനികനതയ്ക്ക്.  കക്ഷത്രസക്ടോനനികേര്കയ
കകേക്ടോലെധക്ടോരനികേളകയ സര്ക്കക്ടോര് മക്ടോസയകതക്ടോറുയ 800 രൂപ ലപന്ഷന് ലകേക്ടോടുകന്നുണയ്ക്ക്.
കേഴനിഞ്ഞെ ബജറ്റനില് എല്ലക്ടോ ലപന്ഷനയ 600 രൂപയനില്നനിനയ്ക്ക് ആയനിരയ രൂപയക്ടോക്കനി
വര്ദനിപ്പെനികകേയുയ  മറ്റയ്ക്ക്  ലപന്ഷനകേള ആയനിരയ രൂപയയ്ക്ക്  മുകേളനിലയ നല്കുന്നുണയ്ക്ക്.
എനക്ടോല്  കക്ഷത്രസക്ടോനനികേരുകടയുയ  കകേക്ടോലെധക്ടോരനികേളകടയുയ  ലപന്ഷന്  ഇകപ്പെക്ടോഴയ
പഴയതുകപക്ടോലലെ  800  രൂപയക്ടോണയ്ക്ക്   ലകേക്ടോടുകനതയ്ക്ക്.  അതുയ  കൃതശ്യമക്ടോയനി  കേനിട്ടുനനില്ല
എന പരക്ടോതനിയുണയ്ക്ക്.  അതനിനപുറകമ അതനില്നനിനയ്ക്ക് പനിരനിഞകപക്ടോയവകരയുയ മരനിച്ചു
കപക്ടോയവര്ക്കയ്ക്ക്  പകേരയ  വരുന  ആളകേലളയുയ  ഇദൗ  പദതനിയനില്ലപ്പെടുതക്ടോനയ
കേഴനിയുനനില്ല.  കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്ലമനനിലന കേക്ടോലെതയ്ക്ക് അനലത മുഖശ്യമനനിലയ ഞക്ടോന്
കനരനിടയ്ക്ക്  കേണയ്ക്ക്  നനികവദനയ  ലകേക്ടോടുകകേയുയ  അതനിനയ്ക്ക്  പരനിഹക്ടോരയ  കേക്ടോണക്ടോലമനയ്ക്ക്
പറയുകേയുയ  അതുപ്രകേക്ടോരയ  അകപക്ഷ  ക്ഷണനികകേയുയ  ലചയനിരുന്നു.  പകക്ഷ
അകപക്ഷകേള കദവസസയ കബക്ടോര്ഡനില് ലകേടനിക്കനിടകകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനിനയ്ക്ക് പരനിഹക്ടോരയ
കേക്ടോണക്ടോന് കദവസസയ കബക്ടോര്ഡുയ ശമനിച്ചനിരുനനില്ല.  ഇദൗ സബ്മനിഷനനിലൂലട എനനിക്കയ്ക്ക്
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ഉനയനിക്കക്ടോനള്ള  പ്രധക്ടോനലപ്പെട  കേക്ടോരശ്യയ  കക്ഷത്രസക്ടോനനികേരുകടയുയ  കകേക്ടോലെധക്ടോരനി
കേളകടയുയ  ലപന്ഷന്  തുകേ  800  രൂപയനില്നനിനയ്ക്ക്  1200  രൂപലയങ്കനിലമക്ടോക്കനി
വര്ദനിപ്പെനിക്കക്ടോനയ  ഇദൗ  രയഗകതയയ്ക്ക്  പുതുതക്ടോയനി  വരുന  ആളകേളലട  അകപക്ഷ
സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചയ്ക്ക്  അവര്ക്കയ്ക്ക്  ലപന്ഷനയ  മറ്റക്ടോനകൂലെശ്യങ്ങളയ  ലെഭനിക്കക്ടോനമുള്ള  നടപടനി
സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണയ.  ഇലതക്ടോരു  പ്രധക്ടോനലപ്പെട  കേക്ടോരശ്യമക്ടോയനി  ഇദൗ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
എടുക്കണലമനക്ടോണയ്ക്ക്  എനനിക്കയ്ക്ക്  അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കക്ടോനള്ളതയ്ക്ക്.  ഞക്ടോനയ  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട
റവനദ്യു വകുപ്പുമനനിയുയ പലങ്കടുത്തുലകേക്ടോണയ്ക്ക് ഒരു സയയുക്ത കയക്ടോഗയ കചരുകേയുണക്ടോയനി.
ആ കയക്ടോഗതനില് വലെനിയ പരക്ടോതനികേളക്ടോണയ്ക്ക് അവര് പറയുനതയ്ക്ക്.  അവര് ഇകപ്പെക്ടോഴലത
കദവസസയ  വകുപ്പുമനനിയനില്  വലെനിയ  പ്രതഷ്ട്രീക്ഷ  അര്പ്പെനിച്ചനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇതയ്ക്ക്
പരനിഹരനികനതനിനയ്ക്ക്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മനനിയുയ  ഗവണ്ലമന്റുയ  നടപടനി
സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണലമനയ്ക്ക്  അഭശ്യര്ത്ഥനികന്നു.

കവദദ്യുതനിയുയ കദവസസവയ വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്):  സര്,
മലെബക്ടോറനിലലെ ആചക്ടോരസക്ടോനനികേര്കയ കകേക്ടോലെധക്ടോരനികേളകമക്ടോയനി മലെബക്ടോര് കദവസസയ
കബക്ടോര്ഡനില് നനിന്നുയ യഥക്ടോക്രമയ പ്രതനിമക്ടോസയ  800  രൂപ, 700  രൂപ നനിരക്കനിലെക്ടോണയ്ക്ക്
ധനസഹക്ടോയയ നല്കേനിവരുനതയ്ക്ക്. ഇതനിനക്ടോയനി ഒരു വര്ഷയ 2,04,01,200 രൂപയക്ടോണയ്ക്ക്
ലചലെവയ്ക്ക്  വരുനതയ്ക്ക്.  ഇതനില്  ഒരു  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ബജറ്റയ്ക്ക്  വനിഹനിതമക്ടോയനി  2016-17
സക്ടോമതനികേ വര്ഷയ അനവദനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  കശേഷനികന തുകേ കദവസസയ കബക്ടോര്ഡനിലന
തനതയ്ക്ക്  ഫണനില്  നനിനക്ടോണയ്ക്ക്  നല്കേനിവരുനതയ്ക്ക്.  നനിലെവനില്  ഇദൗ  പദതനി  പ്രകേക്ടോരയ
1804 ആചക്ടോരസക്ടോനനികേര്കയ 367 കകേക്ടോലെധക്ടോരനികേളകമക്ടോണയ്ക്ക് ധനസഹക്ടോയയ നല്കേനി
വരുനതയ്ക്ക്.  ധനസഹക്ടോയയ  1500  രൂപയക്ടോയനി  വര്ദനിപ്പെനിക്കണലമനക്ടോണയ്ക്ക്  ആവശേശ്യയ.
അങ്ങലന  വരുകമക്ടോള  ഏകേകദശേയ  1,86,76,800  രൂപ  അധനികേമക്ടോയനി  കവണനി
വരുനതക്ടോണയ്ക്ക്.  കൂടക്ടോലത  ഇദൗ  പദതനിയനില്  പുതുതക്ടോയനി  1524
ആചക്ടോരസക്ടോനനികേരുകടയുയ  124  കകേക്ടോലെധക്ടോരനികേളകടയുയ  അകപക്ഷയുയ  ലെഭനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.
ഇതയ്ക്ക്   കേണക്കനിലലെടുതക്ടോല്  ധനസഹക്ടോയത്തുകേ 2,99,88,000  രൂപ  കവണനിവരുയ.
അപ്രകേക്ടോരയ ധനസഹക്ടോയയ  1500  രൂപയക്ടോയനി വര്ദനിപ്പെനിച്ചക്ടോല് ആലകേ  4,86,64,800
രൂപ  അധനികേമക്ടോയനി  കവണനിവരുനതക്ടോണയ്ക്ക്.  ഭൂനനികുതനിയുയ  കദവസസവയ  സയബന്ധനിച്ച
II-ാം  നമര്  സബ്ജകയ്ക്ക്  കേമ്മനിറ്റനി  2016-17  സക്ടോമതനികേ  വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള
ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനകേളലട  പരനികശേക്ടോധന  നടതനിയതനില്  ഇദൗ  ശേഷ്ട്രീര്ഷകേതനില്
അധനികേമക്ടോയനി  4  കകേക്ടോടനി  രൂപ  അനവദനിക്കണലമനയ്ക്ക്  ധനകേക്ടോരശ്യ  വകുപ്പെനികനക്ടോടയ്ക്ക്
ആവശേശ്യലപ്പെടനിരുന്നുലവങ്കനിലയ തഷ്ട്രീരുമക്ടോനലമക്ടോന്നുയ എടുതനിടനില്ല.  ധനകേക്ടോരശ്യ വകുപ്പെനില്
പ്രതഷ്ട്രീക്ഷയര്പ്പെനിച്ചക്ടോണയ്ക്ക്  ഞക്ടോനയ  നനില്കനതയ്ക്ക്.  ഇതനില്  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനമക്ടോകുന  മുറയയ്ക്ക്
പ്രതനിമക്ടോസ ധനസഹക്ടോയയ ബഹുമക്ടോനലപ്പെട അയഗയ ആഗ്രഹനിച്ചതനികനക്കക്ടോള കൂടുതല്,
അകദ്ദേഹയ 1200 രൂപയക്ടോണയ്ക്ക്  പറഞ്ഞെലതങ്കനില് 1500  രൂപയക്ടോണയ്ക്ക് യഥക്ടോര്ത്ഥതനില്
ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  നല്കേക്ടോന്  ആഗ്രഹനികനതയ്ക്ക്.  അങ്ങലന  വര്ദനിപ്പെനികന  കേക്ടോരശ്യയ
പരനിഗണനിക്കക്ടോവനതക്ടോണയ്ക്ക്.
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10.    മകഞരനി അണ്  -  എയ്ഡഡയ്ക്ക് സ്കൂളകേളനിലലെ പസയ്ക്ക് വണ് സഷ്ട്രീറ്റയ്ക്ക് വര്ദനവയ്ക്ക്
ശഷ്ട്രീ  .    എയ  .    ഉമ്മര്:  സര്,  ഹയര്  ലസക്കനറനി  ഡയറകകററ്റനിലലെ  പസയ്ക്ക്  വണ്

അഡനിഷനമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  എച്ചയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.  കേശ്യക്ടോപ്പെയ്ക്ക്  എന കസറ്റനില് പുറലപ്പെടുവനിച്ച
സര്കലെര് പ്രകേക്ടോരയ പ്രനിന്സനിപ്പെല്മക്ടോരുലട കകേവശേമുള്ള അഡനിന് യൂസര് ലഎഡനിയുയ
പക്ടോസയ്ക്ക് കവഡുയ  ഉപകയക്ടോഗനിച്ചയ്ക്ക്  കലെക്ടോഗനിന്  ലചയ്യെക്ടോലമന്നുയ  പ്രസ്തുത  കസറ്റനില്  നനിന്നുയ
ലെഭനികന  സഷ്ട്രീറ്റയ്ക്ക്  ലമടനികയ്ക്ക്  അനസരനിച്ചയ്ക്ക്  പസയ്ക്ക്  വണ്  പ്രകവശേനയ  നടതക്ടോലമന്നുയ
നനിഷ്കര്ഷനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  അതനിലന  അടനിസക്ടോനതനില്  എച്ചയ്ക്ക്.എയ.  ഹയര്  ലസക്കനറനി
സ്കൂള  തുറക്കല്,  ദക്ടോറുണ്  അ  ജക്ടോ  ഓര്ഫകനജയ്ക്ക്  ഹയര്  ലസക്കനറനി  സ്കൂള
കേരുവക്ടോരകണയ്ക്ക്,  എയ.ലഎ.സനി.എച്ചയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.  ഓര്ഫകനജയ്ക്ക്  സ്കൂള,
അതക്ടോണനിക്കല്  തുടങ്ങനിയ  സ്കൂളകേള  കുടനികേലള  പ്രകവശേനിപ്പെനികകേയുണക്ടോയനി.  ഇദൗ
സ്കൂളകേള പ്രസ്തുത കസറ്റനില് കലെക്ടോഗനിന് ലചയകപ്പെക്ടോള ലെഭനിച്ച സഷ്ട്രീറ്റയ്ക്ക് ലമടനികയ്ക്ക് പ്രകേക്ടോരയ
2016-17  അക്കക്ടോഡമനികേയ്ക്ക്  വര്ഷയ  60  സഷ്ട്രീറ്റനില്  അഡനിഷന്  നടതക്ടോലമനക്ടോണയ്ക്ക്
പറയുനതയ്ക്ക്.  പ്രനിനയ്ക്ക് ഒദൗടയ്ക്ക് ലെഭനിച്ചകപ്പെക്ടോള 60 സഷ്ട്രീറ്റക്ടോണയ്ക്ക് ലെഭനിച്ചതയ്ക്ക്. അതനസരനിച്ചയ്ക്ക് മുമയ്ക്ക്
സൂചനിപ്പെനിച്ച  സ്കൂള  അധനികൃതര്  ഒക്ടോകരക്ടോ  ബക്ടോച്ചനിലയ  60  കുടനികേലള  വഷ്ട്രീതയ
പ്രകവശേനിപ്പെനികകേയുയ  ലചയ്തു.  എനക്ടോല്  അതനിനകശേഷയ  പ്രസ്തുത  കസറ്റനില്  60
എണ്ണമക്ടോയനി  ഉയര്തനിലക്കക്ടോണ്ടുള്ള സഷ്ട്രീറ്റയ്ക്ക്  ലമടനികനില്   ലെഭശ്യമക്ടോയനിരുനനില്ല.   പകേരയ
എച്ചയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.  കേശ്യക്ടോപ്പെനില്നനിന്നുയ  മക്ടോറ്റനി  പനിനഷ്ട്രീടയ്ക്ക്  50  ആക്കനി
പരനിമനിതലപ്പെടുത്തുകേയക്ടോണുണക്ടോയതയ്ക്ക്.  പ്രസ്തുത  വനിവരതനിനയ്ക്ക്  കരഖക്ടോമൂലെയ  ഹയര്
ലസക്കനറനി  ഡയറകകററ്റനില്  ഞക്ടോന്  മൂനയ്ക്ക്  പ്രക്ടോവശേശ്യയ  കനരനിടയ്ക്ക്  നനികവദനയ
ലകേക്ടോടുകകേയുണക്ടോയനി.   ഡയറകകററ്റനില്നനിന്നുയ  പുറലപ്പെടുവനിച്ച  സര്കലെറനിലലെ  ഒരു
ലതറ്റയ്ക്ക്  കേക്ടോരണയ  ഇദൗ  കുടനികേളലട  ഭക്ടോവനി  അനനിശ്ചനിതതസതനിലെക്ടോകുന
സക്ടോഹചരശ്യമുണക്ടോയനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  നക്ടോകലെക്ടോ  അകഞക്ടോ  സ്കൂളകേളനിലെക്ടോണയ്ക്ക്
ഇങ്ങലനയുള്ളലതനക്ടോണയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്  മനസനിലെക്ടോകനതയ്ക്ക്.  എലന  നനികയക്ടോജകേ
മണ്ഡലെതനില്  രണ്ടുയ  എയ.ലഎ.സനി.  യതഷ്ട്രീയഖക്ടോനയനില്  മൂലനണ്ണവലമനക്ടോണയ്ക്ക്
പറഞ്ഞെനിട്ടുളളതയ്ക്ക്.  ബക്ടോക്കനി  5  ഓര്ഫകനജയ്ക്ക്  സ്കൂളകേളനിലലെ  പതയ്ക്ക്  വഷ്ട്രീതയ  കുടനികേളക്കയ്ക്ക്
ഈ  പനിശേകേയ്ക്ക്  കേക്ടോരണയ  അഡനിഷന്  ലകേക്ടോടുകകേയുണക്ടോയനി.  ഞക്ടോന്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട
മനനിലയ  ഇക്കക്ടോരശ്യതനിനക്ടോയനി    3  പ്രക്ടോവശേശ്യയ  വനയ്ക്ക്  കേക്ടോണുകേയുണക്ടോയനി.   അതയ്ക്ക്
ശേരനിയക്ടോക്കനിലയടുക്കക്ടോലമന്നുയ  കുടനികേളക്കയ്ക്ക്  അഡനിഷന്  ലെഭനിക്കക്ടോന്
പ്രയക്ടോസമുണക്ടോകേനിലല്ലനനയ  മനനി  പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്  ഉതമവനിശേസക്ടോസതനിലലെടുത്തുലകേക്ടോണ്ടുയ,
അധനികൃതര്  എടുതനിട്ടുള്ള  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനതനിലന  അടനിസക്ടോനതനിലമക്ടോണയ്ക്ക്  ഇദൗ
കുടനികേളക്കയ്ക്ക്  അഡനിഷന്  നല്കേനിയനിട്ടുളളതയ്ക്ക്.  അതനിലന  കകേക്ടോപ്പെനി  സഹനിതയ  ഞക്ടോന്
ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മനനിക്കയ്ക്ക്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ലഎ.സനി.ടനി.  ലസല്ലനിലലെ  ഉകദശ്യക്ടോഗസര്
പറയുനതയ്ക്ക്,  ഇലതക്ടോരു കഫക്ടോര്ജ്ഡയ്ക്ക്  കഡക്ടോകേദ്യുലമനയ്ക്ക് ആലണനക്ടോണയ്ക്ക്.  ഒരനിക്കലയ അതയ്ക്ക്
കഫക്ടോര്ജ്ഡയ്ക്ക്  കഡക്ടോകേദ്യുലമനയ്ക്ക്  അല്ല.  ഇതനിലന  ഉതരവക്ടോദനിതസയ  ഞക്ടോന്
ഏലറ്റടുകകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  ലതറ്റക്ടോലണങ്കനില്  കസബര്  ലസല്ലനിനയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോകനക്ടോ
എലന  അടക്കയ  കൂട്ടുപ്രതനിയക്ടോയനി  കചര്കനതനികനക്ടോ  എനനിക്കയ്ക്ക്  യക്ടോലതക്ടോരു
തടസവമനില്ല.  സതശ്യസന്ധമക്ടോയനി  എടുതനിട്ടുള്ള  നനിലെപക്ടോടയ്ക്ക്  സസഷ്ട്രീകേരനികകേയുയ
കുടനികേളലട  ഭക്ടോവനി  അനനിശ്ചനിതതസതനിലെക്ടോക്കക്ടോലത  ഇദൗ  സഷ്ട്രീറ്റനില്  അഡനിഷന്
നല്കേണലമന്നുമക്ടോണയ്ക്ക് എലന അഭശ്യര്ത്ഥന.  
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വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രക്ടോഫ  .   സനി  .   രവഷ്ട്രീന്ദ്രനക്ടോഥയ്ക്ക്): സര്, സയസക്ടോനലത
ഹയര്  ലസക്കനറനി  കകേക്ടോഴനില്  ഒരു  ബക്ടോച്ചനില്  പ്രകവശേനിപ്പെനിക്കക്ടോവന  പരമക്ടോവധനി
വനിദശ്യക്ടോര്ത്ഥനികേളലട എണ്ണയ 50 ആയനി നനിജലപ്പെടുതനിയനിട്ടുലണങ്കനിലയ ഒക്ടോകരക്ടോ വര്ഷവയ
മക്ടോര്ജനിനല് സഷ്ട്രീറ്റയ്ക്ക് വര്ദനവയ്ക്ക് അനവദനിക്കക്ടോറുണയ്ക്ക്.  ഇദൗ വര്ഷയ സര്ക്കക്ടോര് എയ്ഡഡയ്ക്ക്
സ്കൂളകേളനില്  മക്ടോര്ജനിനല്  സഷ്ട്രീറ്റയ്ക്ക്  വര്ദനവയ്ക്ക്  അനവദനിച്ചനിരുന്നുലവങ്കനിലയ  അണ്-
എയ്ഡഡയ്ക്ക് ഹയര് ലസക്കനറനി സ്കൂളകേളനില് അവ ബക്ടോധകേമക്ടോക്കനിയനിരുനനില്ല.  അണ്-
എയ്ഡഡയ്ക്ക്  ഹയര്  ലസക്കനറനി  കകേക്ടോഴനില്  ഒരു  ബക്ടോച്ചനില്  ഇദൗ  വര്ഷയ
പ്രകവശേനിപ്പെനിക്കക്ടോവന പരമക്ടോവധനി വനിദശ്യക്ടോര്ത്ഥനികേളലട എണ്ണയ 50   ആയനിരനിലക്ക  ചനിലെ
അണ്-എയ്ഡഡയ്ക്ക്  ഹയര്  ലസക്കനറനി  സ്കൂളകേളനില്  ഇദൗ  വര്ഷവയ  സര്ക്കക്ടോര്
നനിര്കദ്ദേശേതനിനയ്ക്ക്  വനിരുദമക്ടോയനി  50-ല്  കൂടുതല്  വനിദശ്യക്ടോര്ത്ഥനി  പ്രകവശേനയ
നടതനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ഇദൗ  വര്ഷയ  60  വനിദശ്യക്ടോര്ത്ഥനികേലള  വഷ്ട്രീതയ  ഒക്ടോകരക്ടോ  ബക്ടോച്ചനിലയ
പ്രകവശേനിപ്പെനിച്ച രണയ്ക്ക് അണ്-എയ്ഡഡയ്ക്ക് സ്കൂളകേളക്ടോണയ്ക്ക് അങ്ങയ്ക്ക് ഇവനിലട പ്രതനിപക്ടോദനിച്ചതയ്ക്ക്.
ഇതരതനില് അധനികേമക്ടോയനി പ്രകവശേനിപ്പെനിച്ച 10 വനിദശ്യക്ടോര്ത്ഥനികേള ഉളലപ്പെലട 2016-17
അദശ്യയനവര്ഷയ  ഒക്ടോകരക്ടോ  ബക്ടോച്ചുകേളനിലയ  60  വനിദശ്യക്ടോര്ത്ഥനികേലള  പ്രകവശേനിപ്പെനിച്ചയ്ക്ക്
രജനിസ്റ്റേര്  ലചയ്യുനതനിനള്ള  സദൗകേരശ്യയ  ലെഭശ്യമക്ടോക്കണലമനയ്ക്ക്  പ്രസ്തുത  സ്കൂള
മക്ടോകനജയ്ക്ക് ലമനയ്ക്ക് സര്ക്കക്ടോരനികനക്ടോടയ്ക്ക് അഭശ്യര്ത്ഥനിച്ചനിരുന്നു.  ഇദൗ സ്കൂളകേള ഉളലപ്പെലടയുള്ള
സയസക്ടോനലത  എല്ലക്ടോ  അണ്-എയ്ഡഡയ്ക്ക്  സ്കൂളകേളയ  ബക്ടോച്ചയ്ക്ക്  ഒനനിനയ്ക്ക്  50  സഷ്ട്രീറ്റയ്ക്ക്
വച്ചക്ടോണയ്ക്ക്  സഷ്ട്രീറ്റയ്ക്ക്  ലമടനികയ്ക്ക്  പ്രസനിദഷ്ട്രീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.  അണ്-എയ്ഡഡയ്ക്ക്  സ്കൂളകേളനില്
വന്തുകേ  ഫഷ്ട്രീസക്ടോയനി  ഇദൗടക്ടോകന്നുലവന  ആകരക്ടോപണങ്ങള  നനിലെനനില്കന
സക്ടോഹചരശ്യതനില്  അതരതനിലള്ള  അനക്ടോശേക്ടോസശ്യമക്ടോയ  പ്രവണതകേള
കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപ്പെനിക്കക്ടോതനിരനികനതനിനക്ടോണയ്ക്ക്  അണ്-എയ്ഡഡയ്ക്ക്  സ്കൂളകേളനില്  അധനികേ
സഷ്ട്രീറ്റുകേള  അനവദനിച്ചയ്ക്ക്  നല്കേക്ടോതതയ്ക്ക്.  എനക്ടോല്  ടനി  മക്ടോകനജയ്ക്ക് ലമന്റുകേള  സര്ക്കക്ടോര്
നനിര്കദ്ദേശേയ  മറനികേടന്നുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  അധനികേ  വനിദശ്യക്ടോര്ത്ഥനി  പ്രകവശേനയ  നടതനിയതയ്ക്ക്
ക്രമവനിരുദമക്ടോലയക്ടോരു നടപടനിയക്ടോണയ്ക്ക്.  സര്ക്കക്ടോര് ഇദൗ വനിഷയയ പരനികശേക്ടോധനികകേയുയ
ഇതരതനില് അധനികേമക്ടോയനി പ്രകവശേനിപ്പെനിച്ച വനിദശ്യര്ത്ഥനികേലള സമഷ്ട്രീപലത സര്ക്കക്ടോര് /
എയ്ഡഡയ്ക്ക് സ്കൂളകേളനില് പ്രകവശേനയ നല്കേനികയക്ടോ  ഓപ്പെണ് സ്കൂള മുഖക്ടോന്തരയ രജനിസ്റ്റേര്
ലചയ്യുനതനിനള്ള അനമതനി നല്കേനികയക്ടോ ഇദൗ അണ്-എയ്ഡഡയ്ക്ക് സ്കൂളകേളനില്നനിന്നുയ
മക്ടോറ്റുനതനിനള്ള നടപടനികേള സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചുവരുന്നു.  ഇതരതനില് വനിദശ്യക്ടോര്ത്ഥനികേളക്കയ്ക്ക്
ഉണക്ടോയനിട്ടുള്ള ബുദനിമുട്ടുകേള അവരുലട പഠനലതകയക്ടോ, ഭക്ടോവനികയകയക്ടോ ബക്ടോധനിക്കക്ടോത
തരതനില് സര്ക്കക്ടോര് പരനിഹരനിച്ചുവരുന്നു.

VI വശ്യക്തനിപരമക്ടോയ വനിശേദഷ്ട്രീകേരണയ

ലതറ്റക്ടോയ പരക്ടോമര്ശേയ സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക് 

ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതക്ടോമസയ്ക്ക്:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസയ  ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ  മുന്
വശ്യവസക്ടോയ  വകുപ്പുമനനി  ശഷ്ട്രീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന്  രക്ടോജനിവയക്ടോനനിടയക്ടോയ
സക്ടോഹചരശ്യങ്ങലള സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക് സഭയനില് പ്രസക്ടോവന നടത്തുനതനിനനിടയനില്  ഞക്ടോനയ
ശഷ്ട്രീ.  വനി.  ഡനി.  സതഷ്ട്രീശേനയ  കേക്ടോരണമക്ടോണയ്ക്ക്  അകദ്ദേഹയ  രക്ടോജനിവച്ചതയ്ക്ക്  എനയ്ക്ക്
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പരക്ടോമര്ശേനികകേയുണക്ടോയനി.  ഒരു  മനനി  രക്ടോജനിവച്ചതയ്ക്ക്  ഞങ്ങള  രണ്ടുകപരുയ  കൂടനി
ശമനിച്ചതുലകേക്ടോണക്ടോലണങ്കനില്  അലതക്ടോരു  ലക്രഡനിറ്റക്ടോയനി  ഞങ്ങള  എടുകകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
യഥക്ടോര്ത്ഥ  വസ്തുത,  കേഴനിഞ്ഞെ  ഒരു  മക്ടോസമക്ടോയനി  ഞക്ടോന്  എലന  വശ്യക്തനിപരമക്ടോയ
ആവശേശ്യവമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  കകേരളതനിനയ്ക്ക്  പുറതക്ടോയനിരുന്നു.  രക്ടോജനിവച്ച  ഒരു
മനനിയുലട  പ്രസക്ടോവന  സസൂകയ  എല്ലക്ടോവരുയ  വഷ്ട്രീക്ഷനികനതക്ടോണയ്ക്ക്.  അകദ്ദേഹയ
രക്ടോജനിവച്ച  ഒരു  മനനിയക്ടോണയ്ക്ക്,  മുറനികവറ്റ  ഒരു  മനനിയക്ടോണയ്ക്ക്.  ആ  പ്രസക്ടോവന  എലന
ലപക്ടോതുജഷ്ട്രീവനിതലതയുയ സല്കപ്പെരനിലനയുയ  കേളങ്കലപ്പെടുത്തുനതക്ടോണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  എലന
മനനഃപൂര്വ്വയ  ആകക്ഷപനിക്കക്ടോനള്ളതക്ടോലണനയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്  വനിചക്ടോരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
അതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  അതയ്ക്ക്  കരഖയനില്  ഉണക്ടോകേക്ടോന്  പക്ടോടനില്ല.  ഇതുസയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  ഒരു
വനിശേദഷ്ട്രീകേരണയ അങ്ങയ്ക്ക് നല്കേണലമനയ്ക്ക് ഞക്ടോന് അഭശ്യര്ത്ഥനികന്നു. 

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്:  ചടയ  288  എനയ്ക്ക്  പറയുനതയ്ക്ക്   വശ്യക്തനിപരമക്ടോയ
വനിശേദഷ്ട്രീകേരണമക്ടോണയ്ക്ക്. 

ശഷ്ട്രീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്:  ചടയ  303  എകയ്ക്ക്പഞയ്ക്ക് ലചയ്യെക്ടോനള്ള റനികേസസ്റ്റേയ്ക്ക്
കൂടനി ഉണയ്ക്ക്. 

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര്:  അതയ്ക്ക് പരനികശേക്ടോധനിക്കക്ടോയ.  

VII  ക്രമപ്രശ്നയ
കചക്ടോദശ്യങ്ങളക്കയ്ക്ക് യഥക്ടോസമയയ മറുപടനി ലെഭശ്യമക്ടോക്കക്ടോതതയ്ക്ക് സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്

ശഷ്ട്രീ  .    എയ  .    വനിന്ലസനയ്ക്ക്:  സര്,  പതയ്ക്ക്  ദനിവസലത  കനക്ടോടഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  നല്കേനി
നനിയമസഭയനിലലെ അയഗങ്ങള കചക്ടോദനികന കചക്ടോദശ്യങ്ങളലട ഉതരങ്ങള തകലെദനിവസയ
5  മണനിക്കയ്ക്ക് മുമയ്ക്ക് ലസക്രകടറനിയറ്റനില് എതനികക്കണതക്ടോണയ്ക്ക്. 26-ാം തഷ്ട്രീയതനി ഞക്ടോന്
ആവശേശ്യലപ്പെട ഒരു കചക്ടോദശ്യതനിനയ്ക്ക്  ഇതുവലരയുയ ഉതരയ ലെഭനിച്ചനിടനില്ല എന്നുമക്ടോത്രമല്ല
ഞക്ടോന്  കചക്ടോദനിച്ച  കചക്ടോദശ്യതനിലന  ഉതരങ്ങള  വനിവരക്ടോവകേക്ടോശേ  നനിയമപ്രകേക്ടോരയ
ജനങ്ങളക്കയ്ക്ക്  ലെഭശ്യമക്ടോയതയ്ക്ക്  എല്ലക്ടോ  മക്ടോധശ്യമങ്ങളനിലയ   വക്ടോര്ത  വനതക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇതയ്ക്ക്
നനിയമസഭകയക്ടോടുള്ള  അവകഹളനയ  മക്ടോത്രമല്ല   അയഗങ്ങളലട  അവകേക്ടോശേങ്ങലള
ലെയഘനികന  സമഷ്ട്രീപനമക്ടോണയ്ക്ക്.   സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേയ്യെനിലള്ള  വനിവരങ്ങള  പതയ്ക്ക്
ദനിവസങ്ങളകള്ളനില്  നല്കേക്ടോമക്ടോയനിരുനനിട്ടുയ  നല്കേനിയനില്ല  എന്നുള്ളതക്ടോണയ്ക്ക്  ഏറ്റവയ
ഗദൗരവതരമക്ടോലയക്ടോരു  വനിഷയയ.  രണയ്ക്ക്  ദനിവസയ  മുമയ്ക്ക്  മുഖശ്യമനനി
അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനള്ള  മറുപടനിയനില്  പറഞ്ഞെതുകപക്ടോലലെ  ചനിറകുകേളയ  കേക്ടോലയ
മുറനിച്ചയ്ക്ക്  മക്ടോറ്റക്ടോലത  സയരക്ഷനികന  ഒരു  തതയുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെട്ടുള്ള
കചക്ടോദശ്യമക്ടോയതുലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക്  ഇദൗ കചക്ടോദശ്യതനിനയ്ക്ക്  മറുപടനി  നല്കേക്ടോതനിരനികനതയ്ക്ക്.  ഇതയ്ക്ക്
suppression  of  facts  മക്ടോത്രമല്ല,  ഇദൗ  സര്ക്കക്ടോര്   ബന്ധലപ്പെട  ഉകദശ്യക്ടോഗസലര
സയരക്ഷനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്. ഉദ്ദേനിഷ കേക്ടോരശ്യതനിനള്ള ഉപകേക്ടോര സ്മരണയക്ടോകണക്ടോ ഇദൗ ഉതരയ
നല്കേക്ടോതനിരനികനതയ്ക്ക്?  അതയ്ക്ക്  വശ്യക്തമക്ടോക്കണയ.   സയസക്ടോനതയ്ക്ക്  ആ  തത
അഴനിമതനിയുലട ചനിറകേയ്ക്ക് വനിരനിച്ചയ്ക്ക് പറകകേയക്ടോണയ്ക്ക്. അതനിലന       സയരക്ഷനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്
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ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ലചയ്യുനതയ്ക്ക്.  അതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  അങ്ങയ്ക്ക്  ഇതനിനയ്ക്ക്  റൂളനിയഗയ്ക്ക്

നല്കേണയ.  അങ്ങയുലട  മുന്ഗക്ടോമനികേളക്ടോയനിട്ടുള്ള  ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്  സഷ്ട്രീക്കര്

ആയനിരുനകപ്പെക്ടോള  രണയ്ക്ക്  തവണയുയ  ശഷ്ട്രീ.  കതറമനില്  രക്ടോമകൃഷ്ണന്  സഷ്ട്രീക്കര്

ആയനിരുനകപ്പെക്ടോള  ഒരു  തവണയുയ   റൂളനിയഗയ്ക്ക്  നല്കുകേയുണക്ടോയനി.  വനിവരക്ടോവകേക്ടോശേ

നനിയമപ്രകേക്ടോരയ ജനങ്ങളക്കയ്ക്ക് വനിവരയ ലെഭനികകമക്ടോള അയഗങ്ങളക്കയ്ക്ക് ആ വനിവരങ്ങള

ലെഭനികനനില്ല.  നനിലെവനില്  സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേയ്യെനിലള്ള  വനിവരങ്ങള  കകേമക്ടോറക്ടോന്

എന്തുലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക് ഇദൗ സര്ക്കക്ടോര് അമക്ടോന്തനികനതയ്ക്ക്?    

പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവയ്ക്ക്  (ശഷ്ട്രീ  .    രകമശേയ്ക്ക് ലചനനിതലെ):  സര്,  സക്ടോധക്ടോരണഗതനിയനില്

അയഗങ്ങള  കചക്ടോദനികന കചക്ടോദശ്യങ്ങളക്കയ്ക്ക്  'വനിവരയ  കശേഖരനിച്ചുവരുന്നു'  എന മറുപടനി

നല്കേനിയക്ടോല് അടുത നനിയമസഭക്ടോ സകമ്മളനതനില് അതയ്ക്ക്  കമശേപ്പുറതയ്ക്ക്  വയ്ക്കുകേകയക്ടോ

ലലലെബറനിയനില്  ലെഭശ്യമക്ടോകകേകയക്ടോ  ലചയ്യെക്ടോറുണയ്ക്ക്.  പലെ  കചക്ടോദശ്യങ്ങളകയ  ഉതരയ

ലെഭനികനനില്ല  എന  പരക്ടോതനിയുണയ്ക്ക്.  അങ്ങയ്ക്ക്  അതയ്ക്ക്  പരനികശേക്ടോധനിക്കണയ.  അതയ്ക്ക്

suppression of facts  ആയനി ഞങ്ങളക്കയ്ക്ക് കതക്ടോന്നുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട ലമമര്

ശഷ്ട്രീ.  എയ.  വനിന്ലസനയ്ക്ക്  ഉനയനിച്ച  കേക്ടോരശ്യയ  വളലര  ഗദൗരവമക്ടോണയ്ക്ക്.  അങ്ങയ്ക്ക്  ദയവക്ടോയനി

അയഗങ്ങളലട  തക്ടോല്പരശ്യയ  സയരക്ഷനിക്കണയ.  അങ്ങയുലട  ലപ്രക്ടോടക്ഷന്  ഞങ്ങളക്കയ്ക്ക്

കവണലമനയ്ക്ക് അഭശ്യര്ത്ഥനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്. 

പടനികേജക്ടോതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികനക്ടോക്കസമുദക്ടോയകക്ഷമവയ  നനിയമവയ

സക്ടോയസക്ടോരനികേവയ പക്ടോര്ലെലമനറനികേക്ടോരശ്യവയ വകുപ്പുമനനി (ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബക്ടോലെന്):  സര്,

അയഗങ്ങള കചക്ടോദനികന കചക്ടോദശ്യതനിനയ്ക്ക്  ഉതരയ നല്കുകേ തലന കവണയ.  കേഴനിഞ്ഞെ

നനിയമസഭയനില് ഞക്ടോന് കചക്ടോദനിച്ച കചക്ടോദശ്യതനിനയ്ക്ക് ഇകപ്പെക്ടോള ഉതരയ പറയുന്നുണയ്ക്ക്.  

ശഷ്ട്രീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്:  സര്,  ആര്.റ്റനി.ഐ.  ആകനസരനിച്ചയ്ക്ക്  കചക്ടോദശ്യയ

കചക്ടോദനിച്ചക്ടോല് മറുപടനി ലെഭനിക്കണയ. അങ്ങലന ഉതരയ ലെഭനിക്കക്ടോലത വനക്ടോല് അതനികന്മല്

അപ്പെഷ്ട്രീല്  നല്കേനിയക്ടോല്  ബന്ധലപ്പെട  ഉകദശ്യക്ടോഗസര്  പനിഴ  അടയ്കക്കണനിവരുയ.  പനിഴ

അടയ്കക്കണനിവരുലമന്നുള്ള  ഭയതക്ടോലെക്ടോണയ്ക്ക്  വനിവരക്ടോവകേക്ടോശേയ  അനസരനിച്ചുളള

കചക്ടോദശ്യതനിനയ്ക്ക് ഉതരയ ലെഭനികനതയ്ക്ക്. നനിയമസഭയനിലലെ അയഗങ്ങളക്കയ്ക്ക് privilege ഉണയ്ക്ക്.

വനിവരക്ടോവകേക്ടോശേയ  അനസരനിച്ചയ്ക്ക്  ലെഭനികന  ഉതരയ  നനിയമസഭയനില്ക്കൂടനി

ലെഭശ്യമക്ടോക്കനിക്കൂലട,  അതയ്ക്ക്  നനിയമസഭയനില്  ലെഭനികക്കണതകല്ല?  ഉതരയ  കശേഖരനിക്കക്ടോന്

ബുദനിമുട്ടുലണങ്കനില്  അവനിലട  നല്കുകേയനില്ലകല്ലക്ടോ.  അതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  അയഗങ്ങളലട  ഇദൗ

privilege അങ്ങയ്ക്ക് സയരക്ഷനിക്കണലമനതക്ടോണയ്ക്ക് എലന അഭശ്യര്ത്ഥന.
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 റൂളനിയഗയ്ക്ക്
മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്  : ചടപ്രകേക്ടോരമുള്ള ഒരവകേക്ടോശേയ അയഗങ്ങളക്കയ്ക്ക് നനികഷധനിക്കലപ്പെടക്ടോല്

ചടയ  303  പ്രകേക്ടോരയ  കപക്ടോയനിനയ്ക്ക്  ഓഫയ്ക്ക്  ഓര്ഡറക്ടോയനി  ഉനയനിക്കക്ടോന്  അവകേക്ടോശേമുണയ്ക്ക്.
അതക്ടോണയ്ക്ക്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  നനിയമസഭക്ടോ  സക്ടോമക്ടോജനികേന്  ഉപകയക്ടോഗലപ്പെടുതനിയതയ്ക്ക്.
സക്ടോമക്ടോജനികേര് ഉനയനികന കചക്ടോദശ്യങ്ങളക്കയ്ക്ക് കൃതശ്യസമയതയ്ക്ക്  മറുപടനി       ലെഭനിക്കക്ടോത
വനിഷയയ  കനരലത  യുയ  നമ്മള  ചര്ച്ച  ലചയതക്ടോണയ്ക്ക്.  ഒരു  കേക്ടോരണവശേക്ടോലയ  ഇതയ്ക്ക്
ആവര്തനിക്കക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന്  ശദനികക്കണതക്ടോണയ്ക്ക്.  കചക്ടോദശ്യങ്ങളകള്ള  മറുപടനി
യഥക്ടോസമയയ അയഗങ്ങളക്കയ്ക്ക്  ലെഭശ്യമക്ടോകനതനിനയ്ക്ക്  ഗവണ്ലമന്റുയ ആവശേശ്യമക്ടോയ നടപടനി
സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണലമനയ്ക്ക് ലചയര് റൂള ലചയ്യുന്നു. 

VII കമശേപ്പുറത്തുവച്ച കേടലെക്ടോസുകേള
ചടയ 236(6) അനസരനിച്ചുള്ള പ്രകതശ്യകേ ലെനിസ്റ്റേയ്ക്ക് പ്രകേക്ടോരയ

1.മുഖശ്യമനനികകവണനി  പടനികേജക്ടോതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികനക്ടോക്ക
സമുദക്ടോയകക്ഷമവയ  നനിയമവയ  സക്ടോയസക്ടോരനികേവയ  പക്ടോര്ലെലമനറനികേക്ടോരശ്യവയ  വകുപ്പുമനനി
(ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബക്ടോലെന്):  സര്,  തക്ടോലഴപ്പെറയുന  കേടലെക്ടോസുകേള  ഞക്ടോന്
കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു.

ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥന നമര്
വക്ടോര്ഷനികേപ്രവര്തന റനികപ്പെക്ടോര്ടനിലന വനിശേദക്ടോയശേയ

സക്ടോമതനികേ
വര്ഷയ

വകുപ്പെയ്ക്ക്/സക്ടോപനയ

(1) (2) (3)

II―സയസക്ടോന
ഭരണതലെവന്മക്ടോര്,
മനനിമക്ടോര്,  ആസക്ടോന
ഉകദശ്യക്ടോഗസന്മക്ടോര് 

2015-16 ആസൂത്രണ  സക്ടോമതനികേകേക്ടോരശ്യ
(ബനി.പനി.ഇ.) വകുപ്പെയ്ക്ക്

IV―ലതരലഞ്ഞെടുപ്പുകേള  2015-16 ഇലെക്ഷന് വകുപ്പെയ്ക്ക്

XIV―കസ്റ്റേഷനറനിയുയ
അച്ചടനിയുയ മറ്റയ്ക്ക്  ഭരണപരമക്ടോയ
സര്വ്വഷ്ട്രീസുകേളയ  

2015-16 ലപക്ടോതുഭരണ  (സര്വ്വഷ്ട്രീസസയ്ക്ക്-ഡനി)
വകുപ്പെയ്ക്ക്

അച്ചടനി വകുപ്പെയ്ക്ക്

കസ്റ്റേഷനറനി വകുപ്പെയ്ക്ക്

ഉകദശ്യക്ടോഗസഭരണപരനിഷ്കക്ടോര
(ലഎ.എയ.ജനി.) വകുപ്പെയ്ക്ക്

ഉകദശ്യക്ടോഗസഭരണപരനിഷ്കക്ടോര
ഒദൗകദശ്യക്ടോഗനികേ ഭക്ടോഷക്ടോ വകുപ്പെയ്ക്ക്
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(1) (2) (3)

XVI―ലപന്ഷനയ
പലെവകേയുയ

2015-16 രക്ടോജഷ്ട്രീവയ്ക്ക് ഗക്ടോന്ധനി അക്കക്ടോദമനി കഫക്ടോര്
ഏവനികയഷന് ലടകകക്ടോളജനി

XXIII―വക്ടോര്തക്ടോവനിതരണവയ
പ്രചരണവയ 

2015-16 വനിവരലപക്ടോതുജനസമര്ക്ക വകുപ്പെയ്ക്ക്

XXIX―കൃഷനി 2015-16 കകേരള കസ്റ്റേറ്റയ്ക്ക് റനികമക്ടോടയ്ക്ക് ലസന്സനിയഗയ്ക്ക്
ആനയ്ക്ക് എന്വകയക്ടോണ്ലമനയ്ക്ക് ലസനര്
(കകേരള  സയസക്ടോന  വനിദൂരസയകവദന
പരനിസനിതനി കകേന്ദ്രയ)

കകേരള സയസക്ടോന 
ഭൂവനിനനികയക്ടോഗ കബക്ടോര്ഡയ്ക്ക്

XXXVII―വശ്യവസക്ടോയങ്ങള 2013-14 ഇലെകകക്ടോണനികയ്ക്ക്  ആനയ്ക്ക്  വനിവര
സക്ടോകങ്കതനികേവനിദശ്യക്ടോ  വകുപ്പെയ്ക്ക്
(ലലസബര് പക്ടോര്ക്കയ്ക്ക്,കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടയ്ക്ക്)

2015-16 ഇലെകകക്ടോണനികയ്ക്ക്  ആനയ്ക്ക്
വനിവരസക്ടോകങ്കതനികേവനിദശ്യക്ടോ  വകുപ്പെയ്ക്ക്,
ലടകകക്ടോപക്ടോര്ക്കയ്ക്ക്

XXXVII―വശ്യവസക്ടോയങ്ങള 2013-14 കകേരള  ഖക്ടോദനി  ഗ്രക്ടോമവശ്യവസക്ടോയ
കബക്ടോര്ഡയ്ക്ക്

കകേരള  ഇലെകനിക്കല്  ആനയ്ക്ക്
അലലലെഡയ്ക്ക്  എഞനിനഷ്ട്രീയറനിയഗയ്ക്ക്
കേമനനി ലെനിമനിറ്റഡയ്ക്ക്

XXXVII―വശ്യവസക്ടോയങ്ങള 2014-15 കകേരള  ഇലെകനിക്കല്  ആനയ്ക്ക്
അലലലെഡയ്ക്ക്  എഞനിനഷ്ട്രീയറനിയഗയ്ക്ക്
കേമനനി ലെനിമനിറ്റഡയ്ക്ക്

XXXVII―വശ്യവസക്ടോയങ്ങള 2015-16 യുലലണറ്റഡയ്ക്ക്  ഇലെകനിക്കല്
ഇന്ഡസഷ്ട്രീസയ്ക്ക്

ടക്ടോകക്കക്ടോ  കകേബനിള  കേമനനി
ലെനിമനിറ്റഡയ്ക്ക്

കകേരള  ഇലെകനിക്കല്  ആനയ്ക്ക്
അലലലെഡയ്ക്ക്  എഞനിനഷ്ട്രീയറനിയഗയ്ക്ക്
കേമനനി ലെനിമനിറ്റഡയ്ക്ക്

XLVI―സക്ടോമൂഹശ്യസുരക്ഷനിത
തസവയ കക്ഷമവയ

2015-16 ലപക്ടോതുഭരണ  (ലലസനനികേകക്ഷമ)
വകുപ്പെയ്ക്ക്

2. പടനികേജക്ടോതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികനക്ടോക്ക  സമുദക്ടോയകക്ഷമവയ  നനിയമവയ
സക്ടോയസക്ടോരനികേവയ പക്ടോര്ലെലമനറനികേക്ടോരശ്യവയ വകുപ്പുമനനി (ശഷ്ട്രീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബക്ടോലെന്): സര്,
തക്ടോലഴപ്പെറയുന കേടലെക്ടോസുകേള ഞക്ടോന്   കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു.
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ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥന നമര്
വക്ടോര്ഷനികേപ്രവര്തന റനികപ്പെക്ടോര്ടനിലന

വനിശേദക്ടോയശേയ

സക്ടോമതനികേ
വര്ഷയ

വകുപ്പെയ്ക്ക്/സക്ടോപനയ

II―സയസക്ടോന
ഭരണതലെവന്മക്ടോര്,  മനനിമക്ടോര്,
ആസക്ടോന ഉകദശ്യക്ടോഗസന്മക്ടോര്

2011-12 പക്ടോര്ലെലമനറനികേക്ടോരശ്യ വകുപ്പെയ്ക്ക്

2015-16 പക്ടോര്ലെലമനറനികേക്ടോരശ്യ വകുപ്പെയ്ക്ക്

XXV―പടനികേജക്ടോതനി
/പടനികേവര്ഗ/മറ്റു
പനികനക്ടോക്ക/നബ്യൂനപക്ഷ
വനിഭക്ടോഗങ്ങള  എനനിവരുലട
കക്ഷമയ

2013-14 പനികനക്ടോക്കസമുദക്ടോയ  വനികേസന
വകുപ്പെയ്ക്ക്

2014-15 പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപ്പെയ്ക്ക്

3. ലലവദദ്യുതനിയുയ  കദവസസവയ വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    കേടകേയപളളനി  സുകരന്ദ്രന്):
സര്, തക്ടോലഴപ്പെറയുന കേടലെക്ടോസുകേള ഞക്ടോന്   കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു.

ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥന നമര് വക്ടോര്ഷനികേപ്രവര്തന റനികപ്പെക്ടോര്ടനിലന
വനിശേദക്ടോയശേയ

സക്ടോമതനികേ
വര്ഷയ

വകുപ്പെയ്ക്ക്/സക്ടോപനയ

XI―ജനില്ലക്ടോഭരണവയ പലെവകേയുയ 2015-16 റവനബ്യൂ (കദവസസയ)

XXXIX―ലലവദദ്യുത
പദതനികേള

2015-16 എനര്ജനി മക്ടോകനജയ്ക്ക് ലമനയ്ക്ക് ലസനര്

ഇലെകനിക്കല് ഇന്ലസകകററ്റയ്ക്ക് 

XXXIX―ലലവദദ്യുനത
പദതനികേള

2014-15 എനര്ജനി മക്ടോകനജയ്ക്ക് ലമനയ്ക്ക് ലസനര്

4.   സഹകേരണവയ  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരവയ  വകുപ്പുനമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    സനി  .
ലമക്ടോയഷ്ട്രീന്): സര്, തക്ടോലഴപ്പെറയുന കേടലെക്ടോസുകേള ഞക്ടോന്   കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥന നമര്

വക്ടോര്ഷനികേപ്രവര്തന റനികപ്പെക്ടോര്ടനിലന
വനിശേദക്ടോയശേയ

സക്ടോമതനികേ
വര്ഷയ

വകുപ്പെയ്ക്ക്/സക്ടോപനയ

XXVII―സഹകേരണയ 2015-16 സഹകേരണ വകുപ്പെയ്ക്ക്
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5. വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ  വകുപ്പുമനനി (ലപ്രക്ടോഫ  .    സനി  .    രവഷ്ട്രീന്ദ്രനക്ടോഥയ്ക്ക്): സര്,
തക്ടോലഴപ്പെറയുന കേടലെക്ടോസുകേള ഞക്ടോന്   കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു.

ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥന നമര്

വക്ടോര്ഷനികേപ്രവര്തന റനികപ്പെക്ടോര്ടനിലന വനിശേദക്ടോയശേയ

സക്ടോമതനികേ
വര്ഷയ

വകുപ്പെയ്ക്ക്/സക്ടോപനയ

XVII―വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസയ,
കേക്ടോയനികേവനികനക്ടോദയ, കേലെ, സയസക്ടോരയ

2015-16 ലപക്ടോതുവനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ വകുപ്പെയ്ക്ക്

6.  വനവയ  മൃഗസയരക്ഷണവയ  മൃഗശേക്ടോലെകേളയ  വകുപ്പുമനനികകവണനി

വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ  വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രക്ടോഫ  .    സനി  .    രവഷ്ട്രീന്ദ്രനക്ടോഥയ്ക്ക്):  സര്,  തക്ടോലഴപ്പെറയുന

കേടലെക്ടോസുകേള ഞക്ടോന്   കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു.   

ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥന നമര്

വക്ടോര്ഷനികേപ്രവര്തന റനികപ്പെക്ടോര്ടനിലന വനിശേദക്ടോയശേയ

സക്ടോമതനികേ
വര്ഷയ

വകുപ്പെയ്ക്ക്/സക്ടോപനയ

XXXI―മൃഗസയരക്ഷണയ 2015-16 മൃഗസയരക്ഷണ വകുപ്പെയ്ക്ക്

XXXII―ക്ഷഷ്ട്രീരവനികേസനയ 2014-15 ക്ഷഷ്ട്രീരവനികേസനയ

XXXIV―വനയ 2015-16 വനയ വനശ്യജഷ്ട്രീവനി വകുപ്പെയ്ക്ക്

7. ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുയ രജനികസഷനയ വകുപ്പുമനനികകവണനി കൃഷനി വകുപ്പുമനനി

(ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    എസയ്ക്ക്  .    സുനനില്  കുമക്ടോര്):   സര്,  തക്ടോലഴപ്പെറയുന  കേടലെക്ടോസുകേള  ഞക്ടോന്

കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു.

ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥന നമര്

വക്ടോര്ഷനികേപ്രവര്തന റനികപ്പെക്ടോര്ടനിലന വനിശേദക്ടോയശേയ

സക്ടോമതനികേ
വര്ഷയ

വകുപ്പെയ്ക്ക്/സക്ടോപനയ

VII―മുദ്രപ്പെത്രങ്ങളയ
രജനികസഷനയ

2015-16 രജനികസഷന്   
ടഷറനി  
നനികുതനി

8.   കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    എസയ്ക്ക്  .    സുനനില്  കുമക്ടോര്):   സര്,
തക്ടോലഴപ്പെറയുന കേടലെക്ടോസുകേള ഞക്ടോന്   കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു.   
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ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥന നമര്
വക്ടോര്ഷനികേപ്രവര്തന റനികപ്പെക്ടോര്ടനിലന വനിശേദക്ടോയശേയ

സക്ടോമതനികേ വര്ഷയ വകുപ്പെയ്ക്ക്/സക്ടോപനയ

XXIX―കൃഷനി 2015-16 മണ്ണയ്ക്ക്  പരശ്യകവഷണ  സയരക്ഷണ
വകുപ്പെയ്ക്ക്

കസ്റ്റേറ്റയ്ക്ക്  കഹക്ടോര്ടനികേളച്ചര്  മനിഷന്,
കകേരള

9.  ധനകേക്ടോരശ്യവയ  കേയറുയ  വകുപ്പുമനനികകവണനി  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ  വകുപ്പുമനനി
(ലപ്രക്ടോഫ  .    സനി  .    രവഷ്ട്രീന്ദ്രനക്ടോഥയ്ക്ക്):  സര്,  തക്ടോലഴപ്പെറയുന  കേടലെക്ടോസുകേള  ഞക്ടോന്
കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു.    

ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥന നമര്
വക്ടോര്ഷനികേപ്രവര്തന റനികപ്പെക്ടോര്ടനിലന വനിശേദക്ടോയശേയ

സക്ടോമതനികേ
വര്ഷയ

വകുപ്പെയ്ക്ക്/സക്ടോപനയ

II―സയസക്ടോന  ഭരണതലെവന്മക്ടോര്,
മനനിമക്ടോര്, ആസക്ടോന ഉകദശ്യക്ടോഗസന്മക്ടോര്

2015-16 ധനകേക്ടോരശ്യ (അക്കദൗണയ്ക്ക്സയ്ക്ക്-എ) വകുപ്പെയ്ക്ക്

X―ടഷറനികേളയ അക്കദൗണ്ടുകേളയ 2015-16 1. ടഷറനി
2. കകേരള സയസക്ടോന ഓഡനിറ്റയ്ക്ക്    വകുപ്പെയ്ക്ക്

XI―ജനില്ലക്ടോഭരണവയ പലെവകേയുയ 2015-16 കദശേഷ്ട്രീയ സമക്ടോദശ്യ പദതനി വകുപ്പെയ്ക്ക്

XVI―ലപന്ഷനയ    പലെവകേയുയ 2015-16 1. ധനകേക്ടോരശ്യയ (ലപന്ഷന്)
2. ധനകേക്ടോരശ്യയ (കലെക്ടോണ്സയ്ക്ക്)

XLIII―നഷപരനിഹക്ടോരവയ  അവകേക്ടോശേ
ലലകേമക്ടോറ്റങ്ങളയ

2015-16 ധനകേക്ടോരശ്യയ  (എസയ്ക്ക്.എഫയ്ക്ക്.സനി.  ലസല്
എ)

XLV―പലെവകേവക്ടോയകേളയ മുന്കൂറുകേളയ 2015-16 1. ധനകേക്ടോരശ്യയ (കലെക്ടോണ്സയ്ക്ക്)
2. ധനകേക്ടോരശ്യയ (എച്ചയ്ക്ക്.ബനി.എ.) 

XLVI―സക്ടോമൂഹശ്യസുരക്ഷനിതതസവയ
കക്ഷമവയ

2015-16 സയസക്ടോന ഇന്ഷസറന്സയ്ക്ക്

10.  ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനികകവണനി ലലവദദ്യുതനിയുയ കദവസസവയ വകുപ്പുമനനി
(ശഷ്ട്രീ  കേടകേയപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്):   സര്,  തക്ടോലഴപ്പെറയുന  കേടലെക്ടോസുകേള  ഞക്ടോന്
കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു.

ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥന നമര്
വക്ടോര്ഷനികേപ്രവര്തന റനികപ്പെക്ടോര്ടനിലന വനിശേദക്ടോയശേയ

സക്ടോമതനികേ
വര്ഷയ

വകുപ്പെയ്ക്ക്/സക്ടോപനയ

XXIX―കൃഷനി 2014-15 കകേരള  കേമക്ടോനയ്ക്ക്  ഏരനിയ  വനികേസന
അകതക്ടോറനിറ്റനി, കകേരളയ

XXXVIII―ജലെകസചനയ 2014-15 ജലെവനിഭവ വകുപ്പെയ്ക്ക്
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IX  റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക് സമര്പ്പെണയ

കേക്ടോകരശ്യക്ടോപകദശേകേ സമനിതനിയുലട രണക്ടോമതയ്ക്ക് റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്  

മുഖശ്യമനനികകവണനി പടനികേജക്ടോതനി പടനികേവര്ഗ പനികനക്ടോക്ക സമുദക്ടോയകക്ഷമവയ

നനിയമവയ  സക്ടോയസക്ടോരനികേവയ  പക്ടോര്ലെലമനറനികേക്ടോരശ്യവയ  വകുപ്പുമനനി

(ശഷ്ട്രീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബക്ടോലെന്): സര്,  കേക്ടോകരശ്യക്ടോപകദശേകേ സമനിതനിയുലട രണക്ടോമതയ്ക്ക് റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്

ഞക്ടോന് സമര്പ്പെനികന്നു. 

വനിദദ്യുച്ഛക്തനിയുയ ലതക്ടോഴനിലയ ലതക്ടോഴനിലെക്ടോളനികക്ഷമവയ സയബന്ധനിച്ച സബ്ജകയ്ക്ക് കേമ്മനിറ്റനി 

VII-  ലന റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്  

ലതക്ടോഴനിലയ  എലലകസുയ  വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    റ്റനി  .    പനി  .    രക്ടോമകൃഷ്ണന്):  സര്,

വനിദദ്യുച്ഛക്തനിയുയ  ലതക്ടോഴനിലയ  ലതക്ടോഴനിലെക്ടോളനികക്ഷമവയ  സയബന്ധനിച്ച  VII-ാംനമര്

സബ്ജകയ്ക്ക്  കേമ്മനിറ്റനിയുലട  ലചയര്മക്ടോനക്ടോയ  ഞക്ടോന്  സമനിതനിയുലട  1-4-2015  മുതല്

31-3-2016  വലരയുള്ള  ആനകേക്ടോലെനികേ  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുയ  2015-2016  സക്ടോമതനികേ

വര്ഷലത  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനകേളലട  പരനികശേക്ടോധന  സയബന്ധനിച്ച  അഞക്ടോമതയ്ക്ക്

റനികപ്പെക്ടോര്ടനിലലെ ശേനിപക്ടോര്ശേകേളനികന്മലള്ള ആക്ഷന് കടക്കണ് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുയ സമര്പ്പെനികന്നു.  

മനി  .  സഷ്ട്രീക്കര്  : റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേള സമര്പ്പെനിക്കലപ്പെടനിരനികന്നു.

X  റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക് പരനിഗണന

കേക്ടോകരശ്യക്ടോപകദശേകേ സമനിതനിയുലട രണക്ടോമതയ്ക്ക് റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്  

മുഖശ്യമനനികകവണനി പടനികേജക്ടോതനി പടനികേവര്ഗ പനികനക്ടോക്ക സമുദക്ടോയകക്ഷമവയ

നനിയമവയ  സക്ടോയസക്ടോരനികേവയ  പക്ടോര്ലെലമനറനികേക്ടോരശ്യവയ  വകുപ്പുമനനി

(ശഷ്ട്രീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബക്ടോലെന്): സര്,  കേക്ടോകരശ്യക്ടോപകദശേകേ സമനിതനിയുലട രണക്ടോമതയ്ക്ക് റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്

അയഗഷ്ട്രീകേരനിക്കണലമന പ്രകമയയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    എസയ്ക്ക്  .    സുനനില്  കുമക്ടോര്):  സര്,   ഞക്ടോന്

പ്രകമയലത  പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നു. 

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര്  : റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക് സഭ അയഗഷ്ട്രീകേരനിച്ചനിരനികന്നു.
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XI  ധനകേക്ടോരശ്യയ

2016-17   സക്ടോമതനികേ വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള പുതുക്കനിയ ബജറ്റനിലലെ

ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനകേളനികന്മലള്ള ചര്ച്ചയുയ കവക്ടോലടടുപ്പുയ

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്:  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  സഹകേരണവയ  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരവയ

വകുപ്പുമനനിക്കയ്ക്ക്   സഹകേരണയ എന  XXVII-ാം നമര് ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലടയുയ

വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ  എന  XLII-ാം നമര് ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലടയുയ ബഹുമക്ടോനലപ്പെട

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിക്കയ്ക്ക്  കൃഷനി  എന  XXIX-ാം  നമര്  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലടയുയ

കപരനില്  കേക്ടോരശ്യവനിവരപ്പെടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ള  ലെനിസ്റ്റേനില്  പ്രസ്തുത

ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനകേളകകനലര 9-ാം കകേക്ടോളതനില് യഥക്ടോക്രമയ കേക്ടോണനിച്ചനിട്ടുള്ള തുകേകേള

2016-17  സക്ടോമതനികേ  വര്ഷലത  ലചലെവകേള  പൂര്തഷ്ട്രീകേരനികനതനിനക്ടോയനി

അനവദനിക്കണലമന പ്രകമയങ്ങള   അവതരനിപ്പെനിക്കക്ടോവനതക്ടോണയ്ക്ക്. 

സഹകേരണവയ വനികനക്ടോദസഞക്ടോരവയ വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    സനി  .    ലമക്ടോയഷ്ട്രീന്  ):

സര്,  സഹകേരണയ  എന   XXVII-ാം  നമര്  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലടയുയ

വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ  എന  XLII-ാം  നമര്  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലടയുയ  കപരനില്

കേക്ടോരശ്യവനിവരപ്പെടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ള  ലെനിസ്റ്റേനില്  പ്രസ്തുത  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥന

കേളകകനലര  9-ാം  കകേക്ടോളതനില്  യഥക്ടോക്രമയ  കേക്ടോണനിച്ചനിട്ടുള്ള  തുകേകേള  2016-17

സക്ടോമതനികേ  വര്ഷലത  ലചലെവകേള  പൂര്തഷ്ട്രീകേരനികനതനിനക്ടോയനി

അനവദനിക്കണലമന പ്രകമയയ  ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    എസയ്ക്ക്  .    സുനനില്  കുമക്ടോര്):  സര്,  കൃഷനി  എന

XXIX-ാം  നമര്  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട  കപരനില്  കേക്ടോരശ്യവനിവരപ്പെടനികേയനില്

സൂചനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ള  ലെനിസ്റ്റേനില്  പ്രസ്തുത  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയ്ക്കുകനലര  9-ാം  കകേക്ടോളതനില്

യഥക്ടോക്രമയ കേക്ടോണനിച്ചനിട്ടുള്ള തുകേകേള 2016-17  സക്ടോമതനികേ വര്ഷലത ലചലെവകേള

പൂര്തഷ്ട്രീകേരനികനതനിനക്ടോയനി  അനവദനിക്കണലമന  പ്രകമയയ  ഞക്ടോന്

അവതരനിപ്പെനികന്നു:
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ബജറ്റയ്ക്ക് എസ്റ്റേനികമറ്റയ്ക്ക് 2016-17

ധ
ന

ക്ടോഭശ്യര്ത്ഥ
ന

മ
ര്

ന
മ

ര്

ധ
ന

ക്ടോഭശ്യര്ത്ഥ
ന

യു
ലട കപ

രയ്ക്ക് 

24-2-2016-ല് സഭ

പക്ടോസക്ടോക്കനിയ കവക്ടോടയ്ക്ക്

ഓണ് അക്കദൗണയ്ക്ക്

തുകേ

14-07-2016-ല്

സഭ പക്ടോസക്ടോക്കനിയ

കവക്ടോടയ്ക്ക് ഓണ്

അക്കദൗണയ്ക്ക് തുകേ

സഭയുലട കവക്ടോടനിനയ്ക്ക്

സമര്പ്പെനികന

ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട

തുകേ ആലകേ

(രൂപ)റവനബ്യൂ      മൂലെധനയ

(രൂപ)        (രൂപ)

റവനബ്യൂ      മൂലെധനയ

(രൂപ)       (രൂപ)

റവനബ്യൂ      മൂലെധനയ

(രൂപ)      (രൂപ)

X
V

II

സ
ഹ

കേ
രണ

യ

93,45,60,000

25,62,43,000

78,84,20,000

19,21,83,000

143,06,99,000

32,03,05,000

175,10,04,000

X
X

IX

കൃ
ഷ

നി

985,89,28,000

124,28,49,000

739,41,98,000

93,21,37,000

1232,36,67,000

155,35,60,000

1387,72,27,000

X
LII

വ
നികന

ക്ടോദസ
ഞ

ക്ടോരയ

62,45,43,000

71,97,67,000

46,84,08,000

53,98,25,000

78,06,78,000

89,97,09,000

168,03,87,000

ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശഷ്ട്രീ  .   മക്ടോതദ്യു ടനി  .   കതക്ടോമസയ്ക്ക്): സര്, ഞക്ടോന് പ്രകമയങ്ങലള

പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നു.

ധനകേക്ടോരശ്യവയ  കേയറുയ  വകുപ്പുമനനികകവണനി  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ  വകുപ്പുമനനി

(ലപ്രക്ടോഫ  .    സനി  .    രവഷ്ട്രീന്ദ്രനക്ടോഥയ്ക്ക്):  സര്,  സഹകേരണയ  എന   XXVII-ാം  നമര്

ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനലയയുയ  കൃഷനി  എന  XXIX-ാം  നമര്  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനലയയുയ

വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ എന  XLII-ാം നമര് ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനലയയുയ സയബന്ധനികന

സബ്ജകയ്ക്ക് കേമ്മനിറ്റനി റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേളനിലലെ ശേനിപക്ടോര്ശേകേളനികന്മല് ചടയ 236(3)അനസരനിച്ചുള്ള

പ്രസക്ടോവന ഞക്ടോന് കമശേപ്പുറതയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്നു. 

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര്: ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപങ്ങള അവതരനിപ്പെനിക്കക്ടോവനതക്ടോണയ്ക്ക്.  
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ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥന നമര് XXVII―സഹകേരണയ

നയനനിരക്ടോകേരണ  തനിനള്ള ലവടനികറയല്

ശഷ്ട്രീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമക്ടോര്: സര്, സഹകേരണയ എന XXVII-ാം  നമര്
ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട  കപരനില്  വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  175,10,04,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയക്ടോയനി കുറവ ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക് (ഓണതനിനമുമയ്ക്ക്  സക്ടോമൂഹശ്യകക്ഷമ
ലപന്ഷനകേള  വനിതരണയ  ലചയ്യുനതനില്  സഹകേരണ  സക്ടോപനങ്ങള  വഷ്ട്രീഴ്ച
വരുതനിയതക്ടോയനി  പറയലപ്പെടുന  വനിഷയയ  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്)  എന
ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

ശഷ്ട്രീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്:  സര്,  സഹകേരണയ എന XXVII-ാംനമര്
ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട  കപരനില്  വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  175,10,04,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയക്ടോയനി കുറവ ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക് (കേണ്സബ്യൂമര്ലഫഡനിലന  നന്മ  കസ്റ്റേക്ടോറുകേള
അടച്ചുപൂടനിയതുമൂലെയ വനിലെക്കയറ്റയ പനിടനിച്ചുനനിര്തക്ടോന് കേഴനിയക്ടോതതക്ടോയനി പറയലപ്പെടുന
വനിഷയയ  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്)  എന  ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപയ  ഞക്ടോന്
അവതരനിപ്പെനികന്നു.

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    മുരളഷ്ട്രീധരന്:  സര്,  സഹകേരണയ  എന  XXVII-ാംനമര്
ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട  കപരനില്  വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  175,10,04,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയക്ടോയനി  കുറവ  ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക്  (സഹകേരണ  കമഖലെലയ  ചലെനക്ടോത്മകേമക്ടോകനതനിനയ്ക്ക്
ആവശേശ്യമക്ടോയ  നടപടനികേള  ലലകേലക്കക്ടോള്ളക്ടോതതക്ടോയനി  പറയലപ്പെടുന  നയയ  ചര്ച്ച
ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്) എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫയ്ക്ക്:  സര്,  സഹകേരണയ  എന  XXVII-ാം  നമര്
ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട  കപരനില്  വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  175,10,04,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയക്ടോയനി കുറവ ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക് (പരനിയക്ടോരയ  സഹകേരണ  ലമഡനിക്കല്
കകേക്ടോകളജനിലലെ ലമരനിറ്റയ്ക്ക് സഷ്ട്രീറ്റനികലെയ്ക്കുള്ള പ്രകവശേനതനിനയ്ക്ക് ഫഷ്ട്രീസയ്ക്ക് ഒറ്റയടനിക്കയ്ക്ക് ഒരു ലെക്ഷയ
രൂപയക്ടോയനി  വര്ദനിപ്പെനിച്ചതുമൂലെയ  വനിദശ്യക്ടോര്ത്ഥനികേളക്കയ്ക്ക്  ഉണക്ടോയനിട്ടുള്ള  ബുദനിമുട്ടുകേള
പരനിഹരനികനതനില്  പരക്ടോജയലപ്പെടതക്ടോയനി  പറയലപ്പെടുന  വനിഷയയ  ചര്ച്ച
ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്) എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

സൂചകേ ലവടനികറയല് 

സഹകേരണയ  എന  XXVII-ാം  നമര്  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട  കപരനില്
വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  175,10,04,000  രൂപയനില്  നനിനയ്ക്ക്  നൂറയ്ക്ക്  രൂപ  കുറവയ്ക്ക്
ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക്  (ലപക്ടോതുവക്ടോയനി ചര്ച്ച ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്)  എന ഖണ്ഡ കനക്ടോപകക്ഷപയ
തക്ടോലഴപ്പെറയുന ബഹുമക്ടോനലപ്പെട അയഗങ്ങള അവതരനിപ്പെനിച്ചു.
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1. ശഷ്ട്രീ. പനി. സനി. കജക്ടോര്ജയ്ക്ക്

2. ശഷ്ട്രീ. കമക്ടോന്സയ്ക്ക് കജക്ടോസഫയ്ക്ക്

3. ശഷ്ട്രീ. ലകേ. എയ. ഷക്ടോജനി

4. ശഷ്ട്രീ. പക്ടോറക്കല് അബ യ്ക്ക്ദല്ല

5.  ശഷ്ട്രീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ

6.  ശഷ്ട്രീ.  അബ്ദുല് ഹമഷ്ട്രീദയ്ക്ക്. പനി.

7.  ശഷ്ട്രീ. പനി. ഉലലബദള്ള

8.  ശഷ്ട്രീ. എന്. ഷയസുദ്ദേഷ്ട്രീന്

9.  ശഷ്ട്രീ. എന്. എ. ലനല്ലനികനയ്ക്ക്

10.  ശഷ്ട്രീ. എയ. ഉമ്മര്

11.  കഡക്ടോ. എയ. ലകേ. മുനഷ്ട്രീര്

ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥന XXIX-കൃഷനി

നയനനിരക്ടോകേരണതനിനള്ള ലവടനികറയല് 
ശഷ്ട്രീ  .    അനനില്  അക്കര:  സര്,   കൃഷനി  എന  XXIX-ാം  നമര്

ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട കപരനില് വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  1387,72,27,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയക്ടോയനി  കുറവ  ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക്  (സയസക്ടോനതയ്ക്ക്  കേരലനല്ക്കൃഷനി
കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  ക്രനിയക്ടോത്മകേ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി
പറയലപ്പെടുന  നയയ  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്)  എന  ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപയ  ഞക്ടോന്
അവതരനിപ്പെനികന്നു.

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    എയ  .    ഷക്ടോജനി:  സര്,  കൃഷനി  എന  XXIX-ാം  നമര്
ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട കപരനില് വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  1387,72,27,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയക്ടോയനി  കുറവ  ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക്  (ലനല്ക്കൃഷനി  കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപ്പെനികലമന
പ്രഖശ്യക്ടോപനങ്ങളക്കയ്ക്ക്  കശേഷവയ  ലനല്പ്പെക്ടോടങ്ങള  തരനിശേനിടക്ടോന്  കേര്ഷകേര്
നനിര്ബന്ധനിതരക്ടോകുനതക്ടോയനി പറയലപ്പെടുന സക്ടോഹചരശ്യയ ചര്ച്ച ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്)  എന
ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

ശഷ്ട്രീ  .    എന്  .    എ  .    ലനല്ലനികനയ്ക്ക്:  സര്,  കൃഷനി  എന  XXIX-ാം  നമര്
ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട കപരനില് വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  1387,72,27,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയക്ടോയനി  കുറവ  ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക്  (കരക്ടോഗയ  ബക്ടോധനിച്ച  ലതങ്ങുകേള  മുറനിച്ചുമക്ടോറ്റനി
പുതനിയവ  നട്ടുപനിടനിപ്പെനികനതനിനയ്ക്ക്  സഹക്ടോയധനയ  നല്കേക്ടോതതക്ടോയനി  പറയലപ്പെടുന
വനിഷയയ  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്)  എന  ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപയ  ഞക്ടോന്
അവതരനിപ്പെനികന്നു.



ധനകേക്ടോരശ്യയ 395

ലപ്രക്ടോഫ  .    ആബനിദയ്ക്ക് ഹുകസന് തങ്ങള:  സര്,  കൃഷനി എന  XXIX-ാം നമര്

ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട കപരനില് വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  1387,72,27,000  രൂപ  ഒരു

രൂപയക്ടോയനി  കുറവ  ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക്  (പച്ചകതങ്ങ  സയഭരണയ  ക്രനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയനി

നടകനനിലല്ലന്നുയ സയഭരനികന കതങ്ങയയ്ക്ക് നശ്യക്ടോയമക്ടോയ വനിലെ ലെഭനികനനിലല്ലന്നുമുള്ള

പരക്ടോതനി ചര്ച്ച ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്) എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

ശഷ്ട്രീ  .    എന്  .    ഷയസുദ്ദേഷ്ട്രീന്:  സര്,  കൃഷനി  എന  XXIX-ാം  നമര്

ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട കപരനില്  വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  1387,72,27,000  രൂപ  ഒരു

രൂപയക്ടോയനി  കുറവ  ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക്  (നഷ്ട്രീര  ഉല്പക്ടോദനതനിനയ  വനിപണനതനിനയ

ഫലെപ്രദമക്ടോയ സയവനിധക്ടോനയ ഏര്ലപ്പെടുത്തുനതനില് പരക്ടോജയലപ്പെടതക്ടോയനി പറയലപ്പെടുന

വനിഷയയ  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്)  എന  ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപയ  ഞക്ടോന്

അവതരനിപ്പെനികന്നു.

ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    ഉകബദള്ള:  സര്,  കൃഷനി  എന  XXIX-ാം  നമര്

ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട കപരനില് വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  1387,72,27,000  രൂപ  ഒരു

രൂപയക്ടോയനി കുറവ ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക്  (ലതങ്ങു കേര്ഷകേര്ക്കയ്ക്ക് ആശേസക്ടോസമക്ടോകുമക്ടോയനിരുന

നഷ്ട്രീര  ഉല്പക്ടോദന  വനിപണനപദതനി  വനിപുലെഷ്ട്രീകേരണയ  സയഭനതനിലെക്ടോയതക്ടോയനി

പറയലപ്പെടുന  വനിഷയയ  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്)  എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപയ  ഞക്ടോന്

അവതരനിപ്പെനികന്നു.

ശഷ്ട്രീ  .    അബ്ദുല്  ഹമഷ്ട്രീദയ്ക്ക്  .    പനി  .:  സര്,  കൃഷനി  എന  XXIX-ാം  നമര്

ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട കപരനില് വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  1387,72,27,000  രൂപ  ഒരു

രൂപയക്ടോയനി കുറവ ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക് (ലതങ്ങു കേയറുനതനിനള്ള കൂലെനി ക്രമക്ടോതഷ്ട്രീതമക്ടോയനി

വര്ദനിച്ചതുമൂലെവയ  നക്ടോളനികകേര  വനിലെയനിടനിവമൂലെവയ  പ്രതനിസന്ധനിയനിലെക്ടോയ  കേര്ഷകേലര

സഹക്ടോയനിക്കക്ടോന്  പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേ  നടപടനികേള  സസഷ്ട്രീകേരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി  പറയലപ്പെടുന

വനിഷയയ  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്)  എന  ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപയ  ഞക്ടോന്

അവതരനിപ്പെനികന്നു.

ശഷ്ട്രീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബക്ടോഹനിയ:  സര്,  കൃഷനി  എന  XXIX-ാം  നമര്

ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട കപരനില് വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  1387,72,27,000  രൂപ  ഒരു

രൂപയക്ടോയനി  കുറവ  ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക്  (നക്ടോളനികകേര  വനിലെതകേര്ച്ചമൂലെയ  നക്ടോളനികകേര

കേര്ഷകേര്  കനരനിടുനതക്ടോയനി  പറയലപ്പെടുന  പ്രതനിസന്ധനി  സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  ചര്ച്ച

ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്) എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.
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ശഷ്ട്രീ  .    പക്ടോറക്കല്  അബ്ദുല്ല:  സര്,  കൃഷനി  എന  XXIX-ാം  നമര്

ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട കപരനില് വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  1387,72,27,000  രൂപ  ഒരു

രൂപയക്ടോയനി കുറവ ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക്  (ലതങ്ങുകേളലട മണ്ഡരനി കരക്ടോഗ നനിവക്ടോരണതനിനയ്ക്ക്

ഫലെപ്രദമക്ടോയ  നടപടനികേള  സസഷ്ട്രീകേരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി  പറയലപ്പെടുന  വനിഷയയ  ചര്ച്ച

ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്) എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    പനി  .    സജഷ്ട്രീന്ദ്രന്:  സര്,  കൃഷനി  എന  XXIX-ാം  നമര്

ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട കപരനില് വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  1387,72,27,000  രൂപ  ഒരു

രൂപയക്ടോയനി  കുറവ  ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക്  (സയസക്ടോനലത  കൃഷനി  ഫക്ടോമുകേള  നവഷ്ട്രീന

രഷ്ട്രീതനിയനില്  പുനരുദരനിക്കക്ടോന്  ക്രനിയക്ടോത്മകേ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനികനതനില്

പരക്ടോജയലപ്പെടതക്ടോയനി  പറയലപ്പെടുനതയ്ക്ക്  സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്)  എന

ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

ശഷ്ട്രീ  .    എല്കദക്ടോസയ്ക്ക്  കുനപ്പെനിള്ളനി:  സര്,  കൃഷനി  എന  XXIX-ാം  നമര്

ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട കപരനില് വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  1387,72,27,000  രൂപ  ഒരു

രൂപയക്ടോയനി കുറവ ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക് (പച്ചക്കറനി കൃഷനിയനില് സസയയപരശ്യക്ടോപ്തത കനടക്ടോന്

കേഴനിയക്ടോതതനിനക്ടോല്  അനശ്യസയസക്ടോനതയ്ക്ക്  നനിന്നുള്ള  വനിഷയ  കേലെര്ന  പച്ചക്കറനി

സയസക്ടോനതയ്ക്ക്  വനിതരണയ  ലചയ്യെലപ്പെടുനതക്ടോയ  സക്ടോഹചരശ്യയ  സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  ചര്ച്ച

ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്) എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

ശഷ്ട്രീ  .    അനൂപയ്ക്ക്  കജക്കബയ്ക്ക്:  സര്,  കൃഷനി  എന  XXIX-ാം  നമര്

ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട കപരനില്  വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  1387,72,27,000  രൂപ  ഒരു

രൂപയക്ടോയനി  കുറവ  ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക്  (വനിളനക്ടോശേയ  സയഭവനികന  കേര്ഷകേര്ക്കയ്ക്ക്

തുച്ഛമക്ടോയ  ആനകൂലെശ്യയ  മക്ടോത്രമക്ടോണയ്ക്ക്  നല്കുനലതനയ്ക്ക്  പറയലപ്പെടുന വനിഷയയ  ചര്ച്ച

ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്) എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

ശഷ്ട്രീ  .    എയ  .    ഉമ്മര്:  സര്,  കൃഷനി എന XXIX-ാം നമര് ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട

കപരനില് വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  1387,72,27,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയക്ടോയനി  കുറവ

ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക്  (കജവകൃഷനി  രഷ്ട്രീതനിയനിലൂലട  ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനികന  കേക്ടോര്ഷനികേ

വനിഭവങ്ങളക്കയ്ക്ക് മക്ടോര്ക്കറ്റനിയഗയ്ക്ക് സയവനിധക്ടോനയ ഏര്ലപ്പെടുതക്ടോതതുമൂലെയ ശേരനിയക്ടോയ വനിലെ

കേനിടക്ടോലത  കേര്ഷകേര്  കേടലക്കണനിയനിലെക്ടോയതക്ടോയനി  പറയലപ്പെടുന  വനിഷയയ  ചര്ച്ച

ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്) എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.
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സൂചകേ ലവടനികറയല് 
കൃഷനി  എന  XXIX-ാം  നമര്  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട  കപരനില്

വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  1387,72,27,000  രൂപയനില്  നനിനയ്ക്ക്  നൂറയ്ക്ക്  രൂപ  കുറവയ്ക്ക്
ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക്  (ലപക്ടോതുവക്ടോയനി ചര്ച്ച ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്)  എന ഖണ്ഡ കനക്ടോപകക്ഷപയ
തക്ടോലഴപ്പെറയുന ബഹുമക്ടോനലപ്പെട അയഗങ്ങള അവതരനിപ്പെനിച്ചു.

1. ശഷ്ട്രീ. കമക്ടോന്സയ്ക്ക്  കജക്ടോസഫയ്ക്ക്
2. കഡക്ടോ. എയ. ലകേ. മുനഷ്ട്രീര്
3. ശഷ്ട്രീ. പനി. സനി. കജക്ടോര്ജയ്ക്ക്
4. ശഷ്ട്രീ. ലഎ.സനി. ബക്ടോലെകൃഷ്ണന്

ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥന XLII -വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ
നയനനിരക്ടോകേരണതനിനള്ള ലവടനികറയല് 

ശഷ്ട്രീ  .    കമക്ടോന്സയ്ക്ക്  കജക്ടോസഫയ്ക്ക്:  സര്,  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ എന  XLII-ാം നമര്
ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട  കപരനില്  വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  168,03,87,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയക്ടോയനി  കുറവ  ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക്  (സയസക്ടോനലത  വനികനക്ടോദസഞക്ടോര
പദതനികേളക്കയ്ക്ക് വനികേസന മുരടനിലപ്പെനയ്ക്ക് പറയലപ്പെടുന വനിഷയയ ചര്ച്ച ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്)
എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

ശഷ്ട്രീ  .    എയ  .    വനിന്ലസനയ്ക്ക്:  സര്,  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ  എന  XLII-ാം  നമര്
ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട  കപരനില്  വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  168,03,87,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയക്ടോയനി കുറവ ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക്  (വനികനക്ടോദസഞക്ടോര കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ആവശേശ്യമക്ടോയ
അടനിസക്ടോന  സദൗകേരശ്യങ്ങള  ഒരുകനതനില്  ക്രനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയ  നടപടനികേള
സസഷ്ട്രീകേരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി  പറയലപ്പെടുന  വനിഷയയ  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്)  എന
ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

ശഷ്ട്രീ  .    അബ്ദുല് ഹമഷ്ട്രീദയ്ക്ക്  .    പനി  .:  സര്,  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ എന  XLII-ാം നമര്
ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട  കപരനില്  വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  168,03,87,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയക്ടോയനി കുറവ ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക്  (വനികനക്ടോദസഞക്ടോര കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലെ അടനിസക്ടോന
സദൗകേരശ്യങ്ങളലട  അപരശ്യക്ടോപ്തത  സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്)  എന
ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    ഉകബദള്ള:  സര്,  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ  എന  XLII-ാം  നമര്
ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട  കപരനില്  വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  168,03,87,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയക്ടോയനി  കുറവ  ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക്  (വനികനക്ടോദസഞക്ടോര  കകേന്ദ്രങ്ങള
മക്ടോലെനിനശ്യമുക്തമക്ടോക്കക്ടോനയ  ആകേര്ഷകേമക്ടോക്കക്ടോനയ  ഫലെപ്രദമക്ടോയ  നടപടനികേള
സസഷ്ട്രീകേരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി  പറയലപ്പെടുന   വനിഷയയ  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്)  എന
ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.
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ശഷ്ട്രീ  .    എന്  .    ഷയസുദ്ദേഷ്ട്രീന്:  സര്,  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ  എന  XLII-ാം  നമര്
ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട  കപരനില്  വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  168,03,87,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയക്ടോയനി  കുറവ  ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക്  (വനികനക്ടോദസഞക്ടോരനികേളലട  സുരക്ഷ
ഉറപ്പെക്ടോക്കക്ടോനള്ള  സയവനിധക്ടോനങ്ങളലട  അപരശ്യക്ടോപ്തത  സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  ചര്ച്ച
ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്) എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

ലപ്രക്ടോഫ  .    ആബനിദയ്ക്ക്  ഹുകസന്  തങ്ങള:  സര്,  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ  എന
XLII-ാം നമര് ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട കപരനില് വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള 168,03,87,000
രൂപ  ഒരു  രൂപയക്ടോയനി  കുറവ  ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക്  (സയസക്ടോനതയ്ക്ക്  വനികനക്ടോദസഞക്ടോര
കകേന്ദ്രങ്ങളനില് എത്തുന ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കയ്ക്ക്  ആവശേശ്യമക്ടോയ പരനിരക്ഷ ലെഭനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി
പറയലപ്പെടുന  വനിഷയയ  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്)  എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപയ  ഞക്ടോന്
അവതരനിപ്പെനികന്നു.

ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതക്ടോമസയ്ക്ക്:  സര്,  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ  എന  XLII-ാം  നമര്
ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട  കപരനില്  വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  168,03,87,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയക്ടോയനി  കുറവ  ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക്  (സയസക്ടോനതയ്ക്ക്  ലമഡനിക്കല്  ടൂറനിസതനിലന
സക്ടോധശ്യത  പരനികശേക്ടോധനിച്ചയ്ക്ക്  ആവശേശ്യമക്ടോയ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി
പറയലപ്പെടുനതയ്ക്ക്  സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്   ചര്ച്ച ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്)  എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപയ
ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

ശഷ്ട്രീ  .   എന്  .   എ  .   ലനല്ലനികനയ്ക്ക്: സര്, വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ എന XLII-ാം നമര്
ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട  കപരനില്  വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  168,03,87,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയക്ടോയനി  കുറവ  ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക്  (മദശ്യലെഭശ്യത  കുറയുനതയ്ക്ക്  വനികനക്ടോദസഞക്ടോര
കമഖലെലയ കദക്ടോഷകേരമക്ടോയനി ബക്ടോധനികലമന കപരനില് വനികനക്ടോദസഞക്ടോര കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
മദശ്യയ  ലെഭശ്യമക്ടോക്കക്ടോന്  നഷ്ട്രീക്കയ  നടകനതക്ടോയനി  പറയലപ്പെടുനതയ്ക്ക്  സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  ചര്ച്ച
ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്) എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

ശഷ്ട്രീ  .    എയ  .    ഉമ്മര്:  സര്,  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ  എന  XLII-ാം  നമര്
ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട  കപരനില്  വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  168,03,87,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയക്ടോയനി  കുറവ  ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക്  (വനികദശേ  ടൂറനിസ്റ്റുകേലള  ആകേര്ഷനിക്കക്ടോന്
പരശ്യക്ടോപ്തമക്ടോയ  ചരനിത്രക്ടോവശേനിഷങ്ങള,  കപതൃകേ  കശേഷനിപ്പുകേള  എനനിവ
നനിലെനനിര്തക്ടോനയ  സയരക്ഷനിക്കക്ടോനയ  പുരക്ടോവസ്തു  വകുപ്പെയ്ക്ക്,  സക്ടോയസക്ടോരനികേ  വകുപ്പെയ്ക്ക്
എനനിവയുമക്ടോയനി  കചര്നയ്ക്ക്  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി  പറയലപ്പെടുന
വനിഷയയ  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്)  എന  ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപയ  ഞക്ടോന്
അവതരനിപ്പെനികന്നു.
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ശഷ്ട്രീ  .    അന്വര്  സക്ടോദതയ്ക്ക്:  സര്,  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ  എന  XLII-ാം  നമര്
ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട  കപരനില്  വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  168,03,87,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയക്ടോയനി  കുറവ  ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക്  (വനികനക്ടോദസഞക്ടോര  കമഖലെകേളനില്  KTDC
ലെഭശ്യമക്ടോകന  കസവനങ്ങള  ലമച്ചലപ്പെടുതക്ടോന്  ആവശേശ്യമക്ടോയ  നടപടനികേള
കകേലക്കക്ടോള്ളക്ടോതതക്ടോയനി പറയലപ്പെടുനതയ്ക്ക് സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  ചര്ച്ച ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്) എന
ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

കഡക്ടോ  .    എയ  .    ലകേ  .    മുനഷ്ട്രീര്:  സര്,  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ  എന  XLII-ാം  നമര്
ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട  കപരനില്  വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  168,03,87,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയക്ടോയനി  കുറവ  ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക്  (വനികനക്ടോദസഞക്ടോര  വനികേസന  നടപടനികേളനില്
പങ്കക്ടോളനിതയ  വഹനികന  ജഷ്ട്രീവനക്കക്ടോരുലട  ലപ്രക്ടോഫഷണലെനിസമനില്ലക്ടോയ്മയുയ  കമക്ടോശേയ
ലപരുമക്ടോറ്റവയ പരനിഹരനികവക്ടോന് ശദ  ലചലതക്ടോതതക്ടോയനി പറയലപ്പെടുന വനിഷയയ
ചര്ച്ച ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്) എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

സൂചകേ ലവടനികറയല് 

വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ  എന  XLII-ാം  നമര്  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട  കപരനില്
വകേലകേക്ടോള്ളനിച്ചനിട്ടുള്ള  168,03,87,000  രൂപയനില്  നനിനയ്ക്ക്  നൂറയ്ക്ക്  രൂപ  കുറവയ്ക്ക്
ലചകയ്യെണതക്ടോണയ്ക്ക്  (ലപക്ടോതുവക്ടോയനി ചര്ച്ച ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക്)  എന ഖണ്ഡ കനക്ടോപകക്ഷപയ
തക്ടോലഴപ്പെറയുന ബഹുമക്ടോനലപ്പെട അയഗങ്ങള അവതരനിപ്പെനിച്ചു.

1. ശഷ്ട്രീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ

2. ശഷ്ട്രീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല്ല

3. ശഷ്ട്രീ. ലകേ. എയ. ഷക്ടോജനി

4. ശഷ്ട്രീ. വനി.ഡനി. സതഷ്ട്രീശേന്

5. ശഷ്ട്രീ. പനി. സനി. കജക്ടോര്ജയ്ക്ക്

ശഷ്ട്രീ  .   വനി  .   കജക്ടോയനി:  സര്,  സഹകേരണയ,  കൃഷനി,  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ  എനഷ്ട്രീ
ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനകേലള ഞക്ടോന്  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  കലെക്ടോകേതനിലന  സക്ടോമൂഹനികേ
സക്ടോമതനികേ  വളര്ച്ചയനില്  സഹകേരണ  പ്രസക്ടോനയ  നല്കേനിലക്കക്ടോണനിരനികന
സയഭക്ടോവനകേള  വളലര  മഹതരമക്ടോണയ്ക്ക്,  ഇതനിലനക്ടോരു  ചരനിത്രമുണയ്ക്ക്.  കറക്ടോബര്ടയ്ക്ക്
ഓവലനയുയ  കറക്ടോക്കഡല്  കപനനികയഴനിലനയുയ  ആശേയങ്ങളക്ടോണയ്ക്ക്  കലെക്ടോകേതയ്ക്ക്
സഹകേരണ  പ്രസക്ടോനതനിനയ്ക്ക്  വനിത്തുകേള  പക്ടോകേനിയതയ്ക്ക്.  സൂരശ്യന്  അസമനിക്കക്ടോത
രക്ടോജശ്യതനിലന ഉടമകേലളകനക്ടോ അധനിപതനികേലളകനക്ടോ ഒലക്ക വനികശേഷനിപ്പെനിക്കലപ്പെടതുയ
ലകേക്ടോകളക്ടോണനിയല്  ഭരണതനിലന  ഉസക്ടോദമക്ടോയനിരുന  ബനിടകനക്ടോടയ്ക്ക്  ആകഗക്ടോള
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സഹകേരണ  കമഖലെയയ്ക്ക്  ഏലറ  കേടപ്പെക്ടോടുണയ്ക്ക്.  കേശ്യക്ടോപനിറ്റലെനിസ്റ്റേയ്ക്ക്  വശ്യവസനിതനി
പനിന്തുടരുകമക്ടോഴയ ഇവരുലട ആശേയങ്ങള ബനിടഷ്ട്രീഷയ്ക്ക് പക്ടോര്ലെലമനയ്ക്ക് കേലണതനിയനിരുന്നു.
ആ  ബനിടഷ്ട്രീഷയ്ക്ക്  പക്ടോര്ലെലമനയ്ക്ക്  നടതനിയ  ശമങ്ങളക്ടോണയ്ക്ക്  പനിനഷ്ട്രീടയ്ക്ക്  കലെക്ടോകേലമമക്ടോടുയ
സഹകേരണ  കമഖലെയയ്ക്ക്  ഒരു  കമല്വനിലെക്ടോസമുണക്ടോക്കനി  ലകേക്ടോടുതതയ്ക്ക്.
ഇന്ഡശ്യയനിലെക്ടോലണങ്കനില് 1904-ല് ബനിടഷ്ട്രീഷയ്ക്ക് ഭരണക്ടോധനികേക്ടോരനികേള മുന്കേലയ്യെടുതക്ടോണയ്ക്ക്
സഹകേരണ പ്രസക്ടോനയ ആരയഭനിച്ചതയ്ക്ക്.  ഇന്ഡശ്യയനിലലെ സഹകേരണ പ്രസക്ടോനതനിനയ്ക്ക്
കകേരളയ  എകപ്പെക്ടോഴയ  മക്ടോതൃകേയക്ടോയനിട്ടുണയ്ക്ക്.   കകേരളതനില്  സഹകേരണ  പ്രസക്ടോനയ
സര്വ്വവശ്യക്ടോപനിയക്ടോണയ്ക്ക്,  സഹകേരണ പ്രസക്ടോനയ കേടന്നുലചല്ലക്ടോത ഒരു കമഖലെയുമനില്ല.
സഹകേരണ  ലമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജുകേളയ   എഞനിനഷ്ട്രീയറനിയഗയ്ക്ക്  കകേക്ടോകളജുകേളയ   മറ്റയ്ക്ക്
വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ സക്ടോപനങ്ങളയ അനബന്ധ സക്ടോപനങ്ങളയ മക്ടോര്ജനിന്ഫഷ്ട്രീ കഷക്ടോപ്പുകേളയ
തുടങ്ങനി ഏറ്റവയ അവസക്ടോനയ കജവപച്ചക്കറനി കൃഷനി വലര നടത്തുന കേക്ടോരശ്യതനില്
സഹകേരണ  പ്രസക്ടോനയ  ഏലറ  മുമനിലെക്ടോണയ്ക്ക്.   ഇന്ഡശ്യയനില്  കേണകപ്രകേക്ടോരയ
ഏതക്ടോണയ്ക്ക്  ആറുലെക്ഷകതക്ടോളയ  സഹകേരണ  സക്ടോപനങ്ങള  പ്രവര്തനികന്നുണയ്ക്ക്.
ഇതനില് കകേരളതനില് ബക്ടോങ്കനിയഗയ്ക്ക്  നടത്തുന സഹകേരണ സക്ടോപനങ്ങളലട എണ്ണയ
5500-ഓളയ വരുയ.  ആലകേ സഹകേരണ പ്രസക്ടോനങ്ങള  15000-ല് അധനികേമക്ടോണയ്ക്ക്.
ഇതനിലലെല്ലക്ടോയകൂടനി  ഏതക്ടോണയ്ക്ക്  6000-കതക്ടോളയ  കകേക്ടോടനി  രൂപയുലട  നനികക്ഷപമുണയ്ക്ക്.
6000  കകേക്ടോടനി  രൂപയുലട  ആസനി  കേണയ്ക്ക്  ചനിലെരുലട  കേണ്ണയ്ക്ക്  മഞ്ഞെളനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
കേഴനിഞ്ഞെ കേക്ടോലെങ്ങളനില് ചനിലെര് ഇദൗ കമഖലെയനില് കേയറനിപ്പെറ്റനി   എലന്തക്ടോലക്കയക്ടോണയ്ക്ക്
ലചയലതനയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്  പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി  വനിവരനികനനില്ല.  ഒരു  മുന്  പ്രധക്ടോനമനനി
സഹകേരണ  കമഖലെലയകറനിച്ചയ്ക്ക്  പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്,  കസവന  കമഖലെയനിലയ  വനികേസന
കമഖലെയനിലയ  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലെയനിലയ  ലതക്ടോഴനില്  കമഖലെയനിലയ  നനിര്ണ്ണക്ടോയകേ
സയഭക്ടോവനകേള  നല്കേനിവരുന  ഒകരലയക്ടോരു  പ്രസക്ടോനയ  സഹകേരണ
പ്രസക്ടോനമക്ടോലണനക്ടോണയ്ക്ക്.   അകദ്ദേഹതനിലന  പനിന്മുറക്കക്ടോര്  ഇവനിലട  കേഴനിഞ്ഞെ
കേക്ടോലെങ്ങളനില്  നടതനിക്കൂടനിയതയ്ക്ക്  എലന്തക്ടോലക്കയക്ടോണയ്ക്ക്;   കേണ്സബ്യൂമര്ലഫഡയ്ക്ക്  മക്ടോത്രയ
പരനികശേക്ടോധനിച്ചക്ടോല് കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്ലമനനിലന കേക്ടോലെലത ലകേടുകേക്ടോരശ്യസതയയ്ക്ക് കവലറ
ലതളനിലവന്തുകവണയ?   കേണ്സബ്യൂമര്ലഫഡയ്ക്ക്  ഇനയ്ക്ക്  1200  കകേക്ടോടനി  രൂപയുലട
ബക്ടോധശ്യതയനില്  നനില്കകേയക്ടോണയ്ക്ക്.   അവനിടലത  ജഷ്ട്രീവനക്കക്ടോരുലട  എണ്ണയ
കനക്ടോക്കനിയക്ടോല്  509  സനിരയ  ജഷ്ട്രീവനക്കക്ടോരുള്ള  സലെതയ്ക്ക്  കേഴനിഞ്ഞെ  കേക്ടോലെങ്ങളനില്
3273  ദനിവസ  കവതനക്കക്ടോലര  നനിയമനിച്ചനിരുന്നു.  727  കേണ്കസക്ടോളനികഡറ്റഡയ്ക്ക്
ജഷ്ട്രീവനക്കക്ടോരുണക്ടോയനിരുന്നു.  അകപ്പെക്ടോള കകേരളതനിലലെ  750-ഓളയ നന്മ കസ്റ്റേക്ടോറുകേളനില്
നനിലെവനിലള്ള  ജഷ്ട്രീവനക്കക്ടോലരക്കക്ടോള  കൂടുതല്  ബന്ധുക്കലളയുയ  സസന്തക്കക്ടോലരയുയ
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നനിയമനിച്ചയ്ക്ക്  ഇദൗ  കേണ്സബ്യൂമര്ലഫഡനിലന  കകേക്ടോടനിക്കണക്കനിനയ്ക്ക്  രൂപയുലട
അഴനിമതനിയനികലെയക്ടോണയ്ക്ക്  ലകേക്ടോണ്ടുലചലനതനിച്ചനിരനികനതയ്ക്ക്.  കേണ്സബ്യൂമര്ലഫഡനിലന
അനലത  പ്രസനിഡനയ്ക്ക്  വനിമക്ടോനയക്ടോത്ര  നടതനിയതയ്ക്ക്  40  ലെക്ഷയ  രൂപ
ലചലെവഴനിച്ചക്ടോലണന്നുയ  പ്രസനിഡനനിലന  ഒദൗ കദശ്യക്ടോഗനികേ  കേക്ടോറനിനയ്ക്ക്  ആ  കേക്ടോലെയളവനില്
27 ടയറുകേള വക്ടോങ്ങനിലയന്നുമുള്ള വനിവരയ പുറത്തുവനനിട്ടുണയ്ക്ക്. ഇക്കക്ടോരശ്യയ ശഷ്ട്രീ. കടക്ടോമനിന്
തച്ചങ്കരനി ഒരു പരനികശേക്ടോധനയനിലൂലട സഹകേരണവകുപ്പെയ്ക്ക് പ്രനിന്സനിപ്പെല് ലസക്രടറനിക്കയ്ക്ക്
ലകേക്ടോടുത  റനികപ്പെക്ടോര്ടനിലള്ളതക്ടോണയ്ക്ക്.  ഒരു  സക്ടോപനയ  എങ്ങലനയക്ടോണയ്ക്ക്  കുതഴനിഞ്ഞെയ്ക്ക്
സക്ടോമതനികേ  തകേര്ച്ചയനികലെയയ്ക്ക്  കപക്ടോകുനലതനയ്ക്ക്  മനസനിലെക്ടോക്കക്ടോന്  മലറ്റന്തുകവണയ.
കകേക്ടോടനിക്കണക്കനിനയ്ക്ക്  രൂപയയ്ക്ക്  ഗുണകമന്മയനില്ലക്ടോത സക്ടോധനങ്ങള വക്ടോങ്ങനി,  കകേരളതനിലലെ
11  ഡനികപ്പെക്ടോകേളനില്  കൂടനിയനിടനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇലതല്ലക്ടോയ  പുഴവരനിച്ചയ്ക്ക്  നശേനിച്ച  കേഥകേള
ഇവനിടലത മക്ടോധശ്യമങ്ങള നനിരവധനി തവണ പുറത്തുലകേക്ടോണ്ടുവനനിട്ടുണയ്ക്ക്.  കഗക്ടോഡദൗണുകേള
വക്ടോടകേയ്ലക്കടുതതനിലലെ  അഴനിമതനികേള  മക്ടോത്രമല്ല,  ലമക്ടോകബല്  ത്രനികവണനികേളമുണയ്ക്ക്.
141 വക്ടോഹനങ്ങളക്ടോണയ്ക്ക് ഇതനിനക്ടോയനി വക്ടോങ്ങനിയതയ്ക്ക്. ഇതനില് 60 എണ്ണയ കേടപ്പുറതക്ടോണയ്ക്ക്. ഒരു
പുതനിയ  സയരയഭമക്ടോയ   കഫ്ലെെക്ടോടനിയഗയ്ക്ക്  ത്രനികവണനികകവണനി  6  കബക്ടോട്ടുകേള  വക്ടോങ്ങുകേയുയ
ആര്ഭക്ടോടപൂര്വ്വയ   ലകേക്ടോണ്ടുനടകകേയുയ  ലചയ്ലതങ്കനിലയ  ഇനയ്ക്ക്  സര്വ്വഷ്ട്രീസനില്ല.  രണയ്ക്ക്
കബക്ടോട്ടുകേള  കേക്ടോയലെനില്  മുങ്ങനിക്കനിടകകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  കേണ്സബ്യൂമര്ലഫഡയ്ക്ക്  അഴനിമതനിയുലടയുയ
ലകേടുകേക്ടോരശ്യസതയുലടയുയ ധൂര്തനിലനയുയ പരശ്യക്ടോയമക്ടോയനി  മക്ടോറനി.   കേണ്സബ്യൂമര്ലഫഡനില്
2012-നയ്ക്ക്  കശേഷയ   ആഡനിറ്റയ്ക്ക്  നടനനിടനില്ല.  ഇടതുപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതശ്യമുനണനി
അധനികേക്ടോരതനില്  വരുകമക്ടോലഴല്ലക്ടോയ  കേണ്സബ്യൂമര്ലഫഡനിലന  അഴനിമതനി  കുറച്ചയ്ക്ക്
ലെക്ടോഭതനികലെയയ്ക്ക്  ലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  സക്ടോധനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ഇടതുപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതശ്യ  മുനണനി
അധനികേക്ടോരതനില് വനതനിനകശേഷമുള്ള കേഴനിഞ്ഞെ ഓണയ നക്ടോളനില് 82  കകേക്ടോടനി രൂപയുലട
വനില്പ്പെനയക്ടോണയ്ക്ക്  നടതനിയതയ്ക്ക്.  ഒരു കേടവയ  വനനില്ല.  കേണ്സബ്യൂമര്ലഫഡനില് പലെര്കയ
കജക്ടോലെനിയുലണങ്കനിലയ അവര് കജക്ടോലെനി ലചയ്യുനതയ്ക്ക് ബന്ധലപ്പെട മനനിമക്ടോരുലട വഷ്ട്രീടുകേളനിലയ
സക്ടോപനങ്ങളനിലയ ആവശേശ്യമക്ടോയ മറ്റയ്ക്ക് സലെങ്ങളനിലമക്ടോണയ്ക്ക്. നഷതനില് പ്രവര്തനിച്ചനിരുന
750  നന്മ കസ്റ്റേക്ടോറുകേള പൂട്ടുകേയുയ   നഷതനികലെയയ്ക്ക്   കൂപ്പുകുത്തുന ഇദൗ  സക്ടോപനലത
കേരകേയറ്റുനതനിനള്ള നടപടനികേള സസഷ്ട്രീകേരനികകേയുയ ലചയ ആരക്ടോധശ്യനക്ടോയ മനനിലയയുയ
ഇദൗ  ഗവണ്ലമനനിലനയുയ  ഞക്ടോന്  അഭനിനന്ദനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  കേഴനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.
ഭരണകേക്ടോലെലത  കേണ്സബ്യൂമര്ലഫഡനിലന  കുയഭകകേക്ടോണങ്ങളലട  കേഥയുയ  അതുമക്ടോയനി
ബന്ധലപ്പെട  കകേസ്സുകേളയ  ഓകരക്ടോനക്ടോയനി  വന്നുലകേക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇതുവലര
വനിജനിലെന്സയ്ക്ക്  14  കകേസ്സുകേളക്ടോണയ്ക്ക്  രജനിസ്റ്റേര്  ലചയനിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.   അനലത   സഹകേരണ
വകുപ്പുമനനി ഇകപ്പെക്ടോള വനിജനിലെന്സനിലന നനിരഷ്ട്രീക്ഷണതനിലെക്ടോണയ്ക്ക്. 
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ഇദൗ  മക്ടോസയ  30-ാം  തഷ്ട്രീയതനി  തൃശ്ശൂര്  വനിജനിലെന്സയ്ക്ക്  കകേക്ടോടതനിയനില്  കകേസയ്ക്ക്
പരനിഗണനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ലചറനിയ തുകേയല്ല, 100  കകേക്ടോടനി രൂപയുലട അഴനിമതനിയക്ടോണയ്ക്ക്.
ഇതുസയബന്ധനിച്ച അഞ്ഞൂറനികലെലറ കപജുകേളള്ള ഫയലകേള ബഹുമക്ടോനലപ്പെട തൃശ്ശൂര്
വനിജനിലെന്സയ്ക്ക് കകേക്ടോടതനി പരനികശേക്ടോധനിച്ചുവരനികേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇവനിലടയക്ടോണയ്ക്ക്  ബന്ധുനനിയമനയ
ഞക്ടോകനക്ടോര്കനതയ്ക്ക്.  കേഴനിഞ്ഞെ  കുലറ  ദനിവസങ്ങളക്ടോയനി  ഇവനിലട  സഹകേരണ
വകുപ്പുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  വലെനിയ  വര്തമക്ടോനമക്ടോയനിരുന്നു.  സഹകേരണ  വകുപ്പെനില്
ഇതുവലര  ഇല്ലക്ടോതനിരുന  ഒരു  പുതനിയ  കബക്ടോര്ഡയ്ക്ക്  കേഴനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.
ഗവണ്ലമനനിലന  കേക്ടോലെത്തുണക്ടോക്കനി.  സഹകേരണ  ലഡകപ്പെക്ടോസനിറ്റയ്ക്ക്  ഗശ്യക്ടോരനനി  ഫണയ്ക്ക്
കബക്ടോര്ഡയ്ക്ക്  എനക്ടോണയ്ക്ക്  അതനിലന  കപരയ്ക്ക്.  ആര്കകവണനിയക്ടോണയ്ക്ക്  ഇദൗ
കബക്ടോര്ഡുണക്ടോക്കനിയതയ്ക്ക്;  എന്തക്ടോയനിരുന്നു  ലെക്ഷശ്യയ?  ഏകതക്ടോ  ഒരു  മനനിയുലട
ബന്ധുവക്ടോണയ്ക്ക് ഇതനിലന കവസയ്ക്ക് ലചയര്മക്ടോനക്ടോയ   ശഷ്ട്രീ.  കഗക്ടോവനിന്ദന് കുടനി എനക്ടോണയ്ക്ക്
പരലക്ക പറഞകകേളകനതയ്ക്ക്.  ബന്ധുനനിയമനലതകറനിച്ചയ്ക്ക് അനക്ടോരുയ മനിണനിയനില്ല.
രണക്ടോമതയ്ക്ക്,  കകേക്ടോ-ഓപ്പെകററ്റഷ്ട്രീവയ്ക്ക്  സര്വ്വഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  എകക്ടോമനികനഷന്  കബക്ടോര്ഡയ്ക്ക്  കേഴനിഞ്ഞെ
കേക്ടോലെത്തുണക്ടോയനിരുന്നു. 2007-ലലെ എല്.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനനിലന കേക്ടോലെതയ്ക്ക് ചടയ
കഭദഗതനി  ലചയയ്ക്ക്  ലചയര്മക്ടോനയ  ലമമര്മക്ടോര്കയ  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ  കയക്ടോഗശ്യത
നനിശ്ചയനിച്ചനിരുന്നു.  എയ.കകേക്ടോയ,  ബനി.കകേക്ടോയ,  എച്ചയ്ക്ക്.ഡനി.സനി.,  എയ.ബനി.എ.,  എനഷ്ട്രീ
കയക്ടോഗശ്യതകേളള്ള  ആളകേളക്ടോണയ്ക്ക്  കബക്ടോര്ഡനിലലെ  വനിവനിധ  തസനികേകേളനില്
ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പെകടണതയ്ക്ക്.  അതുലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക്  എല്.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
അങ്ങലന  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ചതയ്ക്ക്.  എല്.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  കപക്ടോയനി  2011-ല്
യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരതനില്  വനകപ്പെക്ടോള  ഇദൗ  എഡബ്യൂകക്കഷണല്
കേസക്ടോളനിഫനികക്കഷന്  എടുത്തുകേളയുകേ  എനതക്ടോയനിരുന്നു  അവര്  ആദശ്യയ  ലചയതയ്ക്ക്.
എനനിടയ്ക്ക്  ഏകതക്ടോ  ഒരു  മനനിയുലട  ബന്ധു  ശഷ്ട്രീ.  കുഞ്ഞെനില്ലയപ്പെള്ളനിലയ  പരഷ്ട്രീക്ഷക്ടോ
കബക്ടോര്ഡനിലന  ലചയര്മക്ടോനക്ടോയനി  ലകേക്ടോണ്ടുവന്നു.  എയ.ബനി.എ.,  എയ.കകേക്ടോയ
ബനിരുദധക്ടോരനികേലള  ലതരലഞ്ഞെടുകനതയ്ക്ക്  പ്രഷ്ട്രീഡനിഗ്രനി  പക്ടോസക്ടോകേക്ടോതയക്ടോളക്ടോലണനയ്ക്ക്
ലപക്ടോതുലവ  നക്ടോടനില്  സയസക്ടോരമുണയ്ക്ക്.  2011-ല്   വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ  കയക്ടോഗശ്യത  കപക്ടോലയ
ചടകഭദഗതനിയനിലൂലട മക്ടോറ്റനി ഇവനിലട ആലള നനിയമനിച്ചു.  അതനിലന ക്രമകക്കടുകേള ഇനയ്ക്ക്
പരനികശേക്ടോധനിക്കലപ്പെടുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.   ഇതുപറയുകമക്ടോള  'എലന  കേണക്ടോല്  കേനിണ്ണയ
കേടവലനനയ്ക്ക്  കതക്ടോന്നുകമക്ടോ'  എന  തരതനിലെക്ടോണയ്ക്ക്  പലെരുയ  ഇരനികനതയ്ക്ക്.   ഇവനിലട
സഖക്ടോവയ്ക്ക്  ഇ.പനി.  ജയരക്ടോജലന  രക്തതനിനകവണനി  ദക്ടോഹനിച്ചവര്  ധക്ടോരക്ടോളമുണയ്ക്ക്.
ശഷ്ട്രീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന്  21  വര്ഷങ്ങളകമുമയ്ക്ക്  മരനിച്ചുകപക്ടോകകേണതക്ടോയനിരുന്നു.
1995-ല്  രക്ടോജധക്ടോനനി  എകയ്ക്ക്പ്രസയ്ക്ക്  ലടയനിനനില്  വച്ചയ്ക്ക്  വളലര  പക്ടോന്  ലചയ  ഒരു
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ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേ  ശമയ.  പകക്ഷ  ഭക്ടോഗശ്യയലകേക്ടോണയ്ക്ക്  രക്ഷലപ്പെട്ടു.   ഇവനിലട  ഇരനികന
141  കപരനില്  ശേരഷ്ട്രീരതനിലന  ഏലതങ്കനിലയ  ഭക്ടോഗതയ്ക്ക്  ലവടനിയുണയുലട  ചഷ്ട്രീളകേള
അവകശേഷനിച്ചനിരനികനവരക്ടോയനി സഖക്ടോവയ്ക്ക് ഇ.പനി.  ജയരക്ടോജന് അല്ലക്ടോലത കവലറ ആരുയ
ഉണക്ടോകേനില്ല.  അകദ്ദേഹതനിലന  ആത്മകധരശ്യയലകേക്ടോണ്ടുമക്ടോത്രമക്ടോണയ്ക്ക്  അകദ്ദേഹയ
ജഷ്ട്രീവനിച്ചനിരനികനതയ്ക്ക്.   ഞക്ടോനയ  നനിങ്ങളലമല്ലക്ടോയ  സമയയ  കേനിട്ടുകമക്ടോള  ഉറ്റവലരയുയ
ഉടയവലരയുയലകേക്ടോണയ്ക്ക്  തണുപ്പുള്ള  സലെങ്ങളനില്കപ്പെക്ടോയനി  വനിശമനിക്കക്ടോറുണയ്ക്ക്.  പകക്ഷ
അവധനി  കേനിട്ടുകമക്ടോള  സഖക്ടോവയ്ക്ക്  ഇ.പനി.  അങ്ങലന  ലചയ്യെക്ടോറനില്ല.   തനനിക്കയ്ക്ക്  കേനിട്ടുന
ലചറനിയ  കേക്ടോശുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  പടുത്തുയര്തനിയ  ഒരു  അനക്ടോഥ  മന്ദനിരതനിലലെ
പനിഞ്ചുകുടനികേലള  മക്ടോകറക്ടോടണച്ചയ്ക്ക്  തലന  അവധനി  ദനിവസങ്ങള  പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുത്തുന
സഖക്ടോവയ്ക്ക് ഇ.പനി.  ലചയ മക്ടോതൃകേ ഓര്തയ്ക്ക് പലെരുയ സസപ്നതനില്കപ്പെക്ടോലയ ലഞട്ടുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
ഇവനിലട  ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ  ഒരയഗയ  ഒരു  വനിക്കറ്റയ്ക്ക്  വഷ്ട്രീഴനിലയനയ്ക്ക്  പറഞ.   ഞക്ടോന്
പറയുന്നു വനിക്കറ്റയ്ക്ക് ഒനയ്ക്ക് വഷ്ട്രീണു എന്നുള്ളതയ്ക്ക് ശേരനിയക്ടോണയ്ക്ക്.  പകക്ഷ, വനിക്കറ്റുകേള വഷ്ട്രീഴക്ടോന്
കപക്ടോകുനകതയുള  എനയ്ക്ക്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  അയഗയ  മനസനിലെക്ടോകനതയ്ക്ക്  നല്ലതയ്ക്ക്.
വനിക്കറ്റുകേള  വഷ്ട്രീണുതുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.   ഇനനിയുയ  കുലറയധനികേയ  വന്നുലകേക്ടോണനിരനികയ,
ഇകപ്പെക്ടോള  ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.  ബക്ടോബുവനില്  തുടങ്ങനി  30-ാം  തഷ്ട്രീയതനി  ശഷ്ട്രീ.  സനി.  എന്.
ബക്ടോലെകൃഷ്ണന് മുതലെനിങ്ങലനവരുയ. വനിക്കറ്റുകേള വഷ്ട്രീഴകമക്ടോള അന്നുയ ലഫയ്സ്ബുക്കനില്
കപക്ടോസ്റ്റേനിടക്ടോന് തയ്യെക്ടോറക്ടോകേണലമനയ്ക്ക് വനിനയപുരസരയ അഭശ്യര്ത്ഥനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്. മലറ്റക്ടോനയ്ക്ക്,
സഹകേരണരയഗലത  ചനിലെ  കമക്ടോശേലപ്പെട  പ്രവണതകേള  ഞക്ടോന്
ചൂണനിക്കക്ടോണനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.   പ്രക്ടോഥമനികേ ബക്ടോങ്കുകേളലട അലപ്പെകയ്ക്ക് കബക്ടോഡനിയക്ടോണയ്ക്ക് ജനില്ലക്ടോ
സഹകേരണ ബക്ടോങ്കയ്ക്ക്.   ജനില്ലക്ടോ  സഹകേരണ ബക്ടോങ്കുകേളലട  അലപ്പെകയ്ക്ക്  കബക്ടോഡനിയക്ടോണയ്ക്ക്
സയസക്ടോന  സഹകേരണ  ബക്ടോങ്കയ്ക്ക്.   ഇവനിലട  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  വരുന
കേക്ടോലെഘടങ്ങളനിലലെല്ലക്ടോയ പ്രക്ടോഥമനികേ സഹകേരണ ബക്ടോങ്കുകേളലട അലപ്പെകയ്ക്ക് കബക്ടോഡനിയക്ടോയ
ഡനി.സനി.ബനി.-യനികലെയയ്ക്ക്  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പെയ്ക്ക്  നടത്തുനതയ്ക്ക്  കകേതറനി  സയഘങ്ങലളയുയ
മനില്ക്കയ്ക്ക് ലസക്ടോകസറ്റനികേലളയുയ കേയര് സയഘങ്ങലളയുയ മറ്റയ്ക്ക് സയഘങ്ങലളയുയ എല്ലക്ടോയ
കചര്ത്തുലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക്.   ഇതയ്ക്ക്  യഥക്ടോര്ത്ഥതനില്  നനിയമപരമക്ടോയനി  ശേരനിയക്ടോകണക്ടോ
എന്നുള്ള  ഒരു  പരനികശേക്ടോധന  നടതണയ.  കേക്ടോരണയ,  പ്രക്ടോഥമനികേ  കകേതറനി
സയഘങ്ങളലട  അലപ്പെകയ്ക്ക്  കബക്ടോഡനിയക്ടോയനി  ഹക്ടോന്ലടകയ്ക്ക്  ഉണയ്ക്ക്.   മനില്ക്കയ്ക്ക്
ലസക്ടോകസറ്റനികേളലട  അലപ്പെകയ്ക്ക് കബക്ടോഡനിയക്ടോയനി മനില്മയുണയ്ക്ക്.  കേയര് സയഘങ്ങളക്കയ്ക്ക്
കേയര്ലഫഡയ്ക്ക്  ഉണയ്ക്ക്.  അലപ്പെകയ്ക്ക്  കബക്ടോഡനിയുള്ള  സയഘങ്ങലള  ഇതനിനകേതയ്ക്ക്
തനിരുകേനിക്കയറ്റനി  ചടതനില്  കഭദഗതനി  വരുത്തുകേകയക്ടോ  ഓര്ഡനിനന്സയ്ക്ക്  ഇറകകേകയക്ടോ
ലചയയ്ക്ക്  ഇതരയ  സക്ടോപനങ്ങലള  നശേനിപ്പെനികന  സമഷ്ട്രീപനയ  ഒഴനിവക്ടോകക്കണതക്ടോണയ്ക്ക്.
ജനില്ലക്ടോ സഹകേരണ ബക്ടോങ്കുകേള ധക്ടോരക്ടോളയ തുകേ വനിവനിധ സയഘങ്ങളക്കയ്ക്ക് നല്കേനി അതയ്ക്ക്
തനിരനിച്ചുകേനിടക്ടോന്  വയ്യെക്ടോത  സനിതനിയനിലെക്ടോയനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  സഹകേരണ
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സക്ടോപനങ്ങള ഇനയ്ക്ക് പ്രതനിസന്ധനി കനരനിടുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇവനിലട  97-ാം ഭരണഘടനക്ടോ
കഭദഗതനി,  കസവന  നനികുതനി,  ബക്ടോങ്കനിയഗയ്ക്ക്  നനിയനണ  കഭദഗതനി  തുടങ്ങനി  ധക്ടോരക്ടോളയ
പ്രശ്നങ്ങളണയ്ക്ക്.   ഇദൗ  സഭതലന  പക്ടോസക്ടോക്കനിയ  കഭദഗതനിയുലട  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  വക്ടോര്ഡയ്ക്ക്
അടനിസക്ടോനതനിലയ  ആകഷ്ട്രീവയ്ക്ക്  ലമമര്ഷനിപ്പെനിലന  അടനിസക്ടോനതനിലയ  നക്ടോയ
അഭനിമുഖഷ്ട്രീകേരനികന  പ്രശ്നങ്ങള  പരനികശേക്ടോധനിക്കലപ്പെകടണതക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇന്കേയ ടക്ടോകനിലലെ
80(പനി) വകുപ്പുപ്രകേക്ടോരയ പ്രക്ടോഥമനികേ സഹകേരണ ബക്ടോങ്കുകേളക്കയ്ക്ക് ആനകൂലെശ്യമുള്ളതക്ടോണയ്ക്ക്.
അതയ്ക്ക്  ഇല്ലക്ടോയ്മ  ലചയ്തുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  ഇകപ്പെക്ടോള  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടയ്ക്ക്  ജനില്ലയനിലലെ  വനിവനിധ
സലെങ്ങളനില് ഇന്കേയ ടക്ടോകനിലന ലറയ്ഡയ്ക്ക്  നടകകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മനനി,
മുഖശ്യമനനിലയക്കൂടനി ഉളലപ്പെടുതനി അടനിയന്തരമക്ടോയനി ഇന്കേയ ടക്ടോകയ്ക്ക് ഉകദശ്യക്ടോഗസരുലട
കയക്ടോഗയ വനിളനിക്കണയ.  25  ലെക്ഷയ രൂപയയ്ക്ക് മുകേളനില് എഫയ്ക്ക്.ഡനി.-ഉള്ളവര്ക്കയ്ക്ക് മക്ടോത്രകമ
ടനി.ഡനി.എസയ്ക്ക്. കനരലത  ബക്ടോധകേമക്ടോക്കനിയനിരുന്നുള.  ആ  ടനി.ഡനി.എസയ്ക്ക്.-മക്ടോയനി
ബന്ധലപ്പെട  കേക്ടോരശ്യങ്ങളനില്  ശദനിക്കണലമനയ്ക്ക്  അഭശ്യര്ത്ഥനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  വനികനക്ടോദ
സഞക്ടോര  കമഖലെയനില്  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  നടത്തുന  പുതനിയ  പ്രവര്തനങ്ങലള
അഭനിനന്ദനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  

ഒരു  കേക്ടോരശ്യയ  കൂടനി  പറഞ്ഞെവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കക്ടോയ.  കലെക്ടോകേതനിലലെ  ഏറ്റവയ
ശകദയമക്ടോയ കനിഫയ്ക്ക്  ഉള്ള സലെമക്ടോണയ്ക്ക്  വര്ക്കലെ.  അതുകപക്ടോലലെതലന ശേക്ടോന്തമക്ടോയ
തഷ്ട്രീരവയ തഷ്ട്രീരതനിലന സദൗന്ദരശ്യവയ ലകേക്ടോണയ്ക്ക്  ധക്ടോരക്ടോളയ ടൂറനിസ്റ്റുകേലള ആകേര്ഷനികന
പക്ടോപനക്ടോശേയ കുന്നുകേള നക്ടോശേതനികലെയയ്ക്ക് ലപക്ടോയ്ലക്കക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  പക്ടോപനക്ടോശേയ
മുതല് കേക്ടോപ്പെനില് വലരയുള്ള  ഭക്ടോഗയ  ടൂറനിസയ മക്ടോപ്പെനില് ഉളലപ്പെടുത്തുനതനിനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ
നടപടനി  സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണലമനയ്ക്ക് അഭശ്യര്ത്ഥനികന്നു.  

ശഷ്ട്രീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റക്ടോയ:  സര്,  ഇദൗ  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനകേലള  ഞക്ടോന്
എതനിര്കകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  കേക്ടോരണയ,  യക്ടോലതക്ടോരു  യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥശ്യകബക്ടോധവമനില്ലക്ടോത
പ്രഖശ്യക്ടോപനങ്ങളലട  ലപരുമഴ  ഉയര്തനിയ  ബജറ്റനിലന  തുടര്നക്ടോണയ്ക്ക്  ഇദൗ
ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനകേളയ വരുനതയ്ക്ക് എന്നുള്ളതക്ടോണയ്ക്ക്.  വനികനക്ടോദസഞക്ടോര കമഖലെലയകറനിച്ചയ്ക്ക്
പറയുകേയക്ടോലണങ്കനില് കേഴനിഞ്ഞെ നക്ടോലെഞ്ചുവര്ഷയലകേക്ടോണയ്ക്ക്  വളലര  നല്ല രഷ്ട്രീതനിയനിലള്ള
വളര്ച്ച  ഇദൗ  വകുപ്പെനിനയ  ഇദൗ  കമഖലെയ്ക്കുമുണക്ടോയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  കേഴനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.
ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  അധനികേക്ടോരതനില്  വരുകമക്ടോള  ടൂറനിസയ  വകുപ്പെനിനള്ള   ഒരുവര്ഷലത
അകലെക്ടോകക്കഷന്  105  കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോയനിരുനതയ്ക്ക്  അഞ്ചുവര്ഷയ ലകേക്ടോണയ്ക്ക് ഏതക്ടോണയ്ക്ക്
270  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോക്കനി  വര്ദനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  കേഴനിഞ.  ഇദൗ  ഗവണ്ലമന്റുയ
സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുയ  അതനിലന  കൂടുതല്  വളര്ച്ചയനികലെയയ്ക്ക്  നയനികലമന്നുതലനയക്ടോണയ്ക്ക്
ഞക്ടോന് പ്രതഷ്ട്രീക്ഷനികനതയ്ക്ക്.  നമ്മുലട വനികനക്ടോദസഞക്ടോര കമഖലെ വലെനിയ പ്രതനിസന്ധനി
കനരനിടുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  യൂകറക്ടോപശ്യന്  രക്ടോജശ്യങ്ങളനിലലെ  സക്ടോമതനികേ  ബുദനിമുടയ്ക്ക്  കേക്ടോരണയ
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അകറവല്സയ്ക്ക്  കുറയുന  ഒരു  സക്ടോഹചരശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.  അതുകപക്ടോലലെ  നമ്മളമക്ടോയനി
പലെതരതനില്  കകേക്ടോമറ്റഷ്ട്രീഷനയ്ക്ക്  സക്ടോധശ്യതയുള്ള  ശഷ്ട്രീലെങ്ക  കപക്ടോലള്ള  രക്ടോജശ്യങ്ങള
നമ്മലളക്കക്ടോള ലമച്ചലപ്പെട കേക്ടോരശ്യങ്ങള ലഡലെനിവര് ലചയ്തുലകേക്ടോണയ്ക്ക് കുകറക്കൂടനി നഷ്ട്രീറ്റക്ടോയുയ
ഇക്കകണക്ടോമനിക്കക്ടോയുയ  ലപ്രക്ടോഫഷണലെക്ടോയുയ  ഈ  കമഖലെലയ  കകേകേക്ടോരശ്യയ
ലചയ്യുനതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  ടൂറനിസ്റ്റുകേള  സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുയ  ആ  രക്ടോജശ്യങ്ങളനികലെയയ്ക്ക്
ആകേര്ഷനിക്കലപ്പെടക്ടോനള്ള സക്ടോധശ്യതയുണയ്ക്ക്.  അതുലകേക്ടോണ്ടുതലന നല്ലരഷ്ട്രീതനിയനിലള്ള ഒരു
ബക്ടോന്ഡനിയഗയ്ക്ക്  നടതനി ഈ  കമഖലെലയ  മുകനക്ടോട്ടു  ലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോനള്ള
തഷ്ട്രീരുമക്ടോനയ  ഗവണ്ലമനനിലന  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുണക്ടോകേണയ.  നമ്മുലട
ലഡസ്റ്റേനികനഷന്ലസല്ലക്ടോയ നല്ല  രഷ്ട്രീതനിയനില്  ലമയനിനനന്സയ്ക്ക്  നടതനി  അതനിലന
ആകേര്ഷണഷ്ട്രീയത  നനിലെനനിര്തനിലക്കക്ടോണയ്ക്ക്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കണയ.
 കകേരളലത  സയബന്ധനിച്ചനിടകതക്ടോളയ  എല്ലക്ടോ  പ്രകദശേതനിനയ  ഒരു  ടൂറനിസയ
ലപക്ടോടന്ഷശ്യലണയ്ക്ക്.  ആ  സക്ടോധശ്യതകേള  പരമക്ടോവധനി  പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുതനി
വനികകേന്ദ്രഷ്ട്രീകൃതമക്ടോയനി   ഈ   കമഖലെലയ   ലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന് കേഴനിയണയ. ഇകപ്പെക്ടോഴള്ള
കപ്രയലഡസ്റ്റേനികനഷന്സനിലന  നനക്ടോക്കനി  നനിര്ത്തുനകതക്ടോലടക്ടോപ്പെയതലന
ഗ്രക്ടോമഷ്ട്രീണകമഖലെകേളനിലലെ  ഉളപ്രകദശേങ്ങളനികലെയയ്ക്ക്  ഈ  കേക്ടോരശ്യങ്ങള
മുകനക്ടോട്ടുലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേണയ.  അതരയ  കേക്ടോരശ്യങ്ങള  ലചയ്യുകമക്ടോള  തൃതക്ടോലെ,
ലവള്ളനിയക്ടോങ്കലെയ്ക്ക്ല്ല്  തുടങ്ങനിയ  സക്ടോധശ്യതയുള്ള  പ്രകദശേങ്ങലള  നല്ല  രഷ്ട്രീതനിയനില്
പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുതക്ടോനള്ള  പദതനിയുമക്ടോയനി  കേടന്നുവരണലമനക്ടോണയ്ക്ക്  എനനിക്കയ്ക്ക്
അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കക്ടോനള്ളതയ്ക്ക്.  പ്രകതശ്യകേനിച്ചയ്ക്ക്   ഭക്ടോരതപ്പുഴയുലട  ചരനിത്രവയ  കപതൃ കേവയ
അതനിലന  ഇരുകേരകേളനിലമുള്ള  സക്ടോയസക്ടോരനികേ  പക്ടോരമരശ്യവലമക്ടോലക്ക  നനിലെനനിര്ത്തുന
തരതനിലള്ള  ഒരു  ലഹറനികറ്റജയ്ക്ക്  ടൂറനിസയ  സര്കേബ്യൂടനിനയ്ക്ക്  എല്ലക്ടോ  അര്ത്ഥതനിലമുള്ള
സക്ടോധശ്യതയുണയ്ക്ക്.  ലറകസക്ടോണ്സനിബനിള  ടൂറനിസയ  എന  ആശേയയ  ചര്ച്ച
ലചയ്യെലപ്പെടുന്നുണയ്ക്ക്.  ഇതനിലനകറനിച്ചയ്ക്ക്  ദഷ്ട്രീര്ഘവഷ്ട്രീക്ഷണകതക്ടോടുകൂടനി  കേക്ടോരശ്യങ്ങള
വനിഭക്ടോവന  ലചയയ്ക്ക്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  ഗവണ്ലമനനിനയ്ക്ക്  സക്ടോധനികലമനക്ടോണയ്ക്ക്  എലന
പ്രതഷ്ട്രീക്ഷ. അങ്ങലന ലചയ്യെണലമനക്ടോണയ്ക്ക് എലന അഭശ്യര്ത്ഥന. 

കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലെലയകറനിച്ചയ്ക്ക്  പറയുകേയക്ടോലണങ്കനില്,  പ്രകതശ്യകേനിച്ചയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്
പക്ടോലെക്കക്ടോടയ്ക്ക്  ജനില്ലയനില്നനിനയ്ക്ക്  വരുന  ഒരു  എയ.എല്.എ.  എന  നനിലെയനില്  ലനല്
കേര്ഷകേരുലട  തക്ടോല്പ്പെരശ്യങ്ങള  സയരക്ഷനിച്ചുലകേക്ടോണല്ലക്ടോലത  കേക്ടോര്ഷനികേ
കമഖലെലയകറനിച്ചയ്ക്ക്  ഒരു  ചര്ച്ചയുയ  മുകനക്ടോട്ടുലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കനില്ല.
നക്ടോണശ്യവനിളകേളലട  കേക്ടോരശ്യയ  ഇവനിലട  നല്ല  രഷ്ട്രീതനിയനില്  ചര്ച്ച  ലചയ്യെലപ്പെടുന്നുണയ്ക്ക്.
ഏലതങ്കനിലയ  തരതനിലള്ള  ബുദനിമുട്ടുണക്ടോകുകമക്ടോള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിലന
മുമനിലലെക്ടോലക്ക  ശേക്തമക്ടോയനിട്ടുള്ള  പ്രതനികഷധവയ  സമരങ്ങളയ  സയഘടനിപ്പെനിക്കക്ടോനള്ള
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ലപക്ടോതുവക്ടോയനിട്ടുള്ള സക്ടോഹചരശ്യമുണക്ടോകുന്നുണയ്ക്ക്.   ഭക്ഷശ്യ  ഉത്പക്ടോദന രയഗതയ്ക്ക്  ഏറ്റവയ
നനിര്ണ്ണക്ടോയകേമക്ടോയ  പങ്കുവഹനികന  ലനല്ലുകപക്ടോലലെയുള്ള  വനിളകേളലട  കേക്ടോരശ്യതനിലയ
കേര്ഷകേരുലട  കേക്ടോരശ്യതനിലയ  കവണത്ര  തക്ടോല്പരശ്യങ്ങള  ഉണക്ടോകുനനില്ല  എനതയ്ക്ക്
വസ്തുതയക്ടോ ണയ്ക്ക്.  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  അധനികേക്ടോരതനില്  വരുകമക്ടോള  ലനല്ലനിലന
സയഭരണ വനിലെ  14  രൂപയക്ടോയനിരുന്നു.  ഘടയഘടമക്ടോയനി അതയ്ക്ക്  21  ½ രൂപയനികലെയയ്ക്ക്
ഉയര്തക്ടോന്  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനനിനയ്ക്ക്  സക്ടോധനിച്ചു.  പകക്ഷ  ഈ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
വനതനിനകശേഷയ   ലനലെയ്ക്ക്ല്ല്  സയഭരണ  വനിലെ  ഉയര്ത്തുനതനിലനകറനിച്ചയ്ക്ക്  ഒരു
പ്രഖശ്യക്ടോപനവയ  ഉണക്ടോയനിടനില്ല.  ആ  നനിലെയനില്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കനില്ല.
കേക്ടോരണയ,  ഉത്പക്ടോദനലച്ചലെവയ്ക്ക്  കൂടുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  കേര്ഷകേലര  ഈ  കമഖലെയനില്
പനിടനിച്ചുനനിര്തണലമങ്കനില് ലനല്ലനിലന സയഭരണവനിലെ വര്ദനിപ്പെനികക്കണതക്ടോയനി വരുയ.
കജവകൃഷനി  ഒരു   ആശേയയ  എന  നനിലെയനില്   നമുക്കയ്ക്ക്  സസഷ്ട്രീകേക്ടോരശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.
ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ  മനനിക്കയ്ക്ക്   അക്കക്ടോരശ്യതനിലള്ള   തക്ടോല്പരശ്യയ   അകദ്ദേഹതനിലന
നനിരവധനി ഇനര്വബ്യൂകേളനില്,  നനിരവധനി പ്രഖശ്യക്ടോപനങ്ങളനില് നനിന്നുയ വശ്യക്തമക്ടോകുന്നുണയ്ക്ക്.
പകക്ഷ  എനനിക്കയ്ക്ക്  അകദ്ദേഹകതക്ടോടയ്ക്ക്  പറയക്ടോനള്ളതയ്ക്ക്  കജവ  മദൗലെനികേ  വക്ടോദയ
കകേരളതനില്  ശേക്തനിലപ്പെടുന്നുലണന  കേക്ടോരശ്യയകൂടനി  ശദനിക്കണലമനക്ടോണയ്ക്ക്.
കജവകൃഷനിയുലട  കജവ  മദൗലെനികേ  വക്ടോദയ  ഒരുതരയ  ശേക്ടോസവനിരുദതയനികലെയയ്ക്ക്
കപക്ടോകുന്നുണയ്ക്ക്.  ഇതനിലനലയക്ടോലക്ക  തുടര്ച്ചയക്ടോയനിടക്ടോണയ്ക്ക്  വക്ടോകനിന്  വനിരുദതലയക്ടോലക്ക
കേടന്നുവരുനതയ്ക്ക്. 

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര് : ശഷ്ട്രീ. വനി. ടനി. ബല്റക്ടോയ, കജവശേനിശു ജനനിച്ചകതയുള. അതനിലന
ഇകപ്പെക്ടോള തലന ലകേക്ടോല്ലരുതയ്ക്ക്. 

ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റക്ടോയ:  സര്,  ഞക്ടോന്  പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്,   ഇതനിലനലയക്ടോരു
മദൗലെനികേവക്ടോദയ  ഇതനിലനക്കക്ടോള  വലെനിയ  ആപതക്ടോയനി  മക്ടോറുയ.  നമ്മുലട  മക്ടോസയ്ക്ക്
ലപ്രക്ടോഡക്ഷലന സക്ടോധശ്യതകേള ഇല്ലക്ടോതക്ടോകന തരതനില്  കേക്ടോരശ്യങ്ങള കപക്ടോകുനതയ്ക്ക്
ശദനിക്കണലമനക്ടോണയ്ക്ക് എനനിക്കയ്ക്ക് പറയക്ടോനള്ളതയ്ക്ക്. ആറുമക്ടോസലത കേര്ഷകേ ലപന്ഷന്
കുടനിശ്ശേനികേ  ലകേക്ടോടുത്തുതഷ്ട്രീര്തതക്ടോണയ്ക്ക്  ഈ  ഗവണ്ലമനനിലന  ഏറ്റവയ  വലെനിയ
അവകേക്ടോശേവക്ടോദമക്ടോയനി  പറയുനതയ്ക്ക്.  ആറുമക്ടോസലമനയ്ക്ക്  പറയുനതയ്ക്ക്  ഈ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
അധനികേക്ടോരതനില്  വനനിടയ്ക്ക്  നക്ടോലമക്ടോസമക്ടോയനി.  അതനിനമുമള്ള  രണ്ടുമക്ടോസലമനയ്ക്ക്
പറയുനതയ്ക്ക്  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പെനിലന ലപരുമക്ടോറ്റച്ചടയ  നനിലെവനിലള്ള കേക്ടോലെമക്ടോയനിരുന്നു.  ഈ
ആറുമക്ടോസലത ലപന്ഷന് കുടനിശ്ശേനികേ ലകേക്ടോടുത്തുതഷ്ട്രീര്തതക്ടോണയ്ക്ക് ഈ ഗവണ്ലമനനിലന
ഏറ്റവയ  വലെനിയ  കനടമക്ടോയനി  നനിങ്ങള   അവകേക്ടോശേലപ്പെട്ടു  ലകേക്ടോണനിരുനതയ്ക്ക്.  പകക്ഷ
കേര്ഷകേ ലപന്ഷന് ഇനനിയുയ കുടനിശ്ശേനികേയുണയ്ക്ക്. വര്ദനിപ്പെനിച്ച കേര്ഷകേ ലപന്ഷന് പലെ
സലെത്തുയ  ഒരു  മക്ടോസകതതുമക്ടോത്രകമ  ലകേക്ടോടുതനിട്ടുള്ളു.  കേര്ഷകേ  ലപന്ഷന്
എത്രയുയലപലടനയ്ക്ക്  കുടനിശ്ശേനികേ  തഷ്ട്രീര്തയ്ക്ക്   ലകേക്ടോടുക്കക്ടോനള്ള  സക്ടോഹചരശ്യമുണക്ടോകേണയ.
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കൃഷനി  ഭവനകേളനില്   ഓഫഷ്ട്രീസര്മക്ടോരനില്ലക്ടോത അവസ വലെനിയ ബുദനിമുട്ടുണക്ടോകന്നു.
എലന മണ്ഡലെതനില്  ആനക്കര,  നക്ടോഗലെകശ്ശേരനി, പടനിതറ, തനിരുമനിറ്റകക്കക്ടോടയ്ക്ക്  എനഷ്ട്രീ
പഞക്ടോയത്തുകേളനിലലെ  കൃഷനി ഭവനകേളനില് കൃഷനി ഓഫഷ്ട്രീസര്മക്ടോരനില്ല.  ആലകേയുള്ള  8
പഞക്ടോയത്തുകേളനില് നക്ടോലെയ്ക്ക് പഞക്ടോയത്തുകേളനിലയ കൃഷനി ഓഫഷ്ട്രീസര്മക്ടോരുലട തസനികേയുയ
കബക്ടോക്കയ്ക്ക്  തലെതനില്  എ.ഡനി.ഒ.-യുലട  തസനികേയുയ  ഒഴനിഞകേനിടകകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
എത്രയുയലപലടനയ്ക്ക്  പ്രസ്തുത  ഓഫഷ്ട്രീസര്മക്ടോലര   നനിയമനിക്കക്ടോന്  നടപടനി
ഉണക്ടോകേണലമനയ്ക്ക് അഭശ്യര്ത്ഥനികന്നു. 

സഹകേരണ  കമഖലെലയകറനിച്ചയ്ക്ക്  പറയുകമക്ടോള  വലെനിയ  രഷ്ട്രീതനിയനിലള്ള
ബുദനിമുട്ടുകേളയ  ആശേങ്കകേളയ  ഉയര്ന്നുവരുന്നുണയ്ക്ക്.  കനരലത  സയസക്ടോരനിച്ച
അയഗങ്ങലളക്ടോലക്ക  ഇതനിലനകറനിച്ചയ്ക്ക്  പറഞ.  കവദശ്യനക്ടോഥന്  കേമ്മഷ്ട്രീഷന്
റനികപ്പെക്ടോര്ടനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കേര്ശേനമക്ടോയ  നനിയനണങ്ങള  വരുന്നു.  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോരനിലനയുയ ആര്.ബനി.ലഎ.യുലടയുയ പനിടനി ഈ കമഖലെയനില് മുറുകുന്നു. അതനിലന
ഒറ്റയടനിക്കയ്ക്ക് നമുക്കയ്ക്ക് ഇല്ലക്ടോതക്ടോക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കനില്ല. ഒരുപകക്ഷ അതയ്ക്ക് യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥശ്യമക്ടോയനി
അയഗഷ്ട്രീകേരനികക്കണനിവരുയ.  ഇതനിലന   ലപ്രക്ടോഫഷണലെക്ടോയനി  മുകനക്ടോട്ടുലകേക്ടോണ്ടു
കപക്ടോകേണലമങ്കനില്,  കേക്ടോലെക്ടോനസൃതമക്ടോയ  മക്ടോറ്റങ്ങള  ഈ  കമഖലെയനില്
ഉണക്ടോകേണലമങ്കനില്,  അച്ചടക്കയ  ഉണക്ടോകേണലമങ്കനില്,  കേള്ളപ്പെണതനിലന  വലെനിയ
രഷ്ട്രീതനിയനിലള്ള  സക്ടോനനിദശ്യയ  ഈ  കമഖലെയനിലണയ്ക്ക്  എനയ്ക്ക്  അയഗഷ്ട്രീകേരനിക്കലപ്പെടുന
സക്ടോഹചരശ്യതനില്  അതനില്  നനിനയ്ക്ക്  ഈ  കമഖലെലയ  കമക്ടോചനിപ്പെനിക്കണലമങ്കനില്
ചനിലെതരതനിലള്ള നനിയനണങ്ങലളക്ടോലക്ക കവണനിവരുയ. പകക്ഷ അതനിനപ്പുറതയ്ക്ക് ഈ
കമഖലെയുലട   നനിലെനനില്പ്പെനിലനതലന  പ്രശ്നങ്ങള  കചക്ടോദശ്യമക്ടോയനി  ഉയര്ന്നുവരുന
സക്ടോഹചരശ്യതനില്  എന്തക്ടോണയ്ക്ക്  ഗവണ്ലമനനിലന  നയയ  എന്നുള്ളതനിലനകറനിച്ചയ്ക്ക്
കുറച്ചുകൂടനി  കക്ടോരനിറ്റനി  ഉണക്ടോകേണയ.  ഇകപ്പെക്ടോള  ജനില്ലക്ടോ  ബക്ടോങ്കുകേലളലയക്ടോലക്ക
സയകയക്ടോജനിപ്പെനിച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  സയസക്ടോനതലെതനില്  ഒരു  ബക്ടോങ്കയ്ക്ക്  ഉണക്ടോകുലമനയ്ക്ക്
പ്രഖശ്യക്ടോപനിച്ചയ്ക്ക്  അതുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെട  നടപടനികേളമക്ടോയനി  മുകനക്ടോട്ടു
ലപക്ടോയ്ലക്കക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇതയ്ക്ക്  അടനിസക്ടോനപരമക്ടോയനി  അധനികേക്ടോര
വനികകേന്ദ്രഷ്ട്രീകേരണമടക്കമുള്ള  ആശേയങ്ങളക്കയ്ക്ക്  വനിരുദമക്ടോണയ്ക്ക്  എന  വനിമര്ശേനയ
ശേക്തമക്ടോയനി  ഉയര്ന്നുവരുന്നുണയ്ക്ക്.  കേഴനിഞ്ഞെ  നനിയമസഭക്ടോ  സകമ്മളനകേക്ടോലെതക്ടോണയ്ക്ക്
എസയ്ക്ക്.ബനി.ടനി.-എസയ്ക്ക്.ബനി.ഐ.   ലെയനലതകറനിച്ചയ്ക്ക്  ഇവനിലട   ചര്ച്ച  ലചയതുയ
നമ്മലളല്ലക്ടോയ  ഏകേകേണമക്ടോയനി  അതനിലനതനിരക്ടോയനിട്ടുള്ള  നനിലെപക്ടോലടടുതതുയ.
സഹകേരണ  ബക്ടോങ്കുകേളലട  കേക്ടോരശ്യതനില്  ഇതനിലനലയല്ലക്ടോയ  സയകയക്ടോജനിപ്പെനികന
സക്ടോഹചരശ്യയ  ഉണക്ടോയതയ്ക്ക്  അടനിസക്ടോനപരമക്ടോയ   നയവശ്യതനിയക്ടോനമക്ടോയനി
കേക്ടോകണണതക്ടോയനിട്ടുണയ്ക്ക്. സഹകേരണ കമഖലെ എന്നുപറയുനതയ്ക്ക്  അടനിസക്ടോനപരമക്ടോയനി
പക്ടോവങ്ങളകകവണനിയുള്ളതക്ടോണയ്ക്ക്. ഇകപ്പെക്ടോള ജനില്ലക്ടോ ബക്ടോങ്കുകേളക്കക്ടോലണങ്കനില് പകതക്ടോ
അറുപകതക്ടോ  ലെക്ഷയ  രൂപ  മക്ടോത്രകമ  കലെക്ടോണ്  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  സക്ടോധനികകേയുള.
സക്ടോധക്ടോരണഗതനിയനില്  പക്ടോവലപ്പെട  ആളകേളകയ  കേര്ഷകേര്കയ  മറ്റയ്ക്ക്  ലചറുകേനിട
കേച്ചവടക്കക്ടോര്കയ കലെക്ടോണ് കേനിട്ടുയ.  പകക്ഷ ഇതുമുഴവന് സയകയക്ടോജനിപ്പെനികകമക്ടോള ഈ
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കലെക്ടോണ് കൂടുതല് എമദൗണനികലെയ്ക്കുവരനികേയക്ടോണയ്ക്ക്.  കകേക്ടോടനികേളലട കലെക്ടോണ് ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന്
കേഴനിയുയ.  സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുയ  അതനിലന  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്ടോയനി  മക്ടോറക്ടോന്  കപക്ടോകുനതയ്ക്ക്
വന്കേനിടക്കക്ടോരക്ടോണയ്ക്ക്.  പക്ടോവലപ്പെടവലര  ഈ  കമഖലെയനില്നനിനയ്ക്ക്  ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോനള്ള  ഒരു
സക്ടോഹചരശ്യതനികലെയയ്ക്ക്  അതയ്ക്ക്  മക്ടോറുയ  എന  കേക്ടോരശ്യതനില്  യക്ടോലതക്ടോരു  സയശേയവമനില്ല.
ഇവനിലട  കനരലത  സയസക്ടോരനിച്ച  അയഗമടക്കയ  പറഞ്ഞെകേക്ടോരശ്യങ്ങള  സനിരമക്ടോയനി
നനിങ്ങള പറയുകേയക്ടോണയ്ക്ക്. നനിങ്ങളക്കയ്ക്ക് ഒരു വനിക്കറ്റയ്ക്ക് വഷ്ട്രീഴകമക്ടോഴള്ള ബുദനിമുട്ടുകേലളക്ടോലക്ക
നമുക്കയ്ക്ക്  മനസനിലെക്ടോകുയ.  ഇനനിയുയ  വനിക്കറ്റയ്ക്ക്  വഷ്ട്രീഴക്ടോനണയ്ക്ക്  എനയ്ക്ക്  അകദ്ദേഹയതലന
പറയുനതയ്ക്ക്  അകദ്ദേഹതനിനയ്ക്ക്  പുതനിയ  ചനിലെ  അറനിവകേള  കേനിടനിയതനിലന
അടനിസക്ടോനതനിലെക്ടോലണങ്കനില്  അതനിലന  ഞങ്ങള  സസക്ടോഗതയ  ലചയ്യുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
വനിക്കറ്റുകേള  വഷ്ട്രീഴലട.  പകക്ഷ  അമയറുലടതലന  വനിക്കറ്റയ്ക്ക്  വഷ്ട്രീഴന  അവസയക്ടോണയ്ക്ക്
ഇകപ്പെക്ടോള കേണ്ടുലകേക്ടോണനിരനികനതയ്ക്ക്.  ഏതക്ടോയക്ടോലയ ഞങ്ങള അതയ്ക്ക് ആഗ്രഹനികനനില്ല.
അങ്ങലനയുണക്ടോവകേയക്ടോലണങ്കനില്  അതയ്ക്ക്  ഞങ്ങളലട  തലെയനില്  ലവച്ചുലകേട്ടുകേയുയ
കവണ.  ഈ  കമഖലെയനില്  അഴനിമതനിയുലണങ്കനില്  നനിങ്ങള  അകനസഷനിക്കണയ.
ഇലതക്ടോരു  ആകരക്ടോപണമക്ടോയനി  അലല്ലങ്കനില്  ഒരു  ബക്ടോകേയ്ക്ക് ലമയനില്  തനമക്ടോയനി
ഉപകയക്ടോഗനികകേ  എന്നുള്ള  ആത്മക്ടോര്ത്ഥതയനില്ലക്ടോത  സമഷ്ട്രീപനയ  വനിടയ്ക്ക്  ഈ
കമഖലെയനില്  അല്ല  ഏതുകമഖലെയനിലെക്ടോയക്ടോലയ  കേഴനിഞ്ഞെ  അഞ്ചുവര്ഷലതകയക്ടോ
പത്തുവര്ഷലതകയക്ടോ  ബന്ധുനനിയമനങ്ങലളകറനിച്ചുയ  ആശനിത  നനിയമനങ്ങലള
കറനിച്ചുയ  നനിങ്ങള  അകനസഷനിക്കണയ.  ആര്ലക്കക്ടോലക്ക  എതനിലര  വനിജനിലെന്സയ്ക്ക്
കകേസ്സുമക്ടോയനി  നനിങ്ങളക്കയ്ക്ക്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  കേഴനിയുകമക്ടോ  അവര്ലക്കക്ടോലക്ക  എതനിലര
വനിജനിലെന്സയ്ക്ക്  കകേസ്സുമക്ടോയനി    കപക്ടോകേണയ.  ഒരു  സയശേയവയകവണ.  സഹകേരണ
വകുപ്പെനിലെക്ടോയക്ടോലയ കേണ്സബ്യൂമര്ലഫഡനിലെക്ടോയക്ടോലയ ശേരനി അഴനിമതനിക്കക്ടോര് രക്ഷലപ്പെടരുതയ്ക്ക്.
ഏതയ്ക്ക്  തരതനിലള്ള  അഴനിമതനിയുയ  വച്ചുലപക്ടോറുപ്പെനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കനില്ല.  നനിങ്ങളക്ടോണയ്ക്ക്
ഇകപ്പെക്ടോള  അധനികേക്ടോരതനിലെനിരനികനതയ്ക്ക്.  ഇലതക്ടോരു  ആകരക്ടോപണ  വശ്യവസക്ടോയമക്ടോക്കനി
മക്ടോറ്റക്ടോലത നനിഷയ്ക്ക് പക്ഷമക്ടോയുയ നഷ്ട്രീതനിപൂര്വ്വമക്ടോയുയ സഹകേരണ വകുപ്പെനിലെക്ടോയക്ടോലയ മകറ്റതയ്ക്ക്
വകുപ്പെനിലെക്ടോയക്ടോലയ  ശേരനി  അഴനിമതനികേള  അകനസഷനിക്കലപ്പെടണയ.  കേഴനിഞ്ഞെ
അഞ്ചുവര്ഷലതയല്ല  പത്തുവര്ഷലത  ബന്ധുനനിയമനങ്ങള  അകനസഷനിക്കണലമനക്ടോണയ്ക്ക്
ഞങ്ങള  ഔകദശ്യക്ടോഗനികേമക്ടോയനി  ആവശേശ്യലപ്പെടുനതയ്ക്ക്.  അതനിനയ്ക്ക്  തയ്യെക്ടോറക്ടോകേക്ടോലത
വരുകമക്ടോഴക്ടോണയ്ക്ക്  വനിമര്ശേനയ  ഉനയനികക്കണനിവരുനതയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  ലചയ്യുകമക്ടോഴള്ള
നനിഷ്പക്ഷത  ഇല്ലക്ടോയ്മയക്ടോണയ്ക്ക്  നനിങ്ങളലക്കതനിലര  ആകരക്ടോപണങ്ങളലട  വനിരല്
ഉയരക്ടോനള്ള  സക്ടോഹചരശ്യമുണക്ടോകനതയ്ക്ക്.  ഇതരതനില്  ഏതയ്ക്ക്  നല്ല  നടപടനികേള
സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചക്ടോലയ അതനിലന ഭയകന ആളകേളല്ല, മടനിശ്ശേഷ്ട്രീലെയനില് കേനമുള്ള ആളകേളല്ല.
അതുലകേക്ടോണ്ടുതലന  വഴനിയനില്  നനിങ്ങലളകയക്ടോ  മറ്റക്ടോളകേലളകയക്ടോ  ഞങ്ങളക്കയ്ക്ക്
കപടനികക്കണ  ആവശേശ്യമനില്ല  എന്നുകൂടനി  ആവര്തനിച്ചു  പറഞലകേക്ടോണയ്ക്ക്  ഈ
ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനകേലള ഒരനിക്കല്കൂടനി ഞക്ടോന് ശേക്തമക്ടോയനി എതനിര്കകേയക്ടോണയ്ക്ക്.

(അദശ്യക്ഷകവദനിയനില് പക്ടോനല് ഓഫയ്ക്ക് ലചയര്മക്ടോന് ശഷ്ട്രീ. എ. പ്രദഷ്ട്രീപ്കുമക്ടോര്)
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ശഷ്ട്രീ  .    ജനി  .    എസയ്ക്ക്  .    ജയലെക്ടോല്  :  സര്,  കൃഷനി,  സഹകേരണയ,  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ
എനഷ്ട്രീ  വകുപ്പുകേളലട  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനകേലള  ഞക്ടോന്  ശേക്തമക്ടോയനി  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
ഇവനിലട  കൃഷനിയുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെട്ടുയരുന  നല്ല  വശേങ്ങലള  മദൗലെനികേവക്ടോദയ
എന്നുപറഞ്ഞെയ്ക്ക്  ഒഴനിവക്ടോകനതയ്ക്ക്  ശേരനിയല്ല.   കൃഷനിയുലട  പ്രക്ടോധക്ടോനശ്യയ  മനസനിലെക്ടോക്കനി
മലെയക്ടോളനികേള  മക്ടോത്രമല്ല    മനഷശ്യര്  തലന   കപക്ടോകകേണ  കേക്ടോലെമക്ടോണയ്ക്ക്.  കൃഷനി
എന്നുപറയുന  സയസക്ടോരതനിലൂലട  കുറ്റകൃതശ്യമനില്ലക്ടോത  നക്ടോടയ്ക്ക്  വലരയുണക്ടോയ
അനഭവങ്ങള നമ്മുലട നക്ടോടനിലണയ്ക്ക്.  കൃഷനിയുലട മക്ടോഹക്ടോത്മശ്യലത അലല്ലങ്കനില് അവനിലട
വരുന  കപക്ടോസനിറ്റഷ്ട്രീവക്ടോയ  നടപടനികേലള  മദൗലെനികേവക്ടോദലമകനക്ടോ  മകറ്റക്ടോ  പറഞ്ഞെയ്ക്ക്
നനിരുത്സക്ടോഹലപ്പെടുത്തുനതയ്ക്ക് ശേരനിയല്ല.  കൃഷനിയനില്ലക്ടോലത ജഷ്ട്രീവനിതമനില്ല;  നന്മ നനിറഞ്ഞെ
സയസക്ടോരമനില്ല;   മഹതക്ടോയ  ചനിന്തയനില്ല;  കൃഷനി  ജഷ്ട്രീവനിതമക്ടോകുന്നു;  കൃഷനി
സയസക്ടോരമക്ടോണയ്ക്ക്;  കൃഷനി സദൗരഭശ്യമുള്ള ചനിന്തകേളക്ടോണയ്ക്ക്;  കൃഷനി കശഷമക്ടോയ ഒരു സര്ഗ
പ്രക്രനിയയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതുലകേക്ടോണ്ടുതലന  കൃഷനിലയ  സക്ടോകങ്കതനികേമക്ടോയനി  സമഷ്ട്രീപനിക്കക്ടോലത
ജനകേഷ്ട്രീയ  അവകബക്ടോധമുണക്ടോക്കനി  വളര്തനിലയടുക്കക്ടോന്  നമ്മലളല്ലക്ടോയ  ഒരുമനിച്ചു
നനില്കന ഒരു അവസയക്ടോണുണക്ടോകകേണതയ്ക്ക്.

മഹക്ടോകേവനി  ജനി.  ശേങ്കരകറുപ്പെയ്ക്ക്  തൃശ്ശൂരനില്  തക്ടോമസനികന  കേക്ടോലെതയ്ക്ക്
ലലവകലെക്ടോപ്പെനിള്ളനി അകദ്ദേഹലത കേക്ടോണക്ടോന് ലചനകപ്പെക്ടോള പക്ടോവല് വള്ളനിക്കയ്ക്ക് ലവള്ളയ
ഒഴനിച്ചുലകേക്ടോണനിരുന മഹക്ടോകേവനിലയ കേണയ്ക്ക് ലലവകലെക്ടോപ്പെനിള്ളനി പറഞ്ഞെ ആ വരനികേള;

ഉറുവനിലയ പുഷ്പനിപ്പെനികയ കേലെ കപക്ടോല് നമുലക്കത്ര നനിര്വൃതനികേരയ

സര്ഗവശ്യക്ടോപക്ടോരമുകണക്ടോ മണ്ണനില്
എനക്ടോണയ്ക്ക്  ലലവകലെക്ടോപ്പെനിള്ളനി  കൃഷനിലയകറനിച്ചയ്ക്ക്  പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്.   കൃഷനിലയകറനിച്ചയ്ക്ക്

ഒരുപക്ടോടയ്ക്ക്  പക്ടോടനിയനിട്ടുള്ള  ആളക്ടോണയ്ക്ക്  ലലവകലെക്ടോപ്പെനിള്ളനി.  ആ  തരതനില്  കൃഷനിയുലട
മക്ടോഹക്ടോത്മശ്യലമലന്തനയ്ക്ക്  തനിരനിച്ചറനിയുന  ഒരു  തലെമുറലയ  വളര്തനിലയടുകകേയല്ലക്ടോലത
ഇദൗ  നക്ടോടയ്ക്ക്  കനരനിടുന  പ്രശ്നങ്ങലള  അഡ്രെെസയ്ക്ക്  ലചയ്യെക്ടോന്  മലറ്റക്ടോരു  മക്ടോര്ഗമനിലല്ലന
യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥശ്യതനികലെയക്ടോണയ്ക്ക്  നമ്മള  വകരണതയ്ക്ക്.  ഞക്ടോന്  അതനിലന  വനിശേദക്ടോയശേങ്ങള
പറഞകപക്ടോകുകേയല്ല.  കൃഷനിയുലട  മക്ടോഹക്ടോത്മശ്യയ  കബക്ടോദശ്യലപ്പെടുത്തുന
ഇതനിഹക്ടോസങ്ങളയ  ഉപനനിഷത്തുകേളലമക്ടോലക്ക  നമുകണയ്ക്ക്.  ഋകഗസദതനില്  കൃഷനിലയ
പ്രകതശ്യകേമക്ടോയനി  സ്തുതനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ഉപനനിഷത്തുകേളനില്  കൃഷനിലയ  സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്
സൂചനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.   ഭഗവദ്ഗഷ്ട്രീതയനില് 'അനക്ടോദയ്ക്ക് ഭവന്തനി ഭൂതക്ടോനനി'  - അനമക്ടോണയ്ക്ക് സര്വ്വ
ജഷ്ട്രീവജക്ടോലെങ്ങലളയുയ  പരനികപക്ടോഷനിപ്പെനികനലതന  വചനങ്ങളണയ്ക്ക്.  ആ
മക്ടോഹക്ടോത്മശ്യകതക്ടോലട കൃഷനിലയ സമഷ്ട്രീപനിച്ചയ്ക്ക്,  ഹൃദയയലകേക്ടോണയ്ക്ക് കൃഷനിലയ കേക്ടോണുന ഒരു
സയസക്ടോരതനികലെയയ്ക്ക്  മലെയക്ടോളനിലയ  വളര്തനിലയടുകക്കണ  ഒരു  വലെനിയ  ശമമക്ടോണയ്ക്ക്
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നമ്മുലടലയല്ലക്ടോയ മുമനിലള്ളതയ്ക്ക്.  രണക്ടോയനിരയ ലകേക്ടോല്ലയ മുമണക്ടോയ അര്ത്ഥശേക്ടോസവമക്ടോയനി
ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  കൃഷനിലയ  വനിലെയനിരുത്തുകമക്ടോള,  അനയ്ക്ക്  തരനിശേയ്ക്ക്  നനിലെങ്ങള
കൃഷനികയക്ടോഗശ്യമക്ടോകനവര്ക്കയ്ക്ക്  ആ  ഭൂമനിയുലട  അവകേക്ടോശേയ  നനിയമപ്രകേക്ടോരയ
നല്കേനിയനിരുന്നു.   കൃഷനി  ലചയ്യെക്ടോതവരുലട  ഭൂമനി  ഒഴനിപ്പെനിലച്ചടുതയ്ക്ക്  കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കയ്ക്ക്
ലകേക്ടോടുതനിരുന്നു.   കൃഷനിക്കക്ടോയനി  ഭൂമനി  ഏലറ്റടുതവന്  അതയ്ക്ക്  ലചയ്യെക്ടോതനിരുനക്ടോല്
പ്രകതശ്യകേ നനികുതനി ചുമതനിയനിരുന്നു.  കൃഷനികകവണനി ഭൂമനി വനിട്ടുലകേക്ടോടുക്കക്ടോത ഭൂസസക്ടോമനി
ശേനിക്ഷക്ടോര്ഹനക്ടോയനിരുന്നു.  ഇകപ്പെക്ടോള നനിയമസഭ നടകകമക്ടോള എയ.എല്.എ.-മക്ടോലര അറസ്റ്റേയ്ക്ക്
ലചയ്യെക്ടോന്  പക്ടോടനില്ലക്ടോലയനയ്ക്ക്  പറയുനതുകപക്ടോലലെ  അനയ്ക്ക്  കൃഷനിക്കക്ടോരന്  കൃഷനി
ലചയ്തുലകേക്ടോണനിരുന  സമയതയ്ക്ക്  അവലന  അറസ്റ്റേയ്ക്ക്  ലചയ്യെക്ടോന്  പക്ടോടനില്ലക്ടോയനിരുന്നു.
അതക്ടോയനിരുന്നു  കൃഷനിയുലട  മക്ടോഹക്ടോത്മശ്യവമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  അര്ത്ഥശേക്ടോസതനില്
പറയുനതയ്ക്ക്.  ലപക്ടോതുചനിറകേളയ കമച്ചനില് സലെങ്ങളയ നശേനിപ്പെനികനവലര വധശേനിക്ഷയയ്ക്ക്
വനികധയമക്ടോക്കനിയനിരുന്നു.  അതക്ടോണയ്ക്ക്  കൃഷനിയുലട  മക്ടോഹക്ടോത്മശ്യയ.  അതനിലന  കേക്ടോണക്ടോലത
കൃഷനിലയ  കേണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  പക്ടോടനില്ല.   ശുദവയ  കശഷവയ  ജഷ്ട്രീവദക്ടോയകേപരവമക്ടോയ
ലതക്ടോഴനിലെക്ടോയനി  കൃഷനിലയ  അനയ്ക്ക്  പരനിഗണനിച്ചനിരുന്നു.   ഇനയ്ക്ക്  ആ  കൃഷനിയുമക്ടോയനി
ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  നമ്മുലട  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടയ്ക്ക്;  ഇനയ്ക്ക്  അഭശ്യസവനിദശ്യരക്ടോയനിട്ടുള്ള  യുവതഷ്ട്രീയുവക്ടോക്കള
കൃഷനിപ്പെണനിയനില്  ഏര്ലപ്പെടുനതയ്ക്ക്  ഒരു  കുറവക്ടോയനി  കേക്ടോണുന്നുലവങ്കനില്  അതയ്ക്ക്  നമ്മള
മക്ടോറ്റനിലയടുക്കണയ.  ആ മകനക്ടോഭക്ടോവയ ഇനയ്ക്ക് ഏലറകലറ മക്ടോറുന്നുണയ്ക്ക്, അതയ്ക്ക് സതശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.
കുടനികേലള കേക്ടോര്ഷനികേവൃതനിയുലട മഹനിമ ഗദൗരവമക്ടോയനി പഠനിപ്പെനികന ഒരു വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ
സമ്പ്രദക്ടോയയ  പക്ടോഠശ്യവനിഷയമക്ടോക്കനി  രൂപലപ്പെടുതനിലയടുക്കണയ.  കൃഷനിയുലട  നഷലപ്പെട്ടു
കപക്ടോയ  മഹനിമ  വഷ്ട്രീലണടുതക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ  നമുക്കയ്ക്ക്  രക്ഷയുള.  അതനിനക്ടോയനി
വനിദശ്യക്ടോസമനര്  തലന  മുകനക്ടോട്ടുവനയ്ക്ക്  കദഹക്ടോദസക്ടോനലത  ബദൗദനികേക്ടോദസക്ടോനതനിനയ്ക്ക്
തുലെശ്യമക്ടോയനി  കേക്ടോണുന,  ആ  മക്ടോനശ്യത  കേല്പനികന  രഷ്ട്രീതനിയനികലെയയ്ക്ക്  കൃഷനിലയ
വളര്തനിലയടുക്കക്ടോന്  നമ്മലളല്ലക്ടോയ  ഒരുമനിച്ചയ്ക്ക്  നനില്കക്കണ  സമയമക്ടോണയ്ക്ക്.
അദസക്ടോനലത  ആദരനിക്കക്ടോനയ  മക്ടോനനിക്കക്ടോനയ  കേഴനിയക്ടോത  ഒരു  രക്ടോജശ്യതനിനയ
മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  കേഴനിയനില്ല  എന  സതശ്യയ  നമ്മള  തനിരനിച്ചറനിയണയ.  ഇദൗ
യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥശ്യങ്ങലളല്ലക്ടോയ  മനസനിലെക്ടോകകമക്ടോള  ഒരു  കേക്ടോരശ്യയകൂടനി  മനസനിലെക്ടോക്കണയ.
ഇനയ്ക്ക്  കകേരളയ  കനരനിടുന  ഏറ്റവയ  പ്രധക്ടോനലപ്പെട  സക്ടോമൂഹനികേ  പ്രശ്നയ
നഷലപ്പെട്ടുലകേക്ടോണനിരനികന  ആകരക്ടോഗശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനിലന  അതനിജഷ്ട്രീവനിക്കക്ടോന്
ആത്മരക്ഷയയ്ക്ക്  കൃഷനി  എനതയ്ക്ക്  മലെയക്ടോളനിയുലട  മുദ്രക്ടോവക്ടോകേശ്യമക്ടോയനി  മക്ടോറ്റനിലയടുക്കണയ.
ലെക്ടോഭകമക്ടോ  നഷകമക്ടോ  അല്ല,  ആത്മരക്ഷയയ്ക്ക്  മുദ്രക്ടോവക്ടോകേശ്യയ  ഏലറ്റടുത്തുലകേക്ടോണയ്ക്ക്
മലെയക്ടോളനിയുലട  അതനിജഷ്ട്രീവന  മനലമന  വനികേക്ടോരതനികലെയയ്ക്ക്  ലലവകേക്ടോരനികേമക്ടോയനി
കൃഷനിലയ  ലകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്  നമുക്കയ്ക്ക്  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ആ  പശ്ചക്ടോതലെതനില്
സക്ടോമതനികേ  ഘടനയുലട  ഏറ്റവയ  പ്രധക്ടോനലപ്പെട   കൃഷനിയുലട  വളര്ച്ചക്ടോ  നനിരക്കയ്ക്ക്
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കേഴനിഞ്ഞെ അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലെയ വളലര തക്ടോകഴയയ്ക്ക് കപക്ടോയനിലക്കക്ടോണനിരനികന ഗുരുതരമക്ടോയ
സനിതനിവനികശേഷമക്ടോണുള്ളതയ്ക്ക്.  ഇകപ്പെക്ടോള കേക്ടോര്ഷനികേ കമഖലെയനില് നമുക്കയ്ക്ക് ഒരു പുതനിയ
കേക്ടോലെതനിലന  സൂരശ്യന്  ഉദനിച്ചനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.   കേക്ടോര്ഷനികേരയഗതയ്ക്ക്  പുതന്
ഉണര്വനിലന  കേതനിലരക്ടോളനി  വഷ്ട്രീശേനി  ഇടതുമുനണനി  സര്ക്കക്ടോര്
പ്രവര്തനമക്ടോരയഭനിച്ചനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.   കേര്ഷകേലന  രക്ഷയയ്ക്ക്  കൃഷനി,  മലെയക്ടോളനിയുലട
ആത്മരക്ഷയയ്ക്ക്  കൃഷനി  അങ്ങലന  കനക്ടോകകമക്ടോള  രക്ഷനികനവലര  ലലദവങ്ങളക്ടോയനി
കേക്ടോണുന ഒരു സയസക്ടോരമക്ടോണയ്ക്ക് നമുകള്ളലതങ്കനില് സതശ്യതനില് നലമ്മ രക്ഷനികനതയ്ക്ക്
കൃഷനിക്കക്ടോരക്ടോണയ്ക്ക്.  കൃഷനിക്കക്ടോലര  ലലദവങ്ങളക്ടോയനി  കേക്ടോണുന  ഒരു  സയസക്ടോരയ  നമ്മള
വളര്തനിലയടുക്കണയ.   കേര്ഷകേരുലട  പ്രശ്നങ്ങളനില്  യഥക്ടോസമയയ  ഇടലപടുന
ബഹുമക്ടോനലപ്പെട കൃഷനി വകുപ്പുമനനിലയ ലലദവങ്ങളലട രക്ഷകേനക്ടോയനി നമ്മള കേക്ടോണുന
അവസയനികലെയക്ടോണയ്ക്ക്  അകദ്ദേഹതനിലന  പ്രവര്തനങ്ങള  കപക്ടോയനി
ലകേക്ടോണനിരനികനതയ്ക്ക്.  കകേരളതനില്  കേര്ഷകേരുലട  ദനഃഖയ  എവനിടയുകണക്ടോ  അവനിലട
അവതരനികന  രക്ഷകേനക്ടോയനി  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  മക്ടോറനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.
അകദ്ദേഹതനിലന  ആ  പ്രവര്തനങ്ങലള  അഭനിനന്ദനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.   വകുപ്പെനിലന
പ്രവര്തനങ്ങള  കേരലനല്ക്കൃഷനി  വശ്യക്ടോപനവയ    ഡക്ടോറ്റക്ടോബക്ടോങ്കയ്ക്ക്  പൂര്തഷ്ട്രീകേരണവയ
തരനിശുനനിലെങ്ങളനില്  ലനല്ക്കൃഷനി  വശ്യക്ടോപനവമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെട്ടുള്ളതക്ടോണയ്ക്ക്.
9  വര്ഷങ്ങളകകശേഷമക്ടോണയ്ക്ക്  ലമത്രക്ടോന്  കേക്ടോയലെനില്  ലനല്ക്കൃഷനിയനിറക്കനിയതയ്ക്ക്,
ആലെപ്പുഴ റക്ടോണനി കേക്ടോയലെനില്  24  വര്ഷങ്ങളകകശേഷയ ലനല്ക്കൃഷനി പുനരക്ടോരയഭനിച്ചു.
ആറന്മുള  വനിമക്ടോനതക്ടോവളതനിലന  ചുറ്റുവടത്തുള്ള  കൃഷനികയക്ടോഗശ്യമക്ടോയ  സലെങ്ങളനില്
കൃഷനി നടതക്ടോനള്ള നടപടനികേള സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചു.   കൃഷനിക്കക്ടോരനയ്ക്ക് ആശേസക്ടോസമക്ടോയ  വനിതയ്ക്ക്
ബക്ടോങ്കനിനള്ള നടപടനി,  ഓണ സമൃദനി,  സമഗ്ര പച്ചക്കറനി  പദതനി,  പച്ചക്കറനി  ഹബ്ബയ്ക്ക്
അകഗ്രക്ടോ  പക്ടോര്കകേള,  അഗ്രനി  ബസക്ടോറുകേള  തുടങ്ങനിയ   നനിരവധനി  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിച്ചു.    കകേരളതനിനയ്ക്ക് ആശേസക്ടോസമക്ടോയനി 3.5 ലെക്ഷയ കേര്ഷകേര്ക്കയ്ക്ക് 113 കകേക്ടോടനി
രൂപയക്ടോണയ്ക്ക്  2016  വലരയുള്ള ലപന്ഷന്  കുടനിശ്ശേനികേ  ഇനതനില് ഇദൗ ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
വനിതരണയ ലചയതയ്ക്ക്. ഓണവമക്ടോയനി ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്, സതശ്യതനില് ഇദൗ വര്ഷയ കേക്ടോര്ഷനികേ
കമഖലെയുലട ഓണമക്ടോയനിരുന്നു.   കേക്ടോര്ഷനികേ നനിറവനിലന ഓണമക്ടോയനിരുന്നു ഇദൗ ഓണയ.
പച്ചക്കറനികേളക്കയ്ക്ക്  വനിപണനി  വനിലെയനില്നനിനയ്ക്ക്  10  ശേതമക്ടോനയ  വനിലെ  വര്ദനിപ്പെനിച്ചു
വക്ടോങ്ങുകേയുയ  30  ശേതമക്ടോനയ വനിലെ കുറച്ചുലകേക്ടോടുകകേയുയ ലചയയ്ക്ക്  വനിപണനി ഇടലപടല്
നടതനി.   25-ഉയ  30-ഉയ  വര്ഷയ  സര്വ്വഷ്ട്രീസുള്ള കൃഷനി  ഉകദശ്യക്ടോഗസര്,  കൃഷനിക്കക്ടോര്
അവലരക്ടോലക്ക പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്  ഇങ്ങലന മനസ്സുനനിറലഞ്ഞെക്ടോരു ഓണയ,  ആശേങ്കയനില്ലക്ടോത
ഒരു ഓണയ കേര്ഷകേര് ഇതുവലര കേണനിടനിലല്ലനക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനിനയ്ക്ക് ബഹുമക്ടോനലപ്പെട കൃഷനി
വകുപ്പുമനനിലയ  പ്രകതശ്യകേമക്ടോയനി  അഭനിനന്ദനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതരതനില്  കേക്ടോര്ഷനികേ
പരനിഷ്കരണവയ  ഭക്ഷശ്യസുരക്ഷയുയ  കേര്ഷകേകക്ഷമവയ  മുഖശ്യലെക്ഷശ്യമക്ടോയനി  പ്രഖശ്യക്ടോപനിച്ചയ്ക്ക്
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കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലെയുലട  സുസനിര  വനികേസനതനിനയ്ക്ക്  35  ഇന  പരനിപക്ടോടനികേളമക്ടോയനി
ഇടതുപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതശ്യമുനണനി  സര്ക്കക്ടോര്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനില്
നമ്മുലട  സബ്സനിഡനി  സമ്പ്രദക്ടോയങ്ങളമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെട്ടുള്ള  ശേക്ടോസഷ്ട്രീയമക്ടോയ
പരനിഷ്കരണങ്ങലളക്ടോലക്ക ആവശേശ്യമുണയ്ക്ക്.  ലപ്രക്ടോഡക്ഷന് ഇന്ലസനഷ്ട്രീലവന രഷ്ട്രീതനിയനില്
ലകേക്ടോടുകന  സബ്സനിഡനികേള  ഓണക്കക്ടോലെതയ്ക്ക്  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ലചയതുകപക്ടോലലെ
ഒദൗടയ്ക്ക്പുടയ്ക്ക് സബ്സനിഡനിയക്ടോയനി പരനിഷ്കരനിക്കക്ടോനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ നടപടനികേള സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചക്ടോല്
കൂടുതല്  ആത്മവനിശേസക്ടോസകതക്ടോടുകൂടനി  കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കയ്ക്ക്  ഇതരയ  കമഖലെയനില്
കേടന്നുവരക്ടോന്  കേഴനിയുയ.  അതുകപക്ടോലലെ  പച്ചക്കറനിയുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  നനിരവധനി
പ്രവര്തനങ്ങളക്ടോണയ്ക്ക്  വകുപ്പെയ്ക്ക്  ഏലറ്റടുതയ്ക്ക്  നടപ്പെനിലെക്ടോകനതയ്ക്ക്.  പച്ചക്കറനി  കൃഷനിക്കയ്ക്ക്
കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനയ  ലകേക്ടോടുകനകതക്ടോലടക്ടോപ്പെയതലന  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മനനിയുലട
ശദയനില്ലപ്പെടുതക്ടോനള്ളതയ്ക്ക്,  ഇദൗ  പച്ചക്കറനി  സയസക്ടോരതനികലെയയ്ക്ക്  മലെയക്ടോളനികേള
വനനിടയ്ക്ക്  ഇരുപതുവര്ഷകമയക്ടോയുള.  അതനിനമുമയ്ക്ക്  നമ്മുലട  വഷ്ട്രീടനില്  തഷ്ട്രീയലയ,
അവനിയലയ,  കതക്ടോരനലമക്ടോലക്കയുണക്ടോയനിരുന്നു.  പച്ചക്കറനിക്കടകേലള ആശയനിക്കക്ടോലത,
അലല്ലങ്കനില്  നനിരന്തര  പരനിചരണയ  കവണക്ടോത  ഒരുപക്ടോടയ്ക്ക്  നക്ടോടന്  വനിഭവങ്ങളണയ്ക്ക്.
അതരയ  സയഗതനികേളനികലെയയ്ക്ക്  മനഷശ്യലന  തനിരനിച്ചുലകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്,  കൂടുതല്
ശമകേരമല്ലക്ടോത  കൃഷനി....,  അവനിയലയ  കതക്ടോരനലമക്ടോലക്കയുണക്ടോക്കക്ടോനള്ള  നനിരവധനി
കൃഷനികേള  ഓകരക്ടോ  പ്രകദശേത്തുമുണയ്ക്ക്.  അതനിലനലയക്ടോലക്ക  കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപ്പെനിക്കക്ടോന്,
അതനിലനക്ടോന്നുയ  നനിരന്തരയ  പരനിചരണമക്ടോവശേശ്യമനില്ല.  ഒരുപക്ടോടയ്ക്ക്  കകേടുണക്ടോകേനില്ല,
കേഷ്ട്രീടനക്ടോശേനിനനികേള  ഒരുപക്ടോടയ്ക്ക്  പ്രകയക്ടോഗനികക്കണനിവരനില്ല.  അങ്ങലനയുള്ള  കേക്ടോര്ഷനികേ
രഷ്ട്രീതനിയനികലെയയ്ക്ക്   വകുപ്പുകേലള  കൂടനിയനിണക്കനിലക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുനതനിനയ്ക്ക്  കേഴനിയണയ.
നനിയമസഭയനില്  തലന    ലചക്ടോറനിയണയ,  കസറ്റയ്ക്ക്  പച്ച,  പക്ടോവനിലന  ഇലെ  തുടങ്ങനിയ
സക്ടോധനങ്ങളലകേക്ടോണയ്ക്ക്  ഒരു  ദനിവസയ  ഭക്ഷണമുണക്ടോയനിരുന്നു.  ഒദൗഷധ
സസശ്യങ്ങളപകയക്ടോഗനിച്ചുലകേക്ടോണ്ടുള്ള  ഒനക്ടോന്തരയ  ഭക്ഷണമക്ടോയനിരുന്നു.  ആ
രഷ്ട്രീതനിയനികലെയയ്ക്ക്,  ആ  കബക്ടോധതനികലെയയ്ക്ക്,   പ്രകൃതനി  നമുക്കയ്ക്ക്  തരുന  അതരയ
നക്ടോടറനിവകേള,  നക്ടോട്ടുലലവദശ്യയ ഇതരയ  സക്ടോധശ്യതകേള,  കൃഷനിയുലട  മക്ടോഹക്ടോത്മശ്യയ
ഇവലയക്ടോലക്ക  മനസനിലെക്ടോക്കനി  മനഷശ്യലന  ജഷ്ട്രീവനിക്കക്ടോന്  പഠനിപ്പെനികന  ഒരു  പുതനിയ
സയസക്ടോരതനികലെയയ്ക്ക്  ഇദൗ  നക്ടോടനിലന  ലകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനിയുലട  കനതൃതസതനില്  നടകന  ഇദൗ  പ്രവര്തനങ്ങള
ഉപകേരനികലമനക്ടോണയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്  മനസനിലെക്ടോകനതയ്ക്ക്.  ഇദൗ  ഗവണ്ലമനനിലന
ഇച്ഛക്ടോശേക്തനികയക്ടോടുകൂടനിയുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളക്കയ്ക്ക്  എല്ലക്ടോവനിധമക്ടോയ  പനിന്തുണകേളയ
അര്പ്പെനികന്നു.  അഴനിമതനി തുടച്ചുനഷ്ട്രീക്കക്ടോനയ നക്ടോടനിലന രക്ഷനിക്കക്ടോനയകവണനി നടത്തുന
എല്ലക്ടോ   പ്രവര്തനങ്ങളകയ  കകേരളതനിലലെ  ജനങ്ങളലട  പനിന്തുണയുലണനയ്ക്ക്
സൂചനിപ്പെനിച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക് ഇദൗ ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനകേലള ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നു.  
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ശഷ്ട്രീ  .   പനി  .   സനി  .   കജക്ടോര്ജയ്ക്ക്: സര്, ശഷ്ട്രീ. ജനി. എസയ്ക്ക്. ജയലെക്ടോല്  ലചക്ടോറനിയണതനിലന
കേറനിലയ  കുറനിലച്ചക്ടോലക്ക  പറഞ.   പകക്ഷ,  കടസ്റ്റേനില്ല.  ഞക്ടോനയ  അതയ്ക്ക്  കേഴനിച്ചതക്ടോണയ്ക്ക്
കുഴപ്പെലമക്ടോന്നുമനില്ല. ബഹുമക്ടോനശ്യരക്ടോയ മനനിമക്ടോര് വനി. എസയ്ക്ക്. സുനനില് കുമക്ടോര്,  എ. സനി.
ലമക്ടോയഷ്ട്രീന് സക്ടോഹനിബയ്ക്ക്  രണ്ടുകപലരയുയ അഭനിനന്ദനിക്കക്ടോന് ഞക്ടോന് ആഗ്രഹനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
അക്കക്ടോരശ്യതനില് യക്ടോലതക്ടോരു സയശേയവയ കവണ.  ഇദൗ നനിലെയനില് കപക്ടോയക്ടോല് ഏറ്റവയ
പ്രഗത്ഭനക്ടോയ കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനി ശഷ്ട്രീ. വനി. എസയ്ക്ക്. സുനനില് കുമക്ടോര് മക്ടോറുയ.  ജനയ
കൂലടക്കക്ടോണുലമന കേക്ടോരശ്യതനില് ഒരു സയശേയവയ കവണ, ആന ലനറ്റനിപ്പെടയ ലകേടനി നല്ല
തലെലയടുകപ്പെക്ടോലട നടകനതുകപക്ടോലലെ നടകനക്ടോ.  ഇകപ്പെക്ടോള ശഷ്ട്രീ.  വനി.  എസയ്ക്ക്.  സുനനില്
കുമക്ടോര് ഏതയ്ക്ക് രഷ്ട്രീതനിയനില് കൃഷനി വകുപ്പെനിലന ലലകേകേക്ടോരശ്യയ ലചയ്യുന്നുകവക്ടോ അകതകപക്ടോലലെ
മുകമക്ടോടയ്ക്ക് കപക്ടോയക്ടോല് മതനി, ജനങ്ങളലട പനിന്തുണയുണക്ടോകുലമന കേക്ടോരശ്യയ ഞക്ടോന് ഉറപ്പെനിച്ചു
പറയക്ടോയ.  ഞക്ടോന് ഇങ്ങലന പറഞ്ഞെതുലകേക്ടോണയ്ക്ക് കവക്ടോലടക്ടോന്നുയ ലചയ്യെനില്ല,  കപടനികക്കണ.
റബ്ബര്  ഒരു  വശ്യവസക്ടോയ  ഉത്പനമക്ടോണയ്ക്ക്.  ശഷ്ട്രീ.  വനി.  എസയ്ക്ക്.  സുനനില്  കുമക്ടോറുയ  ഇദൗ
ഗവണ്ലമന്റുയ  ശേക്തമക്ടോയ  നനിലെപക്ടോടയ്ക്ക്  സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനനിനയ്ക്ക്
മുനനില്  റബ്ബറനിലന  കൃഷനിയക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റക്ടോന്  നടപടനി  സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണയ.  റബ്ബര്
വശ്യക്ടോവസക്ടോയനികേ ഉത്പനമക്ടോയനി നനില്കന സക്ടോഹചരശ്യയ മക്ടോറ്റനിലയടുകത മതനിയക്ടോകൂ.
അക്കക്ടോരശ്യതനില്  ശേക്തമക്ടോയ  നനിലെപക്ടോടയ്ക്ക്  കവണയ.  എന്തനിനക്ടോണയ്ക്ക്  മടനികനതയ്ക്ക്.
ഞങ്ങലളല്ലക്ടോവരുയ  കൂലടയുണയ്ക്ക്,  ഒന്നുലകേക്ടോണ്ടുയ  ഭയലപ്പെകടണ.  ഇക്കക്ടോരശ്യതനില്
പ്രകതശ്യകേ ശദ കവണയ.

അയജതയ്ക്ക്  അലെനി  ഖക്ടോന്,  അതനിപ്രഗത്ഭനക്ടോലണന  കേക്ടോരശ്യതനില്  യക്ടോലതക്ടോരു
സയശേയവമനില്ല.  അക്കക്ടോരശ്യതനില് നമുക്കയ്ക്ക് അഭനിമക്ടോനമക്ടോണയ്ക്ക്.  അകദ്ദേഹതനിലന കപരനില്
സ്കൂള  കവണയ.  പകക്ഷ,  സ്കൂള  കവണലമനയ്ക്ക്  പറയുകമക്ടോള  കവളനി  കേക്ടോയല്  തലന
കവണകമക്ടോ?  ഇവനിലട ഇനലലെ ചര്ച്ച നടനതുലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക് ഞക്ടോന് പരനികശേക്ടോധനിച്ചതയ്ക്ക്.
ശഷ്ട്രീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണനയ  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മുന്  മുഖശ്യമനനിയുലമക്ടോലക്ക
പറഞ്ഞെകപ്പെക്ടോള  അതനിലലെകന്തക്ടോ  കേക്ടോരശ്യയ  ഉണകല്ലക്ടോലയന്നുവച്ചയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്
പരനികശേക്ടോധനിച്ചകപ്പെക്ടോള,  ആകേപ്പെക്ടോലട നക്ടോകലെക്കറക്ടോണുളളതയ്ക്ക്. ഒരു ദനിവസയ 5000 -6000
കപര്  അവനിലട  വന്നുലകേക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  കവളനി  കേക്ടോയല്  എന്നുപറയുകമക്ടോള
ടൂറനിസ്റ്റേയ്ക്ക്  കകേന്ദ്രമക്ടോണയ്ക്ക്,  കബക്ടോടയ്ക്ക്  കബ്ബുമക്ടോണയ്ക്ക്.  ആ നക്ടോകലെക്കര് തലന ലകേക്ടോടുക്കണകമക്ടോ?
തനിരുവനന്തപുരതനികനക്ടോടയ്ക്ക്  കചര്നയ്ക്ക്  അതനിലയ  സുന്ദരമക്ടോയ  സലെയ
ലകേക്ടോടുക്കക്ടോനണകല്ലക്ടോ; ലകേക്ടോടുക്കക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന് പറ്റനില്ല, ലകേക്ടോടുകത പറ.  ലകേക്ടോടുകനതയ്ക്ക്
ഇദൗ  സലെയ  തലന  കവണകമക്ടോലയന്നുളളതയ്ക്ക്  ആകലെക്ടോചനിക്കണയ.  അതയ്ക്ക്
തക്ടോമസനിപ്പെനിക്കരുതയ്ക്ക്. ഇടതുപക്ഷതനിലന ഒരു കുഴപ്പെലമന്നുപറയുനതയ്ക്ക്, എല്ലക്ടോയ ആറക്ടോന്
വച്ചുലകേക്ടോണനിരനികയ.  ആറനിയ കേഞ്ഞെനി പഴങ്കഞ്ഞെനിയക്ടോണയ്ക്ക്.  നനിങ്ങള ഉടന് തഷ്ട്രീരുമക്ടോനയ
എടുക്കണയ.  ആര്കയ തര്ക്കമനില്ല. ആ കേക്ടോരശ്യതനില് തഷ്ട്രീരുമക്ടോനലമടുക്കണയ.
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പനില്ഗ്രനിയ  ടൂറനിസതനിലന  പ്രക്ടോധക്ടോനശ്യലതകറനിച്ചയ്ക്ക്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മനനിക്കയ്ക്ക്
അറനിയക്ടോവനതക്ടോണയ്ക്ക്.  ഗുരുകദവന്  സക്ടോപനിച്ചതക്ടോണയ്ക്ക്  എടപ്പെക്ടോടനി  കക്ഷത്രയ.  എടപ്പെക്ടോടനി
കക്ഷത്രയ  മഷ്ട്രീനച്ചനില്  തക്ടോലൂക്കനിലെക്ടോണയ്ക്ക്.  വലെശ്യച്ചന്മലെ,  അയ്യെമക്ടോറ,  ഇല്ലനിക്കല്കേലെയ്ക്ക്ല്ല്,
മക്ടോറമലെ  അരുവനി, വഴനിക്കടവയ്ക്ക്,  കുരനിശുമലെ,  തങ്ങളപക്ടോറ,  മുരുകേന്  മലെ,  വക്ടോഗമണ്
ഇലതല്ലക്ടോയ  ഒരു  ടൂറനിസ്റ്റേയ്ക്ക്  സര്കേബ്യൂടക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇതുസയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  കുകറകയലറ  നഷ്ട്രീക്കങ്ങള
കേഴനിഞ്ഞെ  ധനകേക്ടോരശ്യ  വകുപ്പുമനനി  നടതനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  അകദ്ദേഹതനിലന  ഭക്ടോഗയ
ഒരുമക്ടോതനിരനിലയക്ടോലക്ക ലലകേകേക്ടോരശ്യയ ലചയ്തു.  പകക്ഷ,  നമ്മുലട ഭക്ടോഗകതക്ടോടയ്ക്ക് വനകപ്പെക്ടോള
ഒന്നുമനില്ല.  അതയ്ക്ക് ബഹുമക്ടോനലപ്പെട മനനി പ്രകതശ്യകേയ ശദനിക്കണയ.  ടൂറനിസ്റ്റേയ്ക്ക് പക്ടോതയുലട
പ്രകദശേങ്ങള  മുഴവന്   പൂഞ്ഞെക്ടോറനിലെക്ടോണയ്ക്ക്.  അക്കക്ടോരശ്യയ  ശദനിക്കണലമന്നുകൂടനി
അറനിയനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്. നമസക്ടോരയ.

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദക്ടോസയ്ക്ക് :  സര്,  ഇദൗ  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനകേലള  ഞക്ടോന്
ആത്മക്ടോര്ത്ഥമക്ടോയനി  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇനയ്ക്ക്  രക്ടോവനിലലെ  റൂള  50  പ്രകേക്ടോരയ
അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനയ്ക്ക്  കനക്ടോടഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുകകേയുയ  അതനിനയ്ക്ക്  ആധക്ടോരമക്ടോയ
സയഭവവനികേക്ടോസങ്ങള  സഭ  നല്ലതുകപക്ടോലലെ  ചര്ച്ച  ലചയ്യുകേയുമുണക്ടോയനി.  കനക്ടോടഷ്ട്രീസയ്ക്ക്
സഭയനില്  ഉനയനിക്കക്ടോന്  നനിങ്ങളക്കയ്ക്ക്  കതക്ടോനനിയതയ്ക്ക്  എന്തുലകേക്ടോണക്ടോലണന്നുളളതയ്ക്ക്
കുകറക്കൂടനി  ചനിന്തനിക്കണയ.  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ലമനനിലന  കേക്ടോലെതയ്ക്ക്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട
പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവയ്ക്ക്  ആഭശ്യന്തരവകുപ്പുമനനി  ആയനിരനികകമക്ടോഴക്ടോണയ്ക്ക്  പക്ടോലെക്കക്ടോടയ്ക്ക്
ജനില്ലയനില്  4  കപര്  ലകേക്ടോല്ലലപ്പെടതയ്ക്ക്.  ആ  നക്ടോലകപരുയ  സനി.പനി.ലഎ.(എയ)
പ്രവര്തകേരക്ടോയനിരുന്നു.  ബനി.ലജ.പനി.യക്ടോണയ്ക്ക്  അതനിലന  ഘക്ടോതകേര്.  പുതുകശ്ശേരനിയനില്
സഖക്ടോവയ്ക്ക്  മകനക്ടോജയ്ക്ക്,  മകനക്ടോജനിലന കജശ്യഷസകഹക്ടോദരന് ശേനിവന് തുടങ്ങനിയവലരയക്ടോണയ്ക്ക്
ബനി.ലജ.പനി.-ക്കക്ടോര്  ലവടനി  ലകേക്ടോലെലപ്പെടുതനിയതയ്ക്ക്.  ഇകപ്പെക്ടോള  സകഹക്ടോദരലനയുയ
ലവടനിലക്കക്ടോലെലപ്പെടുതനി.  അമലെപ്പെക്ടോറയനില്  ദഷ്ട്രീപു,  പൂകക്കക്ടോട്ടുകേക്ടോവയ്ക്ക്  വനിനഷ്ട്രീഷയ്ക്ക്,
കേണ്ണമക്ടോറയനില്  വനിജയന്  ഇദൗ  നക്ടോലകപലര  രണയ്ക്ക്  വര്ഷതനിനളളനില്
ലവടനിലക്കക്ടോലെലപ്പെടുതനിയകപ്പെക്ടോള  ഏലതങ്കനിലയ  തരതനില്  അനഭക്ടോവയ
പ്രകേടനിപ്പെനിക്കക്ടോലനങ്കനിലയ  അനലത  ആഭശ്യന്തരവകുപ്പുമനനി  തയ്യെക്ടോറക്ടോകയക്ടോ?  നക്ടോലെയ്ക്ക്
ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേതനിനയ  ഇവനിലട  അടനിയന്തരപ്രകമയയ  ഉണക്ടോയനിരുന്നു.  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസുകേക്ടോര്
ലകേക്ടോടുത മറുപടനി വക്ടോയനിച്ചതല്ലക്ടോലത അവനിലട സമക്ടോധക്ടോനയ പുനനഃസക്ടോപനിക്കണലമകനക്ടോ
കുറ്റക്കക്ടോര്ക്കയ്ക്ക്  എതനിരക്ടോയനി  ശേക്തമക്ടോയ  നടപടനി  സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണലമകനക്ടോ  ഒരക്ഷരയ
ഉരനിയക്ടോടക്ടോന്  അനലത  ആഭശ്യന്തര  വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരുന  ഇനലത
പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവനിനയ്ക്ക്   സക്ടോധനിച്ചനില്ലക്ടോലയനതയ്ക്ക്   ദനഃഖകേരമക്ടോയ  കേക്ടോരശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.
അതുലകേക്ടോണ്ടുതലന  ഞക്ടോന്  പറയുന്നു  ഇതയ്ക്ക്  ആത്മക്ടോര്ത്ഥതയനില്ലക്ടോത  രഷ്ട്രീതനിയക്ടോണയ്ക്ക്.
ഇവനിലട  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങള  അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കണയ,  അക്രമങ്ങള
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അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കണയ അതനിനയ്ക്ക് സനി.പനി.ലഎ.(എയ)-ലന കുറ്റലപ്പെടുത്തുകേയല്ല കവണതയ്ക്ക്.
ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ മുന് മനനി ലകേ.  സനി.  കജക്ടോസഫയ്ക്ക് ഇവനിലട പ്രകമയയ അവതരനിപ്പെനിച്ചു.
അതനിനകശേഷയ മുഖശ്യമനനിയുലട കൂടനി ചര്ച്ചയ്ക്കുകശേഷയ ബഹുമക്ടോനലപ്പെട മുന് മുഖശ്യമനനി
അകദ്ദേഹതനിലന  തനതക്ടോയ  ഭക്ടോഷയനില്  അവതരനിപ്പെനിച്ചകപ്പെക്ടോള  അതനിനയ്ക്ക്
സഭയുലടയക്ടോലകേ  ശദപനിടനിച്ചു  പറ്റനിലക്കക്ടോണ്ടുളള  മറുപടനിയക്ടോണയ്ക്ക്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട
മുഖശ്യമനനി നല്കേനിയതയ്ക്ക്.  ജനില്ലക്ടോ/സയസക്ടോന തലെതനിലയ ചര്ച്ച നടതക്ടോന് ഞങ്ങള
തയ്യെക്ടോറക്ടോലണന്നുയ മക്ടോത്രമല്ല,  പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവനിലന കഡറ്റുകൂടനി പരനിഗണനിച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക്
ചര്ച്ച ലചയ്യെക്ടോലമന്നുയ മുഖശ്യമനനി പറഞ. ബഹുമക്ടോനലപ്പെട മുന് മുഖശ്യമനനി കേക്ടോരശ്യമക്ടോയനി
പറഞ്ഞെതനിലന ഹൃദയപൂര്വ്വയ സസക്ടോഗതയ ലചയ്തുലകേക്ടോണയ്ക്ക് മുഖശ്യമനനി പറഞ്ഞെനിട്ടുയ പനിലന
ഒരു വക്ടോക്കദൗടനിലന കേക്ടോരശ്യമുകണക്ടോ; വക്ടോക്കദൗടനിനയ്ക്ക് അവനിലട പ്രസക്തനിയുകണക്ടോ? ഇതനിലന
ലക്രഡനിറ്റയ്ക്ക്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മുന്  മുഖശ്യമനനിക്കയ്ക്ക്  കപക്ടോകേണ.  അതകല്ല  അതനിലന
ഉളളനിലളള രഹസശ്യയ.  

ശഷ്ട്രീ  .    ഉമ്മന് ചക്ടോണനി :  സര്,  ഇനയ്ക്ക് തലന ഒരു കഡറ്റയ്ക്ക് നനിശ്ചയനിച്ചയ്ക്ക് ചര്ച്ചയ്ക്കുളള
സനദത  പ്രകേടനിപ്പെനിക്കണലമനയ്ക്ക്  പറഞ്ഞെകപ്പെക്ടോള  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മുഖശ്യമനനി
പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്,    ജനില്ലയനില്  ആദശ്യയ  ചര്ച്ച  നടക്കകട  അതുകേഴനിഞ്ഞെയ്ക്ക്  കവണലമങ്കനില്
സയസക്ടോനതലെതനിലയ  ചര്ച്ചലചയ്യെക്ടോലമനക്ടോണയ്ക്ക്.   Enthusiastic  ആയനിടയ്ക്ക്  ആ
നനിര്കദ്ദേശേയ ഉളലക്കക്ടോണനില്ല. അതുകൂടനി കേക്ടോണണയ.  

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദക്ടോസയ്ക്ക് :  സര്,  ഞക്ടോന് പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്,  അങ്ങയ്ക്ക് പറഞ്ഞെതനിലന
വളലര കപക്ടോസനിറ്റഷ്ട്രീവക്ടോയനി മുഖശ്യമനനിലയടുകകേയുയ അതനിനയ്ക്ക് ക്രനിയക്ടോത്മകേ രൂപതനില്
മറുപടനി  പറയുകേയുയ  ലചയ്തുലവനക്ടോണയ്ക്ക്.  അകതക്ടോടുകൂടനി  അതയ്ക്ക്  അവസക്ടോനനിച്ചക്ടോല്
മതനിയക്ടോയനിരുന്നു.  എനനിട്ടുയ  ആ  വക്ടോക്കദൗടനിലന  കേക്ടോരശ്യമുകണക്ടോ?  ഇതയ്ക്ക്  രണക്ടോമലത
തവണയക്ടോണയ്ക്ക്.  സസക്ടോശയ  സമരവമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ  മുന്  മനനി
തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് അടനിയന്തരപ്രകമയയ അവതരനിപ്പെനിക്കക്ടോന് കനക്ടോടഷ്ട്രീസയ്ക്ക് നല്കേനി.
അകദ്ദേഹയ  സഷ്ട്രീറ്റനില്നനിനയ്ക്ക്  എഴകനറ്റയ്ക്ക്  പ്രസയഗനിക്കക്ടോന്   തുടങ്ങുകമക്ടോകഴയ്ക്കുയ
ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവയ്ക്ക്  ചക്ടോടനിക്കയറനി  ഒരു  പ്രസയഗയ  നടതനി.
അവസക്ടോനയ പ്രകമയക്ടോവതക്ടോരകേനക്ടോയ ശഷ്ട്രീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണനയ്ക്ക് പ്രസയഗനിക്കക്ടോന്
പറ്റനിയനില്ല. പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവയ്ക്ക് പ്രസയഗനിച്ചു, വക്ടോക്കദൗടയ്ക്ക് നടത്തുകേയുയ ലചയ്തു.  ഇതനിലന
ലക്രഡനിറ്റയ്ക്ക് ശഷ്ട്രീ. തനിരുവഞ്ചൂര് ലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേണക്ടോലയനകല്ല?

ശഷ്ട്രീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഇതയ്ക്ക്  ലക്രഡനിറ്റുയ ഡനിസയ്ക്ക്  ലക്രഡനിറ്റുമല്ല.
അലതക്ടോരു കപ്രക്ടോസസക്ടോണയ്ക്ക്.  അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനയ്ക്ക്  കനക്ടോടഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുതക്ടോല്,  ആ
കനക്ടോടഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  സഷ്ട്രീക്കറുലട  കേയ്യെനിലണക്ടോകുയ.  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  സഷ്ട്രീക്കര്
കനക്ടോടഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുത  ആളലണനയ്ക്ക്  മനസനിലെക്ടോക്കനിയക്ടോല്  പനിനഷ്ട്രീടയ്ക്ക്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട
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മുഖശ്യമനനിലയ മറുപടനി  പറയക്ടോന് ക്ഷണനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്  ലചകയ്യെണതയ്ക്ക്.   മുഖശ്യമനനിലയ
ക്ഷണനിക്കക്ടോതനിരുനതുലകേക്ടോണയ്ക്ക് എലന വനിളനിച്ചതനിനയ്ക്ക് തുലെശ്യമക്ടോകേനില്ല.  അതുലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക്
എനനിക്കതയ്ക്ക് അവതരനിപ്പെനിക്കക്ടോന് കേഴനിയക്ടോലത കപക്ടോയതയ്ക്ക്. അതയ്ക്ക് പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവനിലന
പ്രവര്തനവമക്ടോയനി കൂടനിക്കലെര്കതണ.

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദക്ടോസയ്ക്ക് :  സര്,  അലതക്ടോലക്ക  സസന്തയ  രക്ഷയ്ക്കുകവണനി
ശഷ്ട്രീ. തനിരുവഞ്ചൂര് പറഞ്ഞെക്ടോല് മതനി. ഞങ്ങള അത്രകയ കേണക്കക്ടോകന്നുളള.  

ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതക്ടോമസയ്ക്ക്:  സര്,  പ്രതനിപക്ഷലത  ചനിലെ  വനിളളലകേലളപ്പെറ്റനി
സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനക്ടോണകല്ലക്ടോ ശമനികനതയ്ക്ക്. ഞങ്ങള വളലര ഗദൗരവതരമക്ടോയനി ഭയലപ്പെടുന
കേക്ടോരശ്യയ ഇവനിലട നടനനിട്ടുണയ്ക്ക്. ബഹുമക്ടോനലപ്പെട ഇ.പനി. ജയരക്ടോജലന രക്ടോജനിലയത്തുടര്നയ്ക്ക്
രണക്ടോയ സക്ടോനകതയയ്ക്ക് എലന വളലരക്കക്ടോലെലത സുഹൃത്തുകൂടനിയക്ടോയ ശഷ്ട്രീ.  എ.  ലകേ.
ബക്ടോലെന് പ്രതനിഷനിക്കലപ്പെട്ടു, വളലര നല്ല കേക്ടോരശ്യയ. ആ സമയയ മുതല് ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ
ധനകേക്ടോരശ്യ  വകുപ്പുമനനിലയ  ഇവനിലട  കേക്ടോണക്ടോകനയനില്ല.  ഇതയ്ക്ക്  തമ്മനില്
കൂടനിവക്ടോയനികക്കണതക്ടോണയ്ക്ക്.

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദക്ടോസയ്ക്ക് :  സര്,  ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ ധനകേക്ടോരശ്യ വകുപ്പുമനനി
ഡല്ഹനിക്കയ്ക്ക് കപക്ടോയതക്ടോണയ്ക്ക്.

ശഷ്ട്രീ  .    രക്ടോജു  എബഹക്ടോയ:  സര്,  ഇവനിലട  വലെനിയ  വക്ടോര്തയക്ടോയ   ഒരു
വനിഷയമുണക്ടോയനിരുന്നു.  ശഷ്ട്രീ.  വനി.  ഡനി.  സതഷ്ട്രീശേന് ഒരു ദനിവസയ രക്ടോവനിലലെ കചക്ടോദശ്യയ,
അടനിയന്തരപ്രകമയയ,  സബ്മനിഷന്   എനനിങ്ങലന  എല്ലക്ടോയ  അവതരനിപ്പെനിച്ചയ്ക്ക്
ലറകക്കക്ടോര്ഡയ്ക്ക്  കനടക്ടോന്കവണനി   അകപക്ഷ  ലകേക്ടോടുത്തു.   അനയ്ക്ക്   കേടുയലവടയ്ക്ക്  ലവടനി
അകദ്ദേഹതനിനയ്ക്ക്  അടനിയന്തരപ്രകമയയ  ലകേക്ടോടുതനില്ല.   ആ  വനിഷയയ  അങ്ങയുലട
ശദയനില്ലപ്പെടനിട്ടുകണക്ടോ? 

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദക്ടോസയ്ക്ക്:  സര്,   ശദയനില്ലപ്പെടനിട്ടുണയ്ക്ക്.  അകപ്പെക്ടോള
കേക്ടോരശ്യങ്ങള മനസനിലെക്ടോയകല്ലക്ടോ. 

ശഷ്ട്രീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്:  സര്,  പതനയതനിട ജനില്ലയനില് കേടുയലവടനിനയ്ക്ക്
വനികധയരക്ടോയതയ്ക്ക് ആരക്ടോലണന്നുള്ളതയ്ക്ക് ഇവനിലടയനിരനികന എല്ലക്ടോവര്കയ അറനിയനികല്ല?
അതുലകേക്ടോണയ്ക്ക് കേടുയലവടനിലന കേക്ടോരശ്യയ വനിടൂ. 

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദക്ടോസയ്ക്ക്:  സര്,  എലന  സമയയ  കപക്ടോകുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
യഥക്ടോര്ത്ഥതനില്  ഞങ്ങലള   എതനിര്ക്കക്ടോനക്ടോണയ്ക്ക്  നനിങ്ങള  പറഞ്ഞെലതന്നുള്ളതയ്ക്ക്
ഞങ്ങള  സമ്മതനികന്നു.  പകക്ഷ  ഞങ്ങലള  എതനിര്ക്കക്ടോലനങ്കനിലയ  നനിങ്ങളലക്കക്ടോരു
ഐകേശ്യയ  കവകണ?  ആ  ഐകേശ്യയ  നനിങ്ങള  കേക്ടോണനികനനില്ല.  ഇകപ്പെക്ടോള
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ഡല്ഹനിയനിലെക്ടോണയ്ക്ക്  വനിഷയയ.  ഡനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡന്റുമക്ടോര്  ആലരക്ടോലക്ക
കവണലമന്നുള്ളതയ്ക്ക് ഡല്ഹനിയനില് ചര്ച്ച ലചയ്തുവരനികേയക്ടോണയ്ക്ക്.  രക്ടോഹുല് ബനികഗഡനിയര്
കവകണക്ടോ  കവലറ  ആലരങ്കനിലലമക്ടോലക്ക  കവകണക്ടോ  എന്നുള്ള  ചര്ച്ച  നടകകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
ഞങ്ങളലട  കേക്ടോരശ്യങ്ങള  എതനിര്ക്കക്ടോലനങ്കനിലയ  നനിങ്ങളക്കയ്ക്ക്  ഐകേശ്യയ  കവണലമന്നു
മക്ടോത്രകമ ഞക്ടോനനിവനിലട സൂചനിപ്പെനികന്നുള.  

ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    എന്  .    ഷയസഷ്ട്രീര്:  സര്,  അപ്പുറതനിരനികനതനില്  ഒരു  പ്രകതശ്യകേ
വനിഭക്ടോഗതനില്ലപ്പെടവലര  ഇകപ്പെക്ടോള  സഭയനില്  കേക്ടോണുനനില്ല.  അതനിലലെലന്തങ്കനിലയ
പ്രശ്നങ്ങളകണക്ടോ?  

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദക്ടോസയ്ക്ക്:  സര്,  വനിലെ  അറനിഞ്ഞെയ്ക്ക്  വനിള  ലചയ്യുനവനക്ടോണയ്ക്ക്
കേര്ഷകേന്.  അതുകപക്ടോലലെ മണ്ണയ്ക്ക് അറനിഞ്ഞെയ്ക്ക് വനിള ലചയ്യുനവനക്ടോണയ്ക്ക് കേര്ഷകേന്.  ഈ
രണയ്ക്ക്  വനിഭക്ടോഗതനിലയലപട  കേര്ഷകേന്  ഇനയ്ക്ക്  ആത്മഹതശ്യയുലട  വക്കനിലെക്ടോണയ്ക്ക്.
ബഹുമക്ടോനലപ്പെട മുന് ധനകേക്ടോരശ്യ വകുപ്പുമനനി ലകേ.  എയ.  മക്ടോണനി  ഇനലലെ റബ്ബറനിലന
സയബന്ധനിച്ചക്ടോണയ്ക്ക്  ഇവനിലട  അടനിയന്തരപ്രകമയയ അവതരനിപ്പെനിച്ചതയ്ക്ക്.  റബ്ബറനിലന വനിലെ
കുറയക്ടോനള്ള  പ്രധക്ടോന  ഉതരവക്ടോദനി  മുന്  കകേന്ദ്രമനനി  ശഷ്ട്രീ.  പനി.  ചനിദയബരയ
ആലണനക്ടോണയ്ക്ക് അകദ്ദേഹയ പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്.  മുന് പ്രധക്ടോനമനനി കഡക്ടോ. മന്കമക്ടോഹന് സനിയഗയ്ക്ക്
ലകേക്ടോണ്ടുവനനിട്ടുള്ള  ആസനിയക്ടോന്  കേരക്ടോര്  പ്രകേക്ടോരയ  കകേരളതനില്  ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനികന
നക്ടോണശ്യവനിളകേളലട  എല്ലക്ടോ  വനിലെയുയ  തകേര്ന്നു.  നക്ടോടനിന്പുറലത  സക്ടോധക്ടോരണ
കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കയ്ക്ക് എല്ലക്ടോ കേക്ടോരശ്യതനിലയ വലെനിയ രൂപതനിലള്ള തകേര്ച്ചയക്ടോണുണക്ടോയതയ്ക്ക്.
രക്ടോസവളതനിലന  വനിലെ  വര്ദനവയ്ക്ക്,  ഇറകമതനിനയതനിലന  ഫലെമക്ടോയനി
നക്ടോണശ്യവനിളകേളലട  വനിലെയനിടനിച്ചനില്,  കേഷ്ട്രീടനക്ടോശേനിനനികേളലട  വനിലെവര്ദനവയ്ക്ക്,  ഡഷ്ട്രീസല്-
ലപകടക്ടോളനിയയ വനിലെ വര്ദനവയ്ക്ക്,  ഓയനിലെനിലന വനിലെവര്ദനവയ്ക്ക്,  ലസയര് പക്ടോര്ട്ടുകേളലട
വനിലെ വര്ദനവയ്ക്ക്, ടക്ടോകര് ഓയനില് എഞനിന് വനിലെവര്ദനവയ്ക്ക്, കവദദ്യുതനി ചക്ടോര്ജനിലന
വര്ദനവയ്ക്ക് ഇതനിലനലയല്ലക്ടോയ ഫലെമക്ടോയനി കേക്ടോര്ഷനികേകമഖലെ തകേര്നയ്ക്ക് തരനിപ്പെണമക്ടോയനി.
കഡക്ടോ.  മന്കമക്ടോഹന്  സനിയഗയ്ക്ക്  ഗവണ്ലമനനിലന  ആ  നയമകല്ല  ഇതനിനതരവക്ടോദനി.
അതകല്ല  ഇകപ്പെക്ടോള  ബനി.ലജ.പനി.  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ശേക്തമക്ടോയനി  നടപ്പെനിലെക്ടോക്കനി
ലകേക്ടോണനിരനികനതയ്ക്ക്.  അനയ്ക്ക്  കഡക്ടോ.  മന്കമക്ടോഹന്  സനിയഗയ്ക്ക്  കകേന്ദ്രയ  ഭരനികകമക്ടോഴയ
കകേരളയ  ഭരനികനതയ്ക്ക്  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ആയനിരുന്നു.   അങ്ങലന  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.
ഭരനികകമക്ടോഴയ ഏലതങ്കനിലയ തരതനിലള്ള കേക്ടോര്ഷനികേ പദതനികേള കനടനിലയടുക്കക്ടോന്
അനലത  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനനിനയ്ക്ക്  കേഴനിഞ്ഞെനിലല്ലന്നുമക്ടോത്രമല്ല  ലചറുവനിരല്
അനക്കക്ടോന്കപക്ടോലയ അനലത യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനനിനയ്ക്ക് സക്ടോദശ്യമക്ടോയനിരുനനില്ല.
ഇകപ്പെക്ടോഴക്ടോകേലട  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലെയനില്  വലെനിയ  കതക്ടോതനിലള്ള
ജനകദ്രക്ടോഹ  നടപടനികേള അടനികച്ചല്പനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ധക്ടോരക്ടോളയ  ആളകേള  മരണലപ്പെട്ടു.
യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ഭരനികകമക്ടോള  ഏതക്ടോണയ്ക്ക്  65  ആളകേള  മരണലപ്പെട്ടു.
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അതനില്   മൂന്നുകപര്  പക്ടോലെക്കക്ടോടയ്ക്ക്  ജനില്ലയനിലള്ളവരക്ടോയനിരുന്നു.  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.
ഗവണ്ലമനനിലന മനനിമക്ടോകരക്ടോ അലല്ലങ്കനില് അനലത കൃഷനി വകുപ്പുമനനി ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.
പനി.  കമക്ടോഹനലനങ്കനിലയ  മരണലപ്പെട  ആളകേളലട  വഷ്ട്രീടുകേളനില്വനയ്ക്ക്  ബന്ധുക്കലള
സമക്ടോധക്ടോനനിപ്പെനിക്കക്ടോകനക്ടോ  അവര്ക്കയ്ക്ക്  നഷപരനിഹക്ടോരയ  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോകനക്ടോ  ശമനിച്ചനില്ല.
കകേരളതനിലലെ  കൃഷനിക്കക്ടോകരക്ടോടയ്ക്ക്  മുന്  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  കേക്ടോണനിച്ചനിട്ടുള്ള  ചതനിയുയ
വഞനയുമക്ടോയനിരുന്നു അലതന്നുപറഞ്ഞെക്ടോല് യക്ടോലതക്ടോരു ലതറ്റുയ ഉണക്ടോകേനില്ല.  

ശഷ്ട്രീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി: സര്, എല്.ഡനി.എഫയ്ക്ക്. ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് ടനി തുകേ  ലകേക്ടോടുത്തു.

ശഷ്ട്രീ  .     ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദക്ടോസയ്ക്ക്:  സര്,  എല്.  ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  തുകേ
ലകേക്ടോടുത്തു.  ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.  പനി.  കമക്ടോഹനന്  മനനിയക്ടോയനിരുന  സമയതയ്ക്ക്  ഒന്നുയ
ലകേക്ടോടുതനില്ല.  അതനിനകവണനി  ഇവനിലട  അടനിയന്തരപ്രകമയയ  അവതരനിപ്പെനിച്ചതനിനയ്ക്ക്
കശേഷമക്ടോണയ്ക്ക് പക്ടോലെക്കക്ടോടയ്ക്ക്  ജനില്ലയനിലലെ  മൂനയ്ക്ക്  കേര്ഷകേ ആത്മഹതശ്യക്കക്ടോര്ക്കയ്ക്ക്  കപസ
ലകേക്ടോടുതതയ്ക്ക്.   ഇതക്ടോയനിരുന്നു  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനനിലന മകനക്ടോഭക്ടോവയ.  ലനലെയ്ക്ക്ല്ല്,
നക്ടോളനികകേരയ,  റബ്ബര് ,  കേശുമക്ടോവയ്ക്ക്,  കതയനിലെ,  ഏലെയ,  കുരുമുളകേയ്ക്ക്,  കേവങ്ങയ്ക്ക്  എനനിവ
കൃഷനിലചയ്യുനതനിലയ   ഉല്പക്ടോദനതനിലയ  കുറവവന്നു.  ലനല്ലുസയഭരണയ  നടതനിയക്ടോല്
ഒരക്ടോഴ്ചകള്ളനില് പണയ നല്കുലമന്നുപറഞ്ഞെയ്ക്ക് ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.  പനി.  കമക്ടോഹനന് പക്ടോലെക്കക്ടോടയ്ക്ക്
ജനില്ലയനില്  കൃഷനിക്കക്ടോരുലട  കയക്ടോഗയ  വനിളനിച്ചുകൂടനി.   പകക്ഷ  ഒരു  നയക്ടോകപസ
ലകേക്ടോടുതനില്ല.  ആറയ്ക്ക് മക്ടോസയ കേഴനിഞ്ഞെതനിനകശേഷമക്ടോണയ്ക്ക് പണയ ലകേക്ടോടുതതയ്ക്ക്.  ഇകപ്പെക്ടോള
എല്.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  വനതനിനകശേഷയ  242  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ലകേക്ടോടുകക്കണ
ഗതനികകേടനികലെയയ്ക്ക്  എതനി.  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  സര്ക്കക്ടോര്  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോത  പണയ
എല്.ഡനി.എഫയ്ക്ക്. സര്ക്കക്ടോര് ലകേക്ടോടുത്തു.  അതക്ടോണയ്ക്ക് എല് .ഡനി.എഫയ്ക്ക്. ഗവണ്ലമനനിലന
രഷ്ട്രീതനി.  

റബ്ബര്  വനിലെസനിരത  ഉറപ്പെക്ടോക്കക്ടോന്  300  കകേക്ടോടനി  രൂപ  നഷ്ട്രീക്കനിവലച്ചനയ്ക്ക്   മുന്
ധനകേക്ടോരശ്യ  വകുപ്പുമനനി   ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.  എയ.  മക്ടോണനി  സക്ടോര്  പ്രസയഗനിച്ചു.   പകക്ഷ
ലചലെവക്ടോക്കനിയതയ്ക്ക് 46 കകേക്ടോടനി രൂപ മക്ടോത്രമക്ടോണയ്ക്ക്.  ആഭശ്യന്തര ഉല്പക്ടോദനതനില് കേക്ടോര്ഷനികേ
അനബന്ധ  കമഖലെയനിലലെ  വനിഹനിതയ  14.38  ശേതമക്ടോനതനില്നനിന്നുയ  11.6
ശേതമക്ടോനമക്ടോയനി  കുറഞ.  നഷ്ട്രീരയുലട  കപരനില്  നടതനിയ  വക്ടോഗക്ടോനയ  ജലെകരഖയക്ടോയനി
മക്ടോറനി.  ഇടുക്കനി  പക്ടോകക്കജയ്ക്ക്,  കുടനക്ടോടയ്ക്ക്  പക്ടോകക്കജയ്ക്ക്,  വയനക്ടോടയ്ക്ക്  പക്ടോകക്കജയ്ക്ക്  ഇലതല്ലക്ടോയ
പക്ടോഴക്ടോയനികല്ല?  ഒന്നുയ  നടനനില്ല.  ഇകപ്പെക്ടോഴയ  കുടനക്ടോടയ്ക്ക്  പക്ടോകക്കജനിലനകറനിച്ചയ്ക്ക്  തര്ക്കയ
നടന്നുലകേക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  കേഴനിഞ്ഞെ  അഞയ്ക്ക്  വര്ഷതനിനകേയ  1800  കകേക്ടോടനി
രൂപയുലട പ്രവര്തനങ്ങളക്ടോണയ്ക്ക് ഏലറ്റടുതതയ്ക്ക്. പകക്ഷ ലചലെവക്ടോക്കനിയതക്ടോകേലട ലവറുയ
168  കകേക്ടോടനി  രൂപ.  1603  കകേക്ടോടനി  രൂപ  പക്ടോഴക്ടോയനി.    ഇതകല്ല  യു. ഡനി.എഫയ്ക്ക്.
ഗവണ്ലമനനിലന ഭരണകേക്ടോലെത്തുണക്ടോയതയ്ക്ക്. ഉല്പക്ടോദന വനിലെതകേര്ച്ച, വനിളനക്ടോശേ യ, വക്ടോയ
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തനിരനിച്ചടയക്ടോതതയ്ക്ക്  എനനിവമൂലെയ  65  കേര്ഷകേര്  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഭരണകേക്ടോലെതയ്ക്ക്
ആത്മഹതശ്യ  ലചയ്തു.  കേഴനിഞ്ഞെ  5  വര്ഷയ  കേര്ഷകേര്ക്കയ്ക്ക്  ആശേസക്ടോസകമകേക്ടോനള്ള
കേടക്ടോശേസക്ടോസ പദതനിയുലട പ്രവര്തനയ എന്തക്ടോയനിരുന്നു?  കേടക്ടോശേസക്ടോസ കേമ്മഷ്ട്രീഷനനില്
81134  അകപക്ഷകേള  ലകേടനിക്കനിടകകേയക്ടോയനിരുന്നു.   ആര്.ലകേ.വനി.കവ.  എന
കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത പദതനി കകേരളതനില് നടപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയകതയനില്ല.  ലകേക്ടോപ്ര സയഭരണയ
അടനിമറനിച്ചു.  കകേരലഫഡയ്ക്ക്  ആകേലട  അഴനിമതനിയനില്  മുങ്ങനികളനിച്ചു.   ഈ
സനിതനിയനില്നനിന്നുയ  തനികേച്ചുയ  വശ്യതശ്യസമക്ടോയ  ഒരു  സമഷ്ട്രീപനമക്ടോണയ്ക്ക്  കകേരളതനിലലെ
ഇടതുപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതശ്യ  മുനണനി  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  വനകപ്പെക്ടോള  ഉണക്ടോയലതനയ്ക്ക്
അഭനിമക്ടോനകതക്ടോലട  പറയക്ടോന്  സക്ടോധനികയ.  നഷലപ്പെട  കേക്ടോര്ഷനികേ  സമൃദനി
വഷ്ട്രീലണടുക്കക്ടോനയ  സമഗ്ര  കേക്ടോര്ഷനികേ  നകവക്ടോത്ഥക്ടോനയ  നടപ്പെനിലെക്ടോകനതനിനയ  പുതന്
വനികേസന പരനികപ്രക്ഷശ്യമക്ടോണയ്ക്ക് ശഷ്ട്രീ. പനിണറക്ടോയനി വനിജയന് സര്ക്കക്ടോര് ലെക്ഷശ്യമനിടുനതയ്ക്ക്.
കേഴനിഞ്ഞെ കേക്ടോര്ഷനികേ ബജറ്റനില് നനിനയ്ക്ക് വശ്യതശ്യസമക്ടോയനി എല്.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
600  കകേക്ടോടനി രൂപ വകേയനിരുതനി.  കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്ലമനക്ടോകേലട  300  കകേക്ടോടനി രൂപ
മക്ടോത്രമക്ടോണയ്ക്ക്  വകേയനിരുതനിയതയ്ക്ക്.  തകദ്ദേശേ  സസയയഭരണ  സമനിതനികേള  പദതനി
വനിഹനിതതനില് നനിനയ്ക്ക് 20 ശേതമക്ടോനയ കേക്ടോര്ഷനികേ കമഖലെയയ്ക്ക് ലകേക്ടോടുതക്ടോല് മതനിലയനയ്ക്ക്
യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്   നനിഷ്കര്ഷനിച്ചതയ്ക്ക്   ഇകപ്പെക്ടോള  40  ശേതമക്ടോനമക്ടോക്കനി
വര്ദനിപ്പെനിച്ചു.   

2016   ലനല്  വര്ഷമക്ടോയനി  ആചരനികനതനിനയ്ക്ക്  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ചു.
ലനല്ക്കൃഷനി കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  385  കകേക്ടോടനി  രൂപ  വകേയനിരുതനി.  കേക്ടോര്ഷനികേ
സര്വ്വകേലെക്ടോശേക്ടോലെയനിലലെ  സലെയ  വനില്ക്കക്ടോനക്ടോണയ്ക്ക്  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഭരണകേക്ടോലെതയ്ക്ക്
ശമനിച്ചതയ്ക്ക്.   ഇകപ്പെക്ടോള കേക്ടോര്ഷനികേ സര്വ്വകേലെക്ടോശേക്ടോലെയയ്ക്ക്  65  കകേക്ടോടനി  രൂപ ലകേക്ടോടുത്തു.
എല്ലക്ടോ  ജനില്ലകേളനിലയ  അകഗ്രക്ടോ  പക്ടോര്ക്കയ്ക്ക്  സക്ടോപനികനതനിനള്ള  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനലമടുത്തു.
ലനല്ലനിലന  തക്ടോങ്ങുവനിലെ  പ്രഖശ്യക്ടോപനിക്കണലമനക്ടോണയ്ക്ക്  എനനിക്കയ്ക്ക്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനികയക്ടോടയ്ക്ക്  അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കക്ടോനള്ളതയ്ക്ക്.  ഇപ്രക്ടോവശേശ്യയ  ലനല്ലനിലന  തക്ടോങ്ങുവനിലെ
പ്രഖശ്യക്ടോപനിച്ചനിടനില്ല. ഇകപ്പെക്ടോള 21.50 രൂപയക്ടോണുള്ളതയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക് രണയ്ക്ക് രൂപ വര്ദനിപ്പെനിച്ചയ്ക്ക്
23.50  രൂപയക്ടോക്കക്ടോന്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  ധനകേക്ടോരശ്യ  വകുപ്പുമനനിയുയ  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനിയുയ  കചര്ന്നുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  സഭയനില്  പ്രഖശ്യക്ടോപനിക്കണലമനക്ടോണയ്ക്ക്  എനനിക്കയ്ക്ക്
പറയക്ടോനള്ളതയ്ക്ക്.  

പക്ടോഡനി വനികേസന കബക്ടോര്ഡയ്ക്ക് രൂപഷ്ട്രീകേരനിക്കണയ. ഉല്പക്ടോദനവയ ഉല്പക്ടോദന ക്ഷമതയുയ
വര്ദനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  ഗക്ടോലെസ പദതനി  നടപ്പെനിലെക്ടോക്കണയ.  റബ്ബര്  തക്ടോങ്ങുവനിലെ ഉകതജന
പക്ടോകക്കജയ്ക്ക്  കേക്ടോരശ്യക്ഷമമക്ടോയനി  നടപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോനയ   കറക്ടോഡയ്ക്ക്  നനിര്മ്മക്ടോണതനിനയ്ക്ക്  റബ്ബര്
ഉപകയക്ടോഗലപ്പെടുതക്ടോനയ റബ്ബര്  കേക്ടോര്ഷനികേ വനിളയക്ടോയനി അയഗഷ്ട്രീകേരനിക്കക്ടോനയ ഇറകമതനി
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നനിര്തനിവയക്ടോനയ  കകേന്ദ്രതനില്  സമ്മര്ദ്ദേയ  ലചലതണയ.  കേഷ്ട്രീടകരക്ടോഗയ
പ്രതനികരക്ടോധനിക്കക്ടോനക്ടോയനി  കകേക്ടോപ്പെര്  സളകഫറ്റുയ  ചുണ്ണക്ടോമയ  കേവങ്ങുകൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കയ്ക്ക്
ലകേക്ടോടുകനതനിനയ  സയഭരനിച്ച  നക്ടോളനികകേരതനിലന  വനിലെ  ഉടന്  നല്കുനതനിനയ
കൃഷനിഭവനകേളവഴനി  നക്ടോളനികകേരയ  സയഭരനികനതനിനമുള്ള  നടപടനികേള
സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണയ.  ലനലെയ്ക്ക്ല്ല്,  നക്ടോളനികകേരയ,  കുരുമുളകേയ്ക്ക് തുടങ്ങനിയ കേക്ടോര്ഷനികേ വനിളകേളക്കയ്ക്ക്
കേമനനി  രൂപഷ്ട്രീകേരനികനതനിനള്ള  പ്രവര്തനതനിനയ്ക്ക്  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
മുന്കേലയ്യെടുക്കണയ.   എല്ലക്ടോ  പ്രക്ടോകദശേനികേ  സസയയഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളനിലയ  കലെബര്
ബക്ടോങ്കയ്ക്ക് ആരയഭനിക്കക്ടോനയ കേക്ടോര്ഷനികേ ലപന്ഷന്  1000  രൂപയക്ടോക്കനി വര്ദനിപ്പെനിക്കക്ടോനയ
നടപടനി സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണയ.    

ശഷ്ട്രീ  .   പനി  .   ഉകബദള്ള: സര്, സഹകേരണയ, കൃഷനി, വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ  എനഷ്ട്രീ
വനിഷയങ്ങള  സയബന്ധനിച്ചുള്ള  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനകേലള  ഞക്ടോന്  എതനിര്കകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
കകേരളതനിലലെ  സഹകേരണപ്രസക്ടോനയ  ഇന്ഡശ്യയനിലലെ  മറ്റു  സയസക്ടോനങ്ങളക്കയ്ക്ക്
മക്ടോതൃകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ലഎകേശ്യനക്ടോണയ  സയഘമക്ടോയനി  ആരയഭനിച്ചയ്ക്ക്  പനിനഷ്ട്രീടയ്ക്ക്  സര്വ്വഷ്ട്രീസയ്ക്ക്
സഹകേരണ  ബക്ടോങ്കുകേളക്ടോയനി,  ഇനയ്ക്ക്  മനഷശ്യജഷ്ട്രീവനിതവമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെട  എല്ലക്ടോ
കമഖലെകേളനിലയ  സഹകേരണപ്രസക്ടോനയ  പടര്ന്നുപന്തലെനിച്ചനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
ആകരക്ടോഗശ്യയ, വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസയ, ലപക്ടോതുവനിതരണയ എനഷ്ട്രീ രയഗങ്ങളനിലലെല്ലക്ടോയ കകേവയക്ടോന്
സഹകേരണപ്രസക്ടോനതനിനയ്ക്ക്  സക്ടോദശ്യമക്ടോയനിട്ടുലണങ്കനിലയ ഇകപ്പെക്ടോള സഹകേരണകമഖലെ
വലെനിയ ലവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  മുമയ്ക്ക് ഗ്രക്ടോമങ്ങളനില് സര്വ്വഷ്ട്രീസയ്ക്ക് സഹകേരണ
ബക്ടോങ്കുകേള  മക്ടോത്രമുണക്ടോയനിരുന  സക്ടോനതയ്ക്ക്  ഇകപ്പെക്ടോള  ലഷഡബ്യൂളഡയ്ക്ക്  ബക്ടോങ്കുകേളയ
ലകേക്ടോകമഴശ്യല്  ബക്ടോങ്കുകേളലമക്ടോലക്ക  ശേക്ടോഖ  തുറക്കക്ടോന്  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  അവര്കള്ള
ആധുനനികേ  ലടകകക്ടോളജനിയുയ  സദൗകേരശ്യങ്ങളലമക്ടോലക്ക  അവരനികലെയയ്ക്ക്  കൂടുതല്
കേസ്റ്റേകമഴനിലന  ആകേര്ഷനിക്കക്ടോന്  ഇടയക്ടോകന്നു.  ഇതയ്ക്ക്  സര്വ്വഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  സഹകേരണ
ബക്ടോങ്കുകേളലട  പ്രവര്തനലത  പ്രതനികൂലെമക്ടോയനി  ബക്ടോധനികന്നു.  ഇന്കേയടക്ടോകയ്ക്ക്
നനിയമതനില്  ഇകപ്പെക്ടോള  ലകേക്ടോണ്ടുവനനിട്ടുള്ള  പുതനിയ   പരനിഷ്കക്ടോരങ്ങള  കനരലത
സഹകേരണ  ബക്ടോങ്കുകേളക്കയ്ക്ക്  ലെഭനിച്ചുവനനിരുന  80E  സയരക്ഷണയ  ഒഴനിവക്ടോക്കലപ്പെട്ടു.
ഇന്കേയടക്ടോകയ്ക്ക് നനിയമതനിലലെ 133(E)  വകുപ്പെനസരനിച്ചയ്ക്ക് സഹകേരണസക്ടോപനങ്ങളനിലലെ
നനികക്ഷപകേലരകറനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള കചക്ടോദനിച്ചറനിയക്ടോനള്ള അവകേക്ടോശേയ ഇന്കേയടക്ടോകയ്ക്ക്
ഉകദശ്യക്ടോഗസന്മക്ടോര്ക്കയ്ക്ക്  ലെഭശ്യമക്ടോയനിരനികന്നു.  ഇദൗ  മക്ടോറ്റതനിലന  ഫലെമക്ടോയനി  പലെരുയ
സഹകേരണ സക്ടോപനങ്ങളനില് ലഡകപ്പെക്ടോസനിറ്റയ്ക്ക് ലചയ്യെക്ടോന്  മടനികന സക്ടോഹചരശ്യമുണയ്ക്ക്.
ഇന്കേയടക്ടോകയ്ക്ക്  ഉകദശ്യക്ടോഗസരുലട  ഇടലപടല്  ഒഴനിവക്ടോകനതനിനക്ടോയനി  സയസക്ടോന
ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്   കകേന്ദ്രതനില്  ശേക്തമക്ടോയ  സമ്മര്ദ്ദേയ  ലചലകതണതക്ടോയനിട്ടുണയ്ക്ക്.
അതുകപക്ടോലലെ  ബക്ടോങ്കനിയഗയ്ക്ക്  പ്രവര്തനയ  നടത്തുന സക്ടോപനങ്ങള  നനിര്ബന്ധമക്ടോയുയ
ബനി.ആര്.  ആകനിലന പരനിധനിയനില് വരണലമനയ്ക്ക് റനിസര്വയ്ക്ക് ബക്ടോങ്കയ്ക്ക്  നനിഷ്കര്ഷനികന്നു.



ധനകേക്ടോരശ്യയ 421

ഇതുയ  കകേരളതനിലലെ  സഹകേരണപ്രസക്ടോനലത  ബക്ടോധനികനതക്ടോണയ്ക്ക്.  ബക്ടോങ്കനിയഗയ്ക്ക്
ഇതര  ബനിസനിനസ്സുകേള  നടത്തുന  എല്ലക്ടോ  സഹകേരണസക്ടോപനങ്ങളയ  നമ്മുലട
നക്ടോടനിലണയ്ക്ക്.  അതരയ  സക്ടോപനങ്ങലള  പ്രതനികൂലെമക്ടോയനി  ബക്ടോധനികനതരതനിലെക്ടോണയ്ക്ക്
റനിസര്വയ്ക്ക്  ബക്ടോങ്കനിലന  നനിര്കദ്ദേശേയ.  സഹകേരണ  ബക്ടോങ്കനിയഗയ്ക്ക്  രയഗതയ്ക്ക്  പ്രക്ടോഥമനികേ
സര്വ്വഷ്ട്രീസയ്ക്ക് സഹകേരണ ബക്ടോങ്കയ്ക്ക്,  ജനില്ലക്ടോ സഹകേരണ ബക്ടോങ്കയ്ക്ക്,  സയസക്ടോന സഹകേരണ
ബക്ടോങ്കയ്ക്ക്  എനനിങ്ങലന  ത്രഷ്ട്രീ-ടയര്  സയവനിധക്ടോനമക്ടോണയ്ക്ക്   നനിലെവനിലണക്ടോയനിരുനതയ്ക്ക്.  ഇദൗ
ത്രഷ്ട്രീ-ടയര്  സയവനിധക്ടോനയ  ഒഴനിവക്ടോക്കനി  ടു-ടയര്  സയവനിധക്ടോനയ  ലകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനള്ള
നഷ്ട്രീക്കമക്ടോണയ്ക്ക് ഇദൗ ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് ഇകപ്പെക്ടോള നടതനിലക്കക്ടോണനിരനികനതയ്ക്ക്.  ജനില്ലക്ടോ ബക്ടോങ്കയ്ക്ക്
ഇല്ലക്ടോതക്ടോകേക്ടോന്  കപക്ടോകുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  കസ്റ്റേറ്റയ്ക്ക്  ബക്ടോങ്കയ്ക്ക്  ഓഫയ്ക്ക്  ടക്ടോവന്കൂര്  ഉളലപ്പെലട
5  അകസക്ടോസനികയറ്റയ്ക്ക്  ബക്ടോങ്കുകേള എസയ്ക്ക്.ബനി.ലഎ.-യനില് ലെയനിപ്പെനിച്ചയ്ക്ക്  എസയ്ക്ക്.ബനി.ലഎ.-ലയ
വലെനിയ  ബക്ടോങ്കയ്ക്ക്  ആക്കക്ടോന്  കപക്ടോകുനതനിലനതനിലര  ഒറ്റലക്കടക്ടോയനി  പ്രകമയയ
പക്ടോസക്ടോകകേയുയ  ശേക്തമക്ടോയ  സമരപരനിപക്ടോടനികേള  ഒരുമനിച്ചയ്ക്ക്  നടത്തുകേയുയ
ലചയനിട്ടുള്ളവരക്ടോണയ്ക്ക്.  എനക്ടോല് ഇകപ്പെക്ടോള  ജനില്ലക്ടോ ബക്ടോങ്കുകേലള ഒഴനിവക്ടോക്കനി സയസക്ടോന
ബക്ടോങ്കയ്ക്ക് മക്ടോത്രമക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റക്ടോന് കപക്ടോകുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  എന്തയ്ക്ക് അടനിസക്ടോനതനിലെക്ടോണയ്ക്ക് ജനില്ലക്ടോ
ബക്ടോങ്കുകേള ഇല്ലക്ടോതക്ടോക്കക്ടോനള്ള ശമയ ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് നടത്തുനലതനയ്ക്ക് അറനിയനില്ല. വളലര
നല്ലരഷ്ട്രീതനിയനില് പ്രവര്തനികന ജനില്ലക്ടോ സഹകേരണ ബക്ടോങ്കുകേള സയസക്ടോന ബക്ടോങ്കനില്
ലെയനിപ്പെനികനതനിലനകറനിച്ചയ്ക്ക്  വനിശേദമക്ടോയ  പഠനയ  നടകതണതയ്ക്ക്  ആവശേശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.
സഹകേരണ  കമഖലെയയ്ക്ക്   അതയ്ക്ക്  ഗുണയ  ലചയ്യുകമക്ടോ;   ഇദൗ  കമഖലെയനില്  വനിശേസക്ടോസയ
അര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ള  ഇടപക്ടോടുകേക്ടോര്ക്കയ്ക്ക്  അതയ്ക്ക്  എത്രമക്ടോത്രയ  ഗുണയ  ലചയ്യുയ  എനതയ്ക്ക്
സയബന്ധനിച്ചുള്ള  വനിശേദമക്ടോയ  പഠനയ  നടതനിയകശേഷകമ  ഇതരലമക്ടോരു
നഷ്ട്രീക്കതനികലെയയ്ക്ക് ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് കപക്ടോകേക്ടോന് പക്ടോടുള. 2016 മക്ടോര്ച്ചനിലലെ കേണക്കനസരനിച്ചയ്ക്ക്
ജനില്ലക്ടോസഹകേരണ ബക്ടോങ്കുകേളനില് മക്ടോത്രയ 52813.23 കകേക്ടോടനി  രൂപയുലട നനികക്ഷപമുണയ്ക്ക്.
സയസക്ടോന സഹകേരണ ബക്ടോങ്കുകേളനില്  6112.13  കകേക്ടോടനി  രൂപയുലട  നനികക്ഷപമുണയ്ക്ക്.
മറ്റയ്ക്ക്  സഹകേരണ  സയഘങ്ങലളല്ലക്ടോയ  കൂടനിയക്ടോയക്ടോല്  79,225  കകേക്ടോടനി  രൂപയുലട
നനികക്ഷപയ സഹകേരണ ബക്ടോങ്കുകേളനിലണയ്ക്ക്.   സഹകേരണ ബക്ടോങ്കുകേളനിലലെ നനികക്ഷപയ
ഫലെപ്രദമക്ടോയനി വനിനനികയക്ടോഗനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കണയ.  

നമ്മുലട രക്ടോജശ്യതനിലന സമദ്ഘടന പരനികപക്ടോഷനിപ്പെനികനതനില് പ്രധക്ടോനലപ്പെട
പങ്കുവഹനികനവരക്ടോണയ്ക്ക്  പ്രവക്ടോസനികേള.  പ്രവക്ടോസനി  സുഹൃത്തുക്കള  നക്ടോടനില്  വനക്ടോല്
അവരുലട  ജഷ്ട്രീവനിത  പ്രയക്ടോസങ്ങള  നക്ടോയ  കേക്ടോണുനതക്ടോണയ്ക്ക്.  പ്രവക്ടോസനികേളലട
പങ്കക്ടോളനിതകതക്ടോടുകൂടനി സഹകേരണകമഖലെയനിലലെ ലകേടനിക്കനിടകന പണയ എങ്ങലന
വനിനനികയക്ടോഗനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനികയ  എനതുസയബന്ധനിച്ചുള്ള  പഠനയ  നടതനി  ഒരു
പദതനിക്കയ്ക്ക് രൂപയ നലക്ടോന് ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് മുകനക്ടോട്ടുവരണയ.  അതയ്ക്ക് പ്രവക്ടോസനികേളകകൂടനി
ഏലറ  പ്രകയക്ടോജനയ  ലചയ്യുയ.  ഇകപ്പെക്ടോള  കേണ്സബ്യൂമര്  ലഫഡയ്ക്ക്  നഷതനില്
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ഓടനിലക്കക്ടോണനിരനികകേയക്ടോലണനയ്ക്ക്  ഇവനിലട  പറഞ.  ആ  കേണ്സബ്യൂമര്  ലഫഡനിലന
കേഷ്ട്രീഴനിലള്ള  'നന്മ  കസ്റ്റേക്ടോറുകേള'  പൂടനി.  'നന്മ'  കസ്റ്റേക്ടോറുകേളനില്  നനിയമനിക്കലപ്പെട
ഉകദശ്യക്ടോഗസന്മക്ടോലര  കവലണങ്കനില് അവലര  പനിരനിച്ചുവനിടനിടയ്ക്ക്  കവലറ  ജഷ്ട്രീവനക്കക്ടോലര
നനിയമനിച്ചക്ടോല്  മതനി.  'നന്മ'  കസ്റ്റേക്ടോര്  പൂകടണ  കേക്ടോരശ്യമനില്ല.  അങ്ങലന  'നന്മ'  കസ്റ്റേക്ടോര്
പൂടനിയതനിനകശേഷയ നഷതനികലെക്ടോടുന കേണ്സബ്യൂമര് ലഫഡനിലന സഹക്ടോയനിക്കക്ടോന് 160
കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണയ്ക്ക്  ജനില്ലക്ടോ  ബക്ടോങ്കുകേളക്കയ്ക്ക്  നല്കേണലമനയ്ക്ക്  ഇദൗ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്.   എന്തടനിസക്ടോനതനിലെക്ടോണയ്ക്ക്  നല്ലരഷ്ട്രീതനിയനില്  പ്രവര്തനികന  ജനില്ലക്ടോ
ബക്ടോങ്കുകേലളക്കൂടനി  തകേര്ക്കക്ടോന്  തകേര്ന്നുലകേക്ടോണനിരനികന  കേണ്സബ്യൂമര്  ലഫഡനിനയ്ക്ക്
വക്ടോയ  ലകേക്ടോടുക്കണലമന  നനിര്കദ്ദേശേയ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  നലനിയലതനറനിയനില്ല.  പ്രസ്തുത
നനിര്കദ്ദേശേയ സര്ക്കക്ടോര് പനിന്വലെനിക്കണയ.

ഭക്ഷശ്യസുരക്ഷക്ടോ  പദതനി  നടപ്പെക്ടോകനതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കറഷന്
കഹക്ടോളലസയനില്  നനിര്തക്ടോന്  കപക്ടോകുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  കറഷന്  സയഭനക്ടോവസലയകറനിച്ചയ്ക്ക്
കനരലത  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവയ്ക്ക്  രകമശേയ്ക്ക്  ലചനനിതലെ  ഇവനിലട
സബ്മനിഷന്  ഉനയനികകേയുണക്ടോയനി.  നല്ലരഷ്ട്രീതനിയനില്  പ്രവര്തനികന
സഹകേരണസക്ടോപനങ്ങളനില്  കഹക്ടോളലസയനില്  ഏജന്സനികേളണയ്ക്ക്.   എത്രകയക്ടോ
ജഷ്ട്രീവനക്കക്ടോര്  അതുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  ഉപജഷ്ട്രീവനയ  കേഴനികനവരക്ടോണയ്ക്ക്.
സഹകേരണസക്ടോപനങ്ങള നടത്തുന കഹക്ടോളലസയനില് ഏജന്സനി നനിലെനനിര്തണയ.
ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  കൃഷനിമനനി  ശഷ്ട്രീ.  വനി.  എസയ്ക്ക്.  സുനനില്  കുമക്ടോര് നമുലക്കല്ലക്ടോയ  നല്ല
അഭനിപ്രക്ടോയമുള്ളയക്ടോളക്ടോണയ്ക്ക്.  എനക്ടോല്  കേഴനിഞ്ഞെ  നക്ടോലെരമക്ടോസമക്ടോയനി  പ്രഖശ്യക്ടോപനങ്ങള
മക്ടോത്രകമയുള;  യക്ടോലതക്ടോരു  മക്ടോറ്റവമുണക്ടോയനിടനില്ല.   റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്  അനഭവനികന
പ്രയക്ടോസങ്ങള  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മക്ടോണനിസക്ടോര്  ഇനലലെ  അടനിയന്തരപ്രകമയതനില്
അവതരനിപ്പെനികകേയുണക്ടോയനി.  നക്ടോളനികകേരകേര്ഷകേര്  അതനികലെലറ  പ്രയക്ടോസതനിലെക്ടോണയ്ക്ക്.
നക്ടോളനികകേരതനിനയ്ക്ക്  കേനികലെക്ടോയയ്ക്ക്  27  രൂപ  നലക്ടോലമനക്ടോണയ്ക്ക്  ബജറ്റനില്  പ്രഖശ്യക്ടോപനിച്ചതയ്ക്ക്.
ഇതുവലരയുയ ആ വക്ടോക്കയ്ക്ക് പക്ടോലെനിക്കക്ടോന് കേഴനിഞ്ഞെനില്ല.  എല്ലക്ടോ കൃഷനിഭവനകേള മുകഖനയുയ
പച്ചകതങ്ങ  സയഭരനികലമനയ്ക്ക്  പറഞ.   അതയ്ക്ക്  ഇതുവലരയുയ  ഉണക്ടോയനിടനില്ല.
എറണക്ടോകുളതയ്ക്ക് ജൂകലെ 30-ാം തഷ്ട്രീയതനി നക്ടോളനികകേര കേമനനികേളലട കേണ്കസക്ടോര്ഷശ്യയ
സയഘടനിപ്പെനിച്ച ലസമനിനക്ടോറനില് ബഹുമക്ടോനലപ്പെട ധനമനനിയുയ കൃഷനി മനനിയുലമക്ടോലക്ക
പലങ്കടുതതക്ടോണയ്ക്ക്.  അനയ്ക്ക് കൃഷനിവകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞെതയ്ക്ക് യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
ലകേക്ടോണ്ടുവന  ഒരു  പദതനിയുയ  ഒഴനിവക്ടോക്കനില്ല  എനക്ടോണയ്ക്ക്.  എനക്ടോല്  ഓണയ
സഷ്ട്രീസണനില്  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനനിലന  ഭരണകേക്ടോലെതയ്ക്ക്  32  രൂപയക്ടോണയ്ക്ക്
നക്ടോളനികകേരയ  സയഭരനിച്ചതയ്ക്ക്.  ഇകപ്പെക്ടോള  ഓണയ  കേഴനിഞ്ഞെകല്ലക്ടോ;  ഇദൗ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
സയഭരനികച്ചക്ടോ?  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുത  വനിലെ  ലകേക്ടോടുകലമനയ്ക്ക്
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ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മനനി  എറണക്ടോകുളതയ്ക്ക്  പ്രസക്ടോവനിച്ചു.   അതുണക്ടോയനിലല്ലന്നുമക്ടോത്രമല്ല
പ്രഖശ്യക്ടോപനിച്ച  27  രൂപകപക്ടോലയ  ലകേക്ടോടുതനിടനില്ല.  കതങ്ങ  സയഭരനിക്കണലമങ്കനില്
മൂന്നുമക്ടോസയ  മുന്പയ്ക്ക്  ബുക്കയ്ക്ക്  ലചയയ്ക്ക്  കേക്ടോതനിരനിക്കണലമനക്ടോണയ്ക്ക്  പറയുനതയ്ക്ക്.  നല്ല
കേര്ഷകേനക്ടോണയ്ക്ക് ശഷ്ട്രീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല്ല.  അകദ്ദേഹയ പറയുനതയ്ക്ക് ജൂണ് മക്ടോസയ മുതല്
ലകേക്ടോടുത  കതങ്ങയുലട  പണയ  കേനിടനിയനിടനില്ലക്ടോലയനക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇതക്ടോണയ്ക്ക്  നമ്മുലട
കേക്ടോര്ഷനികേകമഖലെയുലട  സനിതനി.  അതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  കേക്ടോരശ്യമക്ടോയ  ശദ  ഇദൗ  രയഗതയ്ക്ക്
കവണയ.   2011-ല്  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  അധനികേക്ടോരതനില്  വരുകമക്ടോള
നക്ടോളനികകേരതനിലന വനിലെ രണ്ടുരൂപയയ്ക്ക് തക്ടോലഴയക്ടോയനിരുന്നു. യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.ലന കേക്ടോലെതയ്ക്ക്
കതങ്ങയയ്ക്ക്  ഏകേകദശേയ  15  രൂപകയക്ടോളയ  വനിലെ  കൂടനി.   ലകേക്ടോപ്ര  സയഭരനിക്കക്ടോന്
കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോര്  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിലച്ചങ്കനിലയ  അതനിനള്ള  നടപടനിയുയ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
എടുതനിടനില്ല.  'നഷ്ട്രീര'  ഉല്പ്പെക്ടോദനവമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെട  കേക്ടോരശ്യവയ  ഇകപ്പെക്ടോള
സയഭനക്ടോവസയനിലെക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇന്ഡശ്യലയകപ്പെക്ടോലലെ  നക്ടോളനികകേരയ  ഉല്പ്പെക്ടോദനിപ്പെനികന
രക്ടോജശ്യങ്ങളക്ടോണയ്ക്ക്  ശഷ്ട്രീലെങ്കയുയ ഫക്ടോന്സുയ.   അവനിലടലയക്ടോലക്ക നക്ടോളനികകേരതനില്നനിനയ്ക്ക്
ധക്ടോരക്ടോളയ  മൂലെശ്യവര്ദനിത  ഉല്പനങ്ങളണക്ടോകന്നുണയ്ക്ക്.  നമ്മള  അതനിലനകറനിച്ചയ്ക്ക്
ചനിന്തനിക്കണയ.  ലവളനിലച്ചണ്ണയയ്ക്ക്  5  ശേതമക്ടോനയ  നനികുതനി  കൂടനി.  അതനിലന പ്രയക്ടോസയ
കേര്ഷകേര് അനഭവനിച്ചുലകേക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  

ടൂറനിസയ കമഖലെയനില് ധക്ടോരക്ടോളയ കേക്ടോരശ്യങ്ങള കേഴനിഞ്ഞെ അഞ്ചു ലകേക്ടോല്ലയലകേക്ടോണയ്ക്ക്
ലചയ്യെക്ടോന് സക്ടോധനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ടൂറനിസ്റ്റുകേള നക്ടോടനികലെയയ്ക്ക് വരണലമങ്കനില് നക്ടോടനില് സമക്ടോധക്ടോനയ
കവകണ?  ഇകപ്പെക്ടോള എനനികമുമയ്ക്ക്  സയസക്ടോരനിച്ച കകേക്ടോങ്ങക്ടോടയ്ക്ക് ലമമര് ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.  വനി.
വനിജയദക്ടോസയ്ക്ക്  ലകേക്ടോലെലചയ്യെലപ്പെടവരുലട   ലെനിസ്റ്റേയ്ക്ക്  വക്ടോയനിച്ചു.   ഇതക്ടോണയ്ക്ക്  പ്രശ്നയ.
വനികദശേത്തുയ  കകേരളതനിനയ്ക്ക്  പുറത്തുമുള്ള  ആളകേള  ചക്ടോനലെനില്  കേക്ടോണുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേതനിലന  വക്ടോര്തയക്ടോണയ്ക്ക്  കകേളകനതയ്ക്ക്.  നക്ടോടനില്  ഇങ്ങലന
ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങളണക്ടോയക്ടോല്  ടൂറനിസ്റ്റുകേള  വരുകമക്ടോ?  'കദവതനിലന  സസന്തയ  നക്ടോടയ്ക്ക്'
കചക്ടോരക്കളമക്ടോയനി  മക്ടോറുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.   കകേന്ദ്രയ  ഭരനികന  ബനി.ലജ.പനി.-യുയ  സയസക്ടോനയ
ഭരനികന  സനി.പനി.ഐ.(എയ)-ഉയ  മത്സരനിച്ചയ്ക്ക്  ലകേക്ടോല്ലുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഹര്തക്ടോലെനിലയ
മത്സരമക്ടോണയ്ക്ക്.  സയസക്ടോനയ  ഭരനികന  പക്ടോര്ടനി  ജനില്ലക്ടോ  ഹര്തക്ടോല്
നടത്തുകേയക്ടോലണങ്കനില് കകേന്ദ്രയ ഭരനികന പക്ടോര്ടനി സയസക്ടോന ഹര്തക്ടോല് നടത്തുന്നു.
ടൂറനിസ്റ്റുകേള  വരണലമങ്കനില്  സമക്ടോധക്ടോനപരമക്ടോയ  അന്തരഷ്ട്രീക്ഷയ  നമ്മുലട  രക്ടോജശ്യതയ്ക്ക്
ഉണക്ടോക്കണയ.  ഏറ്റവയ കുറഞ്ഞെ കേക്ടോലെയലകേക്ടോണയ്ക്ക് എങ്ങലന ജനവനിരുദമക്ടോകേക്ടോലമനയ്ക്ക്
ലതളനിയനിച്ച  ഗവണ്ലമനക്ടോണനിതയ്ക്ക്.   ഈ  ഗവണ്ലമനനിലന  മക്ടോഫനിയ  ദര്ഭൂതയ  പനിടനി
കൂടനിയമക്ടോതനിരനിയക്ടോണയ്ക്ക്.  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട മുഖശ്യമനനിയുലട തൃശ്ശൂര്  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക് പക്ടോസനിയഗയ്ക്ക്
ഒദൗടയ്ക്ക്  പകരഡനിലലെ  പ്രസയഗയ  ടനി.  വനി.-യനില്  കകേട്ടു.   മക്ടോഫനിയകേള   (ഭൂ  മക്ടോഫനിയ,
കലെക്ടോടറനി മക്ടോഫനിയ)  ലപരുകേനി ലകേക്ടോണനിരനികകേയക്ടോലണനയ്ക്ക് അകദ്ദേഹയ പറഞ.  പനികറ്റ
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ദനിവസയ  സഭയനില്  സഖക്ടോവയ്ക്ക്  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജനയ  അതുതലന  പറയുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
മക്ടോര്കനിസ്റ്റേയ്ക്ക് പക്ടോര്ടനിയുലട ലസക്രകടറനിയറ്റനിലയ കേശ്യക്ടോബനിനറ്റനിലയ മക്ടോഫനിയകേള കേടന്നുകൂടനി
സഖക്ടോവയ്ക്ക് ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജലന പുറതക്ടോക്കനിയതയ്ക്ക് എന്തക്ടോയക്ടോലയ ശേരനിയക്ടോയനില്ലക്ടോലയന
അഭനിപ്രക്ടോയമക്ടോണയ്ക്ക്  എനനികള്ളതയ്ക്ക്.  ശഷ്ട്രീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജലന  പുറതക്ടോക്കനിയതയ്ക്ക്
യു.  ഡനി.  എഫയ്ക്ക്.  അല്ല,  മക്ടോഫനിയയക്ടോലണനക്ടോണയ്ക്ക് പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്.  പക്ടോര്ടനി  ലസക്രകടറനിയറ്റനിലയ
കേശ്യക്ടോബനിനറ്റനിലയ മക്ടോഫനിയകേള  കേടന്നുകൂടനിയനിട്ടുലണങ്കനില്  അതയ്ക്ക് പരനികശേക്ടോധനിക്കണയ.
മക്ടോഫനിയകേലള പനിടനിച്ചുലകേടക്ടോന് നനിങ്ങളക്കയ്ക്ക് കേഴനിയണയ.  ജനങ്ങളക്കയ്ക്ക് കസസരശ്യമക്ടോയനി
ജഷ്ട്രീവനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനികന  സക്ടോഹചരശ്യയ  ഉണക്ടോകേണയ.  നക്ടോദക്ടോപുരതയ്ക്ക്  മുഹമ്മദയ്ക്ക്
അസക്ടോമനിലന ലകേക്ടോലെ ലചയ മുഴവന് ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേനികേലളയുയ പനിടനികൂടണയ. തക്ടോനൂരനില്
28  മത്സശ്യ  ലതക്ടോഴനിലെക്ടോളനികേളലട  വഷ്ട്രീടയ്ക്ക്  ആക്രമനിച്ചയ്ക്ക്  ലകേക്ടോള്ള  നടതനിയ  എല്ലക്ടോ
അക്രമനികേലളയുയ  പനിടനികൂടണയ.   ജനങ്ങളക്കയ്ക്ക്  കസസരശ്യമക്ടോയനി  ജഷ്ട്രീവനിക്കക്ടോന്
സക്ടോധനികന സക്ടോഹചരശ്യയ രക്ടോജശ്യത്തുണക്ടോക്കണലമനയ്ക്ക് അഭശ്യര്ത്ഥനികന്നു.

2.00 pm ]
ശഷ്ട്രീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി  :  സര്,  ഈ ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനകേലള ഞക്ടോന് പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നു.

ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയുയ   സഹകേരണ  വകുപ്പുമനനിയുയ  വളലര
ആത്മക്ടോര്ത്ഥമക്ടോയനി  ഒരുപക്ടോടയ്ക്ക്  കേക്ടോരശ്യങ്ങള  ലചയ്യെക്ടോന്  ശമനികന്നുണയ്ക്ക്.  പകക്ഷ
കകേന്ദ്രതനിലന നയയ കേക്ടോരണയ ഇതയ്ക്ക് എത്രകതക്ടോളയ വനിജയനിപ്പെനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനികലമന
ഭയപ്പെക്ടോടക്ടോണയ്ക്ക്  എനനികള്ളതയ്ക്ക്.  ഇവനിടലത  125  കകേക്ടോടനി  ജനതലയ തഷ്ട്രീറ്റനികപ്പെക്ടോറ്റുനതയ്ക്ക്
കേര്ഷകേ സമൂഹമക്ടോണയ്ക്ക്.  മൂന്നുകനരയ ഭക്ഷണയ കേഴനികകമക്ടോള നമ്മള അവലരലയക്ടോനയ്ക്ക്
ഓര്ക്കകണ?  ഓര്കന്നുകണക്ടോലയന്നുള്ളതയ്ക്ക്  എനനിക്കയ്ക്ക്  സയശേയമക്ടോണയ്ക്ക്.   ഇന്തശ്യയനില്
ഓകരക്ടോ അരമണനിക്കൂറനിനയ ഒരു കേര്ഷകേന് വഷ്ട്രീതയ ആത്മഹതശ്യ ലചയ്യുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഒരു
ദനിവസയ  ഇന്തശ്യയനില്  2500  കേര്ഷകേരക്ടോണയ്ക്ക്  കൃഷനി  ഉകപക്ഷനിച്ചു  കപക്ടോകുനതയ്ക്ക്.
ഇലതക്ടോലക്ക  സര്കവ്വ  റനികപ്പെക്ടോര്ടക്ടോണയ്ക്ക്.  അതുകപക്ടോലലെ  നമ്മുലട  ഉല്പ്പെക്ടോദനകമഖലെ
കചനയുലട ഒപ്പെയ നനില്കകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഉല്പ്പെക്ടോദന കമഖലെയനില് നമുലക്കക്ടോരു കുറവണയ്ക്ക്.
ഇന്തശ്യലയ  അകപക്ഷനിച്ചയ്ക്ക്  കചനയനില്  25  ശേതമക്ടോനയ  ഭൂമനി  കുറവക്ടോലണങ്കനിലയ
ഇന്തശ്യകയക്കക്ടോള  മുപ്പെതയ്ക്ക്  ശേതമക്ടോനയ  ഉല്പ്പെക്ടോദനയ  അവനിലട  കൂടുതലെക്ടോണയ്ക്ക്.
അവനിലടവനിലടകയക്ടോ  നമുലക്കക്ടോരു  പരക്ടോജയമുണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  പരനികശേക്ടോധനികക്കണ
സനിതനിയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഭരണകൂടതനിലന സമഷ്ട്രീപനയ,  പ്രകതശ്യകേനിച്ചയ്ക്ക് കകേന്ദ്ര ഭരണകൂടതനിലന
സമഷ്ട്രീപനയ കൃഷനിക്കക്ടോരകനക്ടോടയ്ക്ക്  എങ്ങലനയക്ടോണയ്ക്ക്;  12-ാം പഞവല്സര പദതനിയനില്
ഒരു  ലെക്ഷതനി  അന്പതനിനക്ടോയനിരയ  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണയ്ക്ക്  ആലകേ  വച്ചനിരനികനതയ്ക്ക്.
പകക്ഷ  ഡല്ഹനി  എയര്കപക്ടോര്ടനിലലെ  ഒരു  ലടര്മനിനലെനിനയ്ക്ക്  ഒരു  ലെക്ഷതനി
അറുപതനിനക്ടോയനിരയ  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണയ്ക്ക്  വച്ചനിരനികനതയ്ക്ക്.   60  കകേക്ടോടനി  ജനതകയക്ടോടയ്ക്ക്
കേക്ടോണനികന സമഷ്ട്രീപനതനിലന ഒരു ഉദക്ടോഹരണയ മക്ടോത്രമക്ടോണയ്ക്ക് പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്. 12 മുതല്
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13  ശേതമക്ടോനയ വലരയക്ടോണയ്ക്ക് കേക്ടോര്ഷനികേ കമഖലെയനിലള്ള കേയറ്റുമതനി.   അതനിനയ്ക്ക്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  Make in India-യനില് എത്രയക്ടോണയ്ക്ക് വച്ചതയ്ക്ക്?  ഒരു ശേതമക്ടോനയ കപക്ടോലയ
വച്ചനിടനില്ല. കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമനനിലന സമഷ്ട്രീപനയ അതക്ടോണയ്ക്ക്. ഇന്തശ്യയനില് ഛതഷ്ട്രീസ്ഗഡയ്ക്ക്
ആണയ്ക്ക് കേക്ടോര്ഷനികേ കേടതനില് ഏറ്റവയ മുനനില് നനില്കനതയ്ക്ക്.  കകേരളതനിലലെ കേടയ
ഞക്ടോന്  പറയക്ടോയ.   കകേരളതനിലലെ  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലെയനിലള്ള   കൃഷനിക്കക്ടോരുലട
കുടുയബങ്ങളനിലലെ ആവകറജയ്ക്ക് കേടയ  6,48,000  രൂപയക്ടോണയ്ക്ക്.  നമ്മുലട കേക്ടോര്ഷനികേ രയഗയ
എകങ്ങക്ടോടയ്ക്ക് കപക്ടോകുന്നുലവനതനിനയ്ക്ക് ഒരു ഉദക്ടോഹരണമക്ടോണനിതയ്ക്ക്.  

കേര്ഷകേര്  ലനല്ക്കൃഷനി  ഉകപക്ഷനിച്ചുലകേക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  നമ്മള
നനിയമങ്ങലളക്ടോലക്ക ലകേക്ടോണ്ടുവരുന്നു.  അലതക്ടോലക്ക നനിലെ നനില്കകമക്ടോ;  കൃഷനിലകേക്ടോണയ്ക്ക്
ഉപജഷ്ട്രീവനയ കേഴനികക്കണ വരുമക്ടോനയ കേനിടകണ;  എന്തക്ടോണയ്ക്ക് ആവകറജയ്ക്ക് കൃഷനിക്കക്ടോരുലട
ഫക്ടോയ  വരുമക്ടോനയ  ഇകപ്പെക്ടോള  കേണക്കക്ടോക്കനിയനിരനികനതയ്ക്ക്;   കകേരളതനില്  5000
രൂപയക്ടോണയ്ക്ക്  മക്ടോസവരുമക്ടോനയ.  5000 രൂപ ലകേക്ടോണയ്ക്ക് ഒരു കുടുയബതനിനയ്ക്ക് ജഷ്ട്രീവനിക്കക്ടോന്
സക്ടോധനികകമക്ടോ?  കകേന്ദ്രഗവണ്ലമനനിലന കപ കേമ്മഷ്ട്രീഷന് റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്  വന്നു.  ഭക്ടോരശ്യയുയ
ഭര്തക്ടോവയ  രണ്ടു  കുടനികേളയ  അടങ്ങനിയ  ഒരു  കുടുയബതനിനയ്ക്ക്  ജഷ്ട്രീവനിക്കണലമങ്കനില്
മനിനനിമയ   18000  രൂപ  കവണലമനക്ടോണയ്ക്ക്  പറയുനതയ്ക്ക്.   ഇതയ്ക്ക്  കൃഷനിക്കക്ടോരനയ്ക്ക്
ബക്ടോധകേമകല്ല;  5000  രൂപയക്ടോണയ്ക്ക്  കകേരളതനിലലെ  കൃഷനിക്കക്ടോരുലട  ആവകറജയ്ക്ക്
മക്ടോസവരുമക്ടോനയ.  എങ്ങലനയക്ടോണയ്ക്ക് കൃഷനിക്കക്ടോരനയ്ക്ക് പനിടനിച്ചുനനില്ക്കക്ടോന് സക്ടോധനികനതയ്ക്ക്?
എങ്ങലനലയങ്കനിലയ  കൃഷനി  ഉകപക്ഷനികകേലയന  സനിതനിയക്ടോണനിന്നുള്ളതയ്ക്ക്.  നമ്മുലട
ആരുലടലയങ്കനിലയ  മക്കലള  കൃഷനിക്കക്ടോരനക്ടോക്കനി  നനിലെനനിര്തണലമകനക്ടോ
വളര്തണലമകനക്ടോ ആര്ലക്കങ്കനിലയ ആഗ്രഹമുകണക്ടോ?  സക്ടോധനികകേയനില്ല.  കേക്ടോരണയ
അതനിനയ്ക്ക്   കപക്ടോയക്ടോല് ഗുണമനില്ലക്ടോലയനയ്ക്ക്  മനസനിലെക്ടോക്കനിയനിടക്ടോണയ്ക്ക്  നമ്മളക്ടോരുയ  മക്കലള
കൃഷനിക്കക്ടോരനക്ടോക്കക്ടോന്  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിക്കക്ടോതതയ്ക്ക്.   പണയ്ക്ക്  പക്ടോകനഷനനിലള്ള  ആളകേള
അവരുലട മക്കലള കൃഷനിക്കക്ടോരക്ടോയനി ലകേക്ടോണ്ടുവനനിരുന്നു. അവനിലട പരക്ടോജയലപ്പെടകപ്പെക്ടോള
അതുയ ഇല്ല.  കൃഷനി രയഗതയ്ക്ക് ആരുയ വരക്ടോന് തയ്യെക്ടോറനില്ല.  അതയ്ക്ക് എങ്ങലനലയങ്കനിലയ
വനിറ്റയ്ക്ക്  കവലറ ഏലതങ്കനിലയ  കമഖലെയനില് നനികക്ഷപനിച്ചയ്ക്ക്  രക്ഷലപ്പെടക്ടോല് മതനി  എന്നുള്ള
സനിതനിയനിലെക്ടോണയ്ക്ക്  ആളകേള  നനില്കനതയ്ക്ക്.  കൃഷനിക്കക്ടോലര  രക്ഷനിക്കക്ടോന്കവണനി
നക്ടോല്പതനിലയകടക്ടോ  നക്ടോല്പതനിലയക്ടോന്പകതക്ടോ  കേമ്മഷ്ട്രീഷനകേലള  വച്ചു.   ഒരു  നടപടനിയുയ
കേമ്മഷ്ട്രീഷന്  റനികപ്പെക്ടോര്ടനിലന  അടനിസക്ടോനതനില്  ഉണക്ടോയനില്ല.  അവസക്ടോനയ
എയ.  എസയ്ക്ക്.  സസക്ടോമനിനക്ടോഥന്   കേമ്മഷ്ട്രീഷലന നനിയമനിച്ചു.  ആ റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക് പക്ടോര്ലെലമനനില്
ഒന്നുചര്ച്ച  ലചയ്യെക്ടോന്കപക്ടോലയ  ഒരു  നടപടനിയുയ  സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചനില്ല.   ഇവനിലട  കകേരളക്ടോ
ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  അയഗഷ്ട്രീകേരനിച്ച  കകേരള  സയസക്ടോന  കേക്ടോര്ഷനികേ  വനികേസന  നയയ
രൂപഷ്ട്രീകേരനിക്കക്ടോന്  ഒരു  കേമ്മഷ്ട്രീഷന്  ഉണക്ടോയനിരുന്നു.  ആ  കേമ്മഷ്ട്രീഷലന  റനികപ്പെക്ടോര്ടനിലന
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അടനിസക്ടോനതനില്  നടപടനിക്രമങ്ങള  മുകനക്ടോടയ്ക്ക്  കപക്ടോയനിലല്ലങ്കനില്  നമ്മുലട  ഇന്നുള്ള
കൃഷനികൂടനി  ഇല്ലക്ടോതക്ടോകുന  ഒരു  അവസയനില്  എത്തുലമനക്ടോണയ്ക്ക്  എനനിക്കയ്ക്ക്
പറയക്ടോനള്ളതയ്ക്ക്.  

2015-ല്  നബക്ടോര്ഡനിലന  ലചയര്മക്ടോന്  ഒരു  റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്  സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.
സമയമനില്ലക്ടോതതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്  അതനികലെയയ്ക്ക്  വരുനനില്ല.  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മനനി
അലതല്ലക്ടോയ  ഒനയ്ക്ക്  ശദനിക്കണലമനക്ടോണയ്ക്ക്  പ്രകതശ്യകേനിച്ചയ്ക്ക്  എനനിക്കയ്ക്ക്  പറയക്ടോനള്ളതയ്ക്ക്.
ഞക്ടോന് കനരലത കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമനനിലന സമഷ്ട്രീപനലതകറനിച്ചയ്ക്ക് പറഞ. സമഷ്ട്രീപനയ
എന്തക്ടോണയ്ക്ക്;  കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത പദതനികേളനില് എത്ര തുകേയക്ടോണയ്ക്ക് കേനിടനിയതയ്ക്ക്? 2014-15-ല്
ആര്.ലകേ.വനി.കവ.  പദതനി പ്രകേക്ടോരയ  300  കകേക്ടോടനി രൂപ കേനിടനി,  ഈ വര്ഷയ അതയ്ക്ക്
76 കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോയനി കുറച്ചു.  കഹക്ടോര്ടനികേളച്ചര് മനിഷന്  -  കുറച്ചകല്ലക്ടോ;  250  കകേക്ടോടനി
രൂപ  ഉണക്ടോയനിരുനതയ്ക്ക്,  അതനിലയ  വലെനിയ  കുറവക്ടോണയ്ക്ക്  വരുതനിയതയ്ക്ക്.
എന്.എഫയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.എയ.  -  2.5  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ലനല്ക്കൃഷനി  വനികേസനതനിനകവണനി
പക്ടോലെക്കക്ടോടയ്ക്ക്  ജനില്ലയയ്ക്ക്  മക്ടോത്രമക്ടോയനി  ലെഭനിച്ചു.    ഇകപ്പെക്ടോള  75  ലെക്ഷയ  രൂപയക്ടോണയ്ക്ക്
അനവദനിച്ചനിരനികനതയ്ക്ക്. എങ്ങലനയക്ടോണയ്ക്ക് ലനല്ക്കൃഷനി വനികേസനിപ്പെനികനതയ്ക്ക്? കേഴനിഞ്ഞെ
വര്ഷയ  2.5  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണയ്ക്ക്  നല്കേനിയലതങ്കനില്  ഇകപ്പെക്ടോള  അതയ്ക്ക്  75  ലെക്ഷയ
രൂപയക്ടോയനി കുറച്ചു. എനനിക്കയ്ക്ക് സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനള്ളതയ്ക്ക്, കൃഷനി വകുപ്പെനിലന പക്ടോന് ഫണനില്
25  ശേതമക്ടോനവയ  ലചലെവക്ടോകനതയ്ക്ക്  പക്ടോലെക്കക്ടോടയ്ക്ക്  ജനില്ലയക്ടോണയ്ക്ക്.   അവനിലട  എത്ര
ഉകദശ്യക്ടോഗസന്മക്ടോരുണയ്ക്ക്;   ആ  ഉകദശ്യക്ടോഗസന്മക്ടോലരല്ലക്ടോയ  എവനിലടയക്ടോണയ്ക്ക്;  ഇവനിലട
കപക്ടോലെഷ്ട്രീസനില് ഡനി.ഐ.ജനി. യുയ ഐ. ജനി. യുലമക്ടോലക്കയുണയ്ക്ക്, തൃശ്ശൂരനിലയമറ്റുമക്ടോയനി. കൃഷനി
ഇല്ലക്ടോതനിടതക്ടോണയ്ക്ക് കൃഷനി വകുപ്പെയ്ക്ക് ഉകദശ്യക്ടോഗസന്മക്ടോരുള്ളതയ്ക്ക്.  പതനിനക്ടോയനിരയ ഏക്കറുള്ള
സലെതയ്ക്ക്  ഒരു കൃഷനി  ഓഫഷ്ട്രീസര്,  50  ഏക്കര് കൃഷനിയുള്ള സലെത്തുയ  ഒരു കൃഷനി
ഓഫഷ്ട്രീസര്.   ഇലതക്ടോനയ്ക്ക്  മക്ടോറകണ?   കജക്ടോയനിനയ്ക്ക്  ഡയറകര്മക്ടോലരല്ലക്ടോയ  കൂടനി  ഇവനിലട
തടനിച്ചു കൂടണകല്ലക്ടോ?  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക് വകുപ്പെനിലയ ഇറനികഗഷന് വകുപ്പെനിലയ ഉള്ളതുകപക്ടോലലെ
പക്ടോലെക്കക്ടോകടക്ടോ അലല്ലങ്കനില് ഏറ്റവയ കൂടുതല് കൃഷനിയുള്ള സലെകതക്ടോ  അഡഷ്ട്രീഷണല്
ഡയറകര്മക്ടോലര  വച്ചയ്ക്ക്  ഒരു  സയവനിധക്ടോനയ  ഉണക്ടോക്കക്ടോന്  സക്ടോധനികകമക്ടോലയനയ്ക്ക്
ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മനനി  ആകലെക്ടോചനിക്കണയ.   കൃഷനി  ഇല്ലക്ടോത  സലെതക്ടോണയ്ക്ക്  കൃഷനി
വകുപ്പെയ്ക്ക് ഉകദശ്യക്ടോഗസന്മക്ടോര്  മുഴവന് നനില്കനതയ്ക്ക്. 

അതുകപക്ടോലലെ  വളലര  പ്രധക്ടോനലപ്പെട  കേക്ടോരശ്യയ,  കൃഷനി  വകുപ്പെനിലന  കേഷ്ട്രീഴനിലെക്ടോണയ്ക്ക്
പനി.എയ.ലകേ.എസയ്ക്ക്.കവ.-യയ്ക്ക്  രൂപയ  നല്കുനതയ്ക്ക്.  അതനില്  അങ്ങകയക്ടോടയ്ക്ക്
അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കക്ടോനള്ളതയ്ക്ക്,  അറുപതനിനക്ടോയനിരയ  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണയ്ക്ക്  ബജറ്റനില്
അനവദനിച്ചനിരനികനതയ്ക്ക്.  പക്ടോലെക്കക്ടോടയ്ക്ക്  ജനില്ലയനില്  പനി.എയ.ലകേ.എസയ്ക്ക്.കവ.
പദതനിയനില് ഒരു കപ്രക്ടോജകയ്ക്ക് ഉണക്ടോക്കനി. (കപ്രക്ടോജകയ്ക്ക് ഉയര്തനി കേക്ടോടനി)  ഈ കപ്രക്ടോജകയ്ക്ക്
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ലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയക്ടോല്  ഒരു  രൂപ  കപക്ടോലയ  കേനിട്ടുകേയനില്ല.  ലതക്ടോടടുത  കകേക്ടോയമത്തുര്
ജനില്ലയനില് അവര് കപ്രക്ടോജകയ്ക്ക് തയ്യെക്ടോറക്ടോക്കനി സമര്പ്പെനിച്ചയ്ക്ക്  500  കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോണയ്ക്ക് ഒരു
ജനില്ലയയ്ക്ക്  കകേന്ദ്രതനില്നനിന്നുയ വക്ടോങ്ങനിയതയ്ക്ക്.   അവരുലട  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുയ  ഈ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുയ
കൂടനി  കനക്ടോക്കനിയക്ടോല്,  നമ്മള  സമര്പ്പെനിച്ച  റനികപ്പെക്ടോര്ടനില്  ഇന്ഡകയ്ക്ക്  കപക്ടോലമനില്ല.
ആലരയുയ  കുറ്റയ  പറഞ്ഞെനിടയ്ക്ക്  കേക്ടോരശ്യമനില്ല.  കൃഷനി  വകുപ്പെനിലന  കുറ്റയ
പറഞ്ഞെനിടയ്ക്ക്  കേക്ടോരശ്യമനില്ല.  എകപ്പെക്ടോള  ലചകയ്യെണതക്ടോലണനറനിയക്ടോകമക്ടോ?  2013-ല്
എ.ലഎ.വനി.പനി.ലകേ.-യുലട  ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല്  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  പറഞ്ഞെനിടയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുതനിടനില്ല.
അതയ്ക്ക് ലകേക്ടോടുക്കക്ടോതതുലകേക്ടോണയ്ക്ക് കകേരളതനിനയ്ക്ക് വന നഷലമത്രയക്ടോലണനയ്ക്ക് അറനിയുകമക്ടോ?
അതയ്ക്ക് ലകേക്ടോടുതനിടനില്ല.  ഇനനിയനികപ്പെക്ടോള അതയ്ക്ക് ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന് പ്രയക്ടോസമുണയ്ക്ക്.  എനക്ടോലയ
അതയ്ക്ക്  പനി.എയ.ലകേ.എസയ്ക്ക്.കവ.-യനില് ഉളലപ്പെടുതണയ.  ആളകേലള ശേക്ടോസഷ്ട്രീയമക്ടോയനി
ലടയനിനനിയഗയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുതയ്ക്ക്  കൃതശ്യമക്ടോയനി  ലചയ്യെനിപ്പെനിക്കണയ.  അതയ്ക്ക്  ജനില്ലക്ടോകേളകറുലട
ചുമതലെയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക് നനിര്വ്വഹനികനനില്ല.   അതുസയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക് മുഖശ്യമനനിക്കയ്ക്ക് ഞക്ടോന്
ഒരു കേതയ്ക്ക് ലകേക്ടോടുത്തു. അതയ്ക്ക് ലചയനില്ലക്ടോലയങ്കനില് കകേരളതനിനയ്ക്ക് കേനിട്ടുന.... 

ശഷ്ട്രീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്: സര്, യഥക്ടോര്ത്ഥതനില് ഇദൗ കേക്ടോര്ഷനികേ നയയ
ഉപകദശേനിച്ചുതനതയ്ക്ക്  ശഷ്ട്രീ.  കൃഷ്ണന്കുടനിയക്ടോണയ്ക്ക്.  ആ  നയമനസരനിച്ചക്ടോണയ്ക്ക്  ഞങ്ങള
പ്രവര്തനിച്ചതയ്ക്ക്.  ആ  നയയ  ലതറ്റനിയതനിനയ്ക്ക്  ഞങ്ങളക്കയ്ക്ക്  എന്തയ്ക്ക്  ലചയ്യെക്ടോന്  കേഴനിയുയ.
കൃഷ്ണന്കുടനിക്കയ്ക്ക് ലതറ്റനിയതനിനയ്ക്ക്  നമുക്കയ്ക്ക് തനിരുതക്ടോന് പറ്റുകമക്ടോ?

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി:  സര്, അതനിലനകറനിച്ചയ്ക്ക് മനനി മറുപടനി പറയുലമനക്ടോണയ്ക്ക്
എലന  വനിശേസക്ടോസയ.  ഞക്ടോന്  അതനിലനകറനിച്ചയ്ക്ക്  പറയുനനില്ല.  പ്രകേടനപത്രനികേയനില്
അതനിലന  മുഴവന്  കേക്ടോരശ്യങ്ങളയ  നടപ്പെക്ടോകലമനയ്ക്ക്  അകദ്ദേഹയ  പറഞ്ഞെനിട്ടുണയ്ക്ക്.
പ്രകേടനപത്രനികേയനില്,  ലനല്ക്കൃഷനിക്കയ്ക്ക്  ഇന്ലസനഷ്ട്രീവയ്ക്ക്  കവണലമനയ്ക്ക്  പറഞ,
അതനിലന  കപരയ്ക്ക്  കറക്ടോയല്റ്റനി  എനക്ടോക്കനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  വരുന്നുണയ്ക്ക്.  അതുകപക്ടോലലെ
ഫക്ടോര്കമഴയ്ക്ക്, ഇന്കേയ ഗശ്യക്ടോരനനി  കവണലമനയ്ക്ക് പറഞ്ഞെനിട്ടുണയ്ക്ക്. അതയ്ക്ക് നടപ്പെക്ടോക്കക്ടോന് ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
ബക്ടോദശ്യസമക്ടോണയ്ക്ക്.  അതുയ  പ്രകേടനപത്രനികേയനില് പറഞ്ഞെനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ഞങ്ങള അതയ്ക്ക് ലചയ്യുയ.
അതുകപക്ടോലലെ  ലെക്ടോഭതനിലന  ഒരു  വനിഹനിതയ,  അവകേക്ടോശേലെക്ടോഭയ,  അതയ്ക്ക്  കൃഷനിക്കക്ടോരനയ്ക്ക്
അവകേക്ടോശേലപ്പെടതയ്ക്ക് തലനയക്ടോണയ്ക്ക്.  അവകേക്ടോശേലെക്ടോഭയ എനതയ്ക്ക് ലനല്ലനിലന കേക്ടോരശ്യതനിനമക്ടോത്രയ
ഉദക്ടോഹരണയ പറയക്ടോയ.

മനി  .   ലചയര്മക്ടോന്: അങ്ങയുലട സമയയ കേഴനിഞ. പഷ്ട്രീസയ്ക്ക് .......കേണ്ക്ലൂഡയ്ക്ക്.

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി:  സര്,  ഇവനിലട  കറഷന്  വഴനിയല്ലക്ടോലതയുയ
സനിവനില്സലലപസയ്ക്ക്  വഴനിയല്ലക്ടോലതയുയ  40  ലെക്ഷയ ടണ് അരനിയക്ടോണയ്ക്ക്  വനില്കനതയ്ക്ക്.
അരനിക്കയ്ക്ക്  40  രൂപ വനിലെയനിടക്ടോല്, -  ഡല്ഹനിയനിലലെക്ടോലക്ക  75-ഉയ  80-ഉയ രൂപയക്ടോണയ്ക്ക്
അരനിയുലട  വനിലെ.  കൃഷനിക്കക്ടോരനയ്ക്ക്  ലപ്രക്ടോവനിഡനയ്ക്ക്  ഫണ്ടുയ   ചനികേനിത്സനിക്കക്ടോനള്ള
സദൗകേരശ്യവയ  കവണയ.  നമുലക്കക്ടോലക്ക  കരക്ടോഗയ  വനക്ടോല്  റഷ്ട്രീഇയകബഴയ്ക്ക്ലമനയ്ക്ക്
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കേനിട്ടുന്നുണകല്ലക്ടോ;  സമൂഹതനിലന  തഷ്ട്രീറ്റനികപ്പെക്ടോറ്റുന  കൃഷനിക്കക്ടോരനകല്ല;  അവര്ക്കയ്ക്ക്
കേനിടക്ടോനള്ള  അവകേക്ടോശേമനികല്ല?  അതയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  കകേരള  കേക്ടോര്ഷനികേ  വനികേസന
നയതനില്  പറഞ്ഞെനിട്ടുണയ്ക്ക്.  അവകേക്ടോശേലെക്ടോഭയ  ലകേക്ടോടുക്കണലമനയ്ക്ക്  എല്.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.
പ്രകേടന  പത്രനികേയനില്  പറഞ്ഞെനിട്ടുണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോനള്ള  നടപടനി
ഗവണ്ലമനനിലന ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുമുണക്ടോകേണയ. 

മനി  .   ലചയര്മക്ടോന്: പഷ്ട്രീസയ്ക്ക് കേണ്ക്ലൂഡയ്ക്ക്.... സമയയ കേഴനിഞ. 

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി:  സര്,  പ്രകേടന  പത്രനികേയനില്  പറഞ്ഞെനിരനികനതയ്ക്ക്
ലചയനിലല്ലങ്കനില്  നനിങ്ങളക്കയ്ക്ക്  കചക്ടോദശ്യയ  ലചയ്യെക്ടോമകല്ലക്ടോ?  അതയ്ക്ക്  തഷ്ട്രീര്ച്ചയക്ടോയുയ
വരുലമനക്ടോണയ്ക്ക്  എലന  വനിശേസക്ടോസയ,  അതയ്ക്ക്  ലചയ്യുയ.   കൃഷനിക്കക്ടോരലന  ചൂഷണയ
ലചയ്ലതടുകന ഫണ്ടുണകല്ലക്ടോ;  അതനില് നനിന്നുയ ഒരു വനിഹനിതയ മക്ടോത്രയ എടുതക്ടോല്
കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോനള്ളതക്ടോകുയ. 

സഹകേരണ വകുപ്പെനിലന സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  എനനിക്കയ്ക്ക്  ഒരു കേക്ടോരശ്യകമ  പറയക്ടോനള.
കേമ്മനിറ്റനി വയ്ക്കുകമക്ടോള ലലപ്രമറനി ലസക്ടോകസറ്റനിലയക്കൂടനി ശദനിക്കണയ. അതനില് ഏറ്റവയ
പ്രധക്ടോനലപ്പെടതയ്ക്ക്,  ഇകപ്പെക്ടോള   ആകഷ്ട്രീവയ്ക്ക്  ലമമര്ഷനിപ്പുണയ്ക്ക്.   മൂന്നുപ്രക്ടോവശേശ്യയ  ജനറല്
കബക്ടോഡനിയനില്  പലങ്കടുത  ആളകക്ക  കവക്ടോടധനികേക്ടോരമുണക്ടോകൂ  എന  ഒരു  കകക്ടോസയ്ക്ക്
അതനിലണയ്ക്ക്. അതയ്ക്ക് അടനിയന്തരമക്ടോയനി മക്ടോറ്റനിയനിലല്ലങ്കനില് ഇവനിടലത ഇലെക്ഷനയ്ക്ക് വലെനിയ
പ്രയക്ടോസമുണക്ടോകുയ.  അതയ്ക്ക്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മനനിയുലട  ശദയനിലണക്ടോകേണയ.
അടനിയന്തരമക്ടോയനി  ഇലെക്ഷന്  നടക്കക്ടോന്  കപക്ടോകുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ജനറല്  കബക്ടോഡനിയനില്
പതനിനക്ടോയനിരയ  ആളലണങ്കനില്  നൂകറക്ടോ  ഇരുന്നൂകറക്ടോ  ആളകേകള  ഇതനില്
പലങ്കടുകകേയുള.  അവര്ക്കയ്ക്ക്  മക്ടോത്രകമ  കവക്ടോടധനികേക്ടോരമുള  എനതക്ടോണയ്ക്ക്  ആ
കകക്ടോസനിലള്ളതയ്ക്ക്. അതയ്ക്ക് അടനിയന്തരമക്ടോയനി മക്ടോറ്റണയ.

ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    ലജ  .    കജക്ടോസഫയ്ക്ക്:  സര്,  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനകേലള എതനിര്കന്നു.   ഇദൗ
കേക്ടോലെഘടതനില് ഏറ്റവയ വനിപവകേരമക്ടോയ മക്ടോറ്റയ  കലെക്ടോകേതനിലയ ഇന്തശ്യയനിലലമക്ടോലക്ക
വനനിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്,  ഇന്ഫര്കമഷന്  ലടകകക്ടോളജനിയനിലെക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇന്ഫര്കമഷന്  ലടകകക്ടോളജനി
ഇനനി  നൂറയ്ക്ക്  മടങ്ങയ്ക്ക്  വര്ദനിച്ചക്ടോലയ  ഇദൗ  രക്ടോജശ്യലത  ജനങ്ങളക്കയ്ക്ക്   ഭക്ഷനിക്കക്ടോനള്ള
കഗക്ടോതകമക്ടോ അരനികയക്ടോ പച്ചക്കറനികയക്ടോ പക്ടോകലെക്ടോ മുടകയക്ടോ ഒന്നുയ  നല്കേക്ടോന് കേഴനിയനില്ല.
അതനിനയ്ക്ക്  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്  ഉല്പക്ടോദനമുണക്ടോകേണയ.  ഇന്തശ്യയനിലയ  കകേരളതനിലയ
കേക്ടോര്ഷനികേകമഖലെ  കേനത  ലവല്ലുവനിളനിയക്ടോണയ്ക്ക്  കനരനിട്ടുലകേക്ടോണനിരനികനതയ്ക്ക്.  കേക്ടോരണയ
കേക്ടോര്ഷനികകേക്ടോല്പനങ്ങളലട ഇടയനിടയ്ക്കുള്ള വനിലെയനിടനിവയ്ക്ക് ഇദൗ കമഖലെയനില് കേര്ഷകേരുലട
ആത്മവനിശേസക്ടോസയ  തകേര്ത്തുലകേക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇതനിനയ്ക്ക്  അടനിയന്തരമക്ടോയ
പരനിഹക്ടോരയ  ഉണക്ടോകേണയ.  കകേരളതനിലലെ  കൃഷനി  വളലര  വശ്യതശ്യസമക്ടോലണനയ്ക്ക്
നമുക്കറനിയക്ടോയ.  ആലകേയുള്ള  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്  31 ശേതമക്ടോനയ  ലതങ്ങയ്ക്ക്  കൃഷനികയ
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21  ശേതമക്ടോനയ  റബ്ബര്കൃഷനികയ  14  ശേതമക്ടോനയ  കുരുമുളകേയ്ക്ക്,  ഏലെയ  തുടങ്ങനിയ  മറ്റയ്ക്ക്
സുഗന്ധവശ്യ ഞ്ജന  കൃഷനികേളകയ  9  ശേതമക്ടോനയ  ലനല്ക്കൃഷനികമക്ടോയക്ടോണയ്ക്ക്  ഇകപ്പെക്ടോള
ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുലകേക്ടോണനിരനികനതയ്ക്ക്.  കേക്ടോര്ഷനികേകമഖലെയുലട ഉല്പക്ടോദനയ  per acre  yield
ഇരടനിപ്പെനിച്ചക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ  കേര്ഷകേലര   സയരക്ഷനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുകേയുള.  വനിലെയുലട
കേക്ടോരശ്യയ ഒരു വശേതയ്ക്ക് നനില്ക്കലട, ചുരുങ്ങനിയ സമയയലകേക്ടോണയ്ക്ക് ഒന്നുരണയ്ക്ക് വനിഷയങ്ങള
മക്ടോത്രകമ ഞക്ടോന് പറയുന്നുള. 

നക്ടോളനികകേരകൃഷനി  - ഏറ്റവയ  കൂടുതല്  സലെയ  ഉപകയക്ടോഗനികനതയ്ക്ക്  നക്ടോളനികകേര
കൃഷനിക്കക്ടോണയ്ക്ക്.  പ്രക്ടോയമക്ടോയ  ലതങ്ങുകേളലട  ഉല്പക്ടോദനക്ഷമത  കുറഞവരുന്നു.
ഇതനിനപരനിഹക്ടോരയ കേക്ടോണണലമങ്കനില് അതദ്യുല്പക്ടോദനകശേഷനിയുള്ള ലതങ്ങനിന് ലലതകേള
അടനിയന്തരമക്ടോയനി  വനിതരണയ  ലചയ്യെണയ.  അതയ്ക്ക്  സങ്കരയനിനങ്ങളണയ്ക്ക്.  അതുകപക്ടോലലെ
ഡസക്ടോര്ഫയ്ക്ക്  ലവലലററ്റഷ്ട്രീസുണയ്ക്ക്. സനി.പനി.സനി.ആര്.ലഎ. കേലണതനിയ  ഒരു  കേക്ടോരശ്യയ
കേക്ടോയയകുളതയ്ക്ക്  ലതങ്ങുകേളക്കയ്ക്ക്  കരക്ടോഗബക്ടോധയുള്ള പ്രകദശേതയ്ക്ക് കരക്ടോഗമനില്ലക്ടോത കുകറ
ലതങ്ങുകേളണയ്ക്ക്. അവ തമ്മനില്  ഇനര് കസ കക്രക്ടോസ്സുവഴനി കരക്ടോഗപ്രതനികരക്ടോധ ശേക്തനിയുള്ള
ലതങ്ങനിന്  ലലതകേള  ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുയ.  ചുരുക്കയ  ചനിലെ  നമരുലകേക്ടോണല്ല.
വലെനിയകതക്ടോതനില്  ആ  രയഗകതയയ്ക്ക്  കേടന്നുവനക്ടോല്,  ഞക്ടോന്  ആ  ലതങ്ങനിന്  ലലത
വച്ചുകനക്ടോക്കനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്,  കുകറ  കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുകകേയുയ  ലചയനിട്ടുണയ്ക്ക്,
ആ  ലതങ്ങുകേളക്കയ്ക്ക്  കരക്ടോഗപ്രതനികരക്ടോധ  ശേക്തനിയുള്ളതക്ടോയനിടക്ടോണയ്ക്ക്  കേണനിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.
സങ്കരയനിനയ  ലതങ്ങുകേളക്കയ്ക്ക്  അത്ര  ഡനിമക്ടോനക്ടോണയ്ക്ക്നഃ  ആ  ലതങ്ങനിന്ലലതയുലട
വനില്പ്പെനലയപ്പെറ്റനി  പറഞ്ഞെക്ടോല്  ആളകേളക്കയ്ക്ക്  കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  സയരക്ഷണയ  കവണ
സനിതനിയനിലെക്ടോണയ്ക്ക്. അത്രയയ്ക്ക് ലതങ്ങുകേളക്കയ്ക്ക് ഡനിമക്ടോനക്ടോണയ്ക്ക്. അതദ്യുല്പ്പെക്ടോദനകശേഷനിയുള്ള
ലതങ്ങനിന്  ലലതകേള  ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കക്ടോനള്ള  അടനിയന്തര  നടപടനിയുണക്ടോകേണയ.
അതുകപക്ടോലലെ  നക്ടോളനികകേര  ഉല്പക്ടോദന  രയഗതയ്ക്ക്  വലെനിയ  മക്ടോറ്റയ  വകരണനിയനിരനികന്നു.
നക്ടോളനികകേര  സയഭരണലതപ്പെറ്റനി  പറഞ.  നക്ടോളനികകേരയ  സയഭരനിച്ചക്ടോല്,  സയഭരണയ
നനിര്തനിവയക്ടോന്  പക്ടോടനില്ല.  സയഭരനികന  നക്ടോളനികകേരയ  സയസരനിക്കക്ടോനള്ള
നടപടനികേളണക്ടോകേണയ.  ശുദമക്ടോയ  ലവളനിലച്ചണ്ണ  ലകേക്ടോടുകന  ഒനയ്ക്ക്,  ലവര്ജനിന്
കകേക്ടോക്കനടയ്ക്ക്  ഓയനില്  -  അകമരനിക്ക  നമ്മുലട  ലവളനിലച്ചണ്ണയ്ലക്കതനിലര  പ്രചരണയ
നടതനിയ  രക്ടോജശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്. ഞക്ടോന്  കനക്ടോക്കനിയകപ്പെക്ടോള,  ഇന്തശ്യയനില്  ടണ്  കേണക്കനിനയ്ക്ക്
ലവര്ജനിന്  കകേക്ടോക്കനടയ്ക്ക്  ഓയനില്  ഇറകമതനി  ലചയ്യുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അവര്  പറയുനതയ്ക്ക്
ഹൃകദ്രക്ടോഗതനിനയ്ക്ക്  നല്ലലതനക്ടോണയ്ക്ക്.  ലവര്ജനിന്  കകേക്ടോക്കനടയ്ക്ക്  ഓയനില്  വന്കതക്ടോതനില്
ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കക്ടോന്,  ലപക്ടോതുകമഖലെയനില് ഒരു കകേക്ടോടനി  രൂപ മുടക്കനിയക്ടോല് ഒരു യൂണനിറ്റയ്ക്ക്
തുടങ്ങക്ടോന്  സക്ടോധനികയ.  സയഭരനികന  നക്ടോളനികകേരയ  സയസരനിക്കക്ടോനള്ള
സയവനിധക്ടോനങ്ങള  കൂടനിയുണക്ടോകേണയ.  എനക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ  ഇതയ്ക്ക്  തുടര്നയ്ക്ക്  കപക്ടോകേക്ടോന്
കേഴനിയുകേയുള.  സയഭരണയ തസരനിതലപ്പെടുതണയ.  ഒരു കേക്ടോരശ്യതനില് ശദനിക്കണയ.
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പച്ചക്കറനിയുലട  ഉല്പക്ടോദനയ  വര്ദനിപ്പെനിക്കക്ടോനള്ള  അനകൂലെമക്ടോയ  സക്ടോഹചരശ്യയ
കകേരളതനിലണയ്ക്ക്. പച്ചക്കറനിയുലട ഉപകഭക്ടോഗയ 20.78 ലെക്ഷയ ടണ്ണക്ടോണയ്ക്ക്. 2011-ല് 8.25
ലെക്ഷയ  ടണ്ണക്ടോയനിരുന്നു  ഉല്പക്ടോദനയ.  2014-15-ല്  13.55  ലെക്ഷയ  ടണ്ണക്ടോയനി  വര്ദനിച്ചു.
അതനിലന  അര്ത്ഥയ  7  ലെക്ഷയ  ടണ്  കൂടനി  കൂടുതലെക്ടോയനി  ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിച്ചക്ടോല്  കകേരളയ
സസയയപരശ്യക്ടോപ്തമക്ടോകുയ.  അങ്ങയ്ക്ക്  വനിചക്ടോരനിച്ചക്ടോല്  നടകയ.  കേക്ടോരണയ  അനകൂലെമക്ടോയ
പരനിതസനിതനിയുണയ്ക്ക്.  പുറകമ  നനിന്നുയ  വരുനതയ്ക്ക്  കേഷ്ട്രീടനക്ടോശേനിനനി  കേലെര്ന
പച്ചക്കറനിയക്ടോലണന വനിശേസക്ടോസയ കകേരളതനിലള്ളതുലകേക്ടോണയ്ക്ക് തഷ്ട്രീര്ച്ചയക്ടോയുയ പച്ചക്കറനി
കൃഷനി  അനകൂലെമക്ടോകുയ.  വനിദശ്യക്ടോലെയങ്ങളനികലെയുയ  വഷ്ട്രീട്ടുവളപ്പെനിലലെ  കൃഷനിയുയ
ലറസനിഡനയ്ക്ക്സയ്ക്ക്  അകസക്ടോസനികയഷന്,  കഗ്രക്ടോ  ബക്ടോഗുകേള  വഴനി  പച്ചക്കറനി  ലലതകേള
വനിതരണയ  നടത്തുകേ  വഴനിയുയ  തഷ്ട്രീര്ച്ചയക്ടോയുയ  ചുരുങ്ങനിയ  സമയയലകേക്ടോണയ്ക്ക്,  ഒകനക്ടോ
രകണക്ടോ  വര്ഷയ  ലകേക്ടോണയ്ക്ക്  പച്ചക്കറനിയനില്  നമുക്കയ്ക്ക്  സസയയപരശ്യക്ടോപ്തത  വരനിക്കക്ടോന്
കേഴനിയുയ. അതനിനയ്ക്ക് പ്രകതശ്യകേ ശദകവണലമനയ്ക്ക് അഭശ്യര്ത്ഥനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്. 

കകേരളതനില് ഏറ്റവയ കൂടുതല് വനികേസനയ  ഉണക്ടോയ കമഖലെയക്ടോണയ്ക്ക് ടൂറനിസയ.
ഇന്തശ്യയുലട മുന് പ്രസനിഡനയ്ക്ക് കഡക്ടോ. എ.പനി.ലജ. അബ്ദുള കേലെക്ടോയ നനിയമസഭയനില് വനയ്ക്ക്
പ്രസയഗനിച്ചകപ്പെക്ടോള  കകേരളതനിനകവണനി  പറഞ്ഞെ  10  പരനിപക്ടോടനികേളനില്   ഒനക്ടോയ
സക്ടോനയ  ലകേക്ടോടുതതയ്ക്ക്  ടൂറനിസതനിനക്ടോണയ്ക്ക്.   2001-ല്   ടൂറനിസതനില്  നനിന്നുള്ള
ലമക്ടോതവരുമക്ടോനയ  4500  കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോയനിരുന്നു. 2011  ആയകപ്പെക്ടോള അതയ്ക്ക്  19000
കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോയനി  വര്ദനിച്ചു.  കകേരളതനില്  ആലകേയുള്ള  ലതക്ടോഴനിലെവസരങ്ങളനില്
23 ശേതമക്ടോനയ  ടൂറനിസയ കമഖലെയക്ടോണയ്ക്ക്.  2000-ലലെ നമ്മുലട മുദ്രക്ടോവക്ടോകേശ്യയ  'കഗക്ടോഡ്സയ്ക്ക്
ഓണ്  കേണ്ടനി',  എനതയ്ക്ക്  നല്ല  രഷ്ട്രീതനിയനില്  കനിക്കയ്ക്ക്  ലചയ്തു.  അതനിനകശേഷയ  വലെനിയ
മക്ടോറ്റങ്ങളക്ടോണുണക്ടോയതയ്ക്ക്.  കകേരള  ടക്ടോവല്  മക്ടോര്ടനില്  വന  മക്ടോറ്റങ്ങള,  ഈ  രയഗത്തുയ
നമുക്കയ്ക്ക്  വലെനിയ  മുകനറ്റയ   ഇന്നുള്ളതനിലന  ഇരടനികയക്ടോ  മൂനനിരടനികയക്ടോ,  വലെനിയ
കതക്ടോതനിലള്ള മക്ടോറ്റമുണക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനിയുയ.  കൃഷനിയുയ ടൂറനിസവയ കൂടനി ബന്ധലപ്പെടുതക്ടോന്
കേഴനിയുയ.  നമ്മുലട  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്  കഹക്ടോയകസ്റ്റേ,  ഏലെകതക്ടോടങ്ങളനിലയ
കതയനിലെകതക്ടോടങ്ങളലട  പരനിസരങ്ങളനിലയ  വനയ്ക്ക്  തക്ടോമസനികനവര്  കൃഷനിലയയുയ
പ്രകൃതനിസദൗന്ദരശ്യലതയുയ  ആസസദനിച്ചുലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക്  മുകനക്ടോടയ്ക്ക്  കപക്ടോകുനതയ്ക്ക്.  ആ
നനിലെയനിലള്ള മക്ടോറ്റങ്ങള വരുതനിലക്കക്ടോണയ്ക്ക്  ടൂറനിസയ കമഖലെയനില് കേക്ടോരശ്യമക്ടോയ മുകനറ്റയ
ഉണക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിയുയ.  കകേരളതനില്  ടൂറനിസ്റ്റുകേള  വനക്ടോല്  ഒരക്ടോഴ്ച  നനില്ക്കതക്ക
വനിധതനിലള്ള  എത്രകയക്ടോ സര്കേബ്യൂട്ടുകേളണയ്ക്ക്. കകേക്ടോവളയ, ലപക്ടോന്മുടനി, മൂനക്ടോര്, കതക്കടനി,
കുമരകേയ,  കബക്കല്,  വയനക്ടോടയ്ക്ക്  തുടങ്ങനിയ  പ്രകദശേങ്ങളനില്  അങ്ങലന  അകനകേയ
സര്കേബ്യൂട്ടുകേള  സൃഷനിച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  വനികദശേ  ടൂറനിസ്റ്റുകേലളയുയ  രക്ടോജശ്യതനിനകേത്തുള്ള
ടൂറനിസ്റ്റുകേലളയുയ  കകേരളതനികലെയയ്ക്ക്  ആകേര്ഷനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുയ.  കകേരളതനിലന
മകനക്ടോഹരമക്ടോയ തഷ്ട്രീരപ്രകദശേവയ  കേക്ടോയകലെക്ടോരങ്ങളയ  മലെകയക്ടോരങ്ങളയ  ബന്ധലപ്പെടുതനി,
ടൂറനിസവയ കൃഷനിയുമക്ടോയനി ബന്ധലപ്പെടുതനിയക്ടോല്  വളലര നല്ലതക്ടോയനിരനികയ.  
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ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    രക്ടോജന്:  സര്,  ഇവനിലട  അവതരനിപ്പെനിച്ച  സഹകേരണയ,
വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ, കൃഷനി എനഷ്ട്രീ വകുപ്പുകേളനികലെയ്ക്കുള്ള  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനകേലള അതനിലന
എല്ലക്ടോ  അര്ത്ഥതനിലയ  ഞക്ടോന്  പനിന്തുണയ്ക്കുന്നു.  കകേരളതനിലലെ  ഗവണ്ലമനനിലന
ഏറ്റവയ  ഇച്ഛക്ടോശേക്തനിയുള്ള  മൂനയ്ക്ക്  വകുപ്പുകേളലട   ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനകേളക്ടോണയ്ക്ക്  നക്ടോയ  ചര്ച്ച
ലചയ്യുനതയ്ക്ക്.   ബഹുമക്ടോനലപ്പെട   പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവയ്ക്ക്  ശഷ്ട്രീ.  സഷ്ട്രീതക്ടോറക്ടോയ  ലയച്ചൂരനികയ
ശഷ്ട്രീ. അമനിതയ്ക്ക് ഷക്ടോയ്ക്കുയ രണയ്ക്ക് കേതയ്ക്ക് എഴതനി എന്നുപറഞ. വളലര സകന്തക്ടോഷയ. എലന
അഭശ്യര്ത്ഥന ഇതക്ടോണയ്ക്ക്.  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട അങ്ങയ്ക്ക് രണയ്ക്ക് കേത്തുകൂടനി അയയണയ.  ഇനനി
അയയ്കക്കണ  രണയ്ക്ക്  കേത്തുകേള  എ.ലഎ.സനി.സനി.-യുലട  പ്രസനിഡനക്ടോയനിരനികന
നനിങ്ങളലട  കനതക്ടോവയ്ക്ക്  ശഷ്ട്രീമതനി  കസക്ടോണനിയക്ടോ  ഗക്ടോന്ധനിക്കക്ടോണയ്ക്ക്.  ഒനക്ടോമലത  കേതയ്ക്ക്
മുന്കേക്ടോലെപ്രക്ടോബലെശ്യതനില്  ഒരു  പ്രശ്നയ   ചര്ച്ച  ലചകയ്യെണ  കേക്ടോരശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇവനിലട
ബഹുമക്ടോനലപ്പെട ലകേ. സനി. കജക്ടോസഫയ്ക്ക് സൂചനിപ്പെനിച്ചതുകപക്ടോലലെ കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റുയ കകേരള
ഗവണ്ലമന്റുയ  നനിങ്ങള  ഭരനികകമക്ടോള  ഞങ്ങളലട  ജനില്ലയക്ടോയ തൃശ്ശൂരനില്  നനിങ്ങളലട
ഗ്രൂപ്പെയ്ക്ക്  വഴക്കനിലന  കപരനില്  മക്കലളയുയ  ഭക്ടോരശ്യമക്ടോലരയുയ  അനക്ടോഥരക്ടോക്കനി  അമ്മമക്ടോലര
കേരയനിപ്പെനിച്ചയ്ക്ക്  മരനിച്ചുകപക്ടോയ  മധു  ഈച്ചരതയ്ക്ക്,  ലെക്ടോല്ജനി,  ഹനഷ്ട്രീഫ എനഷ്ട്രീ
മൂന്നുകപരുലടയുയ  കേക്ടോരശ്യതനിലെക്ടോണയ്ക്ക്.  രണയ്ക്ക്,  നനിലെമ്പൂരനില്  നനിങ്ങളലട  പക്ടോര്ടനി
ആഫഷ്ട്രീസനിനകേതയ്ക്ക്   ബലെക്ടോല്സയഗയ ലചയ്യെലപ്പെടയ്ക്ക്  അവയവങ്ങള ഓകരക്ടോനക്ടോയനി മുറനിച്ചയ്ക്ക്
അഹനിയസക്ടോവക്ടോദനിയക്ടോയ മഹക്ടോത്മക്ടോഗക്ടോന്ധനിയുലട ചനിത്രതനിലന പനിനനില് ഒളനിപ്പെനിച്ചുവച്ച
രക്ടോധ  എന  ലപണ്കുടനിയുലട  മരണലതകറനിച്ചക്ടോണയ്ക്ക്.  ഈ  രണ്ടുകേക്ടോരശ്യങ്ങളയ
മുന്കേക്ടോലെപ്രക്ടോബലെശ്യകതക്ടോലടയുള്ള  കേതക്ടോയനി  അങ്ങയ്ക്ക്  അയച്ചുലകേക്ടോടുക്കണയ.
ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവയ്ക്ക് ഇനലത എല്ലക്ടോ പത്രങ്ങളയ വക്ടോയനിച്ചു. പകക്ഷ
പത്രങ്ങളനിലലെ  ഒരു  വക്ടോര്ത  അകദ്ദേഹയ  വക്ടോയനിച്ചനില്ല.  അതനിനകവണനിയക്ടോണയ്ക്ക്
രണക്ടോമലത കേതയ്ക്ക് ശഷ്ട്രീമതനി കസക്ടോണനിയക്ടോ ഗക്ടോന്ധനിക്കയ്ക്ക് അയയ്കക്കണതയ്ക്ക്.  ആ കേതയ്ക്ക്
മലറ്റക്ടോന്നുമല്ല.  മക്ടോഫനിയയ്ക്കുയ  അനധനികൃത  ലകേടനിട  നനിര്മ്മക്ടോണതനിനലമതനിലര
കപക്ടോരക്ടോടനിലക്കക്ടോണനിരനികന ഇന്തശ്യയനിലലെ ഏറ്റവയ പ്രശേസനക്ടോയനിട്ടുള്ള  വനിവരക്ടോവകേക്ടോശേ
പ്രവര്തകേന്, 61 കേക്ടോരനക്ടോയ ഭൂകപന്ദ്ര വഷ്ട്രീര എന ആലള ഇനലലെ കബക്ടോയലബയനിലലെ
വഷ്ട്രീടനില് കേയറനി മക്കളലട  സക്ടോനനിദശ്യതനില് ലവടനിവച്ചുലകേക്ടോന്നു. ലവടനിവച്ചയ്ക്ക് ലകേക്ടോനതയ്ക്ക്
കവറക്ടോരുമല്ല,  കബക്ടോയലബ കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് മുന് കേദൗണ്സനിലെറക്ടോയ  കകേക്ടോണ്ഗ്രസനിലന
ഏറ്റവയ വലെനിയ കനതക്ടോവയ്ക്ക് റസക്ടോഖയ്ക്ക് ഖക്ടോന് ആണയ്ക്ക്.  അയക്ടോലളയുയ മകേലനയുയ കപക്ടോലെഷ്ട്രീസയ്ക്ക്
അറസ്റ്റേയ്ക്ക്  ലചയനിട്ടുണയ്ക്ക്.   വക്ടോര്ത  ഇനലത  എല്ലക്ടോ  പത്രതനിലയ  പടകതക്ടോടുകൂടനി
പ്രസനിദഷ്ട്രീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേ  രക്ടോഷഷ്ട്രീയതനിലള്ള  അങ്ങയുലട  ദനഃഖയ
കസക്ടോണനിയക്ടോ  ഗക്ടോന്ധനി  എന  ബഹുമക്ടോനശ്യയക്ടോയ  ഇന്തശ്യയനിലലെ  കകേക്ടോണ്ഗ്രസയ്ക്ക്
കനതക്ടോവനിലന അറനിയനിക്കക്ടോനള്ള ഒരു ശമയ നടത്തുലമനക്ടോണയ്ക്ക് എലന പ്രതഷ്ട്രീക്ഷ. ഞക്ടോന്
ദഷ്ട്രീര്ഘനിപ്പെനികനനില്ല. 
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ടൂറനിസയ  പദതനി  കകേരളതനില്  വളലര  ശകദയമക്ടോയനി
മുകനക്ടോട്ടുലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോനള്ള  ഒരുക്കയ  എല്.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
നടതനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.   ഞക്ടോന്  രക്ടോഷഷ്ട്രീയയ  പറയുകേയല്ല.   ഇതനിനമുമയ്ക്ക്  2006 മുതല്
2011  വലര  കകേരളയ  ഭരനിച്ച  ഇടതുപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതശ്യ  മുനണനി  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
കകേരളതനില്  അധനികേക്ടോരതനില്  ഇരനികകമക്ടോള  ഉതരവക്ടോദനിതസ  ടൂറനിസയ  പദതനി,
എലന  ഗ്രക്ടോമയ  ടൂറനിസയ  സദൗഹൃദ  ഗ്രക്ടോമയ  പദതനി,  ഗ്രക്ടോനയ്ക്ക്  കകേരള  കഷക്ടോപ്പെനിയഗയ്ക്ക്
ലഫസ്റ്റേനിവല്,  ഉല്സവയ  പരനിപക്ടോടനി,  മുസനിരനിസയ്ക്ക്  പദതനി  അങ്ങലന  എണ്ണമറ്റ
പരനിപക്ടോടനികേളക്ടോണയ്ക്ക്  ലകേക്ടോണ്ടുവനതയ്ക്ക്.  2011-ല്  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
കകേരളതനില്  അധനികേക്ടോരകമറ്റകപ്പെക്ടോള  ഒരു  പുതനിയ  പദതനിയുയ  ലകേക്ടോണ്ടുവനനില്ല
എന്നുമക്ടോത്രമല്ല,  നനിലെവനിലള്ള  പദതനികേളനില്  നനിനയ്ക്ക്   പനികനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുകേയുമക്ടോണയ്ക്ക്
ഉണക്ടോയനിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.  കേഴനിഞ്ഞെ  10  ലകേക്ടോല്ലലത  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരനികേളലട
എണ്ണലതകറനിച്ചുള്ള  കേണക്കയ്ക്ക്  എലന  കകേവശേമുണയ്ക്ക്.   2009-ല്  ആകഗക്ടോള
സക്ടോമതനികേ  മക്ടോന്ദശ്യലതത്തുടര്നയ്ക്ക്  എല്.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഭരനികകമക്ടോള
ലചറനിലയക്ടോരളവനില്  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരനികേളലട  എണ്ണതനില്  പനിറകകേക്ടോടയ്ക്ക്  കപക്ടോയനി
എനലതക്ടോഴനിച്ചക്ടോല്  ബക്ടോക്കനി എല്ലക്ടോക്കക്ടോലെത്തുയ  എല്.ഡനി.എഫയ്ക്ക്. ഭരനികകമക്ടോള  18.31
മുതല്  23.7 ശേതമക്ടോനയ  വലരയക്ടോണയ്ക്ക്  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരനികേളലട  വരവയ്ക്ക്.  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.
അധനികേക്ടോരതനില്  ഇരനികകമക്ടോള  ഏറ്റവയ  കൂടുതല്  വനനിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്  11.18  ആണയ്ക്ക്.
വനികനക്ടോദസഞക്ടോരനികേള ഏറ്റവയ  കുറഞവന, ഏറ്റവയ നക്ടോണയലകേട ഒരു കേക്ടോലെമക്ടോണയ്ക്ക്.
6  ശേതമക്ടോനയ വലര കുറവയ്ക്ക് വനനിട്ടുണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  മക്ടോറ്റക്ടോന് കേക്ടോരശ്യക്ഷമതയുള്ള പ്രചരണ
പരനിപക്ടോടനികേളയ വനിപണന തനങ്ങളയ ഒത്തുകചരുകമക്ടോള മക്ടോത്രകമ ആധുനനികേ ടൂറനിസയ
മക്ടോര്ക്കറ്റനികലെയയ്ക്ക്  കവണവനിധയ കേടന്നുലചല്ലക്ടോനയ കലെക്ടോകേ ടൂറനിസ്റ്റേയ്ക്ക്  ഭൂപടതനില് നമ്മുലട
സക്ടോനയ നനിലെനനിര്തക്ടോനയ കേഴനിയൂ.  ഇകപ്പെക്ടോള  10  ലെക്ഷയ വനികദശേ ടൂറനിസ്റ്റുകേളയ  1¼
കകേക്ടോടനി  ആഭശ്യന്തര  ടൂറനിസ്റ്റുകേളമക്ടോണയ്ക്ക്  വരുനതയ്ക്ക്.  ഇതനിലന  കനലര  ഇരടനിയക്ടോകയ
എന്നുള്ളതക്ടോണയ്ക്ക്  ഈ  ഗവണ്ലമനനിലന  പ്രഖശ്യക്ടോപനയ.  തഷ്ട്രീര്ച്ചയക്ടോയുയ  ആ
പ്രഖശ്യക്ടോപനലത   ഏറ്റവയ  ഹൃദശ്യമക്ടോയനി  അഭനിനന്ദനികക്കണതക്ടോണയ്ക്ക്.  എലന  ഏറ്റവയ
അടുത സുഹൃത്തുക്കളനില് ഒരക്ടോളക്ടോണയ്ക്ക് അരുവനിക്കരയനിലലെ  ലമമര് ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.  എസയ്ക്ക്.
ശേബരഷ്ട്രീനക്ടോഥന്.  കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസയ  പത്രതനില്  വക്ടോര്ത  കേണകപ്പെക്ടോള  എനനിക്കയ്ക്ക്
വലെനിയ  സകന്തക്ടോഷയ  കതക്ടോനനി.  ഗ്രഷ്ട്രീന്  കേക്ടോര്ലപ്പെറ്റയ്ക്ക്  പദതനി  ഉദ്ഘക്ടോടനയ  ലചയ്യെക്ടോന്
അകദ്ദേഹയ  വനയ്ക്ക്  നനില്കകമക്ടോള  മുഖതയ്ക്ക്  എലന്തക്ടോരു  ചനിരനിയക്ടോയനിരുന്നു.  ഈ
ഗവണ്ലമനനികനക്ടോടയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്  നന്ദനി  കരഖലപ്പെടുത്തുന്നു.  എനനികയ  ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.  എസയ്ക്ക്.
ശേബരഷ്ട്രീനക്ടോഥനയ ഒരുമനിച്ചയ്ക്ക് ചനിരനിക്കക്ടോന് കേഴനിയുന, രക്ടോഷഷ്ട്രീയമനില്ലക്ടോലത ഒരു മണ്ഡലെലത
മക്ടോറ്റനി നനിര്തക്ടോത,  എല്ലക്ടോ വനിഭക്ടോഗയ ആളകേലളയുയ ഉളലപ്പെടുതക്ടോന് കേഴനിയുന ഗ്രഷ്ട്രീന്
കേക്ടോര്ലപ്പെറ്റയ്ക്ക്  പദതനി ജനകേഷ്ട്രീയ പങ്കക്ടോളനിതയ ലകേക്ടോണയ്ക്ക് കകേരളതനില് ശകദയമക്ടോണയ്ക്ക്.
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കഫക്ടോറസ്റ്റേയ്ക്ക്,  ഇലെകനിസനിറ്റനി,  ഇറനികഗഷന്  തുടങ്ങനി  എല്ലക്ടോ  വകുപ്പുകേളലടയുയ
ഏകകേക്ടോപനമക്ടോണയ്ക്ക്  ടൂറനിസയ വകുപ്പെയ്ക്ക്   ഏറ്റവയ  കൂടുതല് ശദനികക്കണതയ്ക്ക്.  അതനിനക്ടോല്
എല്ലക്ടോ  വകുപ്പുകേലളയുയ  ഏകേഷ്ട്രീകേരനിക്കക്ടോന്   ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  അങ്ങയ്ക്ക്  നടപടനിലയടുകയ
എനയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്  പ്രതഷ്ട്രീക്ഷനികന്നു.  ഇതവണലത  ഓണയ  വളലര  നനക്ടോയനി  നമുക്കയ്ക്ക്
ആകഘക്ടോഷനിക്കക്ടോന് കേഴനിഞ. അകതക്ടോലടക്ടോപ്പെയ തലന എലന മണ്ഡലെമക്ടോയ പഷ്ട്രീച്ചനിയനില്
കേഴനിഞ്ഞെ  അഞ്ചുവര്ഷമക്ടോയനി  ഒരു  ലചയ്സനിയഗയ്ക്ക്  ഫദൗണന്   ഫനിറ്റയ്ക്ക്  ലചയതല്ലക്ടോലത
യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്. സര്ക്കക്ടോര് ഒന്നുയ ലചയനില്ല. കേക്ടോടയ്ക്ക് പനിടനിച്ചു കേനിടകകേയക്ടോണയ്ക്ക് ആ പ്രകദശേയ.
പത്രമക്ടോധശ്യമ  വക്ടോര്തകേളലട  അടനിസക്ടോനതനില്  അങ്ങയ്ക്ക്  ഇതുസയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  ഒരു
നനിര്കദ്ദേശേയ  നല്കുലമനയ്ക്ക് ഞക്ടോന് പ്രതഷ്ട്രീക്ഷനികന്നു. 

സഹകേരണ  കമഖലെ  വളലര  ശകദയമക്ടോയ  ഇടലപടലെക്ടോണയ്ക്ക്  ഈ  വര്ഷയ
ലചയതയ്ക്ക്.   കകേരളതനില് ഇടതുപക്ഷ ജനക്ടോധനിപതശ്യമുനണനി ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുത
വക്ടോഗക്ടോനങ്ങളനില്  ഒനക്ടോയ  സക്ടോമൂഹനികേ  ലപന്ഷന്  വനിതരണയ  ലചയ്യുകേ  എന
ഉതരവക്ടോദനിതസയ  ഏലറ്റടുകന  കേക്ടോരശ്യതനില്  സഹകേരണ  വകുപ്പെനിനയ്ക്ക്  വളലര
ശകദയമക്ടോയ ഇടലപടല് നടതക്ടോന് സക്ടോധനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  എലന ജനില്ലയനില് ഓണതനിനയ്ക്ക്
ഏറ്റവയ  കൂടുതല്  തനിരകണക്ടോയനിരുന  സലെയ  ഗുരുവക്ടോയൂരക്ടോണയ്ക്ക്.  കേണ്ണലന  കേണയ്ക്ക്
ലതക്ടോഴക്ടോനള്ള യക്ടോത്ര മക്ടോത്രമല്ല.  ശഷ്ട്രീമതനി ഗഷ്ട്രീതക്ടോ കഗക്ടോപനിയുലട നക്ടോടക്ടോയതുലകേക്ടോണ്ടുമല്ല.
ഈ  നക്ടോടനില്  കേഴനിഞ്ഞെ  അഞ്ചുവര്ഷമക്ടോയനി  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഭരനികകമക്ടോള   ഒരു
ഉപകയക്ടോഗവമനില്ല എനയ്ക്ക് കേരുതനി ഗുരുവക്ടോയൂരനില് ലകേക്ടോണ്ടുകേളഞ്ഞെ രക്ഷകേര്തക്ടോക്കലള
അകനസഷനിച്ചയ്ക്ക്  മക്കള  പക്ടോടുലപടയ്ക്ക്  ഓടമക്ടോണയ്ക്ക്.  കേക്ടോരണയ  എണ്ണക്ടോയനിരയ  മുതല്
പതനികനഴക്ടോയനിരയ  വലരയുള്ള  ലപന്ഷന്  വഷ്ട്രീടനില്  ലെഭനിക്കണലമങ്കനില്
ഉകപക്ഷനിച്ചുകപക്ടോയവര്  വഷ്ട്രീടനികലെയയ്ക്ക്  തനിരനിച്ചുവരണയ.  വന്ദശ്യവകയക്ടോജനങ്ങളക്കയ്ക്ക്
ഇത്രകയലറ  പനിന്തുണ  ലെഭനിച്ച  ഒരു  കേക്ടോലെമുണക്ടോയനിടനില്ല.  അവരുലട  കേയ്യെനിലലെല്ലക്ടോയ
പണമക്ടോയനിരുന്നു.  അലതല്ലക്ടോയ  നമ്മുലട മക്ടോര്ക്കറ്റനികലെയയ്ക്ക് വന്നു. 

കകേരളതനിലലെ  സഹകേരണ  സയഘങ്ങളനിലലെ  24.76  ലെക്ഷയ
ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കക്ടോയനി  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ഏല്പ്പെനിച്ച  1750  കകേക്ടോടനി  രൂപയനില്  23.61
ലെക്ഷയ  കപര്ക്കക്ടോയനി  1669.4  കകേക്ടോടനി  രൂപ  വനിതരണയ  ലചയ്തുലവനക്ടോണയ്ക്ക്  എനനിക്കയ്ക്ക്
മനസനിലെക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞെതയ്ക്ക്.  കകേരളതനിലലെ  സഹകേരണ  കമഖലെയനില്  ഒരു
ചരനിത്രമക്ടോണയ്ക്ക് നനിങ്ങള  സ സൃഷനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.  കകേരളതനിലലെ പക്ടോവലപ്പെട  നനിരക്ടോലെയബരുയ
അശേരണരുമക്ടോയ  ആയനിരക്കണക്കനിനയ്ക്ക്  മനഷശ്യര്ക്കയ്ക്ക്  സക്ടോന്തസനലമതനിക്കക്ടോന്  ഈ
ഗവണ്ലമനനിനയ്ക്ക് കേഴനിഞ്ഞെതനില് ഞക്ടോന് നന്ദനി കരഖലപ്പെടുത്തുന്നു.  ഒരു കേക്ടോരശ്യയ ഇവനിലട
സൂചനിപ്പെനികക്കണതുണയ്ക്ക്.  കകേവലെയ  നനികക്ഷപങ്ങളയ  വക്ടോയയുയ  സസര്ണ്ണപ്പെണയവയ
ഭൂപണയവയ മക്ടോത്രമക്ടോയനി ഇനനി സഹകേരണ വകുപ്പെനിലന  മുകനക്ടോടയ്ക്ക് ലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേരുതയ്ക്ക്.
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പുതനിയ സയരയഭങ്ങള ആരയഭനിക്കക്ടോന് കേഴനിയണയ.  അതനിലന ഓഫഷ്ട്രീസുകേളനില് പുതനിയ
പുതനിയ  കേച്ചവടങ്ങള  ആരയഭനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയണയ.  അതുവഴനി  കകേരളതനിലലെ
അഭശ്യസവനിദശ്യരക്ടോയ  ലചറുപ്പെക്കക്ടോര്ക്കയ്ക്ക് ലതക്ടോഴനില് കേലണതക്ടോന് സക്ടോധനിക്കണയ. 

കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കക്ടോര്   ഡനിസനിമനികനഷന്  കേക്ടോണനിക്കക്ടോലത,  ഒരു  വകുപ്പെനിലനയുയ
വശ്യതശ്യസമക്ടോയനി മക്ടോറ്റനി നനിര്തക്ടോലത സക്ടോര്വ്വത്രനികേമക്ടോയനി ഇടലപടതയ്ക്ക് അഴനിമതനി  എല്ലക്ടോ
വകുപ്പെനികലെയ്ക്കുയ   വശ്യക്ടോപനിപ്പെനികകേ  എനതനിലെക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനില്  വലെനിയ  വനിജയമക്ടോണയ്ക്ക്
യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  സര്ക്കക്ടോര് കനടനിയതയ്ക്ക്.  കേണ്സബ്യൂമര് ലഫഡനിലനകറനിച്ചയ്ക്ക്  പറയുകമക്ടോള
എലന്തക്ടോരു  അപമക്ടോനമക്ടോണയ്ക്ക്;   അതനിലന  എയ.ഡനി.  കടക്ടോമനിന്  ലജ.  തച്ചങ്കരനിയുയ
കബക്ടോര്ഡയ്ക്ക്  അയഗയ  കേണ്ണൂരനിലലെ  കകേക്ടോണ്ഗ്രസയ്ക്ക്  കനതക്ടോവയ്ക്ക്  സതഷ്ട്രീശേന്  പക്ടോകച്ചനനിയുയ
പരസശ്യമക്ടോയനി പറഞ്ഞെകല്ലക്ടോ,  നടകനതയ്ക്ക്  മുഴവന് അഴനിമതനിയക്ടോലണനയ്ക്ക്.  കേണ്സബ്യൂമര്
ലഫഡനിലന  നമുക്കയ്ക്ക്  തനിരനിച്ചുലകേക്ടോണ്ടുവരണയ.  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  എലന  സുഹൃതയ്ക്ക്
പനി.  ഉലലബദള്ള പറഞ്ഞെലതക്ടോന്നുയ  അങ്ങയ്ക്ക്  കേക്ടോരശ്യമക്ടോകക്കണ;  കേക്ടോരണയ   ശഷ്ട്രീ.  പനി.
ഉലലബദള്ളയ്ക്കുയ  അറനിയക്ടോയ  ഇതവണ  കേണ്സബ്യൂമര്  ലഫഡനിനയ്ക്ക്  പണയ  വക്ടോയ
ലകേക്ടോടുതക്ടോല്  അതയ്ക്ക്  തനിരനിച്ചുകേനിട്ടുയ.   അകദ്ദേഹയ  പഴയ  ഗവണ്ലമനനിലന
ഓര്മ്മയനിലെക്ടോണയ്ക്ക്  അങ്ങലന  പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്.  അകദ്ദേഹകതക്ടോടയ്ക്ക്  ക്ഷമനിക്കണയ.
എല്ലക്ടോതരതനിലയ  വക്ടോയ  വക്ടോങ്ങനിലക്കക്ടോണയ്ക്ക്  കേണ്സബ്യൂമര്  ലഫഡനിലന
രക്ഷലപ്പെടുതണയ.  കകേരളതനിലന  ചരനിത്രതനില്  ഏറ്റവയ  ഉജസലെമക്ടോയ  മുകനറ്റയ
നടതനിയ വകുപ്പെക്ടോണയ്ക്ക്  കൃഷനി വകുപ്പെയ്ക്ക്.   ആ കേക്ടോരശ്യയ   പറയക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന് കേഴനിയനില്ല.
വയലെക്ടോറനിലന  'പശേയുള്ള  വരമയ്ക്ക്'  എന  കേവനിത  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനിയുലട  ശദയനില്ലപ്പെടുത്തുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അകദ്ദേഹയ  അതരയ
അനഭവങ്ങലളല്ലക്ടോയ  വഹനിച്ചതുലകേക്ടോണക്ടോകേക്ടോയ  കേര്ഷകേലന  കൂടതനില്  ഇങ്ങലന
നനില്ക്കക്ടോന് കേഴനിയുനതയ്ക്ക്.  വയലെക്ടോര് 'പശേയുള്ള വരമയ്ക്ക്'  എന കേവനിതയനില് എത്രകയക്ടോ
കേക്ടോലെയ മുകമ എഴതനി,

"ഇവനിടലത വയലയ വരമകേളയ

ഇവനിടലത കേക്ടോയയ്ക്ക് കേനനികതക്ടോപ്പുകേളയ

മുഴവനഷ്ട്രീ കേര്ഷകേ ജഷ്ട്രീവരക്തയ

ഇഴകേനി പനിടനിച്ചവയക്ടോയനിരനികയ.

അഭനിമക്ടോനപൂര്വ്വയ സ്മരനികമക്ടോറുണയ്ക്ക്

അഭനിവക്ടോദനങ്ങകളക്ടോടങ്ങുമനിങ്ങുയ.”-  ഉജസലെമക്ടോയ  വയലെക്ടോറനിലന  കേവനിത
അതുകപക്ടോലലെ  നനിലെനനിര്തക്ടോന്  കകേരളതനിലലെ  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനികയ  ഈ
ഗവണ്ലമനനിനയ കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ്ക്ക്. കേഴനിഞ്ഞെ കൃഷനി വകുപ്പുമനനി കകേരള നനിയമസഭയനില്
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കേക്ടോല് ആണയ്ക്ക് ലപക്ടോക്കനിയതയ്ക്ക്.  പകക്ഷ ഇകപ്പെക്ടോഴലത കൃഷനി വകുപ്പുമനനി കകേരളതനിലന
കൃഷനിയനിടങ്ങളനില് വഷ്ട്രീണു കേനിടകന പക്ടോവലപ്പെട കേര്ഷകേലന കേയ്യുയര്തനിപ്പെനിടനിക്കക്ടോന്
ഇടലപടുന  ആളക്ടോലണന  കേക്ടോരശ്യയ  നമുക്കറനിയക്ടോയ.  കകേരളതനിലന  ബജറ്റനില്
"പക്ടോവങ്ങളലട ലതക്ടോഴനില് തുറകേള"  എനനിടതക്ടോണയ്ക്ക് കൃഷനിയുമക്ടോയനി ബന്ധലപ്പെട ചര്ച്ച
ആരയഭനികനതയ്ക്ക്.  യഥക്ടോര്ത്ഥതനില്  കകേരളതനില്  ഒരു  സക്ടോധക്ടോരണ  കേര്ഷകേനയ്ക്ക്
ലപണ്ണുകപക്ടോലയ  കേനിടക്ടോത  അവസയക്ടോണുള്ളതയ്ക്ക്.   ഇതയ്ക്ക്   മക്ടോറ്റനിലയടുക്കക്ടോന്  കൃഷനി
സമഗ്രമക്ടോയനി പുനരുദരനിക്കണയ. 2001  മുതല്   2006-വലരയുയ  2011  മുതല്  2016
വലരയുമുള്ള യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.-ലന ഭരണ കേക്ടോലെത്തുയ കകേരളയ  പക്ടോവലപ്പെട കേര്ഷകേരുലട
ശേവപ്പെറമകേളക്ടോയനിരുലനന  യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥശ്യയ  നക്ടോയ  മനസനിലെക്ടോക്കണയ.  ആ
ശേവപ്പെറമകേളനില്  മരനിച്ചുകപക്ടോയ  എത്രകയക്ടോ  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോയ  മനഷശ്യലര
കകേപനിടനിച്ചുയര്തക്ടോന്  കേഴനിയുലമനയ്ക്ക്  ഈ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  സൂചനകേള  നല്കേനി.
ബജറ്റനില് ഈ മുരടനിപ്പെയ്ക്ക് മുഴവന് നനില്കകമക്ടോള 2015-2016-ല് നനിരവധനി ആളക്കക്ടോര്
മരനിച്ചുകപക്ടോയകപ്പെക്ടോള,  403  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ബജറ്റനില്  വകേയനിരുതനിയനിടയ്ക്ക്  ഈ
പ്രതനിസന്ധനിയുണക്ടോയകപ്പെക്ടോള  കപക്ടോലയ  നനിങ്ങള  ലചലെവഴനിച്ചതയ്ക്ക്  307  കകേക്ടോടനി  രൂപ
മക്ടോത്രമക്ടോണയ്ക്ക്.  പക്ടോവലപ്പെട  കേര്ഷകേനയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുകക്കണ   ബക്ടോക്കനി  പണയ  നനിങ്ങള
ലകേക്ടോടുതനില്ല  എന്നുള്ളതയ്ക്ക്  യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥശ്യമകല്ല;  എനക്ടോല്  ഈ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനനില്  നനിനയ്ക്ക്  വശ്യതശ്യസമക്ടോയനി  കകേരളതനിലലെ  ജനങ്ങളലട,
കേര്ഷകേ  ഹൃദയങ്ങളനില്  ജഷ്ട്രീവനികന  ഗവണ്ലമനക്ടോണയ്ക്ക്.   അതുലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക്   600
കകേക്ടോടനി  രൂപ  ഈ  വര്ഷലത  അടങ്കല്  തുകേയക്ടോയനി  ഉളലപ്പെടുതക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞെതയ്ക്ക്.
കകേരളതനിലലെ  കൃഷനിക്കയ്ക്ക്  ഒരു  പുതനിയ  മക്ടോനയ  ഉണക്ടോകുകേയുയ,  കൃഷനി  ഒരു
സയസക്ടോരമക്ടോലണനയ്ക്ക് പ്രഖശ്യക്ടോപനികകേയുയ ലചയ്തു;  കൃഷനി വകുപ്പുമനനി കകേരളതനിലെക്ടോലകേ
നടതനിയ  യക്ടോത്രകേളനില്  കേണ  ഏറ്റവയ  പ്രധക്ടോനലപ്പെട  പ്രശ്നയ  ശേക്ടോസഷ്ട്രീയമക്ടോയനി
വനിഷരഹനിത  പച്ചക്കറനി  കൃഷനി  ലകേക്ടോണ്ടുവരനികേയക്ടോണയ്ക്ക്  എന്നുള്ളതക്ടോണയ്ക്ക്.  കജവ
കൃഷനിലയ  കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപ്പെനിക്കക്ടോനള്ള  നടപടനിലയക്ടോന്നുയ  തള്ളനിക്കളകയണ.  പകക്ഷ
അതയ്ക്ക്  സക്ടോധശ്യമക്ടോയനിലല്ലങ്കനിലയ  ഒരു  good  agriculture  practice  കകേരളതനില്
ലകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്  ദനിശേക്ടോകബക്ടോധമുള്ള   ഗവണ്ലമനനിനയ  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനികയ
കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ഉതരയ  മുട്ടുകമക്ടോള  ലകേക്ടോഞ്ഞെനയ  കേക്ടോണനികകേ  എന   സമഷ്ട്രീപനയ
ശേരനിയല്ല.  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്. എന്തനിനക്ടോണയ്ക്ക് ഈ ഗ്രക്ടോനനികനയുയ  ഡനിമക്ടോനയ്ക്ക് ഡനിസഷലനയുയ
എതനിര്കനലതനയ്ക്ക് മനസനിലെക്ടോകുനനില്ല.  ശഷ്ട്രീ. എ. സനി. ലമക്ടോയഷ്ട്രീനയ ശഷ്ട്രീ. വനി. എസയ്ക്ക്.
സുനനില്  കുമക്ടോറുയ  നല്ല  മനനിമക്ടോരക്ടോലണനയ്ക്ക്    പ്രതനിപക്ഷത്തുള്ളവരുയ  പറയുന്നുണയ്ക്ക്.
നനിങ്ങള  കകേരളതനില്  നടപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന്  മനസനില്  ഉകദ്ദേശേനികനലതക്ടോലക്ക,
ആകലെക്ടോചനികനതനിനയ്ക്ക് മുമയ്ക്ക് ഇവനിലട നടപ്പെനിലെക്ടോകന്നുണയ്ക്ക്.  നനിങ്ങളലട കേക്ടോലെതയ്ക്ക് എത്ര
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സലെമക്ടോണയ്ക്ക്  തരനിശുകേനിടനതയ്ക്ക്?   ശഷ്ട്രീ.  വനി.  എസയ്ക്ക്.  സുനനില് കുമക്ടോര്  കകേരളതനിലലെ
കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനി വനകപ്പെക്ടോള ലമത്രക്ടോന് കേക്ടോയലെനിലലെ 167 ലഹകര് സലെത്തുയ
ആലെപ്പുഴയനിലലെ  റക്ടോണനി  കേക്ടോയലെനിലയ  കൃഷനി  ആരയഭനിക്കക്ടോന്  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ചനികല്ല;
ആറന്മുളയനിലലെ  നനിര്ദ്ദേനിഷ  വനിമക്ടോനതക്ടോവളതനിനയ്ക്ക്  ചുറ്റുമുള്ള  തരനിശുഭൂമനി
മക്ടോറ്റനിലയടുക്കക്ടോന്  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ചനികല്ല;  കകേരളതനിലന  ചരനിത്രതനിലലെ  ഏറ്റവയ
ഉജസലെമക്ടോയ  ഈ  ഇടലപടലെനില്   കകേരളതനിലലെ  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി   സക്ടോനയ
പനിടനികലമനയ്ക്ക് നമുക്കയ്ക്ക് കബക്ടോദശ്യമുണയ്ക്ക്.  മൂനയ്ക്ക് ലെക്ഷയ ലഹകര് സലെതയ്ക്ക് ലനല് കൃഷനി
ലചയ്യെക്ടോനയ   അന്പതനിനക്ടോയനിരയ ലഹകര് സലെതയ്ക്ക് പച്ചക്കറനി കൃഷനി നടതക്ടോനമക്ടോണയ്ക്ക്
ഈ ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ചതയ്ക്ക്.  കകേരളതനില് ഇതുകപക്ടോലലെ ഇച്ഛക്ടോശേക്തനിയുള്ള ഒരു
ഗവണ്ലമനനിലന കേണനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇതവണലത ഓണയ സമൃദനിയുലട  ഓണമക്ടോക്കനി
മക്ടോറ്റനിയതനില്  മുഖശ്യ  പങ്കയ്ക്ക്  വഹനിച്ചതയ്ക്ക്  കകേരളതനിലലെ  കൃഷനി  വകുപ്പെക്ടോലണനതനില്
സയശേയമനില്ല.   മട്ടുപ്പെക്ടോവകേളനിലയ  പറമകേളനിലയ  മക്ടോത്രമല്ല,  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോയ
മനഷശ്യര് അവര്ക്കയ്ക്ക് സക്ടോധശ്യമക്ടോയ ഇടങ്ങളനില് മുഴവന് പുതനിയ കതകേള നട്ടുലകേക്ടോണയ്ക്ക്
ഞങ്ങള  കകേരളതനില്  പച്ചക്കറനി  സമൃദനിയുണക്ടോക്കക്ടോന്  കപക്ടോകുകേയക്ടോലണനയ്ക്ക്
കലെക്ടോകേകതക്ടോടയ്ക്ക് പറഞ. അതനിലന ഭക്ടോഗമക്ടോയനി കൃഷനി വകുപ്പുയ  അനബന്ധ കമഖലെകേളയ
കചര്നയ്ക്ക് ഏകേകദശേയ  1350  സലെങ്ങളനില് ശുദമക്ടോയ പച്ചക്കറനി കേച്ചവടയ നടതക്ടോന്
അവസരയ  ലകേക്ടോടുത്തു.  10  ശേതമക്ടോനയ  വനിലെ  കുറച്ചക്ടോണയ്ക്ക്  വക്ടോങ്ങനിയതയ്ക്ക്.  ഞക്ടോന്  ചനിലെ
ലസമനിനക്ടോറുകേളനില്  പലങ്കടുക്കക്ടോന്   ലചനകപ്പെക്ടോള   കേര്ഷകേനയ്ക്ക്    കുറഞ്ഞെ  വനിലെയയ്ക്ക്
സക്ടോധനങ്ങള  ലകേക്ടോടുക്കരുലതനയ്ക്ക്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനികയക്ടോടയ്ക്ക്
പറയണലമനയ്ക്ക്  അവനിടലത ആളകേള പറഞ.  ഞങ്ങള ആ പ്രശ്നയ കകേരളതനിലലെ
ഗവണ്ലമനനിലന  മുനനില്  അവതരനിപ്പെനിച്ചകപ്പെക്ടോള  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  എടുത  സമഷ്ട്രീപനയ
കകേരളതനിലലെ മക്ടോര്ക്കറ്റനില് ഒരു കുലെ ലകേക്ടോണ്ടുലകേക്ടോടുതക്ടോല് എത്രയക്ടോകണക്ടോ കേര്ഷകേനയ്ക്ക്
കേനിട്ടുകേ,  അതനികനക്കക്ടോള  10  ശേതമക്ടോനയ  കൂടുതല്  തുകേ  കേര്ഷകേനയ്ക്ക്
ലകേക്ടോടുകകേലയന്നുള്ളതക്ടോണയ്ക്ക്.  വക്ടോങ്ങക്ടോന്  വരുനവര്ക്കയ്ക്ക്  അതനിലന  കപരനില്  കേക്ടോശേയ്ക്ക്
കൂടക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന്  30  ശേതമക്ടോനയ തുകേ  കുറച്ചുലകേക്ടോടുത്തു.  ഇതുകപക്ടോലലെ ഒരു ഓണയ
അടുതകേക്ടോലെതയ്ക്ക്  എലനങ്കനിലയ  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഉണനിട്ടുകണക്ടോ,  കകേരളയ  ഉണനിട്ടുകണക്ടോ;
ആ ഓണയ കകേരളതനിലലെ കൃഷനി വകുപ്പെനിനയകൂടനി അവകേക്ടോശേലപ്പെടതക്ടോണയ്ക്ക്.  

ശഷ്ട്രീ  .    അബ്ദുല് ഹമഷ്ട്രീദയ്ക്ക്  .    പനി  .: സര്,  സഹകേരണയ,  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ,  കൃഷനി
എനഷ്ട്രീ ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനകേലള ഞക്ടോന് എതനിര്കകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  കകേരളതനിലലെ സഹകേരണ
കമഖലെയനില് ഒരു അനനിശ്ചനിതക്ടോവസ നനിലെനനില്കകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനിലന പ്രധക്ടോനലപ്പെട
കേക്ടോരണയ,  പുതനിയതക്ടോയനി  ഗവണ്ലമനനിലന  പരനിഗണനയനിലള്ള  കകേരള  ബക്ടോങ്കക്ടോണയ്ക്ക്.
ആ  പ്രഖശ്യക്ടോപനയ വനതനിനകശേഷയ  സയസക്ടോന സഹകേരണ ബക്ടോങ്കുകേളനിലയ ജനില്ലക്ടോ
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സഹകേരണ  ബക്ടോങ്കുകേളനിലലമക്ടോലക്ക  നടന്നുലകേക്ടോണനിരനികന  കകേക്ടോര്  ബക്ടോങ്കനിയഗയ്ക്ക്,
എ.ടനി.എയ. അടക്കമുള്ള നൂതന പദതനികേള പലെതുയ തുടര്ന്നുകപക്ടോകേണകമക്ടോ എന്നുള്ള
സയശേയതനിലന  അടനിസക്ടോനതനില്   ഒരു  സയഭനക്ടോവസ  കനരനിടുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  കകേരള  ബക്ടോങ്കുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്   സക്ടോധശ്യതക്ടോ  പഠനയ
നടത്തുനതനിനകവണനി  ഒരു  കേമ്മനിറ്റനിലയ  നനിയമനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ആ  കേമ്മനിറ്റനി  സക്ടോധശ്യതക്ടോ
പഠനയ  നടതനിലക്കക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  3  മക്ടോസതനിനകേതയ്ക്ക്  റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്
സമര്പ്പെനിക്കക്ടോനക്ടോണയ്ക്ക്  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  നനിര്കദ്ദേശേയ  നല്കേനിയനിരനികനതയ്ക്ക്.  കകേരളതനിലലെ
അനന്ത  സക്ടോധശ്യതകേളള്ള   ഈ  കമഖലെയനില്  നടപ്പെനിലെക്ടോകന  ഓകരക്ടോ  പരനിഷ്കരണ
നടപടനികേളയ  സഹകേക്ടോരനികേളലട  കൂടനി  അഭനിപ്രക്ടോയയ  സമക്ടോഹരനിച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക്
നടപ്പെനിലെക്ടോകകേയുയ  സമയബന്ധനിതമക്ടോയനി ഈ റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക് സമര്പ്പെനിക്കക്ടോന് ബന്ധലപ്പെട
എകയ്ക്ക്ലപര്ടയ്ക്ക്  കേമ്മനിറ്റനിക്കയ്ക്ക്  നനിര്കദ്ദേശേയ  ലകേക്ടോടുകകേയുയ  ലചയ്യെണലമനയ്ക്ക്
അകപക്ഷനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  കേഴനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  അനലത
നനിയമസഭയനിലലെ  അയഗവയ  പ്രമുഖ  സഹകേക്ടോരനിയുമക്ടോയ  പ്രനിയലപ്പെട
ലകേ.  ശേനിവദക്ടോസന്  നക്ടോയരുലട  കനതൃതസതനില്  നനിയമ  കഭദഗതനികേളടക്കമുള്ള
സഹകേരണ കമഖലെ അഭനിമുഖഷ്ട്രീകേരനികന വനിവനിധ പ്രശ്നങ്ങലള സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക് പഠനിച്ചയ്ക്ക്
റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്  സമര്പ്പെനികനതനിനയ്ക്ക്  ഒരു  കേമ്മനിറ്റനിലയ  ചുമതലെലപ്പെടുത്തുകേയുയ   കേക്ഷനി
രക്ടോഷഷ്ട്രീയതനിനയ്ക്ക്  അതഷ്ട്രീതമക്ടോയനി  കകേരളതനിലലെ  പ്രമുഖ  സഹകേക്ടോരനികേള  ആ
കേമ്മനിറ്റനിയനില്  അയഗങ്ങളമക്ടോയനിരുന്നു.  സയസക്ടോനതനിലന  വനിവനിധ  ഭക്ടോഗങ്ങളനില്
സനിറ്റനിയഗയ്ക്ക്  നടതനി  സഹകേക്ടോരനികേളനില്  നനിനയ്ക്ക്  ലതളനിവകേള  കശേഖരനിച്ചയ്ക്ക്   കേമ്മനിറ്റനി
ഗവണ്ലമനനിലന  മുമനില്  അവസക്ടോന  ഘടതനില്  റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്  സമര്പ്പെനിച്ചനിരുന്നു.
ലതരലഞ്ഞെടുപ്പെയ്ക്ക്  ലപരുമക്ടോറ്റച്ചടയ  നനിലെവനില്  വനകതക്ടോടുകൂടനി  അതയ്ക്ക്  നടപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന്
കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ലമനനിനയ്ക്ക്  സക്ടോധനിച്ചനിടനില്ല.  ആ  റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്  അങ്ങയുലട
ശദയനില്ലപ്പെടനിട്ടുണക്ടോയനിരനികലമനയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്  വനിശേസസനികന്നു.  ഇനയ്ക്ക്  നമ്മുലട
സഹകേരണ  കമഖലെ  അഭനിമുഖഷ്ട്രീകേരനികന  വനിവനിധ  പ്രശ്നങ്ങളക്കയ്ക്ക്  പരനിഹക്ടോരയ
കേണ്ടുലകേക്ടോണ്ടുള്ള  വളലര  ഫലെപ്രദമക്ടോയ  ഒടനവധനി  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളടങ്ങനിയ  ഒരു
റനികപ്പെക്ടോര്ടക്ടോണയ്ക്ക്  സമര്പ്പെനിച്ചനിരനികനലതനക്ടോണയ്ക്ക്  മനസനിലെക്ടോകനതയ്ക്ക്.  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട
മനനിയുലട ശദയനില്ലപ്പെടനിട്ടുലണങ്കനില്  നടപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന് സക്ടോധനികന പ്രധക്ടോനലപ്പെട
കേക്ടോരശ്യങ്ങള   നടപ്പെനിലെക്ടോക്കണലമനയ്ക്ക്   അകപക്ഷനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതുകപക്ടോലലെതലന
കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്ലമനനിലന  കേക്ടോലെലത സഹകേരണ വകുപ്പുമനനി  ശഷ്ട്രീ.  സനി.  എന്.
ബക്ടോലെകൃഷ്ണന്  അകദ്ദേഹതനിലന  പ്രകതശ്യകേ  തക്ടോല്പ്പെരശ്യപ്രകേക്ടോരയ  സഹകേരണ
കമഖലെയനില് നനിനയ്ക്ക്  ധനയ സമക്ടോഹരനിച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക് തലെസക്ടോനതയ്ക്ക് കകേക്ടോടനികേള മുടക്കനി
ഒരു  സഹകേരണ  ഭവന്  നനിര്മ്മനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  കകേരളതനിലലെ  എല്ലക്ടോ  സഹകേക്ടോരനികേളയ
സഹകേരണ സക്ടോപനങ്ങളയ സഹകേരനിച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  നനിര്മ്മനിച്ച പ്രസ്തുത സഹകേരണ
ഭവലന ഉദ്ഘക്ടോടനയ കേഴനിഞ.  തനിരുവനന്തപുരതയ്ക്ക് ചനിതറനിക്കനിടകന സഹകേരണ
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വകുപ്പുമക്ടോയനി ബന്ധലപ്പെട വനിവനിധ ആഫഷ്ട്രീസുകേള, രജനിസക്ടോര് ആഫഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  എനനിവ ഒരു
കേ നടയ നകേഷ്ട്രീഴനില്  ലകേക്ടോണ്ടുവരനികേ,  സഹകേക്ടോരനികേളക്കയ്ക്ക്  ഒരു  ആസക്ടോനയ,  സഹകേരണ
വകുപ്പെനിലലെ  ഉകദശ്യക്ടോഗസര്ക്കയ്ക്ക്  കേക്ടോകലെക്ടോചനിതമക്ടോയ  ലടയനിനനിയഗയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുകനതനിനള്ള
സയവനിധക്ടോനങ്ങള  എനനിങ്ങലന  ബഹുമുഖങ്ങളക്ടോയ  കേക്ടോരശ്യങ്ങള വച്ചുലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക്
സഹകേരണ ഭവന് രൂപകേല്പ്പെന ലചയയ്ക്ക് പണനി പൂര്തനിയക്ടോക്കനി ഉദ്ഘക്ടോടനയ ലചയതയ്ക്ക്.
എനക്ടോല് രജനിസക്ടോര് ആഫഷ്ട്രീസയ്ക്ക്,  തനിരുവനന്തപുരതയ്ക്ക് ചനിതറനിക്കനിടകന സഹകേരണ
കമഖലെയുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെട  ആഫഷ്ട്രീസുകേള  എനനിവലയല്ലക്ടോയ  വളലര  കമക്ടോശേലപ്പെട
പരനിതസനിതനിയനിലെക്ടോണയ്ക്ക്  ഇകപ്പെക്ടോള  പ്രവര്തനികനതയ്ക്ക്.  ഈ  ആഫഷ്ട്രീസുകേലളല്ലക്ടോയ
സഹകേരണ  ഭവനനികലെയയ്ക്ക്   മക്ടോറ്റുനതനിനള്ള നടപടനികേള  എന്തുലകേക്ടോണയ്ക്ക്
സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചുകൂടക്ടോ.

സഹകേരണ കമഖലെയുമക്ടോയനി ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക് വളലര പ്രധക്ടോനലപ്പെട ലലഹകക്കക്ടോടതനി
വനിധനി  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മനനിയുലട  ശദയനില്ലപ്പെടനിട്ടുണക്ടോകുലമനയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്
മനസനിലെക്ടോകന്നു.  ഇക്കഴനിഞ്ഞെ  ആഗസ്റ്റേയ്ക്ക്  മക്ടോസയ  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  കകേരള
ലലഹകക്കക്ടോടതനി സഹകേരണ കമഖലെലയ പ്രതനികൂലെമക്ടോയനി  ബക്ടോധനികന സഹകേരണ
നനിയമതനിലലെ  വകുപ്പെയ്ക്ക്  7(1)സനി  ഭരണഘടനക്ടോ  വനിരുദമക്ടോലണനയ്ക്ക്  ഒരു  വനിധനി
പുറലപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്. വക്ടോയക്ടോ സഹകേരണ സയഘതനിലന അധനികേക്ടോര പരനിധനികള്ളനില്
മലറ്റക്ടോരു  വക്ടോയക്ടോ  സഹകേരണ  സയഘതനിനയ്ക്ക്  രജനികസഷന്  നനികഷധനികന
വശ്യവസയക്ടോണയ്ക്ക്  7(1)സനി.  അതയ്ക്ക്  കകേക്ടോടതനി  സസക്ടോഷയ്ക്ക് ലചയ്തു.  ഏതയ്ക്ക്  വക്ടോയക്ടോ
സയഘതനിലന  പ്രവര്തന  പരനിധനികള്ളനിലയ  പുതനിയ  വക്ടോയക്ടോ  സയഘങ്ങള
രൂപഷ്ട്രീകേരനിക്കക്ടോവന  സക്ടോഹചരശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്  സയജക്ടോതമക്ടോയനിരനികനതയ്ക്ക്.  ഇതയ്ക്ക്  സഹകേരണ
കമഖലെലയ  പ്രതനികൂലെമക്ടോയനി  ബക്ടോധനികന  കകേക്ടോടതനി  വനിധനിയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്
ഇതനിലനതനിലര  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ലലകേലക്കക്ടോള്ളക്ടോന്  ഉകദ്ദേശേനികന  നനിയമ  നടപടനികേള
എന്തക്ടോലണന്നുള്ളതയ്ക്ക് അങ്ങയ്ക്ക് വനിശേദഷ്ട്രീകേരനിക്കണയ. 

കകേരളതനില് ലമക്ടോതയ  6,000  കകേക്ടോടനി  രൂപ സഹകേരണ സയഘങ്ങള വഴനി
കേക്ടോര്ഷനികേ  വക്ടോയ  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ഇതനില്  നബക്ടോര്ഡനിലന  റഷ്ട്രീലലഫനക്ടോന്സനിയഗയ്ക്ക്
2015-16-ല്  1,200  കകേക്ടോടനി  രൂപയുയ  2016-17-ല്  950  കകേക്ടോടനി  രൂപയുമക്ടോണയ്ക്ക്.
നബക്ടോര്ഡനില്നനിനയ്ക്ക്  കകേരളതനിലലെ സഹകേരണ കമഖലെയയ്ക്ക്  അര്ഹമക്ടോയ കേക്ടോര്ഷനികേ
വക്ടോയക്ടോവനിഹനിതയ  ലെഭനികനനില്ല.  ഇതയ്ക്ക്  ലെഭശ്യമക്ടോകേക്ടോന്  സര്ക്കക്ടോരനിലന  ശേക്തമക്ടോയ
ഇടലപടലകേള  ആവശേശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇക്കക്ടോരശ്യതനില്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മനനിയുലട
അടനിയന്തര ശദ ഉണക്ടോകേണലമനയ്ക്ക് അകപക്ഷനികന്നു.

സഹകേരണ  കമഖലെയനിലലെ  നനികക്ഷപതനിലന  കേണക്കയ്ക്ക്  ഞക്ടോനനിവനിലട
പറയുനനില്ല. കകേക്ടോടനികേളലട നനികക്ഷപയ നമ്മുലട സഹകേരണ കമഖലെയനിലണയ്ക്ക്.  പകക്ഷ
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കകേരളതനിലലെ  ഏറ്റവയ  വലെനിയ  വരുമക്ടോന  കസക്ടോതസയ്ക്ക്  എന്.ആര്.ലഎ.
നനികക്ഷപമക്ടോണയ്ക്ക്.  ഈ  നനികക്ഷപതനിലന  57  ശേതമക്ടോനയ  ലപക്ടോതുകമഖലെക്ടോ
ബക്ടോങ്കുകേളനികലെയ്ക്കുയ  43  ശേതമക്ടോനയ  സസകേക്ടോരശ്യ  നബ്യൂ  ജനകറഷന് ബക്ടോങ്കുകേളനികലെയ്ക്കുമക്ടോണയ്ക്ക്
കപക്ടോകുനതയ്ക്ക്.  ഒരു  ശേതമക്ടോനയ  കപക്ടോലയ  സഹകേരണ  കമഖലെയയ്ക്ക്  ലെഭശ്യമക്ടോകുനനില്ല.
യുവതലെമുറലയ  സഹകേരണ  കമഖലെയനികലെയയ്ക്ക്  അടുപ്പെനിക്കക്ടോനള്ള  നടപടനികേള
സര്ക്കക്ടോരനിലന   ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ  ഉണക്ടോകകേണതുണയ്ക്ക്.  നമ്മുലട  ഇടപക്ടോടുകേക്ടോരുലട
ശേരക്ടോശേരനി  പ്രക്ടോയയ  45  വയസനിന  മുകേളനിലെക്ടോണയ്ക്ക്.  ഡനിജനിറ്റല്  സക്ടോകങ്കതനികേ  വനിദശ്യ
ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുള്ള  ബക്ടോങ്കനിയഗയ്ക്ക്  സഹകേരണ  കമഖലെയനില്  പരനിമനിതമക്ടോണയ്ക്ക്.
മത്സരക്ടോധനിഷനിതമക്ടോയ കേകമക്ടോളതനില് നമുക്കയ്ക്ക് പനിടനിച്ചുനനില്ക്കണയ.  ബക്ടോന്ഡുകേളക്ടോണയ്ക്ക്
വനിപണനി  നനിയനനികനതയ്ക്ക്.  ഇവനിലട  പനിടനിച്ചുനനില്ക്കണലമങ്കനില്  യുവതലെമുറ
ആഗ്രഹനികന വനിധതനിലള്ള പ്രവര്തനങ്ങള കേക്ടോഴ്ച വയക്ടോന് നമുക്കയ്ക്ക് സക്ടോധനിക്കണയ.

മലെപ്പുറയ  ജനില്ലയനിലലെ  ടൂറനിസയ  സക്ടോധശ്യതകേലള  ഉപകയക്ടോഗലപ്പെടുത്തുനതനില്
നക്ടോളനിതുവലര  പുകരക്ടോഗതനി  ഉണക്ടോയനിടനില്ല.  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ലമനനിലന  കേക്ടോലെതയ്ക്ക്
ഒടനവധനി  പ്രവര്തനങ്ങള  അവനിലട  നടനനിട്ടുണയ്ക്ക്  എനതയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്
നനികഷധനികനനില്ല.  ജനില്ലയുലട  തഷ്ട്രീരകദശേ  കമഖലെ,  നമ്മുലട  പ്രനിയലപ്പെട
നനിയമസഭക്ടോസഷ്ട്രീക്കര്  ശഷ്ട്രീ.  പനി.  ശഷ്ട്രീരക്ടോമകൃഷ്ണലന  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെമക്ടോയ
ലപക്ടോനക്ടോനനിയനിലലെ ലവളനിയയകകേക്ടോടയ്ക്ക് നനിനയ്ക്ക് തുടങ്ങനി കേടലണനിയനില് അവസക്ടോനനികന
ഏകേകദശേയ  70  കേനികലെക്ടോമഷ്ട്രീറ്റകറക്ടോളയ  വരുന  തഷ്ട്രീരകദശേ  കമഖലെ  ടൂറനിസതനിനയ്ക്ക്  നല്ല
സക്ടോധശ്യതയുള്ളതക്ടോണയ്ക്ക്.  കേടലണനിയനിലെക്ടോണയ്ക്ക്  കദശേക്ടോടന പക്ഷനികേള വസനികന  bird
sanctuary  നനിലെലകേക്ടോള്ളുനതയ്ക്ക്. തഷ്ട്രീരകദശേ കമഖലെയനില് ടൂറനിസതനിനള്ള സക്ടോധശ്യതകേള
പരനികശേക്ടോധനിച്ചയ്ക്ക്  അതനിനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ  പ്രവര്തനങ്ങള  ആവനിഷ്കരനികനതനിനള്ള
നടപടനികേള  ഉണക്ടോകേണലമനയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്  ഈ  സന്ദര്ഭതനില്  അകപക്ഷനികന്നു.
അതനില്തലന  കേടലണനി,  ആനങ്ങക്ടോടനി,  വരപ്പെക്ടോറ തുടങ്ങനിയ  ബഷ്ട്രീച്ചുകേള  എലന
നനിയമസഭക്ടോമണ്ഡലെമക്ടോയ  വള്ളനികനനിലെക്ടോണയ്ക്ക്.  ഞക്ടോന്  ഇവനിലട  സൂചനിപ്പെനിച്ചതുകപക്ടോലലെ
ടൂറനിസതനിനയ്ക്ക്  നല്ല  സക്ടോധശ്യതയുള്ള  കമഖലെകേളക്ടോണനിവ.  അതയ്ക്ക്  പരമക്ടോവധനി
പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുത്തുവക്ടോന് അങ്ങയ്ക്ക് പ്രകതശ്യകേയ തക്ടോല്പരശ്യലമടുക്കണയ.  

മലെബക്ടോറനിലലെ  പ്രധക്ടോനലപ്പെട  കേക്ടോര്ഷനികേ  ഉല്പ്പെനമക്ടോണയ്ക്ക്  നക്ടോളനികകേരയ.  ഈ
ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  അധനികേക്ടോരതനില്  വനതനിനകശേഷയ  മലെപ്പുറയ  ജനില്ലയനില്
നക്ടോളനികകേരതനിലന  സയഭരണയ  പരനിപൂര്ണ്ണ  പരക്ടോജയമക്ടോണയ്ക്ക്.  വളലര  കുറച്ചയ്ക്ക്  കൃഷനി
ഭവനകേള  മക്ടോത്രമക്ടോണയ്ക്ക്  നക്ടോളനികകേരയ  സയഭരനികനതയ്ക്ക്.  സയഭരനിച്ച  നക്ടോളനികകേരതനിനയ്ക്ക്
തലന  വനിലെ  നല്കേനിയനിടനില്ല.  അതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  എല്ലക്ടോ  കൃഷനിഭവനകേളനിലൂലടയുയ
നക്ടോളനികകേരയ  സയഭരനികനതനിനയ്ക്ക്  ആവശേശ്യമക്ടോയ  അടനിയന്തര  നടപടനികേള
സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണലമനയ്ക്ക് ബഹുമക്ടോനലപ്പെട മനനികയക്ടോടയ്ക്ക് അകപക്ഷനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
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കേര്ഷകേലതക്ടോഴനിലെക്ടോളനി  ലപന്ഷന്  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുത്തു  എനതയ്ക്ക്  നല്ല
കേക്ടോരശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.  കേര്ഷകേലതക്ടോഴനിലെക്ടോളനി  ലപന്ഷന്  വനിതരണയ  ലചയ്യെക്ടോനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ
നടപടനികേളകൂടനി  അങ്ങയുലട  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ  ഉണക്ടോകേണയ  എനയ്ക്ക്
അകപക്ഷനിച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  ഈ  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനകേലള  ഒരനിക്കല്കൂടനി  എതനിര്ത്തുലകേക്ടോണയ്ക്ക്
ഞക്ടോന് അവസക്ടോനനിപ്പെനികന്നു. ജയയ്ക്ക് ഹനിന്ദയ്ക്ക്.

ശഷ്ട്രീ  .   ആനണനി കജക്ടോണ്: സര്, സഹകേരണയ, കൃഷനി, വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ എനഷ്ട്രീ
വകുപ്പുകേളനികലെയ്ക്കുള്ള  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനകേലള  ഞക്ടോന്  പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി  പനിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
കേഴനിഞ്ഞെ നക്ടോലെയ്ക്ക് നക്ടോലെര മക്ടോസക്കക്ടോലെമക്ടോയനി കകേരളതനില് അധനികേക്ടോരതനിലള്ള സഖക്ടോവയ്ക്ക്
പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്  സര്ക്കക്ടോര്  എല്ലക്ടോ  കമഖലെകേളനിലയ  വളലര  ക്രനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയ
വനികേസന  സമഷ്ട്രീപനങ്ങള  സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചുലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുനതയ്ക്ക്.  അതനില്
പ്രധക്ടോനലപ്പെട മൂനയ്ക്ക് കമഖലെകേളക്ടോണയ്ക്ക് കൃഷനി, സഹകേരണയ, വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ എനനിവ.
കൃഷനി  വകുപ്പെനിലന  സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  എനനിക്കയ്ക്ക്  മുകമ  സയസക്ടോരനിച്ചവലരല്ലക്ടോയ  വളലര
വനിശേദമക്ടോയനി  പറഞ്ഞെനിട്ടുണയ്ക്ക്.  കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസയ  ഏറ്റവയ  ബഹുമക്ടോനശ്യനയ
ആദരണഷ്ട്രീയനമക്ടോയ  ലകേ.  എയ.  മക്ടോണനി സക്ടോറക്ടോണയ്ക്ക് കകേരളതനിലലെ റബ്ബര് കേര്ഷകേലര
സയബന്ധനിച്ചുയ അതനിലന വനിലെയനിടനിവനിലന സയബന്ധനിച്ചുയ ഒരു അടനിയന്തരപ്രകമയയ
അവതരനിപ്പെനിച്ചതയ്ക്ക്.  ഏതക്ടോണയ്ക്ക്  മഹക്ടോഭൂരനിപക്ഷയ  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്  തനിങ്ങനിപ്പെക്ടോര്കന
കകേക്ടോതമയഗലെയ മണ്ഡലെതനില് നനിനക്ടോണയ്ക്ക് ഞക്ടോന് വരുനതയ്ക്ക്.  റബ്ബര് കേര്ഷകേരുമക്ടോയനി
ബന്ധലപ്പെട്ടുലകേക്ടോണയ്ക്ക്, കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് ആസനിയക്ടോന് കേരക്ടോറനില് ഒപ്പെനിടക്ടോന് കപക്ടോകുന
കേക്ടോലെഘടതനില്  കകേരളതനിലലെ  ഇടതുപക്ഷയ  അതനിലനതനിലര  വലെനിയ  സമരയ
പ്രഖശ്യക്ടോപനിച്ചകപ്പെക്ടോള  ഞങ്ങലള കേളനിയക്ടോകകേയക്ടോണയ്ക്ക്   യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ലചയതയ്ക്ക്;  റബ്ബര്
കേര്ഷകേലര  സഹക്ടോയനികനതനിനക്ടോയനി  കേഴനിഞ്ഞെ  അഞയ്ക്ക്  വര്ഷക്കക്ടോലെയ  യക്ടോലതക്ടോരു
സമഷ്ട്രീപനവയ  എടുക്കക്ടോത  ആളകേളക്ടോണയ്ക്ക്  ഇകപ്പെക്ടോള  നനിയമസഭയനില്  വനയ്ക്ക്  റബ്ബര്
കേര്ഷകേര്കകവണനി വലെനിയ വഷ്ട്രീരവക്ടോദയ മുഴകനതയ്ക്ക്.  ഇതയ്ക്ക് കകേരളതനിലലെ ജനങ്ങള
തനിരനിച്ചറനിയുയ.....

കേഴനിഞ്ഞെ  ബജറ്റനില്  ഉളലപ്പെലട  ഏതക്ടോണയ്ക്ക്  500  കകേക്ടോടനിയനില്പ്പെരയ  രൂപ
റബ്ബറനിലന വനിലെ സനിരതയുമക്ടോയനി ബന്ധലപ്പെട്ടുലകേക്ടോണയ്ക്ക് ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് നഷ്ട്രീക്കനി വച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.
എല്ലക്ടോ  കമഖലെയനിലള്ള  കേര്ഷകേകരയുയ  സഹക്ടോയനികനതനിനയ്ക്ക്  പരമക്ടോവധനി  ലചയ്യെക്ടോന്
കേഴനിയുന  കേക്ടോരശ്യങ്ങള  ലചയ്തുലകേക്ടോണ്ടുതലനയക്ടോണയ്ക്ക്  ഈ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുനതയ്ക്ക്.  ലനലെയ്ക്ക്ല്ല്  ഉല്പ്പെക്ടോദന  രയഗവമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്
5  വര്ഷക്കക്ടോലെയലകേക്ടോണയ്ക്ക്  ഏതക്ടോണയ്ക്ക്  3  ലെക്ഷയ  ലഹകര്  ലനല്ക്കൃഷനി
വര്ദനിപ്പെനിക്കക്ടോനക്ടോണയ്ക്ക്   കൃഷനി വകുപ്പെയ്ക്ക്   തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.

 (അദശ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സഷ്ട്രീക്കര്)



ധനകേക്ടോരശ്യയ 441

ശഷ്ട്രീ.  ഉമ്മന് ചക്ടോണനി കകേരളതനില്  അഞ്ചുവര്ഷയ കൂടനി  ഭരനിച്ചനിരുന്നുലവങ്കനില്
സയസക്ടോനതയ്ക്ക്  ലനല്പ്പെക്ടോടങ്ങള  ഇല്ലക്ടോതക്ടോകുമക്ടോയനിരുന്നു  എന്നുളള  വസ്തുത  കകേരളയ
മനസനിലെക്ടോകന്നുണയ്ക്ക്.  കകേരളതനില്  ഏക്കര്  കേണക്കനിനവരുന  ലനല്പ്പെക്ടോടങ്ങളയ,
കൃഷനിയനിടങ്ങളലമല്ലക്ടോയ  ഭൂസസക്ടോമനിമക്ടോര്കയ,  അതരതനിലളള  ആളകേളകലമല്ലക്ടോയ
വഷ്ട്രീതയവച്ചു  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ച  ഗവണ്ലമനക്ടോയനിരുന്നു  ഉമ്മന്ചക്ടോണനി
ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്.  ആ  സനിതനിക്കയ്ക്ക്  ഇനയ്ക്ക്  മക്ടോറ്റയ  വനനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ലനല്ക്കൃഷനി
കപ്രക്ടോല്സക്ടോഹനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  കവണനി  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  നല്ല  സമഷ്ട്രീപനയ  സസഷ്ട്രീകേരനികന്നുണയ്ക്ക്.
നമ്മുലട  ജലെസയഭരണനികേളക്ടോയനിരുന   ലനല്പ്പെക്ടോടങ്ങളനില്  ഇനയ്ക്ക്  കുടനിലവളളക്ഷക്ടോമയ
രൂക്ഷമകല്ല?  കകേരളതനിലലെ  ജനങ്ങള  അതയ്ക്ക്  തനിരനിച്ചറനിഞലകേക്ടോണയ്ക്ക്  ലനല്ക്കൃഷനി
കപ്രക്ടോല്സക്ടോഹനിപ്പെനികനതനിനക്ടോയനി    മുകനക്ടോട്ടുവരുന്നുണയ്ക്ക്.  അതനിലന നല്ല നനിലെയനില്
കേണ്ടുലകേക്ടോണയ്ക്ക് തലനയക്ടോണയ്ക്ക്  അഞ്ചു വര്ഷക്കക്ടോലെയ ലകേക്ടോണയ്ക്ക് ഏതക്ടോണയ്ക്ക് മൂനയ്ക്ക്  ലെക്ഷയ
ലഹകര്  സലെകതയയ്ക്ക്  ലനല്ക്കൃഷനി  വശ്യക്ടോപനിപ്പെനികനതനിനയ്ക്ക്  കവണനിയുളള  കേര്മ്മ
പദതനികേള  കൃഷനി  വകുപ്പെയ്ക്ക്  ആസൂത്രണയ  ലചയയ്ക്ക്  മുകമക്ടോട്ടുകപക്ടോകുനതയ്ക്ക്.   അങ്ങലന
കേക്ടോര്ഷനികേ  സമൃദനിയടക്കയ  വഷ്ട്രീലണടുകനതനിനളള  വലെനിയ  ശമയ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
നടത്തുന്നുണയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  നടത്തുന  ശമതനികനക്ടോലടക്ടോപ്പെയ  തലന  ഒരുപക്ടോടയ്ക്ക്
കേര്ഷകേ സയഘടനകേള,  കേര്ഷകേ പ്രസക്ടോനങ്ങള,  സഹകേരണ ബക്ടോങ്കുകേള എല്ലക്ടോയ
ഇനയ്ക്ക്  കൃഷനിലയ  കപ്രക്ടോല്സക്ടോഹനിപ്പെനികനതനിനയ്ക്ക്  കവണനിയുളള  സമഷ്ട്രീപനലമടുത്തുലകേക്ടോണയ്ക്ക്
മുകനക്ടോട്ടുവരുന്നു എന്നുളളതയ്ക്ക് നമുക്കയ്ക്ക് ഏലറ പ്രതഷ്ട്രീക്ഷ നല്കുന്നുണയ്ക്ക്.  അങ്ങലന എല്ലക്ടോ
നനിലെയനിലയ  കകേരളതനില്  ഒരു  കേക്ടോര്ഷനികേ  സമൃദനി  വഷ്ട്രീലണടുകനതനിനകവണനി
ക്രനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയനിട്ടുളള  ഒരു  പരനിശമയ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  നടത്തുന്നുണയ്ക്ക്.  ലലജവ
കേ സൃഷനിയുലട  പ്രക്ടോധക്ടോനശ്യലതകറനിച്ചയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്  സൂചനിപ്പെനികക്കണതനില്ല,  മലെയക്ടോളനികേളലട
ജഷ്ട്രീവനിതക്ടോനഭവതനില്നനിന്നുതലന  ലലജവ  കൃഷനിയുലട  പ്രക്ടോധക്ടോനശ്യയ
തനിരനിച്ചറനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ്ക്ക്.  വനിഷരഹനിത  പച്ചക്കറനിയുകടയുയ  ജഷ്ട്രീവനിതലലശേലെനിയുലടയുലമല്ലക്ടോയ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ഇനയ്ക്ക് ആളകേള കരക്ടോഗതനിനയ്ക്ക് കേഷ്ട്രീഴയ്ക്ക് ലപ്പെട്ടുലകേക്ടോണനിരനികന്നു. ഒരു വഷ്ട്രീടനില് ഒരു
കേശ്യക്ടോന്സര്  കരക്ടോഗനി  എന  നനിലെയനില്  കേക്ടോരശ്യങ്ങള  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന  അവസ
വരുകമക്ടോള വനിഷരഹനിത പച്ചക്കറനിയുലട  പ്രക്ടോധക്ടോനശ്യയ മലെയക്ടോളനി  തനിരനിച്ചറനിയുന്നു.  ഒരു
തരനി  മണ്ണുകപക്ടോലയ  കകേരളതനില്  കൃഷനി  ലചയ്യെക്ടോലത  ലവറുകത  ഇടരുതയ്ക്ക്  എന്നുളള
നനിലെപക്ടോടനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  വലെനിയകതക്ടോതനിലളള  കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനയ   കൃഷനി  വകുപ്പെയ്ക്ക്
നല്കുന്നുണയ്ക്ക്.   അങ്ങലന പച്ചക്കറനി  ഉല്പ്പെക്ടോദനകമഖലെയനിലെടക്കയ സസയയപരശ്യക്ടോപ്തത
ലലകേവരനികനതനിനളള  ക്രനിയക്ടോത്മകേ  സമഷ്ട്രീപനയ  സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചുലകേക്ടോണ്ടുതലനയക്ടോണയ്ക്ക്
ഇദൗ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  മുകനക്ടോടയ്ക്ക്  കപക്ടോകുനതയ്ക്ക്.  നമ്മുലട  മണ്ണുയ,  കേക്ടോയലയ,  ലവളളവയ,
കൃഷനിയനിടങ്ങളലമല്ലക്ടോയ  സയരക്ഷനിച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന കകേരളതനിലലെ കൃഷനി
വകുപ്പെനികനയുയ,   ഗവണ്ലമനനികനയുയ  ഞക്ടോന്  ഇദൗ  അവസരതനില്  പ്രകതശ്യകേയ
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അഭനിനന്ദനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.   നമ്മുലട ജനസയഖശ്യയനില് ഏതക്ടോണയ്ക്ക്  27  ശേതമക്ടോനകതക്ടോളയ
വരുനതയ്ക്ക്  കേര്ഷകേ  കുടുയബങ്ങളക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനില്  മഹക്ടോഭൂരനിപക്ഷവയ  ലചറുകേനിട
കേര്ഷകേരക്ടോണയ്ക്ക്.  

ശഷ്ട്രീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖക്ടോദര്: സര്, കൃഷനിയുലട പ്രക്ടോധക്ടോനശ്യലതകറനിച്ചയ്ക്ക് അങ്ങയ്ക്ക്
വളലര  ഭയഗനിയക്ടോയനി  പറഞലകേക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  തഷ്ട്രീരകദശേലത  ലതങ്ങുകേളനില്
പ്രകതശ്യകേതരയ  കേഷ്ട്രീടങ്ങള  വലെനിയകതക്ടോതനില്  പ്രശ്നങ്ങള  ഉണക്ടോക്കനി
ലകേക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്,  പ്രകതശ്യകേനിച്ചയ്ക്ക് ഉഷ്ണകേക്ടോലെതയ്ക്ക്.  ചക്ടോവക്കക്ടോടന് തഷ്ട്രീരകമഖലെയനില്
കേഴനിഞ്ഞെ തവണ ഇതയ്ക്ക് കൂടുതല് കേക്ടോണുകേയുണക്ടോയനി.  ഇതനിനയ്ക്ക്  കൃഷനി ഡനിപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്ലമനയ്ക്ക്
പ്രകതശ്യകേമക്ടോയ  ശദ  ലകേക്ടോടുക്കണലമന്നുളള  കേക്ടോരശ്യയ  അങ്ങയ്ക്ക്  പറയക്ടോന്
ഉകദ്ദേശേനികനനികല്ല?

ശഷ്ട്രീ  .    ആനണനി  കജക്ടോണ്  : സര്,  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  അയഗയ  പറഞ്ഞെ  കേക്ടോരശ്യയ
തഷ്ട്രീര്ച്ചയക്ടോയുയ   ശദനികക്കണതക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇതവണലത  ഓണക്കക്ടോലെലതകറനിച്ചയ്ക്ക്
ഇവനിലട  സൂചനിപ്പെനിച്ചു.  മുന്കേക്ടോലെങ്ങളനില്  നനിന്നുയ  വശ്യതശ്യസമക്ടോയനി  മലെയക്ടോളനി  തനികേഞ്ഞെ
ആത്മക്ടോഭനിമക്ടോനകതക്ടോലടയുയ  സകന്തക്ടോഷകതക്ടോലടയുമക്ടോണയ്ക്ക്  2016-ലലെ  ഓണയ
ആകഘക്ടോഷനിച്ചതയ്ക്ക്.   പച്ചക്കറനി  സയഭരണവമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  വനിഷരഹനിത
പച്ചക്കറനികേള  കകേരളതനിലലെ  മുക്കനിലയ  മൂലെയനിലലമല്ലക്ടോയ  വനിപണനി  വനിലെലയക്കക്ടോള
കുറച്ചയ്ക്ക്   സലലപ  ലചയ്തുലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക്  കകേരളതനിലലെ  കൃഷനി  വകുപ്പുയ  ഗവണ്ലമന്റുയ
മുകനക്ടോട്ടുവരുനതയ്ക്ക്.  അങ്ങലന  ഏതയ്ക്ക്  നനിലെയനില്  കനക്ടോക്കനിയക്ടോലയ  കകേരളതനിലലെ
കേക്ടോര്ഷനികേ  സമൃദനി  വഷ്ട്രീലണടുകനതനിനയ്ക്ക്   വളലര  ക്രനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയ  നനിലെപക്ടോടയ്ക്ക്
സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  തലനയക്ടോണയ്ക്ക്  കൃഷനി  വകുപ്പെയ്ക്ക്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുനതയ്ക്ക്.  അതനിലന
ഞക്ടോന്  ഒരനിക്കല്  കൂടനി  പ്രകതശ്യകേയ  അഭനിനന്ദനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  മലറ്റക്ടോരു  വനിഷയയ
സഹകേരണവയ   ടൂറനിസവമക്ടോണയ്ക്ക്.  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരലതകറനിച്ചയ്ക്ക്  പറയുകമക്ടോള
കകേരളതനില്  ഏറ്റവമധനികേയ വനികേസന സക്ടോധശ്യതയുള്ളതുയ   യുവക്ടോക്കളക്കയ്ക്ക് കജക്ടോലെനി
ലെഭനികനതനിനയ്ക്ക്   ഇടലപടല് നടതക്ടോന് കേഴനിയുനതുമക്ടോയ കമഖലെ വനികനക്ടോദസഞക്ടോര
കമഖലെയക്ടോണയ്ക്ക്.  കകേരളതനിലലെ  ടൂറനിസയ  വകുപ്പെയ്ക്ക്  നല്ല  നനിലെയനിലളള  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിച്ചുലകേക്ടോണ്ടുതലനയക്ടോണയ്ക്ക് ഇദൗ ചുരുങ്ങനിയ നക്ടോളകേളനില് മുകനക്ടോടയ്ക്ക്  വരുനതയ്ക്ക്.
ടൂറനിസയ കകേന്ദ്രങ്ങലള പുനരുദരനികനതനിനളള കേര്മ്മപദതനി കകേരളതനിലലെ ടൂറനിസയ
വകുപ്പെയ്ക്ക്   ലകേക്ടോണ്ടുവരുന്നുണയ്ക്ക്.   ഇവനിലട  എത്തുന  ടൂറനിസ്റ്റുകേളലട  എണ്ണതനില്
വര്ദനവണക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ്ക്ക്. ഏതക്ടോണയ്ക്ക് 5 വര്ഷയ ലകേക്ടോണയ്ക്ക് ലെക്ഷക്കണക്കനിനയ്ക്ക്
ആളകേളക്കയ്ക്ക്  കജക്ടോലെനി  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന്   ടൂറനിസയ  വകുപ്പെയ്ക്ക്  ഇടലപടല്  നടത്തുന്നുണയ്ക്ക്.
ടൂറനിസതനില്  നമുക്കയ്ക്ക്  ഇനനിയുയ  ഒരുപക്ടോടയ്ക്ക്  സക്ടോധശ്യതകേള ഉണയ്ക്ക്.  ആ സക്ടോധശ്യതകേലള
നമ്മള  പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി  പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുത്തുന്നുകണക്ടോ  എന  പരനികശേക്ടോധന  കൂടനി
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നടകതണതുണയ്ക്ക്.  സഞക്ടോരനികേലള ആകേര്ഷനികനതനില്  കകേരളയ ഏറ്റവയ വലെനിയ
മത്സരയ കനരനിടുനതയ്ക്ക് ശഷ്ട്രീലെങ്കകയക്ടോടക്ടോണയ്ക്ക്.  ശഷ്ട്രീലെങ്കയനില് എല്.ടനി.ടനി.ഇ.  ഭഷ്ട്രീകേരതമൂലെയ
ഏതക്ടോണയ്ക്ക്  കേക്ടോല്നൂറ്റക്ടോണയ്ക്ക്  കേക്ടോലെകതക്ടോളയ  ടൂറനിസയ  കമഖലെ  വലെനിയ  പനികനക്ടോടടനി
കനരനിടനിരുന്നു.  അതയ്ക്ക്  അവസക്ടോനനിപ്പെനിച്ചയ്ക്ക്  ഏതക്ടോനയ  വര്ഷയ  കേഴനിഞ്ഞെകപ്പെക്ടോള
ശഷ്ട്രീലെങ്കയനില്  വലെനിയ  കുതനിച്ചുചക്ടോടമക്ടോണയ്ക്ക്  ടൂറനിസയ  കമഖലെയനില്  ഉണക്ടോയതയ്ക്ക്.
ശഷ്ട്രീലെങ്കലയക്കക്ടോള ഏലറ ഭയഗനിയുളള കേടകലെക്ടോരങ്ങളയ, കേക്ടോയകലെക്ടോരങ്ങളയ, ലലഹകറഞ്ചുയ
ഒലക്ക  ഉളലപ്പെടുന   ലകേക്ടോച്ചു  കകേരളതനിനകേതയ്ക്ക്   അവര്  ലചയതുകപക്ടോലലെ
അവലരക്കക്ടോള  മനികേച്ച  നനിലെയനില്  ടൂറനിസയ  വനികേസനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  നമുകയ
സക്ടോധനികനതക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനിനകവണനിയുളള  കേര്മ്മ  പദതനികേള  ടൂറനിസയ  വകുപ്പെയ്ക്ക്
ആവനിഷ്കരനികന്നുണയ്ക്ക് എനറനിയുനതനില് അതനിയക്ടോയ സകന്തക്ടോഷമുണയ്ക്ക്. നമ്മുലട ടൂറനിസയ
കകേന്ദ്രങ്ങലള തമ്മനില് കൂടനിയനിണക്കനിലക്കക്ടോണ്ടുളള മനികേച്ച ഗതക്ടോഗത സദൗകേരശ്യങ്ങളടക്കയ
ഒരുക്കനിലക്കക്ടോടുകനതനിലന  പ്രക്ടോധക്ടോനശ്യയ  ഇദൗ  അവസരതനില്  എടുത്തു
പറകയണതുണയ്ക്ക്.   കകേരളതനിലന  വനിസഷ്ട്രീര്ണ്ണയ  ഏകേകദശേയ  40000  ചതുരശ
കേനികലെക്ടോ മഷ്ട്രീറ്ററക്ടോലണങ്കനില് സനിയഗപ്പൂര് കപക്ടോലളള രക്ടോജശ്യതയ്ക്ക് ഏകേകദശേയ 1000 ചതുരശ
കേനികലെക്ടോ  മഷ്ട്രീറ്ററനിനകേത്തു  നനിന്നുലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക്  അവര്  ടൂറനിസയ  കമഖലെയകേതയ്ക്ക്  ഇത്ര
വലെനിയ  മുകനറ്റയ  ലലകേവരനികനതയ്ക്ക്.  ഇലതല്ലക്ടോയ  നമ്മള  കേണ്ടു  മനസനിലെക്ടോക്കണയ.
അവരുലട വക്ടോര്ഷനികേ ടൂറനിസയ വരുമക്ടോനയ  2000  കകേക്ടോടനി  കഡക്ടോളറക്ടോണയ്ക്ക്,  ഏകേകദശേയ
1,30,000  കകേക്ടോടനി  രൂപ.   നമ്മുലട  കകേരളതനില്  ഇനനിതയ്ക്ക്  ഏതക്ടോണയ്ക്ക്  350  കകേക്ടോടനി
കഡക്ടോളര് മക്ടോത്രമക്ടോണയ്ക്ക്.  സനിയഗപ്പൂര് ഉളലപ്പെലടയുളള രക്ടോജശ്യങ്ങള പരനികശേക്ടോധനികകമക്ടോള
അതനികനക്കക്ടോള  സക്ടോധശ്യതയുളളതുയ  മകനക്ടോഹരവമക്ടോയ  പ്രകദശേങ്ങള  നമ്മുലട
കകേരളതനിനകേത്തുണയ്ക്ക്. സനിയഗപ്പൂരനില് ഏകേകദശേയ 35 ലെക്ഷയ സക്ടോക്ഷരരക്ടോയ ജനങ്ങള
മക്ടോത്രമക്ടോണയ്ക്ക്  അധനിവസനികനതയ്ക്ക്.   എനക്ടോല്  കകേരളതനില്  3.3  കകേക്ടോടനി ജനങ്ങള
സക്ടോക്ഷരരക്ടോയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ഇത്ര  സമനമക്ടോയ  കേക്ടോയലകേളയ  കേടല്  തഷ്ട്രീരങ്ങളയ
ഉളലപ്പെലടയുളള   പ്രകദശേങ്ങള  കവലറ  എവനിലടയക്ടോണുളളതയ്ക്ക്?   ഞക്ടോന്  വരുനതയ്ക്ക്
എറണക്ടോകുളയ  ജനില്ലയനില്  നനിനക്ടോണയ്ക്ക്.  ലകേക്ടോച്ചനി  വലെനിയ  വനികേസന  സക്ടോധശ്യതയുളള
പ്രകദശേമക്ടോണയ്ക്ക്.   സനിയഗപ്പൂര്  കപക്ടോലളള  പ്രകദശേങ്ങളനില്   ഉളലപ്പെടുന  ഷനിപ്പെനിയഗുയ
തുറമുഖവയ,  വനിമക്ടോനതക്ടോവളവലമല്ലക്ടോയ  നമുകമുണയ്ക്ക്.  കകേരളതനിലലെ ടൂറനിസയ വകുപ്പെയ്ക്ക്
ദഷ്ട്രീര്ഘവഷ്ട്രീക്ഷണമുളള  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിച്ചയ്ക്ക്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്നുണയ്ക്ക്
എനറനിയുനതനില്  അതനിയക്ടോയ  സകന്തക്ടോഷമുണയ്ക്ക്.  അതനിരപ്പെനിള്ളനി  കപക്ടോലളള
കലെക്ടോകേതനിലലെ ഏറ്റവയ മകനക്ടോഹരമക്ടോയ ലവളളച്ചക്ടോടങ്ങള കകേരളതനിലണയ്ക്ക്.  അതനിലന
കപക്ടോരക്ടോയ്മ നമ്മള ആലരങ്കനിലയ ശദനിച്ചനിട്ടുകണക്ടോ; അതനിരപ്പെനിള്ളനി ലവളളച്ചക്ടോടയ അടുതയ്ക്ക്
ലചനയ്ക്ക്  കേക്ടോണക്ടോന്  കേഴനിയുന  ഒരു  അവസ  നമുക്കയ്ക്ക്  അവനിലട  ലചനക്ടോല്  ഉകണക്ടോ?
കകേരളതനിലലെ കേക്ടോടുകേളലട  സദൗന്ദരശ്യയ  ആസസദനികനതനിനയ്ക്ക്  ആളകേളക്കയ്ക്ക്  കവണത്ര
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സദൗകേരശ്യയ  ഒരുക്കനിലക്കക്ടോടുക്കക്ടോത  സമഷ്ട്രീപനയ  പലെ  കമഖലെകേളനിലയ  കഫക്ടോറസ്റ്റേയ്ക്ക്
ഉകദശ്യക്ടോഗസര് സസഷ്ട്രീകേരനികന്നുണയ്ക്ക്.  ഇലതക്ടോലക്ക പുനനഃപരനികശേക്ടോധനിച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക് നമ്മുലട
പ്രകൃതനിഭയഗനി  ജനങ്ങളകയ   ഇവനിലടലയത്തുന  ടൂറനിസ്റ്റുകേളകയ  ആസസദനിക്കക്ടോന്
കേഴനിയുന നനിലെയനികലെയയ്ക്ക്   ലകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന് കേഴനിയണയ.  മൂനക്ടോയ  കലെക്ടോകേരക്ടോജശ്യങ്ങളനില്
കപക്ടോലയ ഇതുകപക്ടോലലെയുളള വലെനിയ ലവളളച്ചക്ടോടതനിനടുകതയയ്ക്ക് ആളകേളക്കയ്ക്ക് എതക്ടോന്
കേഴനിയുന  പക്ടോതകേളടക്കയ  നനിര്മ്മനികന  സക്ടോകങ്കതനികേ  വനിദശ്യകേളണയ്ക്ക്.   ഇലതക്ടോലക്ക
നമ്മുലട  നക്ടോടനിലയ  ലചയ്യെക്ടോന്  കേഴനിയുനതകല്ല;  അങ്ങലന  വലെനിയ  വനികേസന
സക്ടോധശ്യതകേളള്ള  ധക്ടോരക്ടോളയ  പ്രകദശേങ്ങളയ   കമഖലെകേളയ  നമുകണയ്ക്ക്.  ഞക്ടോന്
പ്രതനിനനിധക്ടോനയ ലചയ്യുന കകേക്ടോതമയഗലെയ  മണ്ഡലെയ വലെനിയ ടൂറനിസയ സക്ടോധശ്യതകേളളള
പ്രകദശേമക്ടോണയ്ക്ക്. കുടയപുഴ പഞക്ടോയതയ്ക്ക് ഉളലപ്പെടുന പ്രകദശേയ ഇടമലെയക്ടോര് ജലെലലവദദ്യുത
പദതനിയുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  വലെനിയകതക്ടോതനിലളള  വനികേസന  സക്ടോധശ്യതയുളള,
ലലഹഡല്  ടൂറനിസയ  അടക്കയ  മുകനക്ടോടയ്ക്ക്  ലകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്  കേഴനിയുന  പ്രകദശേമക്ടോണയ്ക്ക്.
ഇടുക്കനിയനിലയ,  മൂനക്ടോറനിലയ,  പളളനിവക്ടോസലെനിലയ,  കുറ്റശ്യക്ടോടനിയനിലലമക്ടോലക്ക    ലലഹഡല്
ടൂറനിസയ  പദതനി  നനക്ടോയനി  നടപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ഞക്ടോന്  പ്രതനിനനിധക്ടോനയ  ലചയ്യുന
ഇടമലെയക്ടോര് പ്രകദശേത്തുയ നല്ലനനിലെയനില് ലലഹഡല് ടൂറനിസയ പദതനി ലകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്
കേഴനിയുനതക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനിനയ്ക്ക് ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് അനകൂലെമക്ടോയ സമഷ്ട്രീപനയ സസഷ്ട്രീകേരനികലമനയ്ക്ക്
തലനയക്ടോണയ്ക്ക് ഞക്ടോന് പ്രതഷ്ട്രീക്ഷനികനതയ്ക്ക്.  ഇടുങ്ങനിയ കേക്ടോനന പക്ടോതകേളയ  കലെക്ടോകേലത
ലചറുതുയ വലതുമക്ടോയ പൂമക്ടോറ്റകേളലട വലെനിയ കശേഖരവമുളള പ്രകദശേമക്ടോണതയ്ക്ക്.  അവനിലട
ഒരു  ബടര്ലലഫ്ലെെ  പക്ടോര്ക്കയ്ക്ക്  ആരയഭനികനതനിനളള   സമഷ്ട്രീപനയ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണലമനക്ടോണയ്ക്ക് എനനിക്കയ്ക്ക് അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കക്ടോനളളതയ്ക്ക്.  1984-ലെക്ടോണയ്ക്ക് അവനിലട
ഡക്ടോയ  പണനി  പൂര്തനിയക്ടോക്കനി  പദതനി  ആരയഭനിച്ചനിട്ടുളളതയ്ക്ക്.      അനവനിലട
ലകേ.എസയ്ക്ക്.ഇ.ബനി.-യുലട  ഉടമസതയനിലളള  നനിരവധനി  കേസക്ടോര്കടഴ്സുകേള
പണനികേഴനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  അവ  ഇനയ്ക്ക്  നക്ടോകശേക്ടോന്മുഖമക്ടോയനി  കേനിടകകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അലതല്ലക്ടോയ
ടൂറനിസയ വകുപ്പെനിനയ്ക്ക് ലലകേമക്ടോറനിലക്കക്ടോണയ്ക്ക് ആ പ്രകദശേങ്ങളനിലലെത്തുന ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കയ്ക്ക് നല്ല
നനിലെയനില്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുന  രഷ്ട്രീതനിയനികലെയയ്ക്ക്  മക്ടോറ്റനിലയടുകക്കണതക്ടോണയ്ക്ക്.
കകേരളതനിലലെ  ഏറ്റവയ  മകനക്ടോഹരമക്ടോയ  പ്രകദശേമക്ടോണയ്ക്ക്  കുടയപുഴ  പഞക്ടോയതയ്ക്ക്.
കകേരളതനില്  ഏറ്റവയ  അധനികേയ  ആളകേള  ആരക്ടോധനികകേയുയ  ബഹുമക്ടോനനികകേയുയ
ലചയ്യുന  കമക്ടോഹന്ലെക്ടോല്  അഭനിനയനിച്ച   'പുലെനിമുരുകേന്'  എന  സനിനനിമ   ഇനയ്ക്ക്
കകേരളതനില് ഓടുന്നുണയ്ക്ക്. പുലെനിമുരുകേന് എല്ലക്ടോകപരുയ കേണനിരനികലമന്നു തലനയക്ടോണയ്ക്ക്
ഞക്ടോന് പ്രതഷ്ട്രീക്ഷനികനതയ്ക്ക്.  സക്ടോറുയ ഒരു സനിനനിമക്ടോ കപ്രമനിയക്ടോണകല്ലക്ടോ;  പുലെനിമുരുകേലന
പ്രധക്ടോന  ലലെക്ടോകക്കഷന്  എന്നുപറയുനതയ്ക്ക്  എലന   മണ്ഡലെതനില്ലപ്പെടുന  കുടയപുഴ
പഞക്ടോയതനിലലെ  പനിണനികമടയ്ക്ക്  ലവളളച്ചക്ടോടമക്ടോണയ്ക്ക്,  വളലര  മകനക്ടോഹരമക്ടോണയ്ക്ക്
ആ  ലവളളച്ചക്ടോടയ.  അങ്ങയ്ക്ക്   ആ  സനിനനിമ  കേണനിരനികമകല്ലക്ടോ.  അങ്ങലന  നനിരവധനി
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ലവളളച്ചക്ടോടങ്ങളളള  ഒരു  കമഖലെയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനിലന  സക്ടോധശ്യത  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന്
കേഴനിയണയ. അതനിനയ്ക്ക് ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് നല്ല നനിലെയനില് സഹക്ടോയനികലമനയ്ക്ക്  തലനയക്ടോണയ്ക്ക്
ഞക്ടോന്  പ്രതഷ്ട്രീക്ഷനികനതയ്ക്ക്.   ഭൂതതക്ടോന്ലകേട്ടുയ,  കനരശ്യമയഗലെവയ  ഉളലപ്പെടുന
പ്രകദശേങ്ങള  ഫക്ടോയ  ടൂറനിസതനിനളലപ്പെലട  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുനതക്ടോണയ്ക്ക്.
തകടക്കക്ടോടയ്ക്ക്  ഏഷശ്യയനിലലെ  തലന  ഏറ്റവയ  വലെനിയ  പക്ഷനി  സകങ്കതമക്ടോണയ്ക്ക്.
അതനിലനലയല്ലക്ടോയ  ഉപകയക്ടോഗലപ്പെടുതനി  ടൂറനിസയ  നല്ല  നനിലെയനില്  മുകനക്ടോടയ്ക്ക്
ലകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്  കകേരളതനിലലെ  ഗവണ്ലമന്റുയ  ടൂറനിസയ  വകുപ്പുയ  നല്ല  നനിലെയനില്
സഹക്ടോയനിക്കണലമനയ്ക്ക് അഭശ്യര്ത്ഥനിച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക് നനിര്ത്തുന്നു.
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ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    എസയ്ക്ക്  ശേബരഷ്ട്രീനക്ടോഥന് :  സര്,  2016-2017  സക്ടോമതനികേ
വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള  പുതുക്കനിയ  ബജറ്റനിലലെ  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനകേലള  ഞക്ടോന്
എതനിര്കകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  നവകകേരളയ  സൃഷനിക്കക്ടോന്  വന  ശഷ്ട്രീ.  പനിണറക്ടോയനി  വനിജയലന
കനതൃതസതനിലള്ള  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്   അധനികേക്ടോരകമറ്റനിടയ്ക്ക്  ഇകപ്പെക്ടോള  ഏകേകദശേയ  അഞയ്ക്ക്
മക്ടോസയ  കേഴനിഞ.  സക്ടോധക്ടോരണ  ഒരു  സര്ക്കക്ടോര്  പനിറന്നുവഷ്ട്രീണയ്ക്ക്  ഒകനക്ടോ  രകണക്ടോ
വര്ഷതനിനകശേഷമക്ടോണയ്ക്ക്  ആകരക്ടോപണങ്ങളയ  ആകക്ഷപങ്ങളലമക്ടോലക്ക  കകേടയ്ക്ക്  ആ
സര്ക്കക്ടോരനിലന മുഖച്ഛക്ടോയയയ്ക്ക് മങ്ങകലെല്കനതയ്ക്ക്.  പകക്ഷ ശഷ്ട്രീ. പനിണറക്ടോയനി വനിജയലന
കനതൃതസതനിലള്ള  ഗവണ്ലമനനിനയ്ക്ക്  ഒരു  പ്രകതശ്യകേതയുണയ്ക്ക്.  ജനനിച്ചുവഷ്ട്രീണയ്ക്ക്  അഞക്ടോയ
മക്ടോസതനില്,  ലലശേശേവതനില്  തലന  പക്ടോപതനില്  മക്ടോകമക്ടോദഷ്ട്രീസ  മുക്കനിയ  ഒരു
സര്ക്കക്ടോരക്ടോണയ്ക്ക്  ശഷ്ട്രീ.  പനിണറക്ടോയനി  വനിജയലന  കനതൃതസതനിലള്ളതയ്ക്ക്.  ദളനിതയ്ക്ക്
പഷ്ട്രീഡനങ്ങലളകറനിച്ചുയ  രക്ടോഷഷ്ട്രീയ  ലകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങലളകറനിച്ചുലമക്ടോന്നുയ  ഞക്ടോന്
അധനികേയ സയസക്ടോരനികനനില്ല.  ഇനയ്ക്ക്  അടനിയന്തരപ്രകമയ സമയതയ്ക്ക് ബഹുമക്ടോനലപ്പെട
മുഖശ്യമനനി  അകദ്ദേഹതനിലന  നനിലെപക്ടോടുകേള  വളലര  വശ്യക്തമക്ടോയനി  പറഞ്ഞെതക്ടോണയ്ക്ക്.
അകദ്ദേഹയ തന ഗഷ്ട്രീകതക്ടോപകദശേയ  ആ ഒരു സനിരനിറ്റനില് തലന ഉളലക്കക്ടോള്ളുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
നമ്മള ഇദൗ സഭയനില് ഉളലക്കക്ടോണ സനിരനിറ്റനില് തലന അകദ്ദേഹതനിലന പക്ടോണ്ഡവ
പടയനിലലെ  കപക്ടോരക്ടോളനികേളയ  ബനി.ലജ.പനി.-യനികലെയുയ  ആര്.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്.-ലലെയുയ
കനതൃതസങ്ങളയ  ഏലറ്റടുകകേയക്ടോലണങ്കനില്  നമ്മലളല്ലക്ടോയ  സസപ്നയ  കേക്ടോണുന  ഒരു
കേനിനക്ടോകശ്ശേരനിയക്ടോക്കനി  കേണ്ണൂരനിലന  മക്ടോറ്റനിലയടുക്കക്ടോലമന  കേക്ടോരശ്യതനില്  യക്ടോലതക്ടോരു
സയശേയവമനില്ല.   സമൂഹതനില് പ്രധക്ടോനലപ്പെട പങ്കയ്ക്ക് വഹനികന ചനിലെ വശ്യക്തനികേളക്കയ്ക്ക്
കേഴനിഞ്ഞെ നക്ടോലെഞയ്ക്ക് ദനിവസങ്ങളക്ടോയനി ഉണക്ടോയനിട്ടുള്ള ആശേങ്കകേലളകറനിച്ചക്ടോണയ്ക്ക് എനനിക്കയ്ക്ക്
പറയക്ടോനള്ളതയ്ക്ക്.  ആദശ്യമക്ടോയനി ഞക്ടോന് സയസക്ടോരനിക്കക്ടോന് കപക്ടോകുനതയ്ക്ക്  നമ്മുലടലയല്ലക്ടോയ
പ്രനിയലപ്പെട  മുന് മനനിയക്ടോയനിരുന ശഷ്ട്രീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന് സക്ടോറനിലനകറനിച്ചക്ടോണയ്ക്ക്.
ശഷ്ട്രീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന്  സക്ടോര്  തനിങ്കളക്ടോഴ്ച  നനിയമസഭയനില്  സയസക്ടോരനിച്ചകപ്പെക്ടോള
അകദ്ദേഹയ  പറഞ്ഞെ  ഒരു കേക്ടോരശ്യയ  അഴനിമതനി  നനിറഞനനിന വശ്യവസക്ടോയ  വകുപ്പെനിലന
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ശുദഷ്ട്രീകേരനികവക്ടോന്  സസഷ്ട്രീകേരനിച്ച  നടപടനികേളനില്  അസസസരക്ടോയ  വശ്യവസക്ടോയ
മക്ടോഫനിയകേളക്ടോണയ്ക്ക് മനനിലയ മക്ടോറ്റനിയനിട്ടുയ ഇദൗ വനിവക്ടോദങ്ങലളല്ലക്ടോയ ഉയര്ത്തുനലതനക്ടോണയ്ക്ക്.
അവരക്ടോണയ്ക്ക് അകദ്ദേഹതനിലനതനിലര രക്ടോജശ്യതനിനകേത്തുനനിന്നുയ പുറത്തുനനിന്നുയ ഭഷ്ട്രീഷണനി
ഉയര്തനിയലതനക്ടോണയ്ക്ക് അകദ്ദേഹയ പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്.  നനിയമസഭയനിലലെ ഒരു എയ.എല്.എ.,
മക്ടോഫനിയയനില്  നനിന്നുയ  ആക്രമണവയ  ഭഷ്ട്രീഷണനിയുയ  ഉലണനയ്ക്ക്  പറയുകമക്ടോള  ആ
എയ.എല്.എ-യയ്ക്ക്  സയരക്ഷണയ  ലകേക്ടോടുകക്കണതയ്ക്ക്  തഷ്ട്രീര്ച്ചയക്ടോയുയ  സര്ക്കക്ടോരനിലന
കേടമയക്ടോണയ്ക്ക്.   ആ  കേടമ  സര്ക്കക്ടോര്  ലചയ്യുലമനയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്  വനിശേസസനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
ഇനലത    ജനയുഗയ,   മക്ടോതൃഭൂമനി   പത്രങ്ങള  വളലര  പ്രക്ടോധക്ടോനശ്യകതക്ടോടുകൂടനി
പ്രസനിദഷ്ട്രീകേരനിച്ച  ഒരു  വക്ടോര്ത  കേണ്ടു.  'സനി.പനി.ലഎ.  സയസക്ടോന  കേദൗണ്സനിലെനില്
പനിണറക്ടോയനി വനിജയനയ്ക്ക് രൂക്ഷ വനിമര്ശേനയ'.   മനനിമക്ടോരുലട വകുപ്പുകേളനില് ഇടലപടനിട്ടുയ
സനി.പനി.ലഎ.  മനനിമക്ടോര്  പ്രതനികേരനിക്കക്ടോതതയ്ക്ക്  പരനിതക്ടോപകേരമക്ടോലണനയ്ക്ക്   അയഗങ്ങള
കരക്ടോഷകതക്ടോലട പറഞലവനക്ടോണയ്ക്ക് ഇനലത മക്ടോതൃഭൂമനി പത്രയ പറയുനതയ്ക്ക്.  നമ്മുലട
പ്രതനിപക്ഷ  കനതക്ടോവനികനക്ടോടയ്ക്ക്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  ശഷ്ട്രീമതനി  കസക്ടോണനിയക്ടോ  ഗക്ടോന്ധനിക്കയ്ക്ക്
കേലതഴതക്ടോന് ഉപകദശേനികന  ഒല്ലൂരനിലന യുവ എയ.എല്.എ.-യുയ മുന് വനിദശ്യക്ടോര്ത്ഥനി
കനതക്ടോവമക്ടോയ  ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.  രക്ടോജന് ഇകപ്പെക്ടോളതലന ലചനയ്ക്ക് അങ്ങയുലട ഒദൗകദശ്യക്ടോഗനികേ
ലലെറ്റര്പക്ടോഡനില്   സനി.പനി.ലഎ.  കദശേഷ്ട്രീയ  ലസക്രടറനി  ശഷ്ട്രീ.  സുധക്ടോകേര്  ലറഡനിക്കയ്ക്ക്
ഉപകദശേയ  നല്കുന  ഒരു  കേലതഴതണയ.  സനി.പനി.ലഎ.  മനനിമക്ടോലര  ക്രൂശേനിക്കലട,
പക്ടോവയ  തൃശ്ശൂരുകേക്ടോര്  ജഷ്ട്രീവനിച്ചയ്ക്ക്  കപക്ടോകേലട  എലനക്ടോരു  കേക്ടോരശ്യയ  നനിങ്ങളലട  കദശേഷ്ട്രീയ
ലസക്രടറനി  മുഖക്ടോന്തരയ  കേതനിലൂലട  മുഖശ്യമനനിലയ  ഉപകദശേനിക്കണലമനയ്ക്ക്
ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.  രക്ടോജകനക്ടോടയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്  ആവശേശ്യലപ്പെടുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  സഹകേരണയ,  കൃഷനി,
വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളനിലലെ  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനകേലളകറനിച്ചയ്ക്ക്
സയസക്ടോരനികനതനിനമുമയ്ക്ക്  ഇദൗ  ധനക്ടോഗമ  മക്ടോര്ഗങ്ങലളകറനിച്ചുയ  ഫണയ്ക്ക്  എങ്ങലന
വനിനനികയക്ടോഗനിക്കണ  ലമനതനിലനകറനിച്ചുയ  പറകയണതയ്ക്ക്  പ്രധക്ടോനലപ്പെട  കേക്ടോരശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.
പുതനിയ  സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരതനില് വനതനിനകശേഷയ ഫണയ്ക്ക് വനിനനികയക്ടോഗനികന
മക്ടോര്ഗയ  'കേനിഫ്ബനി'-ലയനയ്ക്ക്  പറയുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇദൗ  'കേനിഫ്ബനി'-ലയ  ഞക്ടോനയ  എലന
പക്ടോര്ടനിയുയ  എതനിര്കനനില്ല.  കേക്ടോരണയ  ആശേയപരമക്ടോയനി  ധനകേക്ടോരശ്യ  വകുപ്പുമനനി
പറഞ്ഞെ പലെ കേക്ടോരശ്യങ്ങകളക്ടോടുയ നമുക്കയ്ക്ക് കയക്ടോജനിപ്പുണയ്ക്ക്.  പകക്ഷ 'കേനിഫ്ബനി'- യനില് ഫണയ്ക്ക്
അകലെക്ടോടയ്ക്ക്ലമനയ്ക്ക്  കപ്രക്ടോസസ്സുയ  'കേനിഫ്ബനി'-യനില് നനിന്നുയ  ഇദൗ ഫണയ്ക്ക്  എങ്ങലനയക്ടോണയ്ക്ക്
കപ്രക്ടോജക്ടുകേളക്കയ്ക്ക്  അകലെക്ടോടയ്ക്ക്  ലചയ്യുനലതന  കേക്ടോരശ്യതനിലയ   ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ
കഭദമനില്ലക്ടോലത  പലെ  അയഗങ്ങളകയ  ഒരു  പകക്ഷ  മനനിമക്ടോര്കയ  ആശേങ്കയുയ
പരക്ടോതനികേളമുണയ്ക്ക്.  ആ  പരക്ടോതനികേള  ദൂരഷ്ട്രീകേരനിക്കക്ടോലത  ഒരനിക്കലയ  ഇതുകപക്ടോലള്ള
ധനക്ടോഗമചര്ച്ചകേളമക്ടോയനി  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  കേഴനിയനില്ല.  നമ്മളനില്  പലെരുയ  ത്രനിതലെ
പഞക്ടോയതയ്ക്ക്  അയഗങ്ങളക്ടോയുയ  പഞക്ടോയതയ്ക്ക്  പ്രസനിഡന്റുമക്ടോരക്ടോയുയ  ജനില്ലക്ടോപഞക്ടോയതയ്ക്ക്
അയഗങ്ങളക്ടോയുയ കസവനമനഷനിച്ചതനിനകശേഷയ എയ.എല്.എ.- മക്ടോരക്ടോയനി വനവരക്ടോണയ്ക്ക്.
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ത്രനിതലെ  പഞക്ടോയത്തുകേളക്കയ്ക്ക്  ജനകേഷ്ട്രീയക്ടോസൂത്രണ  പദതനിയനില്  നനിന്നുയ  ഫണയ്ക്ക്
ലെഭനികന്നുണയ്ക്ക്.  അകതക്ടോലടക്ടോപ്പെയ  എയ.പനി.-മക്ടോരുലട  ഫണനില്നനിന്നുയ  എയ.എല്.എ.-
മക്ടോരുലട  ഫണനില്നനിന്നുയ  സര്ക്കക്ടോരനില്നനിന്നുയ  കപ്രക്ടോജക്ടുകേള  കേനിടക്ടോറുണയ്ക്ക്.  എല്ലക്ടോ
നനിയമസഭക്ടോ  മണ്ഡലെങ്ങളനികലെയുയ  80 -85  ശേതമക്ടോനയ  ഫണ്ടുകേളയ  പതയ്ക്ക്  കകേക്ടോടനി
രൂപയനില്  തക്ടോലഴയക്ടോയനിരനികയ.  അന്പതയ്ക്ക്  ലെക്ഷതനിനയ  പത്തുകകേക്ടോടനികമനിടയ്ക്കുള്ള
സക്ടോധക്ടോരണ കപ്രക്ടോജക്ടുകേള ലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക് ഞക്ടോലനലന മണ്ഡലെതനിലലെ പനി.എച്ചയ്ക്ക്.സനി.-ക്കയ്ക്ക്
ഒരു  ലകേടനിടമനവദനികനതുയ  അതശ്യക്ടോവശേശ്യമുളള  കറക്ടോഡനവദനികനതുയ   ടൂറനിസയ
കമഖലെയനില് ലചറനിയ അമനിനനിറ്റഷ്ട്രീസയ്ക്ക് ലസനര് പണനിയുനതുലമക്ടോലക്ക.  സഭയനിലലെ ഒരു
എയ.എല്.എ.  എന  നനിലെയനില്  ഫണയ്ക്ക്  അനവദനികന  കേക്ടോരശ്യതനില്  ഞക്ടോന്
അനഭവനികന ബുദനിമുട്ടുയ ഭരണപക്ഷകതയുയ പ്രതനിപക്ഷകതയുയ എയ.എല്.എ.-മക്ടോര്
അനഭവനികന  ബുദനിമുട്ടുയ  ഒരുകപക്ടോലലെയക്ടോണയ്ക്ക്.   മലറ്റക്ടോരു  പ്രധക്ടോനലപ്പെട  കേക്ടോരശ്യയ
പത്തുകകേക്ടോടനി  രൂപയയ്ക്ക്  തക്ടോലഴയുള്ള  കപ്രക്ടോജക്ടുകേളക്കയ്ക്ക്  ഫണയ്ക്ക്  ഇല്ലക്ടോലയന്നുള്ളതക്ടോണയ്ക്ക്.
മനനിമക്ടോലര  കേക്ടോണുകമക്ടോഴയ  ഉകദശ്യക്ടോഗസന്മക്ടോലര  കേക്ടോണുകമക്ടോഴയ  അവര്  പറയുന
പരക്ടോതനി  പതയ്ക്ക്  കകേക്ടോടനിക്കയ്ക്ക്  മുകേളനിലള്ള  പദതനിയക്ടോലണങ്കനില്  'കേനിഫ്ബനി'  വഴനി
അപ്രൂവല്  തരക്ടോലമനക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇതയ്ക്ക്  പറയുകമക്ടോള  എനനിക്കയ്ക്ക്  ഓര്മ്മ  വരുനതയ്ക്ക്
സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോയ  ആളകേളക്കയ്ക്ക്  ഒരു  തലെകവദന  വരുകമക്ടോള  ഒരു കക്രക്ടോസനികനക്ടോ
പക്ടോരലസറ്റകമക്ടോകളക്ടോ  കേഴനിച്ചക്ടോല്  കപക്ടോകേക്ടോവനകതയുള.  പകക്ഷ ഇകത അസുഖതനിനയ്ക്ക്
ഒരു സസകേക്ടോരശ്യ  ആശുപത്രനിയനില് കപക്ടോകുകേയക്ടോലണങ്കനില് അവര് ആദശ്യയ  എകകറയുയ
പനിലന സനി.ടനി.  സക്ടോനയ എടുപ്പെനികയ.  പനിലന രണ്ടുമൂനയ്ക്ക് ദനിവസയ അവനിലട കേനിടത്തുയ.
അവസക്ടോനയ  സൂപ്പെര്  ലസഷശ്യക്ടോലെനിറ്റനിയനില്  ലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുയ.  പക്ടോരലസറ്റകമക്ടോള
ലകേക്ടോടുത്തുതഷ്ട്രീര്കക്കണ കരക്ടോഗങ്ങളക്കയ്ക്ക് സൂപ്പെര്ലസഷശ്യക്ടോലെനിറ്റനിയനില് ലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുനതു
കപക്ടോലലെ അതശ്യക്ടോവശേശ്യയ കപ്രക്ടോജകനിനയ്ക്ക് ഫണയ്ക്ക് അനവദനിക്കക്ടോലത എല്ലക്ടോയ പതയ്ക്ക് കകേക്ടോടനി
രൂപയനില്  അധനികേമക്ടോക്കനി  'കേനിഫ്ബനി'യനില്  ഉളലപ്പെടുത്തുന  ഒരു  സനിതനിയക്ടോണയ്ക്ക്
വനനിരനികനതയ്ക്ക്.  നമ്മള പണ്ടുമുതല് കേക്ടോണുന ഒരു പ്രവണതയക്ടോണയ്ക്ക് കപ്രക്ടോജക്ടുകേള
തയ്യെക്ടോറക്ടോക്കക്ടോന് സയഘലത ചുമതലെലപ്പെടുത്തുകേലയനതയ്ക്ക്.  അങ്ങലനലയക്ടോരു സയഘയ
ലസക്രകടറനിയറ്റനിലയ  എ.ലകേ.ജനി.  ലസനറനിലയ  നനിയമസഭയനിലലമക്ടോലക്ക  വനനിട്ടുണയ്ക്ക്.
അവരുലട കജക്ടോലെനി എല്ലക്ടോ കപ്രക്ടോജക്ടുകേളയ ആകേര്ഷകേമക്ടോയ രഷ്ട്രീതനിയനില് പതയ്ക്ക് കകേക്ടോടനി
രൂപയനില് കൂടുതലെക്ടോയനി  കേക്ടോണനിക്കണയ.   ഇകപ്പെക്ടോള എലനയുയ  നലല്ലക്ടോരു കപ്രക്ടോജകയ്ക്ക്
തയ്യെക്ടോറക്ടോക്കനി  തരക്ടോലമനയ്ക്ക്  പറഞ്ഞെയ്ക്ക്  പലെരുയ  ബന്ധലപ്പെടുന്നുണയ്ക്ക്.  കപ്രക്ടോജകയ്ക്ക്
തയ്യെക്ടോറക്ടോകന്നുലവനയ്ക്ക്  പറയുകമക്ടോള  ഒരു  പകക്ഷ  ടൂറനിസതനികനതക്ടോലണങ്കനില്
മണ്ഡലെതനിലലെ  രകണക്ടോ  മൂകനക്ടോ  സലെങ്ങലള  ഒരുമനിപ്പെനിച്ചുള്ള  ഒരു  പക്ടോകക്കജക്ടോണയ്ക്ക്.
ഇതുകപക്ടോലള്ള വനികേസന കമക്ടോഡലെക്ടോകണക്ടോ ഇടതുപക്ഷയ നവ കകേരളലമനയ്ക്ക്  പറഞ്ഞെയ്ക്ക്
ലകേക്ടോണ്ടുവരുനലതന കേക്ടോരശ്യതനില്  സയശേയമുണയ്ക്ക്.   ഞക്ടോന്  ലചറനിലയക്ടോരു ചരനിത്ര
കേഥകൂടനി  പറയക്ടോയ.  നമുലക്കല്ലക്ടോയ  അറനിയക്ടോവന  ഗ്രഷ്ട്രീക്കയ്ക്ക്  ഇതനിഹക്ടോസതനില്  ഒരു
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കേഥയുണയ്ക്ക്.   ലപ്രക്ടോക്രസ്റ്റേസനിലന  'അയണ്  ലബഡയ്ക്ക്'  (ഇരുമയ്ക്ക്  കേടനില്)  എലനക്ടോരു
കേഥയുണയ്ക്ക്. അകദ്ദേഹയ എലെനിസനിസയ്ക്ക് നഗരതനില് വരുന ആളകേലള രക്ടോത്രനികേക്ടോലെങ്ങളനില്
വഷ്ട്രീടനില്  കൂടനിലക്കക്ടോണ്ടുവനയ്ക്ക്  തക്ടോമസനിക്കക്ടോന്  പറയുമക്ടോയനിരുന്നു.  ലപ്രക്ടോക്രസ്റ്റേസയ്ക്ക് ഒരു
കേള്ളനക്ടോയനിരുന്നു.  അകദ്ദേഹതനിനയ്ക്ക് ഒരു ഇരുമയ്ക്ക് കേടനിലണയ്ക്ക്.  ആ ഇരുമയ്ക്ക് കേടനില് ഒരു
നനിശ്ചനിത ലലസസനിലള്ളതക്ടോയനിരുന്നു.  അകദ്ദേഹതനിലന വഷ്ട്രീടനില് വരുന ആളകേള ഒരു
പകക്ഷ കേടനിലെനികനക്കക്ടോള ലലസസയ്ക്ക്  കുറഞ്ഞെ ആളകേളക്ടോലണങ്കനില് ഇകദ്ദേഹയ അവലര
ഒരു റക്ടോക്കനില് ലകേടനി  കേടനിലെനിലന നഷ്ട്രീളയ  വലരയക്ടോക്കനി ലകേക്ടോന്നുകേളയുയ.  ഒരു പകക്ഷ,
കേടനിലെനിലന നഷ്ട്രീളലതക്കക്ടോള കൂടുതലെക്ടോലണങ്കനില് അവരുലട കേക്ടോലകേള ലവടനിക്കളയുയ.
അതുകപക്ടോലലെ  'കേനിഫ്ബനി'-ലയനയ്ക്ക്  പറയുനതയ്ക്ക്  ലപ്രക്ടോക്രസ്റ്റേസനിലന ഇരുമയ്ക്ക്  കേടനില്
കപക്ടോലലെയക്ടോണയ്ക്ക്.  പലെകപ്പെക്ടോഴയ  മനനിമക്ടോകരക്ടോടയ്ക്ക്  കറക്ടോഡുകേളലട  കേക്ടോരശ്യലതകറനിച്ചയ്ക്ക്
പറയുകമക്ടോള  പതയ്ക്ക്  കകേക്ടോടനിയനില്  കേവനിഞ്ഞെ  തുകേയ്ക്കുള്ള  കപ്രക്ടോജകക്ടോക്കണലമനക്ടോണയ്ക്ക്
അവര് പറയുനതയ്ക്ക്.   ഒരു പകക്ഷ കകേരളതനിലന  വനികേസനയ കേഴനിഞ്ഞെ  അന്പതയ്ക്ക്
അറുപതയ്ക്ക്  വര്ഷമുണക്ടോയതയ്ക്ക്  ലചറുകേനിട  കപ്രക്ടോജക്ടുകേളനില്  നനിനക്ടോണയ്ക്ക്.  ആ  ലചറുകേനിട
കപ്രക്ടോജക്ടുകേള  മുകനക്ടോടയ്ക്ക്  ലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേണലമങ്കനില്  പതയ്ക്ക്  കകേക്ടോടനിയനില്  തക്ടോലഴയുള്ള
കപ്രക്ടോജക്ടുകേള നടപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോനള്ള സസക്ടോതനശ്യയ ഇവനിടലത മനനിമക്ടോര്ക്കയ്ക്ക് നല്കേണയ.
ടൂറനിസയ  രയഗലതകറനിച്ചുയ  കുലറ  കേക്ടോരശ്യങ്ങള  പറയക്ടോനണയ്ക്ക്.  സമയയ
കുറവക്ടോയതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  അലതക്ടോന്നുയ  ഞക്ടോന്  പറയുനനില്ല.  കനരലത  ഇവനിലട
'പുലെനിമുരുകേന്' സനിനനിമലയകറനിച്ചയ്ക്ക് പലെരുയ സയസക്ടോരനിച്ചു. അതനില് പ്രശേസനക്ടോയ നടന്
ശഷ്ട്രീ.  കഗക്ടോപകുമക്ടോര്  അഭനിനയനിച്ച  കേഥക്ടോപക്ടോത്രയ  പക്ടോരമരശ്യ  ലലവദശ്യന്കൂടനിയക്ടോയ
ആദനിവക്ടോസനി  മൂപ്പെന്  ഒരു  വലെനിയ  ജനസമൂഹതനിലന  കനതക്ടോവക്ടോണയ്ക്ക്.  നമ്മുലട
നനിയമസഭയനിലലെ ഒരുമക്ടോതനിരനിലപ്പെട ആളകേലളല്ലക്ടോയ ഇദൗ സനിനനിമയനിലലെ ആദനിവക്ടോസനി
മൂപ്പെലനകപ്പെക്ടോലലെയക്ടോണയ്ക്ക്.  അവര് അവരവരുലട തടകേങ്ങളനില് വലെനിയ ആളക്കക്ടോരക്ടോണയ്ക്ക്,
പക്ടോരമരശ്യ  വനിഷചനികേനിത്സകേരക്ടോണയ്ക്ക്,   അവര്ക്കയ്ക്ക്  വളലരയധനികേയ   കേഴനിവകേളണയ്ക്ക്,
പതനിരുന്നൂറയ്ക്ക്  ആളക്കക്ടോര്  കൂലടയുണക്ടോകുയ.  പകക്ഷ  ഇദൗ  സഭയനില്  വനക്ടോല്
അവലരല്ലക്ടോയ കൂടുതല് സമയലമടുകനതയ്ക്ക് പുലെനിമുരുകേലന പ്രകേഷ്ട്രീര്തനിക്കക്ടോന് കവണനി
മക്ടോത്രമക്ടോണയ്ക്ക്.  എന്തക്ടോയക്ടോലയ   കൂടനിലെടച്ച  തത  കപക്ടോയനി.  ഇനനി  ലതക്ടോണ്ണൂറ്റനികയകഴക്ടോളയ
തതകേള  ബക്ടോക്കനിയുണയ്ക്ക്.  നനിങ്ങള  ഏതക്ടോയക്ടോലയ  കൂടനിനകേതയ്ക്ക്  ലപടക്ടോലത
സസതനമക്ടോയനി പറക്കൂ എനയ്ക്ക് മക്ടോത്രയ പറഞലകേക്ടോണയ്ക്ക് നനിര്ത്തുന്നു. 

ശഷ്ട്രീ  .    എസയ്ക്ക്  .    ശേര്മ്മ:  സര്,  സഹകേരണയ,  കൃഷനി,  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ  എനഷ്ട്രീ
വകുപ്പുകേളനികലെയ്ക്കുള്ള  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനകേലള ഞക്ടോന്  പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നു.  ഇവനിലട
ചര്ച്ചകേളക്കനിടയനില്  കകേരള  വനികേസനതനിലന  ഇനലത  കകേക്ടോണസ്റ്റേനില്
പരനിമനിതനികേലള  അതനിജഷ്ട്രീവനിച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  സക്ടോധശ്യതകേള  എങ്ങലന
പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുതക്ടോലമന  വനിശേക്ടോലെമയ  വഷ്ട്രീക്ഷണലത  അടനിസക്ടോനമക്ടോക്കനി  കഡക്ടോ.
കതക്ടോമസയ്ക്ക്  ഐസകേയ്ക്ക്  മുകനക്ടോട്ടുവച്ച  നനിര്കദ്ദേശേലത  ശഷ്ട്രീ.  ശേബരഷ്ട്രീനക്ടോഥന്
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വനിമര്ശേനക്ടോത്മകേമക്ടോയനി  സമഷ്ട്രീപനികനതയ്ക്ക്  കകേളക്കക്ടോന്  ഇടവന്നു.  വനിമര്ശേനയ
ഉനയനികനതനില് ലതറ്റനില്ല.  പ്രവര്തനങ്ങളനില് കുറച്ചുകൂടനി ജക്ടോഗ്രത കകേവരനിക്കക്ടോന്
ഇതരയ  വനിമര്ശേനയ  സഹക്ടോയനികയ.  പകക്ഷ  നമ്മുലട  നക്ടോടനിലന  ഇതുവലരയുള്ള
ചരനിത്രയ പരനികശേക്ടോധനിച്ചക്ടോല് വനികേസന കേക്ടോരശ്യതനില് എക്കക്ടോലെത്തുയ മക്ടോതൃകേക്ടോപരമക്ടോയ
പങ്കക്ടോണയ്ക്ക് ഭരണയ ഏലറ്റടുത സന്ദര്ഭയ മുതല് ഇടതുപക്ഷ പ്രസക്ടോനയ വഹനിച്ചലതന
കേക്ടോരശ്യയ  കകേരളതനിലലെ ജനങ്ങളക്കയ്ക്ക്  കബക്ടോധശ്യമുള്ളതക്ടോണയ്ക്ക്.  1956-ല് ഐകേശ്യകകേരളയ
രൂപഷ്ട്രീകൃതമക്ടോയതനിനകശേഷയ  1957-ല്    ഇ.എയ.എസയ്ക്ക്.-ലന  കനതൃതസതനിലള്ള
കേമ്മബ്യൂണനിസ്റ്റേയ്ക്ക്   ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  അധനികേക്ടോരകമലറ്റടുതയ്ക്ക്  സസഷ്ട്രീകേരനിച്ച  വനികേസന
വഷ്ട്രീക്ഷണതനിലന  അടനിതറയനില്  പടുത്തുയര്തലപ്പെടതക്ടോണയ്ക്ക്  ആധുനനികേ
കകേരളലമനതയ്ക്ക്  നക്ടോയ  വനിസ്മരനിക്കരുതയ്ക്ക്.   കകേരളതനില്  1957-ലന  തുടര്ച്ചയക്ടോയനി
1968-ല് സമഗ്ര ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമവയ കകേക്ടോ-ഓപ്പെകററ്റഷ്ട്രീവയ്ക്ക് ആക്ടുയ പ്രക്ടോബലെശ്യതനില്
വന്നു.  കകേരളതനിലന  വളര്ച്ചയയ്ക്ക്  സഹകേരണ  പ്രസക്ടോനവയ  സഹകേരണ
പ്രസക്ടോനതനിലന  വളര്ച്ചയയ്ക്ക്  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമവയ  പരസര  പൂരകേമക്ടോയനി
വളര്ന്നുവനതനിലൂലട  ആധുനനികേ  കകേരളലത  ലെക്ഷണലമക്ടോത  സയസക്ടോനമക്ടോയനി
വക്ടോര്ലതടുകനതനിനയ്ക്ക്  സക്ടോധനിച്ചു.  ഇതരയ  വസ്തുതകേള   മനസനിലെക്ടോക്കക്ടോലത
തക്ടോല്ക്കക്ടോലെനികേമക്ടോയ  ചനിലെ  വനിമര്ശേനങ്ങളനിലൂലട  പ്രശ്നങ്ങലള  സമഷ്ട്രീപനികനതയ്ക്ക്
പുനനഃപരനികശേക്ടോധനയയ്ക്ക്  വനികധയമക്ടോക്കണയ.  സയസക്ടോന  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  സമഗ്രമക്ടോയ
കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടനിലന  അടനിസക്ടോനമക്ടോക്കനി  കേക്ടോര്ഷനികേ  രയഗത്തുയ  സഹകേരണകമഖലെയനിലയ
ടൂറനിസയ  കമഖലെയനിലയ  ശേക്ടോസഷ്ട്രീയവയ  ഭക്ടോവനക്ടോസമനവമക്ടോയ  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടനിലൂലട
പ്രവര്തനിച്ചുവരനികേയക്ടോണയ്ക്ക്.  കകേരളയ  ആര്ജനിച്ച  കനടങ്ങള  തല്ലനിതകേര്കകേയുയ
തകേര്ലതറനിയുകേയുയ  ലചയനിടത്തുനനിനയ്ക്ക്  നക്ടോയ  ആര്ജനിച്ച  കനടങ്ങള
ലകേക്ടോണ്ടുവരുനതനിനയ അതനിലന സയരക്ഷനിച്ചയ്ക്ക് നനിലെനനിര്ത്തുനതനിനയ സമരങ്ങളനിലൂലട
തശ്യക്ടോഗസുരഭനിലെമക്ടോയ  ഒരു  ജഷ്ട്രീവനിതയ   വനികേസനിപ്പെനിലച്ചടുതതക്ടോണയ്ക്ക്  ഇടതുപക്ഷ
രക്ടോഷഷ്ട്രീയതനിലന  മഹതസയ.   ഇനലലെ   രക്ടോവനിലലെ  റബ്ബറനിലന  വനിലെതകേര്ച്ച
സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക് അടനിയന്തരപ്രകമയയ അവതരനിപ്പെനിച്ചതനിനകശേഷയ  പ്രതനിപക്ഷക്ടോയഗങ്ങള
വക്ടോക്കദൗടയ്ക്ക്  നടത്തുകേയുണക്ടോയനി.  റബ്ബറനിനയ്ക്ക്  ഇതരതനില്  വനിലെയനിടനിയക്ടോനള്ള
കേക്ടോരണലമന്തക്ടോണയ്ക്ക്;  ആരക്ടോണയ്ക്ക്  റബ്ബറനിലന  വനിലെതകേര്ച്ചയയ്ക്ക്  കേക്ടോരണയ;  ആസനിയക്ടോന്
കേരക്ടോര് ആരുലട കേക്ടോലെതയ്ക്ക് ലകേക്ടോണ്ടുവനതക്ടോണയ്ക്ക്?   ഇന്തശ്യയനില് യു.പനി.എ. ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
ഈ  കേരക്ടോര്   ലകേക്ടോണ്ടുവന  സന്ദര്ഭതനില്  കകേരള  നനിയമസഭ  പ്രസ്തുത  വനിഷയയ
സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  നനിരവധനി  തവണ  അടനിയന്തരപ്രകമയയ  ലകേക്ടോണ്ടുവന്നു.  അനലത
മുഖശ്യമനനിയക്ടോയനിരുന  ശഷ്ട്രീ   ഉമ്മന്  ചക്ടോണനിയുലട   മറുപടനി      ഈ  സഭയനില്
ഇകപ്പെക്ടോഴനിരനികന  കുറച്ചയ്ക്ക്  ആളകേലളങ്കനിലയ  കകേടനിട്ടുണക്ടോകുയ.  Anti-Dumping  Duty
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അനസരനിച്ചയ്ക്ക്  ലപ്രക്ടോടക്ഷന്  കകക്ടോസയ്ക്ക്  ഉണയ്ക്ക്.   ഇയകപക്ടോര്ടയ്ക്ക്  ലചയ്യുന  ഒരു  ഉല്പ്പെനയ
ആഭശ്യന്തര  ഉല്പ്പെക്ടോദനലത  ബക്ടോധനികലമങ്കനില്  അതനിലന  സയരക്ഷനിക്കക്ടോന്  Anti-
Dumping  Duty  അനസരനിച്ചയ്ക്ക്  ലപ്രക്ടോടക്ഷന്  കകക്ടോസയ്ക്ക്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോനള്ള  ഉറപ്പെയ്ക്ക്
കഡക്ടോ.  മന്കമക്ടോഹന്  സനിയഗയ്ക്ക്   നല്കേനിയനിട്ടുലണനക്ടോണയ്ക്ക്  കകേരളതനിലന   മുഖശ്യമനനി
എന നനിലെയനില്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട ഉമ്മന് ചക്ടോണനി സൂചനിപ്പെനിച്ചതയ്ക്ക്.  ആസനിയക്ടോന് കേരക്ടോര്
റദ്ദേയ്ക്ക്  ലചയ്യെണലമനക്ടോവശേശ്യലപ്പെട്ടുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  കകേരളതനിലലെ  ഇടതുപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതശ്യ
പ്രസക്ടോനയ  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡയ്ക്ക്  മുതല്  തനിരുവനന്തപുരയ  വലര  കദശേഷ്ട്രീയ  പക്ടോതയനിലയ
കഹകറഞനിലയ  മനഷശ്യച്ചങ്ങലെ സൃഷനിച്ചു.   'ആസനിയക്ടോന്  കേരക്ടോര്  അറബനിക്കടലെനില്'
എന മുദ്രക്ടോവക്ടോകേശ്യമക്ടോയനിരുന്നു അനയ്ക്ക് ഉയര്തനിപ്പെനിടനിച്ചതയ്ക്ക്.  ഈ കേരക്ടോറനിലന ദരന്തമക്ടോണയ്ക്ക്
ഇനയ്ക്ക്  കകേരളയ  അനഭവനികനതയ്ക്ക്.  റബ്ബറനിലന  വനിലെതകേര്ച്ചയുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്
ഗവണ്ലമനനിനയ്ക്ക്  സക്ടോധനികന കേക്ടോരശ്യങ്ങള നടപ്പെനിലെക്ടോകയ.  

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി:  സര്,  അനലത മുഖശ്യമനനിക്കയ്ക്ക് കവണലമങ്കനില് ഇതയ്ക്ക്
ലനഗറ്റഷ്ട്രീവയ്ക്ക്  ലെനിസ്റ്റേനില്  ലകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോമക്ടോയനിരുന്നു.  അകദ്ദേഹയ  അതയ്ക്ക്  ലചയനില്ലക്ടോലയനതയ്ക്ക്
അങ്ങയുലട ശദയനില്ലപ്പെടനിട്ടുകണക്ടോ?  

ശഷ്ട്രീ  .    എസയ്ക്ക്  .    ശേര്മ്മ:  സര്,  പ്രസ്തുത  കചക്ടോദശ്യയ  വളലര  പ്രസക്തമക്ടോണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്
നനിരവധനി  തവണ  ചര്ച്ച  ലചയ്യെലപ്പെടതക്ടോണയ്ക്ക്.  ലനഗറ്റഷ്ട്രീവയ്ക്ക്  ലെനിസ്റ്റേനില്
ലകേക്ടോണ്ടുവനനില്ലക്ടോലയനതയ്ക്ക്  പ്രധക്ടോനലപ്പെട  കേക്ടോരശ്യയ  തലനയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഈ  കകക്ടോസയ്ക്ക്
ഉപകയക്ടോഗനിച്ചയ്ക്ക്  ലപ്രക്ടോടകയ്ക്ക് ലചയ്യെക്ടോന് സക്ടോധനികലമന ഉറപ്പെക്ടോണയ്ക്ക് അക്കക്ടോലെതയ്ക്ക് ഇതുമക്ടോയനി
ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  ചര്ച്ച  നടതനിയകപ്പെക്ടോള  സൂചനിപ്പെനിച്ചതയ്ക്ക്.  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലെയനിലലെ   മറ്റയ്ക്ക്
രൂപതനിലള്ള തകേര്ച്ചയ്ക്കുയ  ആകഗക്ടോള സക്ടോമതനികേ നയയ പങ്കുവഹനികനനികല്ല? ഈ
സക്ടോമതനികേ  നയലത  എതനിര്ത്തുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  കപക്ടോരക്ടോടുകേയുയ  ആ  കപക്ടോരക്ടോടതനിലൂലട
പരനിമനിതനികേളക്കകേത്തുനനിന്നുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  ഒരു  ബദല്  സയവനിധക്ടോനയ  നക്ടോടനിനയ്ക്ക്
സമര്പ്പെനികനതനില്  ക്രനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയ പങ്കയ്ക്ക്  വഹനിക്കക്ടോന് കേഴനിയുന നനിലെപക്ടോടക്ടോണയ്ക്ക്
സയസക്ടോന  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചതയ്ക്ക്.  ഉദക്ടോഹരണതനിനയ്ക്ക്  കകേരളതനില്
ദശേക്ടോബ്ദങ്ങളകമുമയ്ക്ക്  8.8  ലെക്ഷയ  ലഹകര്  സലെയ  കേക്ടോര്ഷനികേക്ടോവശേശ്യതനിനയ്ക്ക്
ഉപകയക്ടോഗനിച്ചനിരുന സക്ടോനതയ്ക്ക്  ഇകപ്പെക്ടോള രണയ്ക്ക് ലെക്ഷതനില് തക്ടോലഴ ലഹകര് സലെയ
മക്ടോത്രകമ  ഉപകയക്ടോഗനികന്നുള.  അതയ്ക്ക്  നമ്മള  മനസനിലെക്ടോക്കണയ.
ആകഗക്ടോളവല്ക്കരണതനിലന  പശ്ചക്ടോതലെതനില്  ഭൂമനിയുലട ഉപകയക്ടോഗതനിലന
ആവശേശ്യകേത  ശേക്തനിലപ്പെടുകേയുയ  ഭൂമനി  കേക്ടോര്ഷനികകേക്ടോല്പ്പെക്ടോദനതനിലന
ഉപക്ടോധനിയക്ടോയനിരുന  സക്ടോനതയ്ക്ക്  കേകമക്ടോളതനില്  അലതക്ടോരു  വനില്പ്പെനച്ചരക്കക്ടോയനി
മക്ടോറുകേയുയ ലചയ്തു.  അങ്ങലന കൃഷനിക്കയ്ക്ക് നക്ടോശേയ സയഭവനിച്ചു.  പക്ടോവലപ്പെട കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കയ്ക്ക്
പണയ  തനിരനിച്ചടയക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോത  സക്ടോഹചരശ്യമുണക്ടോയനി.   പതയ്ക്ക്  ലസനയ്ക്ക്
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ഭൂമനിയുലണങ്കനിലയ  ഒരു  ഗതനിയുമനില്ലക്ടോത  അവസ  സയജക്ടോതമക്ടോയനി.  ഇതരലമക്ടോരു
അവസയനില്  റനിയല് എകസ്റ്റേറ്റയ്ക്ക് കലെക്ടോബനി ആ ഭൂമനി ബുക്കയ്ക്ക് ലചയ്യുകേയുയ  പതനിനക്ടോയനിരയ
രൂപ  ലസനനിനയ്ക്ക്  ലെഭനികമക്ടോയനിരുന സക്ടോനതയ്ക്ക്  ഇരുപതനിനക്ടോയനിരയ  രൂപ നല്കേക്ടോന്
തയ്യെക്ടോറക്ടോകുകേയുയ ലചയ്തു. ഇതരതനില് പണയ ലെഭനികകമക്ടോള തല്ക്കക്ടോലെകതയയ്ക്ക് കേടയ
വഷ്ട്രീട്ടുനതനിനയ്ക്ക്  കേര്ഷകേര്  കപ്രരനിതരക്ടോകുയ.  അവസക്ടോനയ  കേനിടപ്പെക്ടോടമനില്ലക്ടോലത  എല്ലക്ടോയ
നശേനിച്ചയ്ക്ക്  ആത്മഹതശ്യയനികലെയയ്ക്ക്  കപക്ടോകുന  ഒരു  അവസ  ഈ  സക്ടോമതനികേ
പരനിഷ്കക്ടോരലതത്തുടര്നയ്ക്ക് കകേരളതനില് ശേക്തമക്ടോയനി വന്നു.  

ശഷ്ട്രീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതക്ടോമസയ്ക്ക്:  സര്, ബഹുമക്ടോനലപ്പെട ലമമര് കൃഷനിയനിടവയ കൃഷനിയുയ
കുറഞവരുനതനിനള്ള  കേക്ടോരണങ്ങള  പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്  ഒരു  യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥശ്യമക്ടോലണങ്കനിലയ
ടക്ടോകര്  വനിരുദ  സമരവയ  ലമക്കകനകസഷലനതനിലര  നനിങ്ങള  നടതനിയ
സമരവയമൂലെയ  ഈ  രയഗത്തുനനിനയ്ക്ക്  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലെ  പനികനക്ടോടയ്ക്ക്  കപക്ടോകേക്ടോന്
ഇടവരുതനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്  അലല്ലങ്കനില് അതനിനയ്ക്ക് ശേക്തനി പകേര്നനിട്ടുലണന കേക്ടോരശ്യയ അങ്ങയ്ക്ക്
നനികഷധനികകമക്ടോ?  

ശഷ്ട്രീ  .    എസയ്ക്ക്  .    ശേര്മ്മ: സര്,  ശഷ്ട്രീ.  പനി.  ടനി.  കതക്ടോമസയ്ക്ക്  കേക്ടോരശ്യങ്ങള
മനസനിലെക്ടോക്കക്ടോലതയക്ടോണയ്ക്ക്  കചക്ടോദനികനതയ്ക്ക്.  ടക്ടോകറനിലനയല്ല  എതനിര്തതയ്ക്ക്,  ടക്ടോകര്
ഉപകയക്ടോഗനികനതനിലന  ഫലെമക്ടോയനി  പക്ടോടതയ്ക്ക്  പണനിലയടുകന  പക്ടോവലപ്പെട
കേര്ഷകേലതക്ടോഴനിലെക്ടോളനികേളക്കയ്ക്ക് ലതക്ടോഴനില്ദനിനയ നഷലപ്പെടരുതയ്ക്ക്  എന ഉകദ്ദേശേകതക്ടോലട
അതനിലന  സമഷ്ട്രീപനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  കേമബ്യൂടറനിലന  പ്രശ്നയ  വനകപ്പെക്ടോള  ലതക്ടോഴനിലെവസരയ
നഷലപ്പെടുനതനിലനയക്ടോണയ്ക്ക് എതനിര്തതയ്ക്ക്,  അല്ലക്ടോലത കേമബ്യൂടറനിലനയല്ല.  കേമബ്യൂടറനിലന
എതനിര്ക്കക്ടോന്  പറ്റുകമക്ടോ?  യനയ  യനതനിലന  വഴനിക്കയ്ക്ക്  കപക്ടോകുകേയനികല്ല;  അതനിലന
ആര്ക്കയ്ക്ക്  തടഞ്ഞെയ്ക്ക്   നനിര്തക്ടോന്  സക്ടോധനികയ?  ആരയ്ക്ക്  വനിചക്ടോരനിച്ചക്ടോലയ  തടുക്കക്ടോന്
പറ്റനില്ലകല്ലക്ടോ.  അതനിലലെ  നയപരമക്ടോയ വനിഷയലതയക്ടോണയ്ക്ക്  പക്ടോര്ടനി  എന്നുള്ള നനിലെയയ്ക്ക്
ഞങ്ങള  കേണനിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.   ഇകപ്പെക്ടോള  ടക്ടോകര്  മക്ടോറനിയ  സക്ടോഹചരശ്യതനില്   ലകേക്ടോയ്യെക്ടോന്
ആളനിലന കേനിട്ടുനനില്ല എന്നുള്ളതക്ടോണയ്ക്ക് പ്രധക്ടോനയ.   ലതങ്ങനില് കേയറക്ടോനയ ആളകേളനില്ല.
ലകേക്ടോയ്യെക്ടോകനക്ടോ  ലതങ്ങനില്  കേയറക്ടോകനക്ടോ  കപക്ടോയക്ടോല്  കേനിട്ടുനതയ്ക്ക്  ഇരുന്നൂകറക്ടോ  മുന്നൂകറക്ടോ
രൂപയക്ടോണയ്ക്ക്.  നനിര്മ്മക്ടോണ കജക്ടോലെനിക്കയ്ക്ക് കപക്ടോയക്ടോല് ലതക്ടോള്ളക്ടോയനിരയ-ആയനിരയ രൂപ വലര
കേനിട്ടുയ.  ഭൂമനിലയ  കേക്ടോര്ഷനികകേക്ടോല്പനതനിലന  ഉപക്ടോധനിയുയ  ഉറവനിടവമക്ടോയനി
കേണക്കക്ടോക്കനിയനിരുന സക്ടോനതയ്ക്ക് ഇനയ്ക്ക്  ഭൂമനി  കേകമക്ടോളതനിലലെ വലെനിയ ചരക്കക്ടോയനി.
അതകല്ല  റനിയല്  എകസ്റ്റേറ്റയ്ക്ക്  മക്ടോഫനിയ  എന  നനിലെയനികലെയയ്ക്ക്  വശ്യക്ടോഖശ്യക്ടോനവയ
വനിശേകേലെനവലമക്ടോലക്ക  ഉണക്ടോകുനതയ്ക്ക്.  ഭൂരയഗതയ്ക്ക്  മക്ടോഫനിയക്ടോ  സയഘങ്ങളയ
റനിയല്  എകസ്റ്റേറ്റയ്ക്ക്  വശ്യക്ടോപക്ടോരവയ  ശേക്തനിലപ്പെട്ടുവരുന്നുണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  നമ്മുലട  കേക്ടോര്ഷനികേ
കമഖലെയനില്  കേക്ടോര്ഷനികകേക്ടോല്പക്ടോദനതനിലന  പരനിമനിതനികേളക്ടോണയ്ക്ക്  സൃഷനിക്കലപ്പെടുനതയ്ക്ക്.
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ഇദൗ  പരനിമനിതനികേലള  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  കേണതനിലന  അടനിസക്ടോനതനില്  എടുത
നനിലെപക്ടോടക്ടോണയ്ക്ക്  കേരക്കൃഷനി.  അന്പതനിനക്ടോയനിരയ  അലല്ലങ്കനില്  ഒരുലെക്ഷയ  ഏക്കര്
സലെതയ്ക്ക്  കേരലനല്ക്കൃഷനി  എന  സമഷ്ട്രീപനയ  കൃഷനി  വകുപ്പെയ്ക്ക്  സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചു.  തനികേച്ചുയ
മക്ടോതൃകേക്ടോപരമക്ടോയനിട്ടുള്ളതക്ടോണതയ്ക്ക്.  കേക്ടോര്ഷനികകേക്ടോല്പക്ടോദനയ  വര്ദനിപ്പെനികകേ  എന
ദൃഢനനിശ്ചയയ  ലചയ്തുലകേക്ടോണ്ടുള്ള  നയയ  ഇദൗ  സന്ദര്ഭതനില്  സസഷ്ട്രീകേരനികന്നു
എന്നുള്ളതയ്ക്ക്  ആശേസക്ടോസകേരമക്ടോയ  നടപടനിയക്ടോണയ്ക്ക്.  കേക്ടോര്ഷനികേ  രയഗലത  പ്രശ്നങ്ങളനില്
ഇതരതനില്  വരുന  മക്ടോറ്റങ്ങലള  മനസനിലെക്ടോക്കനിലക്കക്ടോണ്ടുയ  സയസക്ടോനതനിലന
സക്ടോമൂഹശ്യവളര്ച്ചലയ  മുനനില്  കേണ്ടുലകേക്ടോണ്ടുമുള്ള  ഒരു  വഷ്ട്രീക്ഷണഗതനിലയ
രൂപലപ്പെടുത്തുനതനില്   പങ്കയ്ക്ക്  വഹനിക്കക്ടോന്  നമുക്കയ്ക്ക്  കൂടക്ടോയനിടയ്ക്ക്  കേഴനികയണതുണയ്ക്ക്.
അങ്ങലന   ഭൂമനിയുലട  സയരക്ഷണയ  ഉറപ്പെക്ടോക്കണയ.  കജവ  കകേരളമക്ടോയനിരനിക്കണയ
കൃഷനിലയ സയബന്ധനിച്ചുളള നമ്മുലട മദൗലെനികേ ലെക്ഷശ്യയ. പച്ചക്കറനിയനിലലെ  കേഷ്ട്രീടനക്ടോശേനിനനി
പ്രകയക്ടോഗലത  സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  എല്ലക്ടോവര്കയ  അറനിയക്ടോയ,  അകതകറനിച്ചയ്ക്ക്
പ്രസയഗനികക്കണ കേക്ടോരശ്യമനില്ല.  അതയ്ക്ക്  ആകരക്ടോഗശ്യമല്ല,  വലെനിയ കരക്ടോഗമക്ടോണയ്ക്ക്  സയഭക്ടോവന
ലചയ്യുനതയ്ക്ക്.  ഉള്ള  ആകരക്ടോഗശ്യയ  തകേര്ലതറനിഞ്ഞെയ്ക്ക്  പുതനിയ  കരക്ടോഗങ്ങള  സയഭക്ടോവന
ലചയ്യുന  വനിധതനികലെയയ്ക്ക്  മക്ടോറുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇലതല്ലക്ടോയ  വച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  ഒരു  കജവ
കകേരളതനിനക്ടോയനി  നയപരമക്ടോയ  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോകടക്ടോടുകൂടനിയുള്ള  പങ്കയ്ക്ക്  വഹനിക്കക്ടോന്
തഷ്ട്രീര്ച്ചയക്ടോയുയ  കൃഷനി  വകുപ്പെനിനയ്ക്ക്  ഊര്ജസസലെനക്ടോയ  മനനിയുലട  കനതൃതസതനില്
കേഴനിയുയ,  ശഷ്ട്രീ.  പനിണറക്ടോയനി  വനിജയലന കനതൃതസതനിലള്ള ഗവണ്ലമനനിനയ്ക്ക്  കേഴനിയുയ
എന ആത്മവനിശേസക്ടോസമക്ടോണുള്ളതയ്ക്ക്. 

സഹകേരണ കമഖലെ വക്ടോയ ലകേക്ടോടുകകേ, വക്ടോങ്ങുകേ എന നനിലെയനില് നനിനയ്ക്ക് മക്ടോറനി
ഇകപ്പെക്ടോള ത്രഷ്ട്രീ ടയര് സനിസ്റ്റേമക്ടോണയ്ക്ക്. 1,36,000 കകേക്ടോടനി രൂപയുലട ലഡകപ്പെക്ടോസനിറ്റയ്ക്ക്  ഇനയ്ക്ക്
സഹകേരണ  കമഖലെയനിലണയ്ക്ക്.  ഇദൗ  സഹകേരണ  കമഖലെലയ  കകേരളതനിലലെ
ജനങ്ങളലട മക്ടോതൃബക്ടോങ്കക്ടോയനി  ലപ്രക്ടോഫഷണകലെസയ്ക്ക് ലചയയ്ക്ക്,  കൂലറക്കൂടനി വനികേസനിപ്പെനിച്ചയ്ക്ക്
കദശേസക്ടോല്കൃത  ബക്ടോങ്കുകേളലട  സസഭക്ടോവകതക്ടോടുകൂടനി  എനക്ടോല്  അയകവറനിയതുയ
ജനകക്ഷമകേരവയ വനികേസകനക്ടോന്മുഖവമക്ടോയ പ്രവര്തനങ്ങളക്കയ്ക്ക് ഒരു മക്ടോതൃബക്ടോങ്കയ്ക്ക് എന
നനിലെയനികലെയയ്ക്ക്  വനിശേക്ടോലെമക്ടോയ അര്ത്ഥതനില് ലകേക്ടോണ്ടുവരുനതനിനയ്ക്ക്  ഏതയ്ക്ക്  രൂപതനില്
പങ്കയ്ക്ക്  വഹനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുലമനയ്ക്ക്  കേണക്കക്ടോക്കണയ.  കകേരളതനിലന  ബക്ടോങ്കക്ടോയനിരുന
എസയ്ക്ക്.ബനി.ടനി.-ലയ  എസയ്ക്ക്.ബനി.ലഎ.-യനികലെക്കയ്ക്ക്  ലെയനിപ്പെനികനതുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്
അടനിസക്ടോനപരമക്ടോയ കേക്ടോരശ്യങ്ങള പ്രകമയയ ചര്ച്ച ലചയകപ്പെക്ടോള നമ്മള വനിശേകേലെനയ
ലചയതക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇനയ്ക്ക്  ഏറ്റവയ  പ്രധക്ടോനലപ്പെട  ഒരു  ജനകേഷ്ട്രീയ  ധനകേക്ടോരശ്യ  കമഖലെയക്ടോയ
സഹകേരണ  കമഖലെലയ   കകേരള  വനികേസനതനിലന  ആയുധമക്ടോക്കനിലക്കക്ടോണ്ടുയ
ധനമക്ടോകനജയ്ക്ക് ലമനനില്  ഇദൗടുറ്റ  രൂപതനില്  ലപ്രക്ടോഫഷണകലെസയ്ക്ക്  ലചയ്തുലകേക്ടോണ്ടുയ
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വനികേസനിപ്പെനിച്ചുലകേക്ടോണ്ടുയ  കകേരളതനിലന  വളര്ച്ചയയ്ക്ക്  ഒരു  സക്ടോമതനികേ  കേരുലതന
നനിലെയനികലെയ്ക്കുയ  സഹകേരണ  പ്രസക്ടോനതനിലന  വളര്ച്ചയ്ക്കുയ   പരസര
പൂരകേമക്ടോക്കനിലക്കക്ടോണയ്ക്ക്  മുകനക്ടോടയ്ക്ക്  കപക്ടോകുനതനിലൂലട  സയസക്ടോനതനിലന സക്ടോമതനികേ
അടനിതറ  ഭദ്രമക്ടോക്കനിലയടുകനതനിനയ  വനികേസകനക്ടോന്മുഖമക്ടോയ  കകേരളയ
ലകേടനിപ്പെടുകനതനിനയ വനിശേക്ടോലെമക്ടോയ സക്ടോധശ്യതകേളള്ള ഇദൗ കമഖലെലയ ശേക്ടോസഷ്ട്രീയമക്ടോയ
സമഷ്ട്രീപനതനിലൂലട  വനികേസനിപ്പെനിച്ചുലകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്  തഷ്ട്രീര്ച്ചയക്ടോയുയ  ഇനയ്ക്ക്  സഹകേരണ
വകുപ്പെയ്ക്ക് കകേകേക്ടോരശ്യയ ലചയ്യുന ശഷ്ട്രീ. എ. സനി. ലമക്ടോയഷ്ട്രീലന കനതൃതസതനില് കേഴനിയുയ. ആ
ചുമതലെ നനിര്വ്വഹനികകേ എനതക്ടോയനിരനിക്കണയ നമ്മുലട കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടയ്ക്ക്. 

കേണ്സബ്യൂമര്  ലഫഡനിലന  പ്രശ്നങ്ങളമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  അകനസഷണയ
നടകകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനിലന  നനിജസനിതനി  പുറത്തുവരലട.  കേണ്സബ്യൂമര്  ലഫഡയ്ക്ക്
തകേര്ച്ചയുലട വക്കനിലെക്ടോയനിരുന്നു. നക്ടോശേതനില് നനിനയ്ക്ക് കേരകേയറുനതനിനള്ള സമഷ്ട്രീപനയ
സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചയ്ക്ക്  പ്രവര്തനിച്ചുവരനികേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ജനങ്ങള  ആഗ്രഹനികന  രൂപതനില്,
ജനകസവനതനിലന  ഉദക്ടോതമക്ടോയ  മക്ടോതൃകേയക്ടോയനി  കേണ്സബ്യൂമര്  ലഫഡനിലന
വനികേസനിപ്പെനിലച്ചടുകനതനില് പങ്കയ്ക്ക് വഹനിക്കക്ടോനക്ടോകേണയ. 

എല്ലക്ടോ  സലെത്തുയ  ടൂറനിസതനിലന  സര്ശേമുള്ള  ഒരനിടമക്ടോണയ്ക്ക്  കകേരളയ.
മക്ടോറ്റനിനനിര്തക്ടോലനക്ടോന്നുമനില്ല.  ബഷ്ട്രീച്ചയ്ക്ക്  ടൂറനിസയ,  കേക്ടോയല് ടൂറനിസയ,  കഹകറഞയ്ക്ക്  ടൂറനിസയ,
ലമഡനിക്കല്  ടൂറനിസയ,  ലഹറനികറ്റജയ്ക്ക്  ടൂറനിസയ,  പനില്ഗ്രനിയ  ടൂറനിസയ  അങ്ങലന
ടൂറനിസതനിലന നക്ടോനക്ടോവനിധതനിലള്ള കവവനിധശ്യവല്ക്കരണതനില് കലെക്ടോകേലത ഒരു
തറവക്ടോടയ്ക്ക്  കപക്ടോലലെ  കകേകേക്ടോരശ്യയ  ലചയ്യെക്ടോന്  കേഴനിയുന  വനിധതനില്  അനന്തവയ
വനിശേക്ടോലെവമക്ടോയ  സക്ടോധശ്യതകേളള്ള  ഒരു  കമഖലെയക്ടോണയ്ക്ക്  കകേരളതനിലലെ  ടൂറനിസയ.  ആ
ടൂറനിസയ  വനികേസനതനിനയ്ക്ക്  സക്ടോധശ്യമക്ടോയ  വനിധതനിലള്ള  പദതനികേളക്കയ്ക്ക്  ഭക്ടോവനക്ടോ
സമനമക്ടോയനി  നമ്മുലട  രക്ടോജശ്യതനിലന   23  ശേതമക്ടോനയ   ലതക്ടോഴനില്കമഖലെയുമക്ടോയനി
ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക് കേനിടകന ഒരു കമഖലെയക്ടോണനിതയ്ക്ക്. കകേരളതനിലന ഭക്ടോവനി വനികേസനതനിനയ്ക്ക്
ലപക്ടോടന്ഷശ്യലള്ള  രണയ്ക്ക്  കമഖലെകേളനില്  പ്രധക്ടോനലപ്പെട  ഒരു  കമഖലെയക്ടോണയ്ക്ക്  ടൂറനിസയ
കമഖലെ. ടൂറനിസലത സഞക്ടോരനികേളലട ലതക്കയ്ക്ക്-വടക്കയ്ക്ക് യക്ടോത്ര എന്നുള്ള അര്ത്ഥതനിലെല്ല
കേണനിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്,  മറനിച്ചയ്ക്ക്  വനിശേക്ടോലെമക്ടോയ അര്ത്ഥതനിലെക്ടോണയ്ക്ക്.  അതുലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക്  കേഴനിഞ്ഞെ
എല്.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനനിലന കേക്ടോലെതയ്ക്ക് ഗ്രക്ടോനയ്ക്ക് കകേരള കഷക്ടോപ്പെനിയഗയ്ക്ക് ലഫസ്റ്റേനിവല്
സയഘടനിപ്പെനിച്ചയ്ക്ക് കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപ്പെനിച്ചതുയ ഉല്സവ പദതനി, എലന ഗ്രക്ടോമയ-സദൗഹൃദഗ്രക്ടോമയ
എനഷ്ട്രീ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിച്ചതുയ  ലഹറനികറ്റജയ്ക്ക്  ടൂറനിസതനിനയ്ക്ക്
കകേരളതനിലന  സക്ടോയസക്ടോരനികേ,   കേളനിലതക്ടോടനിലെക്ടോയ മലെബക്ടോറനികനയുയ  ലകേക്ടോച്ചനികയയുയ
തനിരുവനിതക്ടോയകൂറനികനയുയ  സമനസയനിപ്പെനികന  സയഗമഭൂമനിയക്ടോയ  പറവര്-ലകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂര്
കമഖലെകേലള  ബന്ധലപ്പെടുതനിലക്കക്ടോണയ്ക്ക്  മുസനിരഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  കപതൃകേ  പദതനിക്കയ്ക്ക്  രൂപയ
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ലകേക്ടോടുതതുയ.  ഉതര  കകേരളതനിലലെ   ചരനിത്രമുറങ്ങുനതുയ  എനക്ടോല്
അതനിവനിശേക്ടോലെമക്ടോയ  സയസ്കൃതനിയുമുള്ള  ഒരു  നക്ടോടക്ടോണയ്ക്ക്  തലെകശ്ശേരനി.   തലെകശ്ശേരനിയനിലലെ
ടൂറനിസയ  വനികേസനതനിനകവണനി  അനയ്ക്ക്  ആവനിഷ്കരനിച്ച  തലെകശ്ശേരനി  ടൂറനിസയ  പദതനി
പനിനഷ്ട്രീടയ്ക്ക്  വന  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ഏലറ്റടുതനില്ല.  അതയ്ക്ക്  നനിശ്ചലെമക്ടോയനിക്കനിടകകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
നമ്മുലട  സയസ്കൃതനിലയ  ചരനിത്രതനിലന  സതശ്യക്ടോകനസഷണമക്ടോയക്ടോണയ്ക്ക്  കനരനികനയുയ
ലനറനിവനികനയുയ  മക്ടോര്ഗതനിലൂലട  നക്ടോയ  കേക്ടോണുനതയ്ക്ക്.  അങ്ങലന  ചരനിത്രതനിലന
സതശ്യക്ടോകനസഷണതനിലൂലട  ശേരനിയക്ടോയ  രൂപതനില്  ലഹറനികറ്റജയ്ക്ക്  ടൂറനിസലത
വനികേസനിപ്പെനിലച്ചടുക്കക്ടോനക്ടോകുയ.  അങ്ങലന  വന്കതക്ടോതനില്  വനികേസന  സക്ടോധശ്യതകേള
ലകേക്ടോണ്ടുവനയ്ക്ക്  ടൂറനിസലത  വനികേസനിപ്പെനിലച്ചടുകനതനിനയ്ക്ക്  കേഴനിയുയ  എനതയ്ക്ക്  വളലര
പ്രധക്ടോനമക്ടോണയ്ക്ക്.  മുസനിരഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  കപതൃകേ  പദതനിയുലട  ഒരു  ഘടയ  പൂര്തഷ്ട്രീകേരനിക്കക്ടോന്
കപക്ടോകുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനില്  നക്ടോനക്ടോവനിധതനിലള്ള  കപക്ടോരക്ടോയ്മകേള  സയഭവനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.
ആ  കുറവകേള  തനിരുതനി  രണക്ടോയഘട  വനികേസനപദതനിയനികലെയയ്ക്ക്
പ്രകവശേനികക്കണതക്ടോയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  അങ്ങലന  പ്രകവശേനികകമക്ടോള  നമ്മുലട  നക്ടോടനിലന
സയസക്ടോരതനിലന  ഒരു  കേളനിലതക്ടോടനില്  കപക്ടോലലെ  കേണക്കക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിയണയ.
രണക്ടോയനിരയ  വര്ഷങ്ങളക്കയ്ക്ക് മുന്പയ്ക്ക്  ഭക്ടോരതതനികലെയയ്ക്ക്  പ്രകവശേനയ നടതനി വശ്യക്ടോപക്ടോര
ബന്ധങ്ങളനികലെര്ലപ്പെട  ഒരു  ചരനിത്രമക്ടോണയ്ക്ക്  മുസനിരഷ്ട്രീസുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെട്ടുളളതയ്ക്ക്.
കറക്ടോമനികലെയുയ കചനയനികലെയുയ അറബനി രക്ടോജശ്യങ്ങളനികലെയുയ  ജനങ്ങളക്കയ്ക്ക് വശ്യക്ടോപക്ടോര
ബന്ധമുണക്ടോയനിരുന  മുസനിരഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  പടണയ  ജനങ്ങളലട  മുനനികലെയ്ക്കുയ  പുതനിയ
തലെമുറയനികലെകയ  കകേമക്ടോറ്റയ  ലചയ്തുലകേക്ടോണ്ടുയ  അവര്ക്കയ്ക്ക്  പങ്കയ്ക്ക്  വഹനികവക്ടോന്
കേഴനിയതക്ക വനിധതനിലമക്ടോണയ്ക്ക് മുസനിരഷ്ട്രീസയ്ക്ക് കപ്രക്ടോജകയ്ക്ക് എല്.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
വനിഭക്ടോവന  ലചയതയ്ക്ക്.  ആ   പദതനി  അതനിലന  അര്ത്ഥതനിലയ  ലെക്ഷശ്യപ്രക്ടോപ്തനിയനിലയ
എതക്ടോന്  കേഴനിയതക്ക  വനിധതനില്  മുകനക്ടോടയ്ക്ക്  ലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോനക്ടോകേണയ.  കലെക്ടോകേ
ശദയക്ടോകേര്ഷനികന  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടുള്ള  ലകേക്ടോച്ചനി  മുസനിരഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  ബനിനക്ടോലലെ   മുകനക്ടോടയ്ക്ക്
ലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോനക്ടോകേണയ.  തലെകശ്ശേരനി  കപതൃകേ  പദതനി  വനികേസനിപ്പെനിച്ചയ്ക്ക്  മുകനക്ടോടയ്ക്ക്
കപക്ടോകേണയ.  ആലെപ്പുഴയനികലെയ്ക്കുയ  മറ്റയ്ക്ക്  കമഖലെകേളനികലെയ്ക്കുയ  ചരനിത്ര  അകനസഷണലത
സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  ഹനിസ്റ്റേറനി  കേദൗണ്സനില്   പഠനയ  നടതനിയനിരുന്നു.  ലഹറനികറ്റജയ്ക്ക്
ടൂറനിസലത കൂടുതല് കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപ്പെനിക്കക്ടോനയ കലെക്ടോകേതനിലലെ മറ്റയ്ക്ക്  രക്ടോജശ്യങ്ങളമക്ടോയുള്ള
ബന്ധയ കൂടനികയക്ടോജനിപ്പെനിക്കക്ടോനയ നമുക്കക്ടോവശേശ്യമുള്ളതയ്ക്ക് എനക്ടോല് നമുക്കനില്ലക്ടോതതയ്ക്ക് അതയ്ക്ക്
സസഷ്ട്രീകേരനിക്കക്ടോയ.  അടനിസക്ടോന  തക്ടോല്പരശ്യങ്ങകളക്ടോ  ലെക്ഷശ്യങ്ങകളക്ടോ  ബലെനി  കേഴനിക്കക്ടോലത,
അവലയ  സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  നമ്മുലട  ടൂറനിസലത  തകദ്ദേശേഷ്ട്രീയമക്ടോയനി
വനികേസനിപ്പെനിലച്ചടുകനതനിനക്ടോയനി  വകുപ്പെയ്ക്ക്  നടത്തുന  എല്ലക്ടോ  പ്രവര്തനങ്ങളകയ
തഷ്ട്രീര്ച്ചയക്ടോയുയ കകേരളതനിലലെ ജനങ്ങളലട പനിന്തുണയുണക്ടോകുയ.  
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ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    എസയ്ക്ക്  .    ശേനിവകുമക്ടോര്:  സര്,  ഇദൗ  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനകേലള ഞക്ടോന്
എതനിര്കകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട എസയ്ക്ക്.  ശേര്മ്മ സയസക്ടോരനിച്ചുനനിര്തനിയ ടൂറനിസയ
കമഖലെലയ  സയബന്ധനിച്ചക്ടോണയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്  ആദശ്യയ  പറയക്ടോന്  ആഗ്രഹനികനതയ്ക്ക്.
കകേരളതനിലന വനികേസനയ ടൂറനിസവയ ലഎ.ടനി.യുമക്ടോയനി ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക് നനില്കകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
കേഴനിഞ്ഞെ  5  വര്ഷക്കക്ടോലെയ യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ടൂറനിസയ കമഖലെയുലട സമഗ്ര
വനികേസനതനിനകവണനിയുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള   ഏലറ്റടുതതനിലന   ഫലെമക്ടോയനി
കദശേഷ്ട്രീയ-അന്തര്കദ്ദേശേഷ്ട്രീയ  തലെങ്ങളനില്  ലഎകേശ്യരക്ടോഷസഭയുലട  അയഗഷ്ട്രീകേക്ടോരങ്ങള
ലെഭശ്യമക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിഞ. കേഴനിഞ്ഞെ  അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലെയ  വനികദശേ  ടൂറനിസ്റ്റുകേളലടയുയ
ലഡക്ടോമസ്റ്റേനികേയ്ക്ക്  ടൂറനിസ്റ്റുകേളലടയുയ  എണ്ണതനില്  ഉണക്ടോയനിട്ടുള്ള  വര്ദന  അതനിലന
ലതളനിവക്ടോണയ്ക്ക്.   ഉതരവക്ടോദനിത  ടൂറനിസലത  കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപ്പെനികന  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോയതനിലന  ഫലെമക്ടോയക്ടോണയ്ക്ക്  വനികദശേ  ടൂറനിസ്റ്റുകേള
2011-ല്  7.33  ലെക്ഷയ ആയനിരുനതയ്ക്ക്  2015-ല്  9.71  ലെക്ഷമക്ടോക്കനി  വര്ദനിപ്പെനിക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിച്ചതയ്ക്ക്.   അതുകപക്ടോലലെ  2011  കേക്ടോലെഘടതനില്, സര്ക്കക്ടോര് ചുമതലെ ഏലറ്റടുത
സമയതയ്ക്ക്  93.81  ലെക്ഷയ ആയനിരുന ലഡക്ടോമസ്റ്റേനികേയ്ക്ക് ടൂറനിസ്റ്റുകേളലട എണ്ണയ  2015-ല്
1,24,00,000 ആയനി വര്ദനിപ്പെനിക്കക്ടോന് കേഴനിഞ.  ഇതയ്ക്ക്  ടൂറനിസയ ഡനിപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്ലമനനിലന
കേണകകേളക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇവനിലട  സൂചനിപ്പെനിച്ചതുകപക്ടോലലെ,  ഏറ്റവയ  വലെനിയ
ലതക്ടോഴനില്ദക്ടോതക്ടോവക്ടോയനി ടൂറനിസയ കമഖലെലയ കേക്ടോണക്ടോന് സക്ടോധനികയ. 25  ലെക്ഷകതക്ടോളയ
ആളകേളക്കയ്ക്ക് ലതക്ടോഴനില് ലെഭശ്യമക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനിയുന ഒരു കമഖലെയക്ടോണയ്ക്ക് ടൂറനിസയ എന്നുള്ള
കേക്ടോരശ്യതനില്  സയശേയമനില്ല.  കകേരളതനിലന  സക്ടോധശ്യതകേളനസരനിച്ചയ്ക്ക്  മറ്റയ്ക്ക്
സയസക്ടോനങ്ങകളക്കക്ടോള  ടൂറനിസയ  കമഖലെയനില്  വളലരയധനികേയ  മുകനറക്ടോനണയ്ക്ക്.
ലഡക്ടോമസ്റ്റേനികേയ്ക്ക്  ടൂറനിസതനിലന  സക്ടോഹചരശ്യങ്ങള  പരനികശേക്ടോധനികകമക്ടോള  നമ്മുലട
സയസക്ടോനയ ഇനയ്ക്ക് ഇന്തശ്യയനില്  17-ാാമതക്ടോണയ്ക്ക്.  തമനിഴക്ടോടനില്  33  കകേക്ടോടനി ലഡക്ടോമസ്റ്റേനികേയ്ക്ക്
ടൂറനിസ്റ്റുകേള എത്തുകമക്ടോള കകേരളതനില്  1,14,00,000  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്ടോണയ്ക്ക് എത്തുനതയ്ക്ക്.
വനികദശേ  ടൂറനിസ്റ്റുകേളലട  കേക്ടോരശ്യതനില് നമ്മുലട  സയസക്ടോനതനിനയ്ക്ക്
7-ാം സക്ടോനമക്ടോണുള്ളതയ്ക്ക്.  തമനിഴക്ടോടനില് 46 ലെക്ഷതനില്പ്പെരയ ആളകേള എത്തുകമക്ടോള
കകേരളതനില്  9  ലെക്ഷതനില്പ്പെരയ  ആളകേളക്ടോണയ്ക്ക്  എത്തുനതയ്ക്ക്.  ടൂറനിസയ
കമഖലെയനില്   സയസക്ടോനതയ്ക്ക്  വളലരയധനികേയ  സക്ടോധശ്യതകേളലണങ്കനിലയ  അതയ്ക്ക്
പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുതക്ടോന് കേഴനിയുനനില്ല എന്നുള്ളതയ്ക്ക് നക്ടോയ  മനസനിലെക്ടോകക്കണ ഒനക്ടോണയ്ക്ക്.
മറ്റയ്ക്ക് സയസക്ടോനങ്ങളനില്നനിന്നുയ അയല് രക്ടോജശ്യങ്ങളനില്നനിന്നുമുള്ള മത്സരങ്ങളക്ടോയതനിനക്ടോലെക്ടോണയ്ക്ക്
സയസക്ടോനതയ്ക്ക്  അതയ്ക്ക്  കൂടുതലെക്ടോയനി  പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുതക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോതതയ്ക്ക്.
ടൂറനിസതനിലന   കകേന്ദ്രമക്ടോയനി  ശഷ്ട്രീലെങ്ക  മക്ടോറനിയനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  കകേരളതനില്
കഹക്ടോടലകേളനിലലെ  അമനിത  ചക്ടോര്ജയ്ക്ക്  വര്ദന,  കഫ്ലെെറ്റുകേളലട  കേണകനിവനിറ്റനി, വനികദശേ
കഫ്ലെെറ്റുകേള  കകേരളതനില്  കനരനിടനില്ലക്ടോത  സക്ടോഹചരശ്യയ,  കഫ്ലെെറ്റുകേളലട  അമനിത
ചക്ടോര്ജയ്ക്ക്  തുടങ്ങനിയവലയക്ടോക്ക പരനികശേക്ടോധനിച്ചയ്ക്ക്  ടൂറനിസയ കമഖലെയുലട വനികേസനതനിനയ്ക്ക്
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ആവശേശ്യമക്ടോയ നടപടനികേള സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണയ.  ടൂറനിസയ  കമഖലെയുലട  വനികേസനതനിനയ്ക്ക്
പ്രധക്ടോനമക്ടോയുയ  നക്ടോലെയ്ക്ക്  കമഖലെകേളനില്  സന്തുലെനിതവയ  സമഗ്രവമക്ടോയ  വനികേസനയ
ഉണക്ടോകകേണതുണയ്ക്ക്.  കേഴനിഞ്ഞെ  കേക്ടോലെഘടങ്ങള  അതയ്ക്ക്  അടനിസക്ടോനലപ്പെടുതനിയുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങളമക്ടോയക്ടോണയ്ക്ക്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോയതയ്ക്ക്.  അടനിസക്ടോന  സദൗകേരശ്യ
വനികേസനങ്ങളക്ടോണയ്ക്ക്  ഇനയ്ക്ക്  ടൂറനിസയ  കമഖലെയയ്ക്ക്  ഏറ്റവയ  പ്രധക്ടോനമക്ടോയനി  കവണതയ്ക്ക്.
ആയനിരക്കണക്കനിനയ്ക്ക്  ടൂറനിസ്റ്റുകേള  എതനികച്ചരുന  എലന  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലെമക്ടോയ
ശേയഖയമുഖതയ്ക്ക് എത്രകയക്ടോ കേക്ടോലെമക്ടോയനി  കലെറ്റുകേള  കേത്തുനനില്ല.  പുതനിയ കഹക്ടോടലകേള
ആവശേശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.  കകേരളതനിലള്ളതനികനക്കക്ടോള  മൂനനിരടനി  കഹക്ടോടലകേളക്ടോണയ്ക്ക്  ഇനയ്ക്ക്
ശഷ്ട്രീലെങ്കയനിലള്ളതയ്ക്ക്.  കകേരളലത  സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  ഏറ്റവയ  വലെനിയ  ലവല്ലുവനിളനിയക്ടോയനി
മക്ടോറനിയനിരനികന  മക്ടോലെനിനശ്യ  പ്രശ്നയ  പരനിഹരനികനതനിനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ  നടപടനി
സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണയ.  അതുകപക്ടോലലെ  കറക്ടോഡുകേള,  കലെറ്റുകേള  തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുയ
പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോക്കണയ. ലതരുവനക്ടോയളലട ശേലെശ്യയ കേക്ടോരണയ കകേരളതനില് ടൂറനിസ്റ്റുകേള
വരക്ടോന് ഭയകകേയക്ടോണയ്ക്ക്. ഇതനിലനക്ടോലക്ക ശേക്ടോശേസതമക്ടോയ പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോകേണയ. 

പനില്ഗ്രനിയ  ടൂറനിസലത  സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  കനക്ടോക്കനിയക്ടോല്  ഇദൗ  വര്ഷയ
ശേബരനിമലെയനില്  നവയബര്  മക്ടോസയ  16-ാം  തഷ്ട്രീയതനി  തഷ്ട്രീര്ത്ഥക്ടോടനയ
ആരയഭനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  പകക്ഷ ശേബരനിമലെ കറക്ടോഡുകേളലട നനിര്മ്മക്ടോണ പ്രവര്തനങ്ങള
ഇതുവലര  പൂര്തഷ്ട്രീകേരനിച്ചനിടനില്ല.  ഒരു  വര്ഷയ  ഏകേകദശേയ  മൂനരകക്കക്ടോടനികയക്ടോളയ
ആളകേള,  അതുയ  80  ശേതമക്ടോനതനില്  കൂടുതല് തമനിഴക്ടോടനില്നനിന്നുമക്ടോണയ്ക്ക്  വരുനതയ്ക്ക്.
കകേരളതനിലള്ള  സക്ടോഹചരശ്യങ്ങള  മനസനിലെക്ടോക്കനി   മറ്റയ്ക്ക്  സയസക്ടോനങ്ങളനില്നനിന്നുയ
അയ്യെപ്പെഭക്തന്മക്ടോര് അവരുലട കുടുയബങ്ങളയകൂടനി  വരുലനക്ടോരു സക്ടോഹചരശ്യലമക്ടോരുക്കക്ടോന്
കേഴനിഞ്ഞെക്ടോല്  തഷ്ട്രീര്ച്ചയക്ടോയുയ  ലഡക്ടോമസ്റ്റേനികേയ്ക്ക്  ടൂറനിസ്റ്റുകേളലട  എണ്ണയ  വര്ദനിപ്പെനിക്കക്ടോന്
കേഴനിയുനതക്ടോണയ്ക്ക്.   ആഭശ്യന്തര  ടൂറനിസയ   വര്ദനിപ്പെനികനതനിനള്ള  നടപടനികേളയ
സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണയ.  എല്ലക്ടോ പ്രകദശേങ്ങളനിലമുള്ള  അടനിസക്ടോന സദൗകേരശ്യങ്ങളലട അഭക്ടോവയ
പരനിഹരനികനതനിനയ്ക്ക്  ഇദൗ  ഗവണ്ലമനനിനയ്ക്ക്  എന്തക്ടോണയ്ക്ക്  ലചയ്യെക്ടോന്  സക്ടോധനികകേ
എനതനിലനകറനിച്ചയ്ക്ക് ആകലെക്ടോചനിക്കണയ. അതനിനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ ടൂറനിസയ ഇന്ഫക്ടോസക്ചര്
ഇന്ലവസ്റ്റേയ്ക്ക്ലമനയ്ക്ക്  മഷ്ട്രീറ്റയ്ക്ക് ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മനനിയുലട  കനതൃതസതനില്  നടതനി,
വനികദശേനികേളയ  വനികദശേമലെയക്ടോളനികേളമക്ടോയനി  കചര്ന്നുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  സക്ടോമതനികേയ
സസരൂപനിക്കണയ. 

മലറ്റക്ടോരു കേക്ടോരശ്യയ,  ലഡസ്റ്റേനികനഷന് ലഡവലെപ്ലമനക്ടോണയ്ക്ക്.  കകേരളതനിലലെ  ഏതയ്ക്ക്
പ്രകദശേലതയുയ  ടൂറനിസ്റ്റേയ്ക്ക്  ലസനര്  ആക്കനി  വളര്തനിലയടുക്കക്ടോന് കേഴനിയുലനക്ടോരു
സക്ടോഹചരശ്യമക്ടോണയ്ക്ക് ഉള്ളതയ്ക്ക്.  കകേരളലതയക്ടോലകേ  ലഡസ്റ്റേനികനഷനക്ടോയനി കേണ്ടുലകേക്ടോണ്ടുള്ള
ഒരു വനികേസന  പദതനിയക്ടോണയ്ക്ക്  ടൂറനിസയ  കമഖലെയനില് ഏലറ്റടുകക്കണതയ്ക്ക്. ഒകകക്ടോബര്
മക്ടോസയ  മുതല്  മക്ടോര്ച്ചയ്ക്ക്  മക്ടോസയ  വലരയക്ടോണയ്ക്ക്  കകേരളതനില്  ടൂറനിസ്റ്റുകേളലട  സഷ്ട്രീസണ്
എന്നുപറയുനതയ്ക്ക്.  65  ശേതമക്ടോനകതക്ടോളയ  ആളകേള  ആ  സമയതയ്ക്ക്  വരുന്നുണയ്ക്ക്.
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ബക്ടോക്കനി  ആറയ്ക്ക്  മക്ടോസലമന്നുപറയുനതയ്ക്ക്  ഓഫയ്ക്ക്  സഷ്ട്രീസണ്  ആണയ്ക്ക്.  ഇതുമക്ടോറ്റനി  365
ദനിവസവയ  ടൂറനിസ്റ്റേയ്ക്ക്  ലഡസ്റ്റേനികനഷനക്ടോക്കനി  കകേരളലത  മക്ടോറ്റനിലയടുക്കക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞെക്ടോല്
ലതക്ടോഴനില് കമഖലെയനിലയ സക്ടോമതനികേ കമഖലെയനിലയ കൂടുതല് പ്രകയക്ടോജനയ വരുതക്ടോന്
സക്ടോധനികയ. 

ലമഡനിക്കല് ടൂറനിസയ - കകേരളതനില് കലെക്ടോകേതയ്ക്ക് എവനിലട കേനിട്ടുന ചനികേനിത്സയുയ
അതനിനയ്ക്ക്  ആവശേശ്യമക്ടോയ  വനിദഗ്ദ്ധരക്ടോയ  കഡക്ടോകര്മക്ടോരുയ  സയവനിധക്ടോനങ്ങളമുണയ്ക്ക്.
ടൂറനിസ്റ്റുകേലള  കകേരളതനികലെയയ്ക്ക്  ആകേര്ഷനിച്ചയ്ക്ക്  ലമഡനിക്കല്  ടൂറനിസലത
കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞെക്ടോല്  സഷ്ട്രീസണ്  അല്ലക്ടോത  സമയത്തുയ  ആ
കമഖലെയനില് പുകരക്ടോഗതനി  ഉണക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനിയുയ.  ആയുര്കവ്വദതനിലന ഇദൗറ്റനില്ലമക്ടോണയ്ക്ക്
കകേരളയ.  ആയുര്കവ്വദ  ടൂറനിസലത ഒരു ലഡസ്റ്റേനികനഷനക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റക്ടോന്  കേഴനിയുനനില്ല.
മറ്റുപലെ രക്ടോജശ്യങ്ങളയ ഇദൗ രയഗതയ്ക്ക് വരനികേയക്ടോണയ്ക്ക്. 

സക്ടോഹസനികേ  ടൂറനിസയ  -  600  കേനികലെക്ടോമഷ്ട്രീറ്റര്  കേടല്തഷ്ട്രീരവയ  44  നദനികേളയ
വനങ്ങളയ  പര്വ്വതനനിരകേളമുള്ള  കകേരളതനില്  സക്ടോഹസനികേ  ടൂറനിസതനിനയ്ക്ക്
വളലരയധനികേയ  സക്ടോധശ്യതകേളണയ്ക്ക്.   60  ശേതമക്ടോനകതക്ടോളയ  യുവക്ടോക്കളക്ടോണയ്ക്ക്
ഇന്തശ്യയനിലള്ളതയ്ക്ക്.  അവര്ക്കയ്ക്ക്  ഇഷലപ്പെടുന  സക്ടോഹസനികേ  ടൂറനിസലത
കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപ്പെനികനതനിനള്ള നടപടനികേള സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണയ. 

മക്ടോനവകശേഷനി  വനികേസനയ  -  എലന  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലെമക്ടോയ
തനിരുവനന്തപുരലത കതക്കക്ടോടയ്ക്ക് ഗസ്റ്റേയ്ക്ക് ഹദൗസനില് കേനിറ്റയ്ക്ക്സയ്ക്ക് (കകേരള ഇന്സ്റ്റേനിറ്റബ്യൂടയ്ക്ക് ഓഫയ്ക്ക്
ടൂറനിസയ  ആനയ്ക്ക്  ടക്ടോവല്  സ്റ്റേഡഷ്ട്രീസയ്ക്ക്)  എന  ഒരു  സക്ടോപനമുണയ്ക്ക്.  കേഴനിഞ്ഞെ
ഗവണ്ലമനനിലന കേക്ടോലെതയ്ക്ക് ആ സക്ടോപനലത വളലരയധനികേയ  വനികേസനിപ്പെനികകേയുയ
അതനിനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ  പുതനിയ  ലകേടനിടങ്ങള   പണനികേഴനിപ്പെനികകേയുമുണക്ടോയനി.  കേനിറ്റയ്ക്ക്സയ്ക്ക്
എന  സക്ടോപനലത  ലസനര്  ഓഫയ്ക്ക്  എകയ്ക്ക് സലെന്സയ്ക്ക്  ആക്കനി  ഉയര്തനിലക്കക്ടോണയ്ക്ക്
മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുനതനിനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ  നടപടനികേള  സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണയ.  മക്ടോനവകശേഷനി
വനികേസനതനിലൂലട ഇദൗ കമഖലെയനില്  പുകരക്ടോഗതനി കകേവരനിക്കക്ടോന് കേഴനിയണയ. 

മക്ടോര്ക്കറ്റനിയഗയ്ക്ക്  കമഖലെലയ  സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  സൂചനിപ്പെനികകേയുണക്ടോയനി.
അതനിനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ പ്രവര്തനങ്ങള സര്ക്കക്ടോര് ഏലറ്റടുക്കണയ.  കകേരളതനിലലെ ഒരു
ടൂറനിസ്റ്റേയ്ക്ക് കകേന്ദ്രമക്ടോണയ്ക്ക് കവളനി ടൂറനിസ്റ്റേയ്ക്ക് വനികല്ലജയ്ക്ക്.  കേടലയ കേക്ടോയലയ സയകയക്ടോജനിച്ചുകേനിടകന
ഏറ്റവയ മകനക്ടോഹരമക്ടോയ ഒരു പ്രകദശേമക്ടോണനിതയ്ക്ക്.   അതനിലന ഒരു പ്രധക്ടോനലപ്പെട ടൂറനിസ്റ്റേയ്ക്ക്
കമഖലെയക്ടോയനി  വളര്തനിലയടുകനതനിനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ  നടപടനികേള  ഗവണ്ലമനനിലന
ഭക്ടോഗത്തുനനിനയ്ക്ക് ഉണക്ടോകേണലമന്നുപറയക്ടോന് ആഗ്രഹനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്. 

കലെക്ടോകേയ  ആരക്ടോധനികന  സയഗഷ്ട്രീതജ്ഞനക്ടോയ  ശഷ്ട്രീ.  അയജതയ്ക്ക്  അലെനിഖക്ടോലന
കനതൃതസതനില് ഒരു  സയഗഷ്ട്രീത  വനിദശ്യക്ടോലെയയ,  ഇന്തശ്യയനില്  ഒരു  സയസക്ടോനത്തുമനില്ല.
വനികദശേതയ്ക്ക്  കലെക്ടോകസഞല്സനില് മക്ടോത്രമക്ടോണുള്ളതയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  ഇന്തശ്യയനില്
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 സക്ടോപനികനതനിനകവണനി  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  എടുത  നടപടനി  ചനിലെ
ഉകദശ്യക്ടോഗസന്മക്ടോര്  പുറകകേക്ടോടയ്ക്ക്  പനിടനിച്ചുവലെനികന്നുലവന്നുള്ളതയ്ക്ക്  തനികേച്ചുയ
പ്രതനികഷധക്ടോര്ഹമക്ടോണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  ഇവനിലട  സക്ടോപനിച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  സയഗഷ്ട്രീതനക്ടോടകേ
അക്കക്ടോഡമനിയുലട  കനതൃതസതനില്  പ്രവര്തനങ്ങള  ഏലറ്റടുക്കണലമനക്ടോണയ്ക്ക്
ആവശേശ്യലപ്പെടുനതയ്ക്ക്. 

കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലെ  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ലമനനിലന  കേക്ടോലെഘടതനിലെക്ടോണയ്ക്ക്
കജവകൃഷനി കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപ്പെനികനതനിനയ്ക്ക് തുടക്കയകുറനിച്ചതയ്ക്ക്.  ഏകേകദശേയ 1500 കകേക്ടോടനി
രൂപയയ്ക്ക്  ഒരു  വര്ഷയ  പഴങ്ങളയ  പച്ചക്കറനികേളയ  തമനിഴക്ടോടനില്നനിന്നുയ
കേര്ണ്ണക്ടോടകേതനില്നനിന്നുയ കകേരളതനില് ലകേക്ടോണ്ടുവരുന്നു.  750  ടക്കയ്ക്ക് വക്ടോഹനങ്ങളനില്
പച്ചക്കറനികേളയ  പഴങ്ങളയ  ലകേക്ടോണ്ടുവനനിരുനതയ്ക്ക്  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ലമനനിലന
5  വര്ഷക്കക്ടോലെലത   പ്രവര്തനഫലെമക്ടോയനി   ഏകേകദശേയ   പകുതനി  അതക്ടോയതയ്ക്ക്
400  ടക്കക്ടോയനി  കുറയക്ടോന്  സക്ടോധനിച്ചു.   അതനിനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ  കൃഷനി  കകേരളതനില്
വര്ദനിപ്പെനികകേയുണക്ടോയനി. 42,477  ലഹകര്  സലെതയ്ക്ക്  2012-13-ല്  പച്ചക്കറനികേള
കൃഷനി  ലചയനിരുനതയ്ക്ക്  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  അധനികേക്ടോരലമക്ടോഴനിയുകമക്ടോള  90,533
ലഹകര് സലെതയ്ക്ക്  കൃഷനി  ലചയ്യെക്ടോനയ  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലെലയ
മുകനക്ടോട്ടുലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോനയ  കേഴനിഞ.  ആ  പക്ടോത  പനിന്തുടര്ന്നുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  പുതനിയ
സലെങ്ങളനില്  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലെയുലട  പ്രവര്തനങ്ങള  മുകനക്ടോട്ടുലകേക്ടോണ്ടു
കപക്ടോകേണലമനക്ടോണയ്ക്ക് എനനിക്കയ്ക്ക്  സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനള്ളതയ്ക്ക്.  ഇവനിലട കനരലത  സൂചനിപ്പെനിച്ച
മലറ്റക്ടോരു  കേക്ടോരശ്യയ,  ആകരക്ടോഗശ്യകമഖലെ  ഏറ്റവയ  വലെനിയ  ലവല്ലുവനിളനി  കനരനിട്ടു
ലകേക്ടോണനിരനികന്നുലവനതക്ടോണയ്ക്ക്.  പ്രധക്ടോന പ്രശ്നയ ജഷ്ട്രീവനിതലലശേലെഷ്ട്രീ  കരക്ടോഗങ്ങളണക്ടോകുന്നു,
കേശ്യക്ടോന്സര്  കരക്ടോഗങ്ങളളലപ്പെലട   മറ്റു  കരക്ടോഗങ്ങള  പനിടനിലപടുന്നു.  ഞക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞെ
പ്രക്ടോവശേശ്യയ  ഭക്ഷശ്യ  സുരക്ഷയുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  ഫുഡയ്ക്ക്  കസഫനി  ഉകദശ്യക്ടോഗസലര
തമനിഴക്ടോടനികലെയയ്ക്ക്  അയച്ചകപ്പെക്ടോള  അവനിലട  കേണ  കേക്ടോഴ്ച  ഭയക്ടോനകേമക്ടോയനിരുന്നു.  അവനിലട
പച്ചക്കറനിയുലടയുയ  പഴവര്ഗങ്ങളലടയുയ  കഗക്ടോഡദൗണുകേളനില്  കേഷ്ട്രീടനക്ടോശേനിനനികേള
അമനിതമക്ടോയനി  പ്രകയക്ടോഗനികനതനിനകവണനി  യക്ടോലതക്ടോരു  സക്ടോകങ്കതനികേ
പരനിജ്ഞക്ടോനവമനില്ലക്ടോത  ലതക്ടോഴനിലെക്ടോളനികേലള  നനിയമനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  അവരുലട
സദൗകേരശ്യയകപക്ടോലലെ കേഷ്ട്രീടനക്ടോശേനിനനികേള തളനിച്ചയ്ക്ക് പച്ചക്കറനികേളയ പഴവര്ഗങ്ങളയ ഇവനികടയയ്ക്ക്
അയയ്ക്കുകേയക്ടോണയ്ക്ക്  ലചയ്യുനതയ്ക്ക്.  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലെയനില്  ലലജവ  കൃഷനിലയ
കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപ്പെനികനതനിനള്ള  സമഗ്രമക്ടോയ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനികക്കണതക്ടോണയ്ക്ക്.
ഇതനില് ഏറ്റവയ പ്രധക്ടോനലപ്പെട കേക്ടോരശ്യയ,  ലലജവകൃഷനിയനികലെയയ്ക്ക് കപക്ടോകുകമക്ടോള രണ്ടുമൂനയ്ക്ക്
വര്ഷകതക്ടോളയ കൃഷനിക്കക്ടോര്കണക്ടോകുന നഷയ  നനികേത്തുനതനിനയ അവര്ക്കക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ
സദൗകേരശ്യങ്ങള ലചയ്തുലകേക്ടോടുകനതനിനയ ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് നടപടനി സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണയ. 
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മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്: ലലജവമദൗലെനികേവക്ടോദയ  പ്രശ്നമക്ടോലണനയ്ക്ക്  ശഷ്ട്രീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റക്ടോയ
പറഞ. അങ്ങയുലട അഭനിപ്രക്ടോയലമന്തക്ടോണയ്ക്ക്? 

ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    എസയ്ക്ക്  .    ശേനിവകുമക്ടോര്:  സര്,  അതയ്ക്ക്  ശഷ്ട്രീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റക്ടോമനിലന
അഭനിപ്രക്ടോയമക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇന്തശ്യയനില്  ആകരക്ടോഗശ്യപരനിപക്ടോലെന  രയഗതയ്ക്ക്  ഏറ്റവയ  മുനനില്
നനില്കന  സയസക്ടോനമക്ടോണയ്ക്ക്  കകേരളയ.  അതനിനയ്ക്ക്  ഏറ്റവയ  വലെനിയ  ലവല്ലുവനിളനിയക്ടോയനി
മക്ടോറനിലക്കക്ടോണനിരനികന  ജഷ്ട്രീവനിതലലശേലെഷ്ട്രീ  കരക്ടോഗങ്ങള  മക്ടോറ്റുനതനിനക്ടോയനി
ലലജവകൃഷനിയനികലെയയ്ക്ക്  മടങ്ങണയ.  അതനിനയ്ക്ക്  ഘടയഘടമക്ടോയുള്ള  നടപടനികേള
സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണലമന  കേക്ടോരശ്യതനില്  സയശേയമനില്ല.  ലനല്ക്കൃഷനിലയകറനിലച്ചക്ടോലക്ക
ഇവനിലട  സൂചനിപ്പെനികകേയുണക്ടോയനി.  കകേരളതനില്  ലനല്ക്കൃഷനി  നഷലപ്പെടക്ടോന്
കേക്ടോരണലമന്തക്ടോണയ്ക്ക്?  കകേരളതനിലന  ലനല്ലറകേളക്ടോയനിരുന  കുടനക്ടോടനിലനയുയ
പക്ടോലെക്കക്ടോടനിലനയുയ  കേല്ലറകേളക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റക്ടോന്  നടപടനിലയടുതതയ്ക്ക്  കകേരളതനിലലെ
എല്.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ആണയ്ക്ക്.  അവര് ഇവനിലട കേമബ്യൂടറനിലനയുയ ലമതനിയടനി  യനലതയുയ
എതനിര്തവരക്ടോണയ്ക്ക്.  ആധുനനികേ കേക്ടോലെഘടലത മുനനില് കേണ്ടുലകേക്ടോണയ്ക്ക് നടപ്പെനിലെക്ടോകന
പ്രവര്തനങ്ങലള കേക്ടോലെക്ടോകേക്ടോലെങ്ങളനില് എതനിര്കകേയുയ ലതറ്റുകേള മനസനിലെക്ടോകകമക്ടോള
അതനിലനകറനിച്ചയ്ക്ക്  ഒന്നുമറനിയക്ടോലത  പ്രസയഗനികന  തരതനിലള്ള  പ്രവൃതനികേളമക്ടോയനി
മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുനതുയ   ശേരനിയല്ല.  ഇദൗ  കേക്ടോരശ്യങ്ങലളക്ടോലക്ക  മനസനിലെക്ടോക്കനിയുള്ള
പ്രഖശ്യക്ടോപനങ്ങള കൃഷനി വകുപ്പുമനനി നടത്തുന്നുണയ്ക്ക്.  ആ പ്രഖശ്യക്ടോപനങ്ങള അനസരനിച്ചയ്ക്ക്
പ്രവര്തനികനതനിനള്ള നടപടനികേള ഉണക്ടോകേണലമനയ്ക്ക് അഭശ്യര്ത്ഥനികന്നു.   

ശഷ്ട്രീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതഷ്ട്രീശേന്: സര്, ഇനയ്ക്ക് മൂനയ്ക്ക് ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനകേളക്ടോണുള്ളതയ്ക്ക്. കൃഷനി,
സഹകേരണയ,  ടൂറനിസയ എനഷ്ട്രീ മൂനയ്ക്ക് വകുപ്പുകേളയ വളലര പ്രധക്ടോനലപ്പെടതക്ടോണയ്ക്ക്.  രക്ടോവനിലലെ
മുതല്  സയസക്ടോരനികന  പലെ  അയഗങ്ങളകയ  ഒരു  വനിഷയവയ  സയസക്ടോരനിക്കക്ടോന്
കേഴനിയക്ടോത  സനിതനിയക്ടോയനിരുന്നു.  ഇദൗ  പ്രധക്ടോനലപ്പെട  മൂനയ്ക്ക്  വകുപ്പുകേള  ഒരു  ദനിവസയ
ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥന ചര്ച്ചയക്ടോയനി വച്ചക്ടോല് അതയ്ക്ക്  ലപരനിഫറലെക്ടോയനി മക്ടോത്രമുള്ള ചര്ച്ച നടകന
സനിതനിയനികലെയയ്ക്ക്  കപക്ടോകുന്നു.  ഒരു വനിഷയലതകറനിച്ചുയ നനക്ടോയനി  സയസക്ടോരനിക്കക്ടോകനക്ടോ
കേക്ടോരശ്യങ്ങള  ഉളലപ്പെടുതക്ടോകനക്ടോ  കേഴനിയക്ടോത  അവസയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇനനിലയങ്കനിലയ
ഇതുകപക്ടോലലെ പ്രധക്ടോനലപ്പെട മൂനയ്ക്ക് വകുപ്പുകേള ഒരു ദനിവസയ ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥന ചര്ച്ചയനില്
വരക്ടോലത ശദനിക്കണലമനയ്ക്ക് അങ്ങകയക്ടോടയ്ക്ക് അഭശ്യര്ത്ഥനികന്നു. 

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്:  അതയ്ക്ക്  പരനികശേക്ടോധനിക്കക്ടോയ.  ഏതയ്ക്ക്  വനിഷയമക്ടോലണങ്കനിലയ  നമ്മുലട
ആളകേള  പ്രഗത്ഭന്മക്ടോരക്ടോയതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  വനിശേദമക്ടോയനി  സയസക്ടോരനികയ.  ഇനനി
ഇങ്ങലനയുണക്ടോകേക്ടോലത ശദനിക്കക്ടോയ. 
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സഹകേരണവയ വനികനക്ടോദസഞക്ടോരവയ വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    സനി  .    ലമക്ടോയഷ്ട്രീന്):
സര്,  സഹകേരണയ,  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ  എനഷ്ട്രീ  വകുപ്പുകേലള  സയബന്ധനിച്ചുള്ള
ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥന  ചര്ച്ചയനില്  പരനിമനിതമക്ടോയ  സമയതനിനള്ളനിലെക്ടോലണങ്കനിലയ
ക്രനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയ  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള  മുകനക്ടോട്ടുവച്ച  ബഹുമക്ടോനശ്യരക്ടോയ  അയഗങ്ങളക്കയ്ക്ക്
ആദശ്യയതലന  നന്ദനി  കരഖലപ്പെടുത്തുന്നു.  കകേരളഷ്ട്രീയ  ജനജഷ്ട്രീവനിതതനിലന  സമസ
കമഖലെകേലളയുയ  സര്ശേനികന  സഹകേരണ  കമഖലെലയ  കൂടുതല്  ശേക്ടോക്തഷ്ട്രീകേരനിച്ചയ്ക്ക്
സഹകേരണ  പ്രസക്ടോനങ്ങലളയക്ടോലകേ  സയകയക്ടോജനിപ്പെനിച്ചയ്ക്ക്  ജന  നന്മയ്ക്കുയ  നക്ടോടനിലന
വനികേസനതനിനമുള്ള  ശേക്തനിയക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റുകേ  എന  ഒരു  ബദല്  നനിലെപക്ടോടക്ടോണയ്ക്ക്
കകേരളതനിലലെ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  സസഷ്ട്രീകേരനിക്കക്ടോന്  ഉകദ്ദേശേനികനതയ്ക്ക്.   അതനിനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ
കേര്മ്മപരനിപക്ടോടനികേള,  ദര്ബ്ബലെമക്ടോയ  കമഖലെകേളനില്  ഇടലപടക്ടോനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ
പരനിശമങ്ങള  ഇദൗ  ചുരുങ്ങനിയ  ദനിവസങ്ങളകള്ളനില്തലന  ആരയഭനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.
ഹദൗസനിയഗയ്ക്ക്  ലഫഡകറഷലന  സനിതനിലയകറനിച്ചയ്ക്ക്  ഇവനിലട  എല്ലക്ടോവരുയ  ആകക്ഷപയ
ഉനയനിച്ചനിരുന്നു.  ഹദൗസനിയഗയ്ക്ക്  ലഫഡകറഷനനില്നനിന്നുയ  കലെക്ടോലണടുത  ആളകേളക്കയ്ക്ക്
പ്രമക്ടോണയ  തനിരനിലകേ  ലെഭനിക്കക്ടോതതുളലപ്പെലടയുള്ള  വനിഷയങ്ങളണയ്ക്ക്.   ഹദൗസനിയഗയ്ക്ക്
ലഫഡകറഷലന  സഹക്ടോയനിക്കക്ടോന്കവണനി  4.10  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ഓഹരനി
പങ്കക്ടോളനിതതനികലെയയ്ക്ക്  അവര്ക്കയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുതനിട്ടുണയ്ക്ക്.  പടനികേജക്ടോതനി  പടനികേവര്ഗ
കമഖലെയനിലലെ  സയഘങ്ങള   ദര്ബ്ബലെമക്ടോയതനിനക്ടോല്  അവര്ക്കയ്ക്ക്   സഹക്ടോയയ  നല്കേക്ടോന്
നടപടനികേള  സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  1.20  കകേക്ടോടനി  രൂപയുലട  സഹക്ടോയയ  ഇവര്ക്കയ്ക്ക്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  എസയ്ക്ക്.എച്ചയ്ക്ക്.  ഗ്രൂപ്പുകേലള പ്രകതശ്യകേയ  സഹക്ടോയനിക്കക്ടോനള്ള നടപടനികേളയ
സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ.  അതുകപക്ടോലലെ  ഫക്ടോര്കമഴയ്ക്ക്  സര്വഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  ലസനറുകേള
ആരയഭനികനതനിനയ്ക്ക്  സയഘങ്ങലള  സഹക്ടോയനികന  നനിലെപക്ടോടുകേള  സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.
കനരലത  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  എസയ്ക്ക്.  ശേര്മ്മ  സൂചനിപ്പെനിച്ചതുകപക്ടോലലെ  കൃഷനിയുയ
സഹകേരണവയ  പരസരയ  ബന്ധലപ്പെട്ടുകേനിടകന  വകുപ്പുകേള  എന  നനിലെയയ്ക്ക്
കയക്ടോജനിച്ചുപ്രവര്തനിക്കക്ടോനള്ള  അന്തരഷ്ട്രീക്ഷയ  ആവശേശ്യമക്ടോയതനിനക്ടോല്  അതനിലന
ശേക്തനിലപ്പെടുതക്ടോനക്ടോയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  മക്ടോര്ക്കറ്റനിയഗയ്ക്ക്  സയഘങ്ങളലട  പ്രവര്തനതനില്
ഇടലപടക്ടോനള്ള  സഹക്ടോയവയ  ഇദൗ  ദനിവസതനിനള്ളനില്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  വളലര
കമക്ടോശേലപ്പെട  സനിതനിയനിലെക്ടോയനിരുന  എസയ്ക്ക്.സനി./എസയ്ക്ക്.ടനി.  ലഫഡകറഷലന
സഹക്ടോയനിക്കക്ടോനക്ടോയനി  സര്ക്കക്ടോര് നടപടനി  സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ സയഘങ്ങളയ
സക്ടോമതനികേമക്ടോയനി  വളലര  പനിനനിലെക്ടോയതനിനക്ടോല്  എന്.സനി.ഡനി.സനി.-യുലട
പദതനിപ്രകേക്ടോരയ  292  ലെക്ഷയ  രൂപ  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ  സയഘങ്ങലള സഹക്ടോയനിക്കക്ടോനക്ടോയനി
അനവദനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.   ടൂറനിസയ  കമഖലെയനില്  പ്രവര്തനികന  രണയ്ക്ക്  സയഘങ്ങളക്കയ്ക്ക്
332.35  ലെക്ഷയ  രൂപയുലട  സഹക്ടോയയ  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  പ്രക്ടോഥമനികേ
സയഘങ്ങളളലപ്പെലടയുള്ള  കകേക്ടോര്  ബക്ടോങ്കനിയഗയ്ക്ക്  സയവനിധക്ടോനതനിലയ  വകുപ്പെനിലന
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ഇടലപടലണക്ടോവകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  കേമബ്യൂടലലറകസഷന്  നടപ്പെനിലെക്ടോകനതനിനകവണനി  ബജറ്റയ്ക്ക്
വനിഹനിതതനിലന  പരനിമനിതനികേളക്കകേത്തുനനിന്നുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  7  സയഘങ്ങളലട  കകേക്ടോര്
ബക്ടോങ്കനിയഗയ്ക്ക് സയവനിധക്ടോനലത സഹക്ടോയനിക്കക്ടോനക്ടോയനി  66  ലെക്ഷയ രൂപ നല്കേക്ടോന് വകുപ്പെയ്ക്ക്
തയ്യെക്ടോറക്ടോയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  വളലര  ദര്ബ്ബലെമക്ടോയ  പ്രക്ടോഥമനികേ  സയഘങ്ങലള
സഹക്ടോയനിക്കക്ടോനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ നടപടനികേള  സസഷ്ട്രീകേരനികകേയുയ സയസക്ടോന സഹകേരണ
കേണ്സബ്യൂമര്  ലഫഡകറഷനയ്ക്ക്  ഉത്സവകേക്ടോലെങ്ങളനില് സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില് സക്ടോധനയ
വനിറ്റതനിലന വനിഹനിതതനികലെയയ്ക്ക് ലകേക്ടോടുക്കക്ടോനണക്ടോയനിരുന  10  കകേക്ടോടനി  രൂപ ഇതനിനകേയ
നല്കേനിയനിട്ടുമുണയ്ക്ക്. ചുരുങ്ങനിയ  ദനിവസങ്ങളകള്ളനില്  ലചയ  കേക്ടോരശ്യങ്ങള
സൂചനിപ്പെനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്. മക്ടോതൃകേക്ടോ സയഘങ്ങലള സഹക്ടോയനിക്കക്ടോനള്ള പദതനിപ്രകേക്ടോരയ നക്ടോലെയ്ക്ക്
സയഘങ്ങലള  സഹക്ടോയനിക്കക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ്ക്ക്.  അതുകപക്ടോലലെ  കേക്ടോര്ഷനികേരയഗതയ്ക്ക്
സസയയപരശ്യക്ടോപ്തത  ലലകേവരനികനതനിനക്ടോയനി  കേര്ഷകേലര  സഹക്ടോയനികന
മണ്ണുപരനികശേക്ടോധനക്ടോ കകേന്ദ്രയ,  ടനിഷബ്യൂ കേളച്ചര് ലെക്ടോബയ്ക്ക്,  കേക്ടോര്ഷനികേ സര്വ്വകേലെക്ടോശേക്ടോലെയനില്
അഫനിലെനികയറ്റയ്ക്ക്  ലചയ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റയ്ക്ക്  കകേക്ടോഴയ്ക്ക്  തുടങ്ങനിയവ  നടപ്പെനിലെക്ടോകനതനിനള്ള
പദതനികേളക്കയ്ക്ക്  സഹക്ടോയയ  അനവദനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  സക്ടോമൂഹശ്യ  പ്രതനിബദതയുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങകളലറ്റടുകന  സയഘങ്ങലള  സഹക്ടോയനികകേ  എന  സഹകേരണ
ധര്മ്മതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി   അതരയ  സയഘലത  സഹക്ടോയനിക്കക്ടോന്  സഹകേരണ
പ്രസക്ടോനയ തയ്യെക്ടോറക്ടോയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ഇവനിലട ഏറ്റവയ കൂടുതല് ചര്ച്ച ലചയ്യെലപ്പെട വനിഷയമക്ടോയ
ലലജവ  പച്ചക്കറനി  കൃഷനി  കമഖലെയനില്  കൃഷനി  വകുപ്പെയ്ക്ക്  നല്ല  രഷ്ട്രീതനിയനില്  പരനിശമയ
നടത്തുന്നുണയ്ക്ക്.  സഹകേരണ  സയഘങ്ങളതലന  നഴറനികേളണക്ടോക്കനി  ലലത  വനിതരണയ
ലചയയ്ക്ക് അവയുലട പരനിപക്ടോലെനതനിനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ സദൗകേരശ്യമുണക്ടോക്കനി, ലലജവ പച്ചക്കറനി
കൃഷനിയുലട ഉല്പക്ടോദനയ കകേരളതനിലന ഒരു വനികേക്ടോരമക്ടോയനി മക്ടോറുന രഷ്ട്രീതനിയനില് ഇടലപടക്ടോന്
സഹകേരണ  പ്രസക്ടോനതനിനക്ടോയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  മുഖശ്യമനനിയുലട  സക്ടോനനിദശ്യതനില്  കേഴനിഞ്ഞെ
ദനിവസയ  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയുയ  തകദ്ദേശേ  സസയയഭരണ  വകുപ്പുമനനിയുയ  ജലെകസചന
വകുപ്പുമനനിയുയ  സഹകേരണ  വകുപ്പുമനനിയുലമല്ലക്ടോയ  കചര്നയ്ക്ക്  ലലജവ  പച്ചക്കറനി
കൃഷനിയുലട  നടതനിപ്പുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെട  കേക്ടോരശ്യതനില്  ഗദൗരവമക്ടോയ  ആകലെക്ടോചന
നടതനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്. കൃഷനി ലചയ്യുനതനിനയ്ക്ക് തകദ്ദേശേ സസയയഭരണ സക്ടോപനങ്ങളലടയുയ കൃഷനി
വകുപ്പെനികനയുയ  ഫണയ്ക്ക്  വനിഹനിതമുണയ്ക്ക്.  അതുകപക്ടോലലെ  ജലെകസചനവമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെട
കേക്ടോരശ്യതനില് ഇറനികഗഷന് വകുപ്പെനിനയ്ക്ക്  സഹക്ടോയനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനികയ.  ഇദൗ വകുപ്പുകേളലട
സയകയക്ടോജനയ  ലലജവകൃഷനിയുലട  കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനതനിനയ്ക്ക്  ഏലറ   സഹക്ടോയകേമക്ടോകുയ
എനക്ടോണയ്ക്ക്   മനസനിലെക്ടോകനതയ്ക്ക്.  അങ്ങലന  ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കലപ്പെടുന  സക്ടോധനങ്ങള
വനിറ്റഴനിക്കക്ടോന് കേഴനിയുന മക്ടോര്ക്കറ്റനിയഗയ്ക്ക് ശയഖലെ സഹകേരണ പ്രസക്ടോനതനിലണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്
പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുത്തുനതനിനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ  ആകലെക്ടോചനകേള  സര്ക്കക്ടോര്  തലെതനില്
നടന്നുകേഴനിഞ. ചുരുങ്ങനിയ ദനിവസങ്ങളകള്ളനില് ലചയ കേക്ടോരശ്യങ്ങള മക്ടോത്രമക്ടോണയ്ക്ക് ഞക്ടോന്
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സൂചനിപ്പെനിച്ചതയ്ക്ക്.  സഹകേരണ  വകുപ്പെനിലന  പ്രവര്തനങ്ങളനിലള്ള  പ്രയക്ടോസങ്ങലള
സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  ചനിലെ  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  അയഗങ്ങള  ഇവനിലട  സൂചനിപ്പെനിച്ചു.  പണ്ഡനിറ്റയ്ക്ക്
ജവഹര്ലെക്ടോല് ലനഹ്റുവനിലന കേക്ടോലെയ മുതല് സഹകേരണ പ്രസക്ടോനതനിനണക്ടോയനിരുന
ഇളവകേളയ ആനകൂലെശ്യങ്ങളമക്ടോണയ്ക്ക് നനികഷധനിക്കലപ്പെടതയ്ക്ക്. അതയ്ക്ക് പുതനിയ കേക്ടോലെഘടതനിലന
നയതനിലന ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണയ്ക്ക്. നവ ലെനിബറല് നയങ്ങള മലറ്റല്ലക്ടോ കമഖലെയനിലയ കേകമക്ടോളയ
തുറനനിടുനതുകപക്ടോലലെ  സഹകേരണ  കമഖലെയ്ക്കുണക്ടോയനിരുന  പ്രകതശ്യകേ  ഇളവകേളയ
ആനകൂലെശ്യങ്ങളയ  നനികഷധനികന  നയങ്ങള  നടപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയകതക്ടോടുകൂടനിയക്ടോണയ്ക്ക്    ആ
പ്രശ്നയ  ഉദയയ ലചയതയ്ക്ക്. എല്ലക്ടോ അയഗങ്ങളയ ഇതനികനക്ടോടയ്ക്ക് കയക്ടോജനിച്ചക്ടോണയ്ക്ക് സയസക്ടോരനിച്ചതയ്ക്ക്.
കകേന്ദ്ര നനിയമതനില്  സയസക്ടോനതനിനയ്ക്ക് അനകയക്ടോജശ്യമല്ലക്ടോത രഷ്ട്രീതനിയനില് ഉണക്ടോയ
ചനിലെ  നനിബന്ധനകേള,  കവദശ്യനക്ടോഥന് കേമ്മനിറ്റനി  റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്,  ബക്ടോങ്കനിയഗയ്ക്ക്  നനിയനണ
കഭദഗതനി  നനിയമതനിലണക്ടോയ  പ്രശ്നയ  ഇലതക്ടോലക്കലക്കക്ടോണയ്ക്ക്  സഹകേരണ
സക്ടോപനങ്ങളനിലെക്ടോലകേ  കേള്ളപ്പെണമക്ടോലണനയ്ക്ക്  പ്രചരണയ  വരനികേയക്ടോണയ്ക്ക്.
സതശ്യസന്ധമക്ടോയനി  ജനകേഷ്ട്രീയ  വനിശേസക്ടോസകതക്ടോലട  പ്രവര്തനികന  ഗ്രക്ടോമഷ്ട്രീണ
ജനവനിഭക്ടോഗങ്ങളക്കയ്ക്ക് നനിരന്തരയ ബന്ധമുള്ള,  ഏറ്റവയ സുതക്ടോരശ്യമക്ടോയനി പ്രവര്തനികന
സഹകേരണ  സക്ടോപനങ്ങളനില്  ഇന്കേയ  ടക്ടോകയ്ക്ക്  ഡനിപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്ലമനനിലന  പരനികശേക്ടോധന
നടകകേയക്ടോണയ്ക്ക്.

ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതക്ടോമസയ്ക്ക്:  സര്,  എലന നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെതനിലലെ ഇടപ്പെള്ളനി
സര്വ്വഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  സഹകേരണ  ബക്ടോങ്കനില്നനിന്നുയ  സനി.ബനി.ലഎ.  കേള്ളപ്പെണയ
പനിടനിലച്ചടുതതുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  വലെനിയ വക്ടോര്തകേള വനനിരുന്നു.  അതനിലനപ്പെറ്റനി
അകനസഷനിച്ചക്ടോല് നനക്ടോയനിരുന്നു. 

ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    സനി  .    ലമക്ടോയഷ്ട്രീന്:  സര്,  ഏലതങ്കനിലയ ഒരു സയഭവതനിലന കപരനില്
സഹകേരണ  പ്രസക്ടോനങ്ങള  ലമക്ടോതതനില്  ഇങ്ങലനയക്ടോണയ്ക്ക്  എന്നുപറയുന  ഒരു
ആകക്ഷപമക്ടോണയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്  പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്.  കേക്ഷനിരക്ടോഷഷ്ട്രീയ  വശ്യതശ്യക്ടോസമനില്ലക്ടോലത
ജനപ്രതനിനനിധനികേള  സഹകേരണപ്രസക്ടോനയ  കകേകേക്ടോരശ്യയ  ലചയ്യുനവരക്ടോണയ്ക്ക്.
ഏലതങ്കനിലയ  ഒരു  സലെത്തുലണങ്കനില്  അതുമക്ടോത്രയ  പറയുനതനിനപകേരയ
സര്വ്വവശ്യക്ടോപനിയക്ടോയനി  പറയുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അകനസഷണതനില്  ഭയലപ്പെകടണ
കേക്ടോരശ്യമുലണനയ്ക്ക്  എനനിക്കയ്ക്ക്  കതക്ടോന്നുനനില്ല.  പകക്ഷ,  കദനയദനിനയ  ഇന്കേയ  ടക്ടോകയ്ക്ക്
ഡനിപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്ലമനയ്ക്ക് ഇവനിടലത ഫയലകേള എടുത്തുലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുന അവസയുണയ്ക്ക്. 

പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവയ്ക്ക്  (ശഷ്ട്രീ  .    രകമശേയ്ക്ക്  ലചനനിതലെ):  സര്,  കേഴനിഞ്ഞെ
ഗവണ്ലമനനിലന  കേക്ടോലെതയ്ക്ക്  ഇക്കക്ടോരശ്യയ  കകേന്ദ്ര  ധനകേക്ടോരശ്യ  വകുപ്പുമനനിയുമക്ടോയനി
സയസക്ടോരനിച്ചതക്ടോണയ്ക്ക്.  അകദ്ദേഹയ   ഇക്കക്ടോരശ്യതനില്  വളലര  അനഭക്ടോവപൂര്വ്വമക്ടോയ
നനിലെപക്ടോടയ്ക്ക്  സസഷ്ട്രീകേരനികകേയുയ ഗുജറക്ടോതനിലയ മറ്റയ്ക്ക് പലെ സയസക്ടോനങ്ങളനിലയ ഇതരയ
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പരക്ടോതനികേള  ഉള്ളതക്ടോയനി  പറയുകേയുമുണക്ടോയനി.  സഭക്ടോസകമ്മളനയ  കേഴനിഞ്ഞെയ്ക്ക്
ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  അങ്ങയ്ക്ക്  കകേന്ദ്ര   ധനകേക്ടോരശ്യ  വകുപ്പുമനനിലയക്കണയ്ക്ക്  ഇദൗ  പ്രശ്നയ
ഉനയനിച്ചക്ടോല്  പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോക്കക്ടോന്  സക്ടോധനികലമനക്ടോണയ്ക്ക്  എലന  വനിശേസക്ടോസയ.
അതനിനയ്ക്ക് അങ്ങയ്ക്ക് മുന്കകേ എടുകകമക്ടോ? 

ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    സനി  .    ലമക്ടോയഷ്ട്രീന്:  സര്,  കകേന്ദ്ര  ധനകേക്ടോരശ്യ  വകുപ്പുമനനിക്കയ്ക്ക്
ഇതനിനകേയതലന ഇദൗ വനിഷയതനില് നനികവദനയ നല്കേനിയനിരുന്നു.  അകദ്ദേഹതനിലന
കഡറ്റയ്ക്ക്  വക്ടോങ്ങനിയതനിനകശേഷയ  ഞക്ടോന്  ഡല്ഹനിയനില്  കപക്ടോയനിരുലനങ്കനിലയ
അകദ്ദേഹലത കേക്ടോണക്ടോന് സക്ടോധനിച്ചനില്ല, വഷ്ട്രീണ്ടുയ ശമനിക്കക്ടോയ. മുമയ്ക്ക് നടതനിയ ശമതനിനയ്ക്ക്
ഇകപ്പെക്ടോഴയ മറുപടനിയനില്ലക്ടോത അവസയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇക്കക്ടോരശ്യതനില് ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് മുന്കകേ
എടുകലമന്നുതലനയക്ടോണയ്ക്ക്  പറയക്ടോനള്ളതയ്ക്ക്.  ഇതരയ  പ്രശ്നങ്ങള
കനരനിടുന്നുലണന്നുള്ളതയ്ക്ക്  ശേരനിയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  പരനിഹരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുന
നടപടനികേളനികലെയയ്ക്ക്  സഹകേരണ  കമഖലെയനിലള്ള  എല്ലക്ടോ  സഹകേക്ടോരനികേളകയകൂടനി
കയക്ടോജനിച്ചയ്ക്ക്  കപക്ടോകേക്ടോന്  കേഴനിയുയ.  സഹകേരണ  വകുപ്പെനിലന
ആധുനനികേവല്ക്കരണലതകറനിച്ചയ്ക്ക്  പുതനിയ  ബക്ടോങ്കനിയഗയ്ക്ക്  സയവനിധക്ടോനവമക്ടോയനി
ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക് വളലര ഗദൗരവപൂര്വ്വമക്ടോയ ചര്ച്ച ഇവനിലടയുണക്ടോയനി.  ശഷ്ട്രീ. അബ്ദുല് ഹമഷ്ട്രീദയ്ക്ക്
സൂചനിപ്പെനിച്ചതയ്ക്ക്,  സഹകേരണ  കമഖലെയനില്   ഇടപക്ടോടുകേക്ടോരക്ടോയനി  വരുനവരുലട
പ്രക്ടോയലതകറനിച്ചക്ടോണയ്ക്ക്. അതയ്ക്ക് സതശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്. യുവതലെമുറ സഹകേരണ കമഖലെയനികലെയയ്ക്ക്
ആകേര്ഷനിക്കലപ്പെടുനനില്ല  40  വയസനിനമുകേളനിലള്ളവരുലട  ഇടപക്ടോടുകകേന്ദ്രമക്ടോയനി
സഹകേരണ ബക്ടോങ്കനിയഗയ്ക്ക് കമഖലെ മക്ടോറനിയനിട്ടുലണന്നുള്ളതയ്ക്ക് ഒരു പഠനതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
അകദ്ദേഹയ  സൂചനിപ്പെനിച്ചതയ്ക്ക്  ശേരനിയക്ടോണയ്ക്ക്.  പുതുതലെമുറ  ബക്ടോങ്കുകേളലട  സയവനിധക്ടോനയ  ആ
രഷ്ട്രീതനിയനിലെക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇ-ബക്ടോങ്കനിയഗയ്ക്ക്,  ലമക്ടോകബല്  ബക്ടോങ്കനിയഗയ്ക്ക്  തുടങ്ങനിയ  ആധുനനികേ
സയവനിധക്ടോനങ്ങകളക്ടോടയ്ക്ക് മത്സരനിലച്ചതക്ടോന് സഹകേരണ കമഖലെയയ്ക്ക് ആകുനനിലല്ലന കുറവയ്ക്ക്
പരനിഹരനിക്കക്ടോനള്ള ഇടലപടലകേളക്ടോണയ്ക്ക്  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ഇകപ്പെക്ടോള നടത്തുനതയ്ക്ക്.  മക്ടോര്ച്ചയ്ക്ക്
മക്ടോസകതക്ടോടുകൂടനി സഹകേരണ വകുപ്പെയ്ക്ക് ഇ-ഓഫഷ്ട്രീസയ്ക്ക് ആക്കക്ടോന് സക്ടോധനികയ.  ഇതനിലന
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  സയഘങ്ങളനില്  കകേക്ടോര്  ബക്ടോങ്കനിയഗയ്ക്ക്  സയവനിധക്ടോനയ  ഏര്ലപ്പെടുത്തുനതനിനയ്ക്ക്
കസ്റ്റേറ്റയ്ക്ക്  ലലെവല്  കേമ്മനിറ്റനിയുലട  പരനിശമങ്ങള   നടകകേയക്ടോണയ്ക്ക്.   എല്ലക്ടോവരുലടയുയ
കയക്ടോജനികപ്പെക്ടോലട  വളലരലപ്പെലടനയ്ക്ക്  ആ  കനടതനികലെയയ്ക്ക്  എതക്ടോന്  കേഴനിയുയ.
അങ്ങലനയക്ടോകുകമക്ടോള  സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുയ  ഓഡനിറ്റനിലന  കേക്ടോരശ്യതനില്  മക്ടോറ്റയ
കവണനിവരുയ.  അതനിനയ്ക്ക്  ഓഡനിറ്റയ്ക്ക്  മക്ടോനസല്  പരനിഷ്കരണയ,  പുതനിയ  കസക്ടോഫയ്ക്ക് ലവയര്
തുടങ്ങനിയ   കേക്ടോരശ്യങ്ങളകൂടനി  നനിര്വ്വഹനികക്കണതുണയ്ക്ക്.   കപ്രമറനിസയഘങ്ങള  വലര
കകേക്ടോര് ബക്ടോങ്കനിയഗയ്ക്ക് സയവനിധക്ടോനയ നല്ല രഷ്ട്രീതനിയനില് നടതനിലക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേണയ. അവലര
സഹക്ടോയനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുന  സനിതനി  ഉണക്ടോകേണലമന്നുതലനയക്ടോണയ്ക്ക്  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടയ്ക്ക്.
കജവപച്ചക്കറനിലയ  സയബന്ധനിച്ചുയ  ഇവനിലട  സൂചനിപ്പെനികകേയുണക്ടോയനി.
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കജവപച്ചക്കറനിയുലട വനില്പ്പെനയ്ക്കുള്ള സയവനിധക്ടോനയ ഒരുകനതനിലനകറനിച്ചുപറഞ.
കഗക്ടോഡദൗണുകേള  സഹകേരണ  പ്രസക്ടോനങ്ങളക്കയ്ക്ക്  നനിര്മ്മനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുയ.
അകതക്ടോലടക്ടോപ്പെയ  എയര്  കേണഷ്ട്രീഷന്  ലചയ  ലഡലെനിവറനി  വക്ടോനകേള  കൃഷനിക്കക്ടോലര
സഹക്ടോയനിക്കക്ടോന് കേഴനിയുന രഷ്ട്രീതനിയനില് സഹകേരണ പ്രസക്ടോനതനിനയ്ക്ക്  നഷമനില്ലക്ടോത
നനിലെയനില്   ലപക്ടോതുനന്മകൂടനി  കേണക്കനിലലെടുതയ്ക്ക്  ആ  കമഖലെയനിലലെ  മക്ടോര്ക്കറ്റനിയഗയ്ക്ക്
രയഗതയ്ക്ക്  ഇടലപടക്ടോന്  കേഴനിയുലമനക്ടോണയ്ക്ക്  ഞങ്ങള  കേരുതുനതയ്ക്ക്.   സഹകേരണ
പ്രസക്ടോനതനിലന ഇദൗ കമഖലെയനിലള്ള ഇടലപടലകേളലട ഭക്ടോഗമക്ടോയനി തക്ടോലൂക്കനില് ഒനയ്ക്ക്
എന നനിലെയനില് സുവര്ണ്ണ കസ്റ്റേക്ടോറുകേള വഴനി  ഉല്പ്പെക്ടോദനിപ്പെനിക്കലപ്പെടുന പച്ചക്കറനികേള
സയഭരനിക്കക്ടോനയ  വനില്പ്പെന  നടതക്ടോനയ  കേഴനിയുന  കസ്റ്റേക്ടോറുകേള  ആരയഭനിക്കക്ടോനയ
ആകലെക്ടോചനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്. 

ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    ഉകബദള്ള:  സര്,  തകദ്ദേശേ സസയയഭരണ സക്ടോപനങ്ങളലട ഫണയ്ക്ക്
ലപക്ടോതുകമഖലെക്ടോ  ബക്ടോങ്കുകേളനിലയ  ലകേക്ടോകമഴശ്യല്  ബക്ടോങ്കുകേളനിലയ  ടഷറനികേളനിലയ
ലഡകപ്പെക്ടോസനിറ്റയ്ക്ക്  ലചയ്യെക്ടോറുണയ്ക്ക്.  എനക്ടോല്   തകദ്ദേശേ  സസയയഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളയ
പ്രക്ടോഥമനികേ സര്വ്വഷ്ട്രീസയ്ക്ക് സഹകേരണ ബക്ടോങ്കുകേളയ  വളലരയടുത ജനകേഷ്ട്രീയ ബന്ധമുള്ള
സക്ടോപനങ്ങളക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇദൗ ഫണയ്ക്ക് പ്രക്ടോഥമനികേ സര്വ്വഷ്ട്രീസയ്ക്ക് സഹകേരണ ബക്ടോങ്കുകേളനികലെക്ടോ
മറ്റയ്ക്ക്  സര്വ്വഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  സഹകേരണ  ബക്ടോങ്കുകേളനികലെക്ടോ  ലഡകപ്പെക്ടോസനിറ്റയ്ക്ക്  ലചയ്യെക്ടോനള്ള  വശ്യവസ
ഇകപ്പെക്ടോഴനില്ല. അതുലകേക്ടോണയ്ക്ക് തകദ്ദേശേ സസയയഭരണ സക്ടോപനങ്ങളലട ഫണയ്ക്ക് സഹകേരണ
ബക്ടോങ്കുകേളനില്കൂടനി ലഡകപ്പെക്ടോസനിറ്റയ്ക്ക്  ലചയ്യെക്ടോനള്ള വശ്യവസ ഉണക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനിയുകമക്ടോ? 

ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    സനി  .    ലമക്ടോയഷ്ട്രീന്:   സര്,  ആ  നനിര്കദ്ദേശേയ  പരനികശേക്ടോധനിക്കക്ടോയ.  ഒരു
കേക്ടോലെതയ്ക്ക്  സഹകേരണ  പ്രസക്ടോനയ  സക്ടോമൂഹനികേ  പ്രതനിബദതയുള്ള  കേക്ടോരശ്യങ്ങള
ഏലറ്റടുകനതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  സയസക്ടോനതനിലന  വനികേസനതനിനയ്ക്ക്  തകദ്ദേശേ
സസയയഭരണ  സക്ടോപനങ്ങലള  സഹക്ടോയനികന  പരസര  സഹകേരണതനിലന
നനിലെപക്ടോടുണക്ടോയനിരുന്നു.  അതരയ  ഒരവസയനികലെയയ്ക്ക്  വരുനതയ്ക്ക്  കകേരള
വനികേസനതനിനയ  സക്ടോമതനികേ  വനികേസനതനിനയ   വനികേസന  കേക്ടോരശ്യങ്ങളലട
നനിര്വ്വഹണതനിനയ  വളലര  ഫലെപ്രദമക്ടോയനിരനികലമന  കേക്ടോരശ്യതനില്  എനനിക്കയ്ക്ക്
തര്ക്കമനില്ല.  അതരയ  കേക്ടോരശ്യങ്ങളലട  ആകലെക്ടോചനയനികലെയയ്ക്ക്  കപക്ടോകേക്ടോവനതക്ടോണയ്ക്ക്.
സഹകേരണ  കമഖലെയനിലള്ള  നനികക്ഷപയ  പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുതനി  പുതനിയ
ലതക്ടോഴനിലെവസരങ്ങളണക്ടോക്കണയ.  15000-കതക്ടോളയ  സയഘങ്ങളലട  കേണക്കയ്ക്ക്
ഇവനിലടപ്പെറയുകേയുണക്ടോയനി.  അതനില്  11000  സയഘങ്ങള  പ്രവര്തനികനവയക്ടോണയ്ക്ക്.
അതരയ  സയഘങ്ങളനില്  നല്ല  സക്ടോമതനികേകശേഷനിയുള്ള  സയഘങ്ങളലക്കങ്കനിലയ
കനരനികടക്ടോ,  വക്ടോയ  ലകേക്ടോടുകതക്ടോ  ഒരു  സയരയഭയ  തുടങ്ങക്ടോന്  സക്ടോധനിച്ചക്ടോല്  5000
സയഘങ്ങളനില്  10 കപര്ക്കയ്ക്ക് വഷ്ട്രീതയ ലതക്ടോഴനില് ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന് കേഴനിഞ്ഞെക്ടോല്  ഏകേകദശേയ
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50000 കപര്ക്കയ്ക്ക് ലതക്ടോഴനില് ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന് കേഴനിയുയ.  സഹകേരണ കമഖലെയനില് പുതനിയ
ലതക്ടോഴനില്  സയരയഭങ്ങള ആരയഭനിച്ചയ്ക്ക്  അടുത  അഞയ്ക്ക്  വര്ഷയലകേക്ടോണയ്ക്ക്  ഒരു ലെക്ഷയ
കപര്ക്കയ്ക്ക്  ലതക്ടോഴനില്  നല്കേനി  ലതക്ടോഴനിലെനില്ലക്ടോയ്മ  പ്രശ്നയ  പരനിഹരനിക്കക്ടോനക്ടോണയ്ക്ക്  സര്ക്കക്ടോര്
ഉകദ്ദേശേനികനതയ്ക്ക്. 

കേണ്സബ്യൂമര്  ലഫഡനിലനകറനിച്ചയ്ക്ക്  ഏലറ  ചര്ച്ച  ലചയതക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനിലന
വനിവക്ടോദതനികലെയയ്ക്ക് കപക്ടോകേക്ടോന് ആഗ്രഹനികനനില്ല.  പകക്ഷ,  കകേരളതനില് വനിലെക്കയറ്റയ
തടയക്ടോന് കേഴനിയുന രഷ്ട്രീതനിയനില് ഫലെപ്രദമക്ടോയനി ഇടലപട മക്ടോതൃകേക്ടോസക്ടോപനമക്ടോയനിരുന്നു
കേണ്സബ്യൂമര് ലഫഡയ്ക്ക്.    സഖക്ടോവയ്ക്ക്  പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്,  സഖക്ടോവയ്ക്ക്  എസയ്ക്ക്.  ശേര്മ്മ,
സഖക്ടോവയ്ക്ക് ജനി. സുധക്ടോകേരന് എനനിവര് ഇദൗ വകുപ്പെയ്ക്ക് ലലകേകേക്ടോരശ്യയ ലചയനിരുനകപ്പെക്ടോള ഇദൗ
സക്ടോപനയ  കകേരളതനിനയ്ക്ക്  ആശേസക്ടോസമക്ടോയനിരുന്നു.   അതരലമക്ടോരു  സക്ടോപനയ
ആയനിരതനില്പ്പെരയ  കകേക്ടോടനി  രൂപയുലട  കേടബക്ടോധശ്യതയനില്ലപ്പെട്ടു.
കേടബക്ടോധശ്യതയനില്ലപ്പെകടണ  കേക്ടോരശ്യമുണക്ടോയനിരുനനില്ല.  അതനില്  ലകേടുകേക്ടോരശ്യസതയുയ
അഴനിമതനിയുയ   ബക്ടോധനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.   അതരലമക്ടോരവസയനില്  ലചന്നുലപടനിരനികന്നു.
കനരലത  ഇവനിലട  കേണക്കയ്ക്ക്  പറഞ്ഞെകല്ലക്ടോ,  ഒരു  സക്ടോപനതനിനയ്ക്ക്
തക്ടോങ്ങക്ടോവനതനികനക്കക്ടോള  കൂടുതല്  ഭക്ടോരയ  വലെനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.   സക്ടോധനങ്ങള
ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന് കേഴനിയുനനില്ല.  ഇകപ്പെക്ടോള കേച്ചവടക്കക്ടോര് എലന പുറലകേ നടകകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
കേഴനിഞ്ഞെ കേക്ടോലെതയ്ക്ക് ലകേക്ടോടുകക്കണനിയനിരുന 232 കകേക്ടോടനി രൂപ ഇതുവലര ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന്
കേഴനിഞ്ഞെനിടനില്ല. അതരലമക്ടോരവസയനിലള്ള ഇദൗ സക്ടോപനലത രക്ഷനികനതനിനക്ടോയനി
ചനിലെ  പുതനിയ  പദതനികേള  ആകലെക്ടോചനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.   ലചലെവയ്ക്ക്  ചുരുക്കണയ,  അഴനിമതനി
അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കണയ,  അഴനിമതനിക്കക്ടോകരക്ടോടയ്ക്ക്  വനിട്ടുവഷ്ട്രീഴ്ചയനില്ലക്ടോത  സമഷ്ട്രീപനയ
സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണലമനയ്ക്ക്  പറഞ്ഞെക്ടോല്  അതനിലനയര്ത്ഥയ  എല്ലക്ടോ  കേക്ടോരശ്യങ്ങളയ  കനരനിടയ്ക്ക്
ലചയ്യെണലമനല്ല.  അകനസഷണയ  നടകന്നുണയ്ക്ക്;  കുറ്റവക്ടോളനികേളക്ടോയ  ആളകേള  മറുപടനി
പറകയണനിവരുലമന  നനിലെപക്ടോടക്ടോണയ്ക്ക്  അക്കക്ടോരശ്യതനില്  സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.  അതനില്
നനിങ്ങളകയ  എനനികയ  അറനിയക്ടോവനതുകപക്ടോലലെ,  അഴനിമതനിക്കഥകേള യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.-ലലെ
എലന  സുഹൃത്തുകേള  സസകേക്ടോരശ്യ  സയഭക്ടോഷണതനില്  എകനക്ടോടയ്ക്ക്  സൂചനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.
തഷ്ട്രീര്ച്ചയക്ടോയുയ  ഒരു  നല്ല  സക്ടോപനലത  ഇദൗ  വനിധതനിലെക്ടോക്കനിയതനില്നനിന്നുയ
രക്ഷനിച്ചുലകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനള്ള  ശമങ്ങളക്ടോണയ്ക്ക്  നടത്തുനതയ്ക്ക്.  ഞക്ടോന്  എല്ലക്ടോ  ജനില്ലക്ടോ
സഹകേരണ  പ്രസനിഡന്റുമക്ടോലരയുയ  കപ്രമറനി  സയഘങ്ങളലട  പ്രസനിഡന്റുമക്ടോലരയുയ
വനിളനിച്ചു.  രക്ടോഷഷ്ട്രീയയ കനക്ടോക്കനിയല്ല വനിളനിച്ചതയ്ക്ക്. 13 ജനില്ലക്ടോ ബക്ടോങ്കുകേള യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.-ലന
നനിയനണതനിലള്ളതക്ടോണയ്ക്ക്.  വനിശേസസനഷ്ട്രീയമക്ടോയനി   കേണ്സബ്യൂമര്  ലഫഡനിലന
പുനരുദരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുന  ഒരു  പക്ടോകക്കജയ്ക്ക്  അവരുലട  മുനനില്വച്ചു.  അവകരക്ടോടയ്ക്ക്
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കപസ  നല്കേണലമനയ്ക്ക്  പറഞ,  സര്ക്കക്ടോര്  ഗശ്യക്ടോരനനി  ലകേക്ടോടുത്തു,  കപ്രമറനി
ബക്ടോങ്കുകേള  ഓണക്കക്ടോലെത്തുയ  ബക്രഷ്ട്രീദയ്ക്ക്  കേക്ടോലെത്തുയ  സക്ടോധനങ്ങള  വക്ടോങ്ങണലമങ്കനില്
കപസ കേയ്യെനില് വച്ചയ്ക്ക് കചക്ടോദനിച്ചക്ടോല് കുറഞ്ഞെ വനിലെയയ്ക്ക് സക്ടോധനയ ലെഭനികയ അലല്ലങ്കനില്
ഓപ്പെണ് മക്ടോര്ക്കറ്റനിലലെ വനിലെയ്കക്ക സക്ടോധനങ്ങള കേനിട്ടുകേയുള. പണയ, ലറഡനി കേശ്യക്ടോഷയ്ക്ക്
ആയതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  കേണ്സബ്യൂമര്  ലഫഡനില് വനിലെകുറച്ചയ്ക്ക്  ഓണക്കക്ടോലെതയ്ക്ക്  സക്ടോധനങ്ങള
ലെഭനിച്ചു.  കപ്രമറനി  സഹകേരണ  സയഘങ്ങള  അതനിനസഹക്ടോയനിച്ചു.  ഓണയ
കേഴനിഞ്ഞെകപ്പെക്ടോള  5.45  ശേതമക്ടോനയ പലെനിശേസഹനിതയ  ആ  തുകേ  മടക്കനി  നല്കുകേയുയ
ലചയ്തു.  തുകേ  മടക്കനി  നല്കേനിയനിലല്ലനയ്ക്ക്  ഇവനിലട  ആകരക്ടോ  പറയുകേയുണക്ടോയനി.  ജനില്ലക്ടോ
ബക്ടോങ്കുകേളക്കയ്ക്ക്  വനിശേസക്ടോസയ വനനിട്ടുണയ്ക്ക്.  സഹകേരണ സക്ടോപനലത സഹക്ടോയനിക്കക്ടോന്
കേള്ളനിതനിരനിഞ്ഞെയ്ക്ക് നനില്ക്കലെല്ല, പരസരയ സഹക്ടോയനികകേയക്ടോണയ്ക്ക് ലചയതയ്ക്ക്. അതയ്ക്ക് എല്ലക്ടോ
കമഖലെകേളനിലയ  ലചയ്യെക്ടോന്  കേഴനിയുയ.   അതരയ  ഒരു  സമഷ്ട്രീപനയ  ഇക്കക്ടോരശ്യതനിലയ
ഉണക്ടോയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  കേണ്സബ്യൂമര്ലഫഡനിലന  ഒരു  വര്ഷതനിനള്ളനില്  കകേരളതനിലലെ
മക്ടോര്ക്കറ്റനിയഗയ്ക്ക്  രയഗതയ്ക്ക്  ഇടലപടക്ടോന്  കശേഷനിയുള്ള  സക്ടോപനമക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റനിലയടുക്കക്ടോന്
കേഴനിയുലമന്നുതലനയക്ടോണയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്  വനിശേസസനികനതയ്ക്ക്.  അതനിനയ്ക്ക്  എല്ലക്ടോവരുലട
ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുമുള്ള സഹകേരണമുണക്ടോകേണലമനയ്ക്ക്  അഭശ്യര്ത്ഥനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.

അതുകപക്ടോലലെ പടനികേജക്ടോതനി ലഫഡകറഷലന കേഷ്ട്രീഴനില്  'ആയുര്ധക്ടോര'  എന ഒരു
സക്ടോപനമുണയ്ക്ക്.  പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവര്ഗ  സയഘങ്ങളനില്നനിനയ്ക്ക്  റക്ടോലമറ്റഷ്ട്രീരനിയലകേളയ
വനതനില്നനിനയ്ക്ക്  അവര്  കശേഖരനികന  സക്ടോധനങ്ങളയ  വക്ടോങ്ങനി  മരുന്നുണക്ടോകന
ഏറ്റവയ മക്ടോതൃകേക്ടോപരമക്ടോയ ഇദൗ സക്ടോപനതനില് മരുന്നുകേള  ലകേടനിക്കനിടകകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
അവനിടലത  ജഷ്ട്രീവനക്കക്ടോര്ക്കയ്ക്ക്  കജക്ടോലെനിയുയ  ശേമളവമനില്ല  എന  അവസയനികലെയയ്ക്ക്
എതനിലപ്പെടനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ആ  സക്ടോപനലത  സയരക്ഷനികനതനിനള്ള  നടപടനി
സസഷ്ട്രീകേരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  നക്ടോല  മരുന്നുകേളക്കയ്ക്ക്  അവര്ക്കയ്ക്ക്  കപറ്റന്റുണയ്ക്ക്.  ആ മരുന്നുകേള
ഉല്പ്പെക്ടോദനിപ്പെനിക്കക്ടോനക്ടോകുയ.  കകേരളതനിലലെ  തകദ്ദേശേ  സസയയഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളയ
ആകരക്ടോഗശ്യ വകുപ്പുയ ഉളലപ്പെലട പരനിശമനിച്ചക്ടോല്, അവര് ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനികന മരുനയ്ക്ക് വക്ടോങ്ങനി
സഹക്ടോയനിച്ചക്ടോല്  ആ  സക്ടോപനലത  രക്ഷനിലച്ചടുക്കക്ടോന്  കേഴനിയുയ.  അതനിനകവണനി
പദതനികേള തയ്യെക്ടോറക്ടോക്കനിലക്കക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്. 

വനനിതക്ടോ  ലഫഡയ്ക്ക്  കകേരളതനിലലെ  വനനിതക്ടോ  സഹകേരണ  സയഘങ്ങള
മക്ടോതൃകേക്ടോപരമക്ടോയനി  പ്രവര്തനികനവയക്ടോലണങ്കനിലയ  അവലയ  സഹക്ടോയനിക്കക്ടോന്
സക്ടോധനികനനില്ല.  ലപയ്ഡയ്ക്ക്  ലസക്രടറനികപക്ടോലമനില്ലക്ടോലത  അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലെമക്ടോയനി  ഇദൗ
സക്ടോപനയ  നനിലെനനില്കകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇകപ്പെക്ടോള  അതനിനയ്ക്ക്  ലപയ്ഡയ്ക്ക്  ലസക്രടറനിയക്ടോയനി.
അവലര സഹക്ടോയനികനതനിനയ്ക്ക് പദതനിക്കയ്ക്ക് രൂപയലകേക്ടോടുത്തുലകേക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  
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മക്ടോര്ക്കറ്റയ്ക്ക്  ലഫഡയ്ക്ക്  കനരലത  ഫലെപ്രദമക്ടോയനി  ഇടലപടനിരുനതക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനിലന
പ്രവര്തനയ ഇടക്കക്ടോലെതയ്ക്ക് വല്ലക്ടോത പ്രതനിസന്ധനിയനിലെക്ടോയനിരുന്നു. അവരുലട പുതനിയ
ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല്  വനനിട്ടുണയ്ക്ക്.  നമുക്കയ്ക്ക്  മക്ടോര്ക്കറ്റയ്ക്ക്  ലഫഡനിലന  ശേക്തനിലപ്പെടുതക്ടോനക്ടോകുയ.
നക്ടോളനികകേര സയഭരണവമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  പറഞ്ഞെക്ടോല് കകേരളതനില് ഡ്രെെയറുകേളനില്ല,
ലവളനിലച്ചണ്ണ  ഉല്പ്പെക്ടോദനിപ്പെനിക്കക്ടോനള്ള  സദൗകേരശ്യമനില്ല.  അതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  ഇക്കക്ടോരശ്യതനില്
പരസര  സഹകേരണതനിലന  കേക്ടോരശ്യയ  ആകലെക്ടോചനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  മക്ടോര്ക്കറ്റയ്ക്ക്  ലഫഡനിലന
രക്ഷനിക്കക്ടോനയ  സഹക്ടോയനിക്കക്ടോനയ  നമുക്കക്ടോകുയ.  അതുകപക്ടോലലെ  റബ്ബര്  മക്ടോര്ക്കയ്ക്ക്
ഉല്പ്പെക്ടോദനിപ്പെനികന  'റൂബകേയ്ക്ക്'  ബലൂണ്  വലെനിയ  മക്ടോര്ക്കറ്റുള്ളതുയ  ലെക്ടോഭകേരവമക്ടോണയ്ക്ക്.
അതനിലന  ഉല്പ്പെക്ടോദനയ  വര്ദനിപ്പെനികനതനിനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ  കപ്രക്ടോജകയ്ക്ക്  റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്
വനനിട്ടുണയ്ക്ക്.   അതുകപക്ടോലലെതലന അവനിലട സര്ജനിക്കല് ഗദൗസയ്ക്ക് ഉല്പ്പെക്ടോദനിപ്പെനിക്കക്ടോന്
കേഴനിയുയ.   മത്സരമുണക്ടോകുലമന്നുള്ളതയ്ക്ക്  ശേരനിയക്ടോലണങ്കനിലയ  കകേരളതനിലലെ  ധക്ടോരക്ടോളയ
സസകേക്ടോരശ്യ  ആശുപത്രനികേളനിലയ  സര്ക്കക്ടോര്  ആശുപത്രനികേളനിലയ  വഷ്ട്രീടക്ടോവശേശ്യങ്ങളകയ
ഇവ  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുയ.  അസയസ്കൃത  വസ്തുവക്ടോയ  റബ്ബറനിലന  ലചറനിലയക്ടോരു
ഭക്ടോഗയ നമുക്കയ്ക്ക് ഇദൗ കേക്ടോരശ്യതനിനകവണനി പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുതക്ടോവനതക്ടോണയ്ക്ക്.  അങ്ങലന
തഷ്ട്രീര്ച്ചയക്ടോയുയ റബ്ബര് മക്ടോര്ക്കനിലനയുയ സയരക്ഷനിക്കക്ടോന് നമുക്കയ്ക്ക് കേഴനിയുയ.  അതുകപക്ടോലലെ
സ്കൂള/കകേക്ടോകളജയ്ക്ക് സയഘങ്ങലള നല്ലതുകപക്ടോലലെ മുകനക്ടോട്ടു ലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോനക്ടോവയ.  ഇനയ്ക്ക്
കപരനിനയ്ക്ക് ഒരദശ്യക്ടോപകേലന ലസക്രടറനിയക്ടോക്കനി അതനിലന പ്രവര്തനയ നടതനികപ്പെക്ടോകുന
സനിതനിയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനിലന പ്രവര്തനങ്ങളക്കക്ടോയനി ലെഘുനനികക്ഷപങ്ങള സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചയ്ക്ക്
വര്ഷതനിലലെക്ടോരനിക്കല്,  അതക്ടോയതയ്ക്ക്  സ്കൂള  തുറകകമക്ടോള  പഠകനക്ടോപകേരണങ്ങള
നല്കുനതനിനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ  സയവനിധക്ടോനയ  സഹകേരണ  പ്രസക്ടോനതനിലന
കേയ്യെനില്തലനയുണയ്ക്ക്.  സക്ടോധനങ്ങള  മക്ടോര്ക്കറ്റയ്ക്ക്  വനിലെലയക്കക്ടോള  കുറഞ്ഞെ  വനിലെയയ്ക്ക്
സ്കൂളനിലലെതനിച്ചുലകേക്ടോടുക്കക്ടോന് കേഴനിയുയ. ഒരു സയഘതനിലന പ്രവര്തനയകപക്ടോലലെതലന
സ്കൂള/കകേക്ടോകളജയ്ക്ക്  സയഘങ്ങലള നമുക്കയ്ക്ക്  പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കക്ടോനക്ടോകുയ.  അതനിനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ
പദതനികേള  തയ്യെക്ടോറക്ടോക്കനിലക്കക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.

4.00 pm]

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര്: എല്ലക്ടോ  മനനിമക്ടോര്കയകൂടനി  സയസക്ടോരനിക്കക്ടോന്  അനവദനിച്ചനിരനികന
സമയയ 30 മനിനനിടയ്ക്ക് ആണയ്ക്ക്.  

ശഷ്ട്രീ  .   എ  .   സനി  .   ലമക്ടോയഷ്ട്രീന്  : സര്,  രണ്ടുമൂനയ്ക്ക്  കേക്ടോരശ്യങ്ങള  പറഞ്ഞെയ്ക്ക്
ഞക്ടോനവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കക്ടോയ.  എലന ഒരു വകുപ്പുകൂടനിയുണയ്ക്ക്.  ഞക്ടോന് വളലര പരനിമനിതമക്ടോയ
സമയയ എടുകന ഒരക്ടോളക്ടോണയ്ക്ക്.  
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ശഷ്ട്രീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി: സര്,  ശഷ്ട്രീ.  അബ്ദുല്  ഹമഷ്ട്രീദയ്ക്ക്.  പനി.  ഇവനിലട

സയസക്ടോരനിച്ചകപ്പെക്ടോള  85  കകേക്ടോടനി  രൂപയുലട  ഒരു  സഹകേരണ  ആസക്ടോനയ

തുടങ്ങനിലയനയ്ക്ക് പറഞ. ആ ആസക്ടോനയ തുടങ്ങുനതനിനള്ള പണയ എങ്ങലനയക്ടോണയ്ക്ക്

സസരൂപനിച്ചതയ്ക്ക്;  അതുലകേക്ടോണ്ടുമക്ടോത്രയ എത്ര സഹകേരണ സയഘങ്ങളക്കയ്ക്ക് നഷയ വന്നു;

അതനിലന   പ്രവര്തനലതകറനിച്ചയ്ക്ക് അകനസഷണയ നടതക്ടോന് ബഹുമക്ടോനലപ്പെട മനനി

തയ്യെക്ടോറക്ടോകുകമക്ടോ  കൂടക്ടോലത,  കൃഷനിയുലട  മൂലെശ്യവര്ദനിത  ഉല്പ്പെനങ്ങളണക്ടോകനതനിനയ്ക്ക്

കകേക്ടോ-ഒക്ടോപ്പെകററ്റഷ്ട്രീവയ്ക്ക് ഷുഗര് ഫക്ടോകറനിയുലട രഷ്ട്രീതനിയനില് കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയുയ എകകസയ്ക്ക്

വകുപ്പുമനനിയുയ ഉളലപ്പെലട സനിയക്ടോല് കമക്ടോഡലെനില് ഒരു വലെനിയ സയരയഭയ തുടങ്ങക്ടോനളള

തക്ടോല്പ്പെരശ്യയ കേക്ടോണനികകമക്ടോ? 

ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    സനി  .    ലമക്ടോയഷ്ട്രീന്:  സര്,  കനരലത  ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ ഒരു ലമമര്
സയസക്ടോരനിച്ചകപ്പെക്ടോള സഹകേരണ ഭവലന പ്രവര്തനയ എന്തക്ടോലയനയ്ക്ക് കചക്ടോദനിച്ചനിരുന്നു.
സഹകേരണ ഭവലന നനിര്മ്മക്ടോണയ ഏകേകദശേയ  പൂര്തനിയക്ടോക്കനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.   കനരലത
ഇവനിലട  പറഞ്ഞെതുകപക്ടോലലെ  സഹകേരണ  വകുപ്പെനിലന  മനിക്കവക്ടോറുയ  എല്ലക്ടോ
സക്ടോപനങ്ങളയ  ഒരു  കുടക്കഷ്ട്രീഴനില്  ലകേക്ടോണ്ടുവരനികേ  എനതക്ടോണയ്ക്ക്  സഹകേരണ  ഭവന്
ലകേക്ടോണ്ടുകദ്ദേശേനികനതയ്ക്ക്.  എല്ലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളകയ  സലെയ  അകലെക്ടോടയ്ക്ക്
ലചയ്തുകേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ്ക്ക്.  പകക്ഷ  ഉദ്ഘക്ടോടനയ   ലചയ  സമയതയ്ക്ക്  ഇദൗ
സദൗകേരശ്യമുണക്ടോയനിരുനനില്ല  എന  കേക്ടോരശ്യയ  ആകലെക്ടോചനിക്കണയ.  പണനി  ഇകപ്പെക്ടോഴയ
നടന്നുലകേക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഒക്ടോഫഷ്ട്രീസുകേളക്കയ്ക്ക് ആവശേശ്യമക്ടോയ  ഇലെകനിഫനികക്കഷന്,
കേശ്യക്ടോബനിന്  തനിരനികകേ  തുടങ്ങനിയ  വര്കകേള  നടന്നുലകേക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ആ
സഹകേരണ ആസക്ടോനയ ഇകപ്പെക്ടോഴണയ്ക്ക് എന്നുള്ളനിടതയ്ക്ക് നമുക്കയ്ക്ക് നനില്ക്കക്ടോയ. അതനിലള്ള
പ്രശ്നലമന്തക്ടോലണന്നുവച്ചക്ടോല് അതനിനകവണനിയുള്ള പണയ സസരൂപനിച്ചകപ്പെക്ടോള കപ്രമറനി
സയഘങ്ങകളക്ടോടുയ മറ്റയ്ക്ക് സയഘങ്ങകളക്ടോടുയ കൂടനിയക്ടോകലെക്ടോചനിച്ചയ്ക്ക് പുലെര്കതണ ജനക്ടോധനിപതശ്യ
സസഭക്ടോവയ  പക്ടോലെനിച്ചനില്ല  എനതക്ടോണയ്ക്ക്.   ഇനയ്ക്ക്  ആ  സക്ടോപനയ  പൂര്തഷ്ട്രീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.
അലതക്ടോരു  അഭനിമക്ടോനകേരമക്ടോയ  സയരയഭമക്ടോയനിടക്ടോണയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്  കേക്ടോണുനതയ്ക്ക്.  മറ്റയ്ക്ക്
വനിഷയങ്ങളനികലെയയ്ക്ക് ഇകപ്പെക്ടോള  കപക്ടോകുനനില്ല.

ശഷ്ട്രീ  .   അബ്ദുല് ഹമഷ്ട്രീദയ്ക്ക് പനി  .: സര്,  സഹകേരണ  രജനിസക്ടോര്  ഓഫഷ്ട്രീസയ്ക്ക്
ഇകപ്പെക്ടോള  സനിതനി  ലചയ്യുന  സലെവയ  അതനിലന  സദൗകേരശ്യവലമക്ടോലക്ക
നമുലക്കല്ലക്ടോവര്കമറനിയക്ടോയ.  ലപക്ടോടനിപനിടനിച്ചുകേനിടകന  അന്തരഷ്ട്രീക്ഷമക്ടോണയ്ക്ക്
അവനിലടയുള്ളതയ്ക്ക്.  ഒരു  ഉകദശ്യക്ടോഗസനയ  കനകരലചക്ടോലവ്വ  ഇരനിക്കക്ടോനള്ള
സയവനിധക്ടോനമനില്ല.  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  ഇദൗ  രജനിസക്ടോര്  ഓഫഷ്ട്രീലസങ്കനിലയ  അകങ്ങക്ടോടയ്ക്ക്
മക്ടോറ്റക്ടോനള്ള ഏര്പ്പെക്ടോടയ്ക്ക് ലചയ്തുകൂകട എനക്ടോണയ്ക്ക് ഞക്ടോന് കചക്ടോദനികനതയ്ക്ക്.
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ശഷ്ട്രീ  .   എ  .   സനി  .   ലമക്ടോയഷ്ട്രീന്:  സര്, രജനിസക്ടോര് ഓഫഷ്ട്രീസയ്ക്ക് ഇദൗ മക്ടോസയതലന മക്ടോറക്ടോന്

സക്ടോധനികന  രഷ്ട്രീതനിയനില്  തയ്യെക്ടോലറടുപ്പുകേള  നടനനിട്ടുണയ്ക്ക്.   അതയ്ക്ക്  മക്ടോറ്റുയ.   പനിലന

ഇതുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  വന  കചക്ടോദശ്യങ്ങളനിലലെക്ടോനയ്ക്ക്,  നബക്ടോര്ഡനിലന  കേക്ടോര്ഷനികേ

വക്ടോയയുലട  റഷ്ട്രീഫനിനക്ടോന്സുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടതക്ടോണയ്ക്ക്.  സയസക്ടോന  സഹകേരണ

ബക്ടോങ്കുവഴനിയക്ടോണയ്ക്ക് നബക്ടോര്ഡയ്ക്ക് പ്രക്ടോഥമനികേ സഹകേരണ ബക്ടോങ്കുകേളക്കയ്ക്ക് കേക്ടോര്ഷനികേ വക്ടോയ

നല്കുനതനിനള്ള റഷ്ട്രീഫനിനക്ടോന്സയ്ക്ക് നല്കുനതയ്ക്ക്.  2016-17-ല് 1750 കകേക്ടോടനി രൂപയുലട

റഷ്ട്രീഫനിനക്ടോന്സനിനയ്ക്ക്  നമുക്കയ്ക്ക്  അര്ഹതയുണയ്ക്ക്.  അതനിനള്ള ലകയനിയ  സഹകേരണ ബക്ടോങ്കയ്ക്ക്

നബക്ടോര്ഡനിനയ്ക്ക്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  കനരലത   പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്  ശേരനിയക്ടോണയ്ക്ക്.  950  കകേക്ടോടനി

രൂപയുലട  പരനിധനിയക്ടോണയ്ക്ക്  അനവദനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.  ഇതയ്ക്ക്  നബക്ടോര്ഡയ്ക്ക്  ആള  ഇന്ഡശ്യക്ടോ

അടനിസക്ടോനതനില്  അകലെക്ടോടയ്ക്ക്ലമനയ്ക്ക്  വനിഭജനിച്ചുനല്കുനതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  വനനിട്ടുളള

കുറവക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനിലന  ഒരു  ഭക്ടോഗയ  എന്നുള്ള  നനിലെയക്ടോണയ്ക്ക്  നമുക്കനിതയ്ക്ക്  കേനിടനിയതയ്ക്ക്.

അകപ്പെക്ടോള  കൂടുതല്  റഷ്ട്രീഫനിനക്ടോന്സയ്ക്ക്  കേനിടക്ടോന്  ആവശേശ്യമക്ടോയ  നടപടനികേള  സയസക്ടോന

സര്ക്കക്ടോരനിലന  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുണക്ടോകുലമന്നുള്ളതക്ടോണയ്ക്ക്  അതുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്

സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനള്ളതയ്ക്ക്.    ഇവനിലട,  വകുപ്പെയ്ക്ക്  7(1)(സനി)  ഏരനിയ  ഒക്ടോഫയ്ക്ക്  ഓപ്പെകറഷലന

പ്രശ്നവമക്ടോയനി ബന്ധലപ്പെട  കഹകക്കക്ടോടതനി വനിധനിലയകറനിച്ചയ്ക്ക് സൂചനിപ്പെനികകേയുണക്ടോയനി.

ഇദൗ  വനിധനിലക്കതനിലര  നനിയമവനിദഗ്ദ്ധരുമക്ടോയനിട്ടുളള  കൂടനിയക്ടോകലെക്ടോചന  ഇകപ്പെക്ടോള

നടന്നുകേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ആവശേശ്യമക്ടോയ  നനിയമ  സയവനിധക്ടോനതനിലൂലട  കകേക്ടോടതനി  വഴനി

അതനിലന  കചക്ടോദശ്യയ  ലചയ്യെക്ടോന്  കേഴനിയുകമക്ടോലയനയ്ക്ക്  പരനികശേക്ടോധനികയ,  ഇലല്ലങ്കനില്

നനിയമകഭദഗതനി  കവണനിവരുലമങ്കനില്  അക്കക്ടോരശ്യവയ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ആകലെക്ടോചനിച്ചയ്ക്ക്

ലചയ്യുനതക്ടോണയ്ക്ക്. സയസക്ടോന സഹകേരണ ബക്ടോങ്കുമക്ടോയനി ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക് ചനിലെ ആശേങ്കകേള,

അതയ്ക്ക്  എങ്ങലന  ബക്ടോധനികലമന്നുള്ളതനിലനകറനിലച്ചക്ടോലക്ക  ഇവനിലട

കചക്ടോദനികകേയുണക്ടോയനി.  കേഴനിഞ്ഞെ ബജറ്റയ്ക്ക് ചര്ച്ചയനില് അതുസയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക് ഏലറ ചര്ച്ച

ലചയതക്ടോണയ്ക്ക്.  സയസക്ടോനലത പക്ടോവലപ്പെടവരുലടയുയ സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരുലടയുലമക്ടോലക്ക

തക്ടോല്പ്പെരശ്യങ്ങള  ഇതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ഹനനിക്കലപ്പെടുലമനയ്ക്ക്  കേക്ടോകണണതനില്ല.  എല്ലക്ടോ

ഗ്രക്ടോമപ്രകദശേങ്ങളനിലയ ശയഖലെയുള്ള പ്രസക്ടോനമക്ടോണയ്ക്ക്  സഹകേരണ ബക്ടോങ്കുകേള.  ഇനയ്ക്ക്

നമുക്കയ്ക്ക്  സഹകേരണ  കമഖലെയനില്  എന്.ആര്.ലഎ.  നനികക്ഷപയ  സസഷ്ട്രീകേരനിക്കക്ടോന്

കേഴനിയുന ഒരു സക്ടോഹചരശ്യമനില്ല.  ആ നനികക്ഷപയ ചുരുങ്ങനിയ പലെനിശേയുകടതക്ടോണയ്ക്ക്.  ആ

നനികക്ഷപയ കേനിടനിയക്ടോല് നമുക്കയ്ക്ക്  കകേരളതനിലന  വനികേസനതനിനകവണനി ചുരുങ്ങനിയ

പലെനിശേയയ്ക്ക്  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലെയയ്ക്ക്  വക്ടോയ  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോനക്ടോകുയ.  രണയ്ക്ക്  തടയ്ക്ക്

ഒഴനിവക്ടോകുനകതക്ടോടുകൂടനി ഒരു തടനിലലെ പലെനിശേ ഒഴനിവക്ടോകുയ.  നമ്മുലട സയസക്ടോനതനിലന
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വനികേസന തക്ടോല്പ്പെരശ്യങ്ങളയ സക്ടോമതനികേ തക്ടോല്പ്പെരശ്യങ്ങളയ സയരക്ഷനിക്കക്ടോന് ഏറ്റവയ

ശേക്തമക്ടോയ ഒരു സക്ടോപനയ  എന്നുള്ള നനിലെയയ്ക്ക്  സയസക്ടോന സഹകേരണ ബക്ടോങ്കനിലന

മക്ടോറ്റനിലയടുക്കക്ടോനക്ടോകുയ എനക്ടോണയ്ക്ക് സര്ക്കക്ടോര് കേരുതുനതയ്ക്ക്. ഇതനില് ഒരു കേമ്മനിറ്റനിലയവച്ചു

എന്നുള്ളതയ്ക്ക് ശേരനിയക്ടോണയ്ക്ക്. ആ കേമ്മനിറ്റനിയുലട ലചയര്മക്ടോന്  ബക്ടോയഗ്ലൂരനിലലെ ഐ.എ.എയ.-

ലലെ ലപ്രക്ടോഫസറക്ടോയ ശഷ്ട്രീ.  എയ.  എസയ്ക്ക്.  ശഷ്ട്രീറക്ടോയ ആണയ്ക്ക്.  നബക്ടോര്ഡനിലലെ റനിടകയര്ഡയ്ക്ക്

ജനറല്  മക്ടോകനജര്  ശഷ്ട്രീ.  സനി.  പനി.  കമക്ടോഹന്,  യൂണനിയന്  ബക്ടോങ്കനിലന  റനിടകയര്ഡയ്ക്ക്

ജനറല്  മക്ടോകനജര്  ശഷ്ട്രീ.  ടനി.  പനി.  ബക്ടോലെകൃഷ്ണന്,  സയസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോരനിലന

പ്രതനിനനിധനികേളക്ടോയ ശഷ്ട്രീ. വനി. എസയ്ക്ക്. ലസന്തനില്, ഐ.എ.എസയ്ക്ക്. അഡഷ്ട്രീഷണല് ചഷ്ട്രീഫയ്ക്ക്

ലസക്രടറനി, പക്ടോനനിയഗയ്ക്ക് വകുപ്പെയ്ക്ക്, സഹകേരണ വകുപ്പെയ്ക്ക് ലസക്രടറനി ശഷ്ട്രീ. കവണുകഗക്ടോപക്ടോല്

എനനിവരടങ്ങുന  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിയക്ടോണനിതയ്ക്ക്.  ഈ  സമനിതനിയുലട  terms  of

reference എല്ലക്ടോ കസറ്റനിലയ നനിങ്ങളക്കയ്ക്ക്  കേക്ടോണക്ടോന് കേഴനിയുയ. അകപ്പെക്ടോള ഇതനിലനക്ടോരു

സസകേക്ടോരശ്യതയുലട  പ്രശ്നമനില്ല.  മൂന്നുമക്ടോസതനിനള്ളനില്  അവര്  റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്

തരണലമനക്ടോണയ്ക്ക് നനിര്കദ്ദേശേനിച്ചനിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.  ആ റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്  ലെഭശ്യമക്ടോകുന മുറയയ്ക്ക്  അതനിലന

സക്ടോകങ്കതനികേവയ  നനിയമപരവയ  സക്ടോമതനികേവമക്ടോയ  കേക്ടോരശ്യങ്ങളയ  ജഷ്ട്രീവനക്കക്ടോരുലട

പ്രശ്നങ്ങളയ റനിസര്വയ്ക്ക്  ബക്ടോങ്കുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെട കേക്ടോരശ്യങ്ങളയ കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമനനിലന

അനമതനിയുലട  പ്രശ്നങ്ങളലമക്ടോലക്ക  വനിശേദമക്ടോയനി  പരനികശേക്ടോധനിച്ചയ്ക്ക്  ആവശേശ്യമക്ടോയ

നടപടനികേള  സസഷ്ട്രീകേരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുലമനക്ടോണയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്  പ്രതഷ്ട്രീക്ഷനികനതയ്ക്ക്.  അതനില്

ആശേങ്കയുലട കേക്ടോരശ്യമനില്ല.  സയസക്ടോന സഹകേരണ ബക്ടോങ്കനിലന ജനക്ടോധനിപതശ്യപരമക്ടോയ

ഉള്ളടക്കകതക്ടോടുകൂടനി സമഷ്ട്രീപനിക്കക്ടോനക്ടോകുലമനയ്ക്ക് ഞക്ടോന് ഉറപ്പു പറയുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  മലറ്റക്ടോനയ്ക്ക്

പറയക്ടോനള്ളതയ്ക്ക് നമ്മുലട സക്ടോഹനിതശ്യ പ്രവര്തകേ സഹകേരണ സയഘലതകറനിച്ചക്ടോണയ്ക്ക്

. അതനിലന കേക്ടോരശ്യങ്ങള നമ്മുലട സഹകേരണ കമഖലെയുലട ചര്ച്ചയുലട ഒരുഘടതനിലയ

വരക്ടോറനില്ല.  ശഷ്ട്രീ.  ജനി.  സുധക്ടോകേരന് മനനിയക്ടോയനിരനികന സമയതക്ടോണയ്ക്ക്  ആത്മഹതശ്യ

ലചയ്യെക്ടോന് കപക്ടോയ എഴത്തുകേക്ടോര്കളലപ്പെലട കറക്ടോയല്റ്റനി തുകേ ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന് കേഴനിഞ്ഞെതയ്ക്ക്.

അതയ്ക്ക്  ലമച്ചലപ്പെട  അവസയനിലെക്ടോയനിരുന്നു.  ഇകപ്പെക്ടോള  അതയ്ക്ക്

പ്രതനിസന്ധനിയനിലെക്ടോയതുകേക്ടോരണയ  അവലര  സഹക്ടോയനിക്കക്ടോനക്ടോയനി  നക്ടോലകകേക്ടോടനി  രൂപ

മക്ടോര്ക്കറ്റനിയഗനിനയ  മറ്റുകേക്ടോരശ്യങ്ങളകമക്ടോയനി  ലകേക്ടോടുതനിട്ടുണയ്ക്ക്.  അതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനിട്ടുള്ള

പുനരുദക്ടോരണ  പക്ടോകക്കജുകേളയ  ആരയഭനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അനയ്ക്ക്  ആരയഭനിച്ച

കലെബറനികേലള   ഫലെപ്രദമക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിയുന  രഷ്ട്രീതനിയനിലള്ള  ഇടലപടലകേള

നടത്തുന്നുലണന കേക്ടോരശ്യവയ സൂചനിപ്പെനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്. സഹകേരണ കമഖലെയനിലലെ പുതനിയ

നനികക്ഷപലതകറനിച്ചുയ  കൂടുതല്  നനികക്ഷപയ  ഉണക്ടോകനതുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെട
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നനിരവധനി പ്രശ്നങ്ങലളകറനിച്ചുയ ഉനയനിക്കക്ടോനണക്ടോയനിരുന്നു.  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട സഷ്ട്രീക്കര്,

ഇനനിലയക്ടോരു  വകുപ്പെനിന  കൂടനി  മറുപടനി  പറകയണതുണയ്ക്ക്  എന്നുപറഞ്ഞെതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്

നടപ്പെക്ടോക്കക്ടോന്  കപക്ടോകുന മറ്റയ്ക്ക് കേക്ടോരശ്യങ്ങലളകറനിച്ചയ്ക്ക് ഇകപ്പെക്ടോള പറയുനനില്ല.  
ശഷ്ട്രീ  .    അബ്ദുല് ഹമഷ്ട്രീദയ്ക്ക്  .    പനി.:  സര്,  ഈ നനിയമ കഭദഗതനിയുമക്ടോയനി ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്

സഹകേരണ കമഖലെയനിലലെ പ്രശ്നങ്ങള പഠനിക്കക്ടോനക്ടോയനി എകയ്ക്ക് എയ.എല്.എ. ശഷ്ട്രീ. ലകേ.
ശേനിവദക്ടോസന്  നക്ടോയര്  ലചയര്മക്ടോനക്ടോയനി  ഒരു  കേമ്മനിറ്റനിലയ  വച്ച  കേക്ടോരശ്യയ  ഞക്ടോന്
സൂചനിപ്പെനിച്ചനിരുന്നു.  ആ  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെട  കേക്ടോരശ്യങ്ങള  സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്
അകങ്ങയയ്ക്ക് എന്തക്ടോണയ്ക്ക് പറയക്ടോനള്ളതയ്ക്ക്?

ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    സനി  .    ലമക്ടോയഷ്ട്രീന്:  സര്,  ലകേ.  ശേനിവദക്ടോസന്  നക്ടോയര്  കേമ്മനിറ്റനിയുലട
റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്  സര്ക്കക്ടോരനിലന  പരനിഗണനയനിലണയ്ക്ക്.  ആ  റനികപ്പെക്ടോര്ടനില്  നമുക്കയ്ക്ക്
ലപക്ടോതുവക്ടോയനി സസഷ്ട്രീകേരനിക്കക്ടോവന ചനിലെ നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളണയ്ക്ക്.  ആ നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളനിലലെക്ടോനയ്ക്ക്
കനരലത   പറഞ്ഞെ  ഇഫകഷ്ട്രീവയ്ക്ക്  ലമമര്ഷനിപ്പെക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
പതനിരുപതനിനക്ടോയനിരയ  ലമമര്മക്ടോരുള്ള  ഒരു  സഹകേരണ  സയഘതനില്  മൂനയ്ക്ക്
ലപക്ടോതുകയക്ടോഗങ്ങളനില് പലങ്കടുക്കണലമന്നുള്ള നനിബന്ധനയുണക്ടോകന പ്രശ്നങ്ങകളയുയ
വക്ടോര്ഡയ്ക്ക് അടനിസക്ടോനതനിലള്ള ലതരലഞ്ഞെടുപ്പുമക്ടോയനി ബന്ധലപ്പെട ചനിലെ പ്രശ്നങ്ങകളയുയ
സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  പരനികശേക്ടോധനിച്ചയ്ക്ക്  ആവശേശ്യമക്ടോയ  നടപടനികേള  സസഷ്ട്രീകേരനികയ  എനക്ടോണയ്ക്ക്
സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനള്ളതയ്ക്ക്.  

ടൂറനിസയ  കമഖലെലയ  സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  കനരലത   ശഷ്ട്രീ.  പനി.ലജ.  കജക്ടോസഫയ്ക്ക്
ഉളലപ്പെലടയുള്ളവര്  പറഞ്ഞെ  കേണകകേള  വസ്തുതക്ടോപരമക്ടോണയ്ക്ക്.  പകക്ഷ  എല്ലക്ടോവരുയ
സമ്മതനികന ഒരു കേക്ടോരശ്യയ   ടൂറനിസയ കമഖലെയനിലലെ വരുമക്ടോനതനിലന കേക്ടോരശ്യതനില്
നമ്മുലട  സക്ടോധശ്യതയനസരനിച്ചുള്ള  വളര്ച്ചക്ടോ  നനിരക്കനികലെയയ്ക്ക്  എതക്ടോന്  കേഴനിയുനനില്ല
എനതക്ടോണയ്ക്ക്.   ഇതയ്ക്ക് പരനിഹരനികനതനിനയ്ക്ക്  നമുക്കയ്ക്ക് നല്ല പ്രകൃതനി സമത്തുണയ്ക്ക്.  600
കേനി.  മഷ്ട്രീറ്റകറക്ടോളയ കേടലയ  600  കേനി.  മഷ്ട്രീറ്റകറക്ടോളയ മലെമ്പ്രകദശേങ്ങളയ വളലര വനിസ്തൃതമക്ടോയ
കേക്ടോയല് ശയഖലെയുയ ഉളലപ്പെലട നമുക്കയ്ക്ക് സക്ടോയസക്ടോരനികേ പ്രകതശ്യകേതകേളയ തനനിമകേളയ
പദൗരക്ടോണനികേ  പ്രതഷ്ട്രീകേങ്ങളമുണയ്ക്ക്.  ഇലതക്ടോലക്ക നമ്മുലട  അമൂലെശ്യ  സമതക്ടോണയ്ക്ക്.
അതനിലന  നമുക്കയ്ക്ക്  പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുതക്ടോനക്ടോകേണയ.  അതനിനയ്ക്ക്  കേക്ടോലെക്ടോനസൃതമക്ടോയ
മക്ടോറ്റങ്ങള കവണലമന്നുള്ള നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള ഇവനിലട വന്നു. സര്ക്കക്ടോര് ഉകദ്ദേശേനികനതുയ
അതക്ടോണയ്ക്ക്.  കേക്ടോരശ്യക്ഷമതയുള്ള  പ്രചരണ  പരനിപക്ടോടനികേളയ  നൂതനമക്ടോയ  വനിപണന
തനങ്ങളയ കവണയ. അതരയ ഒരക്ടോസൂത്രണതനിലന ഭക്ടോഗമക്ടോയനിട്ടുമക്ടോത്രകമ കകേരളലത
വനികനക്ടോദ സഞക്ടോര ഭൂപടതനില് കലെക്ടോകേതനിലന മുനനില് എതനിക്കക്ടോനക്ടോകൂ. കനരലത
പലെരുയ  ഇവനിലട  സൂചനിപ്പെനിച്ചതുകപക്ടോലലെ  വര്ദനിച്ചുവരുന  മത്സരമുണയ്ക്ക്.
കേണകനിവനിറ്റനിയുലട  കേക്ടോരശ്യതനില്  ഗതക്ടോഗത  സദൗകേരശ്യങ്ങളലട  അപരശ്യക്ടോപ്തതയുണയ്ക്ക്.
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ഉത്പനങ്ങളലട  പുതുമ  നഷലപ്പെടുന്നുണയ്ക്ക്.  പുതനിയ  കമഖലെകേളനില്  പുതനിയ
ഉത്പനങ്ങള ഉണക്ടോക്കക്ടോന് നമുക്കയ്ക്ക് കേഴനിയുനനില്ല.  ഇലതക്ടോലക്ക  ലവല്ലുവനിളനികേളക്ടോണയ്ക്ക്,
ഇങ്ങലനയുള്ള  സക്ടോഹചരശ്യങ്ങള  നമുക്കയ്ക്ക്  പ്രയക്ടോസങ്ങളണക്ടോകന്നുണയ്ക്ക്.  മറ്റുള്ളവരുലട
മത്സരതനികനക്ടോലടക്ടോപ്പെയ  ഓടനി  എതണലമങ്കനില്  ഈ  കേക്ടോരശ്യങ്ങളനില്
പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോകേണയ.  അകപ്പെക്ടോള  അതനിനയ്ക്ക്  പുതനിയ  ലെക്ഷശ്യങ്ങളയ  പുതനിയ
ഉത്പനങ്ങളയ പ്രചരണ പദതനികേളയ പുതനിയ ദനിശേക്ടോകബക്ടോധവമുണക്ടോകേണയ. അതരയ
രഷ്ട്രീതനിയനില് കേക്ടോരശ്യങ്ങള നനിര്വ്വഹനിക്കണലമനക്ടോണയ്ക്ക് സര്ക്കക്ടോര് ഉകദ്ദേശേനികനതയ്ക്ക്. കകേരള
ടൂറനിസയ എന ബക്ടോന്ഡയ്ക്ക്,   God's  own Country  എന കപരയ്ക്ക് കലെക്ടോകേതയ്ക്ക് ഇന്നുയ
പ്രസക്തമക്ടോണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  മങ്ങനിലയനയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്  കേരുതുനനില്ല.   യക്ടോത്രനികേര്ലക്കല്ലക്ടോയ
സസഷ്ട്രീകേക്ടോരശ്യമക്ടോയ  രഷ്ട്രീതനിയനില്  കകേരളമക്ടോലകേ  അതനിലന  ലഡസ്റ്റേനികനഷനക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റനി
വനിപുലെലപ്പെടുതക്ടോനള്ള  പദതനിയനികലെയയ്ക്ക്  നമുക്കയ്ക്ക്  കപക്ടോകേണയ.  അതനിനള്ള  പുതനിയ
ഉത്പനങ്ങളയ  പുതനിയ  വനിപണനികേളയ  പുതനിയ  സന്ദര്ശേകേരുയ  പുതനിയ
ലെക്ഷശ്യങ്ങളലമക്ടോലക്കയക്ടോണയ്ക്ക്  ഇതനിലനലയക്ടോരു  തനലമന  നനിലെയയ്ക്ക്  ഞങ്ങള
ഉകദ്ദേശേനികനതയ്ക്ക്.  

ശഷ്ട്രീ  .    കതക്ടോമസയ്ക്ക്  ചക്ടോണനി:  സര്,  കചനഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  പ്രധക്ടോനമനനിയുയ  റഷശ്യന്
പ്രധക്ടോനമനനിയുയ  ഇന്ഡശ്യന്  പ്രധക്ടോനമനനിയുലമല്ലക്ടോയ  പലങ്കടുത  കകേക്ടോണ്ഫറന് സയ്ക്ക്
നടനതയ്ക്ക്  കഗക്ടോവയനിലെക്ടോണയ്ക്ക്.  കകേരളതനിലന  എത്രകയക്ടോ  ഇരടനി  ടൂറനിസ്റ്റുകേള
വരുനയനിടമക്ടോണയ്ക്ക്  കഗക്ടോവ.  കകേരളതനില്നനിനയ്ക്ക്  ഒരു  ഡയറകയ്ക്ക്  കഫ്ലെെറ്റയ്ക്ക്
കഗക്ടോവയനികലെയനില്ല.  അവര്  ബക്ടോയഗ്ലൂര്  വഴനി  ലടയനിനനികലെക്ടോ  മകറ്റക്ടോ  കേയറനി  വകരണ
അവസയക്ടോണുള്ളതയ്ക്ക്.  അതനിനകവണനി എലന്തങ്കനിലയ ഈ ഗവണ്ലമനനിനയ്ക്ക് ലചയ്യെക്ടോന്
കേഴനിയുകമക്ടോ?

ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    സനി  .    ലമക്ടോയഷ്ട്രീന്:  സര്,  ഞക്ടോന് പറഞവരുകമക്ടോള അതനിലനകറനിച്ചയ്ക്ക്
പറയക്ടോയ. പരമരക്ടോഗത വനിപണനികേള ശേക്തനിലപ്പെടുത്തുനകതക്ടോലടക്ടോപ്പെയ പുതനിയ വനിപണനി
കേലണകതണ  സനിതനിയക്ടോണയ്ക്ക്.  ആകഗക്ടോള  ടക്ടോവല്  മക്ടോര്ട്ടുകേളനിലയ  കടഡയ്ക്ക്
കമളകേളനിലലമക്ടോലക്ക  നമ്മുലട  സക്ടോനനിധശ്യയ  ഉറപ്പെക്ടോകന  പ്രവര്തനങ്ങള
ആരയഭനിച്ചുകേഴനിഞ.  കചന,  മനിഡനില്  ഈസ്റ്റേയ്ക്ക്,  ജപ്പെക്ടോന്,  ആകസലെനിയ  തുടങ്ങനിയ
സലെങ്ങളനില്  അതശ്യക്ടോവശേശ്യയ  പ്രചരണ  പരനിപക്ടോടനികേള  നടതക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞെതു
കേക്ടോരണയ  വനികദശേ  ടൂറനിസ്റ്റുകേളലട  വരവയ്ക്ക്  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ലബയ്ജനിയഗയ്ക്ക്  കമളയനില്
നമ്മള  നല്ല  പ്രദര്ശേനയ  കേക്ടോഴ്ചവച്ചതക്ടോണയ്ക്ക്.  അറബയ്ക്ക്  രക്ടോജശ്യങ്ങളനില്  നല്ല  രഷ്ട്രീതനിയനില്
പ്രചരണയ  നടതക്ടോന്  കേഴനിഞ.  അതനിലനലയക്ടോലക്ക  ഗുണഫലെങ്ങള  കനരലത
പലെരുയ ഇവനിലട സൂചനിപ്പെനിച്ചു.  ഇവനിലട കകേരള ടക്ടോവല് മക്ടോര്ടനിലനകറനിച്ചയ്ക്ക് സൂചനിപ്പെനിച്ചു.
57  രക്ടോജശ്യങ്ങളനില്  ഇതവണ  പത്തുരക്ടോജശ്യങ്ങളക്ടോണയ്ക്ക്  പുതനിയതക്ടോയനി  കകേരള  ടക്ടോവല്
മക്ടോര്ടനില് വനതയ്ക്ക്. പുതനിയ സയരയഭകേരുയ 557 ടൂര് കേമനനികേളയ വന്നു. കകേരള ടക്ടോവല്
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മക്ടോര്ടയ്ക്ക്  മുമയ നല്ലതുകപക്ടോലലെ നടനനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ഞക്ടോന്  അതയ്ക്ക്  നനികഷധനികനനില്ല.  കകേരള
ടൂറനിസലതകറനിച്ചറനിയക്ടോന് ആളകേള എത്തുന സക്ടോഹചരശ്യയ കകേരള ടക്ടോവല് മക്ടോര്ടനില്
കേണ്ടു.  അതനിനകവണനിയുള്ള  ശേക്തമക്ടോയ  ഡനിജനിറ്റല്  പ്രചരണ  രഷ്ട്രീതനി
തുടങ്ങനിക്കഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ്ക്ക്.  അതുകപക്ടോലലെ  ശഷ്ട്രീ.  ബക്ടോബു  കപക്ടോള,  ഐ.എ.എസയ്ക്ക്.  മുമയ്ക്ക്
എകനക്ടോടയ്ക്ക്  പറഞ,  ചക്ടോര്കടര്ഡയ്ക്ക്  വനിമക്ടോനങ്ങള  ഒരുകേക്ടോലെതയ്ക്ക്  യു.ലകേ.-യനില്നനിന്നുയ
മറ്റുള്ള  സലെങ്ങളനില്  വനനിരുന്നു,  അതയ്ക്ക്  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോര്കകൂടനി
പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുതണലമനയ്ക്ക്. അതയ്ക്ക് ആകലെക്ടോചനിക്കക്ടോന് കേഴനിയുന ഒരു നനിര്കദ്ദേശേമക്ടോണയ്ക്ക്.
സര്ക്കക്ടോര് ആ രഷ്ട്രീതനിയനില് ആകലെക്ടോചനിച്ചുലകേക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതുകപക്ടോലലെതലന
കഗക്ടോവയനിലലെ  കേക്ടോരശ്യയ  വനിമക്ടോനകേമനനികേളമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  ഒരു  ചര്ച്ചയ്ക്കുയ്ക്ക്
മുന്കേലയ്യെടുക്കക്ടോലമനയ്ക്ക്  കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസയ   ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  ഗവര്ണര്  ഉളലപ്പെലട
സമ്മതനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  കകേരളതനിലലെ  എയര്  കേണകനിവനിറ്റനിയുലട  പ്രശ്നയ  വളലര
ഗദൗരവമുള്ളതക്ടോണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  മക്ടോത്രയ  വനിചക്ടോരനിച്ചക്ടോല്  നടകന കേക്ടോരശ്യമല്ല.
അതനിനയ്ക്ക്  നമുക്കയ്ക്ക്  കൂടക്ടോയനി  ശമനിക്കക്ടോയ.  അടുത  വര്ഷകതക്ടോടുകൂടനി  കേണ്ണൂര്
വനിമക്ടോനതക്ടോവളയ  വരനികേയക്ടോലണങ്കനില്  ഉതര  മലെബക്ടോറനിലന  ടൂറനിസയ  കമഖലെകേലള
പുതനിയ  അന്തരഷ്ട്രീക്ഷതനികലെയയ്ക്ക്  ഉയര്തക്ടോന്  കേഴനിയുന  സക്ടോഹചരശ്യമുണക്ടോകുയ.
കേണകനിവനിറ്റനിയുലട  പ്രശ്നവയ  പരനിഹരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുയ.  കബക്കലയ  വയനക്ടോടുയ
ഇടുക്കനിയനിലയ  മൂനയ്ക്ക്  എയര്  സനിപ്പുകേള  തുടങ്ങുനതനിനക്ടോയനി  സലെലമടുപ്പെനിനള്ള
പരനികശേക്ടോധന  ഇകപ്പെക്ടോള  നടന്നുലകേക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  കബക്കലെനില്
സനിയക്ടോലെനിലനതലന  ചുമതലെലപ്പെടുതനി  ആ  കേക്ടോരശ്യങ്ങള  നനിര്വ്വഹനിക്കക്ടോനക്ടോണയ്ക്ക്
തഷ്ട്രീരുമക്ടോനയ.  ലചറനിയ  എയര്  സനിപ്പുകേള  വരക്ടോനള്ള  സദൗകേരശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്  ഒരുകനതയ്ക്ക്.
പുതനിയ ലെക്ഷശ്യങ്ങള കനടക്ടോനയ പുതനിയ ലഡസ്റ്റേനികനഷനകേളയ ടൂറനിസയ സര്കേബ്യൂട്ടുകേളയ
എല്ലക്ടോയ   പുതുമകയക്ടോടുകൂടനി  മുകനക്ടോട്ടുലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോനയ  കേഴനിയുലമനക്ടോണയ്ക്ക്  സര്ക്കക്ടോര്
കേരുതുനതയ്ക്ക്.  ഇതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ഞങ്ങള  ഒരു  ടക്ടോര്ജറ്റയ്ക്ക്  വയ്ക്കുന്നു.
അഞ്ചുലകേക്ടോല്ലയലകേക്ടോണയ്ക്ക്  വനികദശേ ടൂറനിസ്റ്റുകേളലട  എണ്ണയ ഇരടനിയക്ടോകകേയുയ  ആഭശ്യന്തര
ടൂറനിസ്റ്റുകേളലട  എണ്ണതനില്  50  ശേതമക്ടോനലമങ്കനിലയ  വര്ദനവണക്ടോകകേയുയ  ലചയ്യുകേ
അതയ്ക്ക്  കകേരളതനിലലെക്ടോരു  വലെനിയ  കുതനിച്ചുചക്ടോടമക്ടോയനിരനികയ.  ഇതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
കൂടുതല്  ലതക്ടോഴനിലെവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കലപ്പെടുയ.  ഏകേകദശേയ  നക്ടോലെയ്ക്ക്  ലെക്ഷകതക്ടോളയ
പുതനിയ  ലതക്ടോഴനിലെവസരങ്ങള  ടൂറനിസയ  കമഖലെയനില്  ഈ  അഞ്ചുവര്ഷയലകേക്ടോണയ്ക്ക്
സൃഷനിക്കക്ടോനക്ടോണയ്ക്ക്  സര്ക്കക്ടോര്  ലെക്ഷശ്യമനിടുനതയ്ക്ക്.  കൂടുതല്  പശ്ചക്ടോതലെ
സദൗകേരശ്യലമക്ടോരുക്കനി  ലതക്ടോഴനില്  നല്കേക്ടോന്  കേഴനിയുന  കസവനദക്ടോതക്ടോക്കലള  സസകേക്ടോരശ്യ
പങ്കക്ടോളനിതതനിലൂലട ഉറപ്പെക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനിയണയ.   നമുക്കയ്ക്ക് ഇനനിയുയ കഹക്ടോടലകേളലടയുയ
റനികസക്ടോര്ട്ടുകേളലടയുയ  കക്ടോസനികഫഡയ്ക്ക്  മുറനികേളലടയുയ  എണ്ണയ  കൂടക്ടോന്  കേഴനിയണയ.
ഏറ്റവയ  ആകേര്ഷകേമക്ടോയ  ഒനക്ടോണയ്ക്ക്  കഹക്ടോയകസ്റ്റേകേള.  ലറകസക്ടോണ്സനിബനിള
ടൂറനിസതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കഹക്ടോയകസ്റ്റേകേളലട  കക്ടോസനിഫനികക്കഷന്  വനകതക്ടോടുകൂടനി
കഹക്ടോയകസ്റ്റേകേള  തുടങ്ങക്ടോന്  തയ്യെക്ടോറക്ടോയനി  ആളകേള  വന്കതക്ടോതനില്  വനനിരുനതക്ടോണയ്ക്ക്.
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അലതക്ടോരു  പ്രകതശ്യകേ  കമഖലെയനിലെക്ടോയനിരുന്നു.  മലെബക്ടോര്  കമഖലെയനില്ക്കൂടനി  നമുക്കതയ്ക്ക്
വശ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുയ.  ഇനനി  ആലെപ്പുഴയനില്  ഹദൗസയ്ക്ക്  കബക്ടോട്ടുകേള
ലകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനള്ള  സക്ടോധശ്യതയുലണനയ്ക്ക്  കേരുതക്ടോനക്ടോവനില്ല.  അഷമുടനി  കേക്ടോയലെനിലയ
മലെബക്ടോര്  കമഖലെകേളനിലലെ  കേക്ടോയലകേളനിലയ  500  ഹദൗസയ്ക്ക്  കബക്ടോട്ടുകേലളങ്കനിലയ
പുതനിയതക്ടോയനി  ലകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനള്ള  സക്ടോധശ്യതയുണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുതണയ
എനക്ടോണയ്ക്ക്  ഉകദ്ദേശേനികനതയ്ക്ക്.  ചുരുങ്ങനിയ  ലചലെവനില്   വരുമക്ടോനമുള്ള  കഹക്ടോയകസ്റ്റേകേള
ആരയഭനിച്ചക്ടോല്    കൂടുതല്   സന്ദര്ശേകേലര  ആകേര് ഷനിക്കക്ടോന് കേഴനിയുയ.  സയരയഭകേര്
അവരുലട തലന വസ്തുക്കള പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുതനി  ടൂറനിസതനികലെയയ്ക്ക്  വരുനതനിലന
കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപ്പെനികനതക്ടോണയ്ക്ക്.  അതുകപക്ടോലലെ  കൂടുതല്  സക്ടോഹസനികേതയുയ  മറ്റു
വനികനക്ടോദങ്ങളനിലലമക്ടോലക്ക ഏര്ലപ്പെടക്ടോന് കേഴനിയുന പുതനിയ തലെമുറലയ ആകേര്ഷനികന
തരതനില്   അഡസഞര്  ടൂറനിസതനിലന  സക്ടോധശ്യതകേലള  പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുതണയ.
പരനിസനിതനിക്കയ്ക്ക്  കകേക്ടോടയ  വരക്ടോത  രഷ്ട്രീതനിയനില്  വനയ,  കവദദ്യുതനി,  ഇറനികഗഷന്
വകുപ്പുകേളയ  തകദ്ദേശേ  സസയയഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളമക്ടോയനി  കൂടനിയക്ടോകലെക്ടോചനിച്ചയ്ക്ക്
യുവതലെമുറലയ ആകേര്ഷനിക്കക്ടോന് കേഴനിയുന തരതനില്  സക്ടോഹസനികേ ടൂറനിസതനിലന
സക്ടോധശ്യതകേള പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുത്തുനതക്ടോണയ്ക്ക്. ടൂറനിസ്റ്റുകേലള ആകേര്ഷനികന രഷ്ട്രീതനിയനില്
ലകേക്ടോച്ചനി  ബനിനക്ടോലലെ  വനിജയകേരമക്ടോയനി  മുകനക്ടോട്ടുലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  ശമനികനതക്ടോണയ്ക്ക്.
ശഷ്ട്രീ. കകേക്ടോടനികയരനി ബക്ടോലെകൃഷ്ണന് ടൂറനിസയ മനനിയക്ടോയനിരനികന സമയതയ്ക്ക് ലകേക്ടോണ്ടുവന
ലറകസക്ടോണ്സനിബനിള  ടൂറനിസലമന  ആശേയയ  കകേരളതനില്  വളര്ന്നുവനികേസനിച്ചയ്ക്ക്,
തകദ്ദേശേവക്ടോസനികേളകളലപ്പെലട  പ്രകയക്ടോജനയ  കേനിട്ടുന  ടൂറനിസമക്ടോയനി  മക്ടോറുകേയുയ  ഇനയ്ക്ക്
അതയ്ക്ക്  കലെക്ടോകേയ  അയഗഷ്ട്രീകേരനികന്നുമുണയ്ക്ക്.  സക്ടോമതനികേ  വനികേസനതനിനയ  സക്ടോമൂഹശ്യ
വനികേസനതനിനലമല്ലക്ടോമുതകുന  ഒരു  നയയ  കകേരളതനില്  കലെക്ടോകേതനിനമുനനില്
അവതരനിപ്പെനിച്ചതയ്ക്ക്  എല്.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇനയ്ക്ക്  അതയ്ക്ക്  കലെക്ടോകേയ
അയഗഷ്ട്രീകേരനികന്നുണയ്ക്ക്.  മുസനിരഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  ലലപതൃകേ  പദതനിയുലട  ഒനക്ടോയഘടയ  പണനി
പൂര്തഷ്ട്രീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്,  രണക്ടോയ ഘടയ  ആരയഭനികനതക്ടോണയ്ക്ക്. സുഗന്ധവശ്യഞ്ജനപക്ടോതലയ
സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്, കേഴനിഞ്ഞെ ദനിവസയ ഡച്ചയ്ക്ക് അയബക്ടോസനിഡര് വരനികേയുയ സുഗന്ധവശ്യജ്ഞന
റൂടനിലലെ  31  രക്ടോജശ്യങ്ങളമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  കൂടനിയക്ടോകലെക്ടോചനകേളക്കയ്ക്ക്  തയ്യെക്ടോറക്ടോലണനയ്ക്ക്
പറഞ്ഞെനിട്ടുമുണയ്ക്ക്.  യുലനകസക്ടോ  അയഗഷ്ട്രീകേരനിച്ച  ഒരു  നല്ല  കപ്രക്ടോജകക്ടോയനി;  ഒരു  പുതനിയ
ഉല്പനമക്ടോയനി  വനികദശേ  ടൂറനിസ്റ്റുകേലള  ആകേര്ഷനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുന  സനിതനിയുണയ്ക്ക്.
സര്ക്കക്ടോര്  അതനിലന  പ്രവര്തനങ്ങള  ആരയഭനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  മലെബക്ടോറനിലന
സക്ടോധശ്യതകേള പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുതനി തലെകശ്ശേരനി ലലപതൃകേ പദതനി ഉളലപ്പെലട കൂടുതല്
പദതനികേള തയ്യെക്ടോറക്ടോക്കനിലക്കക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  

ശഷ്ട്രീ  .   പനി  .   ഉലലബദള്ള: സര്, മലെപ്പുറയ ജനില്ലയനിലലെ ഏറ്റവയ പ്രധക്ടോനലപ്പെട ടൂറനിസ്റ്റേയ്ക്ക്
കകേന്ദ്രമക്ടോയ  കകേക്ടോടകനനില്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  മുന്മനനിയുലട  കനതൃതസതനില്
തയ്യെക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ള  മക്ടോസ്റ്റേര്  പക്ടോന്  അനസരനിച്ചയ്ക്ക്  പുതനിയ  വനികേസന  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കക്ടോന് ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് തയ്യെക്ടോറക്ടോകുകമക്ടോ?
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ശഷ്ട്രീ  .   എ  .   സനി  .   ലമക്ടോയഷ്ട്രീന്:  സര്, ഇതയ്ക്ക് കേഴനിഞ്ഞെനിടയ്ക്ക് അതുസയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക് പറയക്ടോയ.
ഇതനില്  ഏറ്റവയ  വലെനിയ  ലലഡ്രെെവയ്ക്ക്  ഇന്  ബഷ്ട്രീച്ചക്ടോണയ്ക്ക്  മുഴപ്പെനിലെങ്ങക്ടോടയ്ക്ക്  ഉളലപ്പെലടയുള്ള
സലെയ.  അതുകപക്ടോലലെ ധര്മ്മടയ,  കതജസസനിനനി പുഴ ഉളലപ്പെലടയുള്ള കമഖലെകേളനിലലെ
സക്ടോധശ്യതകേള  നല്ലതുകപക്ടോലലെ  പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുതണലമന  രഷ്ട്രീതനിയനിലള്ള
പദതനികേളക്കയ്ക്ക്  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യെക്ടോറക്ടോക്കനിലക്കക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
അതനിലന സക്ടോധശ്യതകേള പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുതക്ടോന് കേഴനിയുലമനയ്ക്ക് തലനയക്ടോണയ്ക്ക് ഞങ്ങള
വനിശേസസനികനതയ്ക്ക്.  ഇത്ര  വലെനിയ  വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങള  നടതണലമങ്കനില്
സയസക്ടോന  ബജറ്റനിനകേതയ്ക്ക്  നനിന്നുലകേക്ടോണക്ടോകേനില്ല.  മുമയ  ഇദൗ  രഷ്ട്രീതനി
സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചനിട്ടുലണനയ്ക്ക്  കേണതക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനില്  ധര്മ്മടയ,  മുഴപ്പെനിലെങ്ങക്ടോടയ്ക്ക്,  കേണ്ണൂര്,
വയനക്ടോടയ്ക്ക്,  കേക്കയയ,  ലപരുവണ്ണക്ടോമൂഴനി,  കേക്ടോപ്പെക്ടോടയ്ക്ക്,  ഇരനിങ്ങല്,  വടകേര,  നനിള,
ലനല്ലനിയക്ടോമതനി,  പഷ്ട്രീച്ചനി,  വക്ടോഴക്ടോനനി,  ചനിമ്മനിനനി,  കേക്ടോലെടനി,  മലെയക്ടോറര്,  അതനിരപ്പെനിള്ളനി,
പഷ്ട്രീരുകമടയ്ക്ക്,  കുടനിക്കക്ടോനയ,  വക്ടോഗമണ്,  ഇടുക്കനി,  അഷമുടനി,  കേഠനിനയകുളയ,  വര്ക്കലെ,
കേക്ടോപ്പെനില്,  ലനയ്യെക്ടോര്,  കപപ്പെക്ടോറ,  ലപക്ടോന്മുടനി തുടങ്ങനിയ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലള്ള പദതനികേളണയ്ക്ക്.
ഓകരക്ടോനനിനയ  വനിശേദക്ടോയശേങ്ങള  കവണതക്ടോണയ്ക്ക്,  ഞക്ടോന്  അതനികലെയയ്ക്ക്  കപക്ടോകുനനില്ല.
ലപക്ടോനക്ടോനനിയനിലലെ  ടയക്ടോയഗനിള  പദതനി,  അതുയ  ഇതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
തയ്യെക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  മലെപ്പുറലത  കകേക്ടോടകനനില്  അഡസഞര്  ടൂറനിസതനിലന
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ചനിലെ  പ്രവര്തനങ്ങള  നടനനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ഇകപ്പെക്ടോള  ഒരു  പദതനി
തയ്യെക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  പരനികശേക്ടോധനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതുകപക്ടോലലെ  കബക്കല്
എയര്സനിപ്പെനിലന  കേക്ടോരശ്യയ  കനരലത   പറഞ.  നനിലെവനിലലെ  ടൂറനിസയ
ലഡസ്റ്റേനികനഷനകേളലട  വൃതനിയുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെട  കേക്ടോരശ്യയ  ഇവനിലട  പറഞ.
ഇകപ്പെക്ടോഴള്ള  ഗ്രഷ്ട്രീന്  കേക്ടോര്പ്പെറ്റയ്ക്ക്  പദതനി,  എല്ലക്ടോവലരയുയ  സഹകേരനിപ്പെനിച്ചയ്ക്ക്  ജനങ്ങളലട
കേശ്യക്ടോമയനിനക്ടോയനി  ഏലറ്റടുതതയ്ക്ക്  വനിജയകേരമക്ടോകുന്നുലവനക്ടോണയ്ക്ക്  അനഭവയ
ലതളനിയനികനതയ്ക്ക്. തഷ്ട്രീര്ച്ചയക്ടോയുയ അതയ്ക്ക് നമുക്കയ്ക്ക് ലചയ്യെക്ടോയ. നമ്മുലട ഗസ്റ്റേയ്ക്ക് ഹദൗസുകേളലട
സനിതനി  പരമ  ദയനഷ്ട്രീയമക്ടോണയ്ക്ക്.  അവനിലട  പുനരുദക്ടോരണയ  ലചകയ്യെണതുണയ്ക്ക്.
ഗുരുവക്ടോയൂരുയ തനിരുവനന്തപുരലത ലലതയക്ടോടുമുള്ള ഗസ്റ്റേയ്ക്ക് ഹദൗസുകേളനില് പുതനിയ രണയ്ക്ക്
കബക്ടോകകേളലട നനിര്മ്മക്ടോണവയ ഇതനിലന ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ആകലെക്ടോചനികന്നുണയ്ക്ക്,  അതനിലന
പണനി  നടകന്നുണയ്ക്ക്.  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  ലമമര്മക്ടോര്  ഇവനിലട  ഉനയനിച്ച  ഗദൗരവമക്ടോയ
നനിര്കദ്ദേശേങ്ങലളല്ലക്ടോയ  നമ്മുലട നക്ടോടനിലന വനികേസനതനിനകവണനി വരുമക്ടോനമുണക്ടോക്കക്ടോന്
കവണനിയുള്ള  പ്രവര്തനതനിനള്ള  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളക്ടോയനി  കേക്ടോണുനതക്ടോണയ്ക്ക്.
ആ  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങലളക്ടോലക്കതലന  പരനികശേക്ടോധനിക്കക്ടോന്  തയ്യെക്ടോറക്ടോലണനയ്ക്ക്
അറനിയനിച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക് ഇദൗ രണ്ടു വകുപ്പുകേളലട ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥന  പക്ടോസക്ടോക്കനിതരണലമനയ്ക്ക്
അഭശ്യര്ത്ഥനികന്നു. 

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    എസയ്ക്ക്  .    സുനനില് കുമക്ടോര്  ):   സര്,  ഇനനിവനിലട
നടന ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനകേളലട ചര്ച്ച കൃഷനി,  സഹകേരണയ,  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ എനഷ്ട്രീ
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കമഖലെകേലള  സയബന്ധനിച്ചക്ടോണയ്ക്ക്.   പ്രകതശ്യകേനിച്ചയ്ക്ക്  കൃഷനിയുയ  സഹകേരണവയ  വളലര
അടുതയ്ക്ക്  ഇടപഴകുന  രണയ്ക്ക്  വകുപ്പുകേളക്ടോണയ്ക്ക്.  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലെയുലട  വളര്ച്ചയനില്
ഏറ്റവയ  പ്രധക്ടോനലപ്പെട  പങ്കയ്ക്ക്  വഹനികന  ഒരു  വകുപ്പെക്ടോണയ്ക്ക്  സഹകേരണ  വകുപ്പെയ്ക്ക്.
അതുലകേക്ടോണയ്ക്ക് ഒനനിച്ചയ്ക്ക് ചര്ച്ച ലചയ്യുനതയ്ക്ക് വളലര സദൗകേരശ്യമുള്ള കേക്ടോരശ്യയ കൂടനിയക്ടോണയ്ക്ക്.
സമയക്രമഷ്ട്രീകേരണതനിലന വനിഷയതനില് മക്ടോത്രകമ പ്രശ്നമുണക്ടോകുന്നുള.  ഇനയ്ക്ക് നടന
ചര്ച്ചയനില്  ലപക്ടോതുലവ  എല്ലക്ടോ  അയഗങ്ങളയ  കൃഷനിയുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെട്ടുലകേക്ടോണ്ടുള്ള
അവരുലട  കേമ്മനിറ്റയ്ക്ക്ലമനയ്ക്ക്  പ്രകേടനിപ്പെനികന  രഷ്ട്രീതനിയനില്  തലനയക്ടോണയ്ക്ക്  ഇവനിലട
സയസക്ടോരനിച്ചതയ്ക്ക്.  അതുകപക്ടോലലെ   പ്രതനിപക്ഷതനിലന  ഉതരവക്ടോ ദനിതസയ  എന
നനിലെയനിലള്ള  പ്രതനിപക്ഷക്ടോയഗങ്ങളലട  വനിമര്ശേനങ്ങലളല്ലക്ടോയ  ഞക്ടോന്
ഉളലക്കക്ടോളളകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  തഷ്ട്രീര്ച്ചയക്ടോയുയ  ആ  വനിമര്ശേനതനിലന  അടനിസക്ടോനതനില്
തലന  കേക്ടോരശ്യങ്ങള  മുകനക്ടോട്ടുലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  കേഴനിയുയ.  കൃഷനി  വകുപ്പെയ്ക്ക്
ഏലറ്റടുകകമക്ടോള  വളലര  എളപ്പെതനില്  കേക്ടോരശ്യങ്ങലളക്ടോലക്ക  പരനിഹരനിക്കക്ടോന്
കേഴനിയുലമന്നുള്ള  വനിചക്ടോരലമക്ടോന്നുയ  ഇദൗ  ഗവണ്ലമനനിനനില്ലക്ടോയനിരുന്നു.  കേഴനിഞ്ഞെ  25
വര്ഷലത  കേണലക്കടുതയ്ക്ക്  പരനികശേക്ടോധനിച്ചക്ടോല്  കേക്ടോര്ഷനികേകമഖലെയനില്
ആകരക്ടോഗശ്യകേരമക്ടോയ  വളര്ച്ചക്ടോനനിരക്കയ്ക്ക്  നമുക്കനിലല്ലന്നുള്ളതയ്ക്ക്  വളലര  വശ്യക്തമക്ടോയനി
മനസനിലെക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിയുയ.   ഇദൗ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  അധനികേക്ടോരതനില്  വരുകമക്ടോള
കേക്ടോര്ഷനികേകമഖലെയുലട  വളര്ച്ചക്ടോനനിരക്കയ്ക്ക്  തക്ടോകഴക്ടോടക്ടോണയ്ക്ക്.  കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷലത
സക്ടോമതനികേ  അവകലെക്ടോകേന  റനികപ്പെക്ടോര്ടനിലന  കേണക്കയ്ക്ക്  പ്രകേക്ടോരയ  കേക്ടോര്ഷനികേ
കമഖലെയനിലലെ  വളര്ച്ചക്ടോനനിരക്കയ്ക്ക്  (-)4.67  ആണയ്ക്ക്.  കേക്ടോര്ഷനികേകമഖലെയനിലയ
ഉല്പക്ടോദനരയഗത്തുയ  വലെനിയ  തകേര്ച്ചയക്ടോണയ്ക്ക്  കേഴനിഞ്ഞെകേക്ടോലെത്തുണക്ടോയനിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.
ലനല്ല നല്പക്ടോദനവയ  നക്ടോളനികകേകരക്ടോല്പക്ടോദനവയ  മലറ്റല്ലക്ടോ  വനിളകേളലട  കേക്ടോരശ്യതനിലയ  വളലര
തക്ടോകഴയക്ടോണയ്ക്ക്  കപക്ടോയനിരനികനതയ്ക്ക്.  റബ്ബറനിലന  കേക്ടോരശ്യതനില്  കപക്ടോലയ  വളലര
അപകേടകേരമക്ടോയ  നനിലെയനിലള്ള  തകേര്ച്ച  നമ്മുലട  നക്ടോടനിലണക്ടോയനി.  കകേരളതനിലന
ഏറ്റവയ  വലെനിയ  പ്രകതശ്യകേത  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലെയനിലലെ  ലലജവലലവവനിധശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.
കേനിഴങ്ങയ്ക്ക്,  പയര്  തുടങ്ങനി  ലചറുധക്ടോനശ്യങ്ങളലടലയക്ടോലക്ക  ഉല്പക്ടോദനലമടുതയ്ക്ക്
പരനികശേക്ടോധനിച്ചക്ടോല്  കകേരളതനില്   വലെനിയ  കതക്ടോതനിലള്ള  തകേര്ച്ചയുണക്ടോലയന്നുള്ളതയ്ക്ക്
സതശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.  കേഴനിഞ്ഞെ  അഞയ്ക്ക്  ലകേക്ടോല്ലക്കക്ടോലെലത  കേണലക്കടുതയ്ക്ക്
പരനികശേക്ടോധനികകമക്ടോള ശുകഭക്ടോതര്ക്കമക്ടോയ ഒരു കേക്ടോരശ്യവയ നമുക്കയ്ക്ക് ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കക്ടോന്
കേഴനിയനില്ല.  പച്ചക്കറനി  ഉത്പക്ടോദനരയഗതയ്ക്ക്  കുറച്ചയ്ക്ക്  ലമച്ചലപ്പെട
സനിതനിയുണക്ടോയനിട്ടുലണന്നുളളതയ്ക്ക്  യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.  എനക്ടോല്  അതനിനയ്ക്ക്  കവണത്ര
പരനിഗണന നല്കേക്ടോന് കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുകണക്ടോലയന്നുളള കേക്ടോരശ്യയ വനിലെയനിരുകതണതക്ടോണയ്ക്ക്.
നമ്മുലട  സയസക്ടോനതയ്ക്ക്  എല്ലക്ടോവരുയ  മൂന്നുകനരയ  അരനിയക്ടോഹക്ടോരയ  കേഴനികന
ആളകേളക്ടോണയ്ക്ക്.  അരനി ഉത്പക്ടോദന രയഗതയ്ക്ക് നമുക്കയ്ക്ക് സസയയപരശ്യക്ടോപ്തത ലലകേവരനിക്കക്ടോന്
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കേഴനിഞ്ഞെനിടനില്ല.  നമ്മുലട  സയസക്ടോനതയ്ക്ക്  13  ലെക്ഷയ  ലഹകര് സലെത്തുണക്ടോയനിരുന
ലനല്ക്കൃഷനി  തക്ടോകഴയയ്ക്ക്  വനയ്ക്ക്  2015-16-ല്  1,96,870  ലഹകറക്ടോയനി
കുറഞ്ഞെനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ലനല്ലുല്പ്പെക്ടോദന  രയഗതയ്ക്ക്  കേഴനിഞ്ഞെ  അഞ്ചുവര്ഷലത
കേണലക്കടുതയ്ക്ക്  പരനികശേക്ടോധനിച്ചക്ടോല്  കേഴനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
അധനികേക്ടോരതനില് വരുകമക്ടോള  213187  ലഹകര് ഉണക്ടോയനിരുന സക്ടോനതയ്ക്ക്  196870
ലഹകറക്ടോയനി  കുറഞലവനയ്ക്ക്  പറഞ്ഞെക്ടോല്  ലനല്ലറകേലള  കേല്ലറകേളക്ടോയനി  തഷ്ട്രീര്തതയ്ക്ക്
ആരക്ടോലണനയ്ക്ക്  വളലര  വശ്യക്തമക്ടോണയ്ക്ക്.  നമ്മുലട  സയസക്ടോനതയ്ക്ക്  ഏറ്റവയ  ആദശ്യയ
സസയയപരശ്യക്ടോപ്തത  കകേവരനികക്കണതയ്ക്ക്  നമ്മുലട  അനമക്ടോയനിരനികന  ലനല്ലനിലന
കേക്ടോരശ്യതനിലെക്ടോണയ്ക്ക്.  ആ  സസയയപരശ്യക്ടോപ്തതയനികലെയയ്ക്ക്  വനനിലല്ലങ്കനിലയ  അനശ്യ
സയസക്ടോനങ്ങലള  ആശയനികന  കേക്ടോരശ്യതനില്  കുറലച്ചങ്കനിലയ  നമുക്കയ്ക്ക്  മുകനക്ടോടയ്ക്ക്
കപക്ടോകേക്ടോന് കേഴനിയകണ.  ലനല്ലനിലന ഉത്പക്ടോദന കേക്ടോരശ്യതനിലയ,  വനിസ്തൃതനി  കുറയുനതയ്ക്ക്
നനിയനനികന കേക്ടോരശ്യതനിലയ  യക്ടോലതക്ടോരു  തക്ടോത്പരശ്യവയ  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
കേക്ടോണനിച്ചനില്ലക്ടോലയന്നുളളതയ്ക്ക് വസ്തുതയക്ടോണയ്ക്ക്. 2011-ല് 1379 ലഹകര് സലെലത  നനിലെയ
നനികേതക്ടോനക്ടോണയ്ക്ക്  നനിങ്ങള  അനമതനി  ലകേക്ടോടുതനിരനികനതയ്ക്ക്.  അനമതനിയനില്ലക്ടോലത
അഞനിരടനിയനിലെധനികേയ  നനിലെയ  നനികേതനിയനിട്ടുണക്ടോകുയ.  എനക്ടോല്  ഇദൗ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
ഇക്കക്ടോരശ്യതനില് എടുതനിരനികന സമഷ്ട്രീപനയ തനികേച്ചുയ വശ്യതശ്യസമക്ടോണയ്ക്ക്. 

ശഷ്ട്രീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്:  സര്,  2009 -ലലെയുയ  2010-ലലെയുയ  ബജറ്റയ്ക്ക്
സഷ്ട്രീച്ചനില്  ലനല്വയല്  നനികേതനിയ  സലെങ്ങള  ലെഷ്ട്രീഗലലലെസയ്ക്ക്  ലചയ്യുനതനിന
കവണനിയുളള പദതനികേള ഉണക്ടോകലമനയ്ക്ക് പറഞ്ഞെനിരുന്നു. അതയ്ക്ക് നനിങ്ങള ഉണക്ടോക്കനിയ
പദതനിയക്ടോണയ്ക്ക്.   അങ്ങയ്ക്ക്  പനിലന  എന്തനിനക്ടോണയ്ക്ക്  എല്.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.,  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.
തര്ക്കമക്ടോക്കനി ലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുനതയ്ക്ക്.  

ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    എസയ്ക്ക്  .    സുനനില് കുമക്ടോര്:  സര്,  അങ്ങയ്ക്ക് തര്ക്കമക്ടോക്കനിയതക്ടോണയ്ക്ക്.  ഞക്ടോന്
വസ്തുത  പറഞ്ഞെകപ്പെക്ടോള  രക്ടോഷഷ്ട്രീയയ  അതനിനകേതയ്ക്ക്  ഉളലപ്പെടുതനിയതക്ടോണയ്ക്ക്  ഇകപ്പെക്ടോള
തര്ക്കമക്ടോയനിടയ്ക്ക് മക്ടോറനിയനിരനികനതയ്ക്ക്.  ഞക്ടോന് ഒരനിക്കലയ തര്ക്കയ ഉനയനിച്ചതല്ല.  ഞക്ടോന്
നനിങ്ങളലട  തലന  ഗവണ്ലമനനിലന  കേക്ടോലെതയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുത  കേണകവച്ചക്ടോണയ്ക്ക്
പറയുനതയ്ക്ക്.   ഇവനിലട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിക്കയ്ക്ക്  ഒരു  കേണക്കയ്ക്ക് ലകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്
കേഴനിയനില്ലകല്ലക്ടോ.  ഞക്ടോന്  പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്  ലനല്ലനിലന  ഉത്പക്ടോദന  കമഖലെ
തകേര്ന്നുലകേക്ടോണനിരനികകേയക്ടോലണനക്ടോണയ്ക്ക്.    നമുക്കക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ  40  ലെക്ഷയ ലമടനികേയ്ക്ക്
ടണ്  ലനല്ലുല്പ്പെക്ടോദനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  നമുക്കയ്ക്ക്  സക്ടോധശ്യമല്ല.  എല്.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
ലെക്ഷശ്യയ  വയ്ക്കുനതയ്ക്ക്  3  ലെക്ഷയ  ലഹകറനികലെയയ്ക്ക്  ലനല്ലുല്പ്പെക്ടോദനതനിലന  വനിസ്തൃതനി
വര്ദനിപ്പെനിക്കക്ടോനക്ടോണയ്ക്ക്.  ആ ലെക്ഷശ്യയ വച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക് മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുകമക്ടോള ഇനനി ഒരനിഞയ്ക്ക്
ലനല്വയല്  കപക്ടോലയ  കൃഷനി  ആവശേശ്യതനിനല്ലക്ടോലത  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന്  പറ്റക്ടോത
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വനിധതനില്  കേര്ക്കശേ  നനിലെപക്ടോടയ്ക്ക്  സസഷ്ട്രീകേരനികയ.   അതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  വരക്ടോന്
കപക്ടോകുന  ഹരനിത  കകേരളയ  പരനിപക്ടോടനിയനില്   ഇദൗ  വര്ഷയ  ലനല്ലനിലന  വര്ഷമക്ടോയനി
ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  പ്രഖശ്യക്ടോപനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.   'നമ്മുലട  അനയ  നമ്മുലട  ലനലെയ്ക്ക്ല്ല്'  എന
മുദ്രക്ടോവക്ടോകേശ്യതനിലന  അടനിസക്ടോനതനില്  ഒരു  പദതനി  ആവനിഷ്കരനികനതനിനകവണനി
100   ഇന  പരനിപക്ടോടനികേകളക്ടോടുകൂടനിയുളള  ഉതരവയ്ക്ക്  ഇറങ്ങനിക്കഴനിഞ.  എനനിക്കയ്ക്ക്
അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കക്ടോനളളതയ്ക്ക് ഇക്കക്ടോരശ്യതനില് പ്രതനിപക്ഷക്ടോയഗങ്ങള ഉളലപ്പെലടയുള്ളവരുലട
പനിന്തുണ  ആവശേശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.  ലനല്വയലകേള  നനികേത്തുന  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്
എയ.എല്.എ.-മക്ടോരുയ  രക്ടോഷഷ്ട്രീയ  കനതക്ടോക്കന്മക്ടോരുയ  ഇനനിലയങ്കനിലയ
രക്ടോഷഷ്ട്രീയതനിനതഷ്ട്രീതമക്ടോയ നനിലെപക്ടോടയ്ക്ക് സസഷ്ട്രീകേരനികച്ച പറ.  നമ്മുലട സയസക്ടോനതയ്ക്ക് ഇനനി
നനികേതക്ടോന് നനിലെമനില്ല.  ഇനനിയുയ നമ്മള നനിലെയ നനികേതക്ടോനക്ടോണയ്ക്ക് കപക്ടോകുനലതങ്കനില്
കകേരളതനിലന  സനിതനി  പരമദയനഷ്ട്രീയമക്ടോകുയ.  ലനല്വയലകേള  എനയ്ക്ക്  പറയുനതയ്ക്ക്
ലനല്ലുല്പ്പെക്ടോദനിപ്പെനിക്കക്ടോനളള  കകേന്ദ്രയ  മക്ടോത്രമല്ല  ഒരു  സലെതയ്ക്ക്  ലനല്ലുല്പ്പെക്ടോദനയ
നടത്തുന വയല് നനികേതനിക്കഴനിഞ്ഞെക്ടോല് ആ വയല് മക്ടോത്രമല്ല നനികേതലപ്പെടുനതയ്ക്ക്.
ആ  വയല്  നനികേതലപ്പെടുനകതക്ടോടുകൂടനി  ആ  വയലെനികലെയ്ക്കുളള  ജലെഗമനനനിര്ഗമന
സയവനിധക്ടോനങ്ങളയ  അതനികനക്ടോടനബന്ധമക്ടോയനിട്ടുളള  ചനിറകേളയ  ജലെകസക്ടോതസ്സുകേളയ
അവസക്ടോനനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇതുണക്ടോക്കക്ടോന്  കപക്ടോകുന  പ്രതശ്യക്ടോഘക്ടോതമക്ടോണയ്ക്ക്  കേടുത
വരളച്ചയനികലെയയ്ക്ക്  സയസക്ടോനലത  ലകേക്ടോലണതനിച്ചനിരനികനതയ്ക്ക്.  നമ്മുലട
സയസക്ടോനത്തുണക്ടോയനിരുന  ലനല്വയലകേള  നഷലപ്പെടതുമൂലെയ  ഇടതുപക്ഷതനികനക്ടോ
അലല്ലങ്കനില്  യു.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.-കനക്ടോ  നഷമുണക്ടോയനി  എനതല്ല  പ്രശ്നയ.  നമ്മുലട
സമൂഹതനിനയ്ക്ക്  നനികേതക്ടോനക്ടോകേക്ടോത  വലെനിയ  നഷയ  സയഭവനിച്ചനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇദൗ
സക്ടോഹചരശ്യതനില്  കൃഷനി  വകുപ്പെയ്ക്ക്  ലെക്ഷശ്യയ  വയ്ക്കുനതയ്ക്ക്  കകേരളതനിലലെ  കേക്ടോര്ഷനികേ
കമഖലെയനില്  ലനല്ലുല്പ്പെക്ടോദനയ  നടത്തുന  കൃഷനിയനിടങ്ങള  3  ലെക്ഷയ  ലഹകറനികലെയയ്ക്ക്
വര്ദനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  കവണനിയുളള കേര്മ്മ പരനിപക്ടോടനി  ആവനിഷ്കരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനിലന
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി തരനിശേയ്ക്ക് കേനിടകന സലെങ്ങള സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക് വശ്യക്തമക്ടോയ മക്ടോപ്പെനിയഗയ്ക്ക് നടതനി
അതനിലന അടനിസക്ടോനതനില് ഓകരക്ടോ ജനില്ലയനിലയ  മണ്ഡലെങ്ങളനിലയ  കബക്ടോകകേളനിലയ
പഞക്ടോയത്തുകേളനിലയ ഏലതക്ടോലക്ക സലെങ്ങള തരനിശേയ്ക്ക് കേനിടകന്നുലണനയ്ക്ക് കേലണതനി
ആ  തരനിശുനനിലെങ്ങള  കൃഷനികയക്ടോഗശ്യമക്ടോക്കക്ടോന്  കവണനിയുളള  തടസങ്ങള
എന്തക്ടോലണനതനിലന  ആക്ഷന്  പക്ടോനണക്ടോക്കനി  എയ.എല്.എ.-മക്ടോരുലടയുയ
ജനപ്രതനിനനിധനികേളലടയുയ  ഉതരവക്ടോദനിതസതനില്  പലെവനിധതനിലളള  ഫണ്ടുകേള
ഒരുമനിച്ചു കചര്ത്തുലകേക്ടോണയ്ക്ക് ഇദൗ കമഖലെലയല്ലക്ടോയ കൃഷനികയക്ടോഗശ്യമക്ടോക്കക്ടോനളള കഫയ്സയ്ക്ക്
ലലബ കഫയ്സക്ടോയനിട്ടുളള പദതനി തയ്യെക്ടോറക്ടോക്കനി അഞയ്ക്ക് ലകേക്ടോല്ലയ ആകുകമക്ടോകഴയ്ക്കുയ മൂനയ്ക്ക്
ലെക്ഷയ  ലഹകറനികലെയയ്ക്ക്  വരനികേലയന്നുളളതക്ടോണയ്ക്ക്  ലെക്ഷശ്യയ.  അതനിനയ്ക്ക്  പുറകമ  പക്ടോഡനി
മക്ടോത്രമല്ല  നമുക്കയ്ക്ക്  കേരലനല്  കൃഷനി  ലചയ്യെക്ടോനളള  സക്ടോധശ്യത  വര്ദനിപ്പെനിക്കണയ.
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ഇദൗ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  വനതനിനകശേഷയ  2500  ലഹകര്  എന  ലെക്ഷശ്യയവച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക്
ആരയഭനിലച്ചങ്കനിലയ  2800  ലഹകറനികലെയയ്ക്ക്  കേരലനല്  കൃഷനി  ലകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്  നമുക്കയ്ക്ക്
സക്ടോധനിച്ചു.  ഇദൗ വരുന വര്ഷയ 10000 ലഹകറനികലെയയ്ക്ക് വര്ദനിപ്പെനിക്കക്ടോന് ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
ഉകദ്ദേശേനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനിനപുറകമ ഇനയ്ക്ക് ഒരുപൂ കൃഷനി ലചയ്യുന ലനല്വയലകേളനില്
എവനിലടലയക്ടോലക്ക  ഇരുപൂ  കൃഷനി  ലചയ്യെക്ടോന്  കേഴനിയുലമനതനിലനകറനിച്ചയ്ക്ക്  മക്ടോപ്പെനിയഗയ്ക്ക്
നടതണയ. അതനിനക്ടോയനി എല്ലക്ടോ എയ.എല്.എ.-മക്ടോരുലടയുയ സഹക്ടോയയ ആവശേശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.
ആ  സലെങ്ങളനില്  എവനിലടലയക്ടോലക്ക  ഇരുപൂ  കൃഷനി  ലചയ്യെക്ടോന്  കേഴനിയുകമക്ടോ  ആ
സലെങ്ങളനിലലെല്ലക്ടോയ  ഘടയഘടമക്ടോയനി  ഇരുപൂ  കൃഷനിയനികലെയയ്ക്ക്  വരണയ.  ഇദൗ  വരുന
വര്ഷയ 5000 ലഹകറനികലെയ്ലക്കങ്കനിലയ ഇരുപൂ കൃഷനി ലചയ്യെക്ടോന് കേഴനിയുന ഇടങ്ങള
കേലണതക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കണയ.  ഇദൗ  രഷ്ട്രീതനിയനില്  ലനല്ലുല്പ്പെക്ടോദന  രയഗതയ്ക്ക്  വലെനിയ
വര്ദനവണക്ടോക്കക്ടോന്  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ആഗ്രഹനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇദൗ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
വനതനിനകശേഷയ  തരനിശേയ്ക്ക്  കേനിടന  2375  ലഹകര്  സലെയ  കൃഷനികയക്ടോഗശ്യമക്ടോക്കനി
അതനില് 1054 ലഹകര് സലെതയ്ക്ക് ലനല് കൃഷനി ആരയഭനിച്ചുകേഴനിഞ. നവയബര് മക്ടോസയ
20 -ാം തഷ്ട്രീയതനിക്കയ്ക്ക് മുമക്ടോയനി  1321  ലഹകര് സലെത്തുകൂടനി  കൃഷനി ലചയ്യുനകതക്ടോലട
2375 ലഹകര് സലെതയ്ക്ക് ഇദൗ വര്ഷയ തലന കൃഷനിക്കയ്ക്ക്  തുടക്കയ  കുറനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
അതക്ടോണയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്  പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്   1379  ലഹകര്  സലെയ  നനികേതക്ടോന്   കനരലത
നനിങ്ങള   അനമതനി  ലകേക്ടോടുലതങ്കനില്  ഞങ്ങള  അവനിലട  കൃഷനി  ലചയ്യെക്ടോന്
ആഗ്രഹനികകേയക്ടോലണനയ്ക്ക്.  ഇതനില്  നമുലക്കല്ലക്ടോവര്കയ ഉതരവക്ടോദനിതസമുണയ്ക്ക്.  ഭരണ-
പ്രതനിപക്ഷ വശ്യതശ്യക്ടോസമനില്ലക്ടോലത  നക്ടോയ  ഇദൗ  ഉദശ്യമതനികലെയയ്ക്ക്  വകരണതുണയ്ക്ക്.
സമ്പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി  ലനല്ക്കൃഷനി  തനിരനിച്ചുലകേക്ടോണ്ടുവരനികേ  എന്നുപറയുകമക്ടോള,
നമ്മുലട  ഭക്ഷശ്യസുരക്ഷ  പൂര്തഷ്ട്രീകേരനിക്കലപ്പെടണലമന്നുലണങ്കനില്  ലനല്ലുല്പ്പെക്ടോദനയ
വര്ദനിപ്പെനികനതനിനപുറകമ  നമ്മുലട  പരമരക്ടോഗതമക്ടോയ  ലനല്ലനിനങ്ങള   തനിരനിച്ചു
ലകേക്ടോണ്ടുവകരണതുണയ്ക്ക്.  കൂടക്ടോലത  ലനലെയ്ക്ക്ല്ല്,  പച്ചക്കറനി,   കേനിഴങ്ങുവര്ഗങ്ങള,  തനിനയുയ
റക്ടോഗനിയുയ ഉളലപ്പെലടയുളള  ധക്ടോനശ്യങ്ങലളല്ലക്ടോയ  ധക്ടോരക്ടോളമക്ടോയനി ഉത്പക്ടോദനിപ്പെനികന  പഴയ
ശേഷ്ട്രീലെയ തനിരനിച്ചുലകേക്ടോണ്ടുവരണയ.  മുതനിര,  എളളയ്ക്ക് ഉളലപ്പെലടയുളള നനിരവധനി വനിഭവങ്ങള
ഇവനിലട ഉത്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കലപ്പെടനിരുലനങ്കനിലയ  പലെ കേക്ടോരണങ്ങളക്ടോല് അതനില്  നനിനയ്ക്ക്
നമ്മള  തക്ടോകഴക്ടോട്ടുകപക്ടോയനി.  അതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  സയസക്ടോന  കൃഷനി  വകുപ്പെയ്ക്ക്  ഓകരക്ടോ
കക്രക്ടോപ്പെനിലനയുയ  അടനിസക്ടോനതനില്  ടക്ടോര്ജറ്റയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുത്തുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  അതയ്ക്ക്
ഉത്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുന  കേക്ടോലെക്ടോവസയുയ  മണ്ണനിലന  ഘടനയുലമക്ടോലക്കയുളള
സലെങ്ങള കേലണതനി അവനിലടലയല്ലക്ടോയ ഇതയ്ക്ക് കൃഷനി ലചയ്യെക്ടോന് കവണനിയുളള ടക്ടോര്ജറ്റയ്ക്ക്
ലകേക്ടോടുകകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനിലന  അടനിസക്ടോനതനില്  ഇദൗ  കമഖലെയനില്  ഭക്ഷശ്യസുരക്ഷ
ഉറപ്പെക്ടോക്കക്ടോന്,  സസയയപരശ്യക്ടോപ്തതയനികലെയയ്ക്ക്  വരക്ടോനളള പരനിപക്ടോടനികേളക്ടോണയ്ക്ക്  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
ആവനിഷ്കരനിക്കക്ടോനകദ്ദേശേനികനതയ്ക്ക്.  ഇവനിലട  പച്ചക്കറനിലയപ്പെറ്റനി പറഞ്ഞെകപ്പെക്ടോള
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ലലജവകൃഷനിലയപ്പെറ്റനി  സൂചനിപ്പെനികകേയുണക്ടോയനി.  ഇദൗ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ലലജവകൃഷനിലയ
മക്ടോത്രമല്ല  പ്രകൃതനി  കൃഷനിലയയുയ  കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  ഉകദ്ദേശേനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്
ലലജവ മദൗലെനികേവക്ടോദലമനയ്ക്ക്  വനിളനിച്ചയ്ക്ക്  ആകക്ഷപനിച്ചക്ടോല് ആ ആകക്ഷപയ കകേളക്കക്ടോന്
ഞക്ടോന്  തയ്യെക്ടോറക്ടോണയ്ക്ക്.  കഡക്ടോ.  സുഭക്ടോഷയ്ക്ക്  പകലെക്കലറ   ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  തലന
ഒദൗപചക്ടോരനികേമക്ടോയനി,  ഒദൗകദശ്യക്ടോഗനികേമക്ടോയനി കകേരളതനികലെയയ്ക്ക് ക്ഷണനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്
ലലജവ-കേക്ടോര്ഷനികേ നയയ രൂപലപ്പെടുതനിലയടുകനതനിലന ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണയ്ക്ക്.

ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റക്ടോയ:  സര്,  ലലജവകേക്ടോര്ഷനികേ  നയതനിലന സക്ടോധശ്യതകേള
പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുത്തുനതനില്  സകന്തക്ടോഷകമയുളള.  എനക്ടോല്  ഇതയ്ക്ക്
മദൗലെനികേവക്ടോദപരമക്ടോയ  സമഷ്ട്രീപനമക്ടോയനി  വരുകമക്ടോള  അതയ്ക്ക്  ശേക്ടോസ  വനിരുദതയനികലെയയ്ക്ക്
നയനികന്നുലണന്നുളള കേക്ടോരശ്യയ  ശദയനില്ലപ്പെടുതനിലയകനയുളള.  

ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    എസയ്ക്ക്  .    സുനനില് കുമക്ടോര്:  സര്,  കൃഷനി വകുപ്പെയ്ക്ക്   കേഷ്ട്രീടനക്ടോശേനിനനികേളലട
ഉപകയക്ടോഗയ  കുറയക്ടോന്  കവണനിയുളള  ശേക്തമക്ടോയ  നടപടനി  ആരയഭനിച്ചകപ്പെക്ടോള   അതയ്ക്ക്
അശേക്ടോസഷ്ട്രീയമക്ടോണയ്ക്ക്,  ഉത്പക്ടോദന  തകേര്ച്ചയുണക്ടോകയ  എലനക്ടോലക്ക
പ്രചക്ടോരണമുണക്ടോയനിരുന്നു.  1968-ലലെ  നനിയമപ്രകേക്ടോരയ  ഓകരക്ടോ  കേഷ്ട്രീടനക്ടോശേനിനനി
കേണ്ടുപനിടനികകമക്ടോഴയ  അതയ്ക്ക്  ഏതയ്ക്ക്  കക്രക്ടോപ്പെനിനയ്ക്ക്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കണയ,  എത്രമക്ടോത്രയ
ഉപകയക്ടോഗനിക്കണയ,  എങ്ങലന  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന്  പക്ടോടനില്ല  എനലതക്ടോലക്ക
സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  വശ്യക്തമക്ടോയ മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളയ നനിയമങ്ങളയ ഇവനിലടയുണയ്ക്ക്.  ഇവനിടലത
കൃഷനി ഓഫഷ്ട്രീസര്മക്ടോര് ലപസ്റ്റേനിലലസഡയ്ക്ക് ഇന്ലസകര്മക്ടോരക്ടോണയ്ക്ക്.  അവര് അവനിലട എല്ലക്ടോ
രണക്ടോഴ്ച കൂടുകമക്ടോഴയ വനിസനിറ്റയ്ക്ക്  ലചയ്യെണയ,  കസ്റ്റേക്ടോക്കയ്ക്ക്  ലവരനിലലഫ ലചയ്യെണയ,  ആര്ക്കയ്ക്ക്
ലകേക്ടോടുത്തുലവനയ്ക്ക് അകനസഷനിക്കണയ,  കൃഷനി ഓഫഷ്ട്രീസര്മക്ടോരുലടയുയ വനിദഗ്ദ്ധന്മക്ടോരുലടയുയ
പ്രനിസനിപ്ഷന്  ഇല്ലക്ടോലത  കേഷ്ട്രീടനക്ടോശേനിനനി  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  പക്ടോടനില്ല.  ഇദൗ  നനിയമങ്ങള
1968  മുതല്  ഉണക്ടോയനിട്ടുയ  കവണത്ര  പരനിഗണനിക്കലപ്പെടക്ടോലത  കപക്ടോയതുലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക്
കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷയ  മക്ടോത്രയ  1271  ലമടനികേയ്ക്ക്  ടണ്  കേഷ്ട്രീടനക്ടോശേനിനനി  കകേരളതനില്
പ്രകയക്ടോഗനിക്കലപ്പെടലതന്നുളള  കേക്ടോരശ്യയ  സഭ  അറനിയണയ.  അത്രമക്ടോത്രയ  കേഷ്ട്രീടനക്ടോശേനിനനി
പ്രകയക്ടോഗനിക്കലപ്പെകടണ  കേക്ടോരശ്യയ  ഇവനിലടയുണക്ടോയനിരുകനക്ടോ!  അതയ്ക്ക്  നനിയനനിക്കക്ടോന്
കവണനി  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനലമടുകകമക്ടോള  അതയ്ക്ക്  ഉത്പക്ടോദന  തകേര്ച്ചയനികലെയയ്ക്ക്  കപക്ടോകുലമനയ്ക്ക്
പ്രചരനിപ്പെനികന കൂടതനില് ആകേരുലതനയ്ക്ക് മക്ടോത്രമക്ടോണയ്ക്ക് പറയക്ടോനള്ളതയ്ക്ക്.      

ശഷ്ട്രീ  .    അനനില് അക്കര:  സര്,  നമ്മുലട നക്ടോടനില് അധനികേക്ടോര വനികകേന്ദ്രഷ്ട്രീകേരണയ
നടപ്പെനിലെക്ടോയ സമയതയ്ക്ക് ഏറ്റവയ ആദശ്യയ അധനികേക്ടോരയ കകേമക്ടോറനിയ വകുപ്പെക്ടോണയ്ക്ക് കൃഷനി
വകുപ്പെയ്ക്ക്.  കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷയ  വലെനിയ  വനിമര്ശേനമുണക്ടോയതയ്ക്ക്,  ഗ്രക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേള
ലചലെവഴനിച്ച  സയഖശ്യയനില്  40  ശേതമക്ടോനമക്ടോണയ്ക്ക്  ഉല്പക്ടോദന  കമഖലെയനില്
ലചലെവഴനിച്ചലതനക്ടോണയ്ക്ക്.   കേഴനിഞ്ഞെ  തവണ  അതയ്ക്ക്  20  ശേതമക്ടോനമക്ടോയനി  കുറഞ.
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ഇകപ്പെക്ടോള നമുക്കയ്ക്ക്  കചക്ടോദശ്യതനിനയ്ക്ക്  മറുപടനിയക്ടോയനി തനതനില്,  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളനില് മക്ടോറ്റയ
വരുത്തുന കേക്ടോരശ്യയ  പരനിഗണനയനിലെനില്ല എനക്ടോണയ്ക്ക്.  കകേരളതനില് ഏറ്റവയ  കൂടുതല്
പച്ചക്കറനികേള  ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനികനതയ്ക്ക്  പഞക്ടോയത്തുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടക്ടോണയ്ക്ക്.  ബകയക്ടോ
കേണ്കടക്ടോള ലെക്ടോബുകേളനില്നനിന്നുയ സബ്യൂകഡക്ടോകമക്ടോണസുയ മനിത്രകേഷ്ട്രീടങ്ങളയ ഉപകയക്ടോഗനിച്ചു
ലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക്  ഇതയ്ക്ക്  ലചയ്യുനതയ്ക്ക്.  ഇതയ്ക്ക്  ഇകപ്പെക്ടോള  തലന  കേനിടക്ടോനനില്ല.
പഞക്ടോയത്തുകേളക്കയ്ക്ക്  തുകേ  വയക്ടോന്  കേഴനിയുനനില്ല.  20  ശേതമക്ടോനയ  എന്നുള്ളതയ്ക്ക്  ഒരു
വലെനിയ പ്രഖശ്യക്ടോപനലമന നനിലെയനില് ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് പറഞ്ഞെതക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനിനയ്ക്ക് മക്ടോറ്റങ്ങള 
വനനിടനില്ല.  

ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .   എസയ്ക്ക്  .   സുനനില് കുമക്ടോര്: സര്, ഇതനില് ബഹുമക്ടോനലപ്പെട അയഗതനിനയ്ക്ക്
അറനിയക്ടോത ഒരു കേക്ടോരശ്യമുണക്ടോയനിരുന്നു.  കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്ലമനനിലന കേക്ടോലെതയ്ക്ക് തകദ്ദേശേ
സസയയഭരണ  സക്ടോപനങ്ങള  ഉല്പക്ടോദന  കമഖലെയനില്  8  ശേതമക്ടോനയ  കപക്ടോലയ  തുകേ
മക്ടോറ്റനിവയ്ക്കുകേകയക്ടോ  ലചലെവഴനികകേകയക്ടോ  ലചയനിടനില്ല.   ഈ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  വനകപ്പെക്ടോള
20 ശേതമക്ടോനയ നനിര്ബന്ധമക്ടോയുയ ലചലെവഴനിക്കണലമനയ്ക്ക് പറയുകമക്ടോള  12  ശേതമക്ടോനയ
അധനികേയ ലചലെവഴനിക്കക്ടോനള്ള അനമതനി ലകേക്ടോടുകകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  30  ശേതമക്ടോനയ
വലര ലകേക്ടോടുക്കക്ടോലമനയ്ക്ക് പറയുകമക്ടോള തകദ്ദേശേ സസയയഭരണ സക്ടോപനങ്ങളനിലൂലട വന്
തുകേ കൃഷനികകവണനി ലചലെവഴനിക്കലപ്പെടുയ.  സഭലയ ലതറ്റനിദരനിപ്പെനിക്കരുതയ്ക്ക്.  

ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  അങ്ങയ്ക്ക്  ഇതയ്ക്ക്  പറഞ്ഞെതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  ഒരു  കേക്ടോരശ്യയ  കൂടനി
മനസനിലെക്ടോകക്കണതുണയ്ക്ക്.  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലെയനിലലെ  തകേര്ച്ച  (-)4.67
എന്നുപറയുകമക്ടോള  കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത  പദതനി,  Make  in  India  എനയ്ക്ക്
ലകേക്ടോടനികഘക്ടോഷനിക്കലപ്പെടുന  പരനിപക്ടോടനി  ശഷ്ട്രീ.  നകരന്ദ്ര  കമക്ടോദനി  നടപ്പെക്ടോക്കനി
ലകേക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ആ  പരനിപക്ടോടനിയനില്  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലെയ്ക്കുകവണനി
ലചലെവഴനികന  തുകേ  വളലര  ലചറുതക്ടോണയ്ക്ക്.  ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.  കൃഷ്ണന്കുടനി  ഇവനിലട
സൂചനിപ്പെനിച്ചതക്ടോണനിതയ്ക്ക്.  ഇവനിലട  വലെനിയ  പദതനികേളകകവണനിയുയ  കറക്ടോഡയ്ക്ക്
നനിര്മ്മക്ടോണതനിനകവണനിയുലമക്ടോലക്ക  കകേക്ടോടനിക്കണക്കനിനയ്ക്ക്  രൂപ  ലചലെവഴനികകമക്ടോള
കേക്ടോര്ഷനികേ കമഖലെയ്ക്കുള്ള വനിഹനിതയ ലവടനികറച്ചതനിലന ഫലെമക്ടോയനി  RKVY, NFSM
തുടങ്ങനിയ  പദതനികേളക്കയ്ക്ക്  നൂറയ്ക്ക്  ശേതമക്ടോനയ  കകേന്ദ്രവനിഹനിതമുണക്ടോയനിരുനതയ്ക്ക്
2016-17-ല്  60:40  ആയനി കുറച്ചു.  എന്.എച്ചയ്ക്ക്.എയ.-ലന കേക്ടോരശ്യതനില്  2015  വലര
85:15 ആയനിരുന്നു. 15 ശേതമക്ടോനമക്ടോണയ്ക്ക്  സയസക്ടോന ഗവണ്ലമനനിലന വനിഹനിതയ. അതയ്ക്ക്
60:40 ആയനി കുറച്ചനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അങ്ങലനവരുകമക്ടോള അമനിതമക്ടോയ ഭക്ടോരയ കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  സയസക്ടോനങ്ങളകകമല്  അടനികച്ചല്പനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  കേക്ടോര്ഷനികേ
കമഖലെയ്ക്കുകവണനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ഗുരുതരമക്ടോയ  രഷ്ട്രീതനിയനില്  നനിലെപക്ടോടയ്ക്ക്
സസഷ്ട്രീകേരനികകമക്ടോഴക്ടോണയ്ക്ക്  സയസക്ടോന  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ഉല്പക്ടോദന  കമഖലെയനില്
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പഞക്ടോയത്തുകേളക്കയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുകന  വനിഹനിതയ  വര്ദനിപ്പെനിച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  നനിങ്ങളലട
ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് ലകേക്ടോടുതതനികനക്കക്ടോള കൂടുതല് ലകേക്ടോടുകനതയ്ക്ക്.  കേക്ടോര്ഷനികേ കമഖലെയുലട
വനികേസനതനിനകവണനി  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ലചയ്യുന  വളലര  വശ്യക്തമക്ടോയ  ഇടലപടലെനിലന
ഭക്ടോഗമക്ടോയനിടക്ടോണനിതയ്ക്ക്.  

ഇവനിലട  ലചറു  ധക്ടോനശ്യങ്ങള  ഉളലപ്പെലടയുള്ള  ധക്ടോനശ്യങ്ങളലട  ഉല്പക്ടോദനയ
വര്ദനിപ്പെനിക്കക്ടോന് കേഴനിയണയ.  അകതക്ടോലടക്ടോപ്പെയ  ഒരനിക്കലയ ഒരു വകുലപ്പെന നനിലെയനില്
കൃഷനി  വകുപ്പെനിനയ്ക്ക്  മക്ടോത്രമക്ടോയനി  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലെയുലട  വളര്ച്ചലയ  മുകനക്ടോട്ടു
ലകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  സക്ടോധശ്യമല്ല.   അതനിനയ്ക്ക്  ഇറനികഗഷന്,   സഹകേരണയ,   വനയ,
മൃഗസയരക്ഷണയ,  ഗ്രക്ടോമവനികേസനയ,   തകദ്ദേശേ  സസയയഭരണയ  എനഷ്ട്രീ  വകുപ്പുകേളലട
കകേക്ടോ-ഓര്ഡനികനഷന്  ആവശേശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.  പ്രധക്ടോനമനനിയുലട  കൃഷനി  സനിഞക്ടോയനി
കയക്ടോജനയുമക്ടോയനി ബന്ധലപ്പെട്ടുള്ള ഇറനികഗഷന് കപ്രക്ടോജകനിലന കേക്ടോരശ്യതനില് നനിങ്ങളലട
ഗവണ് ലമനയ്ക്ക്  കേക്ടോണനിച്ച  വളലര  ഗുരുതരമക്ടോലയക്ടോരു  വഷ്ട്രീഴ്ച  ഞക്ടോന്
ചൂണനിക്കക്ടോണനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേലള  ഏകകേക്ടോപനിപ്പെനിച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  തകദ്ദേശേ
സസയയഭരണ സക്ടോപനങ്ങളലടയുയ ജനപ്രതനിനനിധനികേളലടയുയ സക്ടോനനിദശ്യതനില് ചര്ച്ച
നടതനികവണയ  ഇറനികഗറ്റ  ഡയ്ക്ക്,  കനക്ടോണ്  ഇറനികഗറ്റഡയ്ക്ക്  പ്രകദശേങ്ങളലട  പക്ടോനണക്ടോക്കനി
പദതനി തയ്യെക്ടോറക്ടോക്കക്ടോന്.  പകക്ഷ 14  ജനില്ലകേളനിലയ യക്ടോലതക്ടോരു ശേക്ടോസഷ്ട്രീയതയുമനില്ലക്ടോലത
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമനനിലന കേയ്യെനില് കേനിടനിയക്ടോല് എടുതയ്ക്ക് ദൂലര കേളയുന രഷ്ട്രീതനിയനിലള്ള
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുണക്ടോക്കനി.   ഈ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  വനതനിനകശേഷയ  കേളകര്മക്ടോരുലട  കയക്ടോഗയ
വനിളനിച്ചുകൂട്ടുകേയുയ  ഇതയ്ക്ക്  വളലര  പ്രധക്ടോനലപ്പെട  ഒരു  ഉതരവക്ടോദനിതമക്ടോയനി  എടുത്തു
ലകേക്ടോണയ്ക്ക്   കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനനില്നനിന്നുയ   പദതനി  വനിഹനിതയ  കനടനിലയടുക്കക്ടോന്
ആവശേശ്യമക്ടോയ  നനിലെയനില്  മക്ടോറ്റയ  വരുത്തുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഈ  രഷ്ട്രീതനിയനില്
അടനിസക്ടോനപരമക്ടോയ മക്ടോറ്റങ്ങള ഈ കമഖലെയനില് ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് ലകേക്ടോണ്ടുവരനികേയക്ടോണയ്ക്ക്.

നനിങ്ങള  മനസനിലെക്ടോകക്കണ  ഒരു  കേക്ടോരശ്യയ,   ഞങ്ങള  അധനികേക്ടോരതനില്
വരുകമക്ടോള  ലനല്ക്കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോനള്ള  കുടനിശ്ശേനികേ  339  കകേക്ടോടനി
രൂപയക്ടോയനിരുന്നു.  7  മക്ടോസലത  ലപന്ഷന്  കുടനിശ്ശേനികേ  225  കകേക്ടോടനി  രൂപയുയ
നക്ടോളനികകേര  കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോനള്ളതയ്ക്ക്  80  കകേക്ടോടനി  രൂപയുമക്ടോണയ്ക്ക്.   പ്രകൃതനി
ദരന്തയമൂലെയ  2012  മുതല് ഒരു നയക്ടോകപസ നനിങ്ങള ലകേക്ടോടുതനിടനില്ല. 2012-13-ല്
10.14 കകേക്ടോടനി  രൂപയുയ 2013-14-ല് 13.94  കകേക്ടോടനി രൂപയുയ 2014-15-ല് 32 കകേക്ടോടനി
രൂപയുയ  2015-16-ല്  36.28  കകേക്ടോടനി   രൂപയുയ ഉളലപ്പെലട  92  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണയ്ക്ക്
ഈ പക്ടോവലപ്പെട  കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കയ്ക്ക്  നനിങ്ങള ലകേക്ടോടുക്കക്ടോനള്ളതയ്ക്ക്.  ഒരു വക്ടോഴ കപക്ടോയക്ടോല്
കൃഷനിക്കക്ടോരനയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുകന  100  രൂപ  അടക്കമുള്ള  തുകേ  മൂന്നുനക്ടോലെയ്ക്ക്  ലകേക്ടോല്ലമക്ടോയനി
നനിങ്ങള ലകേക്ടോടുതനിടനില്ല.  
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നനിങ്ങള  കേര്ഷകേ  ലപന്ഷന്  കുടനിശ്ശേനികേലയപ്പെറ്റനി  പറഞ.  5  ഏക്കര്
ഭൂമനിയുണക്ടോകേണയ,  60 വയസയ്ക്ക് കേഴനിയണയ എലനക്ടോലക്കയക്ടോണയ്ക്ക്  നനിങ്ങള ലപന്ഷലന
മക്ടോനദണ്ഡമുണക്ടോക്കനിയതയ്ക്ക്.   ഇകപ്പെക്ടോള   ഒറ്റ  മക്ടോനദണ്ഡമക്ടോണയ്ക്ക്,  ഒരു  വരുമക്ടോന
മക്ടോനദണ്ഡവമനില്ലക്ടോലത  ധക്ടോരക്ടോളയ  ആളകേളക്കയ്ക്ക്  ലപന്ഷന്  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  കേഴനിയുകമക്ടോ?
ലവല്ലഫയര്  കബക്ടോര്ഡനില്ല.  ഖജനക്ടോവനില്നനിന്നുയ  കനരനിടയ്ക്ക്  പണയ  ലകേക്ടോടുക്കണയ.
കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷയ  മക്ടോത്രയ  ഒരു  ലെക്ഷതനി  അമതനിയക്ടോറക്ടോയനിരയ  കൃഷനിക്കക്ടോരുലട
എണ്ണമക്ടോണയ്ക്ക് വര്ദനിച്ചതയ്ക്ക്.  മൂനയ്ക്ക് ലെക്ഷതനി അമതനിയക്ടോറക്ടോയനിരയ കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കക്ടോണയ്ക്ക്
ലപന്ഷന് ലകേക്ടോടുകക്കണതയ്ക്ക്.   ഈ ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് അധനികേക്ടോരതനില് വനയുടലന  ഒരു
മക്ടോനദണ്ഡവയ  കനക്ടോക്കക്ടോലത  ഖജനക്ടോവനിലണക്ടോയനിരുന  112  കകേക്ടോടനി  രൂപ
അതുവലരയുള്ള  ഏഴയ്ക്ക്  മക്ടോസലത  കുടനിശ്ശേനികേ  ലകേക്ടോടുത്തുതഷ്ട്രീര്ത്തു.   നനിങ്ങള  അതയ്ക്ക്
പറയക്ടോതതയ്ക്ക്  എന്തക്ടോണയ്ക്ക്?   ഇവനിലട  ഒരു  കപസ  മക്ടോറ്റനിവച്ചനില്ല.  ഇതനില്
അനധനികൃതമക്ടോയനി  ധക്ടോരക്ടോളയ  ആളകേളലണന്നുയ  അതയ്ക്ക്  പരനികശേക്ടോധനിക്കണലമന്നുയ
ധനകേക്ടോരശ്യ വകുപ്പെയ്ക്ക് ഞങ്ങകളക്ടോടയ്ക്ക് പറഞ.    അതയ്ക്ക് പരനികശേക്ടോധനികക്കണ എനക്ടോകണക്ടോ
നനിങ്ങളലട  അഭനിപ്രക്ടോയയ?   ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.  കൃഷ്ണന്കുടനിയുലട  കേക്ടോര്ഷനികേ  നയതനിലന
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി നനിങ്ങള ആരയഭനിക്കക്ടോന് തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ച കേര്ഷകേ കക്ഷമ കബക്ടോര്ഡയ്ക്ക് ഞങ്ങള
തള്ളനിക്കളയുകേയല്ല.  ആ കേര്ഷകേ കക്ഷമ കബക്ടോര്ഡയ്ക്ക് കകേരളതനില് രൂപഷ്ട്രീകേരനിക്കക്ടോനയ
ലപന്ഷന്  പദതനി  ആ  കബക്ടോര്ഡനിലന  ഏല്പ്പെനിക്കക്ടോനയ  കപക്ടോകുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
അതനിനമുമക്ടോയനി ഈ രയഗതയ്ക്ക് നനിലെനനില്കന അവശ്യക്തതകേള മക്ടോറ്റക്ടോനയ മക്ടോനദണ്ഡയ
പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കക്ടോനയ  കൃഷനി വകുപ്പെയ്ക്ക് ഉകദശ്യക്ടോഗസലര ചുമതലെലപ്പെടുതനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.
അതയ്ക്ക്  നനിശ്ചയനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞെക്ടോല്  ഒരു  തക്ടോമസവമനില്ലക്ടോലത  എല്ലക്ടോവര്കയ  ലപന്ഷന്
ലകേക്ടോടുകയ.  റബ്ബര്  കൃഷനിക്കക്ടോലരകറനിച്ചയ്ക്ക്  ഇനലലെ  ലകേ.  എയ.  മക്ടോണനി  സക്ടോര്
അവതരനിപ്പെനിച്ച  അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്  മറുപടനി  പറഞ്ഞെതക്ടോണയ്ക്ക്.
ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതക്ടോവനികനക്ടോടയ്ക്ക്  എനനിക്കയ്ക്ക്  കചക്ടോദനിക്കക്ടോനള്ളതയ്ക്ക്
വക്ടോസവതനില് ഇനലലെ അങ്ങയ്ക്ക് വക്ടോക്കദൗടയ്ക്ക് നടതനിയതയ്ക്ക് ശഷ്ട്രീ.  പനി.  ചനിദയബരതനിനയ്ക്ക്
എതനിലര ആയനിരുനനികല്ല? 

പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവയ്ക്ക്  (ശഷ്ട്രീ  .    രകമശേയ്ക്ക് ലചനനിതലെ):  സര്,  ശഷ്ട്രീ.  പനി.  ചനിദയബരയ
കപക്ടോയനിടയ്ക്ക് എത്രകയക്ടോ കേക്ടോലെമക്ടോയനി.

ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    എസയ്ക്ക്  .    സുനനില്  കുമക്ടോര്:  സര്,  ശഷ്ട്രീ.  പനി.  ചനിദയബരയ  കപക്ടോയനിട്ടുയ
അകദ്ദേഹതനിലന  കദക്ടോഷയ  ഇകപ്പെക്ടോഴയ  നനിലെനനില്ക്കുന്നുലവനയ്ക്ക്  പറഞ്ഞെക്ടോല്  എത്രമക്ടോത്രയ
പ്രശ്നമക്ടോണയ്ക്ക് അകദ്ദേഹയ ഉണക്ടോക്കനിയലതനയ്ക്ക് മനസനിലെക്ടോയനികല്ല?  ഞക്ടോന് ബഹുമക്ടോനലപ്പെട
പ്രതനിപക്ഷ കനതക്ടോവനികനക്ടോടയ്ക്ക് കചക്ടോദനികന്നു, അനയ്ക്ക് നനിങ്ങള ആരയഭനിച്ച നയമക്ടോണകല്ലക്ടോ
ഇദൗ കേക്ടോരശ്യങ്ങളലക്കല്ലക്ടോയ കേക്ടോരണയ.  ശഷ്ട്രീ. എസയ്ക്ക്. ശേര്മ്മ ആസനിയക്ടോന് കേരക്ടോറനിലനപ്പെറ്റനി
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ഇവനിലട കനരലത  സൂചനിപ്പെനിച്ചു.  റബ്ബര് കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കയ്ക്ക് നനിങ്ങളലട ഗവണ്ലമനനിലന
കേക്ടോലെതയ്ക്ക്  300  കകേക്ടോടനി  രൂപ മക്ടോറ്റനിവച്ചു.   പനിനഷ്ട്രീടയ്ക്ക്  അതയ്ക്ക്  500  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോയനി
വര്ദനിപ്പെനിച്ചുലവനയ്ക്ക് ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ മുന്മുഖശ്യമനനി പറഞ. ഞക്ടോന് വഷ്ട്രീണ്ടുയ കേണക്കയ്ക്ക്
കനക്ടോക്കനി. 60 കകേക്ടോടനി രൂപയനില് തക്ടോലഴയക്ടോണയ്ക്ക് നനിങ്ങള ലകേക്ടോടുതനിരനികനതയ്ക്ക്.  

ശഷ്ട്രീ  .   ഉമ്മന് ചക്ടോണനി  : സര്, അങ്ങയ്ക്ക് ഇവനിലട അസതശ്യയ പറയനില്ലക്ടോലയനയ്ക്ക് ഞക്ടോന്
വനിശേസസനികന്നു. ഇതയ്ക്ക് അങ്ങലയ ലതറ്റനിദരനിപ്പെനിച്ചതക്ടോണയ്ക്ക്.   കേഴനിഞ്ഞെ ബജറ്റനിലലെ 300
കകേക്ടോടനി  രൂപയുയ  ലചലെവഴനിച്ചു.  അങ്ങയ്ക്ക്  ഒരു   കേണക്കയ്ക്ക്  പറഞ.  അതുലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക്
അങ്ങലയ  ലതറ്റനിദരനിപ്പെനിലച്ചനയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്  പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്.  ഇദൗ  വര്ഷലത  ബജറ്റനില്
500 കകേക്ടോടനി രൂപയുണയ്ക്ക്.  ആ 500 കകേക്ടോടനി രൂപയനില് ആറുമക്ടോസമക്ടോയനി നനിങ്ങള 254
കകേക്ടോടനി  രൂപ  ലകേക്ടോടുത്തുലവനയ്ക്ക്  പറയുനതയ്ക്ക്  ശേരനിയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  ഇദൗ
വര്ഷകതയ്ക്കുള്ളതക്ടോണയ്ക്ക്.  ഞക്ടോന്  ആധനികേക്ടോരനികേമക്ടോയനി  പറയുകേയക്ടോണയ്ക്ക്   ഞങ്ങള
കേഴനിഞ്ഞെ വര്ഷലത 300 കകേക്ടോടനി രൂപയുയ ലകേക്ടോടുതനിട്ടുണയ്ക്ക്. 

ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    എസയ്ക്ക്  .    സുനനില്  കുമക്ടോര്:  സര്,  ഞക്ടോന്  അങ്ങകയക്ടോടയ്ക്ക്
തര്ക്കനിക്കക്ടോന്കവണനി  പറയുനതല്ല.  അങ്ങകയക്ടോടയ്ക്ക്  ഒരു  കേക്ടോരശ്യയ  പറയക്ടോനണയ്ക്ക്.
പ്രധക്ടോനലപ്പെട  കേക്ടോരശ്യയ  വശ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോന്  തലനയക്ടോണയ്ക്ക്  ഉകദ്ദേശേനികനതയ്ക്ക്.  60  കകേക്ടോടനി
രൂപയനില്  തക്ടോലഴയക്ടോണയ്ക്ക്  നനിങ്ങള  ലകേക്ടോടുതനിരനികനലതനയ്ക്ക്  പറഞ്ഞെകല്ലക്ടോ;  ഇദൗ
ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  വനകശേഷമക്ടോണയ്ക്ക്  ബക്ടോക്കനി വരുന  300  കകേക്ടോടനി  രൂപയനിലലെതനികന
തുകേ പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി ലകേക്ടോടുതതയ്ക്ക്.  നനിങ്ങളലട 300 കകേക്ടോടനി രൂപ ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന് ഞങ്ങള
വകരണനിവന്നു എകനയുള.  അലതക്ടോന്നുയ ആരുയ ഇതുവലര പറഞ്ഞെനിടനില്ല. ഇനനി 500
കകേക്ടോടനി  രൂപ  മക്ടോറ്റനിവച്ചതയ്ക്ക്  ഞങ്ങള  അടുതവര്ഷയ  തഷ്ട്രീര്ച്ചയക്ടോയുയ  ലകേക്ടോടുകയ.
രണക്ടോയഘടയ  രജനികസഷലന  കേക്ടോരശ്യതനിലള്ള  അവശ്യക്തത  മക്ടോറ്റക്ടോന്കവണനി  അതയ്ക്ക്
നഷ്ട്രീടനിലക്കക്ടോടുക്കക്ടോന് തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ചനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഞക്ടോന് അങ്ങകയക്ടോടയ്ക്ക് തര്ക്കനിക്കക്ടോകനക്ടോ
അങ്ങയ്ക്ക്  പറഞ്ഞെ  കേക്ടോരശ്യങ്ങള  ഇല്ലക്ടോതക്ടോക്കക്ടോന്കവണനികയക്ടോ  പറയുനതല്ല.  വസ്തുത
വസ്തുതയക്ടോയനി തലന കേക്ടോണണയ.   

ശഷ്ട്രീ  .    ഉമ്മന്  ചക്ടോണനി:  സര്,  അങ്ങയ്ക്ക്  പറഞ്ഞെകപ്പെക്ടോള  ഞക്ടോന്  ആലകേ
പകേച്ചുകപക്ടോയനി.  കേക്ടോരണയ എലന കേയ്യെനിലള്ള കേണക്കയ്ക്ക് വശ്യതശ്യസമക്ടോണയ്ക്ക്.  അതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്
ഇനലലെ  ഞക്ടോന്  ഡനിപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്ലമനനില്നനിനയ്ക്ക്  ലചക്കയ്ക്ക്  ലചയ്തു.  അതനസരനിച്ചക്ടോണയ്ക്ക്  300
കകേക്ടോടനി രൂപ ലകേക്ടോടുത്തുകേഴനിഞലവനയ്ക്ക് മനസനിലെക്ടോയതയ്ക്ക്.  ഇദൗ വര്ഷലത 500 കകേക്ടോടനി
രൂപയനില്  നനിനയ്ക്ക്  254  കകേക്ടോടനി  രൂപ  നനിങ്ങള  ലകേക്ടോടുതനിട്ടുണയ്ക്ക്.   അതയ്ക്ക്  ഞക്ടോന്
സമ്മതനികന്നു.  അതയ്ക്ക്  ഇദൗ  വര്ഷലത  ആറുമക്ടോസകതയ്ക്കുള്ളതക്ടോണയ്ക്ക്
ലകേക്ടോടുതനിരനികനതയ്ക്ക്.
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ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    എസയ്ക്ക്  .    സുനനില് കുമക്ടോര്:  സര്,  അങ്ങലനയല്ല. കേഴനിഞ്ഞെവര്ഷലത
300  കകേക്ടോടനി രൂപയനില് നനിങ്ങള ഒന്നുയ ലകേക്ടോടുക്കക്ടോതനിരുനതക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇകപ്പെക്ടോള ഞക്ടോന്
കേഴനിഞ്ഞെ  ബജറ്റനില്  വച്ച  113 കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണയ്ക്ക്  കേര്ഷകേ  ലപന്ഷനകവണനി
ലകേക്ടോടുതനിരനികനതയ്ക്ക്.  വശ്യക്തനികേള  മക്ടോത്രകമ  മക്ടോറുന്നുള;  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  മക്ടോറുനനില്ല.
അതനിനകേതയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനികന  ഒരു  ഡനിറ്റര്മനികനഷനണയ്ക്ക്;
അവനിലടയക്ടോണയ്ക്ക്  വശ്യതശ്യക്ടോസയ.  നനിങ്ങള  56  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ലകേക്ടോടുതയ്ക്ക്
അവസക്ടോനനിപ്പെനിച്ചകപ്പെക്ടോള ഞങ്ങള അതയ്ക്ക്  300  കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോയനി തനികേച്ചയ്ക്ക് ലകേക്ടോടുത്തു.
അതല്ലക്ടോലത ഞങ്ങള ഒന്നുയ ലചയനില്ല.  As  on date  കനക്ടോക്കനിയക്ടോല് മതനി.  ഞക്ടോന്
തര്ക്കനിക്കക്ടോന് പറയുനതല്ല.   നക്ടോളനികകേര സയഭരണതനിലന കേക്ടോരശ്യതനില് ഒരുപക്ടോടയ്ക്ക്
പ്രശ്നങ്ങള  നനിലെനനില്ക്കുന്നു.   പ്രതനിപക്ഷക്ടോയഗങ്ങള  പറഞ്ഞെ  വനിമര്ശേനലത  ഞക്ടോന്
ഉളലക്കക്ടോള്ളുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  കകേരലഫഡനിനയ്ക്ക്  എല്.ഡനി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
അധനികേക്ടോരതനില്നനിനയ്ക്ക്  വനിലടക്ടോഴനിയുകമക്ടോള  65  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ഫനികഡയ്ക്ക്
ലഡകപ്പെക്ടോസനിറ്റുണക്ടോയനിരുനതക്ടോണയ്ക്ക്.  ആ  കകേരലഫഡക്ടോണയ്ക്ക്  ഇതനിലന  സയഭരണയ
ഏലറ്റടുതനിരനികനതയ്ക്ക്.  കകേരലഫഡനിലന  നക്ടോളനികകേര  സയഭരണലത  സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്
ഫനിനക്ടോന്സയ്ക്ക്  ഡനിപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്ലമനനിലന  റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്  ഞങ്ങളക്ടോണയ്ക്ക്  പരനികശേക്ടോധനിച്ചതയ്ക്ക്.  ആ
റനികപ്പെക്ടോര്ടനില്  പറയുന  കേക്ടോരശ്യയ,  നക്ടോളനികകേരയ  സയഭരനിച്ചയ്ക്ക്  ലകേക്ടോപ്രയക്ടോക്കനി
ലകേക്ടോടുകനതുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  സയഭരണ  കേക്ടോരശ്യതനില്  നടന  ഗുരുതരമക്ടോയ
അഴനിമതനിയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  ഒകനക്ടോ രകണക്ടോ കകേക്ടോടനി രൂപയുലട അഴനിമതനിയല്ല; നനിരവധനി
കകേക്ടോടനികേളലട അഴനിമതനിയക്ടോണയ്ക്ക്.  ആ അഴനിമതനി കേണ്ടുപനിടനികകേയുയ വനിജനിലെന്സനിലന
ലകേക്ടോണയ്ക്ക്  അകനസഷനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനികകേയുയ  ലചയ്തു.   ഇദൗ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
വനകശേഷയ  57  കകേക്ടോടനി  രൂപ കുടനിശ്ശേനികേ ലകേക്ടോടുത്തു.  കകേരലഫഡനിലന ഉത്പക്ടോദനയ
തകേര്ന്നുലകേക്ടോണനിരനികന  സക്ടോഹചരശ്യതനില്  ഇദൗ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  വനതനിനകശേഷയ
ഓണക്കക്ടോലെതയ്ക്ക്  മക്ടോത്രയ  2700  ലമടനികേയ്ക്ക്  ടണ്  ലവളനിലച്ചണ്ണ  ഉത്പക്ടോദനിപ്പെനിച്ചു.
കകേരലഫഡനിലന  ചരനിത്രതനിലലെ ഏറ്റവയ  വലെനിയ ഉത്പക്ടോദനമക്ടോണനിതയ്ക്ക്.  ഉത്പക്ടോദനയ
വര്ദനിപ്പെനികകേയുയ  കകേരലഫഡനിലന  കുറച്ചുകൂടനി  സജഷ്ട്രീവമക്ടോകകേയുയ  ലചയ്തു.  ലകേക്ടോപ്ര
സയഭരണവമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  നക്ടോല  ലകേക്ടോല്ലമക്ടോയനി  നനിങ്ങള  നക്ടോലഫഡുമക്ടോയനി
ഒരനിടപക്ടോടുയ  നടതനിയനില്ല.  ഇദൗ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  വനതനിനകശേഷയ  പ്രനിന്സനിപ്പെല്
ലസക്രടറനിലയ അകങ്ങക്ടോടയയ്ക്കുകേയുയ  ഇടപക്ടോടയ്ക്ക്  നടത്തുകേയുയ നക്ടോലഫഡുമക്ടോയനി  ലകേക്ടോപ്ര
സയഭരണതനിനയ്ക്ക്  ഒരു എഗ്രനിലമനയ്ക്ക്  ഉണക്ടോകകേയുയ ലചയ്തു.  ഞങ്ങള ഇവലരലയല്ലക്ടോയ
വനിളനിച്ചനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.   കുടനിശ്ശേനികേ  വനിതരണവമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  ഉണക്ടോയനിരനികന
അഴനിമതനി  ഗുരുതരമക്ടോലണനയ്ക്ക്   ഫനിനക്ടോന്സയ്ക്ക്  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുലമനയ്ക്ക്  കേണ്ടുപനിടനിച്ചനിരനികന
സക്ടോഹചരശ്യതനില്  കേഴനിഞ്ഞെ  ഭരണസമനിതനിയുലട  കേക്ടോലെതയ്ക്ക്  നടനനിരനികന
കേണകകേള  കൃതശ്യമക്ടോയനി  കരഖലപ്പെടുതനിതരക്ടോലത   ഫനിനക്ടോന്സയ്ക്ക്  ഡനിപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്ലമനയ്ക്ക്
പണയ  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  കേഴനിയനിലല്ലന്നുള്ള  നനിലെപക്ടോടയ്ക്ക്  സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്



486 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 19, 2016

നശ്യക്ടോയമക്ടോയ  ഇടപക്ടോടക്ടോണയ്ക്ക്.  തള്ളനിക്കളയക്ടോന്  കേഴനിയുന  കേക്ടോരശ്യമല്ല.  അതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്
ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുകക്കണ  പണയ  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  ഒരു  തടസമുണക്ടോയനി.  എനക്ടോല്
ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ലവറുലതയനിരുനനില്ല.  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  നക്ടോലഫഡനിലനയുയ
കകേരലഫഡനിലനയുയ മക്ടോര്ക്കറ്റയ്ക്ക് ലഫഡനിലനയുയ വനിളനിച്ചയ്ക്ക്  നക്ടോളനികകേരയ സയഭരനിക്കക്ടോനള്ള
സയവനിധക്ടോനമുണക്ടോകനതനിലനപ്പെറ്റനി  ആകലെക്ടോചനിച്ചു.   അതനിനകശേഷയ  ഫനിനക്ടോന്സയ്ക്ക്
ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുലമന്റുമക്ടോയനി  ചര്ച്ച  നടത്തുകേയുയ   കകേരലഫഡയ്ക്ക്  കലെക്ടോണ്  എടുതക്ടോല്
ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ഗശ്യക്ടോരനനി  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോലമന  ഒരു  നനിലെപക്ടോടയ്ക്ക്  ഇകപ്പെക്ടോള  ഫനിനക്ടോന്സയ്ക്ക്
ഡനിപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്ലമനയ്ക്ക്  സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ആ  ഗശ്യക്ടോരനനിയുലട  അടനിസക്ടോനതനില്
കകേരലഫഡയ്ക്ക്  സയസക്ടോന  സഹകേരണ  ബക്ടോങ്കനില്  നനികനക്ടോ  ലഷഡബ്യൂളഡയ്ക്ക്  ബക്ടോങ്കനില്
നനികനക്ടോ   കലെക്ടോണ്  എടുതക്ടോല്,  കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കയ്ക്ക്  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോനള്ള  തുകേ  മുഴവന്
ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന് കേഴനിയുലമന്നുള്ള ഒരു തഷ്ട്രീരുമക്ടോനയ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  എടുത്തുകേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ്ക്ക്.
അതുവലര നനിങ്ങള ക്ഷമനിക്കണയ.  ഇദൗ അഴനിമതനിയക്ടോണയ്ക്ക്  തുകേ ലകേക്ടോടുത്തുതഷ്ട്രീര്ക്കക്ടോന്
തടസമക്ടോയലതനയ്ക്ക് ഞക്ടോന് വളലര വശ്യക്തമക്ടോയനി സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോന് ആഗ്രഹനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  

ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    ലജ  .    കജക്ടോസഫയ്ക്ക്  :  സര്,  പച്ചകതങ്ങ  സയഭരനികനതയ്ക്ക്
നനിര്തനിവയ്കക്കണ കേക്ടോരശ്യമനില്ല.  അതയ്ക്ക് പക്ടോരലെലെക്ടോയനിടയ്ക്ക്  തുടരക്ടോമകല്ലക്ടോ? 

ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    എസയ്ക്ക്  .    സുനനില്  കുമക്ടോര്  : സര്,  സയഭരണയ  നനിര്തനിയനിടനില്ല.
സയഭരണയ  തുടരുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  എവനിലടലയങ്കനിലയ  സയഭരണയ  നനിര്തനിയനിട്ടുലണങ്കനില്,
അതയ്ക്ക്  അവനിലടനനിനയ്ക്ക്   എടുകനതനിലള്ള  തടസയ  മക്ടോറ്റനി  പകതക്ടോ  പതനിനകഞക്ടോ
ദനിവസയ എടുതക്ടോലയ വഷ്ട്രീണ്ടുയ അവനിലട നനിനയ്ക്ക് എടുകകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഒരു ഫക്ടോമനില്നനിന്നുയ
രണ്ടുമക്ടോസതനില്  10  നട്ടുകേള  എന  നനിലെയനില്,  ഇതയ്ക്ക്  നനിങ്ങളണക്ടോക്കനിയ  ഒരു
മക്ടോനദണ്ഡമക്ടോണയ്ക്ക്.   ഞങ്ങള  അതയ്ക്ക്  മക്ടോറ്റനിയനിടനില്ല;  മക്ടോറ്റക്ടോന്  ആഗ്രഹനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
ഇകപ്പെക്ടോള  ഒരു  ഫക്ടോമനില്  നനിന്നുയ  15  നട്ടുകേലളങ്കനിലയ  എടുക്കക്ടോനയ  തുകേ
ഇരുപതനിയകഞക്ടോ ഇരുപതനികയകഴക്ടോ ആയനി വര്ദനിപ്പെനിക്കക്ടോനയ തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.
ഇദൗ  പ്രശ്നയ  പരനിഹരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞെക്ടോല്  മുന്കേക്ടോലെപ്രക്ടോബലെശ്യകതക്ടോടുകൂടനി
അതനിനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ  നടപടനികേള  എടുകയ.   അതനിനള്ള  സക്ടോവകേക്ടോശേയ  കവണയ.
ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷക്ടോയഗങ്ങളകൂടനി  അതയ്ക്ക്  മനസനിലെക്ടോക്കണയ.  ഗവണ്ലമനനിനയ്ക്ക്
ഇക്കക്ടോരശ്യതനില്  ഒന്നുയ  മറച്ചുവയക്ടോനനില്ല.   വശ്യക്തമക്ടോയ  രഷ്ട്രീതനിയനില്തലന
മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുയ.  ഒരു  സലെത്തുയ  നക്ടോളനികകേര  സയഭരണയ  നനിര്തനിവച്ചനിടനില്ല;
നക്ടോളനികകേരയ  കനരലത   എടുത്തുലകേക്ടോണനിരുനതു  കപക്ടോലലെതലന  തുടരുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
കൃഷനിക്കക്ടോര്തലന പറയുന ഒരു കേക്ടോരശ്യയ, പണയ തനനിലല്ലങ്കനിലയ കുഴപ്പെമനില്ല, പനിനഷ്ട്രീടയ്ക്ക്
തനക്ടോല്  മതനി  നക്ടോളനികകേരയ  വക്ടോങ്ങണലമനക്ടോണയ്ക്ക്.   കേക്ടോരണയ  നക്ടോളനികകേരയ  അവനിലട
സൂക്ഷനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയനില്ല.  ഞങ്ങളലട  രഷ്ട്രീതനി  നക്ടോളനികകേരയ  ലപക്ടോതനിച്ചു
വക്ടോങ്ങുകേലയന്നുള്ളതക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇങ്ങലന വക്ടോങ്ങുന നക്ടോളനികകേരയ സൂക്ഷനിക്കക്ടോന് കേഴനിയനില്ല.
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392  കൃഷനിഭവനകേള  വഴനിയക്ടോണയ്ക്ക്  വക്ടോങ്ങനിലക്കക്ടോണനിരനികനതയ്ക്ക്.  നനിങ്ങള
വക്ടോങ്ങനിലക്കക്ടോണനിരുന  അകത  കൃഷനിഭവനനില്  നനിന്നുതലനയക്ടോണയ്ക്ക്  ഞങ്ങളയ
വക്ടോങ്ങുനതയ്ക്ക്.  എനക്ടോല് പുതനിയ അകപക്ഷകേള ക്ഷണനിച്ചയ്ക്ക്  300 കൃഷനിഭവലനന്നുള്ളതയ്ക്ക്
500 കൃഷനിഭവനക്ടോയനി  വര്ദനിപ്പെനിക്കക്ടോന് ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  അതനിനക്ടോയനി
512  അകപക്ഷകേള  കേനിടനിയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  ആ  512  അകപക്ഷകേളലട  അടനിസക്ടോനതനില്
തഷ്ട്രീരുമക്ടോനലമടുകയ.  

ശഷ്ട്രീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരക്ടോജന്: സര്,  നക്ടോളനികകേര  വനികേസനതനിനകവണനി
കകേന്ദ്രഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  50  കകേക്ടോടനിയനില്പരയ  രൂപ  നക്ടോളനികകേരവനികേസന  കബക്ടോര്ഡനിനയ്ക്ക്
ലകേക്ടോടുത്തു.  ആ  പണയ  മുഴവന്  ആകഘക്ടോഷയ  നടതനി,  ഒരു  നക്ടോളനികകേര
കൃഷനിക്കക്ടോരനകപക്ടോലയ  സബ്സനിഡനി  ആനകൂലെശ്യയ  ലകേക്ടോടുതനില്ല.  ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ
ഉമ്മന്  ചക്ടോണനി  ഗവണ്ലമനനിലന  കേക്ടോലെതയ്ക്ക്  ലചയനിരനികനതയ്ക്ക്,  തമനിഴക്ടോടനില്  നനിനയ്ക്ക്
കുറഞ്ഞെ വനിലെയയ്ക്ക്  കേനിട്ടുന നക്ടോളനികകേരയ  വക്ടോങ്ങനിലക്കക്ടോണ്ടുവനയ്ക്ക്  ഇവനിടലത സയഭരണ
തതസലതയുയ  കൃഷനിക്കക്ടോരുലട  അനകൂലെമക്ടോയ  സക്ടോഹചരശ്യലതയുയ  അപ്പെക്ടോലട
തകേര്ത്തുകേളയുകേയക്ടോണയ്ക്ക്. അതുസയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക് ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് അകനസഷണയ നടതണയ.

ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    എസയ്ക്ക്  .    സുനനില് കുമക്ടോര്:   സര്,  നക്ടോളനികകേര വനികേസന കബക്ടോര്  ഡയ്ക്ക് 29
കേമനനികേള രൂപഷ്ട്രീകേരനിച്ചു.  അതനില് മൂനയ്ക്ക് കേമനനികേലളക്ടോഴനിച്ചയ്ക്ക് ആര്കയതലന പണയ
കേനിടനിയനിടനില്ല. അതുസയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക് ഗുരുതരമക്ടോയ അഴനിമതനി ആകരക്ടോപണയ ഉണക്ടോയനിട്ടുണയ്ക്ക്.
ഇതുമക്ടോത്രമല്ല കൃഷനി വകുപ്പുമക്ടോയനി ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക് നടന അഴനിമതനി ആകരക്ടോപണലതപ്പെറ്റനിയുയ
അഴനിമതനിലയപ്പെറ്റനിയുയ പറയുകേയക്ടോലണങ്കനില് അതയ്ക്ക് രക്ടോഷഷ്ട്രീയ ചര്ച്ചയക്ടോയനി മക്ടോറനികപ്പെക്ടോകുമകല്ലക്ടോ
എനയ്ക്ക് വനിചക്ടോരനിച്ചയ്ക്ക് ഞക്ടോന് പറയക്ടോതതക്ടോണയ്ക്ക്.  ഞക്ടോന് വനിട്ടുവഷ്ട്രീഴ്ച ലചയ്യുനനില്ല.  അങ്ങലന
ഒരു വനിട്ടുവഷ്ട്രീഴ്ചയുയ പ്രതഷ്ട്രീക്ഷനികക്കണ. 

5.00 pm]

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫയ്ക്ക്:  സര്,  നക്ടോളനികകേര  സയഭരണയ  നടകന്നുലവനയ്ക്ക്
പറഞ.  ഞക്ടോന്  പറയുന്നു  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനില്  കേഴനിഞ്ഞെ  ഒനര  മക്ടോസക്കക്ടോലെമക്ടോയനി
നക്ടോളനികകേരയ  സയഭരനികനനില്ല.  കേക്ടോരണയ യക്ടോര്ഡുകേളനില് ലകേക്ടോപ്ര നനിറഞകേഴനിഞ;
സയഭരനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനികനനില്ല.  അങ്ങയ്ക്ക്  അതയ്ക്ക്  അകനസഷനിക്കണയ.  ഇദൗ  സഭയനില്
പറയുകമക്ടോള അങ്ങയുലട പ്രസക്ടോവന വസ്തുതക്ടോപരമക്ടോയനിരനിക്കണയ.  

ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    എസയ്ക്ക്  .    സുനനില്  കുമക്ടോര്:  സര്,  ഏലതങ്കനിലയ  സലെതയ്ക്ക്  ലകേക്ടോപ്ര
യക്ടോര്ഡനില് നനിറയുകേകയക്ടോ സയഭരണയ നടതക്ടോന് കേഴനിയക്ടോലത വനക്ടോല്, കൃഷനിക്കക്ടോരനില്
നനിന്നുയ കതങ്ങ ലപക്ടോതനിച്ചുവക്ടോങ്ങക്ടോന് കേഴനിയക്ടോത സലെതയ്ക്ക് രണക്ടോഴ്ചകയക്ടോ ഒരു മക്ടോസകമക്ടോ
ചനിലെകപ്പെക്ടോള  നനിനനിട്ടുണക്ടോയനിരനിക്കക്ടോയ.  അതനിലന  അര്ത്ഥയ  നനിര്തനിലയനല്ല.
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കൃഷനിക്കക്ടോരനില്  നനിന്നുയ  വക്ടോങ്ങനിയതയ്ക്ക്  കകേടക്ടോകേക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന്  ലചയ്യുന
ലമക്കക്ടോനനിസമക്ടോണയ്ക്ക്.  അതനില് എലന്തങ്കനിലയ ഉലണങ്കനില് പരനികശേക്ടോധനിക്കക്ടോയ. യക്ടോലതക്ടോരു
പ്രശ്നവമനില്ല. ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് സയഭരണയ തുടരക്ടോന് തലനയക്ടോണയ്ക്ക് തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ചനിരനികനതയ്ക്ക്.
ശഷ്ട്രീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന്  പറഞ്ഞെതുകപക്ടോലലെ  ഇക്കക്ടോരശ്യതനില്  വശ്യക്തമക്ടോയ
അകനസഷണയ ഉണക്ടോകുലമനക്ടോണയ്ക്ക് ഞക്ടോന് പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്.  ഇക്കക്ടോരശ്യതനില് മക്ടോത്രമല്ല പലെ
കേക്ടോരശ്യങ്ങളനിലയ  ഇതുകപക്ടോലള്ള  ആകരക്ടോപണയ  ഉണക്ടോയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  അലതല്ലക്ടോയ
അകനസഷനികയ.  അതനിലനക്കക്ടോള ഗുരുതരമക്ടോയ വനിഷയയ നമ്മുലട മുന്പനിലണയ്ക്ക്.  ഇനനി
വലെനിയ  വരളച്ചയക്ടോണയ്ക്ക്  നമ്മള  കനരനിടക്ടോന്  കപക്ടോകുനതയ്ക്ക്.  ലഞടനിപ്പെനികന
വക്ടോര്തകേളക്ടോണയ്ക്ക് ഇകപ്പെക്ടോള വയനക്ടോടനില് നനിന്നുയ കകേളകനതയ്ക്ക്. പക്ടോലെക്കക്ടോടയ്ക്ക്, വയനക്ടോടയ്ക്ക്
ജനില്ലകേളനില്  ലവള്ളമനില്ലക്ടോലത  കൃഷനിക്കക്ടോര്  വളലര  പ്രയക്ടോസലപ്പെടുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  മണ്ണയ്ക്ക്
ചുട്ടുലപക്ടോള്ളനി മണ്ണനിരകേള ചക്ടോകുന്നു എന പ്രധക്ടോനലപ്പെട വക്ടോര്തയക്ടോണയ്ക്ക്  വയനക്ടോടനില്
നനിന്നുയ  വനനിരനികനതയ്ക്ക്.  ഒരുപക്ടോടയ്ക്ക്  സലെങ്ങളനില്  മണ്ണനിരകേള  പുറകതയയ്ക്ക്  വനയ്ക്ക്
കൂടമക്ടോയനി  ചലതക്ടോടുങ്ങുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  അമലെവയല്  യൂണനികവഴനിറ്റനികയക്ടോടയ്ക്ക്
ഇതുസയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  അകനസഷണയ  നടതക്ടോന്  പറഞ്ഞെനിരുന്നു.  ഇതയ്ക്ക്  രൂക്ഷമക്ടോയ
വരളച്ചയുലട ലെക്ഷണമക്ടോലണനക്ടോണയ്ക്ക് അവര് പറ ഞ്ഞെനിരനികനതയ്ക്ക്. വരളച്ചക്ടോ സമയതയ്ക്ക്
മണ്ണനിനടനിയനില്  തക്ടോമസനികന  തവളകേള  കൂടകതക്ടോലട  പലെക്ടോയനയ  ലചയ്യുകേയുയ
ചലതക്ടോടുങ്ങുകേയുയ  ലചയ്യുന  വക്ടോര്തകേളയ  ഉണയ്ക്ക്.  സമഷ്ട്രീപകേക്ടോലെതയ്ക്ക്  ഉണക്ടോകേക്ടോത
വനിധതനിലള്ള  വലെനിയ വരളച്ച  സയസക്ടോനയ കനരനിടക്ടോന് കപക്ടോകുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഹരനിത
കകേരളയ  പരനിപക്ടോടനിയുലട  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കൃഷനി  വകുപ്പുയ  ഹരനിത  മനിഷനയ  ഒരുമനിച്ചയ്ക്ക്
കചര്ന്നുള്ള പരനിപക്ടോടനികേളക്കക്ടോണയ്ക്ക് സയസക്ടോന ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് രൂപയ നല്കുനതയ്ക്ക്. വരുയ
വര്ഷങ്ങളനില് കകേരളതനില് ഉണക്ടോകേക്ടോന് കപക്ടോകുന ലകേക്ടോടനിയ വരളച്ച മുനനില്ക്കണയ്ക്ക്
മണ്ണനിനയ്ക്ക്  ജലെലെഭശ്യത  ഉറപ്പെക്ടോക്കക്ടോനയ  ഭൂഗര്ഭ  ജലെ  സമതയ്ക്ക്  സയരക്ഷനിക്കക്ടോനമുള്ള
ബൃഹതക്ടോയ  പരനിപക്ടോടനികേള  ഇകപ്പെക്ടോകഴ  ആരയഭനികക്കണതക്ടോണയ്ക്ക്.   ഇക്കക്ടോരശ്യതനില്
ഒറ്റലക്കടക്ടോയ  സമഷ്ട്രീപനയ  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ  വശ്യതശ്യക്ടോസമനില്ലക്ടോലത  ഉണക്ടോകേണലമനയ്ക്ക്
അഭശ്യര്ത്ഥനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  കേര്ഷകേര്ക്കയ്ക്ക് ലപണ്ണയ്ക്ക് കേനിടക്ടോന് ബുദനിമുട്ടുലണനയ്ക്ക്  ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.
രക്ടോജന്   പറയുകേയുണക്ടോയനി.   കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ലമനനിലന  കേക്ടോലെതയ്ക്ക്  65  കേര്ഷകേര്
ആത്മഹതശ്യ ലചയ്തുലവന്നുയ ഒരു ദനിവസയ  2000  കൃഷനിക്കക്ടോരക്ടോണയ്ക്ക് കൃഷനിയനില് നനിന്നുയ
അനശ്യയ  നനിന്നുകപക്ടോകുനലതന്നുയ,  ഓകരക്ടോ  അര  മണനിക്കൂറനില്  ഒരു  കൃഷനിക്കക്ടോരന്
ആത്മഹതശ്യ  ലചയ്യുന്നുലവന്നുയ  ഇവനിലട  പറയുകേയുണക്ടോയനി.  ഈ  ഗവണ്ലമനനിലന
കേക്ടോലെതയ്ക്ക്  ഒരു  കൃഷനിക്കക്ടോരനയ   ആത്മഹതശ്യ  ലചകയ്യെണനിവരനില്ല,  കൃഷനിക്കക്ടോലര
സയരക്ഷനികകേലയന്നുള്ളതക്ടോണയ്ക്ക്  ഗവണ്ലമനനിലന  നയയ.  ഒരു  കൃഷനിക്കക്ടോരനയ്ക്ക്
ആത്മക്ടോഭനിമക്ടോനകതക്ടോലട  തലെ  ഉയര്തനിപ്പെനിടനിച്ചയ്ക്ക്  ഞക്ടോലനക്ടോരു  കൃഷനിക്കക്ടോരനക്ടോലണനയ്ക്ക്
പറയക്ടോന് സക്ടോധനികന സക്ടോഹചരശ്യലമക്ടോരുകനതക്ടോയനിരനികയ.  കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കയ്ക്ക് ലപണ്ണയ്ക്ക്
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കേനിട്ടുയ, ഒരു പ്രശ്നവയ ഉണക്ടോകുകേയനില്ല.  ഉല്പ്പെക്ടോദന കമഖലെയനില് മക്ടോറ്റയ ഉണയ്ക്ക്. മണ്ണനിലന
ഘടന  മുതല്  മക്ടോര്ക്കറ്റയ്ക്ക്  വലരയുള്ള  കേക്ടോരശ്യങ്ങളനില്  ഇടലപടണയ.  കേഴനിഞ്ഞെ
ഓണക്കക്ടോലെതയ്ക്ക്  എല്ലക്ടോ  വകുപ്പുകേളയ  (സഹകേരണ  വകുപ്പുയ  തകദ്ദേശേ  സസയയഭരണ
വകുപ്പുയ)  ഒരുമനിച്ചയ്ക്ക്  കചര്ന്നുലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക്  ഓണ  വനിപണനിയനില്  ഇടലപടതയ്ക്ക്.
ആയനിരക്കണക്കനിനയ്ക്ക്  കുടുയബശഷ്ട്രീ  യൂണനിറ്റുകേളക്ടോണയ്ക്ക്  ഈ  രയഗതയ്ക്ക്  വനനിരനികനതയ്ക്ക്.
ഓണ സമൃദനി എലനക്ടോരു പരനിപക്ടോടനി ആരയഭനിച്ചു.  കകേരളതനില് 1350 പച്ചക്കറനി ഔടയ്ക്ക്
ലലെറ്റുകേള  ഉണക്ടോക്കനി  4800  ലമടനികേയ്ക്ക്  ടണ്  പച്ചക്കറനി  സയഭരനിച്ചു.   അതനില്
കകേരളതനിലലെ കൃഷനിക്കക്ടോരുലട  3040  ലമടനികേയ്ക്ക്  ടണ്  പച്ചക്കറനിയക്ടോണയ്ക്ക്  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
സയഭരനിച്ചതയ്ക്ക്.  അതനിനമുന്പയ്ക്ക്  കഹക്ടോര്ടനികകേക്ടോര്പ്പെനിലന  സ്റ്റേക്ടോളകേളനില്  തമനിഴക്ടോടനിലലെ
കേച്ചവടക്കക്ടോരലന പച്ചക്കറനി സയഭരനിച്ചയ്ക്ക്  ആറയ്ക്ക്  മക്ടോര്ക്കറ്റുകേളനിലൂലട ഇവനിലട  വനില്പ്പെന
നടത്തുന  സയവനിധക്ടോനമക്ടോണയ്ക്ക്  നടന്നുലകേക്ടോണനിരുനതയ്ക്ക്.   അതനിനയ്ക്ക്  മക്ടോറ്റയ  വരുതനി.
ഇലതക്ടോരു  മക്ടോര്ക്കറ്റയ്ക്ക്  ഇനര്ലവന്ഷനക്ടോണയ്ക്ക്.  ഈ  മക്ടോര്ക്കറ്റയ്ക്ക്  ഇനര്ലവന്ഷന്
ഓണക്കക്ടോലെതയ്ക്ക്  നടതനിയതയ്ക്ക്  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കലളക്കൂടനി  ലെക്ഷശ്യയ  വച്ചുലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക്.
കകേരളതനിലന  ആവശേശ്യകേത  ഏലതക്ടോലക്ക  മക്ടോര്ക്കറ്റനില്  ഏലതക്ടോലക്ക  പച്ചക്കറനികേള
കവണലമന്നുയ  ഏലതക്ടോലക്ക  സഷ്ട്രീസണനില്  ഏലതക്ടോലക്ക  പച്ചക്കറനി  ആവശേശ്യമുണയ്ക്ക്
എനതനിലനപ്പെറ്റനിയുയ  നമ്മലളക്കക്ടോള  വശ്യക്തമക്ടോയനി  അറനിയക്ടോവനതുയ  അതനിലന
സക്ടോറ്റജനിയുള്ളതുയ തമനിഴക്ടോടനിലലെ അഗ്രനിക്കളച്ചര് ഡനിപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്ലമനനിനയ അഗ്രനിക്കളച്ചറല്
യൂണനികവഴനിറ്റനികമക്ടോണയ്ക്ക്.   അവരുലട  മക്ടോര്ക്കറ്റനിയഗയ്ക്ക്  സക്ടോറ്റജനിയക്ടോണയ്ക്ക്  ഇവനികടയയ്ക്ക്
രണക്ടോയനിരയ കകേക്ടോടനിയുലട പച്ചക്കറനി ലകേക്ടോണ്ടുവരുകേ എനതയ്ക്ക്.  അതക്ടോണയ്ക്ക് വനിഷമയമക്ടോയ
പച്ചക്കറനി  ഇവനികടക്കയ്ക്ക്  വരക്ടോന്  ഇട  വരുത്തുനതയ്ക്ക്.  ഈ  ഓണവനിപണനിയുലട
അനഭവതനിലന  പശ്ചക്ടോതലെതനില്  ഒരു  മക്ടോര്ക്കറ്റനിയഗയ്ക്ക്  സക്ടോറ്റജനി  ഉണക്ടോക്കക്ടോനക്ടോണയ്ക്ക്
ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ചനിരനികനതയ്ക്ക്.  52  ആഴ്ചകേള  അടനിസക്ടോനലപ്പെടുതനി  ഓകരക്ടോ
ആഴ്ചയനിലയ  ഏലതക്ടോലക്ക  വനിളകേള  എവനിലടലയക്ടോലക്ക  കൃഷനി  ലചയയ്ക്ക്  യഷ്ട്രീല്ഡയ്ക്ക്
ഉണക്ടോകന്നുലവനതയ്ക്ക്  സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക് വശ്യക്തമക്ടോയ ഒരു രൂപകരഖ ഉണക്ടോക്കനി അതനിലന
അടനിസക്ടോനതനില്  കകേളതനിലലെ  കഹക്ടോര്ടനികകേക്ടോര്പ്പെനിനയ്ക്ക്  കൂടുതല്  ഔടയ്ക്ക് ലലെറ്റുകേള
ഉണക്ടോക്കക്ടോനയ  കൂടുതല്  ഇകക്കക്ടോ  കഷക്ടോപ്പുകേളനിലൂലടയുയ  കൃഷനി  വകുപ്പെയ്ക്ക്
ഇകപ്പെക്ടോള  ആരയഭനിച്ചനിരനികന  കസ്റ്റേറുകേളനിലൂലടയുയ  സസയയസഹക്ടോയ  സയഘങ്ങളലട
ഔടയ്ക്ക് ലലെറ്റുകേളനിലൂലടയുയ  സഹകേരണ  ബക്ടോങ്കുകേള  നടത്തുന  ഔടയ്ക്ക് ലലെറ്റുകേളനി
ലൂലടയുലമല്ലക്ടോയ  കൃഷനിക്കക്ടോരലന  ഉല്പ്പെനങ്ങള  നശ്യക്ടോയമക്ടോയ  വനിലെയയ്ക്ക്  വക്ടോങ്ങുലമനയ്ക്ക്
ഉറപ്പെക്ടോക്കക്ടോനള്ള സയവനിധക്ടോനയ ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ഉണക്ടോക്കനി.  52  ആഴ്ചകേള കകേന്ദ്രഷ്ട്രീകേരനിച്ചു
ലകേക്ടോണയ്ക്ക്   കൃഷനിക്കക്ടോരനയ്ക്ക്  നഷമുണക്ടോകേക്ടോത  രഷ്ട്രീതനിയനിലള്ള  procurement  system
ലകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന് ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് ഉകദ്ദേശേനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്. 
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കഡക്ടോ  .    എന്  .    ജയരക്ടോജയ്ക്ക്:   സര്,  എലന  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെതനില്  അങ്ങയ്ക്ക്
വനകപ്പെക്ടോള  കേണ  കൃഷനിക്കക്ടോര്  തലന  തയ്യെക്ടോറക്ടോകന,  അവര്തലന  കനതൃതസയ
നല്കുന  ഗ്രഷ്ട്രീന്കഷക്ടോര്  എന  കേക്ടോര്ഷനികേ  മക്ടോര്ക്കറ്റയ്ക്ക്  സയസക്ടോനലമക്ടോടക്ടോലകേ
വശ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞെക്ടോല്  ആഭശ്യന്തര  ഉല്പ്പെക്ടോദനയ  വളലര  കൃതശ്യമക്ടോയനി  ഏറ്റവയ
നശ്യക്ടോയമക്ടോയ  വനിലെയയ്ക്ക്  കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കയ്ക്ക്  നല്കേക്ടോന്  കേഴനിയുയ.  കേഴനിഞ്ഞെ
രണ്ടുവര്ഷക്കക്ടോലെമക്ടോയനി  കേക്ടോഞ്ഞെനിരപ്പെള്ളനിയനില്  വളലര  നല്ല നനിലെയനില്  പ്രവര്തനയ
നടകന്നുണയ്ക്ക്.  നമ്മുലട  അനഭവതനിലന  ലവളനിച്ചതനില്  അതയ്ക്ക്  സയസക്ടോന
വശ്യക്ടോപകേമക്ടോയനി നടപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോനള്ള  നടപടനികേള സസഷ്ട്രീകേരനികകമക്ടോ?  

ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    എസയ്ക്ക്  .    സുനനില്  കുമക്ടോര്:   സര്,  തഷ്ട്രീര്ച്ചയക്ടോയനിട്ടുയ.   ഞക്ടോന്  അനയ്ക്ക്
അങ്ങയുലട  മണ്ഡലെതനില്  വനകപ്പെക്ടോള  പറഞ്ഞെനിരുന  കേക്ടോരശ്യമക്ടോണയ്ക്ക്.  ഏറ്റവയ
മക്ടോതൃകേക്ടോപരമക്ടോയനി  നടകന  കൃഷനിക്കക്ടോരുലട  കൂടക്ടോയ്മയക്ടോണതയ്ക്ക്.  ആ  കൂടക്ടോയ്മയുലട
രഷ്ട്രീതനിയനില് ഇവനിലട  159  കബക്ടോകകേളനില്  2  കസ്റ്റേറുകേള വഷ്ട്രീതയ ആരയഭനിക്കക്ടോനയ ഈ
രൂപതനിലള്ള കൃഷനിക്കക്ടോരുലട  കൂടക്ടോയ്മ ഓകരക്ടോ  സലെത്തുയ ഉണക്ടോക്കക്ടോനയ  അവരുലട
മക്ടോര്ക്കറ്റുകേള  അവര്  തലന  കേലണതക്ടോനയ  അവര്ക്കയ്ക്ക്  ആവശേശ്യമക്ടോയ  ഒരു
ഇ-പക്ടോറ്റയ്ക്ക്കഫക്ടോയ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ഉണക്ടോകകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഏതയ്ക്ക്  കൃഷനിക്കക്ടോരലനയുയ
ഉല്പ്പെനലത  സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്  നമ്മുലട  ഏറ്റവയ  ആധുനനികേ  ശേക്ടോസ  സക്ടോകങ്കതനികേ
വനിദശ്യയക്ടോയ  ഇന്ഫര്കമഷന്  ലടകകക്ടോളജനിയുമക്ടോയനി  കൂടനികച്ചര്ത്തുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  ഒരു  
ഇ-പക്ടോറ്റയ്ക്ക്കഫക്ടോയ ഉണക്ടോക്കക്ടോന്  ഉകദ്ദേശേനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡയ്ക്ക് ജനില്ലയനില് അമനിത
ഉല്പ്പെക്ടോദനയ ഉലണങ്കനില് അതയ്ക്ക് ഇവനികടയയ്ക്ക്  ടക്ടോന്കസക്ടോര്ടയ്ക്ക്  ലചയ്യെക്ടോനളള സയവനിധക്ടോനയ
ഉണക്ടോകുയ.   കേര്ഷകേനയ്ക്ക്  കൃതശ്യമക്ടോയ   വനിലെ  കേനിടക്ടോനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ  രഷ്ട്രീതനിയനില്  ഒരു
മക്ടോര്ക്കറ്റനിയഗയ്ക്ക് സയവനിധക്ടോനയ ഉണക്ടോക്കക്ടോന് ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് ആഗ്രഹനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്. 

ശഷ്ട്രീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതക്ടോമസയ്ക്ക്:   സര്, കുറഞ്ഞെ വനിലെയയ്ക്ക് കേക്ടോരറ്റയ്ക്ക് വക്ടോങ്ങനി ഒരു കേനികലെക്ടോയയ്ക്ക്
25   രൂപ  വച്ചയ്ക്ക്  കൂടനിയ  വനിലെയയ്ക്ക്   നനിങ്ങള  എറണക്ടോകുളതയ്ക്ക്  വനിറ്റതയ്ക്ക്  സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക്
ചക്ടോനലകേള എല്ലക്ടോയ  റനികപ്പെക്ടോര്ടയ്ക്ക്  ലചയനിരുന്നു.  ഇതനിലനതനിലര  എലന്തങ്കനിലയ  നടപടനി
സസഷ്ട്രീകേരനിച്ചനിട്ടുകണക്ടോ? 

ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    എസയ്ക്ക്  .    സുനനില്  കുമക്ടോര്:   സര്,  വടവട-കേക്ടോന്തല്ലൂര്  പ്രകദശേതയ്ക്ക്
നനിങ്ങളലട  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ഒരു  ലകേക്ടോല്ലക്കക്ടോലെയ  400  ടണ്  പച്ചക്കറനിയക്ടോണയ്ക്ക്
എടുതലതങ്കനില്  ഈ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ഓണക്കക്ടോലെതയ്ക്ക്  മക്ടോത്രയ  661  ലമടനികേയ്ക്ക്  ടണ്
പച്ചക്കറനി  വക്ടോങ്ങനി.   കൃഷനിക്കക്ടോരലനയുയ  സഹകേരണ  സക്ടോപനങ്ങളലടയുയ  കൃഷനി
വകുപ്പെയ്ക്ക് ഉകദശ്യക്ടോഗസരുലടയുയ ഒരു കേമ്മനിറ്റനി ഉണക്ടോക്കനി അവര് നനിര്കദ്ദേശേനിച്ച വനിലെയക്ടോണയ്ക്ക്
വക്ടോങ്ങനിയതയ്ക്ക്.  ലവറുകത  ലതറ്റനിദരനിപ്പെനിക്കരുതയ്ക്ക്.   ഇന്നുവലര  ഒരു  കൃഷനിക്കക്ടോരനയ
പറയക്ടോത പരക്ടോതനി 'ക്ഷഷ്ട്രീരമുലള്ളക്ടോരു അകേനിടനിന് ചുവടനിലയ കചക്ടോര തലന ലകേക്ടോതുകേനിന



ധനകേക്ടോരശ്യയ 491

കേദൗതുകേയ'  എനയ്ക്ക്  പറ യരുതയ്ക്ക്.   ഇവനിലട  കൃഷനി  വകുപ്പെയ്ക്ക്  ആത്മക്ടോര്ത്ഥമക്ടോയനി
ഇടലപടതക്ടോണയ്ക്ക്. കൃഷനി വകുപ്പെയ്ക്ക് ഇടലപടതനില് എലന്തങ്കനിലയ ലതറ്റുലണനയ്ക്ക് ഏലതങ്കനിലയ
ഒരു കൃഷനിക്കക്ടോരന് ലനഞതയ്ക്ക് കകേവച്ചയ്ക്ക് പറയലട.   നനിങ്ങള പറഞ്ഞെ കേക്ടോരശ്യതനില്
സതശ്യമുലണങ്കനില്  പരനികശേക്ടോധനിച്ചയ്ക്ക് നടപടനി സസഷ്ട്രീകേരനികയ. 

ശഷ്ട്രീ  .    എസയ്ക്ക്  .    രക്ടോകജന്ദ്രന്:  സര്,  അപ്പുറത്തുള്ളവര്  സതശ്യയ  പഠനിച്ചനിടയ്ക്ക്
പറയുനതക്ടോയനിരനികയ  നല്ലതയ്ക്ക്.  കേച്ചവടക്കക്ടോരക്ടോണയ്ക്ക്  കൃഷനിക്കക്ടോരക്ടോയനി  കേഴനിഞ്ഞെ
ഗവണ്ലമനനിലന  കേക്ടോലെതയ്ക്ക്  കേച്ചവടയ  നടതനിലക്കക്ടോണനിരുനതയ്ക്ക്.  ഇകപ്പെക്ടോള
കൃഷനിക്കക്ടോരനക്ടോണയ്ക്ക്  ഉല്പ്പെനയ  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  തുടങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.   അതനിലന
തുടക്കതനില്  ചനിലെ  പ്രശ്നങ്ങള  ഉണക്ടോയനിട്ടുണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  പരനിഹരനിക്കക്ടോന്  ഓകരക്ടോ
പഞക്ടോയതനിലയ ബഹുമക്ടോനലപ്പെട മനനി കനരനിടയ്ക്ക് ഇടലപടനിട്ടുണയ്ക്ക്. 

ശഷ്ട്രീ  .   വനി  .   എസയ്ക്ക്  .   സുനനില് കുമക്ടോര്:  സര്, നനിങ്ങളലട ഗവണ്ലമനനിലന കേക്ടോലെതയ്ക്ക്
വടവട-കേക്ടോന്തല്ലൂര് പ്രകദശേലത കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കയ്ക്ക് അവരുലട ഉല്പ്പെനങ്ങള ചമയ്ക്ക് വനിലെയയ്ക്ക്
വനില്കക്കണനി വന്നു.  ഒരു കഹക്ടോര്ടനികകേക്ടോര്പ്പുയ അകനസഷനിച്ചുകപക്ടോയനില്ല.  ഇകപ്പെക്ടോഴക്ടോണയ്ക്ക്
അവര്ക്കയ്ക്ക്  നക്ടോഥനലണനയ്ക്ക്   മനസനിലെക്ടോയതയ്ക്ക്.   അവനിലട  ഒരു  ദനിവസയ  നമുക്കയ്ക്ക്
രണ്ടുകപര്കയ കൂടനി കപക്ടോകേക്ടോയ. 

ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതക്ടോമസയ്ക്ക്:  സര്, വടവട-കേക്ടോന്തല്ലൂര് പ്രകദശേതയ്ക്ക് കുറഞ്ഞെ വനിലെയയ്ക്ക്
സക്ടോധനയ വക്ടോങ്ങനി കൂടനിയ വനിലെയക്ടോണയ്ക്ക് വനിറ്റതയ്ക്ക്.  

ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    എസയ്ക്ക്  .    സുനനില് കുമക്ടോര് :  സര്,  ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ പനി.ടനി.  കതക്ടോമസയ്ക്ക്
പറഞ്ഞെതനില് എലന്തങ്കനിലയ വസ്തുതയുലണങ്കനില് പരനികശേക്ടോധനിച്ചയ്ക്ക് നടപടനി സസഷ്ട്രീകേരനികയ.
മക്ടോത്രമല്ല ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ പനി.ടനി കതക്ടോമസയ്ക്ക്, നമുക്കയ്ക്ക് ഒരു ദനിവസയ അവനിലട കപക്ടോകേക്ടോയ. 

ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ് ദല്  റസക്ടോക്കയ്ക്ക്:  സര്,  ഒര്ക്കക്ടോടനിയയനില് ഒരു  കൃഷനി
വനിദശ്യക്ടോലെയ  കകേന്ദ്രമുണയ്ക്ക്.  ഇകപ്പെക്ടോഴതയ്ക്ക്  പക്ടോതനി  വഴനിയനില്   ഉകപക്ഷനിച്ചനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.
പകതക്കകറക്ടോളയ  സലെമുണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്   പൂര്തനിയക്ടോകനതനിനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ  നടപടനി
സസഷ്ട്രീകേരനിക്കണയ. 

ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    എസയ്ക്ക്  .    സുനനില് കുമക്ടോര്:  സര്,  അതയ്ക്ക്  ശേരനിയക്ടോണയ്ക്ക്.  അങ്ങയ്ക്ക് പറഞ്ഞെ

വനിഷയയ   പരനികശേക്ടോധനിച്ചയ്ക്ക്  നടപടനി  സസഷ്ട്രീകേരനിക്കക്ടോയ.  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലെയനിലലെ

ഉല്പ്പെക്ടോദനലതക്കറനിച്ചുയ  മക്ടോര്ക്കറ്റനിയഗനിലനകറനിച്ചുയ  മക്ടോത്രയ  ചനിന്തനിച്ചനിടയ്ക്ക്  കേക്ടോരശ്യമനില്ല.

വക്ടോലെബ്യൂ അഡഷ്ട്രീഷന് ലസകറനിലന സയബന്ധനിച്ചക്ടോണയ്ക്ക് ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് ഏറ്റവയ ഗദൗരവമക്ടോയനി

ആകലെക്ടോചനികനതയ്ക്ക്.  കകേരളയ  ഇന്തശ്യയനില്  ഏറ്റവയ  അധനികേയ  നക്ടോളനികകേരയ

ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനികന  സയസക്ടോനമക്ടോലണങ്കനിലയ  നക്ടോളനികകേരതനിലന  ആറയ്ക്ക്  ശേതമക്ടോനയ
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കപക്ടോലയ വക്ടോലെബ്യൂ അഡഷ്ട്രീഷനണക്ടോകനനില്ല.  ഇതക്ടോണയ്ക്ക് നമ്മുലട ഏറ്റവയ വലെനിയ പ്രശ്നയ.

ശഷ്ട്രീലെങ്ക,  ഫനിലെനികപ്പെന്സയ്ക്ക്  ഉളലപ്പെലടയുള്ള  രക്ടോജശ്യങ്ങളനില്   ഇരുപതനിനക്ടോലയ

ഇരുപതനിയക്ടോറുയ  തരതനിലള്ള  വക്ടോലെബ്യൂ  അഡഷ്ട്രീഷന്  ഉല്പനങ്ങള  അന്തക്ടോരക്ടോഷ

നനിലെവക്ടോരതനിലണക്ടോകകമക്ടോള  കകേരളതനില്  അതനിനയ്ക്ക്  കേഴനിയുനനില്ല.

29 ലപ്രക്ടോഡക്ഷന് കേമനനികേളലട കയക്ടോഗയ ഞക്ടോന് വനിളനിച്ചുകൂടനി.  നഷ്ട്രീര ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനികന

കേക്ടോരശ്യതനില്  ലടകകക്ടോളജനിക്കലെനി  അവര്  വളലര  പുറകേനിലെക്ടോണയ്ക്ക്.  സ്റ്റേക്ടോകനര്ഡയ്ക്ക്  വളലര

കമക്ടോശേമക്ടോലണനയ്ക്ക് പറയുന്നു.  അവര്ക്കയ്ക്ക് പക്ടോക്കനിയഗയ്ക്ക് സനിസ്റ്റേമനില്ല,  കവണത്ര ലടകകക്ടോളജനി

ഇല്ല. അതുലകേക്ടോണക്ടോണയ്ക്ക് കക്രക്ടോപ്പുകേലള അടനിസക്ടോനലപ്പെടുതനി 14 ജനില്ലകേളനിലയ അകഗ്രക്ടോ

പക്ടോര്കകേള  നനിര്മ്മനിക്കക്ടോന്  500  കകേക്ടോടനി   രൂപ  ഇദൗ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്

മക്ടോറ്റനിവച്ചനിരനികനതയ്ക്ക്.  ഓകരക്ടോ പ്രകദശേത്തുമുണക്ടോകന അകഗ്രക്ടോ പക്ടോര്കകേളനില് എല്ലക്ടോ

കമഖലെയനിലമുള്ള സയരയഭകേര്കകവണനി ഉല്പനങ്ങള ഏതക്ടോകണക്ടോ അതനിനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ

ഏറ്റവയ  അന്തക്ടോരക്ടോഷ  നനിലെവക്ടോരമുള്ള  ലടകകക്ടോളജനി  അവനിലട  ലപ്രക്ടോലലവഡയ്ക്ക്

ലചയ്തുലകേക്ടോടുകയ.  ലഫസനിലെനിറ്റനി ലസനര് എന നനിലെയനിലെക്ടോണയ്ക്ക്  അകഗ്രക്ടോ പക്ടോര്കകേള

ആരയഭനിക്കക്ടോന്  ഉകദ്ദേശേനികനതയ്ക്ക്.  ഇതനിലന  മുകനക്ടോടനിയക്ടോയനി  കകേരളതനില്

കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കയ്ക്ക് ലെക്ടോഭവനിഹനിതമുണക്ടോകേണലമന്നുള്ള ലെക്ഷശ്യകതക്ടോലട  2016  ഡനിസയബര്

മക്ടോസയ  1-ാംതഷ്ട്രീയതനി  മുതല്  5-ാംതഷ്ട്രീയതനി  വലര  അന്തക്ടോരക്ടോഷ  നനിലെവക്ടോരതനിലളള

വക്ടോലെദ്യു അഡഷ്ട്രീഷന് കപക്ടോളനിസനി വര്ക്കയ്ക്ക്കഷക്ടോപ്പെയ്ക്ക് നടതക്ടോന് തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ചനിരനികന്നു.  ആ

കപക്ടോളനിസനി  വര്ക്കയ്ക്ക്കഷക്ടോപ്പെനില്,  കകേരളതനില്  ഇകപ്പെക്ടോള  കേക്ടോര്ഷനികേക്ടോധനിഷനിതമക്ടോയനി

ആരയഭനിച്ചനിരനികന  വക്ടോലെബ്യൂ  അഡഷ്ട്രീഷന്  ഇന്ഡസനിയുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്

പ്രവര്തനികന  സക്ടോപനങ്ങകളയുയ  പ്രവര്തനികന  ആളകേകളയുയ  പുതനിയതക്ടോയനി

വരക്ടോനക്ടോഗ്രഹനികന  ആളകേലളയുലമല്ലക്ടോയ  ലസലെകയ്ക്ക്  ലചയ്തു  ലകേക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.

അവര്ലക്കല്ലക്ടോയ  കവണനിയക്ടോണയ്ക്ക്  വക്ടോലെബ്യൂ  അഡഷ്ട്രീഷന്  കപക്ടോളനിസനി  വര്ക്കയ്ക്ക്കഷക്ടോപ്പെയ്ക്ക്

നടത്തുനതയ്ക്ക്.  ഇവനിലട  മൂലെശ്യവര്ദനിത   ഉല്പനങ്ങള  ഉണക്ടോകകമക്ടോള  അതനിലലെക്ടോരു

വനിഹനിതയ  കൃഷനിക്കക്ടോരനകൂടനി  ലെഭശ്യമക്ടോകുന  വനിധതനിലള്ള  ഒരു

കപക്ടോളനിസനിയുണക്ടോക്കക്ടോനക്ടോണയ്ക്ക്  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ആഗ്രഹനികനതയ്ക്ക്.  റബ്ബറനിലന  വനിലെ

കുറയുകമക്ടോഴയ  ടയറനിലന  വനിലെ  മക്ടോറുനനില്ല,  ടയറനിലന  വനിലെ

കൂടനിലക്കക്ടോണനിരനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഒരു  ലെനിറ്റര്  പക്ടോല്  29  രൂപയയ്ക്ക്  കേനിട്ടുകമക്ടോള

190  രൂപയക്ടോണയ്ക്ക് അതയ്ക്ക് വനില്കനതയ്ക്ക്. 8  രൂപയയ്ക്ക് കേനിട്ടുന നക്ടോളനികകേരയ മൂലെശ്യവര്ദനിത

ഉല്പനമുണക്ടോകകമക്ടോള  നൂകറക്ടോ  നൂറ്റമകതക്ടോ  രൂപ  ആവകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഒരു  കേനികലെക്ടോ

ഉരുളക്കനിഴങ്ങയ്ക്ക് 80 രൂപയയ്ക്ക് വക്ടോങ്ങുകമക്ടോള 690 രൂപയയ്ക്ക് വനില്കകേയക്ടോണയ്ക്ക് കൃഷനിക്കക്ടോരനയ്ക്ക്
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അതനില്  നനിലനക്ടോന്നുയ  ഗുണയ  കേനിട്ടുനനില്ല.  കൃഷനിക്കക്ടോരനകൂടനി  ലെക്ടോഭവനിഹനിതയ

കേനിടതക്കവനിധതനില്  ഒരു  കപക്ടോളനിസനിയുണക്ടോക്കക്ടോന്  ഉകദ്ദേശേനിച്ചുലകേക്ടോണ്ടുയ

കകേരളതനിലന തനതക്ടോയ കേക്ടോര്ഷനികേ കേക്ടോലെക്ടോവസയുള്ള  ഫനിലെനികപ്പെന്സയ്ക്ക്,  ശഷ്ട്രീലെങ്ക

ഉളലപ്പെലടയുള്ള  മറ്റയ്ക്ക്  രക്ടോജശ്യങ്ങളനിലെടക്കയ,  ഇകപ്പെക്ടോള  നടകന  വക്ടോലെബ്യൂ  അഡഷ്ട്രീഷന്

ഇന്ഡസനിയനിലലെ  ലടകകക്ടോളജനി  കൂടനി  ലകേക്ടോണ്ടുവനയ്ക്ക്  പരനിചയലപ്പെടുതക്ടോന്  ഉതകുന

വനിധതനിലള്ള അഞയ്ക്ക് ദനിവസലത വക്ടോലെബ്യൂ അഡഷ്ട്രീഷന് വര്ക്കയ്ക്ക്കഷക്ടോപ്പെയ്ക്ക്  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്

നടതക്ടോന് കപക്ടോകുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ആ വര്ക്കയ്ക്ക്കഷക്ടോകപ്പെക്ടോടുകൂടനി കകേരളതനില് മൂലെശ്യ വര്ദനിത

ഉല്പക്ടോദന  രയഗതയ്ക്ക്  വലെനിയ  മക്ടോറ്റമുണക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിയുലമന്നുയ   സയസക്ടോനലത

ലചറുപ്പെക്കക്ടോരക്ടോയ  ആളകേലള  ഇദൗ  കമഖലെയനികലെയയ്ക്ക്  ലകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്  കേഴനിയുലമന്നുയ

ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  പ്രതഷ്ട്രീക്ഷനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇദൗ  വക്ടോലെബ്യൂ  അഡഷ്ട്രീഷന്   വര്ക്കയ്ക്ക്കഷക്ടോപ്പെനിലന

ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കേര്ഷകേ  യുവജനസയഗമയ  നടത്തുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇകപ്പെക്ടോള  കേക്ടോര്ഷനികേ

കമഖലെയനില് തക്ടോല്പ്പെരശ്യകതക്ടോടുകൂടനി പ്രവര്തനിച്ചു ലകേക്ടോണനിരനികന ലചറുപ്പെക്കക്ടോകരയുയ

പുതനിയ  തലെമുറയനില്ലപ്പെട  ആളകേകളയുയ  ലഎ.ടനി.  വനിദഗ്ദ്ധരക്ടോയ  ലചറുപ്പെക്കക്ടോകരയുയ

അവനിലട  വനിളനിച്ചുകചര്ത്തുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  ഒരു  പുതനിയ  തലെമുറലയക്കൂടനി  കൃഷനിയനികലെയയ്ക്ക്

ലകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനള്ള  ഉദശ്യമയ  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ആരയഭനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇതനിലന  കൂടനി

ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസവകുപ്പുമക്ടോയനി  ആകലെക്ടോചനിച്ചയ്ക്ക്  അടുത

അധശ്യയനവര്ഷയ  മുതല്  ഒനക്ടോയ  കക്ടോസ്സുമുതലള്ള പക്ടോഠശ്യപദതനിയനില് കൃഷനി   ഒരു

പക്ടോഠശ്യവനിഷയമക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റുനതക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇകപ്പെക്ടോള  നമ്മുലട  സയസക്ടോനതയ്ക്ക്  ഒരു  കുടനി

മലെയക്ടോളയ പഠനിക്കക്ടോലത പതക്ടോയ കക്ടോസയ്ക്ക് പക്ടോസക്ടോകുയ, എനക്ടോല് അടുത വര്ഷയ മുതല്

കകേരളതനില്  കൃഷനി   പഠനിക്കക്ടോലത  ഒരു  കുടനികയ  പതക്ടോയ  കക്ടോസയ്ക്ക്  പക്ടോസക്ടോകേക്ടോന്

സക്ടോധനിക്കക്ടോത  വനിധതനില്,  കുടനികേലള  കൃഷനി  പഠനിപ്പെനിക്കണയ.  ഇവനിലടയനിരനികന

പലെരുയ നല്ല കൃഷനിക്കക്ടോരക്ടോണയ്ക്ക്.  എനനിക്കയ്ക്ക് ഉമ്മന് ചക്ടോണനി സക്ടോറനികനക്ടോടയ്ക്ക് പറയക്ടോനള്ളതയ്ക്ക്,

ഞക്ടോന് സക്ടോറനിലന പള്ളനിയുലട അടുതയ്ക്ക് കപക്ടോയനിരുന്നു. പള്ളനിയുലട അടുതയ്ക്ക് 57 ഏക്കര്

തരനിശേയ്ക്ക് സലെയ കേനിടകന്നുലണനയ്ക്ക് മനസനിലെക്ടോയനി.  അങ്ങയ്ക്ക് മുന്ലലകേ എടുതയ്ക്ക് അവനിലട

കൃഷനി  ലചയ്യെക്ടോന്  തയ്യെക്ടോറക്ടോകേണയ.  നമ്മലളല്ലക്ടോവരുയ  കൃഷനിക്കക്ടോരക്ടോവണയ.  ഭക്ഷണയ

കേഴനികന  ആരക്ടോലണങ്കനിലയ  അവര്  കൃഷനി  ലചയ്യെക്ടോന്  തയ്യെക്ടോറക്ടോകേണലമന്നുള്ളതക്ടോണയ്ക്ക്

ഇദൗ ഗവണ്ലമനനിലന നനിര്കദ്ദേശേയ. ശഷ്ട്രീ. പനി.ലകേ. കുഞ്ഞെക്ടോലെനികടനിയുലട വഷ്ട്രീടനില് കൃഷനി

ലചയ്യുന്നുലണനയ്ക്ക്  എനനിക്കറനിയക്ടോയ.   ആര്കയ കൃഷനി  ലചയ്യെക്ടോയ.  പനി.  ലജ  കജക്ടോസഫയ്ക്ക്

സക്ടോര്   പ്രസനിദനക്ടോയ ഒരു കൃഷനിക്കക്ടോരനക്ടോണയ്ക്ക്.  ഇവനിലട  ഇരനികന പലെ ആളകേളയ

പ്രസനിദരക്ടോയ   കൃഷനിക്കക്ടോരക്ടോണയ്ക്ക്.  ശഷ്ട്രീ.  അനനില്  അക്കര  ലലജവകൃഷനിയുലട
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ചുമതലെക്കക്ടോരനക്ടോണയ്ക്ക്.  എല്ലക്ടോവരുയ  കൃഷനിക്കക്ടോരക്ടോകേണയ,  എല്ലക്ടോ  സലെവയ

കൃഷനിയനിടമക്ടോക്കണയ എന മുദ്രക്ടോവക്ടോകേശ്യയ ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ വശ്യതശ്യക്ടോസമനില്ലക്ടോലത നമുക്കയ്ക്ക്

ഏറ്റുപനിടനിക്കണയ. ഭക്ഷണയ കേഴനികന്നുലണങ്കനില് നമ്മള കൃഷനി ലചയ്യെണയ. അലതക്ടോരു

സയസക്ടോരമക്ടോക്കനി മക്ടോറ്റണയ.  ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.  കൃഷ്ണന്കുടനി അറനിയലപ്പെടുന കൃഷനിക്കക്ടോരനക്ടോണയ്ക്ക്.

കൃഷനി  വകുപ്പെനിനയ്ക്ക്  ഇക്കക്ടോരശ്യതനില്  യക്ടോലതക്ടോരു  സങ്കുചനിത  മകനക്ടോഭക്ടോവവമനില്ല.  ഓകരക്ടോ

മണ്ഡലെതനികലെയുയ  എയ.എല്.എ.-മക്ടോര്  മുന്കേലയ്യെടുതയ്ക്ക്  നടത്തുന  കൃഷനിയുമക്ടോയനി

ബന്ധലപ്പെട ഏതയ്ക്ക് കപ്രക്ടോജക്ടുകേളകയ ഇദൗ ഗവണ്ലമനയ്ക്ക് പരനിമനിതനികേളക്കകേത്തുനനിനയ്ക്ക്

എന്തുലചയ്യെക്ടോന് കേഴനിയുകമക്ടോ അതയ്ക്ക് ലചയ്യുയ.  രക്ടോഷഷ്ട്രീയയ കനക്ടോക്കക്ടോലത,  ഏതയ്ക്ക് രഷ്ട്രീതനിയനിലയ

സഹക്ടോയനികയ  അതക്ടോണയ്ക്ക്  ഇദൗ  ഗവണ്ലമനനിലന  ലെക്ഷശ്യയ.  പൂച്ച  കേറുതതക്ടോകണക്ടോ

ലവളതതക്ടോകണക്ടോ  എനതയ്ക്ക്  പ്രശ്നമല്ല,  അതയ്ക്ക്  എലെനിലയ  പനിടനികകമക്ടോ  എന്നുമക്ടോത്രകമ

കനക്ടോകന്നുള. 

ശഷ്ട്രീ  .    പക്ടോറക്കല്  അബ്ദുല്ല:  സര്,  എല്ലക്ടോ  ആളകേളയ  കൃഷനിയനികലെയയ്ക്ക്
കപക്ടോകേണലമനയ്ക്ക്  പറയുകമക്ടോള  കൃഷനിലകേക്ടോണയ്ക്ക്  മക്ടോത്രയ  ഉപജഷ്ട്രീവനയ  നടത്തുന  ഒരു
വലെനിയ വനിഭക്ടോഗയ  ആളകേളണയ്ക്ക്.  അവര്ക്കയ്ക്ക്   കൃഷനി  ഒരനിക്കലയ  ലെക്ടോഭകേരമല്ല.   അങ്ങയ്ക്ക്
കനരലത   പറഞ  കൃഷനിയുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെട  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസയ  നല്കുന്നുലവനയ്ക്ക്,
ഇവനിലട  ലതങ്ങയ്ക്ക്  കേയറക്ടോന്  ആലള  കേനിട്ടുനനില്ല.  ഒരു  ലതങ്ങയ്ക്ക്  കേയറക്ടോന്  35  രൂപ
ലകേക്ടോടുകക്കണ   സക്ടോഹചരശ്യമക്ടോണുള്ളതയ്ക്ക്.  ആ  രയഗതയ്ക്ക്  ആളനില്ലക്ടോതതുലകേക്ടോണയ്ക്ക്
പനിടനിച്ചുപറനിയക്ടോണയ്ക്ക് നടകനതയ്ക്ക്. 

ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    എസയ്ക്ക്  .    സുനനില് കുമക്ടോര്:  സര്,  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട ലമമര് പറഞ്ഞെതയ്ക്ക്
പ്രധക്ടോനലപ്പെട ഒരു വനിഷയമക്ടോണയ്ക്ക്. ഇവനിലട 64 അകഗ്രക്ടോ സര്വ്വഷ്ട്രീസയ്ക്ക് ലസനറുകേളയ  200
ലതക്ടോഴനില്  കസനകേളയ  രൂപഷ്ട്രീകേരനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.   അകഗ്രക്ടോ  സര്വ്വഷ്ട്രീസയ്ക്ക്  ലസനര് ഉളലപ്പെലട
എല്ലക്ടോതനികനയുയ  ഏകകേക്ടോപനിപ്പെനിച്ചയ്ക്ക്  സയസക്ടോനതലെതനില്   അകഗ്രക്ടോ  സര്വ്വഷ്ട്രീസയ്ക്ക്
ലസനറനിലന അടനിസക്ടോനലപ്പെടുതനിലകേക്ടോണ്ടുള്ള ലതക്ടോഴനില് കസന  രൂപഷ്ട്രീകേരനിക്കക്ടോനക്ടോണയ്ക്ക്
ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ഉകദ്ദേശേനികനതയ്ക്ക്.   ലതങ്ങനിലന തടലമടുക്കല് മുതല് ലകേക്ടോയ്ത്തുലമതനിയനയ
വലര  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുന  ലടകകക്ടോളജനി  അറനിയുന,  ഏറ്റവയ  ചുരുങ്ങനിയതയ്ക്ക്
25  ലതക്ടോഴനിലെക്ടോളനികേളടങ്ങുന  ഒരു  സയഘമക്ടോണയ്ക്ക്  ഉണക്ടോക്കക്ടോന്   കപക്ടോകുനതയ്ക്ക്.
ആ  സയഘയ  ഇനയ്ക്ക്  കൃഷനിക്കക്ടോര്കണക്ടോകുന  ലചലെവനിലന  പകുതനിയക്ടോക്കനി
കുറയ്ക്കുനവനിധതനില്  ആവശേശ്യമക്ടോയ  സഹക്ടോയയ  ലകേക്ടോടുത്തുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  കൃഷനിക്കക്ടോരുലട
ഉല്പക്ടോദനലച്ചലെവയ്ക്ക്  കുറയക്ടോന്കവണനിയുള്ള  നടപടനിയക്ടോണയ്ക്ക്  ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്
മുകനക്ടോട്ടുവയ്ക്കുനതയ്ക്ക്.  അങ്ങലനവനക്ടോല്   കൃഷനി  ലെക്ടോഭകേരമക്ടോയനി  മുകനക്ടോട്ടുലകേക്ടോണ്ടു
കപക്ടോകേക്ടോന് കേഴനിയുയ.  



ധനകേക്ടോരശ്യയ 495

ശഷ്ട്രീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദക്ടോസയ്ക്ക്: സര്, ലനല്ലനിലന വനിലെ വര്ദനിപ്പെനികകമക്ടോ?
ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    എസയ്ക്ക്  .    സുനനില്  കുമക്ടോര്:  സര്,  ലനല്ലനിലന  വനിലെ  വര്ദനിപ്പെനിക്കക്ടോന്

ഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  ഉകദ്ദേശേനികന്നുണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  ഗവണ്ലമനനികനക്ടോടയ്ക്ക്  ആകലെക്ടോചനിച്ചയ്ക്ക്
ലചയ്യുനതക്ടോയനിരനികയ. 152 പക്ടോനയ്ക്ക് ലഹല്തയ്ക്ക് കനിനനികകേള പ്രവര്തനികന്നുലണനയ്ക്ക്
കനരലത  ഇവനിലട  സൂചനിപ്പെനിച്ചതയ്ക്ക്  200  ആയനി വര്ദനിപ്പെനിക്കക്ടോന് തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.
30  കകേര  ഗ്രക്ടോമങ്ങളക്ടോണയ്ക്ക്  നനിലെവനിലള്ളതയ്ക്ക്.  20  കകേര  ഗ്രക്ടോമങ്ങള  കൂടനി  തുടങ്ങക്ടോന്
ആകലെക്ടോചനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  കനരലത   ഇവനിലട  സൂചനിപ്പെനിച്ചതുകപക്ടോലലെ  നല്ലമുറ  കൃഷനി
വശ്യക്ടോപകേമക്ടോകനതനിനള്ള  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനമക്ടോണയ്ക്ക്  എടുതനിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.  കകേരളലത   ലലജവ
കേക്ടോര്ഷനികേ  സയസക്ടോനമക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റക്ടോനള്ള  ഘടയഘടമക്ടോയ  നടപടനികേളമക്ടോയനിടക്ടോണയ്ക്ക്
മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുനതയ്ക്ക്.  ഓകരക്ടോ  മണ്ഡലെതനിലയ  പ്രകതശ്യകേയ  പ്രകതശ്യകേയ  പരനിപക്ടോടനികേള
ആവനിഷ്കരനികന്നുണയ്ക്ക്.  തരനിശേയ്ക്ക്  നനിലെങ്ങള  ഉളലപ്പെലടയുള്ള  സലെങ്ങളനില്
കൃഷനി  ആരയഭനികനതനിനയ  അതുകപക്ടോലലെ  തരനിശുകേനിടകന  പക്ടോഡനി
മക്ടോത്രമല്ല, മറ്റയ്ക്ക് കമഖലെകേളനില് കൂടനി കൃഷനി ആരയഭനിക്കക്ടോന് ആവശേശ്യമക്ടോയ     നടപടനികേള
സസഷ്ട്രീകേരനികനതക്ടോയനിരനികയ.   ഇതനിനപുറലമ  ലലജവകൃഷനിയുലട   കേസക്ടോണനിറ്റനിയുയ
കേസക്ടോളനിറ്റനിയുയ ലലഡകവഴനിറ്റനിയുയ ലെക്ഷശ്യയ വച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  അന്തക്ടോരക്ടോഷ നനിലെവക്ടോരമുള്ള ഒരു
വനിതയ്ക്ക് ബക്ടോങ്കയ്ക്ക്   സയസക്ടോനതയ്ക്ക്  ആരയഭനികനതക്ടോണയ്ക്ക്.  ലലഡകവഴനിറ്റനിയുലട ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
കകേരളതനിലന  തനതക്ടോയ  ലനല്വനിത്തുകേളടക്കമുള്ള   പരമരക്ടോഗത  വനിത്തുകേലള
സയരക്ഷനിക്കക്ടോന്   അന്തക്ടോരക്ടോഷ  നനിലെവക്ടോരമുള്ള  ഒരു  വനിതയ്ക്ക്  ബക്ടോങ്കയ്ക്ക്  കകേരള
അഗ്രനിക്കളച്ചറല്  യൂണനികവഴനിറ്റനിയുമക്ടോയനി  സഹകേരനിച്ചുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  തൃശ്ശൂരനിലലെ
മണ്ണുതനിയനിലള്ള  അഗ്രനിക്കളച്ചറല്  യൂണനികവഴനിറ്റനിയനില്  ആരയഭനിക്കക്ടോന്
തഷ്ട്രീരുമക്ടോനനിച്ചനിട്ടുണയ്ക്ക്.  വനിതയ്ക്ക് ബക്ടോങ്കയ്ക്ക്  ഗകവഷണ കേക്ടോരശ്യതനിനകവണനി മക്ടോത്രമല്ല, മറനിച്ചയ്ക്ക്
ആ  വനിത്തുബക്ടോങ്കനില്   സയസക്ടോനതയ്ക്ക്  തനതക്ടോയനിട്ടുള്ള  എല്ലക്ടോ  വനിത്തുകേളയ
കൃഷനിക്കക്ടോരലന  കേയ്യെനിലയ  മണ്ണനിലയ  വളരക്ടോന്  ആവശേശ്യമക്ടോയ  രഷ്ട്രീതനിയനില്
വശ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  കൂടനി  ഉകദ്ദേശേനിച്ചുലകേക്ടോണ്ടുള്ള  വനിതയ്ക്ക്  ബക്ടോങ്കക്ടോണയ്ക്ക്  സയസക്ടോനതയ്ക്ക്
ആരയഭനിക്കക്ടോന്  ഉകദ്ദേശേനികനതയ്ക്ക്.  ഓയനില്പക്ടോമുമക്ടോയനി  ബന്ധലപ്പെടയ്ക്ക്  ഒരു  ഫക്ടോകറനി
ആരയഭനിക്കണലമനയ്ക്ക് നനിര്കദ്ദേശേമുണക്ടോയനിരുന്നു. അതയ്ക്ക് അടുതവര്ഷയ ആരയഭനിക്കക്ടോനള്ള
നടപടനി  സസഷ്ട്രീകേരനികനതക്ടോയനിരനികയ.  കൃഷനിയുലട  കേക്ടോരശ്യതനില്  നമ്മലളല്ലക്ടോവരുയ
ഒരുമനിച്ചയ്ക്ക്  നനിനക്ടോല് മക്ടോത്രകമ  കേക്ടോര്ഷനികേകമഖലെയയ്ക്ക്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന് കേഴനിയുകേയുള.
കകേന്ദ്രഗവണ്ലമനയ്ക്ക്  നയതനിലനതനിരക്ടോയനി, ആര്.സനി.ഇ.പനി.  കേരക്ടോറടക്കമുള്ള
കേരക്ടോറുകേളലക്കതനിരക്ടോയനി,  കകേരളതനിലലെ  ഗവണ്ലമന്റുയ  പ്രതനിപക്ഷവയ  ജനങ്ങളയ
ഒറ്റലക്കടക്ടോയനി  നനിന്നുലകേക്ടോണയ്ക്ക്  അതനിലന  എതനിര്ക്കക്ടോനക്ടോവശേശ്യമക്ടോയ  തഷ്ട്രീരുമക്ടോനയ
ഉണക്ടോകേണലമനയ്ക്ക്  അഭശ്യര്ത്ഥനികകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനകേള  പക്ടോസക്ടോക്കനി
തരണലമനയ്ക്ക് അഭശ്യര്ത്ഥനികന്നു.
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XII അറനിയനിപ്പെയ്ക്ക് 

സമയകനിപ്തത പക്ടോലെനികനതയ്ക്ക് സയബന്ധനിച്ചയ്ക്ക് 
മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്:  മഴയുലട അമ്മയയ്ക്ക്  എന്നുയ കുറ്റമക്ടോണയ്ക്ക് എനയ്ക്ക് മലെയക്ടോളതനില് ഒരു

പഴലഞക്ടോല്ലുണയ്ക്ക്.  മഴ  ലപയക്ടോലയ  ലപയനിലല്ലങ്കനിലയ  കുറ്റമക്ടോണയ്ക്ക്.  സഷ്ട്രീക്കര്  സഭ
നനിയനനിച്ചക്ടോലയ   നനിയനനിച്ചനിലല്ലങ്കനിലയ  പരക്ടോതനിയക്ടോണയ്ക്ക്.  സഭയുലട  പുറത്തുനനിന്നുയ
ആരുയ  വനയ്ക്ക്  സഭക്ടോനടപടനികേള  നഷ്ട്രീടനിലക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുനനില്ല.  നമ്മള  മക്ടോത്രകമ
ഇവനിലടയുള.  നമ്മള സസയയ അച്ചടക്കയ പക്ടോലെനിക്കക്ടോതതുലകേക്ടോണയ്ക്ക് സയഭവനിച്ചതക്ടോണയ്ക്ക്.
ഞക്ടോലനക്ടോരു  കേക്ടോരശ്യയ  വഷ്ട്രീണ്ടുയ  ഓര്മ്മലപ്പെടുത്തുകേയക്ടോണയ്ക്ക്.  കേക്ഷനികനതക്ടോക്കളലട
കയക്ടോഗതനില് എടുതനിട്ടുള്ള തഷ്ട്രീരുമക്ടോനയ 9.30 മുതല് 10 മണനികയക്ടോടുകൂടനി അടനിയന്തര
പ്രകമയതനിലന ഘടയ അര മണനിക്കൂറുലകേക്ടോണയ്ക്ക് അവസക്ടോനനിക്കണയ. ബക്ടോക്കനിയുള്ള ഒരു
മണനിക്കൂര്  ലകേക്ടോണയ്ക്ക്  ശദ  ക്ഷണനിക്കലയ  സബ്മനിഷനകേളയ   അവസക്ടോനനിക്കണയ.
അങ്ങലന  11   മണനികയക്ടോടുകൂടനി  ചര്ച്ച  ആരയഭനിച്ചക്ടോല്  നമുക്കയ്ക്ക്  നനിശ്ചനിത  സമയതയ്ക്ക്
സഭക്ടോനടപടനികേള അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനികയ.  പകക്ഷ അതയ്ക്ക് നടപ്പെക്ടോകനതനില്
സഭക്ടോയഗങ്ങള എന്തയ്ക്ക് അച്ചടക്കമക്ടോണയ്ക്ക് പക്ടോലെനികനലതനയ്ക്ക് സസയയ ആകലെക്ടോചനികനതയ്ക്ക്
നല്ലതക്ടോണയ്ക്ക്. അതുലകേക്ടോണയ്ക്ക് അതനിനള്ള പരനിശമയ വഷ്ട്രീണ്ടുയ ലചയറനിലന ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ
നക്ടോലള മുതല് ഉണക്ടോകുയ.  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട മനനിമക്ടോരുയ ഈ നനിലെപക്ടോടയ്ക്ക്  മനസനിലെക്ടോക്കനി
സമയയ ഉപകയക്ടോഗലപ്പെടുതക്ടോന് ശദനിക്കണലമനയ്ക്ക്   അഭശ്യര്ത്ഥനികന്നു.

സര്വ്വശഷ്ട്രീ  എ.  പനി.  അനനില്കുമക്ടോര്,  തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്,
ലകേ.  മുരളഷ്ട്രീധരന് ,  ലകേ.  സനി.  കജക്ടോസഫയ്ക്ക്,   പനി.  സനി.  കജക്ടോര്ജയ്ക്ക്,  കമക്ടോന്സയ്ക്ക് കജക്ടോസഫയ്ക്ക്,
ലകേ.എയ. ഷക്ടോജനി, പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല്ല, ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ, അബ്ദുല് ഹമഷ്ട്രീദയ്ക്ക്. പനി., പനി.
ഉലലബദള്ള,  എന്.  ഷയസുദ്ദേഷ്ട്രീന്,  എന്.എ.  ലനല്ലനികനയ്ക്ക്,  എയ.  ഉമ്മര്,  കഡക്ടോ.  എയ.
ലകേ.  മുനഷ്ട്രീര്  എനഷ്ട്രീ  അയഗങ്ങള  സഹകേരണയ  എന  XXVII-ാം  നമര്
ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയയ്ക്ക് അവതരനിപ്പെനിച്ച ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപങ്ങലള

അനകൂലെനികനവര്.......................
പ്രതനികൂലെനികനവര്......................

ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപങ്ങള സഭ നനിരക്ടോകേരനിച്ചനിരനികന്നു.

സഹകേരണയ എന  XXVII-ാം  നമര്  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട  കപരനില്
കേക്ടോരശ്യവനിവരപ്പെടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ള  ലെനിസ്റ്റേനില്  പ്രസ്തുത  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയ്ക്കുകനലര
9-ാം  കകേക്ടോളതനില്  കേക്ടോണനിച്ചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2016-2017  സക്ടോമതനികേ  വര്ഷലത
ലചലെവകേള പൂര്തഷ്ട്രീകേരനികനതനിനക്ടോയനി അനവദനിക്കണലമന പ്രകമയലത

അനകൂലെനിക്കനവര് …...............

പ്രതനികൂലെനികനവര് …..............
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ശഷ്ട്രീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫയ്ക്ക്: സര്, ഞക്ടോന് കപക്ടോള ആവശേശ്യലപ്പെടുന്നു.

(സഭക്ടോയഗങ്ങള തക്ടോലഴപ്പെറയുയ പ്രകേക്ടോരയ കവക്ടോടയ്ക്ക് കരഖലപ്പെടുതനി)

അനകൂലെനികനവര്:

1.  ശഷ്ട്രീ.ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖക്ടോദര്  

2.  ശഷ്ട്രീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന്

3. ശഷ്ട്രീമതനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറ്റനി 

4. ശഷ്ട്രീ. ആനണനി കജക്ടോണ്

5. ശഷ്ട്രീ. പനി. വനി. അന്വര്

6. ലപ്രക്ടോഫ. ലകേ. യു. അരുണന് 

7. ശഷ്ട്രീമതനി സനി. ലകേ. ആശേ 

8. ശഷ്ട്രീ. ലകേ. ബക്ടോബു 

9. ശഷ്ട്രീ. എ. ലകേ. ബക്ടോലെന് 

10. ശഷ്ട്രീ. ഇ. ചന്ദ്രകശേഖരന്  

11. ശഷ്ട്രീ. ലകേ. ദക്ടോസന് 

12.  ശഷ്ട്രീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

13. ശഷ്ട്രീ. സനി. ദനിവക്ടോകേരന് 

14. ശഷ്ട്രീ. എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോയ

15. ശഷ്ട്രീ. ലകേ. ബനി. ഗകണഷയ്ക്ക് കുമക്ടോര്

16. ശഷ്ട്രീമതനി ഗഷ്ട്രീതക്ടോ കഗക്ടോപനി 

17. ശഷ്ട്രീ. കജക്ടോര്ജയ്ക്ക് എയ. കതക്ടോമസയ്ക്ക് 

18. ശഷ്ട്രീ. ചനിറ്റയയ കഗക്ടോപകുമക്ടോര്

19. ശഷ്ട്രീ. സനി. ലകേ. ഹരഷ്ട്രീന്ദ്രന്

20. കഡക്ടോ. ലകേ. ടനി. ജലെഷ്ട്രീല്

21. ശഷ്ട്രീ. ലജയനിയസയ്ക്ക് മക്ടോതദ്യു 
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22.  ശഷ്ട്രീ. ജനി. എസയ്ക്ക്. ജയലെക്ടോല് 

23. ശഷ്ട്രീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന് 

24. ശഷ്ട്രീ. കജക്ടോണ് ലഫര്ണക്ടോണസയ്ക്ക്

25. ശഷ്ട്രീ. ഒ. ആര്. കകേള 

26. ശഷ്ട്രീ. സനി. കൃഷ്ണന്

27. ശഷ്ട്രീ. ലകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

28. ശഷ്ട്രീ. ലകേ. കുഞ്ഞെനിരക്ടോമന്

29. ശഷ്ട്രീ. കകേക്ടോവര് കുഞകമക്ടോന്

30.  ശഷ്ട്രീ. മക്ടോതദ്യു ടനി. കതക്ടോമസയ്ക്ക് 

31.   ശഷ്ട്രീ. ലകേ. ലജ. മക്ടോകനി 

32. ശഷ്ട്രീമതനി ലജ. കമഴനികടനി അമ്മ 

33. ശഷ്ട്രീ. എ. സനി. ലമക്ടോയഷ്ട്രീന് 

34. ശഷ്ട്രീ. മുഹമ്മദയ്ക്ക് മുഹസനിന് പനി.

35.  ശഷ്ട്രീ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

36. ശഷ്ട്രീ. സനി. ലകേ. നക്ടോണു

37. ശഷ്ട്രീ. എ. പ്രദഷ്ട്രീപ്കുമക്ടോര് 

38. ശഷ്ട്രീ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

39. ശഷ്ട്രീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

40. ശഷ്ട്രീ. പുരുഷന് കേടലണനി 

41. ശഷ്ട്രീ. പനി. ടനി. എ. റഹഷ്ട്രീയ 

42. ശഷ്ട്രീ. എയ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലെന്

43. ശഷ്ട്രീ. ലകേ. രക്ടോജന്

44. ശഷ്ട്രീ. എസയ്ക്ക്. രക്ടോകജന്ദ്രന്
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45. ശഷ്ട്രീ. ആര്. രക്ടോകജഷയ്ക്ക്

46. ശഷ്ട്രീ. റ്റനി. വനി. രക്ടോകജഷയ്ക്ക് 

47. ശഷ്ട്രീ. ലകേ. രക്ടോജു

48. ശഷ്ട്രീ. രക്ടോജു എബഹക്ടോയ

49. ശഷ്ട്രീ. ആര്. രക്ടോമചന്ദ്രന് 

50. ശഷ്ട്രീ. രക്ടോമചന്ദ്രന് കേടനപ്പെള്ളനി  

51. ശഷ്ട്രീ. ലകേ. ലകേ. രക്ടോമചന്ദ്രന് നക്ടോയര് 

52. ശഷ്ട്രീ. റ്റനി. പനി. രക്ടോമകൃഷ്ണന് 

53. ശഷ്ട്രീ. മുല്ലക്കര രതക്ടോകേരന് 

54. ലപ്രക്ടോഫ. സനി. രവഷ്ട്രീന്ദ്രനക്ടോഥയ്ക്ക് 

55. ശഷ്ട്രീ. എസയ്ക്ക്. ശേര്മ്മ  

56. ശഷ്ട്രീ. എ. ലകേ. ശേശേഷ്ട്രീന്ദ്രന്

57. ശഷ്ട്രീ. സനി. ലകേ. ശേശേഷ്ട്രീന്ദ്രന് 

58. ശഷ്ട്രീ. പനി. ലകേ. ശേശേനി

59. ശഷ്ട്രീ. ലഎ. ബനി. സതഷ്ട്രീഷയ്ക്ക് 

60. ശഷ്ട്രീ. ബനി. സതശ്യന്

61. ശഷ്ട്രീ. എ. എന്. ഷയസഷ്ട്രീര്  

62. ശഷ്ട്രീമതനി ലകേ. ലകേ. കശേലെജ ടഷ്ട്രീച്ചര് 

63. ശഷ്ട്രീ. ജനി. സുധക്ടോകേരന് 

64. ശഷ്ട്രീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമക്ടോര് 

65. ശഷ്ട്രീ. വനി. എസയ്ക്ക്. സുനനില് കുമക്ടോര് 

66. ശഷ്ട്രീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്

67. ശഷ്ട്രീ. ലകേ. സുകരഷയ്ക്ക് കുറുപ്പെയ്ക്ക്

68. ശഷ്ട്രീ. പനി. തനികലെക്ടോതമന് 
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69. ശഷ്ട്രീ. കതക്ടോമസയ്ക്ക് ചക്ടോണനി

70. ശഷ്ട്രീ. പനി. ഉണ്ണനി

71. ശഷ്ട്രീമതനി വഷ്ട്രീണക്ടോ കജക്ടോര്ജയ്ക്ക്

72. ശഷ്ട്രീ. ലകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസയ്ക്ക്

73. ശഷ്ട്രീ. ഇ. ലകേ. വനിജയന്

പ്രതനികൂലെനികനവര്  :

1. ശഷ്ട്രീ. അബ്ദുല് ഹമഷ്ട്രീദയ്ക്ക്.പനി.

2.  ശഷ്ട്രീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല്ല

3. ശഷ്ട്രീ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബയ്ക്ക്

4.  ശഷ്ട്രീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസക്ടോക്കയ്ക്ക്

5. ലപ്രക്ടോഫ. ആബനിദയ്ക്ക് ഹുകസന് തങ്ങള

6. ശഷ്ട്രീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശേയ്ക്ക് 

7.  ശഷ്ട്രീ. അനനില് അക്കര 

8. ശഷ്ട്രീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര്

9. ശഷ്ട്രീ. അനൂപയ്ക്ക് കജക്കബയ്ക്ക് 

10. ശഷ്ട്രീ. അന്വര് സക്ടോദതയ്ക്ക് 

11.  ശഷ്ട്രീ. ലഎ. സനി. ബക്ടോലെകൃഷ്ണന്

12. ശഷ്ട്രീ. വനി. ടനി. ബല്റക്ടോയ

13.  ശഷ്ട്രീ. പനി. ലകേ. ബഷഷ്ട്രീര്

14. ശഷ്ട്രീ. വനി. ലകേ. ഇബക്ടോഹനിയ കുഞ്ഞെയ്ക്ക് 

15. ശഷ്ട്രീ. എല്കദക്ടോസയ്ക്ക് കുനപ്പെനിള്ളനി 

16. ശഷ്ട്രീ. കഹബനി ഈഡന്  

17. ശഷ്ട്രീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ
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18. കഡക്ടോ. എന്. ജയരക്ടോജയ്ക്ക് 

19.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. സനി. കജക്ടോസഫയ്ക്ക് 

20. ശഷ്ട്രീ. പനി. ലജ. കജക്ടോസഫയ്ക്ക്

21. ശഷ്ട്രീ. പനി. ലകേ. കുഞ്ഞെക്ടോലെനികടനി

22. ശഷ്ട്രീ. കമക്ടോന്സയ്ക്ക് കജക്ടോസഫയ്ക്ക് 

23. കഡക്ടോ. എയ. ലകേ. മുനഷ്ട്രീര് 

24. ശഷ്ട്രീ. ലകേ. മുരളഷ്ട്രീധരന്  

25. ശഷ്ട്രീ. എന്. എ. ലനല്ലനികനയ്ക്ക് 

26. ശഷ്ട്രീ. ഉമ്മന് ചക്ടോണനി 

27. ശഷ്ട്രീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് 

28. ശഷ്ട്രീ. രകമശേയ്ക്ക് ലചനനിതലെ

29. ശഷ്ട്രീ. കറക്ടോജനി എയ. കജക്ടോണ്

30. ശഷ്ട്രീ. ലകേ. എസയ്ക്ക്. ശേബരഷ്ട്രീനക്ടോഥന്

31. ശഷ്ട്രീ. വനി. പനി. സജഷ്ട്രീന്ദ്രന്

32. ശഷ്ട്രീ. എന്. ഷയസുദ്ദേഷ്ട്രീന് 

33. ശഷ്ട്രീ. വനി. ഡനി. സതഷ്ട്രീശേന്

34. ശഷ്ട്രീ. സണ്ണനി കജക്ടോസഫയ്ക്ക് 

35. ശഷ്ട്രീ. വനി. എസയ്ക്ക്. ശേനിവകുമക്ടോര്

36. ശഷ്ട്രീ. പനി. ടനി. കതക്ടോമസയ്ക്ക്

37. ശഷ്ട്രീ. പനി. ഉകബദള്ള

38. ശഷ്ട്രീ. എയ. ഉമ്മര് 

39. ശഷ്ട്രീ. എയ. വനിന്ലസനയ്ക്ക് 

   നനിഷ്പക്ഷത പക്ടോലെനികനവര് - ഇല്ല.

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര്: അനകൂലെനികനവര് - 73

പ്രതനികൂലെനികനവര് - 39
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നനിഷ്പക്ഷത പക്ടോലെനികനവര് - ആരുമനില്ല.

പ്രകമയയ പക്ടോസക്ടോയനിരനികന്നു;  ഗ്രക്ടോനയ്ക്ക് അനവദനിച്ചനിരനികന്നു.

സര്വ്വശഷ്ട്രീ അനനില് അക്കര, ലകേ. എയ. ഷക്ടോജനി, എന്. എ. ലനല്ലനികനയ്ക്ക്, എന്.
ഷയസുദ്ദേഷ്ട്രീന്, പനി.  ഉലലബദള്ള, അബ്ദുല് ഹമഷ്ട്രീദയ്ക്ക്.  പനി.,  ടനി.  വനി. ഇബക്ടോഹനിയ, പക്ടോറക്കല്
അബ്ദുല്ല,  വനി.  പനി.  സജഷ്ട്രീന്ദ്രന്,  എല്കദക്ടോസയ്ക്ക്  കുനപ്പെനിള്ളനി,  അനൂപയ്ക്ക്  കജക്കബയ്ക്ക്,  എയ.
ഉമ്മര്, കമക്ടോന്സയ്ക്ക് കജക്ടോസഫയ്ക്ക്,  പനി. സനി. കജക്ടോര്ജയ്ക്ക്,   ലഎ. സനി. ബക്ടോലെകൃഷ്ണന്, ലപ്രക്ടോഫ.
ആബനിദയ്ക്ക്  ഹുകസന് തങ്ങള,  കഡക്ടോ.  എയ.  ലകേ.  മുനഷ്ട്രീര്  എനഷ്ട്രീ അയഗങ്ങള കൃഷനി
എന XXIX-ാം നമര് ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയയ്ക്ക് അവതരനിപ്പെനിച്ച ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപങ്ങലള

അനകൂലെനികനവര്.......................

പ്രതനികൂലെനികനവര്......................

ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപങ്ങള സഭ നനിരക്ടോകേരനിച്ചനിരനികന്നു.

കൃഷനി  എന  XXIX-ാം  നമര്  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട  കപരനില്
കേക്ടോരശ്യവനിവരപ്പെടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ള  ലെനിസ്റ്റേനില്  പ്രസ്തുത  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയ്ക്കുകനലര
9-ാം  കകേക്ടോളതനില്  കേക്ടോണനിച്ചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2016-2017  സക്ടോമതനികേ  വര്ഷലത
ലചലെവകേള പൂര്തഷ്ട്രീകേരനികനതനിനക്ടോയനി അനവദനിക്കണലമന പ്രകമയലത

അനകൂലെനികനവര് …...............

പ്രതനികൂലെനികനവര് …..............

ശഷ്ട്രീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫയ്ക്ക്: സര്, ഞക്ടോന് കപക്ടോള ആവശേശ്യലപ്പെടുന്നു.

(സഭക്ടോയഗങ്ങള തക്ടോലഴപ്പെറയുയ പ്രകേക്ടോരയ കവക്ടോടയ്ക്ക് കരഖലപ്പെടുതനി)

അനകൂലെനികനവര്:

1.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖക്ടോദര്  

2.  ശഷ്ട്രീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന്

 3.  ശഷ്ട്രീമതനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറ്റനി 

 4.  ശഷ്ട്രീ. പനി. വനി. അന്വര്

 5.  ശഷ്ട്രീ. ആനണനി കജക്ടോണ്

 6.  ലപ്രക്ടോഫ. ലകേ. യു. അരുണന് 
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 7.  ശഷ്ട്രീമതനി സനി. ലകേ. ആശേ 

 8.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. ബക്ടോബു 

 9.  ശഷ്ട്രീ. എ. ലകേ. ബക്ടോലെന് 

10. ശഷ്ട്രീ. ഇ. ചന്ദ്രകശേഖരന്  

11.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. ദക്ടോസന് 

12.  ശഷ്ട്രീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

13.  ശഷ്ട്രീ. സനി. ദനിവക്ടോകേരന് 

14.  ശഷ്ട്രീ. എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോയ

15.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. ബനി. ഗകണഷയ്ക്ക് കുമക്ടോര്

16.  ശഷ്ട്രീമതനി ഗഷ്ട്രീതക്ടോ കഗക്ടോപനി 

17.  ശഷ്ട്രീ. ചനിറ്റയയ കഗക്ടോപകുമക്ടോര് 

18.  ശഷ്ട്രീ. സനി. ലകേ. ഹരഷ്ട്രീന്ദ്രന്

19.  ശഷ്ട്രീ. കജക്ടോര്ജയ്ക്ക് എയ. കതക്ടോമസയ്ക്ക് 

20. കഡക്ടോ. ലകേ. ടനി. ജലെഷ്ട്രീല്

21.  ശഷ്ട്രീ. ലജയനിയസയ്ക്ക് മക്ടോതദ്യു 

22.  ശഷ്ട്രീ. ജനി. എസയ്ക്ക്. ജയലെക്ടോല് 

23.  ശഷ്ട്രീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന് 

24.  ശഷ്ട്രീ. കജക്ടോണ് ലഫര്ണക്ടോണസയ്ക്ക്

25.  ശഷ്ട്രീ. ഒ. ആര്. കകേള 

26.  ശഷ്ട്രീ. കകേക്ടോവര് കുഞകമക്ടോന്

27.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. കുഞ്ഞെനിരക്ടോമന്

28.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. കൃഷ്ണന്

29.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 
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30.  ശഷ്ട്രീ. മക്ടോതദ്യു ടനി. കതക്ടോമസയ്ക്ക് 

31.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. ലജ. മക്ടോകനി 

32.  ശഷ്ട്രീമതനി ലജ. കമഴനികടനി അമ്മ 

33.  ശഷ്ട്രീ. എ. സനി. ലമക്ടോയഷ്ട്രീന് 

34.  ശഷ്ട്രീ. മുഹമ്മദയ്ക്ക് മുഹസനിന് പനി.

35.  ശഷ്ട്രീ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

36.  ശഷ്ട്രീ. സനി. ലകേ. നക്ടോണു

37.  ശഷ്ട്രീ. എ. പ്രദഷ്ട്രീപ്കുമക്ടോര് 

38.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

39.  ശഷ്ട്രീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

40.  ശഷ്ട്രീ. പുരുഷന് കേടലണനി 

41.  ശഷ്ട്രീ. പനി. ടനി. എ. റഹഷ്ട്രീയ 

42.  ശഷ്ട്രീ. എയ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലെന്

43.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. രക്ടോജന്

44.  ശഷ്ട്രീ. എസയ്ക്ക്. രക്ടോകജന്ദ്രന്

45.  ശഷ്ട്രീ. ആര്. രക്ടോകജഷയ്ക്ക്

46.  ശഷ്ട്രീ. റ്റനി. വനി. രക്ടോകജഷയ്ക്ക് 

47.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. രക്ടോജു

48.  ശഷ്ട്രീ. രക്ടോജു എബഹക്ടോയ

49.  ശഷ്ട്രീ. ആര്. രക്ടോമചന്ദ്രന് 

50.  ശഷ്ട്രീ. രക്ടോമചന്ദ്രന് കേടനപ്പെള്ളനി  

51.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. ലകേ. രക്ടോമചന്ദ്രന് നക്ടോയര് 

52.  ശഷ്ട്രീ. റ്റനി. പനി. രക്ടോമകൃഷ്ണന് 

53.  ശഷ്ട്രീ. മുല്ലക്കര രതക്ടോകേരന് 

54.  ലപ്രക്ടോഫ. സനി. രവഷ്ട്രീന്ദ്രനക്ടോഥയ്ക്ക് 

55.  ശഷ്ട്രീ. എസയ്ക്ക്. ശേര്മ്മ  
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56.  ശഷ്ട്രീ. എ. ലകേ. ശേശേഷ്ട്രീന്ദ്രന്

57.  ശഷ്ട്രീ. സനി. ലകേ. ശേശേഷ്ട്രീന്ദ്രന് 

58.  ശഷ്ട്രീ. ലഎ. ബനി. സതഷ്ട്രീഷയ്ക്ക് 

59.  ശഷ്ട്രീ. ബനി. സതശ്യന്

60.  ശഷ്ട്രീ. പനി. ലകേ. ശേശേനി

61.  ശഷ്ട്രീ. എ. എന്. ഷയസഷ്ട്രീര്  

62.  ശഷ്ട്രീമതനി ലകേ. ലകേ. കശേലെജ ടഷ്ട്രീച്ചര് 

63.  ശഷ്ട്രീ. ജനി. സുധക്ടോകേരന് 

64.  ശഷ്ട്രീ. വനി. ആര്. സുനനില് കു മക്ടോര് 

65.  ശഷ്ട്രീ. വനി. എസയ്ക്ക്. സുനനില് കുമക്ടോര് 

66.  ശഷ്ട്രീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്

67.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. സുകരഷയ്ക്ക് കുറുപ്പെയ്ക്ക്

68.  ശഷ്ട്രീ. പനി. തനികലെക്ടോതമന് 

69.  ശഷ്ട്രീ. കതക്ടോമസയ്ക്ക് ചക്ടോണനി

70.  ശഷ്ട്രീ. പനി. ഉണ്ണനി

71.  ശഷ്ട്രീമതനി വഷ്ട്രീണക്ടോ കജക്ടോര്ജയ്ക്ക്

72.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസയ്ക്ക്

73.  ശഷ്ട്രീ. ഇ. ലകേ. വനിജയന്

പ്രതനികൂലെനികനവര്  :

1. ശഷ്ട്രീ. അബ്ദുല് ഹമഷ്ട്രീദയ്ക്ക്.പനി.

2. ശഷ്ട്രീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല്ല

3.  ശഷ്ട്രീ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബയ്ക്ക്

4.   ശഷ്ട്രീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസക്ടോക്കയ്ക്ക്

5. ലപ്രക്ടോഫ. ആബനിദയ്ക്ക് ഹുകസന് തങ്ങള

6. ശഷ്ട്രീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശേയ്ക്ക്

7.    ശഷ്ട്രീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര് 

8. ശഷ്ട്രീ. അനനില് അക്കര 



506 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 19, 2016

9.   ശഷ്ട്രീ. അനൂപയ്ക്ക് കജക്കബയ്ക്ക് 

10. ശഷ്ട്രീ. അന്വര് സക്ടോദതയ്ക്ക് 

11.  ശഷ്ട്രീ. ലഎ. സനി. ബക്ടോലെകൃഷ്ണന്

12. ശഷ്ട്രീ. വനി. ടനി. ബല്റക്ടോയ

13. ശഷ്ട്രീ. പനി. ലകേ. ബഷഷ്ട്രീര്

14. ശഷ്ട്രീ. വനി. ലകേ. ഇബക്ടോഹനിയ കുഞ്ഞെയ്ക്ക് 

15. ശഷ്ട്രീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ

16. ശഷ്ട്രീ. എല്കദക്ടോസയ്ക്ക് കുനപ്പെനിള്ളനി 

17. ശഷ്ട്രീ. കഹബനി ഈഡന്  

18. കഡക്ടോ. എന്. ജയരക്ടോജയ്ക്ക് 

19. ശഷ്ട്രീ. ലകേ. സനി. കജക്ടോസഫയ്ക്ക് 

20. ശഷ്ട്രീ. പനി. ലജ. കജക്ടോസഫയ്ക്ക്

21. ശഷ്ട്രീ. പനി. ലകേ. കുഞ്ഞെക്ടോലെനികടനി

22. ശഷ്ട്രീ. കമക്ടോന്സയ്ക്ക് കജക്ടോസഫയ്ക്ക് 

23. കഡക്ടോ. എയ. ലകേ. മുനഷ്ട്രീര് 

24. ശഷ്ട്രീ. ലകേ. മുരളഷ്ട്രീധരന്  

25. ശഷ്ട്രീ. എന്. എ. ലനല്ലനികനയ്ക്ക് 

26. ശഷ്ട്രീ. ഉമ്മന് ചക്ടോണനി 

27. ശഷ്ട്രീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് 

28. ശഷ്ട്രീ. രകമശേയ്ക്ക് ലചനനിതലെ

29. ശഷ്ട്രീ. കറക്ടോജനി. എയ. കജക്ടോണ്

30. ശഷ്ട്രീ. എന്. ഷയസുദ്ദേഷ്ട്രീന് 

31. ശഷ്ട്രീ. വനി. ഡനി. സതഷ്ട്രീശേന് 

32. ശഷ്ട്രീ. ലകേ. എസയ്ക്ക്. ശേബരഷ്ട്രീനക്ടോഥന്

33. ശഷ്ട്രീ. വനി. പനി. സജഷ്ട്രീന്ദ്രന്

34. ശഷ്ട്രീ. സണ്ണനി കജക്ടോസഫയ്ക്ക് 

35. ശഷ്ട്രീ. വനി. എസയ്ക്ക്. ശേനിവകുമക്ടോര്
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36. ശഷ്ട്രീ. പനി. ടനി. കതക്ടോമസയ്ക്ക്

37. ശഷ്ട്രീ. പനി. ഉകബദള്ള

38. ശഷ്ട്രീ. എയ. ഉമ്മര് 

39. ശഷ്ട്രീ. എയ. വനിന്ലസനയ്ക്ക് 

നനിക്ഷയ്ക്ക്പക്ഷത പക്ടോലെനികനവര് - ഇല്ല.

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര്:  അനകൂലെനികനവര് - 73

 പ്രതനികൂലെനികനവര് - 39

നനിക്ഷയ്ക്ക്പക്ഷത പക്ടോലെനികനവര് - ആരുമനില്ല.

പ്രകമയയ പക്ടോസക്ടോയനിരനികന്നു;  ഗ്രക്ടോനയ്ക്ക് അനവദനിച്ചനിരനികന്നു.

സര്വ്വശഷ്ട്രീ കമക്ടോന്സയ്ക്ക് കജക്ടോസഫയ്ക്ക്,  എയ.  വനിന്ലസനയ്ക്ക്,  അബ്ദുല് ഹമഷ്ട്രീദയ്ക്ക് പനി.,  പനി.
ഉലലബദള്ള,  എന്.  ഷയസുദ്ദേഷ്ട്രീന്,  പനി.  ടനി.  കതക്ടോമസയ്ക്ക്,  എന്.  എ.  ലനല്ലനികനയ്ക്ക്,  എയ.
ഉമ്മര്,  അന്വര്  സക്ടോദതയ്ക്ക്,  ടനി.  വനി.  ഇബക്ടോഹനിയ,  പക്ടോറക്കല്  അബ്ദുല്ല,  ലകേ.  എയ.
ഷക്ടോജനി,   വനി.  ഡനി.  സതഷ്ട്രീശേന്,  പനി.  സനി.  കജക്ടോര്ജയ്ക്ക്,  ലപ്രക്ടോഫ.  ആബനിദയ്ക്ക്  ഹുകസന്
തങ്ങള,  കഡക്ടോ.  എയ.  ലകേ.  മുനഷ്ട്രീര്   എനഷ്ട്രീ  അയഗങ്ങള  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ  എന
XLII-ാം നമര് ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയയ്ക്ക് അവതരനിപ്പെനിച്ച ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപങ്ങലള

അനകൂലെനികനവര്.......................

പ്രതനികൂലെനികനവര്......................

ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷപങ്ങള സഭ നനിരക്ടോകേരനിച്ചനിരനികന്നു.

വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ  എന  XLII-ാംനമര്  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയുലട  കപരനില്
കേക്ടോരശ്യവനിവരപ്പെടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ള  ലെനിസ്റ്റേനില്  പ്രസ്തുത  ധനക്ടോഭശ്യര്ത്ഥനയ്ക്കുകനലര
9-ാം  കകേക്ടോളതനില്  കേക്ടോണനിച്ചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2016-2017  സക്ടോമതനികേ  വര്ഷലത
ലചലെവകേള പൂര്തഷ്ട്രീകേരനികനതനിനക്ടോയനി അനവദനിക്കണലമന പ്രകമയലത

അനകൂലെനികനവര് …...............

പ്രതനികൂലെനികനവര് …..............

ശഷ്ട്രീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫയ്ക്ക്: സര്, ഞക്ടോന് കപക്ടോള ആവശേശ്യലപ്പെടുന്നു.

(സഭക്ടോയഗങ്ങള തക്ടോലഴപ്പെറയുയ പ്രകേക്ടോരയ കവക്ടോടയ്ക്ക് കരഖലപ്പെടുതനി)

അനകൂലെനികനവര്:

1.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖക്ടോദര്  
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2.  ശഷ്ട്രീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന്

 3.  ശഷ്ട്രീമതനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറ്റനി 

 4.  ശഷ്ട്രീ. പനി. വനി. അന്വര്

 5.  ശഷ്ട്രീ. ആനണനി കജക്ടോണ്

 6.  ലപ്രക്ടോഫ. ലകേ. യു. അരുണന് 

 7.  ശഷ്ട്രീമതനി സനി. ലകേ. ആശേ 

 8.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. ബക്ടോബു 

 9.  ശഷ്ട്രീ. എ. ലകേ. ബക്ടോലെന് 

10. ശഷ്ട്രീ. ഇ. ചന്ദ്രകശേഖരന്  

11.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. ദക്ടോസന് 

12.  ശഷ്ട്രീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

13.  ശഷ്ട്രീ. സനി. ദനിവക്ടോകേരന് 

14.  ശഷ്ട്രീ. എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോയ

15.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. ബനി. ഗകണഷയ്ക്ക് കുമക്ടോര്

16.  ശഷ്ട്രീമതനി ഗഷ്ട്രീതക്ടോ കഗക്ടോപനി 

17.  ശഷ്ട്രീ. ചനിറ്റയയ കഗക്ടോപകുമക്ടോര് 

18.  ശഷ്ട്രീ. സനി. ലകേ. ഹരഷ്ട്രീന്ദ്രന്

19.  ശഷ്ട്രീ. കജക്ടോര്ജയ്ക്ക് എയ. കതക്ടോമസയ്ക്ക് 

20.  കഡക്ടോ. ലകേ. ടനി. ജലെഷ്ട്രീല്

21.  ശഷ്ട്രീ. ലജയനിയസയ്ക്ക് മക്ടോതദ്യു 

22.  ശഷ്ട്രീ. ജനി. എസയ്ക്ക്. ജയലെക്ടോല് 

23.  ശഷ്ട്രീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന് 

24.  ശഷ്ട്രീ. കജക്ടോണ് ലഫര്ണക്ടോണസയ്ക്ക്

25.  ശഷ്ട്രീ. ഒ. ആര്. കകേള 
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26.  ശഷ്ട്രീ. കകേക്ടോവര് കുഞകമക്ടോന്

27.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. കുഞ്ഞെനിരക്ടോമന്

28.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. കൃഷ്ണന്

29.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

30.  ശഷ്ട്രീ. മക്ടോതദ്യു ടനി. കതക്ടോമസയ്ക്ക് 

31.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. ലജ. മക്ടോകനി 

32.  ശഷ്ട്രീമതനി ലജ. കമഴനികടനി അമ്മ 

33.  ശഷ്ട്രീ. എ. സനി. ലമക്ടോയഷ്ട്രീന് 

34.  ശഷ്ട്രീ. മുഹമ്മദയ്ക്ക് മുഹസനിന് പനി.

35.  ശഷ്ട്രീ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

36.  ശഷ്ട്രീ. സനി. ലകേ. നക്ടോണു

37.  ശഷ്ട്രീ. എ. പ്രദഷ്ട്രീപ്കുമക്ടോര് 

38.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

39.  ശഷ്ട്രീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

40.  ശഷ്ട്രീ. പുരുഷന് കേടലണനി 

41.  ശഷ്ട്രീ. പനി. ടനി. എ. റഹഷ്ട്രീയ 

42.  ശഷ്ട്രീ. എയ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലെന്

43.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. രക്ടോജന്

44.  ശഷ്ട്രീ. എസയ്ക്ക്. രക്ടോകജന്ദ്രന്

45.  ശഷ്ട്രീ. ആര്. രക്ടോകജഷയ്ക്ക്

46.  ശഷ്ട്രീ. റ്റനി. വനി. രക്ടോകജഷയ്ക്ക് 

47.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. രക്ടോജു

48.  ശഷ്ട്രീ. രക്ടോജു എബഹക്ടോയ

49.  ശഷ്ട്രീ. ആര്. രക്ടോമചന്ദ്രന് 

50.  ശഷ്ട്രീ. രക്ടോമചന്ദ്രന് കേടനപ്പെള്ളനി  

51.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. ലകേ. രക്ടോമചന്ദ്രന് നക്ടോയര് 

52.  ശഷ്ട്രീ. റ്റനി. പനി. രക്ടോമകൃഷ്ണന് 

53.  ശഷ്ട്രീ. മുല്ലക്കര രതക്ടോകേരന് 
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54.  ലപ്രക്ടോഫ. സനി. രവഷ്ട്രീന്ദ്രനക്ടോഥയ്ക്ക് 

55.  ശഷ്ട്രീ. എസയ്ക്ക്. ശേര്മ്മ  

56.  ശഷ്ട്രീ. എ. ലകേ. ശേശേഷ്ട്രീന്ദ്രന്

57.  ശഷ്ട്രീ. സനി. ലകേ. ശേശേഷ്ട്രീന്ദ്രന് 

58.  ശഷ്ട്രീ. ലഎ. ബനി. സതഷ്ട്രീഷയ്ക്ക് 

59.  ശഷ്ട്രീ. ബനി. സതശ്യന്

60.  ശഷ്ട്രീ. പനി. ലകേ. ശേശേനി

61.  ശഷ്ട്രീ. എ. എന്. ഷയസഷ്ട്രീര്  

62.  ശഷ്ട്രീമതനി ലകേ. ലകേ. കശേലെജ ടഷ്ട്രീച്ചര് 

63.  ശഷ്ട്രീ. ജനി. സുധക്ടോകേരന് 

64.  ശഷ്ട്രീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമക്ടോര് 

65.  ശഷ്ട്രീ. വനി. എസയ്ക്ക്. സുനനില് കുമക്ടോര് 

66.  ശഷ്ട്രീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്

67.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. സുകരഷയ്ക്ക് കുറുപ്പെയ്ക്ക്

68.  ശഷ്ട്രീ. പനി. തനികലെക്ടോതമന് 

69.  ശഷ്ട്രീ. കതക്ടോമസയ്ക്ക് ചക്ടോണനി

70.  ശഷ്ട്രീ. പനി. ഉണ്ണനി

71.  ശഷ്ട്രീമതനി വഷ്ട്രീണക്ടോ കജക്ടോര്ജയ്ക്ക്

72.  ശഷ്ട്രീ. ലകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസയ്ക്ക്

73.  ശഷ്ട്രീ. ഇ. ലകേ. വനിജയന്

പ്രതനികൂലെനികനവര്  :

1. ശഷ്ട്രീ. അബ്ദുല് ഹമഷ്ട്രീദയ്ക്ക്.പനി.

2. ശഷ്ട്രീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല്ല

3. ശഷ്ട്രീ. പനി. ലകേ. അബ്ദു റബ്ബയ്ക്ക്

4.  ശഷ്ട്രീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസക്ടോക്കയ്ക്ക്

5. ലപ്രക്ടോഫ. ആബനിദയ്ക്ക് ഹുകസന് തങ്ങള

6. ശഷ്ട്രീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശേയ്ക്ക്

7. ശഷ്ട്രീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര് 
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8. ശഷ്ട്രീ. അനനില് അക്കര 

9. ശഷ്ട്രീ. അനൂപയ്ക്ക് കജക്കബയ്ക്ക് 

10. ശഷ്ട്രീ. അന്വര് സക്ടോദതയ്ക്ക് 

11. ശഷ്ട്രീ. ലഎ. സനി. ബക്ടോലെകൃഷ്ണന്

12. ശഷ്ട്രീ. വനി. ടനി. ബല്റക്ടോയ

13. ശഷ്ട്രീ. പനി. ലകേ. ബഷഷ്ട്രീര്

14. ശഷ്ട്രീ. വനി. ലകേ. ഇബക്ടോഹനിയ കുഞ്ഞെയ്ക്ക് 

15. ശഷ്ട്രീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ

16. ശഷ്ട്രീ. എല്കദക്ടോസയ്ക്ക് കുനപ്പെനിള്ളനി 

17. ശഷ്ട്രീ. കഹബനി ഈഡന്  

18. കഡക്ടോ. എന്. ജയരക്ടോജയ്ക്ക് 

19. ശഷ്ട്രീ. ലകേ. സനി. കജക്ടോസഫയ്ക്ക് 

20. ശഷ്ട്രീ. പനി. ലജ. കജക്ടോസഫയ്ക്ക്

21. ശഷ്ട്രീ. പനി. ലകേ. കുഞ്ഞെക്ടോലെനികടനി

22. ശഷ്ട്രീ. കമക്ടോന്സയ്ക്ക് കജക്ടോസഫയ്ക്ക് 

23. കഡക്ടോ. എയ. ലകേ. മുനഷ്ട്രീര് 

24. ശഷ്ട്രീ. ലകേ. മുരളഷ്ട്രീധരന്  

25. ശഷ്ട്രീ. എന്. എ. ലനല്ലനികനയ്ക്ക് 

26. ശഷ്ട്രീ. ഉമ്മന് ചക്ടോണനി 

27. ശഷ്ട്രീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് 

28. ശഷ്ട്രീ. രകമശേയ്ക്ക് ലചനനിതലെ

29. ശഷ്ട്രീ. കറക്ടോജനി. എയ. കജക്ടോണ്

30. ശഷ്ട്രീ. എന്. ഷയസുദ്ദേഷ്ട്രീന് 

31. ശഷ്ട്രീ. വനി. ഡനി. സതഷ്ട്രീശേന് 

32. ശഷ്ട്രീ. ലകേ. എസയ്ക്ക്. ശേബരഷ്ട്രീനക്ടോഥന്

33. ശഷ്ട്രീ. വനി. പനി. സജഷ്ട്രീന്ദ്രന്

34. ശഷ്ട്രീ. സണ്ണനി കജക്ടോസഫയ്ക്ക് 

35. ശഷ്ട്രീ. വനി. എസയ്ക്ക്. ശേനിവകുമക്ടോര്
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36. ശഷ്ട്രീ. പനി. ടനി. കതക്ടോമസയ്ക്ക്

37. ശഷ്ട്രീ. പനി. ഉകബദള്ള

38. ശഷ്ട്രീ. എയ. ഉമ്മര് 

39. ശഷ്ട്രീ. എയ. വനിന്ലസനയ്ക്ക് 

നനിഷ് പക്ഷത പക്ടോലെനികനവര് - ഇല്ല.

 മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര്:  അനകൂലെനികനവര് - 73

 പ്രതനികൂലെനികനവര് - 39

നനിഷ് പക്ഷത പക്ടോലെനികനവര് -  ആരുമനില്ല.

പ്രകമയയ പക്ടോസക്ടോയനിരനികന്നു;  ഗ്രക്ടോനയ്ക്ക് അനവദനിച്ചനിരനികന്നു.

സഭ  ഇകപ്പെക്ടോള  പനിരനിയുനതുയ  നക്ടോലള  രക്ടോവനിലലെ  8.30-നയ്ക്ക്  വഷ്ട്രീണ്ടുയ
സകമ്മളനികനതുമക്ടോണയ്ക്ക്.  

(2016 ഒകകക്ടോബര് മക്ടോസയ 20-ാം തഷ്ട്രീയതനി വശ്യക്ടോഴക്ടോഴ്ച്ച രക്ടോവനിലലെ 8.30-നയ്ക്ക് വഷ്ട്രീണ്ടുയ
സകമ്മളനികനതനിനക്ടോയനി സഭ കവകുകനരയ 5.28-നയ്ക്ക് പനിരനിഞ.)

        


