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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള നനിയമസഭ

രണഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 ഒകകഭാബര് 27, വവഭാഴലാം

വഭാലവലാം 163]                            ഔകദവഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                   [നമ്പര് 17

നനിയമസഭ  2016 ഒകകഭാബര് മഭാസലാം 27-ാം തതീയതനി വവഭാഴഭാഴ്ച രഭാവനിലല 8.30-നട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദവക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I. കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തക്കട്ട് അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദവങ്ങളുലട പടനികേയനിലല 
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

(i) വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള 

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്......... ഓര്ഡര്........ കചേഭാദവലാം നമ്പര് *541

ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് പ്രവൃത്തനികേള
1(*541) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണ  :

ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി  :
  ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര്  :
ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി:  തഭാലഴക്കഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പനി.ഡബബ.ഡനി.  കമല്കനഭാടത്തനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  കറഭാഡുകേളുലട
ഗുണകമന,  ലകേ.എസട്ട്.റനി.പനി.  പദതനിയനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  കറഭാഡുകേളുലടയലാം
എന്.എചട്ട്.എ.ലഎ.  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന കറഭാഡുകേളുലടയലാം  ഗുണകമനയമഭായനി  തഭാരതമവലാം
ലചേയ്യുകമ്പഭാള വളലര പനികന്നഭാക്കമഭാലണന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പനി.ഡബബ.ഡനി.  കറഭാഡുകേളുലട  ഗുണകമന  ലമചലപടുത്തഭാനുലാം
അനഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ളതഭാക്കഭാനുലാം എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പനി.ഡബബ.ഡനി.  ഉടമസ്ഥതയനില്ലപട  സര്ക്കഭാര്  ലകേടനിടങ്ങളക്കട്ട്
അറകുറപണനികേള നടതന്നതനിനുലാം നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം റതീ-വയറനിലാംഗട്ട് വര്ക്കുകേള
നടതന്നതനിനുലാം പണലാം നതീക്കനിവയഭാത്തതനിനഭാല് നനിരവധനി സര്ക്കഭാര് ലകേടനിടങ്ങള
നഭാകശഭാന്മുഖമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഇഇ
പ്രശലാം പരനിഹരനിക്കഭാന് എനട്ട് ലചേയഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്): സര്, 

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.റനി.പനി.,  എന്.എചട്ട്.എ.ലഎ.  എന്നനിവ  നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനികേള കൂടുതലുലാം അടനിസ്ഥഭാനലാം മുതല് പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്.
എന്നഭാല്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം
വനിഭഭാഗത്തനിനുകേതീഴനിലുള്ള  കറഭാഡുകേളനില്  ലചേയ്തുവരുന്നതട്ട്  കൂടുതലുലാം  ഉപരനിതലലാം
പുതുക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്.   പ്രധഭാന  വവതവഭാസലാം  ഇതഭാണട്ട്.  ലചേലവഴനിക്കുന്ന
പണത്തനിലുലാം  ഏറക്കുറചനിലുണട്ട്.   അതുലകേഭാണട്ട്  ദതീര്ഘകേഭാല  ഗുണകമനയനിലുലാം
വവതവഭാസലാം വരുന്നതട്ട് സസഭാഭഭാവനികേമഭാണട്ട്.

(ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് നനിരതവനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കേതീഴനില് വരുന്ന കറഭാഡുകേള
കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനില്  ഉയര്തന്നതനികലക്കഭായനി  കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതല  ഗതഭാഗത
മനഭാലയലാം  ലസസനിഫനികക്കഷന്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.  ബനിറ്റുമനിനസട്ട്  ലമക്കഭാഡലാം,
ബനിറ്റുമനിനസട്ട്  കകേഭാണ്കതീറട്ട്  എന്നനിവ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കറഭാഡുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയലാം
ഇതുകൂടഭാലത ലറകകഭാ റനിഫ്ലകതീവട്ട് സസന് കബഭാര്ഡുകേള, കറഭാഡട്ട് മഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട് എന്നതീ
സുരക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനവലാം  നടപനിലഭാക്കനി  അപകേടങ്ങള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഫണനിലന്റെ  ലഭവതയനുസരനിചട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  എലഭാ  കറഭാഡുകേളുലാം  കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനില്
ഉയര്തന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പുതനിയ  ലടകകഭാളജനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്. ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  പ്രവൃത്തനികേളുലട
ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് എന്നതീ ജനിലകേളനില് എകനികേക്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാരുലട ചുമതലയനില്
റതീജനിയണല്  ലഭാബുകേളുലാം  മലറലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  കേസഭാളനിറനി  കേണ്കടഭാള ലഭാബുകേളുലാം
സ്ഥഭാപനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  പ്രവൃത്തനികേളനില്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ലമറതീരനിയല്സനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തനി പ്രവൃത്തനിയലട
നനിലവഭാരലാം ലമചലപടുതകേ എന്നതഭാണട്ട് ഇതുവഴനി ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
മഭാനസലനില്  പറഞനിരനിക്കുന്ന  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനകേള  കൃതവമഭായനി
നടപനിലഭാക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശമുണട്ട്. 
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(സനി)  ഫണനിലന്റെ  ലഭവതയനുസൃതമഭായനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ
ഉടമസ്ഥതയനില്ലപട സര്ക്കഭാര് ലകേടനിടങ്ങളുലട അറകുറപണനികേളുലാം നവതീകേരണവലാം
ലചേയ്തുവരുന.  ലകേടനിടങ്ങള  നഭാകശഭാന്മുഖമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  അവസ്ഥ
ചേനിലയനിടങ്ങളനില്  വര്ഷങ്ങളഭായനി  നനിലനനില്ക്കുന.  എന്നഭാല്  അറകുറപണനികേള
പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ലചേയ്തുതതീര്ക്കുന്നതനിനുലാം  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  ഫണട്ട്  ഒരനിക്കലുലാം
ലഭവമഭായനിടനില.  അതുലകേഭാണട്ട് യഥഭാസമയലാം പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാത്ത
സ്ഥനിതനിയണട്ട്.  പണത്തനിലന്റെ  അഭഭാവലാം  പനി.ഡബബ.ഡനി.-ലയ  കവടയഭാടുനണട്ട്.
സര്ക്കഭാര്  ലകേടനിടങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനട്ട്  ഒരു  സവനികശഷ  പദതനി
കവണനിവരുലാം.  ഇക്കഭാരവലാം  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമഭായനി  ഗഇരവതരമഭായനി  ചേര്ച
ലചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്.  ഹരനിത  കേഭാഴ്ചപഭാടനില്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയലാം
പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന്ന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണ  : സര്,  ഏറവലാം പ്രഭാധഭാനവമര്ഹനിക്കുന്ന ഒരു വകുപഭാണട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  കേഴനിഞ  ദനിവസലാം  കറഭാഡുകേളുലട
അറകുറപണനിക്കട്ട്  ഒരു  പ്രകതവകേ  ഡനിവനിഷന്  രൂപതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട്  പറഞതട്ട്
സസഭാഗതഭാര്ഹമഭാണട്ട്.  ഇവനിലട  മറട്ട്  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  വവതവസ്തമഭായനി
പനി.ഡബബ.ഡനി.  കറഭാഡുകേളനിലല  വഭാഹനങ്ങളുലട  എണ്ണലാം  വളലരക്കൂടുതലഭാണട്ട്.
പനി.ഡബബ.ഡനി.  കറഭാഡുകേള  നന്നഭാക്കഭാത്തതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  പല  അപകേടങ്ങളുലാം
ഉണഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പനി.ഡബബ.ഡനി.
കറഭാ ഡുകേലള  നഭാഷണല്  സഹകവകപഭാലുള്ള  കറഭാഡുകേളഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  അടനിയനര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്: സര്,  ദതീര്ഘകേഭാല  പരനിചേയമുള്ള  ബഹുമഭാനവനഭായ
നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേന് ശതീ.  സനി.  ലകേ.  നഭാണ ഇവനിലട പറഞതട്ട് ശരനിയഭാണട്ട്.
കകേരളത്തനില് സഹകവ ലപ്രഭാടക്ഷന് ആകട്ട് മനനിസഭ നടപഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിടട്ട്
ഒരു  മഭാസകത്തഭാളമഭായനി.  എലഭാ  പനി.ഡബബ.ഡനി./ഡനിസ്ട്രേനികട്ട്  കറഭാഡുകേളക്കുലാം  കസ്റ്റേറട്ട്
സഹകവ,  നഭാഷണല്  സഹകവ  എന്നനിവയ്ലക്കലഭാലാം  ഇഇ  ആകട്ട്  ബഭാധകേമഭാണട്ട്.
അതഭായതട്ട് ഇഇ കറഭാഡുകേളുലട രണട്ട് സസഡനിലുമുള്ള അനഭാവശവ പ്രതനിഭഭാസങ്ങള
നതീക്കലാംലചേയ്യുകേ  എന്നതഭാണട്ട്.  അതട്ട്  ഒഇകദവഭാഗനികേമഭായനി  ലചേയ്തുതുടങ്ങനിയനിടനില.
കേഭാരണലാം,  അതനിനുമുമ്പട്ട് ലപഭാതുജനങ്ങളുമഭായലാം ഓകരഭാ പ്രകദശലത്തയലാം സഭാമൂഹനികേ-
രഭാഷ്ട്രതീയ  പ്രസ്ഥഭാനങ്ങളുമഭായലാം  ചേര്ച  നടകത്തണതുണട്ട്.  കൂടഭാലത  കപഭാലതീസനിലന്റെ
സഹഭായവലാം  ഇക്കഭാരവത്തനില്  ആവശവമുണട്ട്.  ഇതനിലനലഭാമുള്ള  പദതനികേള
തയഭാറഭാക്കനിവരനികേയഭാണട്ട്.  അതനിനുകശഷലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.  അകപഭാള
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കറഭാഡട്ട് കുറച്ചുകൂടനി നലതഭാകുലാം.  കറഭാഡനിലന്റെ ഇരു വശങ്ങളനിലുമുള്ള തടസ്സങ്ങലളലഭാലാം
ഒഴനിവഭാക്കണലമങനില്  ഉയര്ന്ന  തലത്തനിലുള്ള  ചേര്ചകവണലാം.   ഏതഭായഭാലുലാം
ഇലതലഭാലാം  ഒഴനിവഭാക്കലപകടണതഭാലണന്നട്ട്  സഹകവ  ലപ്രഭാടക്ഷന്  ആകനില്
പറയനണട്ട്.  അതനിലന്റെ  ഉത്തരവഭാദനിതസലാം  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം  എകനികേക്യൂടതീവട്ട്
എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കഭാണട്ട്.അതട്ട്  നടപഭാക്കനിയനിലലങനില്  അവര്  ശനിക്ഷഭാര്ഹരഭാലണന്നഭാണട്ട്
ആ  നനിയമലാം  പറയന്നതട്ട്. കേവഭാബനിനറട്ട്  തതീരുമഭാനനിച്ചുലവങനിലുലാം  ഉന്നതതല  കയഭാഗലാം
കചേരഭാത്തതുലകേഭാണട്ട്  ഇതുവലര  നടപഭാക്കനിതടങ്ങനിയനിടനില,  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇഇ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കമയട്ട്  25-നട്ട്  അധനികേഭാരകമറട്ട്  ജൂണ്
മഭാസത്തനില്തലന്ന  എകനികേക്യൂടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാര്,  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാര്,
ബന്ധലപട ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലസകടറനിമഭാര് എന്നനിവരുലട സലാംയക്ത കയഭാഗലാം കചേര്ന.
കദശതീയപഭാത  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെഭാണട്ട്  ലചേകയണതട്ട്,  അതട്ട്  മൂനവര്ഷ
ത്തനിലലഭാരനിക്കല് പുതുക്കുനണട്ട്.  ബഭാക്കനി ഏതഭാണട്ട്  38,000  കേനികലഭാമതീറര് വരുന്ന
പനി.ഡബബ.ഡനി.  കറഭാഡുകേളനില്  90  ശതമഭാനവലാം  ഇഇ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  വരുകമ്പഭാള
തകേര്നകേനിടക്കുകേയഭായനിരുന, പനിലന്ന മഴയലാം വന.  ഇതനിനട്ട്  5,000 കകേഭാടനി രൂപ
കവണലാം.  തുകേ ഒരുമനിചല കുകറലശ്ശെ ലകേഭാടുത്തഭാല് മതനിയഭാകുലാം.  പനി.ഡബബ.ഡനി.-ക്കട്ട്
കനരനിടട്ട്  കേടലമടുക്കഭാന്  കേഴനിയകേയനില.  ഇതട്ട്  ഗഇരവമഭായ  പ്രശമഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്
ബന്ധലപട  തലങ്ങളനില്  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്രയലാം  രൂപ  ഒന്നനിലചടുക്കഭാനുള്ള
അവസരലാം  ലപലടനണഭാകേനില.  എന്നഭാലുലാം  തതീരുമഭാനലാം  കവണലാം.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
കറഭാഡുകേള പണനികയണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  എഞനിനതീയര്മഭാര് ഉളലപടുന്ന ഉകദവഭാഗസ്ഥര്
തയഭാറഭാണട്ട്.  പല  കപഭാരഭായ്മകേളുലാം  പരനിഹരനിച്ചുലകേഭാണ്ടുളള  പുതനിയ  ലടകകഭാളജനി
വരുനണട്ട്.  ഇഇ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഇതനിലന്റെ പ്രവൃത്തനി
തുടങ്ങുകേയഭാലണങനില് ഒരുവര്ഷലാം ലകേഭാണട്ട് എലഭാ കറഭാഡുകേളുലാം പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്
കേഴനിയലാം. കൂടഭാലത മൂനവര്ഷലാം കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനിയലാം നഭാലുവര്ഷലാം ലമയനിന്റെനന്സുലാം
കൂടനിയഭാകുകമ്പഭാള ഇഇ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് പുതുകക്കണ ആവശവലാം വരുന്നനില.
അങ്ങലനയള്ള  ചേനില  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന്  കേഴനിയലമന്നഭാണട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണ  : സര്,  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേള,
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജുകേള മുതലഭായ ലകേടനിടങ്ങളുലട  ചുമതല പനി.ഡബബ.ഡനി.-യമഭായനി
ബന്ധലപടതഭാണട്ട്.  വടകേര  തഭാലൂക്കനിലല  വനികേസന  സമനിതനി  കൂടുകമ്പഭാള
തഹസതീല്ദഭാര് പറയന്നതട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസട്ട് ലകേടനിടത്തനിലന്റെ മുകേളഭഭാഗതനനിനലാം
സനിമന്റെട്ട്  കേടകേളുലാം  മറ്റുലാം  അടര്നവതീഴുനലവന്നഭാണട്ട്.  അതുകപഭാലല  മടപള്ളനിയനിലുലാം
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മറ്റുലാം ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാകളജുകേളനില്  കുടനികേള കഭാസ്സനിലനിരനിക്കുകമ്പഭാള  ഇതുകപഭാലല
സലാംഭവനിക്കുനണട്ട്.  മടപള്ളനിയനിലല ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാകളജനില് ലപണ്കുടനികേളക്കട്ട്
തഭാമസനിക്കഭാനഭായനി സര്ക്കഭാര്  3  കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴനിചട്ട് ഒരു വലനിയ കഹഭാസ്റ്റേല്
പണനിതു.   ലപണ്കുടനികേലള  അവനിലട  പഭാര്പനിക്കണലമങനില്  ചുറ്റുമതനില്  കവണലാം.
ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണനില്നനിന്നട്ട്  ഞഭാന്  25  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിച്ചു.
മഭാസങ്ങളഭായനിട്ടുലാം  അതനിലന്റെ  പണനി  ആരലാംഭനിചനിടനില.  ഈ  പണനി  ലചേയഭാന്
കകേഭാണ്ടഭാകര്മഭാലര  സന്നദരഭാക്കണലാം.  പനി.ഡബബ.ഡനി.-യനിലല  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്
എഞനിനതീയര്മഭാര്  തുടങ്ങനി  പല  ഉകദവഭാഗസ്ഥരുമനിലഭാത്ത  അവസ്ഥ  പല
ജനിലകേളനിലുമുണട്ട്.  അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാനഭാവശവമഭായ  നടപടനി  അടനിയനരമഭായനി
സസതീകേരനികക്കണതഭാണട്ട്.

ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്: സര്,   കകേഭാകളജുകേളുലടയലാം  സ്കൂളുകേളുലടയലാം  ഭരണവലാം
നടത്തനിപ്പുലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിലന്റെ  ചുമതലയനില്ലപടതഭാണട്ട്.  അവനിലടയഭാണട്ട്
ബഡ്ജറട്ട്  വനിഹനിതലാം  വരുന്നതട്ട്.   ബഡ്ജറട്ട്  അകലഭാടട്ട്  ലചേയഭാല്  ലടണര്  ലചേയട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുകേ  മഭാത്രമഭാണട്ട്  പനി.ഡബബ.ഡനി.  ലചേയ്യുന്നതട്ട്.  അതനില്  പല
കപഭാരഭായ്മകേളുമുണട്ട്.   ഇവനിലട പറഞ കേഭാരവങ്ങലളഭാലക്ക ശരനിയഭാണട്ട്.  ചേനിലകപഭാള
പണലാംതലന്ന  ആവശവത്തനിനുണഭാകേനില.  പല  സങതീര്ണ്ണമഭായ  പ്രശങ്ങളുമുണട്ട്.
അലതഭാനലാം  നമ്മേളുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  തരത്തനിലല.  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി
നടനവരുന്നതഭാണട്ട്,  അതനില്  മഭാറമുണഭാകകേണതുണട്ട്.   ഉകദവഭാഗസ്ഥരനിലഭാത്ത
സഭാഹചേരവമുണട്ട്. അതഭായതട്ട് നനിലവനില്  300 അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാരനിലഭാത്ത
അവസ്ഥയഭാണളളതട്ട്.  പല  ലസക്ഷനുകേളനിലുലാം  നനിയമനിക്കഭാന്  ആളനില.  1200
ഓവര്സതീയര്മഭാരുലട  അഭഭാവമുണട്ട്.  5  കേതകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
എഴുതനിലയങനിലുലാം  ഇതുവലര  ആലള  തന്നനിടനില.  നനിലവനിലുള്ളവരഭാണട്ട്  വര്ക്കുകേള
ലചേയ്യുന്നതട്ട്, ഇഇ പ്രശങ്ങലളഭാലക്കയണട്ട്.  കറഭാഡ്സനില് മഭാത്രമല പല വകുപ്പുകേളനിലുലാം
കേമ്പനനികേളനിലുലാം ഇവലര നനിയമനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാലത വനിജനിലന്സട്ട് വനിലാംഗനിലുലാം
ആവശവമഭാണട്ട്.  പനി.എസട്ട്.സനി.-യലട  ഭഭാഗതനനിനളള  അനഭാവശവമഭായ
കേഭാലതഭാമസലാം, ഇഇ വകുപനിലന മഭാത്രമല  എലഭാ വകുപ്പുകേലളയലാം ബഭാധനിക്കുന്നതഭായനി
ഞഭാന് മനസ്സനിലഭാക്കുന.  അതട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.-യലട ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഉടലന
ശരനിയഭാക്കുലമന്നഭാണട്ട് അറനിയന്നതട്ട്.

ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി: സര്,  കകേരളത്തനില്  10  ശതമഭാനലാം  വതീതലാം  ഓകരഭാ
വര്ഷവലാം  വഭാഹനങ്ങള  വര്ദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനിനനുസരനിചട്ട്  കറഭാഡുകേളക്കട്ട്
ഉറപ്പുലാം  വതീതനിയലാം  ആസൂത്രണലാം  ലചേകയണതുണട്ട്.  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്
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അടനിസ്ഥഭാനസഇകേരവ  വനികേസനത്തനിനട്ട്  ഉപരനിതല  ഗതഭാഗതനയലാം
രൂപതീകേരനികക്കണതട്ട്  അതവഭാവശവമഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണരലാംഗത്തട്ട്
പുതനിയ ഉപകേരണങ്ങളുലാം ലമറതീരനിയല്സുലാം സഭാകങതനികേവനിദവയലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുലാം
ഉകദവഭാഗസ്ഥലര  പ്രഭാപ്തരഭാക്കഭാനുലാം  പനി.ഡബബ.ഡനി.-ക്കട്ട്  എനഭാണട്ട്  ലചേയഭാന്
സഭാധനിക്കുന്നതട്ട്;  അതുകപഭാലല അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരമുള്ള ഒരു ഗകവഷണ കകേന്ദ്രലാം
ഇവനിലട സ്ഥഭാപനിക്കഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം നടപഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്: സര്,  അങ്ങട്ട് ഉന്നയനിച വഭാഹനങ്ങളുലട ബഭാഹുലവലാം,
ഉപരനിതലഗതഭാഗത  നയലാം  എന്നനിവ  ഒഇകദവഭാഗനികേമഭായനിത്തലന്ന  കരഖഭാമൂലലാം
ബഹുമഭാനലപട  ഗതഭാഗത  വകുപ്പുമനനിയലട  ശദയനില്ലപടുതന്നതഭാണട്ട്.
അനഭാരഭാഷ്ട്രനനിലവഭാരമുള്ള  ഒരു  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രലാം  പ്രഖവഭാപനിക്കഭാന്  എനനിക്കട്ട്
കേഴനിയനില.  കേഭാരണലാം,  നമുലക്കഭാരു  റനിസര്ചട്ട്  കകേന്ദ്രമുളളതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
മനികേവറതഭാക്കഭാന് ആഗ്രഹനിക്കുന. അതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ശരനിയഭായനി നടന്നനിടനില.
അനര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവഭാരലമന്നട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്,  പണമുലണങനില്  എലഭാലാം
ലചേയഭാലമന്നഭാണട്ട്.  നനിലവഭാരത്തനിലന്റെ പ്രശലമഭാനമനില.  നക്യൂ ലടകകഭാളജനിലയക്കുറനിചട്ട്
പറഞകലഭാ,  റബ്ബര്  ബനിറ്റുമനിന്,  പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  കവസ്റ്റേട്ട്,  കേയര്  ജനികയഭാ  ലടകട്ട്റട്ട്,
കകേഭാണ്കതീറട്ട്,  ഇന്റെര്കലഭാക്കട്ട്  ഇവലയലഭാലാം  ഇകപഭാള  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
ഉപകയഭാഗനിച്ചുതുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  അലതഭാലക്ക  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഗുണ
ലമലനന്നഭാല്,  ഇകപഭാള ഒരു വര്ഷലത്ത ഗവഭാരന്റെനിയഭാണളളലതങനില്  10  വര്ഷലാം
വലര  കറഭാഡട്ട്  അങ്ങലനതലന്ന നനിലനനില്ക്കുലാം.  ഇഇ  രതീതനിയനില്  നമ്മേലളത്തണലാം.
എഞനിനതീയര്മഭാര്  ലറഡനിയഭാണട്ട്.  പകക്ഷ എസ്റ്റേനികമറട്ട്  വര്ദനിക്കുലാം.  ബഹുമഭാനലപട
മുഖവമനനിക്കുലാം  മനനിസഭയലാം  ഗതഭാഗതത്തനിലന്റെ  കേഭാരവത്തനില്  അസഭാധഭാരണമഭായ
തഭാല്പരവമഭാണള്ളതട്ട്.  ഇലതലഭാലാം പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി നമ്മുലട സഭാധവതകേളവചട്ട്
തതീര്ചയഭായലാം  മഭാറമുണഭാകുലമന്ന  പ്രതതീക്ഷയഭാണള്ളതട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  കുറചട്ട്
സമയലമടുക്കുലമന്നഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്.

ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര് :  സര്,  മഭാറങ്ങളുണഭാകുലമന്നതനിനട്ട്
ലതളനിവഭാണട്ട്  മനനി  ഇകപഭാള  നല്കേനിയ  ഉത്തരലാം.  അഴനിമതനിയലട
കൂത്തരങ്ങഭായനിരുന്ന പനി. ഡബബ.ഡനി.-യനില് അങ്ങയലട സഭാന്നനിദവലാംലകേഭാണട്ട് വലനിയ
മഭാറമുണഭാക്കഭാന്  കേഴനിഞ്ഞുലവന്നട്ട്  വനിശസസനിക്കുന്ന  ആളഭാണട്ട്  ഞഭാന്.
ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.-സഹകവ  കറഭാഡുകേലളക്കുറനിചട്ട്  മറുപടനിയനില്  പറയനണട്ട്.  ഈ
രണട്ട്  കറഭാഡുകേളക്കുലാം ഗവഭാരന്റെനിയലാം  മറട്ട്  കേഭാരവങ്ങളുലമഭാലക്കയണട്ട്.  സഹകവയനിലല
ഗവഭാരന്റെനിലയക്കുറനിചട്ട് അങ്ങുതലന്ന ലതളനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. ഓചനിറ മുതല് ആലപ്പുഴ വലര
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കറഭാഡട്ട്  നശനിചതുലാം  ഗവഭാരന്റെനിക്കഭാരലന  കകേഭാണ്ടഭാകര്  പനിടനിക്കഭാതനിരുന്നതുലമഭാലക്ക
കമകക്കടനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാണട്ട്. അലതലഭാലാം അവനിലട നനില്ക്കലട. ഗ്രഭാമതീണ കറഭാഡുകേളുലട
കേഭാരവലാം  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമഭായനി  ചേര്ചലചേയഭാലമനലാം  അയഭായനിരലാം  കകേഭാടനി  രൂപ
ലഭനിചഭാല്  ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനിലല  സഭാധഭാരണ  കറഭാഡുകേളനില്  വണ്സടലാം
ലമയനിന്റെനന്സട്ട് നടത്തഭാലമനലാം അങ്ങട്ട് പറഞ്ഞു. ഒരു ലചേറനിയ കുഴനിയഭാണട്ട് പനിന്നതീടട്ട്
വലനിയ കുഴനിയഭായനി  കറഭാഡനിലന്റെ  നഭാശത്തനികലക്കട്ട്  കപഭാകുന്നതട്ട്.  ഗവഭാരന്റെനിയനിലഭാത്ത
കറഭാഡുകേലള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി   ആകലഭാചേനിചട്ട്,  ലഭനിക്കുന്ന
പരഭാതനികേള അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാര്  10-ാം തതീയതനിക്കുമുമ്പട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാല്  -  15-ാം തതീയതനിക്കുമുമ്പട്ട് ഇത്ര സസയര് മതീററനിനട്ട് ഇത്ര രൂപ
എന്ന നനിലയനില് ഒരു കകേഭാണ്ടഭാകട്ട് അവഭാര്ഡട്ട് ലചേയട്ട് 20-ാം തതീയതനിക്കുമുമ്പട്ട് കുഴനി
അടയകേയഭാലണങനില് കറഭാഡട്ട് വവഭാപകേമഭായനി നശനിക്കനില.  അങ്ങലനവന്നഭാല് ഈ
കറഭാഡട്ട്  നശനിക്കഭാലത  പതലാം  പതനിനഞലാം  ഇരുപതുലാം  വര്ഷലാം  നനിലനനില്ക്കുലാം.
ഇത്തരത്തനിലലഭാരു പദതനി അകങ്ങക്കട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് കേഴനിയകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന് : സര്, കേഴനിഞ കേവഭാബനിനറനില് പനി.ഡബബ.ഡനി.-യലട
നനിര്കദ്ദേശലാം  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  റനിപയര്  ആന്റെട്ട്  ലമയനിന്റെനന്സട്ട്  വനിലാംഗട്ട്  പ്രകതവകേലാം
രൂപതീകേരനിക്കഭാന്  സഭാധനിച്ചു.  അതനില് ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയലറ  നനിയമനിക്കഭാന്
നനിശ്ചയനിച കേഭാരവലാം  ഞഭാന് സഭയനില് പറഞതട്ട്  വതീണ്ടുലാം അങ്ങയലട ശദയനില്
ലകേഭാണ്ടുവരനികേയഭാണട്ട്.  അതുണഭായനിക്കഴനിഞഭാല്  ഈ സലാംവനിധഭാനങ്ങള  തഭാകഴഭാടട്ട്
പടനിപടനിയഭായനി എതലാം.  തതീര്ചയഭായലാം ആധുനനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിച്ചു
ലകേഭാണ്ടുള്ള  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണമഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  കവസ്റ്റേട്ട്
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ലനയഭാറനിന്കേരയനില്  ഒരു  കേനികലഭാമതീറര്  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേനിച്ചു.  അതട്ട്
വലനിയ വനിജയമഭാലണന്നട്ട് സ്ഥലലാം എലാം.എല്.എ.  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  എലഭായനിടതലാം
ഈ  രതീതനിയനില്  നനിര്മ്മേനിക്കണലാം.  അതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉണഭാക്കനിക്കഴനിഞ്ഞു.
മഭാസ്സതീവഭായനി  നടപഭാക്കഭാനുള്ള  മറട്ട് സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഒരുക്കനി
ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  സര്,  എലന്റെ  മണ്ഡലത്തനില്  ലപഭാടനിലപഭാളനിഞ
കറഭാഡുകേള  നന്നഭാക്കഭാന്  അങ്ങട്ട് മൂനകകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചതട്ട്
സസഭാഗതഭാര്ഹമഭാണട്ട്. ഇതനിനുമുമ്പട്ട് സപപനിടഭാന് കറഭാഡുകേള ലവടനിലപഭാളനിചതട്ട് വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി  അഞരകക്കഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചട്ട്  റനിപയര്  ലചേയ്ലതനപറയന.
എനനിക്കട്ട് ഇകപഭാഴുലാം പല പ്രകദശതകൂടനിയലാം എലാം.എല്.എ.  എന്ന കബഭാര്ഡട്ട് വചട്ട്
കേഭാറനില്  യഭാത്ര  ലചേയഭാന്  കപടനിയഭാണട്ട്.  കേഭാരണലാം,  വഴനിയനില്നനിനലകേഭാണട്ട്
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ആളക്കഭാര് ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുലാം.  അഞരകക്കഭാടനി രൂപ എവനിലടയഭാണട്ട് ലചേലവഭാക്കനി
യലതന്നട്ട്  അങ്ങട്ട്  അകനസഷനിക്കണലാം.  കേഴനിഞ  ഒരു  വര്ഷത്തനിനകേലാം  നടന്ന
കേഭാരവമഭാണട്ട്.  എലഭാ കറഭാഡുകേളുലാം ലപഭാടനിലപഭാളനിഞ അവസ്ഥയനിലഭാണട്ട്.  ആലപ്പുഴ-
ചേങ്ങനഭാകശ്ശെരനി കറഭാഡട്ട് നല വതീതനിയള്ളതഭാണട്ട്. ഞഭാനനിതട്ട് മൂകന്നഭാ നഭാകലഭാ പ്രഭാവശവലാം
സഭയനില് പറഞ്ഞുലവന്നഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് കതഭാനന്നതട്ട്.  ശതീ.  റനി.  യ.  കുരുവനിളയലാം
ശതീ.  വനി.ലകേ.  ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞുലാം മനനിയഭായനിരുന്നകപഭാലഴഭാലക്ക നനിയമസഭയനില്
പറഞനിട്ടുണട്ട്. ആരട്ട് ശദനിക്കഭാനഭാണട്ട്?  കുപനിയലട കേഴുതകപഭാലുളള പഭാലത്തനിലന്റെ
സസഡനില്ക്കൂടനി  നടപഭാതയണഭാക്കനിയഭാല്  തമനിഴട്ട് നഭാടനില്നനിന്നട്ട്  വരുന്ന
സഡ്രൈവര്ക്കറനിയഭാകമഭാ  ഈ  കറഭാഡട്ട്  ഇകത  രതീതനിയനില്  അകങ്ങയറലാംവലര
ഇലലനള്ളതട്ട്. ലചേന്നട്ട് കനലര കതഭാടനികലഭാടട്ട് ചേഭാടുകേയകല. എത്ര അപകേടമഭാണട്ട് ഒരു
മഭാസത്തനിനനിടയനില്  അവനിലട  ഉണഭാകുന്നതട്ട്.  കപഭാലതീസനികനഭാടട്ട്   കചേഭാദനിചഭാല്
അതനിലന്റെ  കേണക്കറനിയഭാലാം.  ശബരനിമലയനില്  കപഭാകുന്ന  അയപനഭാരുളലപലട
യളളവരുലട  വണനികേള കുഴനിയനില് വതീഴുകേയഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട് അടനിയനരമഭായനി
ഈ പഭാലങ്ങളക്കട്ട് വതീതനി കൂടഭാന്  നടപടനി സസതീകേരനിക്കണലാം. 

ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന് : സര്, അറകുറപണനികേളക്കട്ട് 366 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്
ബഡ്ജറനിലുള്ളതട്ട്.  140  മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം  പണലാം  ലകേഭാടുത,  ഇതട്ട്
ചേരനിത്രത്തനിലഭാദവമഭാണട്ട്.  കേഭാരണലാം,  കേഴനിഞ അഞവര്ഷലാം എലന്റെ മണ്ഡലത്തനിനട്ട്
പതസപസ കേനിടനിയനിടനില.  പരഭാതനിയല,  ഒരുപഭാടുകപര്ക്കട്ട് അങ്ങലനയഭായനിരുന.
140  മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം  അറകുറപണനികേളുലട  ആവശവമനുസരനിചട്ട്  തുകേ
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഞഭാനുലാം  കുടനഭാടനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാണകലഭാ.  അവനിലട  കറഭാഡട്ട്
തഭാകഴഭാട്ടുകപഭാകുകേയഭാണട്ട്,  തഭാലഴ  മുഴുവന്  ലചേളനിയഭാണട്ട്.  കനരലത്ത  അനുവദനിച
മൂനകകേഭാടനി  രൂപയട്ട്  പുറകമ   കേനിടങ്ങറയനില്നനിന്നട്ട്  വടകക്കഭാട്ടുള്ള  കറഭാഡനിനട്ട്
ഇന്നലലയലാം  50  ലക്ഷലാം  രൂപ  നല്കേനി.   അങ്ങലന  മൂന്നരകക്കഭാടനി  രൂപ
ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ആര്ക്കുലാം  അങ്ങലന  ലകേഭാടുക്കഭാന്  കേഴനിയനില.  നമ്മുലട  കേയനില്
സപസയനിലലങനിലുലാം  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  കുടനഭാടനിലല  കറഭാഡനിലനക്കുറനിചട്ട്  ഇവനിലട
പറഞ  കേഭാരവങ്ങലളഭാലക്ക  ശരനിയഭാണട്ട്.  അതട്ട്  കേഴനിഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
കേഭാലതള്ളതഭാണട്ട്,  അതട്ട്  പണനിതനിട്ടുകണഭാലയനതലന്ന  എനനിക്കട്ട് ഉറപനില.
അങ്ങലന പണനിതുലവന്നട്ട് അവകേഭാശലപടനിടത്തഭാണട്ട് അങ്ങയലട അദവക്ഷതയനില്
നമ്മേള കയഭാഗലാം നടത്തനിയതട്ട്.  വതീയപുരലാം-എടതസഭാ കറഭാഡനിനട്ട്,  മൂനകേനികലഭാമതീററനിനട്ട്
50  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലകേഭാടുത.  അതനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടക്കുകേയഭാണട്ട്.  അവനിലട
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കനരലത്ത  ഒന്നരകക്കഭാടനി  രൂപ  ലകേഭാടുതലവന്നഭാണട്ട്  പറയന്നതട്ട്.  ഇലതലഭാലാം
നടക്കുനണട്ട്.  ലമമ്പര്  പറഞ  കേഭാരവലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന്  ഭരണപരമഭായ
നടപടനിലയടുക്കഭാലാം.  കേലുങനിലന്റെ  കേഭാരവലാം,  പഴയതട്ട്  നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണട്ട്
പുതനിയതുണഭാക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട് നമ്മേള ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. അങ്ങട്ട് പറഞ ആലപ്പുഴ-
ചേങ്ങനഭാകശ്ശെരനി കറഭാഡട്ട് കസ്റ്റേറട്ട് സഹകവയഭായനി പ്രഖവഭാപനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. അതനിലന്റെ
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം  വരുകമ്പഭാള  പ്രകതവകേ  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലകേഭാടുത്തട്ട്  ഇതനിനട്ട്
പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാലാം. ലകേ.എസട്ട്.റനി.പനി.-ക്കട്ട് ഈ പഭാലലാം മഭാറഭാമഭായനിരുന, അവരതട്ട്
മഭാറനിയനില. തതീര്ചയഭായലാം അതട്ട് മഭാകറണതഭാണട്ട്.  അവനിലട ഗതഭാഗതമുളലപലടയളള
ധഭാരഭാളലാം  പ്രശങ്ങളുണട്ട്,  അലഞടട്ട്  കേലുങ്കുകേളുണട്ട്.  അലതലഭാലാം  മഭാകറണതുണട്ട്,
അവനിലട ധഭാരഭാളലാംകപര് മരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അലതഭാലക്ക ശരനിയഭാണട്ട്.  ഒരു തടസ്സമനിലഭാത്ത
ലസ്ട്രേയനിറഭായനിട്ടുള്ള  കറഭാ ഡഭാണട്ട്,  ഏറവലാം  ചുരുങ്ങനിയ  റൂടഭാണട്ട്.  നഭാഷണല്
സഹകവയനില്നനിന്നട്ട്  കേനിഴക്കന്  പ്രകദശകത്തക്കട്ട്  കപഭാകേഭാവന്ന  ഒരു  പ്രധഭാനലപട
കറഭാഡഭാണട്ട്.  അതനിലന്റെ പ്രഭാധഭാനവലാം കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള ഈ
തടസ്സങ്ങള ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

മനി  .    സതീക്കര്  : നഭാലട്ട്  കചേഭാദവകേര്ത്തഭാക്കളുലട  കചേഭാദവലാം  കേഴനിഞകപഭാള  18
മനിനനിടട്ട്  കേഴനിഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  ഉപകചേഭാദവങ്ങള കചേഭാദനിക്കുകമ്പഭാള
പരമഭാവധനി ചുരുക്കനി കചേഭാദനിക്കുകേ, ഉത്തരങ്ങളുലാം പരമഭാവധനി ചുരുക്കുകേ. ആലകേ ഒരു
മണനിക്കൂകറയള. എലഭാവരുലാം കചേഭാദവലാം കചേഭാദനിക്കഭാന് ആവശവലപട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ലസന്റെട്ട് :  സര്,  മനുഷവജതീവനട്ട്  അപകേടമഭായനി  നനില്ക്കുന്ന
സര്ക്കഭാര്  ലകേടനിടങ്ങള  ലപഭാളനിച്ചുമഭാറ്റുന്നതനില്  വളലരയധനികേലാം  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടുകേയഭാണട്ട്.  എഞനിനതീയര് അണ്ഫനിറഭാലണന്നട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാല് നനിശ്ചനിത
ദനിവസങ്ങളക്കുള്ളനില് അതട്ട് ലപഭാളനിച്ചുമഭാറ്റുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  ഇന്നലത്ത നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുലാം.
എഞനിനതീയര്മഭാര്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തന്നഭാലുലാം  അതനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  വശവലാം  മറട്ട്
നൂലഭാമഭാലകേളുലമഭാലക്കയണട്ട്.  അലതലഭാലാം  ചുരുക്കനി  സഭാമ്പത്തനികേ  നഷ്ടമനിലഭാലത
കൃതവമഭായലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നനിലവനിലുള്ള ചേടങ്ങളനില് ആവശവമഭായ കഭദഗതനികേള
വരുത്തണലാം. അതനിനട്ട് മുന്കേലയടുക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    എന്  .    വനിജയന് പനിള്ള  :  സര്,  ചേനില കകേഭാണ്ടഭാകര്മഭാര് വര്ലക്കടുത്തട്ട്
ലടണര്  ലചേയട്ട്  എലഭാ  കപ്രഭാസസ്സനിലാംഗുലാം  നടന്നതനിനുകശഷലാം  അതട്ട്
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ലചേയഭാതനിരനിക്കുകേയലാം   ഏതഭാണട്ട്  ഒരുവര്ഷലാം  കേഴനിഞട്ട്  പനിന്നതീടട്ട്  റതീലടണര്
ലചേയ്യുകേയലാം അതങ്ങലന അനനമഭായനി നതീണ്ടുകപഭാകുകേയലാം ലചേയ്യുലന്നഭാരു സ്ഥനിതനിയണട്ട്.
ഈ   കകേഭാണ്ടഭാകര്മഭാര്ലക്കതനിലര  എലനങനിലുലാം  നടപടനി  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാറുകണഭാ? 

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  നനിയമങ്ങളുണട്ട്.
പലക്ഷ  മനസ്സനിലഭാകക്കണതട്ട്  കകേഭാണ്ടഭാകര്മഭാരുലട  ഇലാംഗനിതത്തനിനനുസരനിചട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള  വനിട്ടുലകേഭാടുക്കുന്ന  ഒരു  രതീതനി  ഈ  സലാംസ്ഥഭാനതണഭായനിരുന.
അതട്ട്  ഇകപഭാള  മഭാറനി.  പനിന്നതീടട്ട്  അവര്  വര്ലക്കടുക്കനില,  അവലര  ബഭാക്കട്ട്
ലനിസ്റ്റേനില്ലപടുതലാം.  അങ്ങലന നനിരവധനി കേഭാരവങ്ങളുണട്ട്. ബഭാക്കട്ട് ലനിസ്റ്റേനില്ലപടുത്തനി
അവര് സഹകക്കഭാടതനിയനില് കപഭാകുകമ്പഭാള നമ്മുലട വക്കതീല് അവനിലട ഉണഭാകേനില. ഇതട്ട്
വലനിയ  കകേഭാലാംപനികക്കഷനഭാണട്ട്.  തതീര്ചയഭായലാം  കകേഭാണ്ടഭാകര്മഭാരുലട  ലനിസ്റ്റേട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കണലാം.  എലഭാവരുലാം  കകേഭാണ്ടഭാകര്മഭാരഭാകേഭാന്  പഭാടനില.  പഭാശ്ചഭാതവ
രഭാജവങ്ങളനിലുള്ളതുകപഭാലല കയഭാഗവതയള്ളവലര  മഭാത്രകമ  കകേഭാണ്ടഭാകറഭാക്കഭാവ.  അതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട് ചേര്ച ഇകപഭാള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. അകപഭാള ഈ പ്രശലാം തതീരുലാം. 

ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  റനിലപയര്  ആന്റെട്ട്  ലമയനിന്റെനന്സട്ട്  യൂണനിറട്ട്
സ്ഥഭാപനിക്കുലമന്നട്ട്  പറഞതട്ട്  സസഭാഗതഭാര്ഹമഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  കസ്റ്റേറട്ട്  സഹകവയനിലുലാം
നഭാഷണല്  സഹകവയനിലുലമഭാലക്കയള്ള  ലസ്ട്രേയ്റട്ട്  കറഭാഡുകേളനില്  സപപട്ട്  ലപഭാടനികയഭാ
അലലങനില് അപ്രതതീക്ഷനിതമഭായ മഴലകേഭാകണഭാ അഗഭാധമഭായ ഗര്ത്തലാം രൂപലപടഭാറുണട്ട്.
ദൂലരനനിന്നട്ട് വഭാഹനങ്ങളനില് വരുന്നവര് ഇതട്ട് കേഭാണഭാലത അപകേടത്തനില്ലപടുകേയഭാണട്ട്.
റനിലപയര് ആന്റെട്ട് ലമയനിന്റെനന്സട്ട് വനിലാംഗനിലന്റെ കൂടത്തനില് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലന്റെ കനരനിട്ടുളള
കമല്കനഭാടത്തനില്   ഇത്തരലാം  കുഴനികേള  ലമയനിന്റെയനിന്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  ലമഭാസബല്
യൂണനിറട്ട് സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന് :  സര്,  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട് ആളുകേലള റനിക്രൂടട്ട് ലചേയ്യുന്ന രതീതനി
ഇകപഭാഴനില,  ഒരുകേഭാലതണഭായനിരുന.  അതട്ട്  പരനികശഭാധനികക്കണ  കേഭാരവമഭാണട്ട്.
റനിലപയര്  ആന്റെട്ട്  ലമയനിന്റെനന്സട്ട്  വനിലാംഗട്ട്  വരുകമ്പഭാള  അതനിലന്റെകേതീഴനില്  ഇതുലാം
ഔകദവഭാഗനികേമഭായനി  വരുലാം.  അകപഭാള  മഭാത്രകമ  പരനിഹഭാരമുണഭാകൂ.  സപപട്ട്
ലപഭാട്ടുന്നതനിലനക്കുറനിചട്ട്  പറഞതട്ട്  ശരനിയഭാണട്ട്.  സകേല  സപപ്പുലാം  ലപഭാടനിലക്കഭാണനി
രനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  സപപട്ട്  ലപഭാട്ടുകമ്പഭാള  അതട്ട്  റതീഇന്കസ്റ്റേറട്ട്  ലചേയണലാം.  അതട്ട്  വലനിയ
പ്രശമഭാണട്ട്,  അതനിലനക്കുറനിചട്ട്  ഞഭാനനിവനിലട  പറയന്നനില.  നമ്മുലട
ശദയനില്വരുന്നലതലഭാലാം  പരസരലാം  ചേര്ചലചേയട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കഭാന്  പറഞനിട്ടുണട്ട്.
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ലവള്ളലാം  ലകേഭാടുക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്  കേഴനിയകമഭാ;  അതനിനട്ട്  ഇറനികഗഷന്,  പനി.ഡബബ.ഡനി.
വകുപ്പുകേളനിലല  എഞനിനതീയര്മഭാര്  ആവശവമനിലഭാലത  കറഭാഡട്ട്  ലവടനിലപഭാളനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ബഹുമഭാനലപട  മഭാതബ  ടനി.  കതഭാമസുമഭായനി  ഇതനിലനക്കുറനിചട്ട്  ചേര്ച  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനിയലട  നനിര്കദ്ദേശമുണട്ട്.  നമുക്കട്ട്  ലവള്ളവലാം  ലകേഭാടുക്കണലാം,
കറഭാഡുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കണലാം.  അങ്ങലനയള്ള  നടപടനികേളനികലയട്ട്  നതീങ്ങഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട്:  സര്, കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് കനരനിടുന്ന
ഏറവലാം  വലനിയ  പ്രശലാം  ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേളുലട  ഏകകേഭാപനമനിലഭായ്മയഭാണട്ട്.
ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ. ശതീ. ലകേ. എലാം. ഷഭാജനിയകടയലാം എലന്റെയലാം  മണ്ഡലത്തനിലൂലട
കേടനകപഭാകുന്ന  പഭാത്തറ-പഭാപനിനനികശ്ശെരനി  കറഭാഡട്ട്,  തലകശ്ശെരനി-വളവപഭാറ  കറഭാഡട്ട്,
കേഭാഞങ്ങഭാടട്ട് -കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  കറഭാഡട്ട്  ഇവലയലഭാലാം  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.-യലട
രണഭാലാംഘടത്തനില്  ഉള ലപടുത്തനി  ഇകപഭാള  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള  കറഭാഡുകേളഭാണട്ട്.
പ്രധഭാന വനിഷയലാം  കറഭാഡട്ട്  ടഭാര്  ലചേയതനിനുകശഷമഭാണട്ട്  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ലലപപട്ട്
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതട്ട്.  കറഭാഡട്ട്  ലപഭാളനിക്കുകമ്പഭാള  സസഭാഭഭാവനികേമഭായലാം  ജനങ്ങളനില്നനിനലാം
പ്രതനികഷധമുണഭാകുലാം. അതട്ട് കേഴനിഞട്ട് ബനി.എസട്ട്.എന്.എല്.-കേഭാരുലട കകേബനിളനിലന്റെ പ്രശലാം
വരുലാം,   അവര് കകേസട്ട്  ലകേഭാടുക്കുലാം.  ഇങ്ങലനയള്ള ഒകടലറ നൂലഭാമഭാലകേള വരനികേയഭാണട്ട്.
ഇത്തരലാം  പ്രശങ്ങള  ഭഭാവനിയനില്   ഒഴനിവഭാക്കഭാന്  പനി.ഡബബ.ഡനി.-യലട  കനതൃതസത്തനില്
കപ്രഭാപര്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷനുണഭാകേണലാം.  മഭാത്രമല,  കറഭാഡട്ട്  ലപഭാളനിച്ചുകേഴനിഞഭാല്
അതനിലന്റെ  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.-യലട  സ്റ്റേനിയറനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനി
അലാംഗതീകേരനിക്കണലമങനില്  മഭാസങ്ങള  കേഭാത്തനിരനികക്കണനിവരുലാം.  ഇത്തരലാം  പ്രശങ്ങള
ഒഴനിവഭാക്കഭാന് ഫലപ്രദമഭായ നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണലമന്നട്ട്  ബഹുമഭാനവനഭായ മനനികയഭാടട്ട്
അഭവര്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്: സര്,  വന്കേനിട ജലകസചേന പദതനികേളക്കട്ട് ഭതീമഭാകേഭാരമഭായ
ലലപപ്പുകേള  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിലനഭാഴനിലകേ  മറട്ട്  കകേബനിളുകേള  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഡകട്ട്
എലന്നഭാരു  സലാംവനിധഭാനലാം  ലകേഭാണ്ടുവന്നനിട്ടുണട്ട്.  ആ  ഡകനില്ക്കൂടനി  എലഭാ  കകേബനിളുലാം
കേടനകപഭാകുന്ന  സലാംവനിധഭാനലത്തക്കുറനിചഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  ആകലഭാചേനിക്കുന്നതട്ട്.  അതനിനട്ട്
കേമ്പനനികേള  ഇകപഭാള  പണമടയണ.  അതനിനുള്ള  വഭാടകേലയക്കുറനിലചഭാലക്ക
ആകലഭാചേനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  വന്കേനിട  പദതനികേളക്കഭായനി  വലനിയ  ലലപപട്ട്
സ്ഥഭാപനിക്കുകമ്പഭാള  പനി.ഡബബ.ഡനി.  എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം ബന്ധലപട വഭാടര് അകതഭാറനിറനി
ഉകദവഭാഗസ്ഥരുലാം കമല്കനഭാടലാം വഹനിക്കണലമന്നട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുലണങനിലുലാം പലരുലാം അതട്ട്
ലചേയഭാറനില.  അവര്  കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കുന്ന  സ്ഥലങ്ങളനിലലഭാനലാം  പ്രശമുണഭാകേഭാറനില.
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പത്രമഭാധവമങ്ങള കേഭാരവമറനിയഭാലത,  ലലപപട്ട് ലപഭാടനി,  ഒരു ഭഭാഗത്തട്ട് ലവള്ളലാം കേനിട്ടുന്നനില,
അതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാന്  പനി.ഡബബ.ഡനി.  അനുവദനിക്കുന്നനില  എലന്നഭാലക്കപറയലാം.
അനുവദനിചഭാല്  കറഭാഡട്ട്  ലവടനിലപഭാളനിച്ചുലവന്നട്ട്  പറയലാം.  രണനിനുലാം  നമ്മേലള
കുറലപടുതകേയഭാണട്ട്.  അങ്ങലനയള്ള  വഭാര്ത്തകേള  കമതീകേരനിക്കണലാം.  വര്ഷങ്ങളഭായനി
സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുളള  ലലപപ്പുകേള  മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുലാം.  എനഭായഭാലുലാം
ഇതനിലനഭാരു  പ്രകതവകേ  കപഭാളനിസനിയണഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആ  കപഭാളനിസനി  അനുസരനിചട്ട്
ലചേയഭാല്  ഒരു  പ്രശവമുണഭാകേനില.  വന്കേനിട  പദതനികേളക്കുകവണനി  ലലപപട്ട്
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനില് കുകറക്കൂടനി ശദയണഭാകേണലാം. 

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം:  സര്, നമ്മുലട കറഭാഡുകേളക്കട്ട് കൃതവമഭായ ഡനിലലസന്
ഉണഭാകേണലാം. പലകപഭാഴുലാം എഞനിനതീയര്മഭാര് അക്കഭാരവത്തനില് തതീലര ശദനിക്കഭാറനില.
എലനങനിലുലാം  കുകറ  എഴുതനിവനിടുന്നതലഭാലത  അതനിനു  കൃതവമഭായനി  ഡനിലലസന്
പലകപഭാഴുലാം ഉണഭാകേഭാറനില.  ലലവല്സട്ട് എടുക്കുന്നതനിലുലാം റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുന്നതനിലുലാം
വലനിയ  അഴനിമതനി  നടക്കുനലണനള്ളതട്ട്  ഒരുപകക്ഷ  തഭാങളുലടയലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണഭാകുലാം.  പനി.ഡബബ.ഡനി.  കറഭാഡുകേളുലട  ഓകരഭാ  പതമതീററനിലുലാം
ഡതീലറയ്ല്ഡട്ട്  കഡ്രൈഭായനിലാംഗട്ട്  അടക്കമുള്ള  കൃതവമഭായ  ഡനിലലസനുണഭാക്കണലമന്നട്ട്
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുകമഭാ?  ഇത്തരത്തനിലുള്ള ഡനിലലസന് കറഭാഡുകേളഭാണട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.-
യലട  ഒരു  പ്രകതവകേത.  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  കറഭാഡുകേളനിലല  ഏറവലാം  പ്രധഭാനലപട
കറഭാഡഭാണട്ട്  ലപരുമ്പനിലഭാവട്ട്-നനിലമ്പൂര് കറഭാഡട്ട്.  സ്ഥലലമടുപനിലന്റെ തടസ്സലാംമൂലലാം ചേനില
ഭഭാഗങ്ങളനില്  പണനി  തുടങ്ങനിയനിടനില.   അതനികനഭാലടഭാപമുള്ള  മറ്റു  പല
ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  കറഭാഡുകേളുലാം രണഭാലാംഘടത്തനില് പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട്
പല  സ്ഥലങ്ങളനിലുലാം  സ്ഥലലമടുപനിലന്റെ  ആവശവമുണഭാകുന്നനില.  ഇതനിലന  സട്ട് പനിറട്ട്
ലചേയ്തുലകേഭാണട്ട്   സ്ഥലകമലറടുപട്ട്  ആവശവമനിലഭാത്ത  സ്ഥലങ്ങളനില്  എത്രയലാം
ലപലടന്നട്ട് പണനി തുടങ്ങഭാനുള്ള  കമതീകേരണലാം ഉണഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  അങ്ങയലട  പ്രധഭാന  കചേഭാദവലാം  ഡനിലലസന്
സലാംബന്ധനിചഭാണട്ട്.  ശരനിയഭാണട്ട്,  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ഒരു  ഡനിലലസനുലാം
കകേരളത്തനില്  സസതീകേരനിക്കഭാറനിലഭായനിരുന.  പഭാലങ്ങളക്കുലാം  ലകേടനിടങ്ങളക്കുലാം
മഭാത്രകമയള,  അതുതലന്ന ലതറഭായനിരുന.  ലപഭാതുകവ  ലകേ.ലഎ.ലഎ.എഫട്ട്.ബനി.-യനില്
പ്രധഭാനലപട  എലഭാ  കറഭാഡുകേളക്കുലാം  ഡനിസസന്  തയഭാറഭാക്കനിയഭാണട്ട്  ലചേയ്യുന്നതട്ട്.
കറഭാഡുകേളക്കട്ട്  ഇകപഭാള  ഡനിലലസന്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  തുടര്നള്ള
കറഭാഡുകേളക്കുലാം ഡനിലലസന് ഉണഭാകുലാം. 

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം:  സര്,  പനി.ഡബബ.ഡനി.  കറഭാഡട്ട്
കുത്തനിലപഭാളനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിലയയഭാണട്ട്  കുറലാം
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പറയന്നതട്ട്.  പനി.ഡബബ.ഡനി.-ക്കട്ട്  ഒരു  ലലപസയലാം  ലകേടനിവയഭാലത  റനിലയന്സട്ട്  എന്ന
സ്ഥഭാപനലാം ഒരു അനുമതനിയലാം കൂടഭാലത കറഭാഡുകേള കുഴനിക്കുനലണന്ന കേഭാരവലാം അങ്ങയലട
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിലയ  ഇവനിലടയഭാരുലാം
കുറലപടുത്തനിയനിടനില.  ആരഭാണട്ട് കുറലപടുത്തനിയതട്ട്?   വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയലട ലലപപട്ട്
ലപഭാട്ടുലാം.  ആവശവമുള്ള  സ്ഥലത്തട്ട്  ലലപപനിടഭാലത  കറഭാഡനിനുനടുവനില്ക്കൂടനി  സപപനിടട്ട്,
ലവടനിലപഭാളനിക്കഭാന്  പനി.ഡബബ.ഡനി.  കൂട്ടുനനില്ക്കുന്ന കേഭാരവമഭാണട്ട്  പറഞതട്ട്.   എലഭാലാം
ശദനിച്ചുകകേളക്കണലാം.  രണട്ട് വകേപ്പുകേളുലാം അനഭാവശവലാം കേഭാണനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
അലഭാലത ഒരു ഭഭാഗത മഭാത്രമല.   റനിലയന്സട്ട് ലലപസയടയഭാലത കുത്തനിലപഭാളനിലചന്നട്ട്
ആരഭാണട്ട്  പറഞതട്ട്?  അങ്ങലന  കുത്തനിലപഭാളനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കനില.  അവര്
ലലപസയടയലാം,  പകക്ഷ കതഭാന്നനിയതട്ട് ലചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട് ശതീ.  ടനി.  ഒ.  സൂരജട്ട്
ഇറക്കനിയ  ബന്ധലപട ജനി.ഒ.  മുഴുവന് കേവഭാന്സല് ലചേയ്തു.  മൂനമഭാസലാം ലതഭാടഭാന് ഞഭാന്
സമ്മേതനിചനില.  അവസഭാനലാം മരവഭാദയട്ട് വന,  കേനികലഭാമതീറര് കേണക്കഭാക്കനി ലലപസയടചനിടട്ട്
കകേബനിള  ഇട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  എവനിലടലയങനിലുലാം  അങ്ങലനയലണങനില്
എലാം.എല്.എ.  ഇടലപടട്ട്  പണനി  നനിര്ത്തനിവയനിക്കണലാം.   അങ്ങലനയള്ള ഒരു കേഭാരവവലാം
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് അലാംഗതീകേരനിചനിടനില. 

ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന്:  സര്,  എനനിക്കട്ട്  എന്.എചട്ട്.-മഭായനി  ബന്ധലപട
കചേഭാദവമഭാണട്ട്  കചേഭാദനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.   എന്.എചട്ട്.  17-ഉലാം  എന്.എചട്ട്.  47-ഉലാം  ഉളലപലട
സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  നഭാഷണല്  ലലഹകവകേള  സര്വതീസട്ട്  കറഭാകഡഭാടുകൂടനി
വനികേസനിപനിക്കണലമങനില്  60  മതീറര്  ആവശവമഭാലണന്നട്ട്  പറയകേയലാം  കകേരളത്തനിലല
പ്രകതവകേ സഭാഹചേരവത്തനില് അതട്ട് 45 മതീററഭായനി നമ്മേള നനിജലപടുതകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
45  മതീററഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  സ്ഥലലമടുപനിനട്ട്  നഭാഷണല് ലലഹകവ
അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്  പൂര്ണ്ണ  സഹകേരണലാം  ഉറപഭാക്കനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് ഇവനിലട ഒരു കചേഭാദവത്തനിനുത്തരമഭായനി പറഞനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുമഭായനി
ബന്ധലപടട്ട്  ചേനില  വനിവഭാദങ്ങള  നടക്കുനണട്ട്.  ഇഇ  45  മതീററനില്  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള എവനിലട എത്തനി; അതുമഭായനി ബന്ധലപട കേഭാരവങ്ങള
തസരനിതഗതനിയനില് നതീങ്ങുനകണഭാ?  നമ്മുലട നഭാഷണല് ലലഹകവയലട സ്ഥനിതനി വളലര
ദയനതീയമഭാണട്ട്.  എന്.എചട്ട്. 966-ലല മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട് ലലബപഭാസുലാം മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട് ടഇണ്
വനികേസനവലാം  അതനിലന്റെ  ലപ്രഭാകപഭാസലുലാം  കപഭായനിടട്ട്  കുകറ  മഭാസങ്ങളഭായനി.  അതട്ട്  രണ്ടുലാം
എവനിലടലയത്തനിലയനള്ള കേഭാരവലാംകൂടനി അറനിയഭാന് തഭാല്പരവമുണട്ട്. 
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ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  ഇഇ കചേഭാദനിചലതഭാനലാം ഇഇ കചേഭാദവത്തനിലുള്ള
കേഭാരവമല.  ഇതട്ട് ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലത്തപറനി മഭാത്രമഭാണട്ട്.  എങനിലുലാം ബഹുമഭാനലപട
ലമമ്പര് കചേഭാദനിച സ്ഥനിതനിക്കട്ട് പറയഭാലാം. 

മനി  .    സതീക്കര്:  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗങ്ങള കചേഭാദവത്തനിലനിലഭാത്ത കേഭാരവങ്ങള
കചേഭാദനിചഭാല് മനനിക്കട്ട് എങ്ങലന ഉത്തരലാം പറയഭാന് സഭാധനിക്കുലാം? 

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  നഭാഷണല്  ലലഹകവയലട  കേഭാരവത്തനില്  80
ശതമഭാനലാം  ലപഭാസഷനുലണങനികല  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  കേഴനിയകേയളലവന്നഭാണട്ട്
നനിയമലാം.  ബഹുമഭാനലപട  കകേന്ദ്രമനനി  ശതീ.  നനിതനിന്  ഗഡ്കേരനിയമഭായനി
ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനി ചേര്ചലചേയട്ട് അതട്ട്  60 ശതമഭാനമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. കേണ്ണൂര്-
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്-മലപ്പുറത്തനിലന്റെ  ഒരുഭഭാഗലാംവലര  നനിര്മ്മേഭാണലാം  തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട്
തടസ്സമനില.   അതനിലന്റെ   കനഭാടനിഫനികക്കഷന്  നടത്തഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
കേഴനിഞ  18-ാം  തതീയതനി  ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനി  മൂന്നഭാമലത്ത  തവണ
എന്.എചട്ട്.എ.ലഎ.  ഉകദവഭാഗസ്ഥരുലട  കയഭാഗലാംവനിളനിചട്ട്  കൃതവമഭായനി  കേഭാരവങ്ങള
കമഭാണനിറര് ലചേയ്യുകേയണഭായനി.  ബഭാക്കനിയള്ള സ്ഥലങ്ങളനില് ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനട്ട്
കദവഭാലയങ്ങളകപഭാലുള്ള പ്രശങ്ങളുണട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് എലഭാലാം സജതീവമഭായനിത്തലന്ന
ലചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.  അതനില്  വനിഷമനിചനിടട്ട്  കേഭാരവമനില.  കേഴനിഞ  അഞവര്ഷലാം
ലചേയനിലകലഭാ.  ഇതനിനകേത്തട്ട്  ധഭാരഭാളലാം  പ്രശങ്ങളുണട്ട്.  അമ്പലലാം  ലപഭാളനിക്കണലാം.
അറനിയഭാമകലഭാ  കകേരളത്തനിലല  അമ്പലരഭാഷ്ട്രതീയലാം.  അതുകപഭാലുള്ള  കേഭാരവങ്ങളനില്
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സജതീവമഭായനി നനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  ഇതനില് പ്രകതവകേ
തഭാല്പരവമുണട്ട്. അങ്ങട്ട് പറഞ കറഭാഡുലാം നമുക്കട്ട് ചേര്ച ലചേയഭാലാം.

ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി:  സര്,  മണ്ണുത്തനി-അങമഭാലനി  നഭാലുവരനിപഭാത
എന്.എചട്ട്.എ.ലഎ.,  ബനി.ഒ.ടനി.  വവവസ്ഥയനില്  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  നനിരവധനി  അപഭാകേതകേള  നനിലനനില്ക്കുന.   അനുബന്ധ
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേകയഭാ  സുരക്ഷഭാനടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയനിടനില.   ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിരവധനി  അപകേടങ്ങളുലാം
മരണങ്ങളുലാം  നനികതവന  സലാംഭവനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇഇയനിലട
പഭാലനികയക്കരയനിലുണഭായനിരുന്ന  ഒരു  കറഭാഡട്ട്  രണഭാഴ്ച  മുമ്പട്ട്  കടഭാള  കേമ്പനനി
അടച്ചുലകേടനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  രണര  മതീറര്  വതീതനിയണഭായനിരുന്ന  കറഭാഡട്ട്  ഒന്നര
മതീററഭാക്കനി ചുരുക്കനി ജനങ്ങളുലട സഞഭാര സസഭാതനവലാം നനികഷധനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഇതനിലനതനിലര  അവനിലട  സഭാര്വത്രനികേമഭായ  ജനകരഭാഷവലാം  പ്രതനികഷധവലാം
ഉയര്നവന്ന  സഭാഹചേരവത്തനില്  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  അവസ്ഥ
പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കഭാന് അങ്ങട്ട് അടനിയനരമഭായനി ഇടലപടട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  ഇഇ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നതനിനുകശഷലാം  നഭാഷണല്  ലലഹകവയനിലുള്ള  5  കടഭാളുകേള  അവസഭാനനിപനിച്ചു,
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനലാം  സഹഭായനിച്ചു.  ശതീ.  എലാം.  സസരഭാജനിലന്റെ  ഇടലപടലനിലന്റെ
ഫലമഭായനി  സലാംസ്ഥഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് നടതന്ന  കടഭാള ഒലരണ്ണലാം അവസഭാനനിപനിച്ചു.
ഇഇ 31-നട്ട് രഭാത്രനി 12.00 മണനിക്കട്ട്, അതഭായതട്ട് കകേരളപനിറവനി തുടങ്ങുന്ന സമയത്തട്ട്
ലനടുമ്പഭാകശ്ശെരനി  എയര്കപഭാര്ടട്ട്  കറഭാഡനിലുള്ള  മൂലന്നണ്ണത്തനിനട്ട്  കടഭാള
അവസഭാനനിപനിക്കഭാന്  ഉത്തരവട്ട്  ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഏഴുകകേഭാടനിരൂപ
സലാംസ്ഥഭാന  ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  നഷ്ടമുണഭാകുലമങനിലുലാം  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന്
പറഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  പഭാലനികയക്കരയനികലതട്ട് തര്ക്കമുള്ളതഭാണട്ട്. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് അതട്ട്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഇടലപടട്ട്  ലചേയഭാന് കേഴനിയലമങനില് ലചേയ്യുലാം.
ഞഭാന്  അവനിടലത്ത  പഞഭായതകേകളഭാടട്ട്  കചേഭാദനിക്കുകേയഭാണട്ട്,  നനിങ്ങളക്കതട്ട്
തുറനലകേഭാടുത്തഭാല്  എനഭാണട്ട്  പ്രശലാം?  ജനങ്ങള  ഇടലപടട്ട്  ഒലരണ്ണലാം
അവസഭാനനിപനിചകലഭാ?  തുറക്കഭാന്  സമ്മേതനിചനിലകലഭാ.  കുകറലയഭാലക്ക
ജനപ്രതനിനനിധനികേള  ഇടലപടണലാം.  ലലഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവലണങനില്
ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്  ലപറതീഷന്  ലകേഭാടുക്കണലാം.  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്  കേഭാരവലാം
പറഞഭാല്  മനസ്സനിലഭാകേനികല.  ജനങ്ങളക്കട്ട്  കദഭാഹകേരമഭായ  നടപടനികേള
അവസഭാനനിപനിക്കഭാന് കലഭാക്കല് കബഭാഡതീലസഭാലക്ക കവണതട്ട് ലചേയണലാം.  എന്നഭാലുലാം
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  മഭാറഭാന്  കേഴനിയന്നതഭാലണങനില്  മഭാറ്റുന്നതഭാണട്ട്.
കടഭാളുകേളനില്  ഇകപഭാള  ഏലഴണ്ണലാം  അവസഭാനനിപനിച്ചു.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കടഭാള  ഫതീ
കസ്റ്റേറനിനുകവണനിയഭാണട്ട് നനിലനനില്ക്കുന്നതട്ട്, കടഭാളനിനുകവണനിയല.  

കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട്:  സര്,  എലന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്
ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.-യനിലുളള  പഭാലഭാ-ലപഭാന്കുന്നലാം കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഏതഭാണട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിലന്റെ  അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  ലപഭാന്കുന്നലാം  മുതല്  പുനലൂര്
വലരയളള  രണഭാലാംഘട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എകപഭാള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴനിയലാം?
കേഭാഞനിരപളളനി  ലലബപഭാസട്ട്  അവനിടലത്ത  ഏറവലാം  വലനിയ  ശഭാപമഭാണട്ട്.   കേനിഴക്കന്
കമഖലയനിലൂലട  കേടനകപഭാകുന്ന  ആളുകേള  ഏലറ  ബുദനിമുടനുഭവനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
കേഭാഞനിരപളളനി ലലബപഭാസനിനട്ട് സ്ഥലലാം ഏലറടുക്കഭാനഭായനി കേഴനിഞ ബഡ്ജറനില്  20
കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചതഭാണട്ട്.  പലക്ഷ,  കസഭാഷവല്  അസലസ്മെന്റെട്ട്  സ്റ്റേഡനി
ഉളലപലടയളള  കേഭാരവങ്ങള  ഇതുവലര  നടപഭാക്കനിയനില  എന്നതഭാണട്ട്  പ്രധഭാനലപട
കേഭാരവലാം. അതട്ട് തസരനിതലപടുത്തഭാനുളള നടപടനി കൂടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  അങ്ങട്ട്  ഉന്നയനിച  പ്രശലാം  വനിശദമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  അങ്ങയലട  സഹകേരണകത്തഭാലട   കകേഭാണ്ഫറന്സട്ട്  വനിളനിച്ചുകൂടനി
അക്കഭാരവലാം  പ്രകതവകേലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഉചേനിതമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട്
ഉറപ്പുനല്കുന.

ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര്:  സര്,  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  ലചേയ്യുന്ന  പുതനിയ
കപ്രഭാജക്ടുകേലളലഭാലാം നന്നഭായനി ഡനിലലസന് ലചേയഭാണട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് കപഭാകുന്നലതന്നട്ട്
ബഹുമഭാനലപട മനനി ഇവനിലട പറഞ്ഞു. കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ഇഇ അടുത്തകേഭാലത്തട്ട് പഴയ
മലബഭാര്  പഭാകക്കജനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേഭാടനികേള  ലചേലവഴനിചട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായ  ഒരു
ലകേടനിടമുണട്ട്.   സമുദതതീരതളള  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  മുകേളനില്  റൂഫനിലാംഗട്ട്  നടത്തനിയതട്ട്
ഷതീറട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട്.  രണ്ടുവര്ഷലാംലകേഭാണട്ട് അതട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായലാം  തുരുലമ്പടുത.
അവനിലട സലാംഭവനിചതട്ട്, ഇവനിടലത്ത ആര്ക്കനിലടക്ചര് വനിലാംഗഭാണട്ട് അതട്ട് ഡനിലലസന്
ലചേയതട്ട്.  അവര്  ലലസറട്ട്  കേഭാണഭാലത,  ഇതട്ട്  സമുദതതീരത്തഭാകണഭാ,
മലകയഭാരത്തഭാകണഭാലയന്നട്ട് പഠനിക്കഭാലതയഭാണട്ട് ലചേയതട്ട്. അവലര കുറലാംപറയകേയല.
ഡനിലലസന്/ആര്ക്കനിലടക്ചര്  വനിലാംഗുകേളുലട  റതീജനിയണല്  ഓഫതീസുകേള
എറണഭാകുളതലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടുലാം  ഉലണങനില്  ഇഇ  പ്രശലാം  പരനിഹരനിക്കഭാനഭാകുലാം.
ഡനിലലസനനിലാംഗനിലന്റെ  കേസഭാളനിറനി  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്   ബഹുമഭാനലപട  മനനി
മുന്കേലയടുക്കുകമഭാ എന്നതഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് അറനികയണതട്ട്.

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  പ്രധഭാനലപട കറഭാഡുകേളലക്കലഭാലാം ഡനിലലസന്
ഏര്ലപടുത്തഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേഭാഴനികക്കഭാടുളള  അങ്ങട്ട്  പറഞകേഭാരവലാം
ലതഭാട്ടുമുമ്പട്ട് നടന്നതഭാണട്ട്, അതുലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.

മനി  .   സതീക്കര് : കചേഭാദവലാം നമ്പര് *542

ഏലറടുത്ത ഭൂമനിയലട നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നനിശ്ചയനിചതനിലല അപഭാകേത 

2 (*542) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :
  ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുലലസന് തങ്ങള:
  ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര്  :

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബ്ബട്ട്:  തഭാലഴക്കഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ? 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ഭൂമനിക്കട്ട്  നവഭായവനില  നനിശ്ചയനിചട്ട്
പ്രസനിദലപടുതന്നതനിനട്ട്  മുന്പട്ട്,  ലപഭാതു  ആവശവത്തനിനട്ട്  ഏലറടുക്കുന്ന ഭൂമനിവനില
നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവന്ന മഭാനദണ്ഡലമനഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

http://niyamasabha.org/codes/14kla/session_2/ans/s00542-271016-895867827001-02-14.pdf
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(ബനി) നനിലവനിലല പഭാകക്കജട്ട് എനഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നവഭായവനില നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനുമുന്പട്ട് വനില കുറച്ചുകേഭാണനിചട്ട് രജനിസ്റ്റേര്
ലചേയനിട്ടുളള  ആധഭാരങ്ങളുലട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  നനിശ്ചയനിച  തുച്ഛമഭായ
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  കൂടനിക്കനിടഭാന്  നല്കേനിയ  ആയനിരക്കണക്കഭായ  കകേസ്സുകേള
തതീര്പഭാകേഭാലത  കേനിടപ്പുളള  കേഭാരവവലാം  ഭൂമനി  വനിട്ടുനല്കേനിയ  പഭാവലപട  ഭൂവടമകേള
കകേസട്ട് നടത്തഭാന് സഹനിക്കുന്ന കേഷ്ടനഷ്ടങ്ങളുലാം ശദയനില് വന്നനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)   എങനില് അത്തരലാം കകേസ്സുകേള നവഭായമഭായ നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കേനി
തതീര്പഭാക്കഭാനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്): സര്, 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ഭൂമനിക്കട്ട്  നവഭായവനില  നനിശ്ചയനിചട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിചതട്ട്  
1-4-2010-ലഭാണട്ട്.  അതനിനുമുന്പട്ട്  ഭൂമനികയലറടുക്കല്  നടപടനിക്കട്ട്  ഭൂമനി  വനില
നനിശ്ചയനിചനിരുന്നതട്ട്  1894-ലല  കകേന്ദ്ര  സ്ഥലലമടുപട്ട്  ആക്ടുലാം  1990-ലല  കകേരള
സ്ഥലലമടുപട്ട്  ചേടങ്ങളുലാം  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.  ലപഭാനലാംവനില  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
നനിശ്ചയനിക്കുന്നതട്ട്  4(1)  വനിജഭാപനലാം  പ്രസനിദലപടുത്തനിയ  തതീയതനികേളനില്
വസ്തുവനിനുള്ള കേകമ്പഭാളവനില അനുസരനിചഭാണട്ട്. (ലസക്ഷന് 23 (1)(1) എല്.എ.ആകട്ട്
1894)  അതനിനഭായനി  കകേരള  സ്ഥലലമടുപട്ട്  ചേടലാം  10  പ്രകേഭാരലാം  സമഭാനഭൂമനികേളുലട
വനിലയഭാധഭാരങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്  4(1)  വനിജഭാപന  തതീയതനിക്കുമുമ്പട്ട്  3
വര്ഷക്കഭാലയളവനില്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  കയഭാഗവമഭായ  വനിലയഭാധഭാരങ്ങള,
ലപഭാനലാംവനില  ഭൂമനിയലട  5  കേനികലഭാമതീറര്  ചുറളവനില്ലപട  വസ്തുക്കളുലട
വനിലയഭാധഭാരങ്ങള എന്നനിവ അടനിസ്ഥഭാനമഭാക്കനിയഭാണട്ട് ഭൂമനി വനില നനിശ്ചയനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)  1-1-2014-ലല  പുതനിയ  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  ലപഭാനലാംവനില
നടപടനികേളക്കട്ട്  ആകനിലല  രണഭാലാം  പടനികേയനില്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  പഭാകക്കജുലാം
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല്  പ്രകതവകേ  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കുകവണനിയള്ള  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കല്  നടപടനികേളക്കട്ട്  കൂടുതല്  ആനുകൂലവലാം  നല്കേനിലക്കഭാണട്ട്  ഈ
പഭാകക്കജനില് ഏര്ലപടഭാന് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സഭാധനിക്കുലാം.

(സനി)  സഭാധഭാരണയഭായനി  ലപഭാനലാംവനില  നടപടനികേളക്കട്ട്  അടനിസ്ഥഭാനവനില
നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വനിലകുറചട്ട്  രജനിസ്റ്റേര്  ലചേയനിട്ടുള്ള  വനിലയഭാധഭാരങ്ങള
സസതീകേരനിക്കഭാറനില.  സമതീപ  ഭൂമനികേളുലട  കേകമ്പഭാളവനിലയട്ട്  കയഭാജനിക്കുന്ന
വനിലയഭാധഭാരങ്ങള  മഭാത്രകമ  വനില  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനു  പരനിഗണനിക്കുകേയള.
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എന്നഭാലുലാം ലപഭാനലാംവനില നനിയമപ്രകേഭാരലാം വനിലയഭാധഭാരങ്ങളുലട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
നനിശ്ചയനിക്കുന്ന വനിലമഭാത്രകമ  ലപഭാനലാംവനില  നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തനിനട്ട്  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
നല്കുവഭാന് നനിര്വഭാഹമുള.  ഇകതഭാലടഭാപലാം നനിയമത്തനില് അനുശഭാസനിക്കുന്ന  30%
സമഭാശസഭാസലാം,  12%  അധനികേഭൂമനി  വനില  എന്നനിവകൂടനി  നല്കുന.  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
കുറഞ്ഞുകപഭായനിലയന്നട്ട് പരഭാതനിയള്ള ലപഭാനലാംവനില കകേസുകേള കകേഭാടതനിയനില് റഫര്
ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  നനിയമലാം  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന.  കകേഭാടതനി  വനിധനിപ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനിവനില
വര്ദനിപനിക്കുന്ന  കകേസ്സുകേളനില്  കകേഭാടതനിവനിധനിക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  കൂടനിയ
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കുനണട്ട്.  വനിധനിപ്രകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്ന  ഉയര്ന്ന
നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തനിനട്ട് ആദവലത്ത  1  വര്ഷലാം  9%,  പനിന്നതീടുള്ള വര്ഷങ്ങളക്കട്ട്  15%
നനിരക്കനില് പലനിശയലാം നല്കുനണട്ട്. പുതനിയ ലപഭാനലാംവനില നനിയമലാം 2014 ജനുവരനി
മുതല്  പ്രഭാബലവത്തനില്  വരനികേയലാം  ആയതനില്  ലസക്ഷന്  25  മുതല്  30  വലര
പറയന്ന  രതീതനിയനില്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  100%  ലസഭാകലഷവലാം,  12%  അധനികേവനില
എന്നനിവ  ഉളലപലട  ഭൂവടമകേളക്കട്ട്  ലഭനിക്കുകേയലാം  ലപഭാനലാംവനില  നടപടനികേള
ബഭാധനിക്കലപടുന്ന  എലഭാ  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം/വവക്തനികേളക്കുലാം  നനിയമത്തനിലല
ലഷഡക്യൂള II-ല് പറയന്ന ആര് & ആര്-ഉലാം നല്കുനണട്ട്.

(ഡനി)  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കേനി  ഭൂമനി  ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള  കകേസ്സുകേളനില്  വനില
സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനിയലണങനില്  ആയതട്ട്  സബട്ട്  കകേഭാടതനിയനികലക്കട്ട്  റഫര്
ലചേയ്യുകേയലാം കകേഭാടതനിയനില് കകേസട്ട് പരനിഗണനിചട്ട് വനില സലാംബന്ധനിച വനിധനി ലഭനിചഭാല്
അത്തരത്തനിലുള്ള  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  മഭാത്രകമ  ഭൂമനിയലട
അടനിസ്ഥഭാന  വനില  ഉയര്ത്തഭാന്  നനിയമത്തനില്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള.  അങ്ങലന
ലഭനിക്കുന്ന  കകേസ്സുകേളനില്  പലനിശസഹനിതലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ഉയര്ത്തനി
നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല: സര്, ലപഭാതു ആവശവത്തനിനട്ട് ഭൂമനി ഏലറടുക്കുകമ്പഭാള
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനുള്ള വവവസ്ഥകേള പല കേഭാലഘടങ്ങളനിലഭായനി
പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനിലുളള  പഭാകക്കജട്ട്  മുന്കേഭാലങ്ങലള  അകപക്ഷനിചട്ട്
ഉടമകേളക്കട്ട്   ഏലറ  ഗുണകേരമഭാണട്ട്.  മഭാര്ക്കറട്ട്  വനിലയലാം  മറട്ട്  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം
ഉഭയകേക്ഷനി  ചേര്ചയനിലൂലടയലാം  ലനകഗഭാകഷവഷനനിലൂലടയലാം  തതീരുമഭാനനിക്കുകേ
യഭാണനികപഭാള  ലചേയ്യുന്നതട്ട്.  മഭാത്രമല,  ഭൂമനി  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  വനിട്ടുലകേഭാടുകക്കണനി
വരുന്നവര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുളള  സ്ഥലവലാം  അതുകപഭാലല  വവവസഭായ
ആവശവത്തനിനഭാലണങനില് ഭൂമനി വനിട്ടുലകേഭാടുക്കുന്ന കുടുലാംബത്തനിലല ഒരഭാളക്കട്ട് കജഭാലനി
നല്കേഭാനുളള  വവവസ്ഥയലമഭാലക്ക  നനിലവനിലല  പഭാകക്കജനിലുളളതുലകേഭാണട്ട്  ഭൂമനി
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വനിട്ടുലകേഭാടുക്കഭാന്  ഭൂവടമകേള  മുകന്നഭാട്ടുവരുന്ന  സഭാഹചേരവലാം  ഇന്നട്ട്  കേഭാണനണട്ട്.
2010 -ല്  ലഫയര്  വഭാലബ  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പട്ട്  വനിവനിധ  ലപഭാതു
ആവശവങ്ങളക്കഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  അകേസയര്  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  അതനിനട്ട്
നഷ്ടപരനിഹഭാരതകേ  കേണക്കഭാക്കഭാന്  സസതീകേരനിച  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എലനഭാലക്ക
ആയനിരുന?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  അതട്ട്  വളലര  വവക്തമഭായനി  ചൂണനിക്കഭാ
ണനിചനിട്ടുളളതഭാണട്ട്. 1894-ലല നനിയമത്തനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട് അതനിനുമുമ്പട്ട്
വനില നനിശ്ചയനിചനിരുന്നതട്ട്. 

ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല:  സര്,  2010-ല്  ലഫയര്വഭാലബ  നനിശ്ചയനിക്കുന്ന
തനിനുമുമ്പുളള  അവസ്ഥ  വളലര  വവതവസ്തമഭായനിരുന.  സ്റ്റേഭാമ്പട്ട്  ഡക്യൂടനി  ലഭനിക്കഭാന്
ഭൂമനിയലട  വനില  വളലര  തഭാഴനികയ  ആധഭാരങ്ങളനില്  കേഭാണനിക്കഭാറുണഭായനിരുനളള.
ലസന്റെനിനട്ട്  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  വനിലയളളനിടത്തട്ട്  പതനിനഭായനിരലാം  രൂപകപഭാലുലാം
ആധഭാരത്തനില്  കേഭാണനിക്കഭാറനില.  ലപഭാതു ആവശവത്തനിനട്ട്  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുകമ്പഭാള
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇപ്രകേഭാരലാം  വനിലകുറചട്ട്  രജനിസ്റ്റേര്ലചേയ
ആധഭാരങ്ങളനിലല  കയവനിലയഭാണട്ട്  അടനിസ്ഥഭാനമഭാക്കനിയനിരുന്നതട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്
യഥഭാര്തത്തനില്  ലഭനികക്കണ  വനിലയലട  പത്തനിലലഭാനകപഭാലുലാം  അത്തരക്കഭാര്ക്കട്ട്
ലഭനിക്കുന്നനില.   അകപഭാള  സസഭാഭഭാവനികേമഭായലാം  അവര്  കകേഭാടതനിലയ  സമതീപനിക്കുലാം.
എലനങനിലുലാം വനിലവര്ദനവട്ട് കകേഭാടതനി അനുവദനിചഭാല് ബന്ധലപട ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്
അപതീലനിനട്ട്  കപഭാകുലാം.  അകപഭാള  ഇവര്  കമല്കക്കഭാടതനിലയ  സമതീപനിക്കുലാം.
ചുരുക്കത്തനില്  ലകേഭാടുത്ത  ഭൂമനിക്കുളള  വനിലയലാം  കേനിട്ടുന്നനില,  കേയനിലുളള  കേഭാശട്ട്
കകേഭാടതനിലചലവനിനഭായനി  വനിനനികയഭാഗനികക്കണനിവരനികേയലാം  ലചേയ്യുന്ന
ദഇര്ഭഭാഗവകേരമഭായ അവസ്ഥയഭാണട്ട് ഇകപഭാള വന്നനിരനിക്കുന്നതട്ട്. ഇതനിനട്ട് പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്: സര്, ഇതട്ട് വളലര ഗഇരവമഭായനി  ആകലഭാചേനികക്കണ

വനിഷയമഭാണട്ട്.  യഥഭാര്ത സ്റ്റേഭാമ്പട്ട് ഡക്യൂടനി കേഭാണനിക്കഭാലത ഏലതങനിലുലാം വവക്തനികേള

രജനികസ്ട്രേഷന് നടത്തനിയനിട്ടുലണങനില് അതനിനുളള ഉത്തരവഭാദനിതസലാം ഗവണ്ലമന്റെനിനല.

ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  കേനികടണ  പണലാം  യഥഭാര്തത്തനില്  കുറയകേയഭാണട്ട്  ലചേയ്യുന്നതട്ട്.

അത്തരലാം  ഭൂമനികേള  അകേസയര്  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  വനില  കുറഞ്ഞുകപഭാകുനലവന്നട്ട്

പരനിതപനിചനിടട്ട് കേഭാരവമനില. ഗവണ്ലമന്റെനിലന സലാംബന്ധനിചനിടകത്തഭാളലാം അകേസനിസനിഷന്
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നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്,  സമതീപലത്ത  അഞട്ട്  കേനികലഭാമതീററനിനകേത്തട്ട്  മൂന്നട്ട്

വര്ഷത്തനിനനിടയനില്  രജനികസ്ട്രേഷന്  നടത്തനിയനിട്ടുളള  കരഖകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്

അതനിലന്റെ  ആവകറജട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയഭാണട്ട്  വനില  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതട്ട്.  അകപഭാള

വനിലകുറചട്ട്  രജനിസ്റ്റേര്  ലചേയനിട്ടുലണങനില്  അതനിനുള്ള  ഉത്തരവഭാദനിതസലാം

ഗവണ്ലമന്റെനിനലലന്നഭാണട്ട് ഇഇ സന്ദര്ഭത്തനില് ചൂണനിക്കഭാട്ടുന്നതട്ട്.

ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട് ഹുലലസന് തങ്ങള:  സര്,  നവഭായവനില നനിശ്ചയനിചകപഭാള

ഉണഭായ  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കഭാന്  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  അപതീല്  നല്കേഭാന്

സമയലാം  അനുവദനിചനിരുന.  സമയലാം  കേഴനിഞ്ഞുകപഭായ  നവഭായമഭായ  കകേസ്സുകേളനില്

അപതീല്   നല്കേഭാന്  സമയലാം  അനുവദനിക്കുകമഭാ;  ഇതട്ട്  സമയബന്ധനിതമഭായനി

തതീര്പഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  നവഭായവനില  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതട്ട്  സ്റ്റേഭാമ്പട്ട്

ആകനിലന  അടനിസ്ഥഭാനലപടുത്തനിയഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്  2010-ല്  ആര്.ഡനി.ഒ.-

മഭാലരയഭാണട്ട്  ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന്നതട്ട്.  സ്റ്റേഭാമ്പട്ട്  ആകനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്

തതീരുമഭാനനിച നവഭായവനിലയലട കേഭാരവത്തനില് ആര്ലക്കങനിലുലാം ആകക്ഷപമുലണങനില്

അതട്ട്  കബഭാധനിപനിക്കഭാനുളള  സമയലാം  2010-ല്  അഞവര്ഷകത്തയട്ട്

നനിശ്ചയനിചനിരുന്നതട്ട്  2015-ഒഭാടുകൂടനി  അവസഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

നനിലവനിലുളളതനിലന്റെ  50  ശതമഭാനലാം  വര്ദനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടുളള  നവഭായവനിലയഭാണട്ട്

ഇകപഭാള നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളളതട്ട്.

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര്:  സര്,  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  കറഭാഡനിലന്റെ

ഇരുവശങ്ങളനിലുമുളള  ബനില്ഡനിലാംഗനിലന്റെകയഭാ  കേചവടസ്ഥഭാപനങ്ങളുലടകയഭാ

മുമ്പനിലുളള രണട്ട് മതീറര് സ്ഥലലാം കറഭാ ഡട്ട് വതീതനികൂട്ടുന്നതനിനഭായനി വനിട്ടുതരഭാന് ആളുകേള

തയഭാറഭാണട്ട്.  എലന്റെ  നഭാടനില് ജനങ്ങള കറഭാഡട്ട് വതീതനികൂടഭാനഭായനി ടഇണനില് രണട്ട്

മതീറര്  വതീതലാം  കറഭാ ഡനിലന്റെ  ഇരുഭഭാഗങ്ങളനിലലയലാം  സ്ഥലലാം  സഇജനവമഭായനി

നല്കുകേയണഭായനി.  അവര്ക്കട്ട്  അവനിലട  ഉണഭായനിരുന്ന  റൂമുകേളുലാം  മറ്റുലാം

ലപഭാളനികക്കണനിവന. അങ്ങലനയളളവര്ക്കട്ട് ഒരു ലചേറനിയ തുകേ നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി

നല്കേഭാന് ബഹുമഭാനലപട ധനകേഭാരവ,  റവനക്യൂ,  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപ്പുമനനിമഭാരുലാം

മുഖവമനനിയലാം കചേര്ന്നട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാലയന്നഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട്

കചേഭാദനിക്കഭാനുളളതട്ട്.
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ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  2013-ലല  കകേന്ദ്ര  നനിയമലത്ത

അടനിസ്ഥഭാനലപടുത്തനി  1-1-2014  മുതല്  നനിലവനിലുളള  അകേസനിസനിഷന്

നനിയമമനുസരനിചട്ട്  ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ  ലചേറനിയ  കതഭാതനികലഭാ  വസ്തു  നഷ്ടലപടുന്നവര്ക്കട്ട്

സമഭാശസഭാസ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വവവസ്ഥയണട്ട്.   അത്തരലാം

കകേസ്സുകേള തതീര്ചയഭായലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബട്ട്:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  'ഡനി'  നമ്പര്
മറുപടനിയനില്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കേനി  ഭൂമനി  എലറടുത്തനിട്ടുള്ള  കകേസ്സുകേളുലട  വനില
സലാംബന്ധനിചട്ട്  പരഭാതനികേളുലണങനില്  ആയതട്ട്  സബട്ട്  കകേഭാടതനിയനികലയട്ട്  റഫര്
ലചേയ്യുലമന്നഭാണട്ട്  പറഞനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ലനകഗഭാകഷവറ ഡട്ട്  പര്കചസനില്  ജനിലഭാ
കേളകറഭാണട്ട്  ലനകഗഭാകഷവഷനുലാം  കകേഭാമ്പന്കസഷനുലമഭാലക്ക  തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതട്ട്.
സ്ഥല  ഉടമകേള  അതലാംഗതീകേരനിക്കഭാന്  തയഭാറഭാകേഭാലതവരുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനില്
കകേഭാടതനിയനില്  കപഭാകേഭാലമന്നഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  മനനിയലട  ഉത്തരത്തനില്
പറഞനിട്ടുള്ളതട്ട്. അങ്ങലന വന്നഭാല് വനികേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് കകേഭാടതനി വനിധനി
കേഭാത്തനിരനികക്കണ     അവസ്ഥയണഭാകുലാം.   അതനിനുപകേരലാം  ഇതനിലന്റെ  വനില
നനിര്ണ്ണയത്തനിനുകവണനി  ജനിലഭാ  കേളകറുലട  മുകേളനില്  ഒരു  അപകലറട്ട്  അകതഭാറനിറനി
രൂപതീകേരനിക്കഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ?  

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്നതനിനട്ട്  കനരലത്ത
ഉണഭായനിരുന്ന നനിയമമനുസരനിചട്ട് അര്ഹതലപട വനില ലഭനിചനിലലന്നട്ട് കതഭാനന്ന ഭൂ
ഉടമകേള  കകേഭാടതനിലയ  സമതീപനിക്കുന്ന  നടപടനിയഭാണട്ട്  തുടര്നലകേഭാണനിരുന്നതട്ട്.
നനിലവനിലുള്ള  നനിയമലത്ത  അടനിസ്ഥഭാനലപടുത്തനി  ലഭാന്റെട്ട്  അകേസനിസനിഷന്
ലസറനില്ലമന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇകപഭാള  വവവസ്ഥയണട്ട്.
അതനിലന്റെ ഫയല് ആഭവനര വകുപനിലന്റെ ചുമതലയള്ള മുഖവമനനിയലട മുമ്പനിലഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന്:  സര്,  ലഭാന്റെട്ട്  അകേസനിസനിഷന്  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  പ്രധഭാന
വനിഷയമഭായനി  മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ലചേറനിലയഭാരു  വനിഭഭാഗലാം  ആളുകേളുലട
തര്ക്കലാംലകേഭാണട്ട്  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖവഭാപനിച  കറഭാഡുകേള  പലതുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്
കേഴനിയഭാത്ത  സ്ഥനിതനിയണട്ട്.   നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭാണട്ട്  ഏറവലാം  പ്രധഭാനലപട  പ്രശലാം.
ഇവനിലട ശതീ. പനി. ലകേ. ബഷതീര് ഉന്നയനിചതുകപഭാലല, പുതനിയ ലഭാന്റെട്ട് അകേസനിസനിഷന്
ആകനിലല  വവവസ്ഥകേള  പ്രകേഭാരമുള്ള  നഷ്ടപരനിഹഭാരമലഭാലത ലനകഗഭാകഷവറഡട്ട്
പര്കചസനിലൂലട  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കേഭാനുളള  സലാംവനിധഭാനലാം  കുകറക്കൂടനി
സതീഡഭാക്കനിയഭാല്  ഈ  പ്രശങ്ങള  ഒരു  പരനിധനിവലര  പരനിഹരനിക്കഭാന്  കേഴനിയലാം.
അക്കഭാരവത്തനില് ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ പ്രകതവകേ ശദയണഭാകുകമഭാ?
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ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  ലഭാന്റെട്ട്  അകേസനിസനിഷന്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  ഏലതങനിലുലാം  പ്രകതവകേ  പദതനികേളക്കുകവണനി  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കല്  നടപടനിയമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുകമ്പഭാള  ജനിലഭാതലത്തനില്
ലനകഗഭാകഷവറട്ട്  ലചേയട്ട്  ഇക്കഭാരവങ്ങള  തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനില്
വവവസ്ഥയണട്ട്.   ഡനിസ്ട്രേനികട്ട്  ലലവല്  പര്കചസട്ട്  കേമ്മേനിറനിയലട  കനതൃതസത്തനില്
അത്തരലാം വനിഷയങ്ങള പരനികശഭാധനിചട്ട്  തകദ്ദേശതീയമഭായനി നനിലനനില്ക്കുന്ന വനിലലയ
അടനിസ്ഥഭാനലപടുത്തനി വനില നനിശ്ചയനിചട്ട് എസട്ട്.എല്.ഇ.സനി.-യലട പരനിഗണനയനില്
ലകേഭാണ്ടുവന്നട്ട് കസ്റ്റേറട്ട് ലലവല് കേമ്മേനിറനിയലട തതീരുമഭാനത്തനിനട്ട് വനികധയമഭായനി നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള വവവസ്ഥ നനിലവനിലുള്ളതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട്:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗങ്ങള  ഇവനിലട
പറഞതുകപഭാലല,  കസ്റ്റേറട്ട്  ലലവല്  കേമ്മേനിറനിയനില്  വന്നട്ട്  വര്ഷങ്ങളഭായനിട്ടുലാം  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കലനിലന്റെ  കേഭാരവത്തനില്  തതീരുമഭാനമഭാകേഭാത്ത  അവസ്ഥ
നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.   നമുക്കുതലന്ന  പരനിഹരനിക്കഭാവന്ന  പ്രശങ്ങളനില്കപഭാലുലാം
അനവഭായമഭായ  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുതന്നതട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഗഇരവമഭായനി
കേഭാകണണതഭാണട്ട്. പുതനിയ കകേന്ദ്രനനിയമലാം വന്നതനിനുകശഷലാം  ഭൂമനി എടുക്കുന്നതനിനുള്ള
ലസഷവല്  റൂളസട്ട്  നനിലവനില്  വന്നനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  എത്രയലാം  ലപലടന്നട്ട്
പ്രവൃത്തനിപഥത്തനില് ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്?  ലനകഗഭാഷവബനിള  പര്കചസട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  ഭൂമനി  എടുക്കുന്നതട്ട്
സസഭാഗതഭാര്ഹമഭാണട്ട്.  വസ്തു  തരുന്നവര്ക്കട്ട്  ലമചലപട  വനില  ലഭനിക്കഭാന്
സഭാഹചേരവമുണഭാക്കുന്ന  കേഭാരവലാംകൂടനിയഭാണനിതട്ട്.  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം  ബഡ്ജറനില്
അനുവദനിച  വര്ക്കുകേളക്കുലാം  അടനിയനര  പ്രഭാധഭാനവമുള്ള  വര്ക്കുകേളക്കുലാം  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കല് നടപടനികമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ജനിലഭാ കേളകര്മഭാലര
ചുമതലലപടുതന്നതനിനട്ട് ഗവലണ്മെന്റെട്ട് പ്രകതവകേ ഇടലപടല് നടതകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,   കസ്റ്റേറട്ട്  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുള്ള കേമ്മേനിറനിയലട
പരനിഗണനയട്ട് വന്നനിടട്ട് ഇകപഭാഴുലാം തതീരഭാലത ലകേടനിക്കനിടക്കുന എന്നട്ട്  ബഹുമഭാനലപട
അലാംഗലാം  പറഞതട്ട്  ഏതട്ട്  കേഭാലകത്തതഭാലണനലാം  ഏതഭാണട്ട്  കകേലസ്സനലാം
ചൂണനിക്കഭാണനിചഭാല്  പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കല്
നടപടനികമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി പരസരലാം ചേര്ചലചേയട്ട് തതീരുമഭാനനി
ക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളക്കട്ട്  ജനിലഭാതലത്തനില്  കേളകര്മഭാലര  ചുമതലലപടുത്തനി
യനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അവര്ക്കട്ട്   നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  മുകന്നഭാട്ടുവയഭാനുലാം  അതനിലന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് കസ്റ്റേറട്ട് ലലവല് കേമ്മേനിറനിക്കട്ട് തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാനുലാം കേഴനിയനണട്ട്.
കേഴനിഞ  ഏതഭാനുലാം  ആഴ്ചകേളനില്  അത്തരലാം  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ജനിലകേളനില്നനിനലാം
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  എസട്ട്.എല്.ഇ.സനി.-യലട   മതീറനിലാംഗട്ട്  19-ാം  തതീയതനി  കൂടനിയനിരുന.
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ഇനനി  27-ാം തതീയതനിയലാം കൂടുനണട്ട്.  ആഴ്ചയനിലലഭാരനിക്കല് മതീറനിലാംഗട്ട് കചേരുന്ന ഒരു
സലാംവനിധഭാനമുണട്ട്.   എന്തുലകേഭാണഭാണട്ട്  അങ്ങലന  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭായലതന്നട്ട്
മനസ്സനിലഭാകുന്നനില.  മലറഭാരുകേഭാരവലാം ലസഷവല് റൂളസനിലന സലാംബന്ധനിച്ചുള്ളതഭാണട്ട്.
2013-ലല  കകേന്ദ്ര  നനിയമലത്ത  അടനിസ്ഥഭാനലപടുത്തനി  1-1-2014-ല്  കകേരള
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഒരു  റൂള  ലകേഭാണ്ടുവന്നനിട്ടുണട്ട്.  അതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുള്ള
നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.

ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന്: സര്, ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് സബട്ട് കകേഭാടതനി
ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം തതീര്പട്ട് കേല്പനിചനിട്ടുള്ള കകേസ്സുകേളനില് പനിന്നതീടട്ട് സര്ക്കഭാര് അപതീലനിനട്ട്
കപഭാകുന്നതട്ട്  ഭൂ  ഉടമകേളക്കട്ട്  വലനിയ  വനിഷമമഭാണണഭാക്കുന്നതട്ട്.  അതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായണഭാകുന്ന തഭാമസലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭാവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  സഭാധഭാരണഗതനിയനില് ഭൂമനിയലട വനിലയമഭായനി
യഭാലതഭാരു  ലപഭാരുത്തവമനിലഭാത്ത  രതീതനിയനിലുള്ള  വനില  കകേഭാടതനികേളനില്
ആവശവലപടുകേയലാം  കകേഭാടതനികേള  അത്തരലാം  വനില  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം  ലചേയഭാല്
അക്കഭാരവത്തനില് ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അപതീല് കപഭാകുകേയഭാണട്ട് സസഭാഭഭാവനികേമഭായ നടപടനി.
അത്തരലാം  കകേസ്സുകേലള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  വതീണ്ടുലാം  ആകലഭാചേനിചട്ട്
തതീരുമഭാനനിക്കഭാലമന്നലഭാലത വളലര ലപലടന്നട്ട് ഒരു മറുപടനി പറയകേ എളുപമല.  

ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര്: സര്, കേഴനിഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തഭാണട്ട്
കേരമന  –കേളനിയനിക്കഭാവനിള  കദശതീയപഭാതയലട  വനികേസനലാം  ആരലാംഭനിചതട്ട്.   350
കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഭാക്കനി ഒന്നഭാലാംഘടലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചതഭാണട്ട്.  രണഭാലാംഘടത്തനിലന്റെ
വനികേസനത്തനിനുകവണനി  സ്ഥലലാം  വനിട്ടുനല്കേനിയവര്ക്കട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
നല്കുന്നതനിനട്ട്  അടനിയനര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണലമന്നഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്
പറയഭാനുള്ളതട്ട്.  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഇന്നലല ലസകകടറനിയറനിനുമുമ്പനില് ആക്ഷന്
കേഇണ്സനില്  സമരപരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിച്ചു.   സ്ഥലലാം വനിട്ടുനല്കേനിയവര്ക്കട്ട്
തുകേ  അനുവദനിലചന്ന  ബഹുമഭാനലപട  പനി.ഡബബ.ഡനി.  വകുപ്പുമനനിയലട
കസ്റ്റേറട്ട്ലമനണഭായനിരുന.  അടനിയനരമഭായനി അതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കണലാം.
ഒന്നഭാലാംഘടലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച  അവസരത്തനില്  ഇതനിലന്റെ  ഏകകേഭാപനത്തനിനുകവണനി
ഒരു ഐ.എ.എസട്ട്.  ഓഫതീസലറ നനിയമനിചനിരുന.  അങ്ങലന ഒരു ഉകദവഭാഗസ്ഥന്
കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറട്ട്  ലചേയഭാനനിലഭാത്തതുലകേഭാണഭാണട്ട്  ഈ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
മന്ദതീഭവനിക്കുന്നലതന്നഭാണട്ട്   ഞഭാന്  മനസ്സനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.   അതുലകേഭാണട്ട്  കകേഭാ-
ഓര്ഡനികനററഭായനി  ഒരു  ഐ.എ.എസട്ട്.  ഉകദവഭാഗസ്ഥലന  നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനിയണഭാകേണലാം. 
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ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  കേരമന-കേളനിയനിക്കഭാവനിള  കറഭാഡട്ട്
വനികേസനത്തനിനട്ട് നഭാളനിതുവലര ഏലറടുത്തതട്ട് 8.3920 ലഹകര് സ്ഥലമഭാണട്ട്. അതനിനട്ട്
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല് കേനിയനിട്ടുമുണട്ട്.  പ്രഭാവചമ്പലലാം  മുതല്  ലകേഭാടനിനട  വലരയള്ള
റതീചനിലന്റെ  പ്രഖവഭാപനലാം  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അവഭാര്ഡുലാം  എന്കേസയറനിയലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.  ആലകേയള്ള  644  എല്.  എ.  കകേസ്സുകേളനില്  173  എണ്ണത്തനിനട്ട്
അവഭാര്ഡട്ട്  പഭാസ്സഭാക്കുകേയലാം   കശഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇതനിനുള്ള  ഫണട്ട്
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയമഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര്
ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  ലസഷവലഭായനി
ഉകദവഭാഗസ്ഥലര നനിയമനിക്കുന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്: സര്, ഭൂമനി ഏലറടുക്കലുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് പുതനിയ

ആകനിലല  വവവസ്ഥകേള  പ്രകേഭാരലാം  സഭാമൂഹനികേഭാഘഭാത  പഠനലാം  നടതന്നതനിനട്ട്

ഏജന്സനികേലള നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  ഓകരഭാ സ്ഥലതലാം ഭൂമനി എടുക്കുകമ്പഭാഴഭാണട്ട്

സഭാമൂഹനികേഭാഘഭാത  പഠനലാം  നടതന്നതനിനുള്ള  ഏജന്സനികേലള  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതട്ട്.

ആ  ഏജന്സനികേലള  കേലണതന്നതനിനുള്ള  പ്രയഭാസലാം  പല  ജനിലകേളനില്നനിനലാം

സൂചേനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. എങനിലുലാം അതുസലാംബന്ധനിചട്ട് ലപഭാതുവഭായനി ഒരു തതീരുമഭാനലമടുത്തട്ട്

നടപഭാക്കണലമന്നഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  പല  ജനിലകേളനിലുലാം  അത്തരലാം

നടപടനികേളുമഭായനി മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം: സര്,  എലന്റെ മണ്ഡലത്തനില് ജലകസചേന വകുപനിലന്റെ
കുറചട്ട്  ഭൂമനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കപഭാളനിലടകനിക്കനിനട്ട്  വനിട്ടുകേനിടഭാന്  കവണനി  ഞഭാന്
നടപടനികേള  തുടങ്ങനിയനിടട്ട്   9  വര്ഷമഭായനി.   ഇകപഭാഴുലാം  അതട്ട്  ലഭാന്റെട്ട്  ബഭാങനില്
എത്തനിയനിടനില.  മുമ്പട്ട്  അതനിലഭായനിരുന.  ജലകസചേന  വകുപട്ട്   എന്.ഒ.സനി.
ലകേഭാടുത്തഭാല് ആ ഭൂമനി ലഭനിക്കുമഭായനിരുന.   ഇറനികഗഷന് വകുപനിലന്റെ  എന്.ഒ.സനി.
റവനക്യൂ  വകുപനിലന   അറനിയനിചഭാല്  അതട്ട്  ലഭാന്റെട്ട്  ബഭാങനില്  എത്തഭാവന്നകതയള.
ഇതട്ട്  കേഴനിഞ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവന്ന  ഒരു  നനിയമമഭാണട്ട്.  കേളകര്മഭാരുലട
കയഭാഗത്തനില്  അടനിയനരമഭായനി  അകേസനിസനിഷന്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്
ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനി  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലകേഭാടുത്തതഭായനി  ഞഭാന്  വഭായനിചറനിഞ്ഞു.
ഇത്തരലാം നൂലഭാമഭാലകേള ഒഴനിവഭാക്കനി കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി മഭാറങ്ങള വരുത്തഭാന് റവനക്യൂ
വകുപട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ?
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ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  ഇതട്ട്  അകേസനിസനിഷനുമഭായനി  ബന്ധമുള്ള
വനിഷയമഭാലണന്നട്ട്  കതഭാനന്നനില.  ഇറനികഗഷന് വകുപനിലന്റെ കേയനിലനിരനിക്കുന്ന ഭൂമനി
കപഭാളനിലടകനിക്കനിനട്ട്  മഭാറനിക്കനിട്ടുന്ന  കേഭാരവമഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  ഇവനിലട
ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്. സഭാധഭാരണരതീതനിയനില് ടഭാന്സ്ഫര് ഓഫട്ട് ലഭാന്റെട്ട് എന്ന നനിലയനില്
ഒരു  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനില്നനിന്നട്ട്  മലറഭാരു  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനികലക്കട്ട്  സകേമഭാറലാം
ലചേയലപകടണ ഒരു കേഭാരവമഭാലണന്നഭാണട്ട് ഞഭാന് മനസ്സനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  എനഭായഭാലുലാം
ആ വനിഷയലത്ത സലാംബന്ധനിചട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

 മനി  .   സതീക്കര് : കചേഭാദവലാം നമ്പര് *543

ദുരന ലഘൂകേരണ പദതനി

3 (*543) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട്    :
       ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന്   :
       ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന്   :
      ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സഭായലാം  മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ദുരന  ലഘൂകേരണ  പദതനിക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പദതനിയലട ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള എലനലഭാമഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ദുരന  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ശക്തനിലപടുതന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  കേഭാരവങ്ങളഭാണട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
യനിരനിക്കുന്നതട്ട്;

(ഡനി)  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട
ഏകകേഭാപനത്തനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  കേഭാരവങ്ങളഭാണട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളലക്കഭാള്ളനി
ചനിരനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്): 

സര്,  (എ) ഉണട്ട്.   കകേരളത്തനിലല ആദവ  'സലാംസ്ഥഭാന ദുരന ലഘൂകേരണ
പദതനി'  7-9-2016-നട്ട് കചേര്ന്ന സലാംസ്ഥഭാന ദുരന നനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനി കയഭാഗലാം
അലാംഗതീകേരനിച്ചു.  പ്രസ്തുത  പദതനി  9-9-2016-ലല  GO(Rt)No.3667/2016/DMD
പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിച്ചു.

(ബനി) 4 ലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട് പ്രധഭാനമഭായലാം ഉള്ളതട്ട്.
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1. ദുരന സഭാധവതകേലള മനസ്സനിലഭാക്കുകേ.

2. ദുരന  സഭാധവതകേലള  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  
തയഭാലറടുപ്പുകേള നടതകേ.

3. ദുരന  അതനിജതീവനത്തനിനട്ട്  ആവശവമഭായ  അളവനില്  സഭാമ്പത്തനികേ  
സഹഭായലാം ലഭവമഭാക്കുകേ.

4. ദുരന  പ്രതനികേരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  ദുരനകശഷ  പുനരുദഭാരണ  
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ലമചലപടുതകേ.

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാന-ജനിലഭാ  ദുരനനനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനികേലള  ശക്തനിലപടുത
ന്നതനിനട്ട് ഇരുപത്തനികയഴട്ട് ഇന പരനിപഭാടനികേള പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയലട  ഏകകേഭാപനത്തനിനഭായനി  ഇഇ  പദതനിയനില്
പ്രതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന്ന വകുപ്പുകേളനില്  15  കപരടങ്ങുന്ന ഒരു ലവര്ചേസല് കകേഡര് (20
വര്ഷലാം  സര്വതീസട്ട്  ബഭാക്കനിയള്ള  സന്നദ  ഉകദവഭാഗസ്ഥ  സലാംഘലാം)
രൂപതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം പ്രസ്തുത കകേഡറനില് ഉളലപടുന്ന ഉകദവഭാഗസ്ഥര്ക്കട്ട് വനിപുലമഭായ
വനിദഗ്ദ്ധ പരനിശതീലനലാം നല്കുവഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  എലഭാ വകുപ്പുകേളുലടയലാം പദതനി
അടങലനിലന്റെ  10%   അതഭാതു  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ദുരന  തയഭാലറടുപട്ട്,
പ്രതനികരഭാധ,  പ്രതനികേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  മഭാറനിവയണലമനലാം  ഇഇ
പദതനിയനില് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട്:  സര്,  പ്രകൃതനിദുരനങ്ങളുലാം  അതുകപഭാലല
മനുഷവനനിര്മ്മേനിത  ദുരനങ്ങളുലാം  നമ്മേള  ഏലറ  കേണനിട്ടുണട്ട്.  അടുത്തകേഭാലത്തഭാണട്ട്
കുറവഭാടനിപ്പുഴയനില്  കുളനിക്കഭാനനിറങ്ങനിയ  യവഭാക്കള  മലലവള്ളപഭാചനിലനിലന്റെ
കുലത്തഭാഴുക്കനില്ലപടട്ട് മരണമടഞതട്ട്.  അവനിലടലയഭാലക്ക രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്
വളലര  തഭാമസമുണഭായനി.  മലലവള്ളപഭാചനില്,  കുലത്തഭാഴുക്കട്ട്,  പഭാറലക്കട്ടുകേള
ഇലതഭാലക്ക  നമ്മേള  ലടലനിവനിഷനനില്  കേണനിട്ടുള്ളവരഭാണട്ട്.  കതക്കടനി  ദുരനലാം,
തകടക്കഭാടട്ട്  കബഭാടപകേടലാം,  ശബരനിമലയനിലല  അപകേടലാം  എന്നനിവലയലഭാലാം  കകേരളലാം
വളലര  കവദനകയഭാലട  ഏറ്റുവഭാങ്ങനിയ  ദുരനങ്ങളഭാണട്ട്.   ഇഇ  ദുരനങ്ങലളലഭാലാം
ഉണഭാകുകമ്പഭാള  ഇതനിലന  സലാംബന്ധനിചട്ട്  പഠനിക്കഭാന്  കേമ്മേതീഷലന  വയകേയലാം
പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ആരഭായകേയലാം  ലചേയ്യുനലവങനിലുലാം  അലതഭാനലാം
ഫലപ്രദമഭാകുന്നനില.  അതുലകേഭാണട്ട്  ഇതനിലനക്കുറനിചട്ട് കൂടുതലഭായനി പഠനിക്കുന്നതനിനുലാം
ദുരനനനിവഭാരണകസനലയ  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സഭാധനിക്കണലാം.  അതനിനഭാ
വശവമഭായ  ലമഷനിനറതീസുലാം  മഭാന്പവറുമനിലഭാത്ത  സഭാഹചേരവമഭാണളളതട്ട്.
അങ്ങലനയള്ള  കേഭാരവങ്ങളനില്  അടനിയനര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്: സര്, ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് ശതീ. സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട്
ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്,  കുറവഭാടനി  പുഴ  അലലങനില്  കേടവനപപ്പുഴയടുത്തട്ട്  നടന്ന
പശുക്കടവനിലല  ദുരനമഭാണട്ട്.  6  ലചേറുപക്കഭാരഭാണട്ട്  കേഭാലവര്ഷത്തനില്  പുഴയനില്
കുളനിക്കഭാനനിറങ്ങനിയതട്ട്.  വളലര  ലപലടന്നട്ട്  വനകചേര്ന്ന  മലലവള്ളപഭാചനിലനില്
അവലരലഭാലാം ഒഴുക്കനില്ലപട്ടു. അവനിലട സുരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങലളഭാരുക്കഭാന് സമയലാം
കവണനിവന.  പ്രകദശവഭാസനികേളുലട  ഇടലപടലുണഭാലയങനിലുലാം  ഒരഭാളുലട
ജതീവന്കപഭാലുലാം  രക്ഷനിക്കഭാന്  കേഴനിഞനില.  ദുരനലത്തതടര്ന്നട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
ഭഭാഗതനനിന്നട്ട് ലചേയഭാനുളളലതഭാലക്ക ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   ഒഭാകരഭാ പ്രകദശതലാം പ്രകതവകേലാം
കസനലയ  വനിനവസനിക്കുകേ  എന്നതട്ട്  അത്ര  എളുപമലഭാത്ത  സഭാഹചേരവത്തനില്
ഇലതഭാരു വലനിയ സഭാമൂഹവപ്രശമഭായനി കേണട്ട് ഓകരഭാ പ്രകദശകത്തയലാം പ്രകതവകേനിചട്ട്
ഒരു തഭാലൂകക്കഭാ പഞഭായകത്തഭാ യൂണനിറഭായനി എടുത്തട്ട് ഇത്തരലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ദുരന
പ്രതനികേരണകസനലയ  വനിനവസനിക്കഭാനുലാം  അവര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനി
നഭാവശവമഭായ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുതന്നതനിനുള്ള   ആകലഭാചേനയലാം
നടനവരനികേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട്:  സര്,  ദുരനങ്ങളനില്  മരണലപടുന്നവരുലട
കുടുലാംബങ്ങലള  സഹഭായനിക്കഭാന്  ഏകേതീകൃത  പദതനികയഭാ  മലറലനങനിലുലാം
മഭാനദണ്ഡങ്ങകളഭാ  ഉകണഭാ?   പരനിക്കുപറ്റുന്നവലര  പനിന്നതീടട്ട്  ആരുലാം ശദനിക്കഭാറനില.
വഭാര്ത്തഭാമഭാധവമങ്ങളനില്  നനിറഞ്ഞുവരുന്നതട്ട്,  മരണലാം  സലാംഭവനിക്കുന്നവരുലാം  അവലര
സഹഭായനിക്കുന്ന  ആളുകേളുലട  ആവശവങ്ങളുമഭാണട്ട്.  ഗുരുതരമഭായ  പരനികക്കറട്ട്
ദതീര്ഘനഭാള  ചേനികേനിത്സയട്ട്  വനികധയരഭാകുന്നവലര  സഹഭായനിക്കഭാനുള്ള  പ്രകതവകേ
പദതനിലയക്കുറനിചട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്: സര്,  ദുരനപ്രതനികേരണവമഭായനി ബന്ധലപടട്ട്  State
Disaster  Management  Authority  (SDMA)  കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുലാം വവവസ്ഥകേളക്കുലാം അനുസൃതമഭായനി  ഏലതലഭാലാം  കേഭാരവങ്ങളഭാണട്ട്
ദുരനത്തനിലന്റെ  പടനികേയനില്ലപടുന്നലതന്നട്ട്  വവവസ്ഥ  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  അതനിലന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  State  Disaster  Management  Authority  (SDMA)
പരനികശഭാധന  നടത്തനിയഭാണട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരതകേ  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതട്ട്.
ഉദഭാഹരണത്തനിനട്ട്, പശുക്കടവനിലുണഭായ ദുരനത്തനില് മരണലപടവരുലട കുടുലാംബത്തനിനട്ട്
4  ലക്ഷലാം രൂപ വലര  നല്കുന്നതനിനുകവണനി  SDMA-യലട  തതീരുമഭാനമുണഭായനിട്ടുണട്ട്.
അത്തരലാം  ദുരനങ്ങള  കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  വവവസ്ഥകേളനില്  വരുന്ന  കേഭാരവമഭാണട്ട്.
അകതഭാടഭാപലാം  ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്  നനിനള്ള
സഹഭായമുളലപലട  8 ലക്ഷലാം രൂപവതീതമഭാണട്ട് 6 കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  നല്കേനിയതട്ട്.  
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ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന്  : സര്,  കേഭാലവര്ഷത്തനില്   വതീടുകേള നഷ്ടലപടുന്നവര്ക്കട്ട്
വളലര  തഭാമസനിചഭാണട്ട്  കകേഭാമ്പന്കസഷന്  ലഭനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇകപഭാളത്തലന്ന
മൂനവര്ഷലത്ത  ലപന്ഡനിലാംഗുള്ളവരുണട്ട്.  ഇക്കഭാരവത്തനില്  വളലര  കവഗലാം
കകേഭാമ്പന്കസഷന്  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഭഭാഗതനനിനലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? പുറനിങ്ങല് ലവടനിലക്കടട്ട് ദുരനത്തനിലന്റെ പശ്ചഭാത്തലത്തനില് ഇത്തവണ
തൃശ്ശൂര്  പൂരത്തനിലന്റെ ലവടനിലക്കടനിനട്ട്  ലപര്മനിഷന് ലഭനിക്കനിലലനലാം അതുകേഭാരണലാം പൂരലാം
നടക്കനിലലനമുളള വഭാര്ത്തകേണ്ടു.  നമ്മുലട പരമ്പരഭാഗതമഭായ ആകഘഭാഷമഭാണട്ട് തൃശ്ശൂര്
പൂരലാം. അതുലകേഭാണട്ട് അതട്ട് നടത്തഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിനട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
മുന്കേലയടുക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  വതീടുകേള  നഷ്ടലപടുന്നവര്ക്കട്ട്  ദുരനനനിവഭാര
ണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  വവവസ്ഥകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി
പരമഭാവധനി  1005000  രൂപയഭാണട്ട്  നല്കുന്നതട്ട്.  പൂര്ണ്ണമഭായനി  വതീടട്ട്  നഷ്ടലപടവര്ക്കട്ട്
മുഖവമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്  നനിനള്ള  സഹഭായമുളലപലട  2  ലക്ഷലാം
രൂപയഭാണട്ട്  നല്കേനിവരുന്നതട്ട്.  അതനില്  കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുന്നതട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കഭാനുളള
തതീരുമഭാനലമടുക്കുലാം. പുറനിങ്ങല് ലവടനിലക്കടട്ട് അപകേടലാം കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് ഇങ്ങലനയള്ള
ലവടനിലക്കട്ടുകേളക്കട്ട്  നനിയനണലാം  ഏര്ലപടുതന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിടഭാണട്ട്  തൃശ്ശൂര്
പൂരവമഭായനി  ബന്ധലപട  വനിഷയങ്ങള  ഉയര്നവന്നതട്ട്.  മത്സരഭാധനിഷനിതമഭായ
ലവടനിലക്കടട്ട്  നടത്തരുലതന്നഭാണട്ട്  അതുലകേഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട്  എനനിക്കട്ട്
കതഭാനന. 

ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന്: സര്, അതട്ട് രണട്ട് കദവസസങ്ങള തമ്മേനിലുള്ള മത്സരമകല? 

മനി  .    സതീക്കര്:  അതട്ട്  രണട്ട്  കദവസസങ്ങള  തമ്മേനിലുള്ള  മത്സരമല.   രണ്ടുകപരുലാം
ലവടനിലക്കടട്ട് നടതനണട്ട്. 

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  അതട്ട്  മത്സരമല.  പുറനിങ്ങല്  അപകേടലത്ത
അടനിസ്ഥഭാനലപടുത്തനിയഭാണട്ട് അത്തരലാം വനിഷയങ്ങള ഉയര്നവന്നനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന്  : സര്,  ഒരു  ദുരനമുണഭായഭാല്  എകപഭാഴുലാം
ഓടനിലയതന്നതട്ട്  പ്രകദശവഭാസനികേളഭാണട്ട്.  ഒരു മഭാസലാം മുന്പഭാണട്ട് എലന്റെ നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല  അമ്പലമുകേളനില്  ലകേഭാചനിന്  റനിസഫനറനിയനില്നനിന്നട്ട്  വഭാതകേകചഭാര്ച
യണഭായതട്ട്.  ഉടന്തലന്ന  അവനിലടയള്ള  പ്രകദശവഭാസനികേള  ഓടനിലയത്തനി.
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അതനിനുകശഷമഭാണട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലമഷനിനറതീസട്ട്  എതന്നതട്ട്. ലകേഭാചനിന് റനിസഫനറനി
കപഭാലുള്ള  സ്ഥഭാപനങ്ങള  സ്ഥനിതനിലചേയ്യുന്ന   പ്രകദശങ്ങളനില്  നഭാലള  എന്തുലാം
സലാംഭവനിക്കഭാലാം.  അപകേടസഭാധവതയള്ള കമഖലകേളനില് ഇതുകപഭാലുള്ള ദുരനമുണഭായഭാല്
അതട്ട്  കവഗത്തനില്  തടയന്നതനിനഭായനി  പ്രകദശവഭാസനികേലള  ഉളലപടുത്തനി  ഒരു
ദുരനനനിവഭാരണ സമനിതനി രൂപതീകേരനിക്കഭാന് അങ്ങട്ട് മുന്കേലയടുക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  ഞഭാന്  ആ  കേഭാരവലാം  കനരലത്ത
ചൂണനിക്കഭാണനിചതഭാണട്ട്.  ലപഭാതുവനില്  അലതഭാരു  ആകലഭാചേനഭാവനിഷയമഭായനി  വന്നനിരനി
ക്കുകേയഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനിലല വനിവനിധ പ്രകദശങ്ങളനിലുണഭാകുന്ന ദുരനങ്ങളനില്  വളലര
ലപലടനള്ള  റനിയഭാക്ഷനുണഭാകുന്നതട്ട്  സമതീപവഭാസനികേളുലട  ഭഭാഗതനനിനമഭാണട്ട്.
അവരുലട  നലരതീതനിയനിലുള്ള  ഇടലപടലുകേളഭാണട്ട്  പലകപഭാഴുലാം  ജതീവന്  രക്ഷനിക്കഭാന്
സഹഭായകേരമഭാകുന്നതട്ട്.  അത്തരലമഭാരു  സഭാഹചേരവത്തനില്  എലഭാ  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം
ദുരനനനിവഭാരണത്തനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ  വനിധത്തനില്  ഒരു  പ്രതനികേരണകസന
രൂപതീകേരനിക്കണലമനതലന്നയഭാണട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുന്നതട്ട്.  അതനിനഭാവശവമഭായ
പരനിശതീലനലാം  ബന്ധലപട  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  ലഭവമഭാക്കഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാംകൂടനി
ആകലഭാചേനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

അടനിയനര കചേഭാദവലാം

(2) സ്കൂള വനിദവഭാര്തനികേളക്കുള്ള ഉചക്കഞനി വനിതരണലാം

ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ബഹുമഭാനലപട
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  സ്കൂള  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്
ഉചക്കഞനിക്കുള്ള  അരനി  വനിതരണലാം  മുടങ്ങഭാനനിടയഭായ  സഭാഹചേരവലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എ.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനിനുള്ള  കറഷന്  വനിഹനിതലാം  ലവടനിക്കുറച
തനികനഭാലടഭാപലാം  ഉചക്കഞനിക്കുള്ള  അരനി  വനിഹനിതത്തനിലുലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
ലവടനിക്കുറവട്ട് വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അരനി വനിതരണലാം എത്രയലാം ലപലടന്നട്ട് പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കഭാന് അടനിയനര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (  ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്  ): സര്,
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(എ)  ഒനലാം  രണ്ടുലാം   കേസഭാര്ടറുകേളനിലല  ഉചക്കഞനിക്കുകവണനിയളള  അരനി
വനിതരണലാം   പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.   2016  ഒകകഭാബര്   1  മുതല്  ഡനിസലാംബര്
31 വലരയള്ള മൂന്നഭാലാം കേസഭാര്ടറനികലയട്ട് സ്കൂളുകേളക്കട്ട് വനിതരണലാം ലചേകയണ അരനിയലട
ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള ആവശവകേതയലാം  2017  ജനുവരനി  1  മുതല് മഭാര്ചട്ട്  31  വലര  രണട്ട്,
മൂന്നട്ട്,  നഭാലട്ട്  കേസഭാര്ടറുകേളനികലക്കുളള  സ്കൂളുകേളക്കട്ട്  നല്കകേണ  അരനിയലട
ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള  ആവശവകേതഭാ  കസ്റ്റേറ്റു ലമനലാം  സഹനിതലാം  അരനി  വനിതരണലാം
നടതന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കണലമന്നട്ട് ഫുഡട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് ഓഫട്ട്
ഇനവ  റതീജനിയണല്  ജനറല്  മഭാകനജര്,  സലാംസ്ഥഭാന  സനിവനില്  സലലപസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന്  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകര്  എന്നനിവകരഭാടട്ട്  ആവശവലപടനിരുന.
അടുത്ത  മഭാര്ചട്ട്  31 വലരയളള  ആവശവകേതയഭാണട്ട്  ഇതനില്  കേഭാണനിചനിട്ടുളളതട്ട്.
ഇപ്രകേഭാരലാം അരനി വനിതരണലാം നടനവരുന.  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് പരഭാതനികേലളഭാനലാം
ലഭനിചനിടനില.    

(ബനി) ഇല.

(സനി)  1-10-2016  മുതല്  31-3-2017  വലര  സ്കൂളുകേളക്കട്ട്  ആവശവമുള്ള
അരനിവനിതരണലാം  നടതന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  20-9-2016-നു  തലന്ന
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നട്ട്: സര്, ഉചക്കഞനി എനപറയന്നതട്ട് പഭാവലപട
വനിദവഭാര്തനികേലള സലാംബന്ധനിചനിടകത്തഭാളലാം ലഞട്ട് മഭാത്രമല, അതട്ട് അവരുലട കബക്കട്ട്
ഫഭാസലാം ഡനിന്നറുലാം കൂടനിയഭാലണന്നട്ട് നമ്മേലളലഭാവരുലാം മനസ്സനിലഭാക്കണലാം.  ഉചക്കഞനി
മുടങ്ങുകേയഭാലണങനില്  അലതഭാരു  രഭാഷ്ട്രതീയവനിഷയമഭാക്കഭാലത  എവനിലടയഭാകണഭാ
പനനികകേടുള്ളതട്ട്,  ആ  പനനികകേടട്ട്  പരസരലാം  പഴനിചേഭാരഭാലത  പരനിഹരനിക്കഭാന്
ശമനിക്കണലമന്നഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്  പറയഭാനുള്ളതട്ട്.  ഇപ്രഭാവശവലാം  അദവയനവര്ഷലാം
ആരലാംഭനിചകപഭാളത്തലന്ന ചേനില സ്കൂളുകേളനില് ഉചക്കഞനിക്കുള്ള അരനി എത്തനിക്കഭാന്
സഭാധനിചനില.  അതുകപഭാലല  ഓണത്തനിനട്ട്  യഥഭാസമയലാം  കുടനികേളക്കുള്ള  അരനി
നല്കേഭാന്  കേഴനിഞനില.   രണ്ടുമൂന്നട്ട്  ദനിവസങ്ങളക്കുമുന്പട്ട്  പത്രങ്ങളനില്  വന്ന
വഭാര്ത്ത,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാടയലാം,  മലപ്പുറലാം,  തനിരുവനനപുരലാം,  ഇടുക്കനി  എന്നതീ
ജനിലകേളനിലല സ്കൂളുകേളനില് ഉചഭക്ഷണത്തനിനുള്ള അരനിവനിതരണലാം മുടങ്ങനിലയന്നഭാണട്ട്.
അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കണലാം  എന്നഭാലണനനിക്കട്ട്  പറയഭാനുള്ളതട്ട്.   അതനിനട്ട്  ഞഭാന്
മനനിലയ കുറലപടുത്തഭാനഭാഗ്രഹനിക്കുന്നനില. ഇഇ അടുത്തകേഭാലത്തട്ട് പത്രത്തനില് വന്ന
ഒരു  വഭാര്ത്ത,  ഭക്ഷണലാം  കേഴനിക്കഭാലത  ഓടനിയ  5  സ്കൂള  കേഭായനികേതഭാരങ്ങള
കുഴഞ്ഞുവതീണ  എന്നഭാണട്ട്.  ഭക്ഷണലാം  കേഴനിക്കഭാലത  ഓടഭാന്  മനനി  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിടനില. 

മനി  .   സതീക്കര്: പതീസട്ട്.... പതീസട്ട്..... അങ്ങട്ട് കചേഭാദവലാം കചേഭാദനിക്കൂ...
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ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നട്ട്:  സര്,  ഇവനിലട  ഗുണകമനയനിലഭാത്ത

അദവഭാപകേലരയലാം  ഉകദവഭാഗസ്ഥലരയലാം  നനിലയനനിര്ത്തഭാന്  സഭാധനിക്കണലാം.

ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനി ഇന്നലലയലാം  ഇവനിലട  പ്രസ്തഭാവനിച്ചു,  'ഓകരഭാ ഫയലനിലുലാം

ഓകരഭാ  ജതീവനിതമുണട്ട്'  എന്നട്ട്.  അതട്ട്  മനസ്സനിലഭാക്കഭാത്ത  ഉകദവഭാഗസ്ഥലര

നനിലയനനിര്ത്തഭാന് സഭാധനിക്കണലമന്നഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്.  

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്  : സര്,  ലപഭാതുവഭായനി  കകേരളത്തനില് ഉചക്കഞനി

വനിതരണത്തനിനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള എടുത്തനിട്ടുണട്ട്,  അതട്ട് നടനവരനികേയഭാണട്ട്.

ഒരനിക്കലുലാം  വനിദവഭാഭവഭാസരലാംഗത്തട്ട്  ഇതനിലന   രഭാഷ്ട്രതീയമഭായനി  കേഭാണന്ന  പ്രശമനില.

അങ്ങലന  എലനങനിലുലാം  പ്രശലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേയഭാലണങനില്  അതട്ട്  നമുക്കട്ട്

ഒന്നനിചട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാലാം.  ഉചക്കഞനി എനളളതട്ട്

സമൂഹത്തനിലന്റെ  ഏറവലാം  വലനിയ  പ്രശമഭായനിതലന്നയഭാണട്ട്  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്

എടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കൂടഭായ്മയലണങനില്  ഇഇ  പ്രശങ്ങലളഭാലക്ക  നമുക്കട്ട്

പരനിഹരനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  

                     (കചേഭാകദവഭാത്തരസമയലാം കേഴനിഞ്ഞു.)

(ii) കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(1) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

സസകക്കഭാ കസഭാഷവല് കേഇണ്സനിലനിലാംഗട്ട് പദതനി

4(*544) ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട്:

ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട്:

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട്:  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് സഹസ്കൂളുകേളനില് സസകക്കഭാ കസഭാഷവല് കേഇണ്സനിലനിലാംഗട്ട്

പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനി എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനില് കൂടനി വവഭാപനിപനിക്കുവഭാന് നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്): 

(എ)  ഉണട്ട്.  വനിദവഭാര്തനികേളനിലുണഭാകേഭാവന്ന  മഭാനസനികേ  സമ്മേര്ദ്ദേലാം
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സഭാമൂഹവനതീതനി  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  നടത്തനിവരുന്ന
സസകക്കഭാ  കസഭാഷവല്  കേഇണ്സനിലനിലാംഗട്ട്  പദതനി  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സഭാമൂഹവനതീതനി വകുപട്ട് നനിയമനിക്കുന്ന കേഇണ്സനിലര്മഭാരഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില് കസവനലാം അനുഷനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ആശസഭാസട്ട് പദതനി

5(*545) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : 
ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന് : 
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : 
ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായനി  'ആശസഭാസട്ട്'  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എലനലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് പ്രസ്തുത പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി
യനിരനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനട്ട്  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്
പ്രഭാധഭാനവലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) വനിദവഭാര്തനികേളുലട ഭഭാവനിജതീവനിതലാം സുരക്ഷനിതമഭാക്കുന്നതനിനുലാം അവരുലട
കേഴനിവകേള കേലണത്തനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്): 

(എ)  ഇല.  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  'ആശസഭാസട്ട്  '  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  9  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേലള  ലതരലഞടുത്തനിരുനലവങനിലുലാം
അടനിസ്ഥഭാനസഇകേരവ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്ന  ഒറത്തവണ
അധനികേ  കകേന്ദ്രധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്
സഭാധനിചനിരുന്നനില.
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(ബനി)  കേല,  കേഭായനികേവനികനഭാദലാം,  ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  തുടങ്ങനിയ
ഘടകേങ്ങള  സമനസയനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  പദതനിയഭാണട്ട്  'ആശസഭാസട്ട്  '.   ആര്ട്സട്ട്
ഹബട്ട്,  വര്ക്കട്ട്ലസന്റെര്,  കസഭാര്ട്സട്ട്  ഹബട്ട്  എന്നനിവയഭാണനിതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തന
കമഖലകേള.   എലഭാ  സഹസ്കൂള  വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം  വനിവനിധ  കേലഭാവനിദവകേള
അഭവസനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അവസരലാം  ലഭവമഭാക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്  ആര്ട്സട്ട്  ഹബട്ട്
മുകഖന ഉകദ്ദേശനിചനിരുന്നതട്ട്.

(സനി)  കുടനികേളുലട  യഥഭാര്ത  തഭാല്പരവവലാം  അഭനിരുചേനിയലാം  കേലണത്തനി
അവര്ക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭായ  ഭഭാവനി  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  കജഭാലനികേളുലാം  കേലണതന്നതനിനട്ട്
ആശസഭാസട്ട്  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായ  വര്ക്കട്ട്  ലസന്റെര്  (ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  കകേന്ദ്രലാം)
സഹഭായകേരമഭാകുലമന്നഭാണട്ട് കേരുതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ഡനി)  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  ഭഭാവനിജതീവനിതലാം  സുരക്ഷനിതമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
അവരുലട  കേഴനിവകേലള  കേലണതന്നതനിനുലാം  ജതീവനിതലത്ത  കപഭാസനിറതീവഭായനിക്കണട്ട്
ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്  മുകന്നറുന്നതനിനട്ട്  അവലര  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
കസഭാര്ട്സട്ട്  ഹബട്ട്  സഹഭായനിക്കുലമന്നഭാണട്ട്  ആശസഭാസട്ട്  പദതനിയനിലൂലട
കേരുതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   എന്നഭാല്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലല  ബജറനില്
'ആശസഭാസട്ട്  '  പദതനിക്കഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  500  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഒരു
നനിയമസഭഭാ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഏഴട്ട്  സ്കൂളുകേള  എന്ന  കമത്തനില്  140
നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലഭായനി  980  സ്കൂളുകേളനില്  50,000  രൂപ  വതീതലാം
വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  "സജവസവവനിധവ  ഉദവഭാനലാം  -  വനിദവഭാലയങ്ങളനില്"  എന്ന  ഒരു
നൂതന പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

ലചേറുമത്സവങ്ങലള പനിടനിക്കുന്നതുമൂലലാം മത്സവസമ്പത്തനിലുള്ള കുറവട്ട്

6(*546) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട്   :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .  അബ്ദുള ഖഭാദര്   :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന്   :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മത്സവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷക്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  കേടലനില്  നനിന്നട്ട്  ലചേറുമത്സവങ്ങലള  പനിടനിക്കുന്നതുമൂലലാം
വന്കതഭാതനില് മത്സവസമ്പത്തട്ട് നശനിപനിക്കലപടുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എങനില് ലചേറുമത്സവങ്ങലള പനിടനികൂടുന്നതട്ട് കേര്ശനമഭായനി തടയന്നതനിനട്ട്
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മത്സവബന്ധന കബഭാട്ടുകേളുലാം വളളങ്ങളുലാം ഇപ്രകേഭാരലാം നനിയമവനിരുദമഭായ
പ്രവൃത്തനികേള  ലചേയ്യുന്നതട്ട്  തടയഭാന്  നനിലവനിലുളള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷബ  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ): 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ലചേറുമത്സവങ്ങലള  പനിടനിലചടുക്കുന്നതട്ട്  മത്സവ  സമ്പത്തനിലന
പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം  ശദയനില്ലപടതനിലന  തുടര്ന്നട്ട്  14  ഇനലാം
മത്സവങ്ങളുലട  ലചേറുമത്സവങ്ങലള  പനിടനിക്കുന്നതട്ട്  നനികരഭാധനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടുതല് ഇനലാം മത്സവങ്ങലള ഈ പടനികേയനില് ഉളലപടുത്തഭാന്
നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ഇതുവലരയഭായനി  ഇത്തരലാം  56
കകേസ്സുകേള പനിടനികൂടുകേയലാം  17.00  ലക്ഷലാം രൂപ പനിഴ  ഈടഭാക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
മത്സവസമ്പത്തനിനട്ട്  ഹഭാനനികേരമഭാകുന്ന രതീതനിയനില് വളര്ചലയത്തഭാത്ത മത്സവങ്ങലള
പനിടനിക്കുന്നതട്ട് തടയഭാന് മസറന് എന്കഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്,  കകേഭാസ്റ്റേല് കപഭാലതീസട്ട്,  കകേഭാസ്റ്റേട്ട്
ഗഭാര്ഡട്ട് എന്നതീ ഏജന്സനികേകളഭാടട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
കേഴനിഞ  ഏതഭാനുലാം  ദനിവസങ്ങളഭായനി  ലചേറുമത്സവങ്ങലള  പനിടനിച  മത്സവ
ബന്ധനയഭാനങ്ങലള വനിവനിധ ജനിലകേളനില് പനിടനികൂടുകേയലാം പനിഴ ഈടഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള എടുതവരനികേയലാം ലചേയ്യുന.

(സനി)  മത്സവബന്ധന കബഭാട്ടുകേളുലാം വള്ളങ്ങളുലാം ഇപ്രകേഭാരലാം നനിയമവനിരുദമഭായ
പ്രവൃത്തനികേള  ലചേയ്യുന്നതട്ട്  തടയഭാന്  അശഭാസതീയമഭായ  മത്സവബന്ധനലാം
നടതന്നവര്ലക്കതനിലര  കകേരള  മസറന്  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  റഗുകലഷന്  ആകനിലല
വവവസ്ഥകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  കബഭാടട്ട്  ഇമ്പഇണട്ട്  ലചേയട്ട്  പനിഴ  നല്കേഭാറുണട്ട്.
ലചേറുമത്സവങ്ങലള  പനിടനിലചടുക്കുന്നതട്ട്  മത്സവസമ്പത്തനിലന  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന എന്നട്ട് മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനില് അവകബഭാധലാം ഉണഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം എടുതവരുന.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 35

മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കൂടുതല്  അവകേഭാശങ്ങള

7(*547)  ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം   :
 ശതീമതനി ഇ  .  എസട്ട്  .  ബനിജനികമഭാള   :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി   :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മത്സവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷക്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേടലനിലന്റെ  അവകേഭാശലാം  കേടലനില്  മതീന്പനിടനിക്കുന്ന
മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ഉറപ്പുവരുതന്ന  സമഗ്ര  ജലപരനിഷ്ക്കരണ  നനിയമലാം
നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനിയകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മത്സവബന്ധന  ഉപകേരണങ്ങളുലട  ഉടമസ്ഥഭാവകേഭാശലാം,  കേടലനിലല
മത്സവവനിഭവങ്ങളുലട  ഉടമസ്ഥഭാവകേഭാശലാം,  കേടലനികലക്കുള്ള  പ്രകവശന  അധനികേഭാരലാം
എന്നനിവ  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മഭാത്രമഭായനി  പരനിമനിതലപടുതകമഭാലയന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പനിടനിച്ചു ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന പച മത്സവത്തനിലന്റെ ആദവ വനില്പനഭാവകേഭാശലാം
മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മഭാത്രമഭായനി  നനിജലപടുതന്ന  തരത്തനില്  നനിയമ
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടതകമഭാലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷബ  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ): 

(എ)  ഉണട്ട്.  മത്സവബന്ധനഭാവകേഭാശലാം,  വള്ളവലാം  വലയലാം  ഉളലപലട
മത്സവബന്ധന  ഉപകേരണങ്ങളുലട  ഉടമസ്ഥത,  മത്സവ  ആദവ  വനിപണനഭാവകേഭാശലാം,
ജല  സമുദ  ഉല്പന്ന  കസഭാതസ്സുകേളുലട  അവകേഭാശലാം,  അവയലട  വനിനനികയഭാഗലാം
എന്നനിവയ്ലക്കഭാപലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ  തതീരകദശ  മത്സവബന്ധന  കമഖലയലട
പരനിപഭാലനത്തനിനുള്ള  സമഗ്രമഭാലയഭാരു  നനിയമലാം  രൂപലപടുതകേ  എന്നതഭാണട്ട്
ജലപരനിഷ്ക്കരണ നനിയമത്തനിലന്റെ ഉകദ്ദേശവലാം.

(ബനി)  മത്സവബന്ധന  സഭാമഗ്രനികേളുലട  ഉടമസ്ഥഭാവകേഭാശലാം,  കേടലനികലയള്ള
പ്രകവശനഭാവകേഭാശവലാം  സമുദ  വനിഭവങ്ങള  പനിടനിലചടുക്കുന്നതനിനുള്ള  അവകേഭാശലാം
മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  പരനിമനിതലപടുതന്നതനിനട്ട്  സമഗ്രമഭായ  ഒരു
അകകേസറനിയന്  റതീകഫഭാലാംസട്ട്  ആകട്ട്  പ്രഭാബലവത്തനില്  വരുതന്നതനിനട്ട്
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ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി ഒരു എകട്ട്കപര്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുകേയണഭായനി.
മത്സവബന്ധകനഭാപഭാധനികേളുലട  ഉടമസ്ഥഭാവകേഭാശവലാം  മത്സവത്തനിലന്റെ  ആദവ
വനില്പനയള്ള  അവകേഭാശവലാം  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുമഭാത്രലാം ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുലാം
ലടറനികറഭാറനിയല്  സമുദത്തനിലല  മത്സവസമ്പത്തനിലന്റെ  പൂര്ണ്ണ  അവകേഭാശലാം
മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  നല്കുന്നതനിനുലാം  പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
ലചേയതനുസരനിചട്ട്  ഫനിഷറതീസട്ട്  കമഖലയനിലല  കടഡട്ട്  യൂണനിയന്  കനതഭാക്കളുമഭായലാം
മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുമഭായനി  കേമ്മേനിറനി  സനിറനിലാംഗട്ട്  നടതകേയലാം  അതുപ്രകേഭാരലാം
അകകേസറനിയന് ബനിലനിലന്റെ കേരടട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയലാം ലചേയ്യുന. 

(സനി)  പനിടനിച്ചുലകേഭാണ്ടുവരുന്ന  മത്സവത്തനിലന്റെ  ആദവ  വനില്പനഭാവകേഭാശലാം
മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ഉറപഭാക്കഭാന്  കേഴനിയന്ന  നനിയമലാം  നടപഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനുവന്ന പ്രവൃത്തനികേളുലട പുനനഃപരനികശഭാധന

8 (*548) ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .   പനി  .  :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞഭാലനിക്കുടനി  :
ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി  :
ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസ്സഭാക്കട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമതലാം  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാകങതനികേ  അനുമതനിക്കുകശഷലാം  ലടണര്  നടപടനികേള  വലര
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനു  വന്ന  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
പ്രവൃത്തനികേളനില്  തതീരുമഭാനലാം  സകേലക്കഭാള്ളുന്നതനിനു  പകേരലാം  സഭാകങതനികേ
വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  പുനപരനികശഭാധനയട്ട്  അയചട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുതന്നതഭായ
ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  അത്തരലമഭാരു  നടപടനിക്കനിടയഭാക്കനിയ  സഭാഹചേരവലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലടണര് നടപടനി പൂര്ത്തതീകേരനിച കശഷമുണഭാവന്ന കേഭാലതഭാമസലാം മൂലലാം
കകേഭാണ്ടഭാകര്  പണനി  ഉകപക്ഷനിച്ചു  കപഭാകുന്ന  സഭാഹചേരവലാം  അധനികേ  ബഭാധവതയട്ട്
കേഭാരണമഭാവലമന്നതനിനഭാല്  ഇക്കഭാരവത്തനില്  അടനിയനരമഭായനി  തതീരുമഭാനലാം
സകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നൽകുകമഭാ?

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്): 



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 37

(എ&ബനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  എന്നഭാല്  ലടണര്  കേമ്മേനിറനിയലട
പരനിഗണനയനില്  വന്ന  ഏതഭാനുലാം  കകേസുകേളനില്  സഭാകങതനികേ  അനുമതനിയനില്
അവവക്തതയലാം  ചേനില  സലാംശയങ്ങളുലാം  ഉണഭായ  സഭാഹചേരവത്തനില്  സഭാകങതനികേ
അനുമതനിയനില് വവക്തത വരുതന്നതനിനട്ട് പുനനഃപരനികശഭാധനയഭായനി ലടണര് കേമ്മേനിറനി
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ലടണര് കേമ്മേനിറനി ലടണര് പരനികശഭാധനിചട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുന്നകതഭാടുകൂടനി
മഭാത്രകമ ലടണര്  കകേഭാണ്ടഭാകര്ക്കട്ട്  ഉറപഭാകുനള.   ആയതനിനഭാല്  കചേഭാദവലാം
പ്രസക്തമല.

 ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് പരനിസ്ഥനിതനി സഇഹൃദരതീതനികേള

9 (*549) ശതീ  .   സഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  പരനിസ്ഥനിതനി  സഇഹൃദ  രതീതനികേള
ലകേഭാണ്ടുവരഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  ലകേടനിടങ്ങളക്കഭാണട്ട്  ആയതട്ട്  ബഭാധകേമഭാക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആയതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഒരു നയലാം പ്രഖവഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം?

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്): 

(എ)  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  ഊര്ജ്ജ  പ്രതനിസന്ധനിയലാം  ജലദഇര്ലഭവവലാം  പല
കേഭാരണങ്ങളലകേഭാണ്ടുള്ള  അനരതീക്ഷ  പരനിസര  മലനിനതീകേരണവലാം  നമ്മേള  ഇന്നട്ട്
കനരനിടുന്ന  പ്രധഭാന  പ്രശങ്ങളഭാണട്ട്.   ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയഭാണട്ട്
ഇവയ്ലക്കലഭാലാം  നലലഭാരു  ശതമഭാനലാം  കേഭാരണമഭാകുന്നതുലാം.   ഇതനിനട്ട്  ഒരു
പരനിധനിവലരലയങനിലുലാം  പരനിഹഭാരലാം കേഭാണവഭാനഭായനിടഭാണട്ട്  പരനിസ്ഥനിതനി സഇഹഭാര്ദ്ദേ
ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ രതീതനി നടപഭാക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  പ്രകൃതനി വനിഭവങ്ങളുലട
പരമഭാവധനി സലാംരക്ഷണലാം,  കേഭാരവക്ഷമമഭായ മഭാലനിനവ നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം,  അനരതീക്ഷ
ജലമലനിനതീകേരണകത്തഭാതട്ട്  കുറയകേ  എന്നനിവ  വഴനി  ആവഭാസ  വവവസ്ഥകയയലാം
സജവ  സവവനിദവകത്തയലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന്  ഈ  നനിര്മ്മേഭാണ  രതീതനികേള
അവലലാംബനിക്കുന്നതുവഴനി സഭാധനിക്കുലാം.
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(ബനി)  തുടക്കത്തനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള
ലകേടനിടങ്ങളനിലഭാണട്ട്  പരനിസ്ഥനിതനി  സഇഹഭാര്ദ്ദേ  തതസങ്ങള  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   നനിലവനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലല  വഭാസ്തുശനില്പ  വനിഭഭാഗലാം
രൂപകേല്പന ലചേയ്യുന്ന എലഭാ നനിര്മ്മേനിതനികേളുലാം  കദശതീയ ഏജന്സനിയഭായ ഗൃഹയലട
(GRIHA-Green  Rating of  Integrated  Habitat Assessment) 3  സ്റ്റേഭാര് പദവനി
ലഭവമഭാകുന്ന രതീതനിയനിലഭാണട്ട് രൂപകേല്പന ലചേയ്യുന്നതട്ട്.

(സനി)  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പരനിസ്ഥനിതനി  സഇഹഭാര്ദ്ദേമഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  
7-3-2013-ലല സ.ഉ. (എലാം എസട്ട്)നമ്പര് 28/2013/ലപഭാ.മ.വ. എന്ന ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം
ഹരനിത  നനിര്മ്മേഭാണ  നയത്തനിനട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വര്ദനിച്ചു  വരുന്ന
ഊര്കജ്ജഭാപകഭഭാഗലാം,  ജലദഇര്ലഭവലാം,  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗ്രനികേളുലട  അപരവഭാപ്തത,
കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ  വവതനിയഭാനലാം  മൂലമുണഭാകുന്ന  പ്രശങ്ങള  എന്നനിവയട്ട്  ഒരു  പരനിധനിവലര
പരനിഹഭാരലാം  കേലണതന്നതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്  ഹരനിത  നനിര്മ്മേഭാണനയലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഹരനിത  നനിര്മ്മേഭാണ  രതീതനി  അവലലാംബനിക്കുകേവഴനി
40 ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  ഊര്ജ്ജത്തനിലന്റെയലാം  ജലത്തനിലന്റെയലാം  ഉപകഭഭാഗലാം  കുറയവഭാന്
കേഴനിയലാം. പഭാരമ്പകരവതര ഊര്ജ്ജ കസഭാതസ്സുകേള പരമഭാവധനി ഉപകയഭാഗലപ ടുതകേവഴനി
ലമയനിന് ഗ്രനിഡനിലന ആശയനിക്കുന്നതട്ട്  കുറയവഭാന് കേഴനിയലാം.   മഴലവള്ള സലാംഭരണവലാം
ജലത്തനിലന്റെ പുനര് ചേഭാകതീകേരണവലാം നയത്തനില് വവവസ്ഥ ലചേയ്യുനണട്ട്. കേഭാരവക്ഷമമഭായ
മലനിനതീകേരണ നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന,  സലാംസരണ പദതനികേളുലാം  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇവ
കേര്ശനമഭായനി  നടപഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  നനിലവനിലുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ  ചേടങ്ങളനില്  ഇവ
ഉളലപടുതന്നതഭാണട്ട്.  എനര്ജനി  കേണ്സര്കവഷന്  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  കകേഭാഡനിലല
(ECBC)വവവസ്ഥകേളകൂടനി  ഹരനിത  നനിര്മ്മേഭാണ  നയത്തനില്  ഉളലപടുതവഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  അങ്ങലന  ഊര്ജ്ജക്ഷമമഭായ  സവദബകതഭാപകേരണങ്ങള  മഭാത്രലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുലാം അതുവഴനി സവദബതനിയലട അളവട്ട് കുറയവഭാനുലാം കേഴനിയലാം.  പരമഭാവധനി
നനിര്മ്മേഭാണസ്ഥലകത്തഭാടട്ട്  ഇണങ്ങുന്ന  നനിര്മ്മേഭാണ  രതീതനി  അവലലാംബനിക്കഭാനുലാം
ഹരനിതഭാഭയലാം  വൃക്ഷലതഭാദനികേളുലാം  പരമഭാവധനി  നനിലനനിര്തവഭാനുലാം  നയലാം  വവവസ്ഥ
ലചേയ്യുന. ഹരനിത ഗൃഹവഭാതകേങ്ങളുലട (green house gases)പുറനള്ളല് കുറയകേ എന്ന
പ്രധഭാന ലക്ഷവലാം സകേവരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ വഴനി  ലമചലപട ഒരു
ജതീവനിത സഭാഹചേരവലാം സൃഷ്ടനിക്കുവഭാനുലാം നയലാം വവവസ്ഥ ലചേയ്യുന.  പരനിമനിതമഭായനിവരുന്ന
അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളുലടയലാം നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗ്രനികേളുലടയലാം ഉപകഭഭാഗലാം കുറചട്ട് ഫ്സള
ആഷട്ട്  കപഭാലുള്ള ബദല് നനിര്മ്മേഭാണ വസ്തുക്കള ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന് നയലാം  വവവസ്ഥ
ലചേയ്യുന.
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സ്കൂളുകേളനിലല ഉചഭക്ഷണ പദതനി
10 (*550)   ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : 

ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി : 
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : 
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതനിയഭായ  തുകേ  അനുവദനിക്കഭാത്തതനിനഭാലുലാം  അനുവദനിക്കുന്ന  തുകേ
യഥഭാസമയലാം  ലഭവമഭാക്കഭാത്തതനിനഭാലുലാം  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സ്കൂളുകേളനിലല
ഉചഭക്ഷണ  പദതനി  കേടുത്ത  പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭായനിരുനലവന്ന  ആകക്ഷപലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനി  ലഹഡട്ട്  മഭാസ്റ്റേര്മഭാര്ക്കട്ട്  ബഭാധവതയഭാക്കനി  മഭാറഭാലത
നടപഭാക്കഭാന് ഈ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനികേള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അരനി  തുടങ്ങനിയ  ഭക്ഷണ  സഭാധനങ്ങളുലട  വനിലവര്ദനവനിനട്ട്
ആനുപഭാതനികേമഭായനി  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നല്കകേണ തുകേ വര്ദനിപനിക്കഭാന്  നടപടനി
ഉണഭാകുകമഭാ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്): 

(എ) ഇല.

(ബനി) 5-9-2016 -ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര് 2911/2016/ലപഭാ.വനി.വ. തതീയതനി
പ്രകേഭാരലാം കേണനിജന്റെട്ട് ചേഭാര്ജ്ജട്ട് വര്ദനിപനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  150 കുടനികേള വലര
കുടനിലയഭാന്നനിനട്ട് 8 രൂപ, 151 മുതല് 500 വലര കുടനിലയഭാന്നനിനട്ട് 7 രൂപ, 501 മുതല്
കുടനിലയഭാന്നനിനട്ട്  6  രൂപ  എന്ന  നനിരക്കനിലഭാണട്ട്  കേണനിജന്റെട്ട്  ചേഭാര്ജ്ജട്ട്
വര്ദനിപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി) പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

 മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് സമ്പഭാദവ സമഭാശസഭാസ പദതനി

11(*551) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്   :

ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട്   :

ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി   :

ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മത്സവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷക്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ) സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കദശതീയ  മത്സവ

ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനിയലട  സഹഭായകത്തഭാലട  സമ്പഭാദവ  സമഭാശസഭാസ  പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പഞ  മഭാസങ്ങളനില്  ആഴക്കടല്/ഉളനഭാടന്   മത്സവ

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  സഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്

പ്രസ്തുത പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയലട  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതലാം  എത്രയഭാലണന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷബ  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ): 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  പഞ  മഭാസലമഭാഴനിലകേയള്ള  കേഭാലയളവകേളനില്  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളനില്
നനിനലാം  കശഖരനിച  തുകേയടക്കലാം  3 ഇരടനി  തുകേയഭാണട്ട്  സമ്പഭാദവ  സമഭാശസഭാസ
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  പഞമഭാസങ്ങളനില്
അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.  2015-16 വര്ഷലാം  പദതനിയനില്  അലാംഗമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്  183851
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭാണട്ട്.  ഇവര്ക്കട്ട് 2,700 രൂപ വതീതലാം സമഭാശസഭാസത്തനിനട്ട് ലമഭാത്തലാം
33.10  കകേഭാടനി  രൂപ  ഈ വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറനില്നനിന്നട്ട്  ലചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.   ടനി
തുകേയലട കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം 16.55 കകേഭാടനി രൂപ കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിന്നട്ട് reimburse
ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  2016-17  വര്ഷത്തനില്  ഈ
പദതനിപ്രകേഭാരലാം ഒരു വവക്തനിക്കട്ട് അനുവദനിക്കഭാവന്ന പരമഭാവധനി കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം (ബ
റവലക്യൂഷന്  പ്രകേഭാരലാം)  1500  രൂപയഭായനി  നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   നനിലവനിലല
കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  183851  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ആനുകൂലവലാം
നല്കുന്നതനിനഭായനി  2017-18  വര്ഷലാം  55.16  കകേഭാടനി  രൂപ ആവശവമഭായനി  വരുലാം.
ഇതനിനഭായനി 27.58 കകേഭാടനി രൂപ ബ റവലക്യൂഷന് പ്രകേഭാരലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിന്നട്ട്
ലഭവമഭാകക്കണതുണട്ട്.  സഹദരഭാബഭാദനിലല  എന്.എഫട്ട്.ഡനി.ബനി.-യനില്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  നടത്തനിയ  കപ്രഭാജകട്ട്  അലാംഗതീകേഭാര  ശനില്പശഭാലയനില്
സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട് സമ്പഭാദവ-ആശസഭാസ പദതനിയനില് കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി 2 കകേഭാടനി
രൂപ  മഭാത്രകമ  അനുവദനിക്കഭാനഭാവകേയള  എന്ന  നനിലപഭാടഭാണട്ട്
സകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതങനിലുലാം  2016-17  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2017-18  വര്ഷലാം
ആനുകൂലവലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  പദതനി  നനിര്വഹണലാം  ഉടന്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായള്ള കപ്രഭാജകട്ട് ലപ്രഭാകപഭാസല് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
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(സനി) 2016-17  വര്ഷലാം നനിര്വഹണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴനിഞ പദതനിയനില്
183851  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ആനുകൂലവലാം  നല്കുകേയലാം  33.10  കകേഭാടനി  രൂപ
സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  ലചേലവഴനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്തു.   പദതനിയലട  50%
കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായ  16.55  കകേഭാടനി,  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നട്ട്  reimburse  ലചേയട്ട്
ലഭവമഭാകുന്നതനിനഭായനി  ലപ്രഭാകപഭാസല്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.
എന്നഭാല് ഈ വര്ഷലാം 200 ലക്ഷലാം രൂപഭാ മഭാത്രകമ കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് പദതനിക്കഭായനി
സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട് നതീക്കനിവചനിട്ടുള.

റതീ-സര്കവ നടപടനി പുകരഭാഗതനി അവകലഭാകേനലാം

12(*552) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞഭാലനിക്കുടനി : 
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : 
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട് : 
ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റതീ-സര്കവ  നടപടനി  പുകരഭാഗതനി  സലാംബന്ധനിച  അവകലഭാകേനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില്  റതീ-സര്കവ  നടപടനികേള  എത്രകത്തഭാളലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  റതീ-സര്ലവ  നടന്ന  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഉടമകേളുലട  കപരട്ട്  മഭാറനിയതുലാം
വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം,  ഇനലാം  എന്നനിവയനില്  വന്ന  പനിശകുകേളുലാം  മൂലലാം  സഭാധഭാരണക്കഭാര്
അനുഭവനിക്കുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഉലണങനില് അതട്ട് സമയബന്ധനിതമഭായനി പരനിഹരനിക്കുന്ന കേഭാരവത്തനില്
എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനലാം,  ഇനനി  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്): 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് ആലകേയള്ള 1664 വനികലജുകേളനില് 881 വനികലജുകേളുലട
റതീ-സര്കവ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  റനിക്കഭാര്ഡുകേള  റവനക്യൂ  ഭരണത്തനിനഭായനി
സകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.   8  വനികലജുകേളനില്  ലസക്ഷന്  13  പ്രകേഭാരമുള്ള വനിജഭാപനലാം
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പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  53 വനികലജുകേളനില് ലസക്ഷന് 9(2) പ്രകേഭാരമുള്ള വനിജഭാപനലാം
പുറലപടുവനിചട്ട്  റനിക്കഭാര്ഡുകേള  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  പരനികശഭാധനയഭായനി
പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.   

(സനി  &  ഡനി)  റതീസര്കവ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളനില് കപരട്ട് മഭാറലാം സലാംബന്ധനിച്ചുലാം
ഇനലാംമഭാറലാം  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം  വനിസ്തതീര്ണ്ണ  വവതവഭാസലാം  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം
ലപഭാതുജനങ്ങളനില് നനിനലാം പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  31-5-2010-ലല സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവട്ട്  (എലാം എസട്ട്.) 200/2010/റവനക്യൂ പ്രകേഭാരലാം റതീസര്കവ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
വനികലജുകേളനിലല ഭൂപരഭാതനികേളനികനല് അതഭാതട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് ആഫതീസുകേള മുഖഭാനരലാം
LRM  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   പരഭാതനികേളുലട  തതീര്പഭാക്കല്  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തനി
തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവ രനികേയഭാണട്ട്.

 സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുകേളനിലല അഴനിമതനി

13 (*553) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് നഭായര് :
ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം   :
ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് വവഭാപകേമഭായ കമകക്കടുലാം
അഴനിമതനിയലാം നടക്കുനലണന്ന ആകരഭാപണലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതുപരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുറക്കഭാരഭായ  ഉകദവഭാഗസ്ഥലര  കേലണത്തനി  കേര്ശനമഭായ  ശനിക്ഷഭാ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന് നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ?

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്): 

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വകുപനില്  കേമ്പക്യൂടര്വത്ക്കരണലാം  നടപനിലഭാക്കുകേയലാം  കനരനിടട്ട്
ഓഫതീസനില്  വരഭാലത  തലന്ന  പരമഭാവധനി  കസവനങ്ങള  ഓണ്സലനഭായനി
നല്കേഭാനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്തു.   ബഭാദവതഭാ
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കഭായനി  അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഓഫതീസനില്  കനരനിട്ടുവരഭാലത
ഓണ്സലനഭായനിത്തലന്ന  അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഓണ്സലനഭായനിത്തലന്ന
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സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  എലഭാ
സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുകേളനിലുലാം ഏര്ലപടുത്തനിക്കഴനിഞ്ഞു.  രജനികസ്ട്രേഷന് ലഡപക്യൂടനി
ഇന്ലസകര് ജനറല്മഭാര്,  ജനിലഭാ രജനിസ്ട്രേഭാര്  (ഓഡനിറട്ട്),  ജനിലഭാ രജനിസ്ട്രേഭാര്  (ജനറല്)
എന്നനിവരുലട  പരനികശഭാധനഭാ  നടപടനികേള  കൂടുതല്  കേര്ശനമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഇതുവലര ശദയനില്ലപട കകേസുകേളനികനല് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
തുടര്നലാം  ഇത്തരലാം  വതീഴ്ചകേള  ശദയനില്ലപടുന്നപക്ഷലാം  വതീഴ്ച  വരുതന്ന
ഉകദവഭാഗസ്ഥര്ലക്കതനിലര കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കകേഭാളഡട്ട് ലചേയനിന് പദതനി

14(*554)  ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
   ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :
 ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് പനി  .   കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മത്സവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷക്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള സലാംസ്ഥഭാന തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  'കകേഭാളഡട്ട്
ലചേയനിന്' പദതനി പ്രകേഭാരലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള കേഭാരവങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മത്സവവനിഭവങ്ങളുലട  ഗുണകമന  ഉറപനിക്കുവഭാന്  ഈ  പദതനിമൂലലാം
കേഴനിഞനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മറട്ട്  ഏലതങനിലുലാം  ഏജന്സനിയലട  സഹഭായലാം  ഈ  പദതനിക്കട്ട്
ലഭവമഭാകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷബ  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ): 

(എ)  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്  മുകഖന
'കകേഭാളഡട്ട് ലചേയനിന്'  പദതനി തയഭാറഭാക്കനി നഭാഷണല് ഫനിഷറതീസട്ട് ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിചനിരുനലവങനിലുലാം  പദതനിക്കട്ട്
നഭാഷണല്  ഫനിഷറതീസട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കബഭാര്ഡ നിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനില.
ഇകത  പദതനി  2016-ല്  വതീണ്ടുലാം  നഭാഷണല്  ഫനിഷറതീസട്ട്  ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  കകേരള  കസ്റ്റേറട്ട്  കകേഭാസ്റ്റേല്  ഏരനിയ
ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി) ബഭാധകേമല.
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 വനിദവഭാര്തനികേളുലട യൂണനികഫഭാലാം

15(*555) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
  ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :
 ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുസസന് തങ്ങള :

കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര്, എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനിലല വനിദവഭാര്തനികേളുലട
യൂണനികഫഭാലാം ഏകേതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശവമുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എടഭാലാം  സ്റ്റേഭാകന്റെര്ഡട്ട്  വലര  പഠനിക്കുന്ന  വനിദവഭാര്തനികേളലക്കലഭാലാം
സഇജനവമഭായനി  യൂണനികഫഭാലാം  നല്കേഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  അതനിലന്റെ
ഡനിസസന്, വനിതരണ രതീതനി എന്നനിവ സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്): 

(എ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  ഡനിസസന്,  വനിതരണരതീതനി  എന്നനിവയനില്  അനനിമ
തതീരുമഭാനമഭായനിടനില. 

സര്ക്കഭാര് കേസഭാര്കടഴ്സുകേള

16(*556)  ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   ബനി  .   സതവന് :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ശതീ  .    ലകേ  .  ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് നനിലവനിലുള്ള സര്ക്കഭാര് കേസഭാര്കടഴ്സുകേളുലട കശഭാചേവഭാവസ്ഥ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇവയലട അറകുറപണനി സമയബന്ധനിതമഭായനി നടതന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേസഭാര്കടഴ്സുകേള അനുവദനിക്കുന്നതു സലാംബന്ധനിചട്ട്  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന
ചേടങ്ങള കഭദഗതനി ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് അപ്രകേഭാരലാം കഭദഗതനി ലചേയഭാനുണഭായ
സഭാഹചേരവലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  കേസഭാര്കടഴ്സുകേള  അനര്ഹര്  സകേവശലപടുത്തനി
തഭാമസനിക്കുന്നതഭായലാം ചേനിലര് മറ്റുള്ളവര്ക്കട്ട് വഭാടകേയട്ട് നല്കുന്നതഭായമുള്ള ആകക്ഷപലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതു  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലവന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്): 

(എ&ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  അറകുറപണനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടതന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  7-9-2016-ലല  സ.ഉ.(സകേ)നമ്പര്  65/2016/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
Rules for Allotment and Occupation of Government Servant's Quarters in
Kerala,  2006-ലല  ചേടങ്ങള കഭദഗതനി  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   ആയതട്ട്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന  *.    കേസഭാര്കടഴട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതനില് വനനിതഭാ ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
50%  സലാംവരണലാം,  ദൂര  സ്ഥലങ്ങളനില് നനിനലാം  വരുന്ന ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  പ്രകതവകേ
പരനിഗണന,  കപഴണല്  സ്റ്റേഭാഫുകേളക്കട്ട്  നനിലവനില്  നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ള  കേസഭാര്കടഴട്ട്
അപരവഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ആയതട്ട് 75 -ല് നനിനലാം 200 ആയനി ഉയര്ത്തല്, വനിരമനിച
ജതീവനക്കഭാരുലടയലാം സ്ഥഭാനലമഭാഴനിഞ കപഴണല് സ്റ്റേഭാഫുകേളുലടയലാം കേസഭാര്കടഴ്സുകേള
മറ്റു  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  തഭാമസലാംകൂടഭാലത  ലഭവമഭാക്കുകേ  എന്നനിവയഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത
കഭദഗതനിലകേഭാണട്ട് പ്രധഭാനമഭായലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(ഡനി)  തനിരുവനനപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  ഇടുക്കനി  എന്നതീ  ജനിലകേളനില്  സര്ക്കഭാര്
കേസഭാര്കടഴ്സുകേള  അനര്ഹര്  സകേവശലപടുത്തനി  തഭാമസനിക്കുന്നതഭായലാം  ചേനിലര്
മറ്റുള്ളവര്ക്കട്ട്  വഭാടകേയട്ട്  നല്കുന്നതുമഭായലാം  ബന്ധലപട  പരഭാതനികേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.   പ്രസ്തുത  കകേസുകേളനില്  കേസഭാര്കടഴട്ട്  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്/റവനക്യൂ  വകുപ്പുകേള  സലാംയക്തമഭായനി  പരനികശഭാധന
നടത്തനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

 ഹഭാരനിസണ്സട്ട്, ടനി.ആര്.&ടതീ കേമ്പനനികേളുലട ഭൂമനി

ഇടപഭാടുകേള

17(*557) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(എ)  ഹഭാരനിസണ്സട്ട്,  ടനി.ആര്.&ടതീ മുതലഭായ കേമ്പനനികേള അനധനികൃതമഭായനി
എത്ര  ഭൂമനി  സകേവശലാം  വചനിരനിക്കുനലവന്നഭാണട്ട്  ലസഷവല്  ഓഫതീസറുലട
പരനികശഭാധനയനില്  കേലണത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്;  ഈ  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കഭാനഭായനി  ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടുവനിചനിരുകന്നഭാ; എങനില് അതനിലന്റെ നനിലവനിലല സ്ഥനിതനി എനഭാണട്ട്;

(ബനി)  ഹഭാരനിസണ് കേമ്പനനിയലട ഭൂമനി ഇടപഭാടുകേലളക്കുറനിചട്ട് അകനസഷനിക്കഭാന്
മുന്  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  നനികയഭാഗനിച  നനികവദനിത.  പനി.  ഹരലന്റെ
കനതൃതസത്തനിലുള്ള  ഉന്നതഭാധനികേഭാര  സമനിതനിയലട  റനികപഭാര്ടനിലല  കേലണത്തലുകേള
എലനഭാലക്കയഭായനിരുന;  ഈ റനികപഭാര്ടനിലന്റെ നനിയമവശങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  പഠനിക്കഭാന്
നനികയഭാഗനിച  ജസ്റ്റേനിസട്ട്  എല്.മകനഭാഹരന്  കേമ്മേനിറനിയലട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
എലനലഭാമഭായനിരുന; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വവഭാജ  ആധഭാരലാം  ചേമചതനിനുലാം  ഭൂമനി  കേകയറത്തനിനുലാം  ഈ
കേമ്പനനികേളലക്കതനിലര ഫയല് ലചേയ കകേസനിലന്റെ നനിലവനിലല സ്ഥനിതനി എനഭാണട്ട്;
അകനസഷണ റനികപഭാര്ടട്ട്  കകേഭാടതനിയനില് ഫയല് ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് അതനിലല
പ്രധഭാന കേലണത്തല് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ കേമ്പനനികേള നനിയമവനിരുദമഭായനി  സകേവശലാം വചനിരനിക്കുന്ന ഭൂമനി
ഏലറടുക്കഭാനഭായനി നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്): 

(എ)  M/s.  മലയഭാളലാം  പഭാകന്റെഷന്സട്ട്  (യ.ലകേ.)ലനിമനിറഡട്ട്  എന്ന  വനികദശ
കേമ്പനനി സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് ഏഴട്ട് ജനിലകേളനിലഭായനി  75000 ഏക്കകറഭാളലാം സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി
സകേവശലാം വയന്നതഭായലാം ടഭാവന്കൂര് റബ്ബര്  &  ടതീ  കേമ്പനനിയലാം സഹകേമ്പനനികേളുലാം
കചേര്ന്നട്ട്  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് നഭാലട്ട്  ജനിലകേളനിലഭായനി  ആലകേ  14,040.43  ഏക്കര് ഭൂമനി
അനധനികൃതമഭായനി  സകേവശലാം  വയന്നതഭായലാം  ലസഷവല്  ഓഫതീസറുലട
പരനികശഭാധനയനില് കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് 38,170.92 ഏക്കര് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി
ഏലറടുതലകേഭാണട്ട്   18  ഉത്തരവകേള  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.   ടനി  ഉത്തരവകേളലക്കതനിലര
M/s.  ഹഭാരനിസണ്സട്ട് മലയഭാളലാം ലനിമനിറഡുലാം മറ്റു കേമ്പനനികേളുലാം ഫയല് ലചേയ വനിവനിധ
റനിടട്ട്  ഹര്ജനികേളനില്  വഭാദലാം  കകേട  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  സഹകക്കഭാടതനിയലട
സനിലാംഗനിള  ബഞട്ട്  പ്രസ്തുത  കകേസുകേള  രണലാംഗങ്ങളുള്ള  ഡനിവനിഷന്  ബഞനികലയട്ട്
റഫര് ലചേയട്ട് 25-11-2015-ല് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഹഭാരനിസണ്സട്ട് മലയഭാളലാം കേമ്പനനി അനധനികൃതമഭായനി  സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി
സകേവശലാം വചനിരനിക്കുന്നതഭായലാം കകേരള ഭൂപരനിഷ്കരണ ചേടങ്ങളക്കട്ട് വനിരുദമഭായനി ഭൂമനി
സകേമഭാറലാം  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭായലാം  സഹലലവല്  കേമ്മേനിറനി  കേലണത്തനിയനിരുന.
ലകേ.എല്.സനി.  നനിയമപ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി  തനിരനിലചടുക്കഭാനഭാണട്ട്  റനിട.ജസ്റ്റേനിസട്ട്
എല്. മകനഭാഹരന് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നനിയകമഭാപകദശലാം നല്കേനിയനിരുന്നതട്ട്.
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(സനി)  വവഭാജ  ആധഭാരലാം  ചേമചതനിനുലാം  ഭൂമനി  കേകയറത്തനിനുലാം  ഹഭാരനിസണ്സട്ട്,
ടഭാവന്കൂര്  റബ്ബര്  &  ടതീ  എന്നതീ  കേമ്പനനികേളലക്കതനിലര  രണട്ട്  കകേസുകേള
സകലാംബഭാഞനിലന്റെ  അകനസഷണത്തനിലഭാണട്ട്.   അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടട്ട്
കകേഭാടതനിയനില് ഫയല് ലചേയനിടനില.

(ഡനി)  വനിവനിധ  കേമ്പനനികേളുലാം  മറ്റുലാം  അനധനികൃതമഭായനി  സകേവശലാം
വചനുഭവനിക്കുന്ന സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനട്ട് സമഗ്രമഭായ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
നടതന്ന വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

 തരനിശു നനിലങ്ങളനില് അതബല്പഭാദന കശഷനിയള്ള കേശുമഭാവട്ട് കൃഷനി

18 (*558)         ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട്  : 
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :  
ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ലസന്റെട്ട് : 
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷക്യൂ  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനലത്ത ലപഭാതുകമഖലഭാ സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട അധതീനതയനിലുള്ള തരനിശു
നനിലങ്ങളനില്  അതബല്പഭാദന  കശഷനിയള്ള  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി  തുടങ്ങുന്ന  കേഭാരവലാം
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തരനിശുനനിലങ്ങള  കേശുമഭാവ  കൃഷനിക്കട്ട്  അനുകയഭാജവമഭാകണഭാ  എന്നട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം;

(സനി)  ഇതുവഴനി എത്ര ടണ് കേശുവണനി ആണട്ട് അധനികേമഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുവഭാന്
ലക്ഷവമനിടനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് ലവളനിലപടുതകമഭാ?

മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷബ  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ): 

(എ)  കകേരള കസ്റ്റേറട്ട്  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി വനികേസന ഏജന്സനിയലട കനതൃതസത്തനില്
കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി  ലചേയ്തുവരനികേയഭാണട്ട്.   എന്നഭാല്  കേശുവണനി  വവവസഭായഭാവശവത്തനിനട്ട്
കതഭാടണനി  തകദ്ദേശതീയമഭായനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസ്ഥതയനിലുള്ള
തരനിശു  ഭൂമനികേളനില്  വനിപുലമഭായ  രതീതനിയനില്  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നതനിലനക്കുറനിചട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വനലാം,  കൃഷനി,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനനിമഭാരുമഭായലാം
വകുപ്പുതലവന്മഭാരുമഭായലാം ചേര്ച നടതകേയണഭായനി.   പദതനി  നടപഭാക്കഭാനഭാവശവമഭായ
നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത ഡഭാലാം സസറ്റുകേളുലട  കേരയനിലുള്ള
ഭൂമനി ഇതനിനഭായനി ഉപകയഭാഗലപടുതന്നതനിലനക്കുറനിച്ചുലാം ആകലഭാചേനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
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(ബനി) പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേശുമഭാവട്ട് കൃഷനിക്കട്ട് തഭാരതകമവന ഫലപുഷ്ടനി കുറഞ

മണ്ണുലാം അനുകയഭാജവമഭാണട്ട്.  അതുകപഭാലല മറട്ട് പല കൃഷനികേളക്കുലാം അനുകയഭാജവമലഭാത്ത

Laterite  Soil  (ലചേങല് പ്രകദശലാം)  കേശുമഭാവനിനട്ട് കയഭാജനിക്കുലാം.  കേളനിമണ്ണട്ട് പ്രകദശങ്ങളുലാം

ലവള്ളലാം  തങ്ങനിനനില്ക്കുന്ന  ലവള്ളലക്കടട്ട്  പ്രകദശങ്ങളുലാം  ഒഴനിലകേയള്ള  തരനിശുകേനിടക്കുന്ന

മനിക്ക പ്രകദശങ്ങളുലാം കേശുമഭാവട്ട് കൃഷനിക്കട്ട് അനുകയഭാജവമഭാണട്ട്.

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  കേശുവണനി  വവവസഭായത്തനിനഭാവശവമഭായ  കതഭാടണനി

തകദ്ദേശതീയമഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

 സമഗ്ര തതീരകദശ മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട് പഭാന്

19 (*559) ശതീ  .   ബനി  .   സതവന്:

ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :

ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് :

ശതീ  .    ലകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മത്സവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷക്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തതീരകദശ  സലാംരക്ഷണവലാം  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  സുരക്ഷയലാം

ലക്ഷവമഭാക്കനിയള്ള സമഗ്ര തതീരകദശ മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  പഭാന് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

സലാംഘടനിപനിച  ശനില്പശഭാലയനില്  ഉയര്നവന്ന  മുഖവ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന

നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തതീരകശഭാഷണലാം  തടയന്നതനിനുലാം  ആകഗഭാള  തഭാപനലാംലകേഭാണ്ടുലാം  മറ്റു

പ്രകൃതനി  പ്രതനിഭഭാസങ്ങളലകേഭാണ്ടുലാം  ഉണഭാകുന്ന  ദുരനലമഭാഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേള എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷബ  വവവസഭായവലാം

വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ): 

(എ)  തതീരകദശ  സലാംരക്ഷണവലാം  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  സുരക്ഷയലാം
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ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപ്പുലാം കകേരള സലാംസ്ഥഭാന തതീരകദശ വനികേസന

കകേഭാര്പകറഷനുലാം  സലാംയക്തമഭായനി  ഒരു  സമഗ്ര  തതീരകദശ  പരനിപഭാലന  പരനിപഭാടനി

(ICZMP)  തയഭാറഭാക്കുന്നതനികലക്കട്ട്  ലക്ഷവമനിടട്ട്  നടത്തനിയ  ദസനിദനിന  കദശതീയ

ശനില്പശഭാലയനില്  സലാംകയഭാജനിത  തതീരകദശ  വനികേസനലാം,  തതീരസലാംരക്ഷണലാം,

മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  പുനരധനിവഭാസവലാം  ജതീവകനഭാപഭാധനിയലാം  എന്നതീ

വനിഷയങ്ങളനില് കമഖലയനിലല ശഭാസ  സഭാകങതനികേ വനിദഗ്ദ്ധര്,  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി

പ്രതനിനനിധനികേള,  ഉകദവഭാഗസ്ഥര്  എന്നനിവരുളലപലടയള്ളവരുലട  നനിരവധനിയഭായ

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  അവതരനിപനിക്കുകേയണഭായനി.   ദസനിദനിന  കദശതീയ  ശനില്പശഭാലയലട

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന *. 

(ബനി)  ശനില്പശഭാലയനില്  ഉയര്നവന്ന  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  സലാംകയഭാജനിത

തതീരകദശ കമഖല പരനിപഭാലന പരനിപഭാടനി  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്

മുന്കേലയടുത്തട്ട് ഒരു കേര്മ്മേസമനിതനി രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കേര്മ്മേസമനിതനിയലട  പഠനകമഖലകേളനില്  തതീരസലാംരക്ഷണലാം,  ദുരന

നനിവഭാരണലാം എന്നതീ ഉപപദതനികേള ഉളലപടുനണട്ട്.  സമനിതനിയലട റനികപഭാര്ടനില്

കകേരളതതീരത്തനിലന്റെ  പ്രഭാകദശനികേമഭായ  പ്രകതവകേതകേളുലാം  വനിഭവലഭവതയലാം

വനിലയനിരുത്തനി ഉചേനിതമഭായ കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേള ഉളലപടുതവഭാന് കേഴനിയന്നതഭാണട്ട്.

ഭൂമനി ഉടമകേളുലട അവകേഭാശങ്ങള സലാംബന്ധനിച അവകബഭാധലാം

20 (*560) ശതീമതനി സനി  .  ലകേ  .   ആശ :

ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :

ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   സടസണ് മഭാസ്റ്റേര് :

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന് :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനക്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)        ഭൂമനിയനികനല് ഉടമകേളക്കുള്ള അവകേഭാശങ്ങള,  കേടമകേള,  ഭൂകരഖകേള,

അടയ്കക്കണ  നനികുതനി  നനിരക്കുകേള  എന്നനിവലയക്കുറനിചട്ട്  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്

വവക്തമഭായ അറനിവനിലഭാത്തതട്ട് മൂലലാം നടക്കുന്ന തടനിപ്പുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ഇത്തരലാം കേഭാരവങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  ജനങ്ങളനില് വവക്തമഭായ അവകബഭാധലാം
സൃഷ്ടനിക്കഭാന് അടനിയനര നടപടനി എടുക്കുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്): 

(എ)  ഭൂമനിയനില്  ഉടമകേളക്കുള്ള  അവകേഭാശങ്ങള,  കേടമകേള,  ഭൂകരഖകേള,
അടയ്കക്കണ  നനികുതനി  നനിരക്കുകേള  എന്നനിവലയക്കുറനിചട്ട്  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കുള്ള
അജതലകേഭാണട്ട്  നടക്കുന്ന  തടനിപ്പുകേള  ലപഭാതുകവ  ശദയനില്ലപടനിടനില.
എന്നഭാല്  ഭൂനനികുതനി  അടയ്കക്കണ  നനിരക്കുകേലളപറനിയലാം  അടവഭാകക്കണ
തതീയതനിലയപറനിയലാം  കൃതവമഭായ  ധഭാരണയനിലഭാത്തതനിനഭാല്  നനിശ്ചനിത
സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില്  നനികുതനി  അടവഭാക്കഭാതനിരനിക്കുകേയലാം  പനിന്നതീടട്ട്  നനികുതനി
ഒരുമനിചടയവഭാന്  അവസരലാം  നല്കേണലമന്നട്ട്  ആവശവലപട്ടുലകേഭാണ്ടുള്ള
അകപക്ഷകേള ലഭനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.

(ബനി)  ഇത്തരലാം കേഭാരവങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  ജനങ്ങളനില് വവക്തമഭായ അവകബഭാധലാം
സൃഷ്ടനിക്കഭാനഭായനി  ഭൂനനികുതനി  നനിരക്കുകേള,  റവനക്യൂ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള
ഓഫതീസുകേളനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന കസവനങ്ങളുലട വനിവരങ്ങള,  അവയള്ള സ്റ്റേഭാമ്പട്ട്
ഫതീസട്ട്  മുതലഭായ  വനിവരങ്ങള  പഇരഭാവകേഭാശ  കരഖയനില്  വവക്തമഭായനി
പ്രസനിദലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമത്തനിനട്ട്  മഭാറലാം
വരുത്തനിലക്കഭാകണഭാ കഭദഗതനി വരുത്തനിലക്കഭാകണഭാ പുറലപടുവനിക്കുന്ന ഉത്തരവകേള
ഗസറനില്  പ്രസനിദലപടുതകേയലാം  ബന്ധലപട  ഓഫതീസുകേളനില്  എത്തനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുനണട്ട്.  ഇത്തരലാം  അവകേഭാശങ്ങലളക്കുറനികചഭാ  കസവനങ്ങലളക്കുറനികചഭാ
കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം,  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  തുടങ്ങനിയവ  പ്രകേഭാരലാം
ലപഭാതുജനങ്ങള  നല്കുന്ന  അകപക്ഷയനില്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  മറുപടനിയലാം
നല്കുനണട്ട്.  പ്രസ്തുത വനിഷയലത്തക്കുറനിചട്ട് ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കട്ട്/വനികലജട്ട് തലങ്ങളനില്
നനികുതനി  നനിരക്കുകേള,  ഭൂകരഖകേള  എന്നനിവലയ  സലാംബന്ധനിക്കുന്ന  കബഭാര്ഡുകേള
പ്രദര്ശനിപനിക്കുവഭാന്  ബന്ധലപട  ഉകദവഭാഗസ്ഥര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുന്നതുവഴനി
ഇക്കഭാരവങ്ങളനില് ജനങ്ങളനില് വവക്തമഭായ അവകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കുവഭാന് കേഴനിയലാം.

 'വനിദവഭാലയങ്ങള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങള' പദതനി

21(*561) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് :
ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  'വനിദവഭാലയങ്ങള  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങള'  എന്ന  പദതനി
രൂപതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  അതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങലള  ഉത്കൃഷ്ട  സ്ഥഭാപനങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറനി  അണ്
എയ്ഡഡട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയലട  ആശഭാസവമലഭാത്ത  ഇടലപടല്
പരനിമനിതലപടുതന്നതനിനഭായനി  ഹ്രസസകേഭാല  ദതീര്ഘകേഭാല  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് എലനഭാലക്കലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്): 

(എ)  ഉണട്ട്.   'വനിദവഭാലയങ്ങലള  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുകേ'  എന്ന
ഉകദ്ദേശവകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  സമഗ്ര  വനിദവഭാഭവഭാസ  നവതീകേരണ  പദതനി
ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  വനിദവഭാലയങ്ങളനില്  അക്കഭാദമനികേമഭായലാം
ഭഇതനികേമഭായലാം  സഭാമൂഹവ  പങഭാളനിത്തപരമഭായലാം  ഉള്ള  മനികേവട്ട്  സകേവരനിക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.  ഇതനിനഭായള്ള  മഭാര്ഗ്ഗകരഖയലാം
കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേളുലാം  രൂപലപടുത്തനിവരുന.   2016  നവലാംബര്  5-നട്ട്  നടക്കുന്ന
കസ്റ്റേര്  പരനിശതീലന  കയഭാഗത്തനില്  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപട  പ്രഭാഥമനികേ  വനിവരങ്ങള
അദവഭാപകേര്ക്കട്ട് നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.   ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങലള ഉത്കൃഷ്ട സ്ഥഭാപനങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുകേ
എന്ന  ഉകദ്ദേശവകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്  സമഗ്ര  വനിദവഭാഭവഭാസ  നവതീകേരണ  പദതനി
ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ആയതനികലക്കഭായനി  അക്കഭാദമനികേമഭായലാം  ഭഇതനികേമഭായലാം
മറ്റുമുള്ള  നവതീകേരണ  പദതനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനിലുളള
വനിദവഭാഭവഭാസ ഘടന,  ബകയഭാസഡകവഴനിറനി  പഭാര്ക്കട്ട്,  കേലഭാസഭാലാംസഭാരനികേ പഭാര്ക്കട്ട്,
സഹലടക്കട്ട്  കഭാസട്ട്  റൂലാം  തുടങ്ങനിയവയലാം  സപ്രമറനി  സ്കൂളുകേളനിലല  ഇലാംഗതീഷട്ട്  പഠനലാം
ശക്തനിലപടുതന്നതനിനുള്ള  സമഗ്ര  പദതനി  തുടങ്ങനിയവയട്ട്  തുടക്കലാംകുറനിചനിട്ടുണട്ട്.
വനിദവഭാര്തനികകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിദവഭാര്തനികേളുലട
ബഹുമുഖമഭായ  കേഴനിവകേലള  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനുതകുന്ന  തരത്തനില്  ഓകരഭാ
നനികയഭാജകേമണ്ഡ ലത്തനിലുലാം ഓകരഭാ വനിദവഭാലയങ്ങലള ലതരലഞടുത്തട്ട് കേലഭാകേഭായനികേ
രലാംഗങ്ങളനിലുള്ള  കേഴനിവകേള  വളര്ത്തനിലയടുക്കുന്നതനിനുതകുന്ന  സഇകേരവങ്ങള
ഏര്ലപടുതന്നതനിനുലാം  വവക്തനിഗത  കേഴനിവകേലള  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സനപുണവകകേന്ദ്രലാം  സജ്ജതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സ്കൂള  ലകബഭാറടറനികേള
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  അദവഭാപകേ  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുലാം  ഐ.സനി.ടനി.
അടനിസ്ഥഭാനലപടുത്തനിയള്ള  പഠനലാം  ശക്തനിലപടുതന്നതനിനുലാം  വനിപുലമഭായ
പദതനികേള ആവനിഷ്ക്കരനിച്ചുവരുന.
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 എയ്ഡഡട്ട്/അണ് എയ്ഡഡട്ട് കമഖലകേളുലട ചൂഷണലാം

22(*562) ശതീ  .   എന്   .  എ  .   ലനലനിക്കുന്നട്ട്   :
ശതീ  .   പനി  .   ഉസബദുള്ള   : 
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി   :
ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിദവഭാഭവഭാസ  രലാംഗത്തട്ട്  എയ്ഡഡട്ട്,  അണ്  എയ്ഡഡട്ട്  കമഖലകേളുലട
ചൂഷണ സസഭഭാവലാം നനിയനനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  അക്കഭാരവത്തനിനഭായനി  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
പരനിഗണനയനിലുള്ളലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അണ്  എയ്ഡഡട്ട്  കമഖല,  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്  കമഖലയകടതനില്
നനിന്നട്ട്  കവറനിടട്ട്,  വനിദവഭാര്തനികേളനിലുലാം  രക്ഷനിതഭാക്കളനിലുലാം  ലചേലുതന്ന  ദു:സസഭാധതീനലാം
ഇലഭാതഭാക്കഭാന്  എലനങനിലുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്): 

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുള്ള  ചൂഷണങ്ങള  നനിയനനിക്കഭാന്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  അണ് എയ്ഡഡട്ട് കമഖലയനിലല സ്കൂളനിലുള്ളവര്ക്കട്ട് മനിനനിമലാം കവതനലാം
കപഭാലുള്ള  കേഭാരവങ്ങള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.   അനധനികൃത
പനി.റനി.എ.പനിരനിവലാം  മറട്ട്  പനിരനിവകേളുലാം  ഈടഭാക്കുന്നതട്ട്  ശദയനില്ലപടഭാല്
ഉത്തരവഭാദലപടവര്ലക്കതനിലര  ശക്തമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുലമന്ന  തഭാക്കതീതട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലുള്ള എലഭാ സ്കൂളുകേളക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  മുഖവധഭാരഭാ  സ്കൂളുകേളുലട  അക്കഭാദമനികേവലാം  ഭഇതനികേവമഭായ  നനിലവഭാരലാം
ഉയര്ത്തഭാന്  നനിരവധനി  പരനിപഭാടനികേള  സര്ക്കഭാര്  ആസൂത്രണലാം  ലചേയ്യുനണട്ട്.
കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  ജനഭാധനിപതവപരമഭായ  രതീതനിയനില്  ജനകേതീയ
ഇടലപടലുകേള നടത്തനി ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ രലാംഗലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി വളലര
ബൃഹത്തഭായ 'ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജലാം' എന്ന പരനിപഭാടനി സര്ക്കഭാര്
ആസൂത്രണലാം  ലചേയ്തുകേഴനിഞ്ഞു.  ഇതു  കൂടഭാലത  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ലപഭാതുവനിദവഭാലയ
ങ്ങളനിലല  8,  9,  10,  11,  12  കഭാസ്സുകേള സഹലടകേട്ട്  ആക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിയലാം
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സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഓകരഭാ മണ്ഡലത്തനിലലയലാം ഒരു സര്ക്കഭാര് സ്കൂള അനര്കദ്ദേശതീയ
നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട്  ഉയര്തന്നതനിനഭായനി  1,000  കകേഭാടനി  രൂപ  2016-17-ലല
സലാംസ്ഥഭാന ബഡ്ജറനില് പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

 സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിലല വനിദവഭാര്തനികേളുലട എണ്ണലാം

23(*563)   ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന്   : 
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്   : 
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന്   : 
ശതീ  .    ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  എണ്ണലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ് ക്കരനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപഭാക്കനി  വരുന്നലതന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ലക്ഷവലാം  സകേവരനിക്കുന്നതനിനഭായനി,  സ്ക്കൂളുകേളനില്  അടനിസ്ഥഭാന
സഇകേരവങ്ങള ഒരുക്കഭാനുലാം അക്കഭാഡമനികേട്ട് നനിലവഭാരലാം ഉയര്തവഭാനുലാം എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സകേലക്കഭാള്ളുന്നലതന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്): 

(എ&ബനി) സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേലള  ആകേര്ഷകേമഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട്
വനിദവഭാര്തനികേളുലട എണ്ണലാം വര്ദനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട് പദതനിയനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  മനികേച പഭാഠവ
പദതനി,  ഫലപ്രദമഭായ  പഭാഠവപദതനി  വനിനനിമയലാം,  ആകേര്ഷകേമഭായ  അടനിസ്ഥഭാന
സഇകേരവങ്ങള  എന്നനിവ  ഒരുക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായള്ള  കേര്മ്മേ  പദതനികേളക്കട്ട്
ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപട്ട്  രൂപലാം  നല്കേനിവരുന.   വനിദവഭാര്തനികേളുലട  എണ്ണലാം
കൂടുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  എസട്ട്.എസട്ട്.എ.  നനിരവധനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏലറടുത്തട്ട്
നടതനണട്ട്.  സ്കൂളുകേലള അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട് ഉയര്ത്തഭാനുലാം 8  മുതല്
12 വലര കഭാസുകേള സഹലടകേട്ട് ആക്കഭാനുലാം പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിവനിധ
തലങ്ങളനിലഭായനി  നടക്കുന്ന  സമഗ്ര  വനിദവഭാലയഭാസൂത്രണത്തനിലൂലട  ഇതട്ട്
നനിര്വഹനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.   പഠന  പരനികപഭാഷണ  പരനിപഭാടനി,  കുടനികേളുലട  പഠന
പനികന്നഭാക്കഭാവസ്ഥ പരനിഹരനിക്കുന്ന ഗണനിതലാം എന്നതീ വനിഷയങ്ങളക്കുള്ള  'എലന്റെ
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മലയഭാളലാം  ', 'ഗണനിത സഇഹൃദലാം  'എന്നതീ സവനികശഷ പദതനികേളുലാം ഇലാംഗതീഷട്ട് ഭഭാഷ
അനഭായഭാസമഭായനി  സകേകേഭാരവലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  പ്രകതവകേ  പദതനിയലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  വയനഭാടനില്  ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനില്  ഊരുകൂടലാം
കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  സവനികശഷമഭായ  പദതനി  ആസൂത്രണലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   രഭാഷ്ട്രതീയ
ആവനിഷ്ക്കഭാര് അഭനിയഭാന് എന്ന കപരനില് ശഭാസലാം,  ഗണനിതലാം എന്നതീ വനിഷയങ്ങളനില്
കുടനികേളുലട   പഠനതഭാല്പരവലാം  വര്ദനിപനിചട്ട്  മനികേവനികലയട്ട്  ഉയര്തന്നതനിനട്ട്
ശഭാകസഭാത്സവങ്ങള,  ഗണനികതഭാത്സവങ്ങള,  യഭാത്രകേള,  അധവഭാപകേരുലട  പഠന
സലാംഘങ്ങള,  കേവഭാമ്പുകേള,  അധവഭാപകേ  പരനിശതീലനലാം  തുടങ്ങനിയവ  സലാംഘടനിപനിക്കുന.
രക്ഷനിതഭാക്കളനിലുലാം സമൂഹത്തനിലുലാം ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസത്തനിലന്റെ ഗുണകേരമഭായ തലങ്ങലളപറനി
അവകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ശനില്പശഭാലകേള,  കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസ്സുകേള,
പ്രചേരണ  പരനിപഭാടനികേള  തുടങ്ങനിയവ  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.   ലവഭാകക്കഷണല്
ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളനിലല  കുടനികേളുലട  എണ്ണലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നവനതീതലാം  എന്ന  കപരനില്  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  389  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  ലസമനിനഭാര്
സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സ്കൂളുകേളനില്  സബ്ജകട്ട്  കേഇണ്സനില്,  സ്കൂള  റനികസഭാഴട്ട്  ഗ്രൂപട്ട്  എന്നനിവ
കചേര്ന്നട്ട്  കുടനികേളുലട  പഠനനനിലവഭാരലാം  വനിലയനിരുതകേയലാം  ലമചലപട  പഠനലാം
ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനഭായനി  പ്രവര്ത്തനഭാസൂത്രണലാം  നനിര്വഹനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന്ന
കേഭാരവലാം  പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.   ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സ്കൂളുകേളക്കട്ട്  ആവശവമഭായ
ഭഇതനികേ  സഭാഹചേരവങ്ങള  തതീരുമഭാനനിക്കഭാന്  കേഴനിയലാം.   പഞഭായത്തട്ട്  തലത്തനില്
ഭരണ സമനിതനിയമഭായനി സഹകേരനിചട്ട് പ്രഭാകദശനികേ കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം
എസട്ട്.എസട്ട്.എ. നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്. കൂടഭാലത സ്കൂളുകേളുലട അടനിസ്ഥഭാനസഇകേരവങ്ങള
ലമചലപടുത്തനിയലാം  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിലല  1  മുതല്  8  വലര  കഭാസ്സുകേളനിലല
കുടനികേളക്കട്ട് സഇജനവ യൂണനികഫഭാലാം, സഇജനവ ലടകേട്ട് സ്റ്റേട്ട് ബുക്കട്ട് എന്നനിവ നല്കേനിയലാം
കുടനികേളുലട  എണ്ണലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനിയലാം  എസട്ട്.എസട്ട്.എ.
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളനില്
അടനിസ്ഥഭാനസഇകേരവ  വനികേസനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  1100  ലവഭാകക്കഷണല്
ലഭാബുകേള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  വകുപനില്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.
വനിദവഭാര്തനികേളുലട  അക്കഭാദമനികേട്ട്  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്തന്നതനിനുകവണനി  'എലഭാ
സ്കൂളുകേളുലാം  മനികേവനികലയട്ട്  '  എന്ന  മുദഭാവഭാകേവവമഭായനി  മനിഷന്  100  പദതനി
പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്.
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 കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ആധുനനികേ സഭാകങതനികേവനിദവകേള
24(*564)  ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട്   :

ശതീ  .   ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതബ   :
ശതീ  .   എലാം  .   നഇഷഭാദട്ട്   :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  കറഭാ ഡു  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  ആധുനനികേ
സഭാകങതനികേ വനിദവകേളഭാണട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(ബനി) കകേരളത്തനിലന്റെ  കേഭാലഭാവസ്ഥയലാം  ഭൂപ്രകൃതനിക്കുലാം  കയഭാജനിച
സഭാകങതനികേവനിദവകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്  കറഭാഡനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ദതീര്ഘകേഭാലലാം നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനട്ട് സഹഭായനിക്കുലമന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് കേയര്,  ഭൂവസലാം,  പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്,  റബ്ബര് എന്നനിവ
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  കേരഭാര്  നല്കുകമ്പഭാള  തലന്ന
നനിശ്ചനിതകേഭാലകത്തക്കട്ട് ലമയനിന്റെനന്സട്ട്  ഉളലപലടയള്ള ഗവഭാരന്റെനി  കേരഭാറുകേഭാരനനില്
നനിക്ഷനിപ്തമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലല  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിചട്ട്
ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  കറഭാഡുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്): 

(എ)  കദശതീയപഭാതഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിന്  കേതീഴനില്  വരുന്ന  കറഭാഡുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണവലാം ഉപരനിതലലാം ലമചലപടുത്തല് പ്രവൃത്തനികേളുലാം ഐ.ആര്.സനി.  സഗഡട്ട്
സലന്സുലാം  കമഭാര്ത്തട്ട്  ലസസനിഫനികക്കഷനുലാം  അനുസരനിചഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.
ഇതുപ്രകേഭാരലാം  ലവറട്ട്മനികട്ട്  ലമക്കഭാഡലാം  കറഭാഡുകേളുലട  ഫഇകണഷന്  ലലയറഭായലാം
ബനിറ്റുമനിനസട്ട്  ലമക്കഭാഡലാം  (ബനി.എലാം.),  റബ്ബര്  കമഭാഡനിസഫഡട്ട്  ബനിറ്റുമനിന്
(എന്.ആര്.എലാം.ബനി.)  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  ബനിറ്റുമനിനസട്ട്  കകേഭാണ്കതീറട്ട്  എന്നനിവ
സര്ഫസട്ട്  ലലയറഭായലാം  ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടതന്നതട്ട്.   പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്
മനിശനിതലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചുളള  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം ഇന്ഡവന് കറഭാഡട്ട്  കകേഭാണ്ഗ്രസ്സട്ട്
IRC  SP  98/2013-ല്  പ്രതനിപഭാദനിചതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കകേന്ദ്ര  കറഭാഡട്ട്
ഗതഭാഗത  മനഭാലയലാം  No.RW/NH-33044/24/2015-S&R  (R)  തതീയതനി
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9-11-2015  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  നനിശ്ചനിത  അളവട്ട്  പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  മഭാലനിനവങ്ങള
നഗരപരനിധനിയലട  50  കേനി.മതീ.  ചുറളവനിനകേതവരുന്ന  കറഭാഡുകേളുലട  റതീസര്
ഫസനിലാംഗനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ബനിറ്റുമനിനസട്ട്  കഹഭാടട്ട്മനികനില്  കചേര്ക്കുവഭാന്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  കകേന്ദ്ര  നനിര്കദ്ദേശലാം  പരതീക്ഷണഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
നടപഭാക്കഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത കദശതീയപഭാതഭാ വനിഭഭാഗത്തനിന്
കേതീഴനിലുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള  എലഭാലാംതലന്ന  കപവര്ഫനിനനിഷര്,
ബനിറ്റുമനിനസട്ട്  കസ്പ്രേയര്,  സവകബററനി  കറഭാളര്  തുടങ്ങനിയ  ആധുനനികേ  യന
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട് നടതന്നതട്ട്.

ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലല  പ്രവൃത്തനികേള  കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനില്
ഉയര്തന്നതനികലയഭായനി  കറഭാഡുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്  സഭാകങതനികേ
പഠനങ്ങളുലട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കപവ്ലമന്റെട്ട്  ഡനിസസന്  ലചേയട്ട്  കറഭാഡട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   കൂടഭാലത  ഈ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കേതീഴനില്  വരുന്ന
കറഭാഡുകേള  NRMB  (Natural  Rubber  Modified  Bitumen),  ശുദതീകേരനിച
പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  എന്നനിവ  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കു
ന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കറഭാഡനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാന
ത്തനിനഭാവശവമഭായ  ഉറപനിലഭാത്ത  സ്ഥലങ്ങളനില്  കേയര്  ഭൂവസലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തനി  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  ലചേയ്യുവഭാനുലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ആവശവമുള്ളനിടത്തട്ട് കകേഭാണ്കതീറട്ട് കറഭാഡുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനിലന്റെ  പ്രകതവകേ  കേഭാലഭാവസ്ഥയലാം
ഭൂപ്രകൃതനിയലാം  പരനിഗണനിചഭാണട്ട്  നനിലവനില്  കദശതീയപഭാതകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങലളലഭാലാം  നടനവരുന്നതട്ട്.   ഇതുപ്രകേഭാരലാം  കദശതീയപഭാതകേളുലട  ചേനില
പ്രകതവകേ ഭഭാഗങ്ങളനില് ഗ്രഭാനുലര് സബട്ട് ലബയ്സട്ട്,  ലവറട്ട്മനികട്ട് ലമക്കഭാഡലാം എന്നനിവ
ഫഇകണഷന്  ലലയറഭായലാം  ഇവയട്ട്  മുകേളനില്  ലഡന്സട്ട്  ബനിറ്റുമനിനസട്ട്  ലമക്കഭാഡലാം,
ബനിറ്റുമനിനസട്ട്  കകേഭാണ്കതീറട്ട്  എന്നനിവ  സര്ഫസട്ട്  ലലയറഭായലാം  ലകേഭാടുതവരുന.
ഗ്രഭാനുലര്  സബട്ട്  ലബയ്സട്ട്  ഫഇകണഷന്  ലലയറഭായനി  ലകേഭാടുക്കുന്നതട്ട്  വഴനി
കറഭാഡനിലന്റെ സര്ഫസട്ട് ലലയറനിനട്ട് തഭാലഴ കേഭാരവക്ഷമമഭായ ലഡ്രൈയനികനജട്ട് ഉറപഭാക്കഭാന്
കേഴനിയന.   കൂടഭാലത  വളലര  കമഭാശമഭായനി  ലപലടന്നട്ട്  തകേരുന്ന  ഭഭാഗങ്ങളനില്
സര്ഫസട്ട്  ലലയറഭായനി  സനിമന്റെട്ട്  കകേഭാണ്കതീറട്ട്  കബഭാക്കുകേളുലാം  പഭാകേഭാറുണട്ട്.
ഇത്തരത്തനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  കറഭാഡുകേലളലഭാലാം  തലന്ന  ദതീര്ഘകേഭാലലാം
നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.
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(സനി)  കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം,  അറകുറപണനികേള,  പുനരുദഭാരണലാം തുടങ്ങനിയവ
നടതകമ്പഭാള  റബ്ബര്  കമഭാഡനിസഫഡട്ട്  ബനിറ്റുമനിന്  (NRMB),  കവസ്റ്റേട്ട്  പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്,
ജനികയഭാ  ലടകട്ട്റയനില്  തുടങ്ങനിയവ  പരമഭാവധനി  സ്ഥലങ്ങളനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന്
സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കറഭാഡനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനിനഭാവശവമഭായ ഉറപനിലഭാത്ത സ്ഥലങ്ങളനില് കേയര്
ഭൂവസലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തനി  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃത്തനികേള  ലചേയട്ട്
കറഭാഡുകേള  ഈടുറതഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനില്  നനിരത്തട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനില്  തനിരുവനനപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,
കകേഭാടയലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്,  വയനഭാടട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
എന്നതീ  ജനിലകേളനിലഭായനി  ലഷ്രെഡഡട്ട്  പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പരമ്പരഭാഗതമഭായനി
20mm  ചേനിപനിലാംഗട്ട് കേഭാര്ലപറനിലാംഗട്ട് ഉപരനിതലമഭാണട്ട് നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ബനി.എലാം. &
ബനി.സനി.  പ്രവൃത്തനികേളനില്  പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടതന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില്  ലനയഭാറനിന്കേര  തഭാലൂക്കനില്  ചുള്ളനിയൂര്-
ചേടചനി-മഭാര്ത്തഭാണ്ഡലാം  കറഭാഡനില്  മഭാരഭായമുടലാം  ഭഭാഗത്തട്ട്  1.00  കേനി.മതീ.  ദൂരലാംവരുന്ന
ബനി.എലാം.&ബനി.സനി.  ഉപരനിതലലാം  പരതീക്ഷണഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.
ഇതനിലന്റെ  തുടര്നള്ള  performance  വനിലയനിരുതന്നതനിനട്ട്  ലകേ.എചട്ട്.ആര്.ഐ.-
ലയ  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  നനിരത്തട്ട്  ഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കേതീഴനില്
വരുന്ന കറഭാഡുകേള NRMB (Natural Rubber Modified Bitumen) ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
കറഭാഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപഭാക്കഭാന്കവണ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിനഭായനി  BPCL  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പരമഭാവധനി  NRMB
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് കറഭാഡുകേളക്കഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  കദശതീയപഭാതകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  BOT
വവവസ്ഥയനില്  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  കേണ്സഷന്  പതീരനിഡനില്   ലമയനിന്റെനന്സട്ട്
നടതവഭാനുള്ള  ബഭാദവത  കേണ്സഷണലറ  ഏല്പനിക്കുകേയഭാണട്ട്  പതനിവട്ട്.
ആയതനിനഭാല്  പദതനി  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകശഷമുള്ള  10  മുതല്  20  വര്ഷലാം
വലരയള്ള  കേണ്സഷന്  പതീരനിഡനില്  ഉണഭാകുന്ന  എലഭാ  ലമയനിന്റെനന്സുകേളുലാം
കേരഭാറുകേഭാരന്  നടതകേയലാം  അതനിനുള്ള  ലചേലവട്ട്  ആനസനിറനി  വവവസ്ഥയനില്
നല്കുകേകയഭാ  കേരഭാറുകേഭാരന്  കടഭാള  പനിരനിചട്ട്  നല്കുകേകയഭാ  കടഭാള  പനിരനിചട്ട്
വസൂലഭാക്കുകേകയഭാ  ലചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്.   കൂടഭാലത   EPC  വവവസ്ഥയനില്  കറഭാഡുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള  നഭാലുവര്ഷലത്ത  ലമയനിന്റെനന്സട്ട്  കൂടനി  ഉളലപടുത്തനിയഭാണട്ട്
കേരഭാര്  നല്കുന്നതട്ട്.   ഇതനികലയഭായനി  കേരഭാറനില്  നനിശ്ചനിത  ശതമഭാനലാം  തുകേ
വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  കേരഭാറുകേഭാരനട്ട്  നല്കേഭാന്  വവവസ്ഥ  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത
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കറഭാഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  പരനിപഭാലനത്തനിനുമഭായള്ള  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്
defect  liability  period  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഈ  കേഭാലയളവനില്  പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനികേളനില്  ഏലതങനിലുലാം  കകേടുപഭാടുകേള  വന്നഭാല്  അതഭാതു  കേരഭാറുകേഭാര്
അവരുലട ലചേലവനില് തലന്ന പരനിഹരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.   2016-17-ലല ബഡ്ജറനില്
പ്രഖവഭാപനിചതുലാം  KIIFB  വഴനി  ഏലറടുത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായ  പ്രവൃത്തനികേള
എലഭാലാംതലന്ന  മൂനവര്ഷലത്ത  ഗവഭാരന്റെനി  പതീരനിഡനിനു  പുറകമ  നഭാലു  വര്ഷലത്ത
ലമയനിന്റെനന്സട്ട് കൂടനി കേരഭാറുകേഭാരനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭാക്കുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  കദശതീയപഭാതകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  IRC  സഗഡട്ട്  സലനുലാം  കമഭാര്ത്തട്ട്
ലസസനിഫനികക്കഷനുലാം  അനുസരനിചട്ട്  കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുത്തനിയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.

ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് പ്രവൃത്തനികേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി
തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  എന്നതീ ജനിലകേളനില് എകനികേക്യൂടതീവട്ട്
എഞനിനതീയര്മഭാരുലട ചുമതലയനില് റതീജനിയണല് ലഭാബുകേളുലാം മലറലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം
കേസഭാളനിറനി  കേണ്കടഭാള  ലഭാബുകേളുലാം  സ്ഥഭാപനിചട്ട്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുതന്ന
പ്രവര്ത്തനലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  പ്രവൃത്തനികേളനില്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ലമറതീരനിയല്സനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനി
പ്രവൃത്തനികേളുലട  നനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുതകേ  എന്നതഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി
ഉകദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  കൂടഭാലത  നനിലവനിലല  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  മഭാനസലനില്
പറഞനിരനിക്കുന്ന  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനകേളുലാം  നടപഭാക്കനിവരുനണട്ട്.
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ബനിലനിലന്റെ  കപലമന്റെനിനട്ട്  കേസഭാളനിറനി  കേണ്കടഭാള
വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

 സഹലടകേട്ട് കഭാസ്സുകേള

25(*565)  ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
 ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  സ്കൂള  കഭാസ്സുകേള  സഹലടകേട്ട്  ആക്കുന്നതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)ഏലതഭാലക്ക കഭാസ്സുകേളഭാണട്ട് ഇതനിനുകവണനി ലതരലഞടുത്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  എലനഭാലക്ക  സഇകേരവങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതനിനുകവണനി  കഭാസ്സുകേളനിലുലാം
സ്കൂളുകേളനിലുലാം ഒരുക്കുന്നതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനിനു എന്തു തുകേ കവണനി വരുലമന്നഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്): 

(എ)  ഉണട്ട്.   സമഗ്ര  വനിദവഭാഭവഭാസ  നവതീകേരണ  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി
അടുത്ത രണട്ട് വര്ഷലാംലകേഭാണട്ട് സലാംസ്ഥഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനിലല
എടട്ട്  മുതല്  പനണട്ട്  വലരയള്ള  എലഭാ  കഭാസട്ട്  മുറനികേളുലാം  സഹലടക്കട്ട്  കഭാസട്ട്
മുറനികേളഭാക്കനി  പഠന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  പുതനിയ  മഭാനലാം  നല്കേഭാനഭായനി  മനിഷന്
മഭാതൃകേയനിലുള്ള  പദതനി  നടപനില്  വരുതന്നതനിനട്ട്  ഐടനി@സ്കൂളനിലന
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനിലല  8  മുതല്  12
വലരയള്ള  എലഭാ  കഭാസ്സുകേലളയമഭാണട്ട്  സഹലടക്കട്ട്  ആക്കുന്നതനിനഭായനി
ലതരലഞടുത്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ആദവഘടത്തനില് ആലപ്പുഴ, പുതുക്കഭാടട്ട്, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്
കനഭാര്ത്തട്ട്, തളനിപറമ്പട്ട് എന്നതീ 4 നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനിലഭാണട്ട് സപലറട്ട് പദതനി
നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.  തുടര്ന്നട്ട് എലഭാ സ്കൂളുകേളനിലുലാം ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി) 

1. ലപഭാതു  വനിദവഭാലയങ്ങളനില്  കഭാസട്ട്  മുറനികേലള  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേത
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി സജ്ജമഭാക്കുകേ.

2. പഭാഠവപദതനി  അനുസരനിച്ചുള്ള  പഠനവനിഭവങ്ങളുലാം  സഭാകങതനികേ
വനിദവഭാശഭാക്തതീകൃതമഭായ  പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  അധവയന
പഠനതനങ്ങളുലാം വനികേസനിപനിക്കുകേ.

3. ഐ.സനി.ടനി.  അധനിഷനിത  പഠനത്തനിനുതകുലാംവനിധലാം  എലഭാ  കഭാസുകേലളയലാം
മളടനിമതീഡനിയഭാ  ലപ്രഭാജകര്,  കേമ്പക്യൂടര്,  ലനറട്ട്  വര്ക്കട്ട്  സഇകേരവലാം,  
ശബ്ദസലാംവനിധഭാനലാം എന്നനിവ ഉപകയഭാഗനിചട്ട് സജ്ജതീകേരനിക്കുകേ.

4. കമല്പറഞ  പഠനരതീതനികേളക്കനുഗുണമഭായനി  സ്മെഭാര്ടട്ട്  ലഭാബനിലന
ഒരുക്കുകേ.   ഇതനിനഭാവശവമഭായ  ഉപകേരണലഭവത,  സുരക്ഷനിതമഭായ
ഇന്റെര്ലനറട്ട്  കേണക്ഷന്,  ഉള്ളടക്ക  ലഭവത,  തുടര്  പനിന്തുണ  എന്നനിവ
ഉറപഭാക്കുകേ.
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5. ഐ.സനി.ടനി.  സഹഭായകത്തഭാലടയള്ള  പുതനിയ  കബഭാധന  തനങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്  അദവഭാപകേലന  പ്രഭാപ്തനഭാക്കുകേ.   ഐ.സനി.ടനി.
വനിഭവങ്ങള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  കേഴനിവലാം
ആത്മവനിശസഭാസവലാം മകനഭാഭഭാവവലാം അദവഭാപകേനനില് വളര്ത്തനിലയടുക്കുകേ.

(ഡനി)  ഓകരഭാ  സ്കൂളനിലുലാം  ലഭവമഭായനിട്ടുള്ള  അടനിസ്ഥഭാനസഇകേരവങ്ങള
വവതവസ്തമഭായതനിനഭാല് കൃതവമഭായ ലചേലവട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.   എന്നനിരുന്നഭാലുലാം
ആദവഘടത്തനില്  1,000  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.   പദതനി
നനിര്വഹണത്തനിനഭായള്ള വനിശദമഭായ പദതനി റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

 കേശുമഭാവട്ട് കൃഷനിക്കഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം സഹഭായലാം

26(*566) ശതീ  .  സനി  .  എഫട്ട്  .  കതഭാമസട്ട്    :
ശതീ  .  കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന്     :

 ശതീ  .  കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട്     :
കഡഭാ  .  എന്  .    ജയരഭാജട്ട്  :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

മത്സവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷക്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനിക്കഭായനി  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്
എലനങനിലുലാം സഹഭായലാം അഭവര്തനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷബ  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ): 

2016-ല്  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ആഭവനര  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിചട്ട്  കേശുവണനി
വവവസഭായലത്ത  രക്ഷനിക്കുകേലയന്ന  ദതീര്ഘവതീക്ഷണകത്തഭാലട  സര്ക്കഭാര്  വനിവനിധ
പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം ആവശവലപടട്ട്  ഒരു കപ്രഭാജകട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  റബ്ബര്
കതഭാടങ്ങളക്കട്ട്  നല്കേനിവരുന്ന  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനിക്കുലാം  നല്കേനി
തകദ്ദേശതീയ കതഭാടണനി ഉല്പഭാദനലാം പരനികപഭാഷനിപനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കണലമന്നട്ട്
കകേന്ദ്ര  വഭാണനിജവ  മനഭാലയകത്തഭാടട്ട്  ആവശവലപടനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത
ആനഭാപ്രകദശനില്  50,000  ലഹകര് സ്ഥലലാം പഭാടത്തനിലനടുത്തട്ട്  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  700  കകേഭാടനി  രൂപയലട  ഒരു  ലപ്രഭാകപഭാസല്  കകേന്ദ്ര  കൃഷനി
മനഭാലയത്തനിനു  കേതീഴനിലുള്ള  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷനട്ട്  സമര്പനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ലപ്രഭാകപഭാസല് പ്രകേഭാരലാം  ആദവ വര്ഷലാം  200  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  തുടര്നള്ള നഭാലട്ട്
വര്ഷങ്ങളനില്  125  കകേഭാടനി  രൂപ  വതീതലാം  500  കകേഭാടനി  രൂപയലാം
അനുവദനിക്കണലമന്നഭാണട്ട് ആവശവലപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.
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 ഭവനരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി

27 (*567)    ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് പനി  .   കുന്നപനിള്ളനില് :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭവനരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനിയനിലൂലട  എത്ര ഭവനങ്ങളഭാണട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(ബനി)  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  വസ്തുക്കളുലട  കമഭാതതീതമഭായ  വനിലവര്ദനവട്ട്
സഭാധഭാരണക്കഭാലര സസനലാം ഭവനലാം എന്ന സസപ്നത്തനില്നനിനലാം പനിന്തനിരനിപനിക്കുന
എന്ന വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങനില് ബനി.പനി.എല്.  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സഭാധനസഭാമഗ്രനികേള സബ്സനിഡനി ഇനത്തനില് നല്കുന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്): 

(എ)  കകേരളത്തനിലന്റെ  സമഗ്ര  വനികേസനത്തനിനുകവണനി  സമ്പൂര്ണ്ണ  പഭാര്പനിട
സുരക്ഷഭാ  പദതനി  ഉളലപലട  4  ബൃഹതട്ട്  പദതനികേള  5  വര്ഷലാംലകേഭാണട്ട്
ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലട മനിഷന് മഭാതൃകേയനില് നടപനിലഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  അടുത്ത 5 വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് കകേരളത്തനിലല എലഭാ
ഭൂരഹനിതരഭായ  ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം  സസനമഭായനി  ലതഭാഴനില്  ലചേയട്ട്  ഉപജതീവനലാം
നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം  സമൂഹത്തനിലന്റെ  നടത്തനിപനിനുലാം  നനിലനനില്പനിനുലാം
ഭഭാഗഭഭാക്കഭാകുവഭാനുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  കസവനങ്ങള  ഉളലപലട  എലഭാ  സഭാമൂഹനികേ
കക്ഷമ പദതനികേളുലടയലാം പ്രകയഭാജനലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഉതകുന്ന തരത്തനിലുളള
സുരക്ഷനിതതസവലാം  മഭാനവവമഭായ  വതീടുകേള  ലഭവമഭാക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്  സമ്പൂര്ണ്ണ
പഭാര്പനിട സുരക്ഷഭാ പദതനിയലട ലക്ഷവലാം.  പ്രസ്തുത പദതനിയലട നടത്തനിപനിനഭായനി
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഗ്രഭാമവനികേസന വകുപട്ട് മുകഖന നടപഭാക്കുന്ന ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയഭായ
പ്രധഭാനമനനി  ആവഭാസട്ട്  കയഭാജന  (ഗ്രഭാമതീണ്)  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  24341  ഭവനങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
നനിലവനില്  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന  ഗൃഹശതീ,
സഭാഫലവലാം എന്നതീ ഭവന പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രലാം  കേലവറ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  കേലവറ
പദതനിയനിലൂലട  സനിമന്റെട്ട്,  കേമ്പനി  എന്നനിവ  ബനി.പനി.എല്.  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് നല്കുനണട്ട്.

ഇന്ക്ലൂസതീവട്ട് എഡബകക്കഷന്

28 (*568) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന്  :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന്  :
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന്  :
ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇന്ക്ലൂസതീവട്ട്  എഡക്യൂകക്കഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ
കുടനികേലള  ജനറല്  സ്കൂളുകേളനില്  കചേര്ത്തട്ട്  പഠനിപനിക്കഭാന്  തുടങ്ങനിയതനിനു  കശഷലാം
ലസഷവല് സ്കൂളുകേളനില് കുടനികേള കുറഞ്ഞുലവന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ജനറല്
സ്കൂളുകേളനില്  ഇത്തരലാം  കുടനികേളക്കട്ട്  കവണ്ടുന്ന  സജ്ജതീകേരണങ്ങളുലാം  പരനിഗണനയലാം
ലഭനിക്കുനലവന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുതകമഭാ;

(ബനി)  ബുദനി,  ചേലന,  ശവണ,  കേഭാഴ്ച  സവകേലവമുള്ള  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്
നല്കുന്ന  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കസഭാളര്ഷനിപട്ട്  ഗണവമഭായനി
ലവടനിക്കുറചനിട്ടുകണഭാ; പ്രസ്തപ്പുത കസഭാളര്ഷനിപട്ട് തുകേ പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലസഷവല്  സ്കൂളുകേളനില്  അധനികേമഭായ  അധവഭാപകേലര
പുനര്വനിനവസനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനിയണഭാകുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്): 

(എ)  ഉണട്ട്.  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  കുടനികേലള  മുഖവധഭാരയനികലയട്ട്
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് പല നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ജനറല്
സ്കൂളുകേളനില്  ഇത്തരലാം  കുടനികേളക്കട്ട്  കവണ്ടുന്ന  സജ്ജതീകേരണങ്ങളുലാം  പരനിഗണനയലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പല  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  റനികസഭാഴട്ട്  റൂമുകേളുലാം  റനികസഭാഴട്ട്  ലസന്റെറുകേളുലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  702 റനികസഭാഴട്ട് അദവഭാപകേലര എലാം.എചട്ട്.ആര്.ഡനി. ഇന്ക്ലൂസതീവട്ട്
എഡക്യൂകക്കഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ജനറല്  സ്കൂളുകേളനില്  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത
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ഒനമുതല്  പനണ്ടുവലര  കഭാസ്സുകേളനിലല  ഭനിന്നകശഷനിയള്ള  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്
ബുക്കട്ട്  &കസ്റ്റേഷനറനി അലവന്സട്ട്,  എകസഭാര്ടട്ട് അലവന്സട്ട്,  റതീകഡഴട്ട്  അലവന്സട്ട്,
യൂണനികഫഭാലാം  അലവന്സട്ട്,  ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  അലവന്സട്ട്  എന്നനിവ  നല്കേനിവരുന.
ഇതനിനുപുറലമ  ഒന്പതുമുതല്  പനണ്ടുവലര  കഭാസ്സുകേളനിലല  ഭനിന്നകശഷനിയള്ള
വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  കഹഭാസ്റ്റേല്  അലവന്സുലാം  സഹഭായ  ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം നല്കേനിവരുന.

(ബനി)  കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള  ഒനലാംതലന്ന  ലവടനിക്കുറചനിടനില.   നനിലവനിലല
സ്ഥനിതനിതലന്നയഭാണട്ട് തുടര്നവരുന്നതട്ട്.

(സനി) ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

 കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലറയനില്കവ നയങ്ങള

29(T* 569) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി   :

ശതീ  .  ലകേ  .  സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട്   :

ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന്   :

ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  യഭാത്രഭാനനിരക്കുലാം  കേടതകൂലനിയലാം  ബജറനിലൂലടയലാം  അലഭാലതയലാം
അടനിക്കടനി  വര്ദനിപനിക്കുന്ന  ലറയനില്കവയലട  നയലാം  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത
യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം  ചേരക്കു  നതീക്കത്തനിനുലാം  വലനിയ  ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുന്ന  കേഭാരവലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ചേരക്കു കൂലനിയനില് ഉണഭാകുന്ന വര്ദനവട്ട് ഉപകഭഭാക്തൃ സലാംസ്ഥഭാനലമന്ന
നനിലയനിലുലാം ഉല്പഭാദന-നനിര്മ്മേഭാണ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് നനിന്നട്ട് വനിദൂരസ്ഥലമന്ന നനിലയനിലുലാം
വലനിയ  വനിലവര്ദനവനിനു  കേഭാരണമഭാകുലമന്നതനിനഭാല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഇത്തരലാം നയങ്ങള തനിരുത്തഭാന് ആവശവലപടുകമഭാലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അടനിക്കടനി  നനിരക്കു വര്ദനവട്ട്  നടപഭാക്കുന്നതനികനഭാലടഭാപലാം  നനികക്ഷപ
വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  നനിന്നട്ട്  പനിന്മഭാറുകേയലാം  ലചേയ്യുന്ന  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
നയകത്തഭാടുള്ള  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ  നനിലപഭാടട്ട്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതു  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന അറനിയനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന്): 

(എ-സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ചേരക്കട്ട്  കൂലനിയനിലുലാം  യഭാത്രക്കൂലനിയനിലുലാം
അടനിക്കടനി  വര്ദനവട്ട്  നടപഭാക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നനികക്ഷപ
വനികേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  പനിനഭാറുകേയലാം  ലചേയ്യുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുലാം  തനിരുതവഭാനുലാം  ലറയനില്കവകയഭാടട്ട്  ആവശവലപടുന്ന
തനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. ലറയനില്കവ  പ്രതീമനിയലാം
ലടയനിനുകേളനില്  നടപഭാക്കനിയ  ഡയനഭാമനികേട്ട്  ലഫയര്  സലാംവനിധഭാനലാം
പനിന്വലനിക്കണലമന്നഭാവശവലപട്ടുലകേഭാണട്ട്  വകുപ്പുമനനി  8-9-2016-ല്  ലറയനില്കവ
മനനിക്കട്ട് കേത്തയചനിട്ടുണട്ട്.  ഡയനഭാമനികേട്ട് ലഫയര് സലാംവനിധഭാനലാം  10% മുതല് 50%
വലര  നനിരക്കു  വര്ദനയട്ട്  കേഭാരണമഭാകുനലവനലാം  ഓണലാംകപഭാലലയള്ള
ആകഘഭാഷകവളകേളനില് നഭാടനികലയട്ട് വരുന്ന മറുനഭാടന് മലയഭാളനികേലള ഇതട്ട് സഭാരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന്നതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത  നടപടനി  പനിന്വലനിക്കണലമനലാം  ലറയനില്കവകയഭാടട്ട്
ആവശവലപടനിട്ടുണട്ട്.

 മത്സവബന്ധന കമഖലയനില് ഉപഗ്രഹ സഭാകങതനികേ വനിദവ
30(*570) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന്  : 

ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള  : 
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര്  : 
ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മത്സവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷക്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മത്സവബന്ധന  കമഖലയനില്  ഉപഗ്രഹ  സഭാകങതനികേ  വനിദവ
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  മത്സവസമ്പത്തട്ട്  കൂടനിയ  കമഖലകേള,  കേഭാലഭാവസ്ഥ  എന്നനിവ
സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേലള ലമഭാസബല് മുകഖന അറനിയനിക്കുന്ന
സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കഭാന് പദതനിയകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അപകേടത്തനില്ലപടുന്ന കബഭാട്ടുകേളുലടയലാം മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലടയലാം
രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  ഉപഗ്രഹ  സഭാകങതനികേ  വനിദവ  ഉപകയഭാഗലപടുതകമഭാ;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ജതീവനിതലാം  സുരക്ഷനിതമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  പദതനികേളക്കട്ട്  പുറലമ  മത്സവബന്ധന
കമഖലയനിലല  ഏലതഭാലക്ക  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലഭാണട്ട്  ഉപഗ്രഹ  സഭാകങതനികേ  വനിദവ
ഉപകയഭാഗലപടുതന്നലതന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?
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മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷബ  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ): 

(എ) ഉണട്ട്.  ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട്, കകേരള സലാംസ്ഥഭാന റനികമഭാടട്ട് ലസന്സനിലാംഗട്ട് &
എന്വകയഭാണ്ലമന്റെട്ട്  ലസന്റെറുലാം  INCOIS-മഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  ഉപഗ്രഹ  സഭാകങതനികേ
വനിദവ ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി മത്സവസമ്പത്തട്ട് കൂടനിയ കമഖലകേള, (Potential Fishing
Zone),  കേഭാലഭാവസ്ഥ  എന്നനിവ  സലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേലള
ലമഭാസബല് മുകഖന  അറനിയനിക്കുന്ന  സലാംവനിധഭാനലാം  അടനിയനരമഭായനി
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  മത്സവകമഖലയനില്
ഉപഗ്രഹ  സഭാകങതനികേവനിദവയളലപലട എലഭാ  ആധുനനികേ  ശഭാസസഭാകങതനികേ
വനിദവകേളുലാം  പ്രകയഭാജനലപടുതന്നതനിലന  കുറനിചട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുന്നതനിനട്ട്
മുഖവമനനിയലട  ശഭാസസഭാകങതനികേ  ഉപകദഷ്ടഭാവട്ട്  കഡഭാ.  എലാം.  സനി.  ദത്തലന
പലങടുപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ബന്ധലപട  എലഭാ  ശഭാസസഭാകങതനികേ  സ്ഥഭാപന
കമധഭാവനികേളുലടയലാം  ഒരു  കയഭാഗലാം  22-9-2016-നട്ട്  നടതകേയണഭായനി.
വനിശദപദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന്  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിലയയലാം  രൂപതീകേരനിക്കഭാനുള്ള
നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലമഭാസബല്  നമ്പര്
ഉളലപലടയള്ള വനിവരങ്ങള അടനിയനരമഭായനി കേളകട്ട് ലചേയട്ട് നല്കുന്നതനികലക്കഭായനി
(മത്സവഗ്രഭാമങ്ങള  അടനിസ്ഥഭാനമഭാക്കനി)  എലഭാ  തതീരകദശ  ഫനിഷറതീസട്ട്  ലഡപക്യൂടനി
ഡയറകര്മഭാര്ക്കുലാം മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറകര്, കകേരള സലാംസ്ഥഭാന തതീരകദശ വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരനിക്കയഭാണട്ട്.

(ബനി) അപകേടത്തനില്ലപടുന്ന കബഭാട്ടുകേളുലടയലാം മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലടയലാം
രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  ഉപഗ്രഹ  സഭാകങതനികേവനിദവയലട  സഹഭായകത്തഭാലട
നടപനിലഭാക്കനിയ  “കേടല്സുരക്ഷ”എന്ന  പദതനിയനിലൂലട  കേടലനില്  അപകേടലാം
ഉണഭാകുകമ്പഭാള മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലടയലാം അവരുലട യഭാനത്തനിലന്റെയലാം സ്ഥഭാനലാം
അറനിയന്നതനിനഭായനി ലസര്ചട്ട്&റസക്യൂ ബതീക്കണ്, ദനിശ അറനിയന്നതനിനഭായനി ജനി.പനി.എസട്ട്.,
പരസര ആശയ വനിനനിമയത്തനിനഭായനി വനി.എചട്ട്.എഫട്ട്.  മസറന് കറഡനികയഭാ എന്നതീ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  ലകേല്കടഭാണമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്
ഫനിഷനിലാംഗട്ട് ലവസ്സല്  ടഭാക്കനിലാംഗട്ട്  സനിസ്റ്റേവലാം  പരതീക്ഷണഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  മത്സവകമഖലയനില്  ഉപഗ്രഹ സഭാകങതനികേ വനിദവ  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
സ്ഥലപര വനിവരങ്ങള (spatial data) കശഖരനിക്കുവഭാന് കകേരള സലാംസ്ഥഭാന റനികമഭാടട്ട്
ലസന്സനിലാംഗട്ട് & എന്വകയഭാണ്ലമന്റെട്ട് ലസന്റെറനികനഭാടട്ട് ആവശവലപടനിട്ടുണട്ട്.
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(2) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

കറഭാഡുകേള അലക്ഷവമഭായനി കുത്തനിക്കുഴനിക്കുന്ന നടപടനി

1(4751) ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിലവനില് ജല അകതഭാറനിറനി, ലടലനികഫഭാണ് കേമ്പനനികേള, ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.

അടക്കമുള്ള  സ്ഥഭാപനങ്ങള  സപപട്ട്  സലനുകേളുലാം  മറ്റുലാം  സ്ഥഭാപനിക്കഭാനഭായനി

കറഭാഡുകേള  കുത്തനിക്കുഴനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പലകപഭാഴുലാം അലക്ഷവമഭായനി നടതന്ന ഇത്തരലാം പ്രവൃത്തനികേള സഭാധഭാരണ

ജനങ്ങളക്കട്ട് കേടുത്ത പ്രയഭാസങ്ങളുലാം വകുപനിനു വന്നഷ്ടവലാം വരുത്തനി വയന്ന കേഭാരവലാം

പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  ഇതു  തടയന്നതനിനട്ട്  കസ്റ്റേറട്ട്  സഹകവ  ലപ്രഭാടക്ഷന്  ആകട്ട്

സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് കേര്ശനമഭായനി നടപഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില് കറഭാഡട്ട്  കുത്തനിലപഭാളനിക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര  കനിമനിനല് കകേസട്ട്

രജനിസ്റ്റേര് ലചേയഭാനുലാം അവരനില് നനിന്നട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം ഈടഭാക്കഭാനുലാം സഭാധനിക്കുകമഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  കറഭാഡുകേളനില്
ജലഅകതഭാറനിറനി, ലടലനികഫഭാണ്  കേമ്പനനികേള,  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  അടക്കമുള്ള
സ്ഥഭാപനങ്ങള  സപപട്ട്  സലനുകേളുലാം  മറ്റുലാം  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കറഭാ ഡുകേള
കുഴനിക്കുകമ്പഭാള  അവ  പൂര്വസ്ഥനിതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായള്ള  തുകേ  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപനില് അടചട്ട് അനുമതനി വഭാങ്ങനിയതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ നടതവഭാന് പഭാടുള.
എന്നഭാല്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനില്നനിനലാം  മുന്കൂടനി  അനുവഭാദലാം  വഭാങ്ങഭാലത
അലക്ഷവമഭായനി  നടതന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങളക്കട്ട്  കേടുത്ത
പ്രയഭാസങ്ങളുലാം  വകുപനിനട്ട്  വന്നഷ്ടവലാം  വരുത്തനിവയനണട്ട്.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള
ആകക്ഷപങ്ങള  ശദയനില്ലപടുകമ്പഭാളത്തലന്ന  വകുപട്ട്  കേര്ശന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.
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(സനി&ഡനി) സലാംസ്ഥഭാനലത്ത ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് കറഭാഡുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം സുരക്ഷനിതയഭാത്ര സഭാധവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
കവണനി  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  നഭാഷണല്  സഹകവയലാം  കസ്റ്റേറട്ട്  സഹകവയലാം  പ്രധഭാന
ജനിലഭാ കറഭാഡുകേളുലാം  1999-ലല കസ്റ്റേറട്ട്  സഹകവ ലപ്രഭാടക്ഷന് ആകട്ട്  (ലസക്ഷന്  3)
പ്രകേഭാരമുള്ള സഹകവ ആയനി പ്രഖവഭാപനിചട്ട്  സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം ടനി  കേഭാരവങ്ങളുലട
നനിരതീക്ഷണത്തനിനഭായനി  NH-ലന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന്ന  കറഭാഡുകേളുലട  സഹകവ
അകതഭാറനിറനിയഭായനി എകനികേക്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര്  (NH)-കനയലാം കസ്റ്റേറട്ട് സഹകവയലടയലാം
പ്രധഭാനലപട  ജനിലഭാ  കറഭാഡുകേളുലടയലാം  അകതഭാറനിറനിയഭായനി  എകനികേക്യൂടതീവട്ട്
എഞനിനതീയര്  (R&B)കയയലാം  1999-ലല  കസ്റ്റേറട്ട്  സഹകവ  ലപ്രഭാടക്ഷന്  ആകട്ട്
(ലസക്ഷന്  4)  പ്രകേഭാരലാം  നനിയമനിച്ചുലാം  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.   ആയതനിനഭാല്  കസ്റ്റേറട്ട്
സഹകവ ലപ്രഭാടക്ഷന് ആകട്ട് സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് കേര്ശനമഭായനി നടപഭാക്കഭാനുലാം കൂടഭാലത
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  കറഭാഡനിലല കേകയറങ്ങള ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള നനിയമ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  കറഭാഡട്ട്  പരനികശഭാധന  എഞനിനതീയര്മഭാര്  കൃതവമഭായനി
നടതന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാല്നടയഭാത്രയലാം ഗതഭാഗതത്തനിനുലാം
തടസ്സലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന രതീതനിയനിലുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗതടസ്സലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന
പരഭാതനികേള യഥഭാസമയലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതുലാം അത്തരലാം
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാത്ത  ഉകദവഭാഗസ്ഥര്ക്കട്ട്  എതനിലര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണട്ട്.

'ആനക്കയലാം പഭാലലാം'

2(4752) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കുടമ്പുഴ  പഞഭായത്തനിലല
നഭാലട്ട് വഭാര്ഡുകേള സ്ഥനിതനിലചേയ്യുന്ന വടഭാട്ടുപഭാറ, എടമലയഭാര്, ലപഭായ്ക പ്രകദശങ്ങളുലാം
പഞഭായത്തട്ട് ആസ്ഥഭാനമഭായ കുടമ്പുഴയലാം തമ്മേനില് ബന്ധനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കുടമ്പുഴ-
ആനക്കയലാം  കേടവനില്   ആനക്കയലാം  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അനുമതനി
നലനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  അതനിലന്റെ  നനിലവനിലല  സ്ഥനിതനി  എനഭാലണന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലസന്ടല്  കറഭാഡട്ട്  ഫണനില്  ഉളലപടുത്തനി  ആനക്കയലാം  പഭാലലാം
പണനിയന്നതനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  വഭാങ്ങനിയനിരുലന്നങനിലുലാം  പഭാലലാം  കേടനകപഭാകുന്നതട്ട്
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വനലാം വകുപനിലന്റെ സ്ഥലതകൂടനിയഭാണട്ട്.  ആയതനിനട്ട് വനലാം പരനിസ്ഥനിതനി വകുപനിലന്റെ
അനുമതനി ലഭനിചനില.  4-3-2014-ലല സ.ഉ(സഭാധഭാ) നമ്പര് 371/14/ലപഭാ.മ.വ. തതീയതനി
പ്രകേഭാരലാം 17.5  കകേഭാടനി  രൂപയള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിലയങനിലുലാം  ഫണട്ട്
ലഭവമലഭാത്തതു  കേഭാരണലാം  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടന്നനില.  ഇകപഭാള
ഭരണഭാനുമതനി നനിലവനിലനില.

(ബനി)  ആനക്കയലാം  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  6  ലസന്റെട്ട്  വനഭൂമനി  വനലാം
വകുപനില്നനിനലാം  വനിട്ടുകേനിട്ടുന്നതനിനഭായനി  കഫഭാറസ്റ്റേട്ട്  കേണ്സര്കവഷന്  ആകട്ട്  1980
പ്രകേഭാരലാം  അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിരുന.  എന്നഭാല്  വനലാം  വകുപട്ട്  പ്രസ്തുത  പഭാലലാം
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  1.70  ലഹകര്  വനഭൂമനി  ആവശവമുള്ളതഭായനി  അറനിയനിച്ചു.
ഇതനുസരനിചട്ട് വനലാം  വകുപനിലന്റെ  അനുമതനി  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

 ഇ-കടഭായ് ലറട്ട് നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബന്ധലപട വര്ക്കുകേള

3(4753) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര് :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  തൃശൂര്  ഇലകകഭാണനികട്ട്  ഡനിവനിഷന്
എകനികേക്യൂടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്  ശതീമതനി  അനനിതഭാ  കജഭാര്ജട്ട്  സനിലാംഗനിൾ  ലടണർ
സസതീകേരനിചതുവഴനി എത്ര രൂപ നഷ്ടലാം വന എന്നട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തപ്പുത വവക്തനിലക്കതനിലരയള്ള വനിജനിലന്സട്ട് കകേസനില് എനട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുലവന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇ-കടഭായ് ലറട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധലപട  വര്ക്കുകേള  ലടണര്
വനിളനിചഭാകണഭാ ലചേയതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇലകകഭാണനികട്ട്  ഡനിവനിഷന്  രൂപതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്
കൃതവമഭായനി  വര്ക്കട്ട്  സ്റ്റേഡനി  നടത്തനിയനിടഭാകണഭാ  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചലതന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  സഭാമ്പത്തനികേ നഷ്ടലാം ഉണഭായനിടനില.

(ബനി) വനിജനിലന്സട്ട് കകേസട്ട് നനിലവനിലനില.
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(സനി)  ഇ-കടഭായ് ലറട്ട്  വര്ക്കുകേള  ലനകഗഭാകഷവറഡട്ട്  കേസകടഷന്  വഴനിയഭാണട്ട്
ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്. ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയറുലട ഈ നടപടനി 31-12-2013-ലല സ.ഉ(സഭാധഭാ)
നമ്പര് 1707/2013/ലപഭാ.മ.വ. പ്രകേഭാരലാം സഭാധൂകേരനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) 2011-ലല കപ-റനിവനിഷന് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് രണട്ട് ഇലകകഭാണനികേട്ട്
ഡനിവനിഷനുകേള തനിരുവനനപുരതലാം തൃശ്ശൂരുലാം രൂപതീകേരനിചതട്ട്.

 ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.-ക്കട്ട് കലഭാകേബഭാങനില്നനിനലാം വഭായ

4(4754) ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  ആരലാംഭനിചതട്ട്  എന്നഭാലണനലാം
ഇതനിലന്റെ ലക്ഷവങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.-ക്കട്ട് ആവശവമഭായ ഫണട്ട് ലഭനിക്കുന്ന കസഭാതസ്സുകേള
ഏലതഭാലക്കലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫണ്ടുകേള തനിരനിചടക്കുന്നതുലാം പലനിശയലാം സലാംബന്ധനിച വവവസ്ഥകേള
എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(ഡനി) ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.-ക്കട്ട്  ഇതുവലര കലഭാകേബഭാങനില് നനിനലാം എത്ര കകേഭാടനി
രൂപ വഭായയഭായനി ലഭനിചനിട്ടുലണന്നതനിലന്റെ കേണക്കട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  വരുലാം  വര്ഷങ്ങളനില്  കലഭാകേബഭാങനില്  നനിനലാം  വഭായലയടുക്കുന്നതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് എത്ര തുകേ; ഏലതഭാലക്ക പദതനികേളക്കഭാണട്ട് പ്രസ്തുത
തുകേ  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നലതനലാം  ഫണനിലാംഗട്ട്  വവവസ്ഥകേള  എലനഭാലക്കലയനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  ആരലാംഭനിചതട്ട്  2002  ജൂണ്
മഭാസത്തനിലഭാണട്ട്.  ഒന്നഭാലാം പദതനി 2010 ഡനിസലാംബര് മഭാസലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.  രണഭാലാം
ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  പദതനി  2013  ജൂണ് മഭാസലാം തുടങ്ങനി  ഇകപഭാള നടനവരുന.
ഇതനിലന്റെ ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള തഭാലഴപറയന:
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1. പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി വനികേസനിപനിക്കുന്ന കറഭാഡുകേളനിലൂലടയള്ള
യഭാത്ര സുഗമമഭാക്കുകേ.

2. വഭാഹനലാം ഉപകയഭാഗനിക്കലനിലന്റെ ലചേലവട്ട് ഉകദ്ദേശലാം 20 ശതമഭാനലാം
കുറയകേ.

3. യഭാത്രഭാസമയലാം 20 ശതമഭാനലാം കുറയകേ.

4. കറഭാഡപകേടനനിരക്കട്ട് 20 ശതമഭാനലാം മുതല് 30 ശതമഭാനലാം വലര
കുറയകേ.

5. കറഭാഡുകേള  കേടനകപഭാകുന്ന  ഭഭാഗങ്ങളനിലല  സഭാമ്പത്തനികേ
വളര്ചയട്ട് സഹഭായകേമഭാകുകേ.

(ബനി) സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാരുലാം കലഭാകേബഭാങ്കുലാം ആണട്ട് ഫണട്ട് നല്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  കലഭാകേബഭാങനില്നനിനലാം  വഭായയഭായനി  എടുക്കുന്ന  തുകേ  ആദവ  അഞ
വര്ഷലത്ത  ലഗ്രയ്സട്ട് പതീരനിയഡനിനുകശഷലാം 15 വര്ഷലാം ലകേഭാണട്ട് പലനിശ സഹനിതലാം
തനിരനിചടയണലാം എന്നഭായനിരുന ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി. ഒന്നനിലല വവവസ്ഥ.  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.
രണനിലല വവവസ്ഥ ആദവ അഞ വര്ഷലത്ത ലഗ്രയ്സട്ട് പതീരനിയഡനിനു കശഷലാം  13
വര്ഷലാം ലകേഭാണട്ട് തനിരനിചടയണലമന്നഭാണട്ട്.   ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  ഒന്നട്ട് കപ്രഭാജകനിലന്റെ
പലനിശ  1.55  ശതമഭാനവലാം  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  രണട്ട്  കപ്രഭാജകനിലന്റെ  പലനിശ  1.66
ശതമഭാനവമഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ഇതുവലര  കലഭാകേബഭാങനില്നനിനലാം  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.-ക്കട്ട്  വഭായയഭായനി
ലഭനിച തുകേ തഭാലഴ കചേര്ക്കുന.

ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി. I പദതനി - 1037 കകേഭാടനി രൂപ

ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി. II പദതനി - 329.92 കകേഭാടനി രൂപ

(ഇ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

എലാം.എല്.എ.-യലട ആസ്തനി വനികേസന പദതനി

5 (4755) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമതലാം  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്  എലാം.എല്.എ.  യലട  ആസ്തനി  വനികേസന
പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  മുഖഭാനരലാം  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില് ഏലതലഭാലാം പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിലചനലാം,  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്

ഉള്ളവയലട നനിലവനിലല സ്ഥനിതനി എനഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്  എലാം.എല്.എ.-യലട  ആസ്തനി  വനികേസന
പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപട്ട്  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിന്  കേതീഴനില്  നടപനിലഭാക്കനിയ
പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധലാം  I  * ആയലാം ലകേടനിടവനിഭഭാഗത്തനിന് കേതീഴനില്
നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബന്ധലാം  II*  ആയലാം
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.  കദശതീയപഭാത വനിഭഭാഗത്തനിന് കേതീഴനില് പദതനികേലളഭാനലാംതലന്ന
നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി)  നനിരതകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനിന് കേതീഴനില് ലചേര്ക്കള ജലാംഗ്ഷന്
പ്രവൃത്തനി  ഒഴനിലകേ  ബഭാക്കനിയള്ളവ  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.   ലചേര്ക്കള  ജലാംഗ്ഷന്  90%
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ആയതനില്  കപഭാലതീസട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്  അകനസഷണലാം  നടന
വരുന്നതഭായനി  നനിരതവനിഭഭാഗലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എകനികേക്യൂടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്
അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലകേടനിട വനിഭഭാഗത്തനിന് കേതീഴനില് ഗവ.സഹസ്ക്കൂള തളങരയട്ട് കഭാസട്ട്
മുറനികേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി ഒഴനിലകേ ബഭാക്കനിയള്ളവ പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി
പ്രവൃത്തനി  ഇകപഭാള  പുതുതഭായനി  ലടണര്  ലചേയട്ട്  പുതനിയ  കേരഭാറുകേഭാരനട്ട്  വര്ക്കട്ട്
ഓര്ഡര്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇകത  പ്രവൃത്തനിക്കുമുമ്പട്ട്  എഗ്രനിലമന്റെട്ട്  വചനിരുന.
എന്നഭാല്  പ്രവൃത്തനി  ലചേകയണതഭായ  സ്ഥലത്തട്ട്  പഴയ  ലകേടനിടലാം
ലപഭാളനിച്ചുമഭാറഭാത്തതനിനഭാല്  പ്രവൃത്തനി  കകഭാഷര്  എഗ്രനിലമന്റെട്ട്  വചട്ട്  കേവഭാന്സല്
ലചേയനിരുന.   ഇകപഭാള  റതീലടണര്  ലചേയട്ട്  കേരഭാറുകേഭാരലന  നനിശ്ചയനിചട്ട്  വര്ക്കട്ട്
ഓര്ഡര് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

പനി.ഡബബ.ഡനി. ലറസ്റ്റേട്ട് ഹഇസുകേളനിലല മുറനി ബുക്കനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

6 (4756) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് പനി.ഡബക്യൂ.ഡനി.  ലറസ്റ്റേട്ട്  ഹഇസുകേളനില് മുറനികേള ബുക്കു

ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) ഓണ്ലലലന്  ബുക്കനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പനി.ഡബക്യൂ.ഡനി. ലറസ്റ്റേട്ട് ഹഇസുകേളനില് സഇജനവ തഭാമസലാം അനുവദനിക്ക
ലപടനിട്ടുള്ളവര്  ആലരഭാലക്കയഭാലണനലാം  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  സഇജനവ
നനിരക്കട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാലയനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് ലകേടനിട വനിഭഭാഗലാം എകനികേക്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയറുലട
ഓഫതീസനില്  7 ദനിവസലാം  മുമ്പട്ട്  കരഖഭാമൂലലാം  അകപക്ഷ  സമര്പനിചഭാല്
ലഭവതയനുസരനിചട്ട് ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് റസ്റ്റേട്ട്ഹഇസുകേളനില് മുറനി അനുവദനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
അടനിയനര  ആവശവങ്ങളക്കട്ട്  ഒഴനിവനുസരനിചട്ട്  ഒരു  ദനിവസകത്തയട്ട്  മുറനി
അനുവദനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഓണ്സലന്  ബുക്കനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാന്  ഇതുവലര
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില.

(സനി)  ഗവര്ണ്ണര്,  മുഖവമനനി,  കകേന്ദ്ര  മനനിമഭാര്,  സതീക്കര്,  കകേരള
സഹകക്കഭാടതനി  ചേതീഫട്ട്  ജസ്റ്റേനിസട്ട്,  സലാംസ്ഥഭാന  മനനിമഭാര്,   പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവട്ട്
എന്നനിവര്ക്കട്ട്  സഇജനവ  തഭാമസലാം  അനുവദനിക്കലപടനിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ഔകദവഭാഗനികേഭാവശവങ്ങളക്കട്ട് സഇജനവ നനിരക്കട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

 പനി.ഡബബ.ഡനി. കറഭാഡുകേളനിലല ലവള്ളലക്കടട്ട്
7(4757) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന്  :

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്  :
ശതീ  .    അനനില് അക്കര  :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പനി.ഡബ്ളബ.ഡനി. കറഭാഡുകേളനിലല ലവള്ളലക്കടട്ട് ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭായനി സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മഴക്കഭാല സുരക്ഷഭാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ഭഭാഗമഭായനി ഓടകേള വൃത്തനിയഭാക്കുകേ,
കേലുങ്കുകേള  വൃത്തനിയഭാക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  പ്രകതവകേ  ഫണട്ട്
അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിനു  കേതീഴനില്വരുന്ന  കറഭാഡുകേളനിലല  വശങ്ങളനില്
വരുന്ന  ഓടകേളനിലുലാം  കൂടഭാലത  കേലുങ്കുകേളനിലുലാം  മണ്ണടനിഞട്ട്  കറഭാഡുകേളനില്  ലവള്ളലക്കടട്ട്
ഉണഭാകുന്ന സഭാഹചേരവലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി മഴക്കഭാലത്തനിനു മുമ്പഭായനി തലന്ന
ഓടകേളനിലുലാം  കേലുങ്കുകേളനിലുലാം  മണ്ണടനിഞട്ട്  കേനിടക്കുന്നതട്ട്  മഭാറനി  വൃത്തനിയഭാക്കനി  മഴലവള്ളലാം
സുഗമമഭായനി  ഒഴുകേനികപഭാകേഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.   പുതുതഭായനി
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  കറഭാഡുകേളനിലലലഭാലാംതലന്ന  ഫണനിലന്റെയലാം  സ്ഥലലഭവതയലാം  അനുസരനിചട്ട്
ഓടകേളകൂടനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) മഴക്കഭാല സുരക്ഷഭാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ഭഭാഗമഭായനി ഓടകേള വൃത്തനിയഭാക്കുകേ,
കേലുങ്കുകേള  വൃത്തനിയഭാക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  പ്രകതവകേ  ഫണട്ട്
അനുവദനിചനിടനിലലങനിലുലാം  ഇവ  കനഭാണ്  പഭാനനില്  ഉളലപടുത്തനി  മഴക്കഭാല  പൂര്വ
പ്രവൃത്തനിയഭായനി  ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭായനി  ഈ  വര്ഷലാം  ഈ  ഇനത്തനില്  നനിരതകേളുലാം
പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനില്  19.29  കകേഭാടനി  രൂപയലാം കദശതീയപഭാത വനിഭഭാഗത്തനില്  5.25
കകേഭാടനി രൂപയലാം അനുവദനിചട്ട് പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലകേ.ആര്.എഫട്ട്.ബനി.-
യലട  കേതീഴനില്  വരുന്ന കറഭാഡുകേളുലട  ഓടകേളുലാം  കേലുങ്കുകേളുലാം  പദതനിയലട  പരനിപഭാലന
ചുമതലയള്ള  കേണ്സഷണര്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  വൃത്തനിയഭാക്കുനണട്ട്.  പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനികേള ഉളലപടുത്തനിയഭാണട്ട് പദതനിയലട കേരഭാര് ഒപട്ട് വചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

കദശതീയപഭാത വനികേസനകേഭാരവലാം

8(*T  4759)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന്  :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയപഭാത  വനികേസനകേഭാരവത്തനില്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എന്.എചട്ട്.-ല്  ലവങ്ങളലാം-മഭാഹനി  നഭാലുവരനിപഭാത  വനികേസന
കേഭാരവത്തനില് നടപടനി പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  പ്രധഭാന  കദശതീയപഭാതകേളഭായ  എന്.എചട്ട്  17-ഉലാം
എന്.എചട്ട് 47-ഉലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ എന്.എചട്ട്.ഡനി.പനി. പദതനിയനില്ലപടുത്തനി

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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45  മതീറര്  സററട്ട്  ഓഫട്ട്  കവയനില്  സ്ഥലകമലറടുത്തട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കറഭാകഡഭാടുകൂടനിയ
4 വരനിപഭാതയഭായനി വനികേസനിപനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിരുന്നതട്ട്.
ഇതനില്  വഭാളയഭാര്  മുതല്  അരൂര്  വലരയള്ള  കദശതീയപഭാത  47  (ഇടപള്ളനി  വലര
പുതനിയ എന്.എചട്ട്. 544 -ഉലാം ഇടപള്ളനി മുതല് അരൂര് വലര പുതനിയ എന്.എചട്ട്. 66- ഉലാം)
സ്ഥലലമടുപട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് വനികേസനത്തനിലന്റെ അനനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത
കദശതീയപഭാത പുതനിയ എന്.എചട്ട്.  66-ലന്റെ കേഴക്കൂടലാം മുതല് കേഭാകരഭാടട്ട്  വലരയള്ള
43  കേനി.മതീ.  സ്ഥലലമടുപട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന.  സര്വതീസട്ട്
കറഭാകഡഭാടുകൂടനിയ നഭാലുവരനിപഭാതയഭായനി വനികേസനലാം കശഷനിക്കുന്നതട്ട് തലപഭാടനി മുതല്
ഇടപള്ളനി  വലരയലാം  (420  കേനി.മതീ.)  കചേര്ത്തല  മുതല്  കേഴക്കൂടലാം  വലരയലാം
(172.9 കേനി.മതീ.)  അടങ്ങുന്ന  പുതനിയ  എന്.എചട്ട്.  66  ആണട്ട്.   ഈ  ഭഭാഗലത്ത
കദശതീയപഭാതഭാ വനികേസനത്തനിലന്റെ സ്ഥലലമടുപനിലല പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുവഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.   കൂടഭാലത ഇതനിനുകവണ പുതുക്കനിയ വനിശദമഭായ
പദതനി  കരഖ  (DPR)  തയഭാറഭാക്കുന്ന  നടപടനികേള നഭാഷണല്  സഹകവ അകതഭാറനിറനി
ഓഫട്ട്  ഇനവ  DPR  കേണ്സളടന്റെട്ട്  മുഖഭാനരലാം  നടത്തനിവരുന.  നഭാഷണല് സഹകവ
അകതഭാറനിറനിയനില്നനിനലാം  ലഭവമഭായ  വനിവരമനുസരനിചട്ട്  എഗ്രനിലമന്റെട്ട്പ്രകേഭാരലാം  ആഗസ്റ്റേട്ട്
2016  മുതല്  6  മഭാസക്കഭാലയളവനിനുള്ളനില് പുതുക്കനിയ  DPR  കേണ്സളടന്റെട്ട്
സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്.  മറട്ട് കദശതീയപഭാതകേളഭായ എന്.എചട്ട്.  49 (കബഭാഡനിലമട്ടു -
കുണന്നൂര്),  എന്.എചട്ട്.  208  (ലകേഭാലലാം  -  കേഴുതുരുടനി),  എന്.എചട്ട്.  212
(കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്-മുത്തങ്ങ),  എന്.എചട്ട്.  213  (കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  -  പഭാലക്കഭാടട്ട്),
എന്.എചട്ട്.  220  (ലകേഭാലലാം  -  കുമനിളനി),  എന്.എചട്ട്.  183  എ  (ഭരണനിക്കഭാവട്ട്  -
പത്തനലാംതനിട – വണനിലപരനിയഭാര്),  എന്.എചട്ട്. 185 (അടനിമഭാലനി  -  സപനഭാവട്ട്  -
കുമനിളനി)  എന്നനിവ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
കപവ്ഡട്ട്  കഷഭാളഡകറഭാടുകൂടനിയ  2  വരനിപഭാതയഭായനി  വനികേസനിപനിക്കഭാനുമഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)  കദശതീയപഭാത  66-ല്  കേനി.മതീ.  18/050  മുതല്  186/400  (തലപഭാടനി
മുതല് മഭാഹനി പഭാലലാം വലര) വലരയള്ള നഭാലുവരനിപഭാതയലട സര്കവ നടപടനികേളുലാം മറ്റു
പ്രവൃത്തനികേളുലാം നഭാഷണല് സഹകവ അകതഭാറനിറനി ഓഫട്ട് ഇനവയലാം റവനക്യൂ വകുപ്പുലാം
കചേര്ന്നഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനില് തലകശ്ശെരനി (കേനി.മതീ. 170/718) മുതല് മഭാഹനി
(കേനി.മതീ. 187/674)  വലര ആലകേ  18/044  കേനി.മതീ.  നതീളമഭാണട്ട് ഉള്ളതട്ട്.  തലകശ്ശെരനി-
മഭാഹനി  സബപഭാസനിനുകവണനി  0/000  മുതല്  11/897  കേനി.മതീ.  വലരയള്ള
(കപഭാണനികചരനിയലട  ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ള  അതനിര്ത്തനി  വലര)  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ
1.0173  ലഹകര് സ്ഥലലാം ഒഴനിലകേയള്ള ആവശവമഭായ മുഴുവന് സ്ഥലവലാം ഏലറടുത്തട്ട്
നഭാഷണല് സഹകവ അകതഭാറനിറനി ഓഫട്ട് ഇനവക്കട്ട് സകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിലന്റെ
DPR  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നഭാഷണല്  സഹകവ  അകതഭാറനിറനി  ഓഫട്ട്  ഇനവ
AECOMഎന്ന കേണ്സളടന്സനിലയ ഏല്പനിചനിട്ടുണട്ട്.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 75

അയനിലലാം പഭാലലാം

9  (4760)  ശതീ  .    ബനി  .    സതവന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അയനിലലാം  പഭാലത്തനിലന്റെ  പൂര്ത്തതീകേരണലാം  അനനമഭായനി  നതീണ്ടു
കപഭാകുന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഭാലത്തനിലന്റെ  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനട്ട്  ഇനനി  എലനലഭാലാം
പണനികേളഭാണട്ട് അവകശഷനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അയനിലലാം  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  എത്ര  തുകേ  അനുവദനിലചനലാം,
ഇതുവലര  എത്ര  തുകേ  ലചേലവഴനിചനിട്ടുലണനലാം,  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നകത്തക്കട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള
ബനില്ലുകേളനിന്കമല് കപയ്ലമന്റെട്ട് നടന്നനില എന്ന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  അയനിലലാം  പഭാലത്തനിലന്റെ പൂര്ത്തതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് കേഭാലതഭാമസലാം
വരുന്നതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.   നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനലാം  എത്രയലാംകവഗലാം  പൂര്ത്തനിയഭാ
ക്കുന്നതനിനുകവണനിയള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത പഭാലത്തനിലന്റെ പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനട്ട്  അവകശഷനിക്കുന്ന പണനികേള
തഭാലഴപറയന:

• പഭാലത്തനിലന്റെ ഇരുഭഭാഗതമുള്ള അകപ്രഭാചട്ട് കറഭാഡട്ട്

• അയനിലലാം ഭഭാഗലത്ത സഭാബട്ട്

• പഭാലത്തനിലന്റെ സകേവരനി, നടപഭാത മുതലഭായവ

(സനി)  621  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനികലയഭായനി
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതുവലര  4,60,49,427.92  രൂപയലട  പ്രവൃത്തനി  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  കേരഭാറുകേഭാരനട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  അവസഭാന  തതീയതനി
31-10-2016 ആണട്ട്.

(ഡനി) ഇതുവലര 3,72,19,617 രൂപയലട ലപയ് ലമന്റെട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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കടഭാള രഹനിത ഗതഭാഗതലാം

10(*T 4761) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് : 
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി : 
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : 
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് കടഭാള രഹനിത ഗതഭാഗതലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് എലനഭാലക്ക
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കടഭാള ബൂതകേളനില് അതതട്ട് ദനിവസലാം കേടനകപഭായ വഭാഹനങ്ങളുലട എണ്ണലാം,
പനിരനിച  കടഭാളതുകേ  തുടങ്ങനിയ  വനിവരങ്ങള  പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്ന  കബഭാര്ഡുകേള
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  കേഴനിഞ അ ഞവര്ഷത്തനിനനിടയട്ട്  പുതുതഭായനി  എത്ര കടഭാള
ബൂതകേള നനിലവനില്വനലവന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  കറഭാഡുകേളനിലൂലടയള്ള  ഗതഭാഗതത്തനിനട്ട്
കടഭാള ഈടഭാക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കടഭാള  ആകട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  10  കകേഭാടനി  രൂപയട്ട്  മുകേളനില്  നനിര്മ്മേഭാണ
ലചേലവള്ളതുലാം  കകേരള  ഗസറനില്  വനിജഭാപനലാം  ലചേയനിട്ടുള്ളതുമഭായ  പഭാലങ്ങളനില്
നനിന്നഭാണട്ട്  നനിലവനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  കറഭാഡ്സട്ട്  &  ബനിഡ്ജസട്ട്  വനിഭഭാഗലാം
കടഭാള  പനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതല  ഗതഭാഗത  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  കേതീലഴഴുത്തട്ട്
നമ്പര്  1187845/2016/പനി-7  തതീയതനി  6-7-2016  പ്രകേഭാരലാം  100  കകേഭാടനി  രൂപയനില്
തഭാലഴ  വരുന്ന  പ്രവൃത്തനികേലള  കടഭാള  പനിരനിവനില്നനിന്നട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട്
ഉത്തരവഭായതനിനഭാല് നനിലവനില് കദശതീയപഭാതഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കേതീഴനില് കടഭാള പനിരനിവട്ട്
ഒനലാംതലന്നയനില.

(ബനി)  കടഭാള  ബൂതകേളനില്  അതതട്ട്  ദനിവസലാം  കേടനകപഭായ  വഭാഹനങ്ങളുലട
എണ്ണലാം,  പനിരനിച കടഭാള തുകേ തുടങ്ങനിയ വനിവരങ്ങള പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്ന കബഭാര്ഡുകേള
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  കേഴനിഞ  അഞട്ട്  വര്ഷത്തനിനനിടയട്ട്  നനിരതകേളുലാം
പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിന്  കേതീഴനില്  പുതുതഭായനി  8  (എടട്ട്)  കടഭാള  ബൂതകേളുലാം

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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RBDCK-യലട  കേതീഴനില്  9  (ഒന്പതട്ട്)  കടഭാള  ബൂതകേളുലാം  നനിലവനില്  വന്നനിട്ടുണട്ട്.
കദശതീയപഭാതഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കേതീഴനില് കേഴനിഞ അഞട്ട് വര്ഷത്തനിനനിടയട്ട് പുതുതഭായനി
പടണക്കഭാടട്ട്  ലറയനില്കവ  കമല്പഭാലത്തനിനട്ട്  കടഭാള  നനിലവനില്  വന.   ഇതട്ട്  27-9-
2012-ല് തുടങ്ങനി 8-10-2016-ല് അവസഭാനനിച്ചു.

(ഡനി)  കേനിഫ്ബനി മുകഖന നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന കറഭാഡുകേളനിലൂലടയള്ള ഗതഭാഗതത്തനിനട്ട്
കടഭാള സലാംബന്ധനിച്ചു നനിലവനില് തതീരുമഭാനലമഭാനലാം എടുത്തനിടനില.

ഔടട്ട് കസഭാഴനിലാംഗട്ട് വര്ക്കുകേള

11 (4762) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .  അബ്ദുള ഖഭാദര് :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുൻ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് ബനില്ഡനിലാംഗ്സട്ട് വനിഭഭാഗലാം
ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്  ശതീമതനി  ലപണ്ണമ്മേ  മഭാതബ  ഏലതഭാലക്ക  വര്ക്കുകേളക്കഭാണട്ട്
ഔടട്ട്കസഭാഴനിലാംഗട്ട് ലകേഭാടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  റൂബനി  കസഭാഫട്ട്,  ഇന്റെഗ്രല്  ലസഭാലക്യൂഷന്,  കഗഭാദ്ലറജട്ട്  എന്നതീ
സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കട്ട് കേഴനിഞ 5 വര്ഷമഭായനി എത്ര ലക്ഷലാം രൂപയലട ഔടട്ട് കസഭാഴനിലാംഗട്ട്
വര്ക്കുകേള ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  ബനില്ഡനിലാംഗ്സട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനില്  ശതീമതനി  ലപണ്ണമ്മേ
മഭാതബ എന്ന കപരനില് ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര് ഇല.  എന്നഭാല് മുന് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തട്ട് ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് ബനില്ഡനിലാംഗ്സട്ട് വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്
ശതീമതനി എലാം. ലപണ്ണമ്മേ ഒരു വര്ക്കുലാം ഔടട്ട്കസഭാഴനിലാംഗനിനട്ട് ലകേഭാടുത്തനിടനില.

(ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനില്നനിനലാം  ഒരു
സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുലാം  ഔടട്ട്കസഭാഴനിലാംഗട്ട്  വര്ക്കുകേള  നല്കേനിയനിടനില.   എന്നഭാല്  ഈ
സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കട്ട് കേണ്സളടന്സനി കേരഭാര്, ലമയനിന്റെനന്സട്ട് കകേഭാണ്ടഭാകട്ട് എന്നനിവ
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

 കകേരളഭാ ഹഇസുകേളുലട ഇലകനിക്കല് വര്ക്കുകേള

12(4763) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമതലാം  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:
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(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നക്യൂഡല്ഹനി,  മുലാംസബ

എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല കകേരളഭാ ഹഇസുകേളുലട ഇലകനിക്കല് വര്ക്കുകേള പരസവമഭായനി

ലടന്ഡര്/കേസകടഷന് വനിളനിക്കഭാലത ലചേയതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതുമൂലലാം  സര്ക്കഭാരനിനുണഭായ  നഷ്ടലമത്രയഭാലണന്നട്ട്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മുലാംസബ കകേരളഭാ ഹഇസനിലന്റെ കഫസട്ട്-I ഇലകനിക്കല് വര്ക്കനിലന്റെ ബനില്

തുകേ  സസനലാം  അക്കഇണനികലയട്ട്  മഭാറനിയ  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  എകനികേക്യൂടതീവട്ട്

എഞനിനതീയര്ലക്കതനിലരയള്ള വനിജനിലന്സട്ട് അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകയഭാ;

(ഡനി) നക്യൂഡല്ഹനി ലകേഭാചനിന് ഹഇസനിലന്റെ കേണ്സര്കവഷന് വര്ക്കുകേളുമഭായനി

ബന്ധലപടട്ട്  80  ലക്ഷലാം  രൂപയലട  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  6.5  കകേഭാടനിയഭായനി  വര്ദനിചതട്ട്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  എങനില്  ഇതനിലന്റെ  കേഭാരണലമലനന്നട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

(സനി) ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് വനിജനിലന്സട്ട് അകനസഷണലാം നനിലവനിലനില.

(ഡനി&ഇ)  നക്യൂഡല്ഹനി  ലകേഭാചനിന്  ഹഇസനിലന്റെ  ഇലകനിക്കല്  വര്ക്കനിലന്റെ

എസ്റ്റേനികമറട്ട്  തുകേ  50,50,000  രൂപ ആയനിരുന.  കൂടഭാലത  14,65,000  രൂപയലട

അഡതീഷണല്  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  റസനിഡന്റെട്ട്  കേമ്മേതീഷണറുലട  ഭരണഭാനുമതനികയഭാലട

പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ലകേഭാചനിന്  ഹഇസട്ട്  നവതീകേരനിചട്ട്  റസനിഡന്റെട്ട്

കേമ്മേതീഷണര് ഓഫതീസട്ട് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന് കവണനിയഭാണട്ട് ഒറനിജനിനല് എസ്റ്റേനികമറട്ട്

തയഭാറഭാക്കനിയതട്ട്.  എന്നഭാല് തുടര്നണഭായ ഉന്നതതല കയഭാഗത്തനില് വനി.ഐ.പനി.

ഗസ്റ്റേട്ട്  ഹഇസഭായനി  രൂപഭാനരലപടുത്തഭാന്  തതീരുമഭാനനിചതട്ട്  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്

അഡതീഷണല് എസ്റ്റേനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയതട്ട്.
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കറഭാഡട്ട് വനികേസനത്തനില് കകേഭാസ്റ്റേട്ട് ഇഫകതീവട്ട് ലടകകഭാളജനി

13(4764)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനിലല കറഭാഡു വനികേസനലാം തസരനിതലപടുതന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി,
പ്രഭാകദശനികേ അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള ഉപകയഭാഗനിചട്ട് പരനിസ്ഥനിതനി സഇഹഭാര്ദ്ദേപരമഭായ
കകേഭാസ്റ്റേട്ട്  ഇഫകതീവട്ട്  ലടകകഭാളജതീസട്ട്  വവഭാപകേമഭായനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ
നടപടനികേള ഏതു ഘടലാം വലരയഭായനി എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരളത്തനിലല  കറഭാഡട്ട്  വനികേസനത്തനിനഭായനി  പ്രഭാകദശനികേ  അസലാംസ്കൃത
വസ്തുക്കള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പരനിസ്ഥനിതനി  സഇഹഭാര്ദ്ദേപരമഭായ  കകേഭാസ്റ്റേട്ട്  ഇഫകതീവട്ട്
ലടകകഭാളജതീസട്ട്  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് നനിരത വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കേതീഴനില് വരുന്ന കറഭാഡുകേളനില്
എന്.ആര്.എലാം.ബനി.  (നഭാച്ചുറല്  റബ്ബസറസ് ഡട്ട്  കമഭാഡനിസഫഡട്ട്  ബനിറ്റുമനിന്)
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കറഭാഡുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കഭാന് കവണ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിനഭായനി  ബനി.പനി.സനി.എല്.  (ഭഭാരതട്ട്
ലപകടഭാളനിയലാം  കകേഭാര്പകറഷന്  ലനിമനിറഡട്ട്)  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പരമഭാവധനി
എന്.ആര്.എലാം.ബനി.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  കറഭാഡുകേളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണട്ട്.  കറഭാഡനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട്  ആവശവമഭായ  ഉറപനിലഭാത്ത
സ്ഥലങ്ങളനില്  കേയര്  ഭൂവസലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തനി  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള ലചേയട്ട് കറഭാഡുകേള ഈടുറതഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുനണട്ട്.  കൂടഭാലത  ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായ  പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  ശുദതീകേരനിചട്ട്  കറഭാഡനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിനഭായനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  നനിരത്തട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനില്
തനിരുവനനപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  കകേഭാടയലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം,  വയനഭാടട്ട്,
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിലഭായനി  27.45  കേനി.മതീ.
കറഭാഡുകേള  ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായ  പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  ശുദതീകേരനിചട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  20  എലാം.എലാം.  ചേനിപനിലാംഗട്ട്  കേഭാര്ലപറനിലാംഗട്ട്  ഉപരനിതലലാം
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.   ബനി.എലാം. &  ബനി.സനി.  പ്രവൃത്തനികേളനില് പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടതന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില് ചുള്ളനിയൂര്-
ചേടചനി-മഭാര്ത്തഭാണ്ഡലാം  കറഭാഡനില്  മഭാരഭായമുടലാം  ഭഭാഗത്തട്ട്  1.00  കേനി.മതീ.  ദൂരലാം  വരുന്ന
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ബനി.എലാം.&ബനി.സനി.  ഉപരനിതലലാം  പരതീക്ഷണ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇത്തരത്തനില്  100.00  കേനി.മതീ.  കറഭാഡുകേള  പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഈ  വര്ഷലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  കദശതീയപഭാതഭാ
വനിഭഭാഗത്തനിന്  കേതീഴനിലുള്ള   നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃത്തനികേലളലഭാലാം  തലന്ന  ഐ.ആര്.സനി.
സഗഡട്ട് സലന്സുലാം കമഭാര്ത്തട്ട് ലസസനിഫനികക്കഷനുലാം അനുസരനിചഭാണട്ട് നടതന്നതട്ട്.
ഇതുപ്രകേഭാരലാം  കറഭാഡുകേളുലട  ബനിറ്റുമനിനസട്ട്  കകേഭാണ്കതീറട്ട്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള
സര്ഫസനിലാംഗുലാം റതീസര്ഫസനിലാംഗുലാം പ്രകൃതനിദത്ത റബ്ബര് കചേര്ന്ന എന്.ആര്.എലാം.ബനി.
(നഭാച്ചുറല് റബ്ബസറസ്ഡട്ട് കമഭാഡനിസഫഡട്ട് ബനിറ്റുമനിന്)  ആണട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്.
ഇതുകൂടഭാലത  പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  മനിശനിതലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  കറഭാഡുനനിര്മ്മേഭാണലാം  ഇനവന്
കറഭാഡട്ട് കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട് IRC SP 98/2013-ല് പ്രതനിപഭാദനിചതനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
കകേന്ദ്ര കറഭാഡട്ട്  ഗതഭാഗത മനഭാലയലാം  No.  RW/NH-33044/24/2015-S&R (R)
തതീയതനി  9-11-2015  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  നനിശ്ചനിത  അളവട്ട്  പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  മഭാലനിനവങ്ങള
നഗരപരനിധനിയലട  50  കേനി.മതീ.  ചുറളവനിനകേതവരുന്ന  കറഭാഡുകേളുലട
റതീസര്ഫസനിലാംഗനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  കഹഭാടട്ട്മനികനില്  കചേര്ക്കുവഭാന്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  കകേന്ദ്ര  നനിര്കദ്ദേശലാം  പരതീക്ഷണഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
നടപഭാക്കഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ടവര് പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്

14(4765)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  വഴനിയരനികേനിലല  അനധനികൃത  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  കറഭാ ഡട്ട്
അപകേടങ്ങളക്കട്ട് വഴനിവയനലവന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  പ്രശലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നഗരങ്ങളനിലല  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  പ്രശലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ടവര്
പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  (ലമക്കസനസ്ഡട്ട് പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്)  സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  കറഭാഡുകേള  പുതുതഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള  വഭാഹനങ്ങള  പഭാര്ക്കട്ട്
ലചേയ്യുന്നതനിനുകവണനി പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഏരനിയ മഭാര്ക്കട്ട് ലചേയഭാറുണട്ട്. കകേരള കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന്ന തനിരുവനനപുരലാം നഗര കറഭാഡട്ട് വനികേസന
പദതനിയനില് ഉളലപടുന്ന ചേനില കറഭാഡുകേളനില് നഗരസഭയലട ആഭനിമുഖവത്തനില് "കപ ആന്റെട്ട്
പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്”സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ തനിരുവനനപുരലാം നഗര കറഭാഡട്ട് വനികേസന പദതനിയനിലല കറഭാഡുകേളനില്
അനധനികൃത  പഭാര്ക്കനിലാംഗനിലനതനിലര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ടഭാഫനികേട്ട്
കപഭാലതീസനിനട്ട് ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിക്കഭാറുണട്ട്.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില് റബ്ബര് ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന് 
നടപടനി

15(4766)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട്    : തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭായ  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ആശസഭാസലാം  പകേരുവഭാനുലാം
റബ്ബര്വനില  പനിടനിചട്ട്  നനിര്തന്നതനിനുലാം,  കറഭാഡട്ട്  പണനികേൾക്കു  കവണനി
കഹഭാടട്ട്ബനിറ്റുമനിനസട്ട് മനികറുകേളനില് റബ്ബറനിലന്റെ ഉപകയഭാഗലത്ത സലാംബന്ധനിച ഇനവന്
കറഭാഡട്ട് കകേഭാണ്ഗ്രസ്സനിലന്റെ ശനിപഭാര്ശകേളക്കനുസൃതമഭായനി,  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത മുഴുവന്
കറഭാഡുകേളുലടയലാം സര്ഫസനിങ്ങനിനുലാം റതീസര്ഫസനിങ്ങനിനുലാം റബ്ബർ ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭായ  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ആശസഭാസലാം  നല്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  വരുന്ന  കറഭാഡുകേളനില്  റബ്ബര്
മനിശനിതമഭായള്ള  NRMB  (Natural  Rubber  Modified  Bitumen)  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
കറഭാഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കഭാന്  കവണ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  ബനി.പനി.സനി.എല്.  (ഭഭാരതട്ട്  ലപകടഭാളനിയലാം
കകേഭാര്പകറഷന്  ലനിമനിറഡട്ട്)  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പരമഭാവധനി  എന്.ആര്.എലാം.ബനി.
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  കറഭാഡുകേളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണട്ട്.
ഇന്ഡവന് കറഭാഡട്ട് കകേഭാണ്ഗ്രസ്സനിലന്റെ നനിബന്ധനകേളക്കുലാം കകേന്ദ്ര കറഭാഡട്ട് ഗതഭാഗത
മനഭാലയത്തനിലന്റെ  ലസസനിഫനികക്കഷനുലാം  അനുസരനിചട്ട്  നനിലവനില്  കദശതീയപഭാതഭാ

1142/2017
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വനിഭഭാഗത്തനിന്  കേതീഴനില്  വരുന്ന  കറഭാഡുകേളുലട  ബനിറ്റുമനിനസട്ട്  കകേഭാണ്കതീറട്ട്
ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  സര്ഫസനിലാംഗനിനുലാം  റതീ-സര്ഫസനിലാംഗനിനുലാം  റബ്ബര്  കമഭാഡനിസഫഡട്ട്
ബനിറ്റുമന് (എന്.ആര്.എലാം.ബനി.) ആണട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്.

ഓചനിറ പരബഹ്മ കക്ഷത്രത്തനിനു മുന്നനിലൂലടയള്ള പഴയ കദശതീയപഭാതയലട
കശഭാചേവഭാവസ്ഥ

16(4767)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഓചനിറ  പരബഹ്മ
കക്ഷത്രത്തനിനു  മുന്നനിലൂലടയള്ള  പഴയ  കദശതീയ  പഭാതയലട  കശഭാചേവഭാവസ്ഥ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തതീര്തഭാടകേരുലാം  മറ്റുമഭായനി  ആയനിരക്കണക്കനിനഭാളുകേളുലാം  വഭാഹനങ്ങളുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിലന്റെ  റതീ-ടഭാറനിലാംഗട്ട്  നടപടനികേളക്കട്ട്  ലടണര്
ആയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വൃശ്ചനികകേഭാത്സവത്തനിനട്ട്  ദനിവസങ്ങള  ബഭാക്കനി  നനില്ലക്ക  പ്രസ്തുത
കറഭാഡനിലന്റെ  ഇകപഭാഴലത്ത  അവസ്ഥയനില്  അപകേടങ്ങള  വര്ദനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സഭാദവതകേള  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  അറകുറ  പണനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഇല.  അടനിയനരമഭായനി അറകുറപണനികേള നടതന്നതനിനുള്ള  8
ലക്ഷലാം രൂപയള്ള പ്രവൃത്തനി ലടണര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

 ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനിലല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

17(4768)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട്  :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2016-17  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനിലല
നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് കകേഭാങ്ങഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനികലയഭായനി പ്രഖവഭാപനിച
പദതനികേളുലട  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേളുലട  വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ;
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(ബനി) ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനിലന്റെയലാം ഡതീറയനില്ഡട്ട് ബഡ്ജറനിലന്റെയലാം മറുപടനി

പ്രസലാംഗത്തനിലന്റെയലാം  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനില്  നനിനലാം

ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭാക്കുന്ന പദതനികേള സലാംബന്ധനിച വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ 2016-17 ബജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനിലല നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ

അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കദശതീയപഭാത  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കേതീഴനില്  കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്

മണ്ഡലത്തനികലയഭായനി  പദതനികേള  ഒനലാം  പ്രഖവഭാപനിചനിടനില.   നനിരത,  ലകേടനിട

വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

നനിരതവനിഭഭാഗലാം  :

1.എഴുതലാംചേനിറ പഭാലലാം

2.ഓടന്നൂര് പഭാലലാം

3.കകേഭാങ്ങഭാടട്ട് - മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട് - ടനിപ്പുസുല്ത്തഭാന് കറഭാഡട്ട്

4.ചേനിറക്കല്പടനി - കേഭാഞനിരപ്പുഴ കറഭാഡട്ട്

ലകേടനിട വനിഭഭാഗലാം  :

1. കകേഭാങ്ങഭാടട്ട് ഫയര് കസ്റ്റേഷന് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

2. കേഭാരഭാക്കുറനിശ്ശെനി കഹഭാമനികയഭാ ഡനിലസന്സറനി നനിര്മ്മേഭാണലാം

3. കകേഭാങ്ങഭാടട്ട് 30 കേനിടക്കകേളുള്ള ആയര്കവദ ആശുപത്രനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം

4. കകേഭാങ്ങഭാടട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന് നവതീകേരണലാം

5. കകേഭാങ്ങഭാടട്ട് ഒനലാം രണ്ടുലാം വനികലജട്ട് ഓഫതീസട്ട് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

കമല് പ്രവൃത്തനികേളുലട എസ്റ്റേനികമറട്ട്, ഡനി.പനി.ആര്. എന്നനിവ തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

(ബനി) നനിരതകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം കദശതീയപഭാത വനിഭഭാഗങ്ങളുലട കേതീഴനില് വരുന്ന

പ്രവൃത്തനികേളുലട പടനികേ അനുബന്ധലാം I*, അനുബന്ധലാം II *ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഏരൂര് കുഴനികവലനിപഭാലലാം പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം

18(4769)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാം  ഭരണവലാം  നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തൃപ്പൂണനിതറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ഏരൂര്  കുഴനികവലനി
പഭാലത്തനിലന്റെ പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില്  ഇതനിനട്ട്  സമയബന്ധനിത  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.

 ശബരനിമല തതീര്തഭാടനവമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് കറഭാഡുകേളുലട നവതീകേരണലാം

19(4770) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ശബരനിമല  തതീര്തഭാടനവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ഏലതഭാലക്ക  കറഭാഡുകേളുലട
അറകുറപണനികേളഭാണട്ട് നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2016-17-ലല  ശബരനിമല  മണ്ഡല-മകേരവനിളക്കട്ട്  തതീര്തഭാടനവമഭായനി
ബന്ധലപടട്ട്  28-7-2016-ലല  സ.ഉ.(സകേ)  നമ്പര്  56/2016/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  കദശതീയപഭാത,  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗലാം
KSTP  എന്നനിവയനില്  ഉളലപട്ടുവരുന്ന  26  കറഭാഡുകേളുലട  അറകുറപണനികേളക്കുലാം
കറഭാഡുകേളുലട സുരക്ഷഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങള കമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി 8943.54 ലക്ഷലാം
രൂപയള്ള ഭരണഭാനുമതനിയലാം പ്രകതവകേഭാനുമതനിയലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  (കറഭാഡുകേളുലട
ലനിസ്റ്റേട്ട്  അടങ്ങനിയ  ഉത്തരവട്ട്  അനുബന്ധമഭായനി  ഉള്ളടക്കലാം  ലചേയ്യുന.)*

ഗുണനനിലവഭാരലാം  മുന്നനിര്ത്തനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  മണ്ഡലകേഭാലലാം
തുടങ്ങുന്നതനിനു മുമ്പുതലന്ന ശബരനിമല കറഭാഡുകേളുലട പുനരുദഭാരണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്
തതീര്തഭാടകേര്ക്കട്ട്  സുഗമമഭായ  യഭാത്രഭാസഇകേരവലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ലകേഭാരടനി അങ്ങഭാടനി അണര്പഭാകസ്സജട്ട്

20(4771)     ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാരടനി അങ്ങഭാടനി ലറയനില്കവ കസ്റ്റേഷനു സമതീപത്തട്ട് അണര്പഭാകസ്സജട്ട്

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലനങനിലുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഉലണങനില്  നടപടനികേള  ഏതുഘടത്തനിലഭാലണന്നട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തപ്പുത അടനിപഭാത യഭാഥഭാര്തവമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ അടനിയനര

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ലകേഭാരടനി അങ്ങഭാടനി ലറയനില്കവ കസ്റ്റേഷനട്ട് സമതീപത്തട്ട് അണര്

പഭാകസ്സജട്ട്  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാംകവണനി

ലറയനില്കവ  അധനികൃതരനില്  നനിനലാം  വനിവരങ്ങള  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി

സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിക്കുന്ന മുറയ മഭാത്രകമ അനനര

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയകേയള.

മലബഭാര് പഭാകക്കജട്ട്

21  (4772)   ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഴനിഞ  എല്.ഡനി.എഫട്ട്  സര്ക്കഭാര്കേഭാലത്തട്ട്  മലബഭാര്  പഭാകക്കജനില്

ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  നലനിയ  പ്രവൃത്തനികേളനില്  ഇനനിയലാം  തുടങ്ങഭാത്തതുലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതുലാം  ആയ  എത്ര  പ്രവൃത്തനികേള  കേഭാസർകഗഭാഡട്ട്

ജനിലയനിലുലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ.;  ഇഇ പ്രവൃത്തനികേളുലട ഭരണഭാനുമതനി പുതുക്കനി

നല്കേഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

കേഴനിഞ  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലത്തട്ട്  മലബഭാര്  പഭാകക്കജനില്
ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ പ്രവൃത്തനികേളനില് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില്
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് ലകേടനിട വനിഭഭാഗത്തനിനുകേതീഴനില് ഒരു പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതഭായലാം
നനിരത്തട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിനു  കേതീഴനില്  രണട്ട്  പ്രവൃത്തനികേള  തുടകങ്ങണതഭായലാം  ഒരു
പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതഭായലാം  ഉണട്ട്.   ഇതനില്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനിനു
കേതീഴനിലല  പ്രവൃത്തനി  നനിലവനില്  പൂര്ത്തതീകേരണ  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.   നനിരത
വനിഭഭാഗത്തനിനു കേതീഴനില് ഇനനിയലാം തുടങ്ങുവഭാനുള്ള രണട്ട് പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് പുതുക്കനിയ
നനിരക്കനിലുള്ള എസ്റ്റേനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

 ഗ്രഭാമതീണ കറഭാഡുകേള ഒറത്തവണ പുനരുദതീകേരനിക്കുന്ന പദതനി

22(4773) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്   :
ശതീ  .   സഹബനി ഈഡന്   :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന്   :
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഗ്രഭാമതീണ കറഭാഡുകേള ഒറത്തവണ പുനരുദതീകേരനിക്കുന്ന പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഈ
വര്ഷലാം  എത്ര  കറഭാഡുകേള  പുനരുദതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് മനനിസഭഭാ കയഭാഗ തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം
552.11  കകേഭാടനി രൂപയലട പദതനിക്കട്ട് അനുമതനി നല്കുകേയലാം അവയനില് ഭൂരനിഭഭാഗലാം
പ്രവൃത്തനികേളുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനില്  ചേനില  പ്രവൃത്തനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചു  വരുന.   2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ഈ  പദതനി
പരനിഗണനിക്കുന്ന കേഭാരവത്തനില് തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.

ഗ്രഭാമതീണ കറഭാഡുകേളുലട വനികേസനലാം

23 (4774) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന്    : 
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല്   : 
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന്   : 
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട്  മുഹസനിന്  പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമതലാം  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗ്രഭാമതീണ  കറഭാഡുകേള  കൂടുതല്  സഞഭാര  കയഭാഗവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
എലനഭാലക്ക പദതനികേളഭാണട്ട്ആവനിഷ്കരനിചലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഗ്രഭാമതീണ  കറഭാഡട്ട്  വനികേസനത്തനിനട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന  വനിവനിധ
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലാം അവയലട ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളുലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഗ്രഭാമതീണ  കറഭാഡുകേള  പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സമയബന്ധനിതമഭായ
അറകുറപണനികേള ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗ്രഭാമതീണ  കറഭാഡുകേള  കൂടുതല്  സ ഞഭാര  കയഭാഗവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് മനനിസഭഭാ കയഭാഗ
തതീരുമഭാന  പ്രകേഭാരലാം  ഗ്രഭാമതീണ  കറഭാഡുകേളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  552.11
കകേഭാടനി  രൂപയട്ട്  ഒറത്തവണ  പുനരുദഭാരണ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഈ പദതനി പരനിഗണനിക്കുന്ന
കേഭാരവത്തനില് തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.

(ബനി&സനി)  ഗ്രഭാമതീണ കറഭാഡട്ട്  വനികേസനത്തനിനട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ
കേതീഴനില് കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേലളഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നനില.

നഭാഷണല് സഹകവകേളനില് സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുള്ള ബലാംപുകേള

24(4775) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) നഭാഷണല് സഹകവകേളനില് സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുള്ള ബലാംപുകേള സുരക്ഷനിതതസലാം
നല്കുന്നനിലലന്നതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  വകുപനിലന്റെ
നനിലപഭാടട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ആയതട്ട് മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കദശതീയപഭാതകേളുലട കറഭാഡട്ട് കസഫനി ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് നടത്തനി ആവശവമഭായ
കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ പ്രവൃത്തനികേള നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള എടുതവരുന.
നനിലവനില്  കകേരള  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയലട  പരനിഗണനയനിലുള്ള
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  (കദശതീയപഭാത)  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള
കദശതീയപഭാത  212-ലല  76/000  to  107/000  ലസചട്ട്,  കറഭാഡനില്  കറഭാഡട്ട്
മഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്,  കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  കറഭാഡട്ട്  മുറനിച്ചുകേടക്കുന്നതനിനുള്ള  സതീബഭാ
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സലന്  എന്നനിവ  ലചേയ്യുന്നതനിനുകവണനിയള്ള  3,66,038  രൂപയലട  എസ്റ്റേനികമറട്ട്
അടങ്ങനിയ  പ്രസ്തുത  ലപ്രഭാകപഭാസല്  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയലട
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.   അനനിമ  തതീരുമഭാനലാം  ആകുന്ന  മുറയട്ട്  ആയതട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  കദശതീയപഭാതയനില്  ബലാംപുകേള  അപകേട  കേഭാരണമഭാകേയഭാല്
കകേന്ദ്രമനഭാലയത്തനിലന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  നനിലവനില്  ഇവ
സ്ഥഭാപനിക്കഭാനനുവഭാദമനില.

 കേരുവഭാറ-മുതലക്കുറനിചനിക്കല് പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

25 (4776) ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട്  പനി  .    കുന്നപനിള്ളനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമതലാം  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടട്ട്  -  അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലങ്ങലള ബന്ധനിപനിക്കുന്നതുലാം നബഭാര്ഡട്ട്
ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്. പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുള്ളതുമഭായ കേരുവഭാറ -
മുതലക്കുറനിചനിക്കല്  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സവകുന്നതനിലന്റെ
കേഭാരണങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി  മഭാസങ്ങള  കേഴനിഞനിട്ടുലാം  ഈ  പഭാലത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനില്  എലനങനിലുലാം  സഭാകങതനികേ
തടസ്സലാം നനിലവനിലുകണഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അടനിയനരമഭായനി  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  14-10-2016-നട്ട്  കൂടനിയ  ലടണര്  കേമ്മേനിറനി
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതു  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

 കകേഭാങ്ങഭാടട്ട് സതീഡട്ട് ഫഭാലാം മലാംഗലഭാലാംകുന്നട്ട് കറഭാഡട്ട് കശഭാചേനതീയഭാവസ്ഥ

26(4777) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്  സതീഡട്ട്  ഫഭാലാം  മലാംഗലഭാലാംകുന്നട്ട്  കറഭാഡട്ട്
കശഭാചേനതീയഭാവസ്ഥയനിലഭാലണന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത കറഭാ ഡട്ട് ബനി.എലാം & ബനി.സനി വര്ക്കട്ട് ലചേയണലാം എന്ന ആവശവലാം
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ബഡ്ജറനില്  മതനിയഭായ  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില്  അതനിലന്റെ  വനിനനികയഭാഗത്തനിനഭായനി  നഭാളനിതുവലര  എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി  &  സനി)  ഈ  കറഭാഡനിനട്ട്  2016-17  സനി.ആര്.എഫട്ട്.  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതല  ഗതഭാഗത  മനഭാലയത്തനില്നനിനലാം  15  കകേഭാടനി
രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഈ പദതനിക്കട്ട്  ധനകേഭാരവ  അനുമതനിയലാം
സഭാകങതനികേ  അനുമതനിയലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  ശനിപഭാര്ശ  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചു വരുകേയഭാണട്ട്.

 കചേരന്സകേ കേടപ്പുറലാം സലറട്ട് ഹഇസട്ട് കേസബ പള്ളലാം കറഭാഡനിലന്റെ
കശഭാചേനതീയഭാവസ്ഥ

27 (4778) ശതീ  .   എന്   .  എ  .   ലനലനിക്കുന്നട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിലല  കചേരന്സകേ കേടപ്പുറലാം  സലറട്ട്  ഹഇസട്ട്
കേസബ പള്ളലാം കറഭാഡട്ട് എകപഭാഴഭാണട്ട് ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് ഏലറടുത്തതട്ട് എന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് ഏലറടുത്തതനിനട്ട് കശഷലാം ഈ കറഭാ ഡനില് എത്ര
രൂപയലട പ്രവൃത്തനികേള നടന്നനിട്ടുണട്ട് എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഏതട്ട് വര്ഷലാം;  എത്ര
രൂപയഭാണട്ട് ലചേലവഭാക്കനിയതട്ട്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  ഏലറടുത്തതട്ട്
എന്തുലകേഭാണഭാണട്ട്;

(ഡനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് ഏലറടുത്തനിലഭായനിരുലന്നങനില് പ്രസ്തുത കറഭാഡട്ട്
ജനിലയനിലല  ലമചലപട  തതീരകദശ  കറഭാഡഭായനി  എകന്ന  മഭാറനികയലന  എന്ന
ജനഭാഭനിപ്രഭായലാം ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(ഇ)  വളലരകയലറ  തനിരകക്കറനിയ  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിലന്റെ  കശഭാചേനതീയഭാവസ്ഥ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(എഫട്ട്)  ഈ  കറഭാഡനിലന്റെ  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  എകപഭാലഴങനിലുലാം
എസ്റ്റേനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി  ലടണർ  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
എത്ര  രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനിയഭാണട്ട്  നല്കേനിയതട്ട്;  ആരഭാണട്ട്  ഇതനിലന്റെ  കേരഭാര്
ഏലറടുത്തതട്ട്; നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കഭാലത കപഭായതട്ട് എന്തുലകേഭാണഭാണട്ട്;

(ജനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡട്ട്  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇലലങനില്  തതീരകദശ  വകുപനിനട്ട്  സകേമഭാറഭാന്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് മണ്ഡ ലത്തനിലല കചേരന്സകേ കേടപ്പുറലാം സലറട്ട്  ഹഇസട്ട്
കേസബ  പള്ളലാം  കറഭാഡട്ട്  7-1-2012-ലല  സ.ഉ(സകേ)നമ്പര്  5/2012/ലപഭാ.മ.വ.
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് ഏലറടുത്തതട്ട്.

(ബനി) 
വര്ഷലാം പ്രവൃത്തനികേളുലട എണ്ണലാം തുകേ

2012-13 ഇല -

2013-14 1 20 ലക്ഷലാം

2014-15 2 42 ലക്ഷലാം

2015-16 ഇല -

ആലകേ 62 ലക്ഷലാം

(സനി)  7-1-2011-ലല  മനനിസഭഭാകയഭാഗ  തതീരുമഭാന  പ്രകേഭാരലാം  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  വകുപനികലക്കട്ട്  കനരലത്ത  മഭാറനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  എന്നഭാല്
അറകുറപണനികേലളഭാനമനിലഭാലത  കേനിടക്കുന്നതുമഭായ  8570  കേനി.മതീ.  കറഭാഡട്ട്
ഏലറടുത്തതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  കറഭാഡട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്
ഏലറടുത്തതട്ട്.

(ഡനി) ഇല.

(ഇ) ഉണട്ട്.
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(എഫട്ട്)  ഉണട്ട്.   ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്   കറഭാഡട്ട്  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുമുമ്പട്ട്
2009-10 വര്ഷത്തനില് ഉകത്തജകേ പഭാകക്കജനില് 378 ലക്ഷലാം രൂപയട്ട് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി
ലടണര്  ലചേയനിരുന.   കേരഭാറുകേഭാരന്  കേസഭാടട്ട്  ലചേയ  നനിരക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് പ്രവൃത്തനി നടന്നനില.

(ജനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡട്ട്  നവതീകേരണത്തനിനഭായള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാരനില്
ലഭവമഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  ഫണനിലന്റെ  ലഭവതയനുസരനിചട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നകേഭാരവലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

വഭാടര് കസ്റ്റേഡനിയലാം

28(4779)   ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനില് കൃഷ്ണപുരലാം കഹഭാടല് ആരഭാമത്തനിനു പുറകുവശലാം
എന്.എചനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള കുളലാം മഭാലനിനവ നനികക്ഷപ കകേന്ദ്രമഭായനി മഭാറനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഈ  കുളലാം  പുനരുദരനിചട്ട്  ഒരു  വഭാടര്  കസ്റ്റേഡനിയലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

 പുതുതഭായനി വനികേസനിപനിക്കുന്ന കറഭാഡുകേളനില് കകേബനിളുകേള

29(4780) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  പുതുതഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്ന  കറഭാഡുകേളനില്  കകേബനിളുകേള
ഇടുന്നതനികലക്കഭായനി  കകേബനിള  ഡക്ടുകേള  കൂടനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  പുതുതഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്ന  കറഭാഡുകേളനില്  കകേബനിളുകേള
ഇടുന്നതനികലക്കഭായനി  സ്ഥലലഭവത  അനുസരനിചട്ട്  കകേബനിള  ഡക്ടുകേളകൂടനി
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരള കറഭാഡട്ട്
ഫണട്ട്  കബഭാര് ഡ നിലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  നഗര  കറഭാഡട്ട്
വനികേസന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുന്ന  കസ്റ്റേഡനിയലാം  പുതനിയറ  കറഭാഡനില്  കകേബനിളുകേള
ഇടുന്നതനികലയഭായനി  കകേഭാണ്കതീറട്ട്  ഡക്ടുകേള  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.
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 വഭാചര്-കേലാം-ഗഭാര്ഡനര് തസ്തനികേയനിലല ഒഴനിവട്ട്

30(4781)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന്റെ കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് കറഭാ ഡട്ട് ഡനിവനിഷന് ഓഫതീസനിലല
വഭാചര്-കേലാം-ഗഭാര്ഡനര് തസ്തനികേയനിലല ഒഴനിവട്ട്  നനികേതന്നതനിനട്ട്  8-6-2016-നട്ട്  അഭനിമുഖലാം
നടതകേയലാം  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റേട്ട്  തയഭാറഭാക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ഈ  തസ്തനികേയനില്  ആലരലയങനിലുലാം
നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  8-6-2016-നട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  അഭനിമുഖത്തനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
തയഭാറഭാക്കനിയ റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റേനില് നനിനള്ളവലര തടസ്സങ്ങള നതീക്കനി  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റേട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   എലാംകപഭായ് ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞനില്നനിനലാം
ലഭനിച 15 കപരുലട പടനികേയനില്നനിനലാം 13 കപരുലട റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റേട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഇതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ഈ  തസ്തനികേയനില്  ഒരഭാലള  നനിയമനിചട്ട്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

ഹരനിപഭാടട്ട്-പഭാണനി-ലചേക്കനിടനിക്കഭാടട്ട്-പച കറഭാഡനിലന്റെ ഒന്നഭാലാം ഘടലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം

31  (4782)   ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഹരനിപഭാടട്ട്-കുടനഭാടട്ട് നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങലള തമ്മേനില് ബന്ധനിപനിക്കുന്ന
ഹരനിപഭാടട്ട് - പഭാണനി - ലചേക്കനിടനിക്കഭാടട്ട്  - പച കറഭാഡനിലന്റെ ഒന്നഭാലാം ഘട നനിര്മ്മേഭാണലാം
എന്നഭാണട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചതട്ട്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിലന്റെ  കശഷനിക്കുന്ന  ഭഭാഗത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് അടനിയനരമഭായനി തുകേ അനുവദനിക്കുകമഭാ?
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(എ) ഹരനിപഭാടട്ട്-കുടനഭാടട്ട് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങലള തമ്മേനില് ബന്ധനിപനിക്കുന്ന
ഹരനിപഭാടട്ട്-പഭാണനി-ലചേക്കനിടനിക്കഭാടട്ട്-പച  കറഭാഡനിലന്റെ  ഒന്നഭാലാം  ഘട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
30-3-2016-ല് പൂര്ത്തനിയഭായനി.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിലന്റെ  കശഷനിക്കുന്ന  ഭഭാഗത്തനിലന്റെ  എസ്റ്റേനികമറട്ട്
സര്ക്കഭാരനില്  ലഭവമഭാകുന്ന  മുറയ  മഭാത്രകമ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സഭാധനിക്കുകേയള.

കൃഷ്ണപുരലാം സഭാലാംസഭാരനികേ വനികനഭാദ കകേന്ദ്രലാം

32(4783) ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കൃഷ്ണപുരലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  വനികനഭാദ  കകേന്ദ്രത്തനിലല  രണഭാലാംഘട
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ഇനനി ഏലതഭാലക്ക പദതനികേളഭാണട്ട്
ഇവനിലട  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളലതനലാം  എകന്നക്കട്ട്  ഇതട്ട്  നഭാടനിനട്ട്  സമര്പനിക്കഭാന്
കേഴനിയലമനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

കൃഷ്ണപുരലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  വനികനഭാദ  കകേന്ദ്രത്തനിലല  രണഭാലാംഘട
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ഭഭാഗമഭായള്ള ആര്ടനിഫനിഷവല് കലക്കനിലന്റെയലാം കേളവര്ടനിലന്റെയലാം
കറഭാഡനിലന്റെയലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   അതനികനഭാടനുബന്ധനിച്ചുള്ള
ലകേടനിടങ്ങളുലട  പണനി  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  നനിര്മ്മേഭാണ  കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില്  പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലതക്കനില്-ആലറനി പനി.ഡബബ.ഡനി. കറഭാഡട്ട്
33  (4784)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  ലതക്കനില്-ആലറനി  പനി.ഡബ.ഡനി.  കറഭാഡട്ട്

അഭനിവൃദനിലപടുതന്നതനിനട്ട്  2016-17  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറനില്  എത്ര  തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തപ്പുത  പ്രവൃത്തനി  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് ലപ്രഭാജകട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഡനി.പനി.ആര്.  നനിലവനില്  ആരുലട
പരനിഗണനയനിലഭാണളളലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല ലതക്കനില് - ആലറനി പനി.ഡബബ.ഡനി. കറഭാഡട്ട്
കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  അഭനിവൃദനിലപടുതന്നതനിനട്ട്  2016-17  വര്ഷലത്ത
പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില് 50 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി & സനി) കപ്രഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കനി വരുന്നകതയള.  കറഭാഡുകേളുലാം
പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയറഭാണട്ട് ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കുന്നതട്ട്.

ലപരതീക്കഭാടട്ട്-ചേമ്പക്കരപഭാലലാം പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം

34( 4785) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തൃപ്പുണനിതറ മണ്ഡലത്തനിലല ലപരതീക്കഭാടട്ട് - ചേമ്പക്കരപഭാലലാം വതീതനി കൂടനി
പുനര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതട്ട് പരനിഗണനയനില് ഉകണഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില് സമയബന്ധനിതമഭായനി  പ്രസ്തുത പഭാലലാം  വതീതനി  കൂടനി  പുനര്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഉണട്ട്.

 നബഭാര്ഡനിലന്റെ ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്. പദതനിയനില് ഉളലപട 
പ്രവൃത്തനികേള

35  (4786)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാചനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് നബഭാർഡനിലന്റെ ആർ. ഐ .ഡനി. എഫട്ട്.
പദതനിയനില് ഉളലപട പ്രവൃത്തനികേള നനിലവനില് ഏലതലഭാമഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തപ്പുത  പദതനിയനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചവയനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ളവ ഏലതലഭാലമന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഓകരഭാന്നനിലന്റെയലാം  പുകരഭാഗതനി
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ-സനി)  ലകേഭാചനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് നബഭാര്ഡനിലന്റെ ആര്.ഐ.ഡനി.  എഫട്ട്.
പദതനിയനില് ഉളലപട പ്രവൃത്തനികേള നനിലവനില് ഇല.

 കറഭാഡുകേളുലട ജനി.ഐ.എസട്ട്. മഭാപനിലാംഗട്ട്

36(4787)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പനി.ഡബ്ളബ.ഡനി.  വകുപനിലന്റെ  ഉടമസ്ഥതയനിലുളളതുലാം,  വകുപട്ട്  പരനിപഭാലനിചട്ട്
വരുന്നതുമഭായ  പഭാലങ്ങളുലടയലാം,  കറഭാഡുകേളുലടയലാം  ജനി.ഐ.എസട്ട്.  മഭാപനിലാംഗട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരണലാം ഏതു ഘടലാം വലരയഭായനി എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  ഉടമസ്ഥതയനിലുള്ളതുലാം  വകുപട്ട്  പരനിപഭാലനിച്ചു
വരുന്നതുമഭായ  പഭാലങ്ങളുലടയലാം  നനിരതകേളുലടയലാം  പതനിനഞട്ട്  ഡനിവനിഷനുകേളുലട
ജനി.ഐ.എസട്ട്.  മഭാപ്പുകേള വകുപനിലന്റെ ലവബ്സസറനില്  2012-ല് പ്രസനിദതീകേരനിച്ചു.
നനിലവനിലുള്ള  കസഭാഫട്ട് ലവയറനിലന്റെ  അപരവഭാപ്തതമൂലലാം  പുതുതഭായനി  ലഭനിക്കുന്ന
വനിവരങ്ങള അപ്കഡറട്ട് ലചേയഭാന് സഭാധനിക്കുന്നനില.  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.-യലട രണഭാലാം
ഘട  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ജനി.ഐ.എസട്ട്.  കസഭാഫട്ട് ലവയറുലാം  സനിസ്റ്റേങ്ങളുലാം
അപ്കഗ്രഡട്ട് ലചേയട്ട് ഡഭാറഭാ അപ്കഡറട്ട് ലചേയഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

 പൂകക്കഭാട്ടുകേഭാവട്ട്-കേഭാട്ടുകുളലാം-മലാംഗലഭാലാംകുന്നട്ട് കറഭാഡട്ട്

37(4788)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം  നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനിലല  പൂകക്കഭാട്ടുകേഭാവട്ട്,  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം
പഞഭായതകേളനില് ഉളലപട പൂകക്കഭാടട്ട്  കേഭാവട്ട്  -  കേഭാട്ടുകുളലാം-  മലാംഗലഭാലാംകുന്നട്ട് കറഭാഡട്ട്
തകേര്ന്നട്ട് കേനിടക്കുകേയഭാലണന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തപ്പുത  കറഭാഡട്ട്  അറകുറപണനി  നടത്തനി  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായളള
ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനില് ലഭവമഭാകണഭാ;

(സനി) പൂകക്കഭാടട്ട്കേഭാവട്ട്-കേഭാട്ടുകുളലാം-മലാംഗലഭാലാംകുന്നട്ട്കറഭാഡട്ട്  നവതീകേരനിക്കുന്ന
തനിനഭായനി  അടനിയനരമഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  അതനിനഭായളള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?



96       കകേരള നനിയമസഭ       ഒകകഭാബര് 27, 2016

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) ലഭവമഭായനിടനില.

(സനി)  ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല  പൂകക്കഭാട്ടുകേഭാവട്ട്,  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം
പഞഭായതകേളനില്  ഉളലപട  പൂകക്കഭാട്ടുകേഭാവട്ട്  -  മലാംഗലഭാലാംകുന്നട്ട്  കറഭാഡനിനട്ട്  4850
മതീറര്  (പൂകക്കഭാട്ടുകേഭാവട്ട്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്  3950  മതീറര്,  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്  900 മതീറര്)  നതീളമഭാണള്ളതട്ട്.  2015-16  വര്ഷത്തനില്
പൂകക്കഭാട്ടുകേഭാവട്ട് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില് ch 1/000 മുതല് 3/950 കേനി.മതീറര് (2950 മതീറര്
നതീളലാം  വലര)  ഒറപഭാലലാം  LAC-ADS  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  ടഭാറനിലാംഗട്ട്  ലചേയട്ട്
നവതീകേരനിചതഭാണട്ട്.   എന്നഭാല്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  പദതനിയനില്
ടനി കറഭാഡുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് പുതനിയ ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള ഒനലാം ലഭനിചനിടനില.

കറഭാഡുകേളനിലല കുഴനികേളനില് വതീണട്ട് അപകേടങ്ങ ള ഉണഭാകുന്ന സഭാഹചേരവലാം

38(4789)  ശതീ  .    മഞളഭാലാം കുഴനി അലനി :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  കറഭാ ഡുകേളനിലല  കുഴനികേളനില്  വതീണട്ട്  അപകേടങ്ങള
ഉണഭാകുന്ന  സഭാഹചേരവലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഇത്തരത്തനിലുളള
അപകേടങ്ങളനില്ലപടവര്ക്കട്ട് എലനങനിലുലാം നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കേനി വരുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  അപകേടത്തനില്ലപടുന്നവര്ക്കുള്ള  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
കറഭാ ഡുകേള  യഥഭാസമയലാം  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനിലയടുക്കഭാത്ത
ഉകദവഭാഗസ്ഥരനില്നനിനലാം ഈടഭാക്കുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശനിചട്ട്  മനുഷവഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന്
നനിര്കദ്ദേശലമലനങനിലുലാം  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  പ്രസ്തുത
നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് സസതീകേരനിച നടപടനിലയലനന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  കറഭാഡുകേളനിലല  കുഴനികേളനില്  വതീണട്ട്  അപകേടങ്ങള
ഉണഭാകുന്ന  സഭാഹചേരവലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിനട്ട്
കേതീഴനിലുള്ള  നനിരതകേളനില്  കുഴനികേള  ശദയനില്ലപടുന്ന  മുറയതലന്ന  അടചട്ട്
അപകേടങ്ങള  പരമഭാവധനി  കുറയന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.
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കറഭാഡുകേളനിലല  കുഴനികേളനില്  വതീണട്ട്  അപകേടത്തനില്ലപടവര്ക്കട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപനില്നനിനലാം നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിവരുന്നനില.

(ബനി)  കറഭാഡുകേളനിലല  കുഴനികേളനില്  വതീണട്ട്  അപകേടത്തനില്ലപടുന്നവര്ക്കുള്ള
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  കറഭാഡുകേള  യഥഭാസമയലാം  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനിലയടുക്കഭാത്ത  ഉകദവഭാഗസ്ഥരനില്  നനിനലാം  ഈടഭാക്കണലമന്ന  നനിര്കദ്ദേശ
ങ്ങലളഭാനലാം ലഭനിചതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

ചേടയമലാംഗലത്തട്ട് ബനി.എലാം.ആന്റെട്ട് ബനി.സനി. പ്രകേഭാരലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
കറഭാഡുകേള

39(4790)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേടയമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  ബനി.എലാം.ആന്ഡട്ട്  ബനി.സനി.  പ്രകേഭാരലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എത്ര  കറഭാഡുകേളക്കട്ട്  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്  എന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഓകരഭാനലാം പ്രകതവകേമഭായനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

ഒരു  കറഭാഡനിനട്ട്  ചേടയമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിലുള്ള  ആയൂര്-ഇത്തനിക്കര
കറഭാഡനിലന്റെ  രണഭാലാം  ഘടലാം  ബനി.എലാം.  &  ബനി.സനി.  നനിലവഭാരത്തനില്
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  22-12-2015-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നലാം.
1930/2015/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  300  ലക്ഷലാം  രൂപയട്ട്  ഭരണഭാനുമതനിയലാം
പ്രകതവകേഭാനുമതനിയലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ടനി പ്രവൃത്തനി 19-8-2016-നട്ട് ശതീ. എ. മനഭാഫട്ട്
എന്ന കകേഭാണ്ടഭാകറുമഭായനി 6.9% അധനികേ നനിരക്കനില് കേരഭാറനില് ഒപ്പുവചനിട്ടുണട്ട്.

ആറനിങ്ങല് മണ്ഡലത്തനിലല ഒറത്തവണ ലമയനിന്റെനന്സട്ട്

40 (4791) ശതീ  .    ബനി  .    സതവന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ,  ഗ്രഭാമതീണ  കറഭാ ഡുകേള  ഒറത്തവണ
ലമയനിന്റെനന്സട്ട് ലചേയ്യുന്ന പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  2015-ല് ആറനിങ്ങല് മണ്ഡലത്തനിലല
ഏലതലഭാലാം  കറഭാഡുകേളക്കട്ട്  ഫണട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുലണനലാം  എന്തു  തുകേ  വതീതമഭാണട്ട്
ഓകരഭാന്നനിനുലാം അനുവദനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  കറഭാ ഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  ഏതട്ട്

1142/2017
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ഘടത്തനിലഭാലണനലാം ഓകരഭാ പ്രവൃത്തനിയലടയലാം കേരഭാര് എടുത്തനിരനിക്കുന്നതട്ട് ആരഭാലണനലാം

ഈ  കറഭാ ഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  എന്നകത്തക്കട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട്

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഗ്രഭാമതീണ  കറഭാഡുകേളുലട  ഒറത്തവണ  പുനരുദഭാരണ

പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  2015-ല് ആറനിങ്ങല് മണ്ഡലത്തനില് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള വനിവനിധ

പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദ വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

സര്ക്കഭാര് കേസഭാര്കടഴ ട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

41(4792) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര്  :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏലതങനിലുലാം  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ലപഭാതുകേസഭാര്കടഴനിനുലാം

വകുപട്ട് വകേ കേസഭാര്കടഴനിനുലാം അകപക്ഷനിക്കഭാന് അര്ഹതയകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കപഭാലതീസട്ട് വകുപനിലല മനിനനിസ്റ്റേതീരനിയല് വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് കപഭാലതീസട്ട്

കേസഭാര്കടഴനില്  നനിശ്ചനിത  ശതമഭാനലാം  നതീക്കനിവചനിട്ടുളള  സഭാഹചേരവത്തനില്  ജനറല്

കേസഭാര്കടഴനിനട്ട് അകപക്ഷനിയഭാന് അര്ഹതയകണഭാ; ഉലണങനില് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങനില്  ഇത്തരത്തനില്  ജനറല്  കേസഭാര്കടഴനില്  തഭാമസനിക്കുന്നവലര

സലാംബന്ധനിച നനിലപഭാടട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനിലല  മനിനനിസ്റ്റേതീരനിയല്  വനിഭഭാഗലാം  ഒഴനിലകേയളളവര്ക്കട്ട്

ജനറല്  സര്ക്കഭാര്  കേസഭാര്കടഴനിനട്ട്  അര്ഹതയകണഭാ;  ഇലലങനില്  കേഭാരണലാം

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  Rules  for  Allotment  and  Occupation  of  Government
Servant's  Quarters  in  Kerala,  2006  റൂള  4  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
കേസഭാര്കടഴട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അര്ഹത  കേണക്കഭാക്കുന്നതട്ട്.   സലാംസ്ഥഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേണ്കസഭാളനികഡറഡ ട്ട്  ഫണനില്നനിനലാം  ശമ്പളലാം  ലഭനിക്കുന്ന

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  കേസഭാര്കടഴനിനട്ട്  അകപക്ഷനിക്കഭാന്  അര്ഹതയണട്ട്.   ആയതനിനഭാല്
മനിനനിസ്റ്റേതീരനിയല്  വനിഭഭാഗലാം  ഉളലപടുന്ന  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനിലല  എലഭാ
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം സര്ക്കഭാര് കേസഭാര്കടഴനിനട്ട് അര്ഹതയണട്ട്.

 വടക്കകഞരനി-മണ്ണുത്തനി കറഭാഡട്ട് വനികേസനലാം

42  (4793)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വടക്കകഞരനി-മണ്ണൂത്തനി കറഭാഡട്ട് വനികേസനലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് പരനികശഭാധന
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കറഭാഡനിലന്റെ പണനി എന്നഭാണട്ട് ആരലാംഭനിചലതനലാം, ഈ പ്രവൃത്തനി
എന്നട്ട് അവസഭാനനിക്കുലമനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നതുവലര  നനിലവനിലുള്ള  കറഭാഡട്ട്  അറകുറ
പണനി  നടത്തനി  ഗതഭാഗത  കയഭാഗവമഭാക്കനി  നനിലനനിര്ത്തഭാനഭാവശവമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) കറഭാഡട്ട് വനികേസനലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തഭാനഭായനി സസതന

ഏജന്സനിയഭായ  M/s  ഇന്റെര്കകേഭാണനിടനിനന്റെല്  കേണ്സളടന്റെട്ട്സട്ട്  ആന്റെട്ട്
ലടകകഭാളജതീസട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്, നക്യൂഡല്ഹനിലയ നഭാഷണല് സഹകവ അകതഭാറനിറനി ഓഫട്ട്
ഇന്ഡവ നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  നഭാഷണല് സഹകവ അകതഭാറനിറനി ഓഫട്ട് ഇന് ഡവയലട
സഭാകങതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധര്  ഈ  പദതനി  സലാംബന്ധനിചട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി
വരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  24-8-2009-ലഭാണട്ട്  കേണ്സഷന്  എഗ്രനിലമന്റെട്ട്  വചതട്ട്.   എഗ്രനിലമന്റെട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണ  തതീയതനി  6-4-2013  ആയനിരുന.
20-4-2010  മുതല്  4-11-2011  വലര ഭൂമനി ഏലറടുക്കല് നനികരഭാധനിചനിരുന്നതനിനഭാല്
പ്രവൃത്തനി നനിര്ത്തനിവചനിരുന.  ആറുവരനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള സ്ഥലലമടുപനിനട്ട് ആക്ഷന്
കേഇണ്സനില് അലാംഗങ്ങള അനുവദനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് പ്രവൃത്തനി തടസ്സലപടുകേയലാം ഭൂമനി
ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  ബുദനിമുട്ടുകേള  കേഭാരണലാം  വഭായഭാ  സഇകേരവലാം
നനികഷധനിചതനിനഭാല്  കേണ്സളടന്സനിയലട  പ്രവൃത്തനി  തുടങ്ങഭാനുലാം  കേഴനിഞനില.
പ്രവൃത്തനിഅവസഭാനനിക്കുന്ന തതീയതനി 31-3-2017 വലര പുനര്നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

 വര്ദനിച്ചുവരുന്ന കറഭാഡപകേടങ്ങള 
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43  (4794)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  കറഭാഡട്ട്  അപകേടങ്ങളുലട
പശ്ചഭാത്തലത്തനില്,  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷനിത  പണനികേളക്കഭായനി  ഏലതങനിലുലാം  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സ്കൂളകമഖല  നവതീകേരണത്തനിനുലാം,  കഭാഷട്ട്  ബഭാരനിയര്
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  എലനങനിലുലാം  പദതനികേള  നനിലവനിലുകണഭാ;  ഇതനിനട്ട്  ഏതട്ട്
ഫണഭാണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നലതനലാം,  എത്ര  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  കറഭാഡുകേള  മറട്ട്  ആവശവങ്ങളക്കഭായനി
ലവടനിമുറനിക്കുന്നതട്ട്  മൂലമുണഭാകുന്ന  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എലനഭാലക്കലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  കറഭാഡുകേലള  അപകേടരഹനിതമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സുരക്ഷ
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  കകേരളത്തനിലുടനതീളമുള്ള  എലഭാ  കറഭാ ഡുകേളുലടയലാം
സുരക്ഷഭാ ആഡനിറട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് 53.32
കകേഭാടനി  രൂപയലട  പദതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  നഭാറട്ട്പഭാകേട്ട്  സമര്പനിക്കുകേയണഭായനി.
ഇതനില്നനിനലാം  10  കകേഭാടനി  രൂപയലട  പദതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്,  ടഭാഫനികേട്ട്  സഭാന്ദ്രത,
അപകേടനനിരക്കട്ട് എന്നനിവയലട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് കറഭാഡുകേളുലട മുന്ഗണനഭാകമലാം
തയഭാറഭാക്കനി  വതീണ്ടുലാം  നഭാറട്ട്പഭാക്കട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.   പദതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  കകേരള
കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയനില്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്ന
മുറയട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.   ഇകതഭാലടഭാപലാം  പുതുതഭായനി
കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം അതതീവ അപകേടകമഖലകേള (ബഭാക്കട്ട് കസഭാടട്ട്) കേലണത്തഭാനുലാം
അവ  നനിവഭാരണലാം  ലചേയഭാനുമുള്ള  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം  ലചേയ്തുവരുനണട്ട്.
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന്റെ പദതനി/പദതനികയതര ഫണനിലന്റെ ലഭവതയനുസരനിചട്ട്
അപകേട  നനിവഭാരണത്തനിനഭായനി  പല  ഹ്രസസകേഭാല  പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണട്ട്. ഈ പദതനികേള മുകഖന തഭാലഴപറയന്ന പ്രവൃത്തനികേള ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപട്ട് ലചേയ്തുവരുന.

1. സസന്കബഭാര്ഡട്ട് സ്ഥഭാപനിക്കല്
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2. ഡയറക്ഷന് കബഭാര്ഡട്ട് സ്ഥഭാപനിക്കല്

3. അപകേട  സഭാധവതയള്ള  കറഭാഡനിലന്റെ  വശങ്ങളനില്  കഭാഷട്ട്  ബഭാരനിയര്
സ്ഥഭാപനിക്കല്

4. വനിവനിധതരലാം കറഭാഡട്ട് മഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട് സ്ഥഭാപനിക്കല്

5. ടഭാഫനികേട്ട് സനിഗ്നലുകേള സ്ഥഭാപനിക്കല്

6. അപകേട  സഭാധവതകയറനിയ  കമഖലകേളനില്  ബനിങര്  സലറ്റുകേള
സ്ഥഭാപനിക്കല്

7. റനിഫ്ളകറുകേള,  സ്റ്റേഡുകേള,  ഡനിലതീനനികയറര്  കപഭാസകേള,  ഒബ്ജകട്ട്
ഹസഭാര്ഡട്ട്  മഭാര്ക്കറുകേള,  ലഷവ്കറഭാണ്  സസന്  കബഭാര്ഡുകേള,
മതീഡനിയന് മഭാര്ക്കറുകേള മുതലഭായ സുരക്ഷഭാ ഉപഭാധനികേള സ്ഥഭാപനിക്കല്.

(ബനി)  സ്കൂള  കമഖല  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  കഭാഷട്ട്  ബഭാരനിയര്
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി കകേരള കറഭാഡട്ട് കസഫനി  അകതഭാറനിറനി വകേ ഫണട്ട് ആണട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്.   നഭാല്പതട്ട്  സ്കൂള  കമഖലകേള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കഭാഷട്ട്
ബഭാരനിയര് സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി കകേരള കറഭാഡട്ട് കസഫനി അകതഭാറനിറനി നനിലവനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  മൂന  കകേഭാടനി  രൂപ  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  നവതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരുന.   കൂടഭാലത  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  പദതനി
ഫണനില് നനിനലാം കഭാഷട്ട് ബഭാരനിയര് സ്ഥഭാപനിച്ചുവരുന.

(സനി)   3-9-2016-ലല   കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  നമ്പര്  സ.ഉ(സകേ)
63/16/ലപഭാ.മ.വ.  തതീയതനിപ്രകേഭാരലാം  കറഭാഡ്സട്ട്  ഡനിവനിഷന്  എകനികേക്യൂടതീവട്ട്
എഞനിനതീയര്മഭാലര  സഹകവ  അകതഭാറനിറനി  ആയനി  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിലന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കറഭാഡുകേള  മറഭാവശവങ്ങളക്കഭായനി  ലവടനിമുറനിക്കുകേയലാം
കറഭാഡുകേളുലാം  നടപഭാതകേളുലാം  കേകയറുകേയലാം  അവയട്ട്  നഭാശനഷ്ടലാം  വരുതകേയലാം
ലചേയതഭായനി  ശദയനില്ലപടഭാല്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലല  എകനികേക്യൂടതീവട്ട്
എഞനിനതീയര്മഭാര്  കറഭാഡട്ട്  സ്ഥനിതനിലചേയ്യുന്ന  പ്രകദശലത്ത  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനനില്
കരഖഭാമൂലലാം പരഭാതനി നല്കുന്നതുലാം അതനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ജനിലഭാ കേളകര്ക്കുലാം കപഭാലതീസട്ട്
കമധഭാവനിക്കുലാം  നല്കുന്നതുമഭാണട്ട്,   ബന്ധലപട  ജനിലഭാതല  അവകലഭാകേന
കയഭാഗങ്ങളനില്  ഇവ  റനിവക്യൂ  ലചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്.   ഇത്തരത്തനിലുള്ള  പരഭാതനിയനികനല്
കപഭാലതീസട്ട് അധനികേഭാരനികേള  7  ദനിവസത്തനിനുള്ളനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
നനിയമലലാംഘനലാം നടതന്നവര്ലക്കതനിലര കകേരള സഹകവ ലപ്രഭാടക്ഷന് ആകനിലല
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12  മുതല്  35  വലര  വകുപ്പുകേള  പ്രകേഭാരലാം  കേര്ശന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതുലാം
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ഈടഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  എകനികേക്യൂടതീവട്ട്
എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദവഭാഗസ്ഥരുലാം  സസതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണട്ട്.
യഥഭാസമയലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാത്ത  ഉകദവഭാഗസ്ഥരുലാം  നടപടനിക്കട്ട്
വനികധയമഭാകുന്നതഭാണട്ട്.

 ചേങ്ങനഭാകശ്ശെരനി ജനറല് ആശുപത്രനി

44 (4795) ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേങ്ങനഭാകശ്ശെരനി ജനറല് ആശുപത്രനിയനില് പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന
മൂനനനിലകേളുള്ള  ലമകറണനിറനി  കബഭാക്കനിലന്റെ  വയറനിലാംഗട്ട്  കജഭാലനി
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് എനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.   ചേങ്ങനഭാകശ്ശെരനി  ജനറല്
ആശുപത്രനിയനിലല  ലമകറണനിറനി  കബഭാക്കനിലന്റെ  സവദബതതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേള
കകേഭാകമ്പഭാസനിറട്ട്  ലടണര് ആയതനിനഭാല് സനിവനില് വര്ലക്കടുത്തനിട്ടുള്ള കേരഭാറുകേഭാരന്
തലന്നയഭാണട്ട്  ഇലകനിക്കല്  വര്ക്കുലാം  ലചേകയണതട്ട്.   സനിവനില്  വര്ക്കട്ട്  85%
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കനി  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ബന്ധലപട കേരഭാറുകേഭാരനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

 ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലല കുടനിശ്ശെനികേ

45(4796)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുൻ സര്ക്കഭാര് തുടങ്ങനിയതുലാം നഭാളനിതുവലര പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതുമഭായ
കറഭാഡുകേള,  പഭാലങ്ങള എന്നനിവയലാം,  പൂര്ത്തതീകേരനിചവയലാം നല്കേഭാനുള്ള കുടനിശ്ശെനികേ
തുകേ എത്ര; ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  കറഭാഡുകേളനില്  ലപലടനണഭാകുന്ന  കറഭാഡുകേള
തുടങ്ങനിയവയലട  പണനികേളക്കഭായലാം  സഭാധഭാരണ  പണനികേൾ  തതീര്ക്കഭാനഭായലാം
മരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  കുടുലാംബശതീ  പുരുഷഭാലാംഗങ്ങലള
നനികയഭാഗനിക്കഭാനഭാവലമന്നതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ) മുന് സര്ക്കഭാര് തുടങ്ങനിയതുലാം നഭാളനിതുവലര പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതുമഭായ
കറഭാഡുകേള,  പഭാലങ്ങള എന്നനിവയലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചവയലാം നല്കേഭാനുള്ള കുടനിശ്ശെനികേ
തുകേ ഇനലാം തനിരനിചട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

നനിരത വനിഭഭാഗലാം

പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതട്ട്:

കറഭാഡുകേള   - 655.83 കകേഭാടനി രൂപ

പഭാലങ്ങള - 156.16 കകേഭാടനി രൂപ

പൂര്ത്തതീകേരനിചവ:

കറഭാഡുകേള - 846.06 കകേഭാടനി രൂപ

പഭാലങ്ങള -     78.26 കകേഭാടനി രൂപ

കദശതീയപഭാത വനിഭഭാഗലാം  :

1.  തനിരുവനനപുരലാം-കേഭാഞനിരലാംകുളലാം-പൂവഭാര് കറഭാഡട്ട് -  7,87,46,591 രൂപ

 ഉദനിയന്കുളങ്ങര – പഭാമുട്ടുക്കട കറഭാഡട്ട് -  6,64,75,642 രൂപ

2.  ലകേഭാലലാം ഇരുമ്പട്ട് പഭാലത്തനിനട്ട് സമഭാനരമഭായനി 

     പുതനിയ പഭാലലാം (ഇന്ലവസ്റ്റേനികഗഷന്) -  1,12,360     രൂപ

     ലകേഭാലലാം സബപഭാസട്ട് (സൂപര്വനിഷന്) -  65,35,320   രൂപ

3.  മൂവഭാറ്റുപുഴ-സനി.ആര്.എഫട്ട്. - 7,57,70,104 രൂപ

     ഒ.ആര്.എഫട്ട്.ഡനി.ആര്. -  62,97,728   രൂപ

4.  മലപ്പുറലാം -  31,70,651     രൂപ

5.  കേണ്ണൂര്-ലചേഭാവ-അഞരക്കണനി-മടന്നൂര് -  6,44,68,172 രൂപ

6.  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് -  38,61,84,699 രൂപ

(ബനി)  ലപലടനണഭാകുന്ന  പണനികേളക്കഭായലാം  സഭാധഭാരണ  പണനികേള
തതീര്ക്കഭാനഭായലാം  മരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  ലടണര്  വനിളനിചട്ട്
കേരഭാറുകേഭാലര ഏര്ലപടുതന്ന രതീതനിയഭാണട്ട്  ഇകപഭാള തുടര്നവരുന്നതട്ട്.   കൂടഭാലത
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കറഭാഡട്ട്  ലമയനിന്റെനന്സനിനഭായനി  ഒരു  പ്രകതവകേ  വനിഭഭാഗലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം
പരനികശഭാധനിച്ചു  വരുന.   മരഭാമത്തട്ട്  കറഭാഡുപണനിക്കട്ട്  പ്രകതവകേ  സവദഗ്ദ്ധവവലാം
പരനിചേയവലാം  ആവശവമഭാകേയഭാല്  കുടുലാംബശതീ  അലാംഗങ്ങലളലക്കഭാണട്ട്  പണനി
ലചേയനിപനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

 ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് കറഭാഡുകേളുലട പരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി ലമയനിന്റെനന്സട്ട്
വനിഭഭാഗലാം

46 (4797) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി  :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  കറഭാഡുകേളുലട പരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി  ലമയനിന്റെനന്സട്ട്
വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  രൂപലാം  നല്കേഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  എലനലഭാലാം
ചുമതലകേളഭാണട്ട് ഈ വനിഭഭാഗത്തനിനു കേതീഴനില് ലകേഭാണ്ടുവരഭാന് ആകലഭാചേനിക്കുന്നലതന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  വനിഭഭാഗലാം  രൂപതീകേരനിച്ചു  കേഴനിഞഭാല്  എലനലഭാലാം  മഭാറങ്ങള
വകുപനിനട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് കേഴനിയലമന്നഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള  സലാംവനിധഭാനത്തനിലല  എലനലഭാലാം  അപഭാകേതകേളഭാണട്ട്
ഇത്തരലമഭാരു  പുതനിയ  വനിഭഭാഗലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചട്ട്  പരനിഗണനിക്കഭാന്
കേഭാരണമഭായലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് കറഭാഡുകേളുലട പരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി  കറഭാഡട്ട്
ലമയനിന്റെനന്സട്ട്  നയത്തനിനട്ട്  തതസത്തനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനി  22-10-2016-ലല
ജനി.ഒ(എലാം.എസട്ട്)72/2016/ലപഭാ.മ.വ.  തതീയതനി  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവട്ട് ആയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ നയകരഖയലട പ്രധഭാന ഉകദ്ദേശവലാം പുതനിയ സഭാകങതനികേ
വനിദവകേളുലാം  രതീതനികേളുലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കറഭാഡട്ട്  പരനിപഭാലനലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കനി
നടപഭാക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്.   ഇതനിനഭാവശവമഭായ  ചേടക്കൂടുകേളുലാം  നടപടനികമങ്ങളുലാം
നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് സലാംസ്ഥഭാന ലപഭാതുമരഭാമത വകുപനില് ഒരു പ്രകതവകേ വനിഭഭാഗലാം
ഒരു  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയറുലട  കേതീഴനില്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.   കറഭാഡുകേളുലട
വനിശദമഭായ  വഭാര്ഷനികേ  പരനിപഭാലന  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  മുന്കൂടനി
തയഭാറഭാക്കുന്നതുലാം  അതനിനഭാവശവമഭായ  ഫണട്ട്  സസരൂപനിക്കുന്നതുലാം  ഈ  ചേതീഫട്ട്
എഞനിനതീയറുലട ചുമതലയഭായനിരനിക്കുലാം.  കമല് പ്രസ്തഭാവനിച പരനിപഭാലന കപ്രഭാഗ്രഭാമനില്
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(1)  കറഭാ ഡുകേളുലട  പ്രഭാധഭാനവവലാം  തരലാംതനിരനിക്കലുലാം  മറ്റുലാം  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്
ഏതുതരലാം പരനിപഭാലനമഭാണട്ട് ലചേകയണലതന്നട്ട് വനിലയനിരുത്തല് 

(2)  നനിലവനിലുള്ള  ഏറവലാം  നല  കറഭാഡു  പരനിപഭാലന  രതീതനികേളുലട
നടപടനികമങ്ങളുലാം വഭാര്ഷനികേ പരനിപഭാലനത്തനിനുലാം കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് ആവശവമഭായ
ഉപരനിതലലാം പുതുക്കലുലാം ലസഷവല് റനിപയറുകേളക്കുലാം അടനിയനര റനിപയറുകേളക്കുലാം
കവണ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉണഭാക്കനി  നടപഭാക്കുന്നതുലാം  ഈ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
ചുമതലയനില്ലപടുലാം.  സലാംസ്ഥഭാന പഭാതയലാം കമജര് ജനിലഭാ കറഭാഡുകേളക്കുലാം ആവശവമഭായ
പരനിപഭാലന  സമയകമങ്ങള  ഈ നയരൂപകരഖയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ
നയകരഖയനില്  നനിലവനിലുള്ള  കറഭാഡു  പരനിപഭാലന  രതീതനികേള  കൂടഭാലത  പുതനിയ
രതീതനികേളുലാം  ലപര്കഫഭാമന്സട്ട്  ലമയനിന്റെനന്സട്ട്,  ലപഭാതുസസകേഭാരവ  പങഭാളനിത്തലാം
തുടങ്ങനിയവ ഉളലപടുതന്നതഭാണട്ട്.   കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  കവസലാം
സസഭാഭഭാവനികേ റബ്ബറുലാം കചേര്ന്ന ബനിറ്റുമനിന്  മനിശനിതലാം,  കേയര് ജനികയഭാലടകട്ട്റയനില്സുലാം
വനിപുലമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.   കറഭാഡനിലന്റെ  അവസ്ഥ,  വഭാഹന സഭാന്ദ്രത,
ഗുണനനിലവഭാരലാം  എന്നനിവയലട  തുടര്ചയഭായ  വനിശകേലനത്തനിനുകവണനി  കേമ്പക്യൂടര്
സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗലപടുതലാം.  കൂടഭാലത  ഈ   വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള
എഞനിനതീയര്മഭാരുലടയലാം  മറ്റു  ജതീവനക്കഭാരുലടയലാം കേഴനിവകേള  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള നടപഭാക്കുലാം.  ഈ നയരൂപകരഖയലട സവനികശഷതകേള തഭാലഴ
പറയന്നവയഭാണട്ട്:

1. കറഭാഡുകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഇനവന്  കറഭാഡട്ട്  കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്
അനുശഭാസനിക്കുന്ന റഫ് നസട്ട് ഇന്ഡകട്ട്, കപവ്ലമന്റെട്ട് കേണതീഷന് ഇന്ഡകട്ട് 
എന്നനിവ പ്രകേഭാരമഭാലണന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുതന്നതഭാണട്ട്.

2.  കറഭാഡുകേളുലട  പ്രഭാധഭാനവവലാം  വഭാഹനസഭാന്ദ്രതയലാം  കറഭാഡട്ട്  വനിഭഭാഗവലാം
കേണക്കഭാക്കനിയള്ള വനിവനിധ പരനിപഭാലന രതീതനികേള പനിന്തുടരുന്നതഭാണട്ട്.

3. എലഭാ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  കേരഭാറുകേളനിലുലാം  കേരഭാറുകേഭാരനില്നനിനലാം  പനിഴ
ഈടഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  വവവസ്ഥകേള  നനിര്ബന്ധമഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.

4. കറഭാഡട്ട്  പരനിപഭാലന  പ്രവൃത്തനികേള  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  ആധുനനികേ  യന
സഭാമഗ്രനികേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുലമന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുതന്നതഭാണട്ട്.

5. കറഭാഡപകേടങ്ങള  കുറയന്നതനിനഭാവശവമഭായ  കറഭാഡു  സുരക്ഷഭാ
കമതീകേരണങ്ങള ഉളലപടുതന്നതഭാണട്ട്.

6. നക്യൂഡല്ഹനിയനിലുള്ള  കകേന്ദ്ര  കറഭാഡട്ട്  റനിസര്ചട്ട്  ഇന്സ്റ്റേനിറക്യൂടനിലന
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(CRRI)  സഭാകങതനികേ  സഹഭായലഭവതയഭായനി  കനഭാഡല്
ഏജന്സനിയഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.

7. കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  ആഡനിറ്റുലാം  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയലാം
നനിര്ബന്ധമഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.

8. കറഭാഡുകേളുലട  പരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി  പ്രകദശലത്ത  വനിദവഭാഭവഭാസ
സ്ഥഭാപനങ്ങളുലടയലാം മറ്റു സലാംഘടനകേളുലടയലാം കസവനലാം ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് 
വകുപട്ട് ഉറപഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.

9. കറഭാഡട്ട്  ഉപകയഭാക്തഭാക്കളുലടയലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളുലടയലാം  പരഭാതനി
പരനിഹഭാരത്തനിനുലാം ലമചലപട കസവനലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം മളടനിമതീഡനിയ
കേഭാള  ലസന്റെര്  സലാംവനിധഭാനലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനില്  നനിലവനില്
വരുതന്നതഭാണട്ട്.  കറഭാഡട്ട്  ലമയനിന്റെനന്സട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  പ്രവര്ത്തന
സജ്ജമഭായനിക്കഴനിഞഭാല്  കറഭാഡുകേളനിലല  അറകുറപണനികേളുലാം
ലഡ്രൈയനികനജട്ട് സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം
ഫലപ്രദമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  നനിശ്ചനിത
കേഭാലഭാവധനി  നനിശ്ചയനിചട്ട്  കറഭാഡുകേളുലട  പരനിപഭാലനത്തനിനട്ട്  സമഗ്ര
സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

(സനി)  ഇകപഭാള  നടക്കുന്ന  അറകുറപണനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കഭാന്  കേഴനിയന്നനില.  മഭാത്രമല  പലകപഭാഴുലാം  ലചേയ  പ്രവൃത്തനികേളുലട
നനിലനനില്പട്ട്  കുറച്ചു  കേഭാലകത്തയ  മഭാത്രകമ  ഉണഭാകുകേയള.  ഈ  പ്രവൃത്തനികേളുലട
ഗവഭാരണനി  സമയലാം  വളലര  കുറവഭാണട്ട്.   എന്നഭാല്  ദതീര്ഘകേഭാല  പരനിപഭാലനലാം
സഹനിതലാം  നനിശ്ചനിത സഇകേരവങ്ങകളഭാലട  അറകുറപണനി നടതന്നതനിനഭാവശവമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതു മുകഖന ഇകപഭാഴുള്ള അവസ്ഥ ഒഴനിവഭായനിക്കനിട്ടുന്നതഭാണട്ട്.

 മണ്ഡലകേഭാലത്തട്ട് ശബരനിമലയനികലയട്ട് കറഭാഡട്ട് സഇകേരവങ്ങള

47(4798) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് : 
ശതീ  .    ലകേ  .   മുരളതീധരന് :  
ശതീ  .   എ  .  പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : 
ശതീ  .     വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഇഇ വരുന്ന മണ്ഡല കേഭാലത്തട്ട് ശബരനിമലയനികലക്കുള്ള കറഭാഡട്ട് സഇകേരവങ്ങള
ഒരുക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  എത്ര  കറഭാഡുകേളുലട  അറകുറപണനികേളഭാണട്ട്
നടത്തഭാനുള്ളലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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2016-17-ലല  ശബരനിമല  മണ്ഡല-മകേരവനിളക്കട്ട്  തതീര്തഭാടനവമഭായനി
ബന്ധലപടട്ട്  28-7-2016-ലല  സ.ഉ.(സകേ)നമ്പര്  56/2016/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  കദശതീയപഭാത,  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗലാം,
KSTP  എന്നനിവയനില് ഉളലപട്ടുവരുന്ന സഹകക്കഭാടതനി നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള പ്രധഭാന
കറഭാഡുകേളടക്കലാം  26  കറഭാഡുകേളുലട  അറകുറപണനികേളക്കുലാം കറഭാഡുകേളുലട  സുരക്ഷഭാ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  കമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  8943.54  ലക്ഷലാം  രൂപയള്ള
ഭരണഭാനുമതനിയലാം  പ്രകതവകേഭാനുമതനിയലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഗുണനനിലവഭാരലാം
മുന്നനിര്ത്തനി,  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  മണ്ഡലകേഭാലലാം  തുടങ്ങുന്നതനിനു
മുമ്പുതലന്ന  ശബരനിമല  കറഭാഡുകേളുലട  പുനരുദഭാരണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്
തതീര്തഭാടകേര്ക്കട്ട്  സുഗമമഭായ  യഭാത്രഭാ  സഇകേരവലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലനിസ്റ്റേട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് പ്രവൃത്തനികേളുലട കേരഭാര് എടുക്കുന്നകകേഭാണ്ടഭാകര്മഭാര്

48(4799)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് പ്രവൃത്തനികേളുലട കേരഭാര് എടുക്കുന്ന കകേഭാണ്ടഭാകര്മഭാര്
പ്രവൃത്തനി യഥഭാസമയലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാലത വതീഴ്ച വരുതന്നതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വതീഴ്ച  വരുതന്ന  കകേഭാണ്ടഭാകര്മഭാര്ലക്കതനിലര  എന്തു  നടപടനിയഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയകേലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരവത്തനില് ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ നയലമനഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് പ്രവൃത്തനികേളുലട കേരഭാര് എടുക്കുന്ന ചേനില

കകേഭാണ്ടഭാകര്മഭാര് പ്രവൃത്തനി യഥഭാസമയലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാലത

വതീഴ്ച  വരുത്തഭാറുണട്ട്.   പ്രവൃത്തനികേള  യഥഭാസമയലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  കേഴനിയഭാലത

വരുന്ന  സഭാഹചേരവങ്ങളനില്  കേരഭാറുകേഭാരുലട  അഭവര്തന പ്രകേഭാരലാം  പ്രവൃത്തനിയലട

കേഭാലഭാവധനി നനിലവനിലല ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് മഭാനസല് പ്രകേഭാരലാം പനിഴ ഈടഭാക്കനി

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള അവസരലാം നല്കുനണട്ട്.  തുടര്നലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത

സഭാഹചേരവങ്ങളനില്  കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ  നകഷ്ടഭാത്തരവഭാദനിത്തസത്തനില്ലപടുത്തനി  കേരഭാര്

റദ്ദേട്ട്  ലചേയട്ട്  പ്രവൃത്തനി  പുനനഃകമതീകേരനിക്കുവഭാന്  കവണ  നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(സനി)  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  നനിയമപരമഭായനി  വനിട്ടുവതീഴ്ചയനിലഭാലത നടപടനിലയടുക്കുകേ

എന്നതഭാണട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  നയലാം.  നനിശ്ചനിത  കേഭാലയളവനിനുമുമ്പട്ട്  കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലല  അപഭാകേതകേളമൂലലാം  തകേരഭാറുകേള  സലാംഭവനിക്കു

കേയഭാലണങനില്  കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ  ലചേലവനില്  അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കേരഭാറനില്

വവവസ്ഥകേള  ഉളലക്കഭാള്ളനിക്കഭാറുണട്ട്.  അനര്ഹമഭായ  ലഭാഭമുണഭാക്കുകേ  എന്ന

ഉകദ്ദേശകത്തഭാലട പ്രവൃത്തനികേളനില് ഗുരുതരമഭായ ഗുണനനിലവഭാരത്തകേര്ച വരുതന്ന പക്ഷലാം

പ്രസ്തുതകേരഭാറുകേഭാരലന  കേരനിമ്പടനികേയനില്  ഉളലപടുതകേയലാം  കൂടഭാലത  കൃതവനനിര്വ

ഹണത്തനില്  വതീഴ്ച  വരുതന്ന  ഉകദവഭാഗസ്ഥലനതനിലര  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  മഭാനസല്

പ്രകേഭാരലാം വകുപ്പുതല നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

 കുറനിപ്പുറലാം, കകേഭാടക്കല് റസഹഇസുകേളക്കട്ട് പുതനിയ ലകേടനിടങ്ങള

49 (4800)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുസസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമതലാം  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയപഭാതയലട അരനികേനില് സ്ഥനിതനി ലചേയ്യുന്നതുലാം കകേന്ദ്ര-സലാംസ്ഥഭാന
സര്ക്കഭാരുകേളുലട  അതനിഥനികേള  തഭാമസനിക്കുന്നതുമഭായ  കുറനിപ്പുറലാം,  കകേഭാടക്കല്
റസഹഇസുകേളക്കട്ട്  പുതനിയ  ലകേടനിടങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന്  എലനങനിലുലാം
ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള വകുപനിലുകണഭാ; വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത റസഹഇസുകേളക്കട്ട് സസനമഭായനി എത്ര ലസന്റെട്ട് സ്ഥലലാം ഉണട്ട്;
ഇവനിലട  ആധുനനികേ  സഇകേരവങ്ങളുളള  പുതനിയ  ലകേടനിടങ്ങളുലാം,  കകേഭാണ്ഫറന്സട്ട്
ഹഭാളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇഇ  ഇനത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  എലനങനിലുലാം  തുകേ  മഭാറനിലവചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ-സനി) 

കുറനിപ്പുറലാം റസ്റ്റേട്ട്ഹഇസട്ട്   :

മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  കുറനിപ്പുറലാം  റസ്റ്റേട്ട്ഹഇസനിനട്ട്  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  2016-17-ലല ബഡ്ജറനില് 45  ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ടനി  റസ്റ്റേട്ട്ഹഇസനിനട്ട്  89  ലസന്റെട്ട്  സ്ഥലലാം  സസനമഭായനി  ഉണട്ട്.   പുതനിയ  ലകേടനിടലാം
പണനിയന്നതനിനുള്ള  സ്ഥലലാം  അപരവഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  നനിലവനിലുള്ള  ലകേടനിടലാം
ലപഭാളനിച്ചു  മഭാറനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്
കേഴനിയകേയള.

കകേഭാടക്കല് റസ്റ്റേട്ട്ഹഇസട്ട്   :

കകേഭാടക്കല് റസ്റ്റേട്ട്ഹഇസനിനട്ട് പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് ബഡ്ജറനില്
തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിടനില.   ടനി  റസ്റ്റേട്ട്ഹഇസനിനട്ട്  103  ലസന്റെട്ട്  സ്ഥലലാം സസനമഭായനി
ഉണട്ട്.   പുതനിയ  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ബഡ്ജറനില്
ഉളലപടുതന്ന മുറയട്ട് തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

 മഭാകവലനിക്കരയനില് കറഭാഡനിനട്ട് വതീതനികൂടല്

50  (4801)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  പടണത്തനിലല  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കുവഭാന്
കേഭായലാംകുളലാം പനളലാം കറഭാഡനില് കേണനിയൂര് പഭാലലാം മുതല് കേനിഴകക്കഭാടട്ട് പുതനിയകേഭാവട്ട്
പഭാലലാം  വലരയള്ള  ഭഭാഗവലാം,  ബുദ  ജലാംഗ്ഷന്  മുതല്  വടകക്കഭാടട്ട്  സപ്രവറട്ട്
ബസ്സട്ട്സ്റ്റേഭാന്റെട്ട്  വലരയള്ള  ഭഭാഗവലാം  കറഭാഡനിനട്ട്  വതീതനി  കൂട്ടുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭാവശവമഭായ  അസലന്ലമന്റെട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം ലകേഭാടുക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേണനിയൂര് പഭാലലാം  മുതല് കേനിഴകക്കഭാടട്ട്  പുതനിയകേഭാവട്ട്  പഭാലലാം  വലരയലാം
ബുദ  ജലാംഗ്ഷന്  മുതല്  വടകക്കഭാടട്ട്  സപ്രവറട്ട്  ബസട്ട്  സ്റ്റേഭാന്റെട്ട്  വലരയലാം
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  കറഭാഡട്ട്  സകേകയറലാം  ലചേയതട്ട്  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
കറഭാഡട്ട് വകേ സ്ഥലലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  മഭാകവലനിക്കര  പടണത്തനിലല  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കുവഭാന്
കേഭായലാംകുളലാം പനളലാം കറഭാഡനില് കേണനിയൂര് പഭാലലാംമുതല് കേനിഴകക്കഭാടട്ട്  പുതനിയകേഭാവട്ട്
പഭാലലാംവലരയള്ള ഭഭാഗവലാം ബുദ ജലാംഗ്ഷന് മുതല് വടകക്കഭാടട്ട് സപ്രവറട്ട് ബസട്ട് സ്റ്റേഭാന്റെട്ട്
വലരയള്ള  ഭഭാഗവലാം  കറഭാഡനിലന്റെ  വതീതനി  പരനിമനിതമഭായതനിനഭാല്  വതീതനികൂട്ടുന്നതനിനട്ട്
ആവശവമഭായനി വരുന്ന സ്ഥലലാം ലപഭാനലാംവനിലയട്ട് ഏലറടുകക്കണനിവരുലാം.

(ബനി)  കേണനിയൂര് പഭാലലാം  മുതല് കേനിഴകക്കഭാടട്ട്  പുതനിയകേഭാവട്ട്  പഭാലലാം  വലരയലാം
ബുദ ജലാംഗ്ഷന് മുതല് വടകക്കഭാടട്ട് സപ്രവറട്ട് ബസ് സ്റ്റേഭാന്റെട്ട് വലരയലാം ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപനിലന്റെ കറഭാഡട്ട് കേകയറലാം ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള സര്കവ നടപടനികേള നടകത്തണ
സ്ഥലത്തനിലന്റെ വനിസ്തൃതനി കൂടുതലഭായതനിനഭാല് ഒരു സര്കവ ടതീമനിലന നനിയമനിക്കുവഭാന്
കവണ  നടപടനികേള  സകേലക്കഭാള്ളുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  കേളകകറഭാടട്ട്  അഭവര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.
റവനക്യൂ  വകുപട്ട്  പ്രസ്തുത  കേകയകയറലാം  അളന്നട്ട് തനിടലപടുത്തനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  കറഭാഡട്ട്  പുറകമ്പഭാക്കട്ട്  ഭൂമനി  കേകയറലാം  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  സ്ഥലലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം സഭാധനിക്കുകേയള.

 കേടുതരുത്തനി ഫയര്കസ്റ്റേഷന് നനിര്മ്മേഭാണലാം

51  (4802)   ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടുതരുത്തനി  ഫയര്  കസ്റ്റേഷലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  14-7-2009-ല്
പുറത്തനിറക്കനിയ  സ.ഉ(സഭാ.ധഭാ)  നമ്പര്  1047/2009/പനി.ഡബ്ളബ.ഡനി.-യലട
പുതുക്കനിയ ഉത്തരവട്ട് പുറത്തനിറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  എ.എസട്ട്.  പ്രകേഭാരലാം  സ്ഥലകമലറടുപട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത
സഭാഹചേരവത്തനില് ഇകപഭാള നനിലവനിലുള്ള ഭരണഭാനുമതനി കേഭാലഹരണലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് ആയതട്ട് പുതുക്കനി ഉത്തരവനിറക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതു  സലാംബന്ധനിച  ഫയല്  ഇകപഭാള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പക്കലുകണഭാ;
ഉലണങനില്  ആയതനിലന്റെ  പുകരഭാഗതനി  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഫയല്  നമ്പര്
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പുതുക്കനിയ ഉത്തരവട്ട് പുറത്തനിറക്കനിയനിടനില.

(ബനി) ഭരണഭാനുമതനി കേഭാലഹരണലപടനിട്ടുണട്ട്. സ്ഥലകമലറടുപട്ട് പൂര്ത്തനിയഭായ



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 111

തനിനുകശഷലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്
ഭരണഭാനുമതനി  പുതുക്കുന്നതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  നല്കുന്ന  മുറയട്ട്  അനനര
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനില്  ഇതുസലാംബന്ധനിച  ഫയല്  ഇകപഭാള
നനിലവനിലനില.

ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനില് വനിജനിലന്സട്ട് അകനസഷണലാം  
കനരനിടുന്ന ഉകദവഭാഗസ്ഥര്

52(4803)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന്    : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനില്  വനിജനിലന്സട്ട്
അകനസഷണലാം കനരനിടുന്ന ഉകദവഭാഗസ്ഥനഭാര് ഏലതഭാലക്ക തസ്തനികേകേളനിലഭാണട്ട് കജഭാലനി
ലചേയ്യുന്നലതനലാം ഇവലര പരഭാതനി ഉണഭായ സതീറനില്നനിനലാം മഭാറനി നനിര്ത്തനിയനിട്ടുകണഭാ
എനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവര്ലക്കതനിലരയള്ള  കകേസ്സുകേള  സര്ക്കഭാര്  പനിന്വലനിചനിട്ടുകണഭാ
എന്നറനിയഭാകമഭാ; ഉലണങനില് എകപഭാള,  എനടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സൂപ്രണനിലാംഗട്ട്  എഞനിനതീയര്,  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര്  എന്നതീ
തസ്തനികേകേളനില് കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്നവര്ലക്കതനിലരയഭാണട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്  അകനസഷണലാം
നടന വരുന്നതട്ട്. ഇവലര സഥലലാം മഭാറനിയനിടനില.

(ബനി) കകേസുകേള പനിന്വലനിചനിടനില.

കേടലുണനിയനില് കമല്പഭാല നനിര്മ്മേഭാണലാം

53  (4804)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ  :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന
കചേഭാദവത്തനിനട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമതലാം  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

കബപ്പൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല കേടലുണനിയനില് നനിലവനിലുള്ള റയനില്കവ
കഗറട്ട്  അടയന്നതുമൂലലാം  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഉണഭാകുന്ന  പ്രയഭാസങ്ങള  ദൂരതീകേരനിക്കഭാന്
കമല്പഭാലലാം പണനിയണലമന്ന ആവശവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്. ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ഒടുവള്ളനിത്തടട്ട്-നടുവനില്-കുടനിയഭാന്മല കറഭാഡട്ട്
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54 (4805)  ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല ഒടുവളളനിത്തടട്ട് - നടുവനില് - കുടനിയഭാന്മല കറഭാഡനിനട്ട്

സനി.ആര്.എഫട്ട്. -ല് ഉളലപടുത്തനി അനുമതനി ലഭനികചഭാലയന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനി  ലടണര്  ലചേയ്കതഭാ;  ലചേയനിട്ടുലണങനില്  വര്ക്കട്ട്

അവഭാര്ഡട്ട് ലചേയ്കതഭാ; ഇലലങനില് കേഭാരണലാം എനഭാണട്ട്;

(സനി)  പ്രവൃത്തനി  റതീ-ലടണര്  ലചേയ്കതഭാ;  ഇലലങനില്  കേഭാരണലാം

എനഭാണട്ട്;വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  സനി.ആര്.എഫട്ട്.  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി

2015-2016 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി  &  സനി)  ലടണര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ പ്രവൃത്തനിക്കട്ട് ഏറവലാം കുറഞ തുകേ

കേസഭാടട്ട്  ലചേയ  കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലല  ലഭാഭ-നഷ്ട

കേണക്കുകേളുലട  സ്ഥനിരതീകേരനിച  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭവമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല്  ലടണര്

അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിക്കുവഭാന്  തഭാമസലാം  കനരനിട്ടു.  കേരഭാറുകേഭാരകനഭാടട്ട്

വനിശദതീകേരണലാം ആവശവലപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് കേസഭാര്കടഴ ട്ട്

55  (4806)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന്  :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം എത്ര ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്

കേസഭാര്കടഴട്ട് അനുവദനിലചന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേസഭാര്കടഴ്സുകേള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുളള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള

എലനലഭാമഭാലണനലാം,  ഏലതലഭാലാം  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭാണട്ട്  മുന്ഗണന

ലഭനിക്കുന്നലതനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ) ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം അനുബന്ധലാം 'എ' ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  Rules  for  Allotment  and  Occupation  of  Government  Servant's
Quarters  in  Kerala,  2006  ചേടങ്ങള  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  കേസഭാര്കടഴട്ട്
അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  കേസഭാര്കടഴട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതനില്  പ്രകതവകേ  പരനിഗണന
അര്ഹനിക്കുന്ന  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  വനിശദഭാലാംശലാം  പ്രസ്തുത  ചേടങ്ങളനിലല  റൂള
9(i)-9(vii),  10  വലരയലാം  7-9-2016-ലല  'Amendment  to  the  Rules  for  the
Allotment  &  Occupation  of  Government  Servant's  Quarters  in  Kerala,
2006'  -ലല  റൂള  3(1),  (2)  എന്നതീ  റൂളുകേളനില്  പ്രതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന.  ആയതട്ട്
അനുബന്ധലാം 'ബനി'-യലാം 'സനി'-യലാം ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

 ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് ഇന്ലവസ്റ്റേട്ട്ലമന്റെട്ട് ഫണട്ട്

56 (4807) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് ഇന്ലവസലമന്റെട്ട് ഫണട്ട് വഴനി എലനലഭാലാംതരലാം മരഭാമത്തട്ട്
പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട് ഏലറടുത നടപഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനട്ട്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേനിഫ്ബനി വഴനി  എത്ര കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട് ഈ പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് കവണനി
സമഭാഹരനിക്കുന്നലതന വവക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ –സനി)  ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് ഇന്ലവസ്റ്റേട്ട്ലമന്റെട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്  (KIIFB)  വഴനി
കറഭാഡുകേള,  പഭാലങ്ങള,  സഫ്ലഓവറുകേള/അണര്പഭാസുകേള,  സബപഭാസുകേള,
ലറയനില്കവ  ഓവര്  ബനിഡ്ജുകേള  മുതലഭായ  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  ഏലറടുത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇവയലട  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി
വരുന്നകതയള.  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനിയതനിനുകശഷകമ  കൃതവമഭായനി  എത്ര  തുകേ
വകേയനിരുകത്തണനിവരുലമന്നട്ട് വവക്തമഭാകൂ.

 സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തല്

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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 57 (4808)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  നനിനലാം  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന
കസവനങ്ങളക്കട്ട് കേഭാലവനിളലാംബലാം സലാംഭവനിക്കുന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടുതന്നതനിനഭായനി
കനിയഭാത്മകേമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേലള  തമ്മേനില്  ബന്ധനിപനിക്കുന്ന  ലനറട്ട്
വര്ക്കട്ട് സമ്പ്രദഭായലാം നടപനിലഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇന്റെര്ലനറട്ട്  കേണകനിവനിറനിയനില്  തകേരഭാറുകേള
ഉണഭാകുകമ്പഭാള  ഇന്റെര്ലനറട്ട്  അധനിഷനിതമഭായ  കസവനങ്ങള  നല്കുന്നതനില്
കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടഭാറുണട്ട്.  ബനി.എസട്ട്.എന്.എല്.,  KSWAN  എന്നനിവയമഭായനി
ബന്ധലപട്ടുലകേഭാണട്ട് പരനിഹഭാരനടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
ലമചലപടുതന്നതനിനഭായനി സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുകേളനില് ലനറട്ട് വര്ക്കനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഡനിസ്ട്രേനികട്ട്  ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴ്സുകേളനില്നനിനലാം  കനരനിട്ടുള്ള  കേണകനിവനിറനി
നല്കേനിലക്കഭാണട്ട് കൂടുതല് ലമചലപട സലാംവനിധഭാനലാം സജ്ജതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത
314  സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളനിലലയലാം  വനിവരങ്ങള  കകഭാഡതീകേരനിചട്ട്
തനിരുവനനപുരതള്ള  ഡഭാറഭാ  ലസന്റെറനിലല  കേമ്പക്യൂടറുകേളനില്  കശഖരനിക്കുകേവഴനി
രജനികസ്ട്രേഷന്  സലാംബന്ധമഭായ  കസവനങ്ങള  ഇന്റെര്ലനറട്ട്  അധനിഷനിത
സലാംവനിധഭാനത്തനികലയട്ട്  മഭാറനിലക്കഭാണട്ട്  സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളുലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ഒരു പുതനിയ  ചുവടുവയട്ട്  കേഭാഴ്ചവയവഭാന്  രജനികസ്ട്രേഷന്  വകുപട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  നനിലവനിലല  പ്രവര്ത്തനരതീതനിക്കട്ട്  പകേരലാം  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  എലഭാ
സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേലളയലാം  ഒരു  പ്രകതവകേ  കേമ്പക്യൂടര്  ശലാംഖല  വഴനി
തനിരുവനനപുരതള്ള  ഡഭാറഭാ  ലസന്റെറുമഭായനി  ബന്ധലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള
പ്രവര്ത്തനരതീതനിയഭാണട്ട് അവലലാംബനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. പദതനിയലട അഭനിവഭാജവഘടകേമഭായ
കേണകനിവനിറനി  സഇകേരവലാം  ബനി.എസട്ട്.എന്.എല്-ല്നനിനലാം  ലഭവമഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട്
Kerala State Wide Area  ശലാംഖലയമഭായനി ബന്ധലപടുത്തനിലക്കഭാണഭാണട്ട് പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.

കുടനിക്കട സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
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58(*T4809)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുടനിക്കട സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് ഒറ ദനിവസലാം ലകേഭാണട്ട് നല്കുകേ എന്ന പദതനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  രജനികസ്ട്രേഷന്  വകുപനിലന  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുലാം  എന്ന  ഈ
വർഷലത്ത നയപ്രഖവഭാപനത്തനിലല  പ്രസ്തഭാവനപ്രകേഭാരലാം  നഭാളനിതുവലര  ഇതനിനഭായനി
എലനലഭാലാം നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  കുടനിക്കട സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് ഒറദനിവസലാം ലകേഭാണട്ട് നല്കുകേ എന്ന പദതനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി)  രജനികസ്ട്രേഷന്  വകുപനില്  ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസ്ഥഭാനലത്ത 313 സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുകേളനില് ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട് സലാംവനിധഭാനവലാം
ഓണ്സലന്  കസവനങ്ങള  നല്കുന്നതനിനഭായനി  കസഭാഫട്ട് ലവയര്  സലാംവനിധഭാനവലാം
സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  കേമ്പക്യൂടറുകേളുലാം  അനുബന്ധ
ഉപകേരണങ്ങളുലാം  നല്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  വകുപനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭാവശവമഭായ
പരനിശതീലനവലാം  നല്കേനിവരുന.  ബഭാദവതഭാ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള,
ആധഭാരപകേര്പ്പുകേള,  വനിവഭാഹലാം,  ഗഹഭാന്  എന്നതീ  കസവനങ്ങളക്കുള്ള  അകപക്ഷ
ഓണ്സലനഭായനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള സഇകേരവലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില്
ആധഭാര  വനിവരങ്ങള  ഓണ്സലനഭായനി  സമര്പനിചട്ട്  കേക്ഷനിയലട  തതീയതനിയലാം
സമയവലാം  നനിശ്ചയനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  കടഭാക്കണ്  കനരലത്ത  എടുക്കുന്നതനിനുലാം
സഇകേരവമുണട്ട്.  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  ഡനിജനിറല്  ഒകപഭാടുകൂടനി  നല്കുന്നതനിനട്ട്
വകുപനിലല കയഭാഗവരഭായ ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ഡനിജനിറല് സനികഗ്നചര് ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
കസവനങ്ങളക്കട്ട് ഫതീസടയന്നതനിനട്ട് ഇ-കപയ്ലമന്റെട്ട് സലാംവനിധഭാനവലാം നനിലവനിലുണട്ട്.

പഴയ ലറയനില്പഭാളങ്ങളുലാം കകേഭാച്ചുകേളുലാം മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

59  (4810)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസ്ഥഭാനലത്ത ലറയനില് പഭാളങ്ങളനില് ഇടക്കനിലട  ഉണഭാകുന്ന വനിളളലുകേള

* T  മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  പഴയ ലറയനില്പഭാളങ്ങള മഭാറനി  പുതനിയവ സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ലടയനിനുകേളനിലല  പഴയ  കകേഭാച്ചുകേള  മഭാറനി  പുതനിയവ  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ആവശവമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്,  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര  ലറയനില്കവ
മനഭാലയകത്തഭാടട്ട് ആവശവലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരളത്തനിലല  ടയനിനുകേളുലടയലാം  യഭാത്രക്കഭാരുലടയലാം  സുരക്ഷ  സലാംബന്ധനിചട്ട്
തുടലരയണഭാകുന്ന  അപകേടങ്ങളുലട  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അടനിയനര  ഇടലപടലനിനഭായനി  അഭവര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലചേറുവത്തൂര്,  കേറുകുറനി,
കേരുനഭാഗപള്ളനി എന്നതീ ലറയനില് അപകേടങ്ങളുലട പശ്ചഭാത്തലത്തനില് കകേരളത്തനിലല
ലറയനില്കവ  ടഭാക്കുകേളുകടയലാം  കകേഭാച്ചുകേളുകടയലാം  സുരക്ഷനിതതസലാം  ഇലഭായ്മയകടയലാം
സ്ഥനിതനി സലാംബന്ധനിചട്ട് വകുപ്പുമനനി  28-8-2016, 30-8-2016, 20-9-2016  എന്നതീ
തതീയതനികേളനിലുലാം ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനി  24-9-2016-ലുലാം ലറയനില്കവ മനനിക്കട്ട്
കേതകേളയചനിട്ടുണട്ട്.  കേറുകുറനിയനിലുലാം  കേരുനഭാഗപള്ളനിയനിലുലാം  ടയനിനുകേള
പഭാളലാംലതറനിയ  സലാംഭവങ്ങളനില്  നനിലവനിലുള്ള  പഭാളങ്ങളുലട  അറകുറപണനി
സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ലറയനില്കവ  എഞനിനതീയര്മഭാരുലട
സലാംഘടന തനിരുവനനപുരലാം  ഡനിവനിഷനനില്  202  കപഭായനിനകേളനില്  കേലണത്തനിയ
ഗുരുതരമഭായ  വനിള്ളലുകേള  അടനിയനരമഭായനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം
കേഭാലഹരണലപട  കകേഭാച്ചുകേളുലാം  വഭാഗണകേളുലാം  ടഭാക്കുകേളുലാം  സനിഗ്നലനിലാംഗട്ട്
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം  പഭാതഇരടനിപനിക്കല്  നടപടനികേള
സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സഹലടക്കട്ട്  കകേഭാച്ചുകേള
കകേരളത്തനില്  ഓടുന്ന  തതീവണനികേളനില്  ഏര്ലപടുതന്നതനിനുലാംകവണനി  പ്രസ്തുത
വനിവരലാം ചൂണനിക്കഭാടനി വകുപ്പുമനനി കകേന്ദ്ര ലറയനില്കവ മനനിക്കട്ട് 28-8-2016, 30-8-
2016,  20-9-2016  എന്നതീ  തതീയതനികേളനില്  കേത്തയചനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാലഹരണലപട
കകേഭാച്ചുകേള  മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം  ലറയനില്കവ  സലനുകേളുലട  കതയ്മഭാനവലാം  വനിള്ളലുകേളുലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുതനിയ  തലമുറയനില്ലപട  എല്.എചട്ട്.ബനി.  കകേഭാച്ചുകേള
(Linke  Hofmann  Busch  coaches)  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
ഫഭാകറനികേളനില്  നനിനതലന്ന  കകേഭാച്ചുകേള  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രകതവകേ  കേസഭാട
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാംകവണനി  ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനി  24-9-2016-ല്  കകേന്ദ്ര
ലറയനില്കവ മനനിക്കട്ട് കേത്തയചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത വൃത്തനിഹതീനമഭായ കകേഭാച്ചുകേള
വൃത്തനിയഭാക്കുകേ,  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട് അടനിസ്ഥഭാന ആവശവങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുകേ,  പഭാത
ഇരടനിപനിക്കല്,  സവദബതതീകേരണ  കഗജട്ട് മഭാറ  നടപടനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേ,  സര്കവ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  ലറയനില്പഭാതകേളുലട  പണനി
ആരലാംഭനിക്കുകേ, ഗ്രഭാമ പ്രകദശങ്ങളനിലല കസ്റ്റേഷനുകേള ഉളലപലട വനിവനിധ ലറയനില്കവ
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കസ്റ്റേഷനുകേളുലട  നവതീകേരണലാം,  ലപനനിന്സുലഭാര്  ലറയനില്കവ  കസഭാണ്,  ചേഭാര്ജ്ജട്ട്
വര്ദന  പനിന്വലനിക്കുകേ,  യഭാത്രക്കഭാരുലട  സുരക്ഷനിതതസലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന്നതീ
ആവശവങ്ങളുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സുരക്ഷ
സലാംബന്ധനിച  കേഭാരവങ്ങളനില്  പുന:പരനികശഭാധന  നടതന്നതനിനുലാം  നനിലവനിലല
സ്ഥനിതനിയനില്  പുകരഭാഗതനി  ഉണഭാവന്നതനിനുകവണനിയലാം  യഭാത്രക്കഭാരുലട  ആശങകേള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയലാം സര്ക്കഭാര് ഈ വനിഷയലാം അടനിയനര പ്രഭാധഭാനവലാം
നല്കേനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

 ലറയനില്കവ വനികേസനലാം

60(4811) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന് :
ശതീ  .    പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട്  :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ലറയനില്കവ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഇനവന്
ലറയനില്കവയമഭായനി  സഹകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇതനിനഭായനി  ഒരു  ലസഷവല്  പര്പസട്ട്
ലവഹനിക്കനിള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  എലാം.  ഒ.  യ.  ഒപ്പുവചതനിലന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുമഭായനി സലാംയക്ത കേരഭാര് ഒപ്പു വചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  ഏലതഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണട്ട്  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനിലല  ലറയനില്കവ  വനികേസനത്തനിനട്ട്  ആവശവമഭായ  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാരുലാം ഇനവന് ലറയനില്കവയലാം കചേര്ന്നട്ട് 51:49 എന്ന
അനുപഭാതത്തനില്,  ഓഹരനിപങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  സലാംയക്ത
സലാംരലാംഭത്തനിലന്റെ ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം ഓഫട്ട് അണര്സ്റ്റേഭാന്റെനിലാംഗട്ട്  23-12-2015-ലല സ.ഉ.
(എലാം.എസട്ട്)നമ്പര്  80/2015/ഗതഭാ,  13-1-2016-ലല  സ.ഉ.(എലാം.എസട്ട്)നമ്പര്
2/2016/  ഗതഭാ  എന്നനിവയലട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  27-1-2016-ല്  ഒപ്പുവച്ചു.
സ.ഉ.(എലാം എസട്ട്)  നമ്പര് 52/2016/ഗതഭാ.  തതീയതനി  5-8-2016,  സ.ഉ.(എലാം എസട്ട്)
നമ്പര്  57/2016/  ഗതഭാ.  തതീയതനി  1-9-2016  എന്നതീ  ഉത്തരവകേള  പ്രകേഭാരലാം



118       കകേരള നനിയമസഭ       ഒകകഭാബര് 27, 2016

ലറയനില്കവ അടനിസ്ഥഭാനസഇകേരവ  വനികേസനത്തനിനുള്ള സലാംയക്ത സലാംരലാംഭ  കേരഭാര്
സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരുലാം  കകേന്ദ്ര  ലറയനില്മനഭാലയവമഭായനി  2016  ലസപ്റലാംബര്
ഒന്നനിനട്ട് ലഡല്ഹനിയനില്വചട്ട് ഒപ്പുവച്ചു.

(ബനി)  പ്രസ്തപ്പുത കേരഭാര്പ്രകേഭാരലാം കകേരള സര്ക്കഭാര് സലാംയക്ത സലാംരലാംഭ കേമ്പനനി
വഴനി  ഏലറടുത്തട്ട്  നടതവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പദതനികേളുലട  പടനികേ  തഭാലഴപറയലാം
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്;

1. തനിരുവനനപുര-ലചേങ്ങന്നൂര് സബര്ബന് ലറയനില് പദതനി

2. അങമഭാലനി-ശബരനി ലറയനില്കവ സലന്

3. നനിലമ്പൂര്-നഞകങഭാടട്ട് ലറയനില്കവ സലന്

4. ഗുരുവഭായൂര്-തനിരുനഭാവഭായ സലന് 

5. ലകേഭാചനി-മധുര സലന്

6. CIAL-കലയള്ള ലറയനില് കേലണയ്നര് ടഭാക്കട്ട്

7. പഭാലക്കഭാടട്ട് കകേഭാചട്ട് ഫഭാകറനി

8. തലകശ്ശെരനി-സമസൂര് സലന്.

(സനി)  കകേരളത്തനിലല  ലറയനില്കവ  വനികേസനത്തനിനഭാവശവമഭായ  ഭൂമനി

ഏലറടുക്കുന്നതനിനട്ട്  ബന്ധലപട  ജനിലഭാകേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കേളകര്മഭാര്  യഥഭാസമയങ്ങളനില്  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  കൂടുകേയലാം  കവണ

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയലാം ലചേയ്യുന.

കേഭാലപഴക്കലാംലചേന്ന ലറയനില്കവ കകേഭാച്ചുകേള

61 (4812) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാലപഴക്കലാം  ലചേന്ന  റയനിൽകവ  കകേഭാച്ചുകേള  മൂലമുണഭാകുന്ന  അപകേടങ്ങള

ഒഴനിവഭാക്കുവഭാന് പുതനിയ കകേഭാച്ചുകേള അനുവദനിക്കുന്നകേഭാരവലാം  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; അതനിനഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലനലഭാലാം?
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ഉത്തരലാം

കകേരളത്തനിലല ലടയനിനുകേളുലടയലാം യഭാത്രക്കഭാരുലടയലാം സുരക്ഷ സലാംബന്ധനിചട്ട്

തുടലരയണഭാകുന്ന  അപകേടങ്ങളുലട  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

അടനിയനര  ഇടലപടലനിനഭായനി  അഭവര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാലഹരണലപട  കകേഭാച്ചുകേളുലാം

വഭാഗണകേളുലാം  ടഭാക്കുകേളുലാം  സനിഗ്നലനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം

പഭാതഇരടനിപനിക്കല്  നടപടനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം

സഹലടക്കട്ട്  കകേഭാച്ചുകേള  കകേരളത്തനില്  ഓടുന്ന  തതീവണനികേളനില്

ഏര്ലപടുതന്നതനിനുലാംകവണനി  പ്രസ്തപ്പുത  വനിവരലാം  ചൂണനിക്കഭാടനി  വകുപ്പുമനനി  കകേന്ദ്ര

ലറയനില്കവ മനനിക്കട്ട് 28-8-2016, 30-8-2016, 20-9-2016 എന്നതീ തതീയതനികേളനില്

കേതകേളയചനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാലഹരണലപട  കകേഭാച്ചുകേള  മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം  ലറയനില്കവ

സലനുകേളുലട  കതയ്മഭാനവലാം  വനിള്ളലുകേളുലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുതനിയ

തലമുറയനില്ലപട എല്.എചട്ട്.ബനി. കകേഭാച്ചുകേള (Linke Hofmann Busch coaches)

അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  ഫഭാകറനികേളനില്നനിനതലന്ന  കകേഭാച്ചുകേള

ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രകതവകേ  കേസഭാട  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാംകവണനി

ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനി  24-9-2016-ല്  കകേന്ദ്ര  ലറയനില്കവ  മനനിക്കട്ട്

കേതകേളയചനിട്ടുണട്ട്.   

 കകേഭാടനിക്കുളലാം ലറയനില്കവ ഓവര്ബനിഡ്ജനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

62(4813)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന്  :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് കകേഭാടനിക്കുളലാം ലറയനില്കവ ഓവര്ബനിഡ്ജനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  കറഭാഡ്സട്ട്  &  ബനിഡ്ജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  ഡനി.പനി.ആര്.
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2006-07 -ലല ലറയനില്കവ ബഡ്ജറനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളള പ്രസ്തുത
ലറയനില്കവ  ഓവര്ബനിഡ്ജനിനട്ട്  ഇതുവലര  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി
നല്കേഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ലറയനില്കവ ഓവര്ബനിഡ്ജനിനട്ട് സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് സ്ഥലലാം
ഏലറടുത്തട്ട് ലറയനില്കവക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ഡനി) 2016-17 വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറനില്  പ്രസ്തുത  ലറയനില്കവ

ഓവര്ബനിഡ്ജനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇഇ  പ്രവൃത്തനി  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി

ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനങനിലുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിശദമഭായ  പദതനികരഖ  2014  മഭാര്ചനില്  കേണ്സളടന്റെഭായ  കേനിറട്ട്കകേഭാ

മുകഖന ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.ലകേ.  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതുപ്രകേഭാരലാം പദതനിക്കട്ട്  18.93

കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി)  ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പദതനിക്കഭായനി ലറയനില്കവ ഭൂരനിഭഭാഗലാം സ്ഥലവലാം ഏലറടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇനനി

കമല്പഭാലലാം  അവസഭാനനിക്കുന്ന  ഭഭാഗത്തട്ട്  ഇരുവശതലാം  ലബല്മഇത്തനിനുകവണനിയള്ള

സ്ഥലലാം ഏലറടുകക്കണതുണട്ട്. 

(ഡനി)  2016-17-ലല  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില്  10  കകേഭാടനി  രൂപ

പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഇ) 27-9-2016-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1324/2016/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം

ഈ പദതനി  കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാലത  ഈ  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  ലസഷവല്  പര്പസട്ട്  ലവഹനിക്കനിളഭായനി

ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.ലകേ.-ലയ നനിശ്ചയനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

 ഇ-ലടകേട്ട് സ്റ്റേട്ട്

63 (4814) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മുഴുവന്  വനിദവഭാലയങ്ങളുലാം  സഹലടകേട്ട്  ആക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സ്കൂള

പഭാഠപുസ്തകേലാം  ഇ-ലടകട്ട്റഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം

നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  ഡനിജനിറല്  രൂപത്തനില്  ലഭവമഭാക്കുന്ന  സലാംവനിധഭാനലാം
2008  മുതല്  ലഭവമഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട  ഡനിജനിറല്  കകേഭാപനികേള
എസട്ട്.സനി.ഇ.ആര്.റനി.  ലവബ്സസറനില്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  നനിലവനിലുള്ള
പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  സസറനില്  ലഭവമഭാണട്ട്.  ടതീചര്  ലടകേട്ട് സകേളുലട  ചേനില  ഭഭാഗങ്ങളുലാം
മഭാതൃകേഭാ  കചേഭാദവകപപറുകേളുലാം  ഈ  രതീതനിയനില്  പ്രസനിദലപടുതനണട്ട്.  ഇ-ലടകേട്ട് സ്റ്റേട്ട്
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഫലപ്രദമഭായ  രൂപത്തനിലുള്ള  ഐ.സനി.റനി.  ഉള്ളടക്ക
വനിനവഭാസമഭാണട്ട് നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.

ഇ-ലടകേട്ട് സ്റ്റേട്ട് സമ്പ്രദഭായലാം

64(4815)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ഇ-ലടകട്ട്റട്ട്  സമ്പ്രദഭായലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.  ഇകപഭാളത്തലന്ന ഇവ ലഭവമഭാണട്ട്.  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട  ഇലകകഭാണനികേട്ട്
പതനിപ്പുകേള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം  പഠന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഡനിജനിറല്
രൂപത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഐടനി@സ്കൂളനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  വനിവനിധ  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിവരുന.

അണ്-എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂള കമഖലയനില് ഏകേതീകൃത കസവന കവതനനനിയമലാം

65  (*T4816)  ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അണ്  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂള കമഖലയനില്  കസവനമനുഷനിക്കുന്ന അധവഭാപകേര്ക്കുലാം
ഇതരജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം,  കജഭാലനിസുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഒരു ഏകേതീകൃത  കസവന
കവതന നനിയമലാം ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം ആവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇതനിനഭാവശവമഭായ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടതന്നതനികലയള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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അണ്-എയ്ഡഡട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലല കസവന-കവതന
വവവസ്ഥകേള

66(4817) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  അണ്  എയ്ഡഡട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലല
അദവഭാപകേരുകടയലാം  മറട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുലടയലാം  കസവന-കവതന  വവവസ്ഥകേള  സര്ക്കഭാര്
എയ്ഡഡട്ട്  വനിദവഭാലയങ്ങളനിലല  ജതീവനക്കഭാരുകടതനിനുലാം  അദവഭാപകേരുകടതനിനുലാം
തുലവമഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട്  എലനങനിലുലാം  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടതകേകയഭാ  ഉത്തരവകേള
പുറലപടുവനിക്കുകേകയഭാ ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  കകേഭാടതനി  വനിധനികേള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇതുമഭായനി ബന്ധലപട ഇതുവലരയള്ള ഉത്തരവകേളുലാം കരഖകേളുലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതനിനഭാവശവമഭായ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടതന്നതനികലക്കുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ഇതുമഭായനി ബന്ധലപട കകേഭാടതനിവനിധനിയലടയലാം ഉത്തരവനിലന്റെയലാം
പകേര്പ്പുകേള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ലബ്ബ കേമ്മേതീഷന് ശനിപഭാര്ശ 

67(4818) ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട്   :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :

ശതീ  .,    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളനില് അഞവര്ഷലാം സര്വതീസട്ട് പൂര്ത്തതീയഭാക്കനിയ
ജൂനനിയര്  അദവഭാപകേലര  സതീനനിയര്  ആയനി  പ്രകമഭാടട്ട്  ലചേയണലമന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം
പരനിഗണനയനിലുകണഭാലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതു സലാംബന്ധനിച ലബ്ബ കേമ്മേതീഷന് ശനിപഭാര്ശ എനഭായനിരുന എന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലബ്ബ  കേമ്മേതീഷലന്റെ  പ്രസ്തുത  ശനിപഭാര്ശ  അടനിയനരമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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 ഉത്തരലാം

(എ)  ഹയര്ലസക്കണറനി വനിഭഭാഗത്തനിലല എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.ടനി.  (ജൂനനിയര്),
ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്ലസക്കണറനിയനിലല  Non  Vocational/GFC
ടതീചര്  തസ്തനികേയനില്  അഞവര്ഷലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  പ്രനിന്സനിപഭാള
തസ്തനികേയനികലക്കുള്ള  ലപ്രഭാകമഭാഷനുകവണനി  പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനഭായനി
മഭാത്രലാം  ഏലതങനിലുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  ആനുകൂലവത്തനികനഭാ  ശമ്പള
പുനര്നനിര്ണ്ണയത്തനികനഭാ  അര്ഹതയണഭായനിരനിക്കനിലലന്ന  വവവസ്ഥയനില്
"സതീനനിയര്  തസ്തനികേയലട  സ്റ്റേഭാറസട്ട്”നല്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശമഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനികശഭാധനയനിലുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  ഹയര് ലസക്കണറനി  ടതീചര്  (ജൂനനിയര്),  ഹയര് ലസക്കണറനി  ടതീചര്
(സതീനനിയര്)  എന്നനിവരുലട  കയഭാഗവത  പരനികശഭാധനിചകപഭാള  രണട്ട്  തലത്തനിലുള്ള
അദവഭാപകേര്ക്കുലാം  തുലവകയഭാഗവതയഭാലണന്നട്ട്  കേമ്മേനിറനിയലട  ശദയനില്ലപട്ടു.
ഇകപഭാള  സമയബന്ധനിത  ഹയര്  കഗ്രഡട്ട്  മഭാത്രകമ  എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി.
ജൂനനിയറനിനട്ട്  ലഭനിക്കുനള.  ആയതനിനഭാല്  അവരുലട  കയഭാഗവതയലാം
ലപ്രഭാഫഷനനിലുള്ള  വനികേസനവലാം  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  ടതീചര്
(ജൂനനിയര്) ആയനി 5  വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന മുറയട്ട് ഇവലര ഹയര് ലസക്കണറനി
ടതീചറഭായനി ലപ്രഭാകമഭാടട്ട് ലചേയഭാവന്നതഭാണട്ട് എന്നതഭായനിരുന ശനിപഭാര്ശ.

(സനി) സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

പതീസട്ട് ഇന്റെര്നഭാഷണല് സ്കൂളുകേള

68(4819)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  അനധനികൃതമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  എത്ര  പതീസട്ട്
ഇന്റെര്നഭാഷണല് സ്കൂളുകേള ഉലണന്നട്ട് സര്ക്കഭാര് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
ഇതട്ട്  എവനിലടലയഭാലക്ക  എന്നട്ട്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനിലന്റെ  നടത്തനിപ്പുകേഭാര്
ആലരഭാലക്കലയന്നട്ട് കപരുസഹനിതലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മത  വനികദസഷവലാം,  വര്ഗതീയതയലാം  പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത
സ്ക്കൂളുകേളനിലല സനിലബസട്ട് എന്നട്ട് സര്ക്കഭാര് കേരുതുനകണഭാ;

(സനി)  13-10-2016-ലല  മലയഭാള  മകനഭാരമ  പത്രത്തനില്  5-ാം  കപജനിലുലാം,  
10-10-2016-ലല  മലാംഗളലാംപത്രത്തനിലന്റെ  1-ാം  കപജനിലുലാം  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്
പ്രസനിദതീകേരനിച  വഭാര്ത്ത  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഇതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള വനിവരനിക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  അടനിയനരമഭായനി  പ്രസ്തുത  സ്കുളുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തനി
നടപടനികേള സസതീകേരനിയകമഭാ;

(ഇ)  ജമ്മു  കേഭാശതീരനില്  നനിന്നട്ട്  ഇഇ  സ്കൂളുകേളക്കട്ട്  വന്ന  സഭാമ്പത്തനികേ
കസഭാതസ്സനിലന  ചുറനിപറനിയള്ള  അകനസഷണമഭാണട്ട്  തതീവ്രവഭാദ  ബന്ധലാം
പുറതലകേഭാണ്ടു  വന്നലതനള്ള  എനള്ള  കേഭാരവലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  മമ്പഭാടട്ട്,  കവങ്ങര,  തൃക്കരനിപ്പൂര്,  മകഞശസരലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  എറണഭാകുളലാം എന്നതീ സ്ഥലങ്ങളനില് സ്കൂള തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട് അനുമതനി
ആവശവലപടനിരുനലവങനിലുലാം മകഞശസരലാം ഒഴനിലകേയള്ള അകപക്ഷ നനിരസനിചനിരുന.
പതീസട്ട് ഫഇകണഷലന്റെ കപരനിലഭാണട്ട് സ്ഥഭാപനലാം.

(ബനി) ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്. ഇക്കഭാരവത്തനില് അകനസഷണലാം നടനവരുന.

(ഡനി)  വകുപ്പുതല അകനസഷണ റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഇ)  വനിശദമഭായ  അകനസഷണകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ഇക്കഭാരവത്തനില്  വവക്തതയ
ണഭാകുകേയള.

പ്രതീ-സപ്രമറനി സ്കൂളുകേളക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം

69(4820)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നലരതീതനിയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേകളഭാടട്ട് അനുബന്ധനിചട്ട്
പനി.ടനി.എ.  കനതൃതസത്തനില് ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള പ്രതീ സപ്രമറനി കഭാസ്സുകേളക്കട്ട്  2012  നു
കശഷലാം സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലകേഭാടുക്കുന്നനില എന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലപഭാതു  വനിദവഭാലയങ്ങള  ശക്തനിലപടുതന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള ഇത്തരലാം പ്രതീ-സപ്രമറനി സ്കൂളുകേളക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനു
കവണനിയള്ള എലനങനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് നമ്പര് (എലാം.എസട്ട്) 146/13 തതീയതനി 25-4-2013
പ്രകേഭാരലാം  7-12-2012-നുകശഷലാം  പ്രതീ-സപ്രമറനി  ആരലാംഭനിക്കഭാകനഭാ  നനിയമനങ്ങള
നടത്തഭാകനഭാ  പഭാടനിലലന്നട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവയട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുന്ന
കേഭാരവലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

 എല്. പനി., യ. പനി. സ്കൂളുകേളനില് ഐ.ടനി. പഠനലാം

70 (4821)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത എല്.പനി.,  യ.പനി.  സ്കൂളുകേളനില് ലഎ.ടനി.  പഠനത്തനിനട്ട്
പ്രകതവകേ പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള നനിലവനിലുകണഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കനരലത്ത  ഇഇ  കമഖലയനില്  ഈ  വനിഷയത്തനില്  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള
ഉണഭായനിരുകന്നഭാലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലഎ.  ടനി.  പഠനത്തനിനട്ട്  കവണനി  എല്.പനി.,  യ.പനി.  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്
ലചേയ്തുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന കേഭാരവങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി & സനി) ഉണഭായനിരുന. അപര് സപ്രമറനി തലത്തനില് 2009-10 മുതലുലാം
സപ്രമറനി  തലത്തനില്  2012-13  മുതലുലാം ഐ.സനി.ടനി.  പഠനലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
പ്രകതവകേ  പഭാഠപുസ്തകേലാം/സഹഭായപുസ്തകേവലാം  പഠന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന.  എന്നഭാല്  2013-14  അദവയന  വര്ഷലാം  മുതല്  പ്രസ്തുത
പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  സ്കൂളുകേളകക്കഭാ  വനിദവഭാര്തനികേളകക്കഭാ  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നനില.
സപ്രമറനി  കഭാസുകേളനിലല ഐ.സനി.ടനി.  പഠനലാം ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
ഇകപഭാള കലഭാവര് സപ്രമറനി കഭാസുകേളനികലയട്ട് പ്രകതവകേ പഭാഠപുസ്തകേലാം  'കേളനിലപടനി',
എലഭാ  അദവഭാപകേര്ക്കുലാം  ഐ.സനി.ടനി.  പരനിശതീലനലാം,  എലഭാ  സപ്രമറനി  സ്കൂളനിലുലാം
കബഭാഡ്ബഭാന്റെട്ട്  ഇന്റെര്ലനറട്ട്  തുടങ്ങനിയവ  കകേരളപനിറവനി  ദനിനത്തനില്  തലന്ന
ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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 എല്. പനി., യ. പനി., എചട്ട്. എസട്ട്., ഹയര്ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേള

71(4822)  ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനില് ഉളലപട  എല്.പനി.,  യ.പനി.,  എചട്ട്.എസട്ട്,  ഹയര്
ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേള ഏലതഭാലക്കലയനലാം,  ഇവനിടുലത്ത കുടനികേളുലട  എണ്ണലാം എത്ര
വതീതലമനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി കമഖലയനില്  രണട്ട് സ്കൂളുകേളനിലഭായനി 228
കുടനികേളുണട്ട്.  എല്.പനി.,  യ.പനി.,  സഹസ്ക്കൂള സലാംബന്ധനിച ലനിസ്റ്റേട്ട് അനുബന്ധലാം  I ലുലാം
ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂള സലാംബന്ധനിച ലനിസ്റ്റേട്ട് അനുബന്ധലാംII-ലുലാം കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

 ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ. പദതനി

72 (4823)  ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  മുന്സര്ക്കഭാര്
എവനിലടലയഭാലക്കയഭാണട്ട്  പുതനിയ  സഹസ്കൂളുകേള  അനുവദനിചലതന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇവയലട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള ലനിസ്റ്റേട്ട് നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  അനുവദനിച  സ്കൂളുകേളനില്  എത്രലയണ്ണലാം  തുറന  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിച്ചുലവനലാം എവനിലടലയഭാലക്കയഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  സ്കൂള  അനുവദനിചകപഭാള  അദവഭാപകേരുകടയലാം
സ്കൂളനിനഭാവശവമഭായ  മറട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുകടയലാം  തസ്തനികേകേള
സൃഷ്ടനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഉലണങനില്  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം
എത്ര തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിലചന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പുതനിയ  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിചനിടനിലലങനില്  അതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പുതനിയ  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കഭാന്  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

(എ)  ആര്.  എലാം.  എസട്ട്.  എ.  പദതനിപ്രകേഭാരലാം മുന് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്
2012-ല് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  (എലാം.എസട്ട്.)  നലാം. 309/2012/ലപഭാ.വനി.വ.,  തതീയതനി
29-9-2012  പ്രകേഭാരലാം  36  സ്കൂളുകേളുലാം  2015-ല്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (സകേ)നലാം.
131/2015/ലപഭാ.വനി.വ,  തതീയതനി  22-5-2015  പ്രകേഭാരലാം  16  സ്കൂളുകേളുലാം
അനുവദനിക്കുകേയണഭായനി.  സ്കൂളുകേളുലട  ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള  ലനിസ്റ്റേട്ട്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  അനുബന്ധത്തനില്  വനിവരനിചനിട്ടുള്ളതഭായ  എലഭാ  സ്കൂളുകേളുലാം  തുറന്നട്ട്
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  2012-ല്  അനുവദനിച  എലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  തഭാലഴപറയന്ന  തസ്തനികേകേള
സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണട്ട്:

ലഹഡട്ട് മഭാസ്റ്റേര് - 1

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. - 5 (2 -  ലഭാലാംകഗസജട്ട്, 1 -  സയന്സട്ട്, 1-
മഭാത്സട്ട്,     1 -എസട്ട്.എസട്ട്.)

എഫട്ട്.ടനി.എലാം. - 1

2015-ല് അനുവദനിച എലഭാ സ്കൂളുകേളനിലുലാം തഭാലഴപറയന്ന തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണട്ട്.

ലഹഡട്ട് മഭാസ്റ്റേര് - 1

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. - 6  (3-ഇലാംഗതീഷട്ട്,  മലയഭാളലാം,  ഹനിന്ദനി,  
1- സയന്സട്ട്, 1-മഭാത്സട്ട്, 1- എസട്ട്.എസട്ട്.)

(ഡനി)  MHRD  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  മുകേളനില്പറഞ  തസ്തനികേകേള
അനുവദനിചതനിനട്ട് പുറകമ എലഭാ ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.  സ്കൂളുകേളുലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്
(എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര്  173/2016/ലപഭാ.വനി.വ  തതീയതനി  7-10-2016  പ്രകേഭാരലാം
സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളഭായനി  (R.M.S.A  സഹഭായകത്തഭാലടയള്ള)  പുനനഃനഭാമകേരണലാം
ലചേയ്യുകേയലാം  ഈ  സ്കൂളുകേളനില്  മറട്ട്  സ്കൂളനികലതുകപഭാലല  തസ്തനികേ  നനിര്ണ്ണയലാം
നടതന്നതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുമുണട്ട്.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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 ബദല് സ്കൂള അദവഭാപകേരുലട ശമ്പളലാം

73  (4824)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര്  :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ ജനിലകേളനില് പ്രവര്ത്തനിചട്ട് വന്നനിരുന്ന ബദല് വനിദവഭാലയങ്ങളനില്
എത്രലയണ്ണലാം  കുടനികേളുലട  കുറവട്ട്  മൂലലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്;  ജനില  തനിരനിചട്ട്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  പ്രവര്ത്തനലാം നനിര്ത്തനിയ  ബദല് സ്കൂളുകേളനില്  കജഭാലനി
ലചേയനിരുന്ന  അദവഭാപകേര്ക്കട്ട്  കുടനികേള  കുറവഭായതനിനഭാല്  സ്ഥഭാപനലാം  അടച്ചു
പൂട്ടുലമന്നട്ട്  മുന്കൂര്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിരുകന്നഭാ;  ഇലലങനില്  നൂണ്  മതീല്
കേണനിജന്സനി ഫണ്ടുലാം പഭാചേകേലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കവതനവലാം നല്കേനിയനിട്ടുലാം  പല
സ്കൂളുകേളനിലുലാം  പ്രസ്തപ്പുത  പതീരനിയഡനിലല  അധവഭാപകേര്ക്കട്ട്  ശമ്പളലാം  നല്കേനിയനിടനില
എന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് ആരുലടലയങനിലുലാം പരഭാതനി ലഭനിചനിരുകന്നഭാ; എങനില്
ഇക്കഭാരവത്തനില് സസതീകേരനിച നടപടനി എനഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  വനിദവഭാലയങ്ങളനിലല  അധവഭാപകേരുലട  കവതനലാം
അടനിയനരമഭായനി നല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുടനികേളുലട  കുറവമൂലലാം  2015-16  വര്ഷലാം തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില്
7-ഉലാം  2016-17  വര്ഷലാം  തൃശൂര്,  കേണ്ണൂര്,  ഇടുക്കനി  ജനിലകേളനില്  ഓകരഭാനവതീതവലാം
നനിര്ത്തലഭാക്കനി.

(ബനി)  മുന്കൂര്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിടനില.  നൂണ്മതീല്  കേണനിജന്സനി  ഫണട്ട്,
പഭാചേകേലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കവതനലാം  എന്നനിവ  നല്കേനിയനിട്ടുലാം  അദവഭാപകേര്ക്കട്ട്  ശമ്പളലാം
ലഭനിക്കഭാത്ത അവസ്ഥ ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  ശമ്പളക്കുടനിശ്ശെനികേ  ലഭനിക്കഭാനുള്ളതഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിലല
വനിദവഭാകവഭാളണനിയര്മഭാരനില്നനിനലാം  പരഭാതനി  ലഭനിചനിരുന.  ഈ  വനിഷയത്തനില്
തനിരുവനനപുരലാം വനിദവഭാഭവഭാസ ഉപഡയറകറുലട റനികപഭാര്ടട്ട് കതടനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  സകേപറനിയ  ഗ്രഭാനകേളക്കട്ട്  കൃതവമഭായ  കരഖകേള  സമര്പനിക്കഭാന്
സഭാധനിചനിടനിലഭാത്ത  എലാം.ജനി.എല്.സനി.-കേളുലട  കവതനമഭാണട്ട്  തടഞ്ഞുവയലപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ഹഭാജര്  പടനികേയനില്  10  വതീതലാം  കുടനികേലള  കരഖലപടുതകേയലാം  പരനികശഭാധനഭാ
ദനിവസങ്ങളനില് ഒകന്നഭാ രകണഭാ കുടനികേള മഭാത്രലാം കഭാസനില് ഹഭാജര് ഉണഭായനിരനിക്കുകേയലാം
ലചേയ സഭാഹചേരവത്തനിലഭാണട്ട് ഗ്രഭാന്റെട്ട് ഗവണ്ലമന്റെനികലക്കട്ട് ഡനി.പനി.ഐ. തനിരനിചടചതട്ട്.
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 കകേരളഭാ കസ്റ്റേറട്ട് ഓപണ് സ്കൂള

74  (4825)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളഭാ  കസ്റ്റേറട്ട്  ഓപണ്  സ്കൂളനില്  നനിയമഭാനുസൃതലാം  കേരഭാര്  വവവസ്ഥയനില്
കജഭാലനി ലചേയനിരുന്ന എത്ര കപലരയഭാണട്ട് മുന്സര്ക്കഭാര്  2013  നവലാംബര്  18-നട്ട് കേരഭാര്
അവസഭാനനിപനിചട്ട്  പനിരനിച്ചു വനിടലതന്നട്ട്  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇവരുലട  കപരുലാം  തസ്തനികേയലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കമല്പറഞ 2013 നവലാംബര് 18- നട്ട് പനിരനിച്ചുവനിടതനില് എത്ര കപര്ക്കട്ട്
ഓപണ് സ്കൂളനിലുലാം  അതനിലന്റെ പുതനിയ രൂപമഭായ കസഭാള,  കകേരളയനിലുലാം  നനിയമനലാം
നല്കേനിലയനലാം  ഇപ്രകേഭാരലാം  നനിയമനലാം  ലഭനിചവരുലട  കപരുവനിവരവലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കമല്പറഞ  പ്രകേഭാരലാം  പനിരനിച്ചുവനിടതനില്  ആലരലയഭാലക്ക  ഇനനി
സര്വതീസനില്  തനിരനിലചടുക്കഭാനുലണന്നട്ട്  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഉലണങനില്  ഇവലര
തനിരനിലചടുക്കഭാത്തതനിനുള്ള  കേഭാരണലാം  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  തനിരനിലചടുക്കഭാനുളളവരുലട
കപരുവനിവരലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരളഭാ കസ്റ്റേറട്ട് ഓപണ് സ്കൂളനില് നനിയമഭാനുസൃതലാം കേരഭാര് വവവസ്ഥയനില്
കജഭാലനിലചേയനിരുന്ന 65 ജതീവനക്കഭാലരയഭാണട്ട് മുന് സര്ക്കഭാര് 2013 നവലാംബര് 18-നട്ട്
കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിപനിചട്ട് പനിരനിച്ചുവനിടതട്ട്.  ഇവരുലട കപരുലാം തസ്തനികേയലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) അനുബന്ധത്തനിലല  കമനമ്പര് 19, 48 ഒഴനിലകേ 2013 നവലാംബര് 18-നട്ട്
പനിരനിച്ചുവനിട  65  കപരനില്നനിനലാം  63 കപര്ക്കട്ട്  മൂനഘടങ്ങളനിലഭായനി  കസഭാള-
കകേരളയനില് നനിയമനലാം/പുനര്നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പനിരനിച്ചുവനിടതനില്  സഭാലാംജനി  ബനി.  (കറനിക്കല്  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്)
എന്നയഭാലളലയഭാഴനിലകേ ബഭാക്കനി എലഭാകപര്ക്കുലാം നനിയമനലാം/പുനര്നനിയമന ഉത്തരവട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ശതീ.  സഭാലാംജനി ബനി.-ലയ പനിരനിച്ചുവനിടലപടതനിനുകശഷലാം ടനിയഭാളക്കട്ട്
പനി.എസട്ട്.സനി. മുഖഭാനനിരലാം കജഭാലനി ലഭനിചനിരുന. 20-8-2016-ലല ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം
നനിയമന  അറനിയനിപട്ട്  നല്കേനിയ  28  കപരനില്  ശതീമതനി  പ്രനിയ  ലജ.  കജഭാലനിയനില്
പുനനഃപ്രകവശനിചനിടനില.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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 കകേരളഭാ കസ്റ്റേറട്ട് ഓപണ് സ്കൂള

 75 (4826)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട്  :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളഭാ കസ്റ്റേറട്ട് ഓപണ് സ്ഖൂളനില്  2013  നവലാംബര്  18 നട്ട് എത്ര കേരഭാ ര്,
തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാര്  കജഭാലനി  ലചേയനിരുനലവനലാം,  ഇകപഭാള  ഓപണ്
സ്ഖൂളനിലന്റെ  പുതനിയ  രൂപമഭായ  കസഭാള  കകേരളയനില്  എത്ര  കേരഭാര്,  തഭാല്കേഭാലനികേ
ജതീവനക്കഭാരുലണനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കകേരള കസ്റ്റേറട്ട് ഓപണ് സ്ഖൂളനില് നനിനലാം  2013 നവലാംബര്  18-നട്ട് കേരഭാര്
അവസഭാനനിപനിചട്ട്  പനിരനിച്ചുവനിട  ജനിവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  പകേരലാം  എത്ര  കപലര  ഇവനിലട
നനിയമനിച്ചുലവന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ  ;  പകേരലാം നനിയമനത്തനിനട്ട് എഴുത പരതീക്ഷകയഭാ
അഭനിമുഖകമഭാ നടത്തനിയനിരുകന്നഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഓപണ്  സ്ഖൂളനില്  നനിനലാം  2013 നവലാംബര്  18-നട്ട്  പനിരനിച്ചുവനിട
എലഭാവകരയലാം ഓപണ് സ്ഖൂളനിലുലാം,  ഓപണ് സ്ഖൂളനിലന്റെ പുതനിയ രൂപമഭായ സ് കകേഭാള
കകേരളയനിലുലാം  ഇതനിനകേലാം  തനിരനിലചടുക്കുകേകയഭാ,  പുനര്നനിയമനിക്കുകേകയഭാ
ലചേയതനിനഭാല്  പനിരനിച്ചുവനിടവര്ക്കട്ട്  പകേരലാം  നനിയമനിചവരുലട  കേഭാരവത്തനില്  എന്തു
തതീരുമഭാനലാം സകേലക്കഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) 2013 നവലാംബര് 18-നട്ട് ഓപണ് സ്ഖൂളനില് നനിന്നട്ട് പനിരനിച്ചുവനിടവലരലയലഭാലാം
തനിരനിലചടുത്തകശഷവലാം,  ഇവര്ക്കട്ട്  പകേരലാം  നനിയമനിചവലര  സര്വതീസനില്  തുടരഭാന്
അനുവദനിക്കുകേവഴനി  പ്രതനിമഭാസലാം  എത്ര  രൂപയലട  അധനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ
ബഭാധവതയഭാണട്ട് സ്ഥഭാപനത്തനിനുണഭാകുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളഭാ  കസ്റ്റേറട്ട്  ഓപണ്  സ്കൂളനില്  2013  നവലാംബര്  18-നട്ട്  65  കേരഭാര്
ജതീവനക്കഭാര് കജഭാലനിലചേയനിരുന.  ഇകപഭാള ഓപണ് സ്കൂളനിലന്റെ പുതനിയ രൂപമഭായ
കസഭാള-കകേരളയനില്  കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാരഭായനി  ആരുലാംതലന്നയനില.  ദനിവസകവതന
വവവസ്ഥയനില് 88 ജതീവനക്കഭാര് കജഭാലനി ലചേയ്തുവരുന.

(ബനി) 2013  നവലാംബര്  18-നട്ട് പനിരനിച്ചുവനിട  65  കേരഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുപകേരലാം
ഒന്നഭാലാംഘടമഭായനി  22-11-2013-ലല അറനിയനിപ്പുവഴനി  39  കപലര നനിയമനിച്ചു.  ഇതനില്
11 കപര് 18-11-2013-ല് പനിരനിച്ചുവനിടലപടവരഭാണട്ട്. രണഭാലാംഘടമഭായനി 10-1-2014-ലല
അറനിയനിപ്പു  പ്രകേഭാരലാം  29  കപലര  നനിയമനിച്ചു.  ഇതനില്  25  കപര്  18-11-2013-ല്
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പനിരനിച്ചുവനിടലപടവരഭാണട്ട്.  മൂന്നഭാലാംഘടമഭായനി   No.WA638/14  In  WP(C)
No.27145/13  ലന്റെ വനിധനിയലട കൂടനി അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  28  കപര്ക്കട്ട്  12-8-2016-
ലല കസഭാള കകേരള എകനികേബടതീവട്ട് കേഇണ്സനില് തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം പുനര്നനിയമനലാം
നല്കേനി.  ഇപ്രകേഭാരലാം  ആലകേ  96  കപലര  പകേരലാം  നനിയമനിച്ചു.  22-11-2013-ലല
അറനിയനിപട്ട്  പ്രകേഭാരമുള്ള  ഒന്നഭാലാംഘടത്തനിലലയലാം  മൂന്നഭാലാംഘടത്തനിലലയലാം
നനിയമനത്തനിനട്ട് അഭനിമുഖകമഭാ എഴുതപരതീക്ഷകയഭാ നടത്തനിയനിരുന്നനില.

(സനി)  പനിരനിച്ചുവനിടവര്ക്കുപകേരലാം  നനിയമനിചവരുലട  കേഭാരവത്തനില്  പ്രകതവകേ
തതീരുമഭാനലമഭാനലാം ഇതുവലര എടുത്തനിടനില. 

(ഡനി)  പനിരനിച്ചുവനിടവര്ക്കുപകേരലാം നനിയമനിച  96  കപരനില്  88  കപര് ഇകപഭാള
കജഭാലനിയനില് തുടരുന.  ഇതനില്  58  കപര് 2013  നവലാംബര് 18-നട്ട് പനിരനിച്ചുവനിടതനില്
നനിനലാം  നനിയമനലാം/പുനര്നനിയമനലാം  നല്കേനിയവരഭാണട്ട്.  അലഭാലത  ദനിവസകവതന
നനിയമനലാം  നല്കേനിയ  30  കപരുലാം  കജഭാലനിയനില്  തുടരുന.  ഈ  30  കപരനില്
27 കപര്ക്കട്ട്  പ്രതനിദനിനലാം  675 രൂപ, 2  കപര്ക്കട്ട് പ്രതനിദനിനലാം  600  രൂപ,  ഒരഭാളക്കട്ട്
പ്രതനിദനിനലാം  650  രൂപ  എന്നതീ  നനിരക്കുകേളനിലഭാണട്ട്  കവതനലാം  നല്കുന്നതട്ട്.
ദനിവസകവതന വവവസ്ഥയനിലല നനിയമനലാം ആകേയഭാല് കജഭാലനിയനില് ഹഭാജരഭാകുന്ന
ദനിവസലത്ത അടനിസ്ഥഭാനമഭാക്കനിയഭാണട്ട് കവതനലാം നല്കേനിവരുന്നതട്ട്.

 ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില് ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന പ്രനിന്സനിപല്

തസ്തനികേ

76  (4827)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുസസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനില്  പ്രനിന്സനിപല്  തസ്തനികേ  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന  ഹയര്
ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേള ഏലതലഭാലാം; എത്രകേഭാലമഭായനി ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന;

(ബനി)  പ്രനിന്സനിപല്  സ്ഥലമഭാറ  മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചട്ട്  ഡയറകര്  നല്കുന്ന
ലപ്രഭാകപഭാസല് അലാംഗതീകേരനിചട്ട് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇകപഭാള  അചടക്കനടപടനി  കനരനിടുന്നതുലാം  അചടക്ക  നടപടനി
ഉണഭായനിരുന്നതുമഭായ  എത്ര  പ്രനിന്സനിപല്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിലവനിലല  സര്ക്കഭാര്
സ്ഥലലാംമഭാറലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില്  പ്രനിന്സനിപല്  തസ്തനികേ  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന ഹയര്ലസക്കന്റെറനി
സ്കൂളുകേളുലട  വനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.* എത്ര  കേഭാലമഭായനി
ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന എന്ന വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  പ്രനിന്സനിപല്  സ്ഥലലാംമഭാറവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി
ഡയറകര്  നല്കുന്ന  ശനിപഭാര്ശ  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  നനിയമഭാനുസൃത
തതീരുമഭാനലാം സകേലക്കഭാണഭാണട്ട് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിക്കഭാറുള്ളതട്ട്.

(സനി)  ഒന്നട്ട്.  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  പഭാലക്കുഴ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കമഭാഡല്

ഹയര്ലസക്കണറനി  സ്കൂള  പ്രനിന്സനിപല്  ശതീ.  ലകേ.  എ.  കജഭായനിലയ  അചടക്ക

നടപടനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  ഉദുമ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഹയര്

ലസക്കണറനി സ്കൂളനികലക്കട്ട് സ്ഥലലാം മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.

 പുതനിയ സ്കൂളുകേള തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള ഏരനിയ കനഭാടനിഫനികക്കഷന്

77 (4828)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന  കശഷലാം  പുതനിയ  സ്കൂളുകേള

തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള ഏരനിയ കനഭാടനിഫനികക്കഷന് പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് കനഭാടനിസഫ ലചേയ ഇടങ്ങള ഏലതലഭാമഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  18-6-2015-ല്  3060/2014  ഉളലപലട  ഒരു  കൂടലാം  റനിടട്ട്

ഹര്ജനികേളനികനലുള്ള  വനിധനിനവഭായത്തനില്  സ്കൂളമഭാപനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി  വനിദവഭാഭവഭാസ

ആവശവകേത  കേലണത്തനി  സ്കൂളുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  അപ്കഗ്രഡട്ട്

ലചേയ്യുന്നതനിനുമുള്ള  ഉചേനിതമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണലമന്നട്ട്  ബഹുമഭാനലപട

സഹകക്കഭാടതനി ഉത്തരവഭായതനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് സര്വ ശനിക്ഷഭാ അഭനിയഭാലന്റെ

ആഭനിമുഖവത്തനില് സ്കൂള മഭാപനിലാംഗട്ട് നടത്തനി വനിദവഭാഭവഭാസ ആവശവകേത കേലണത്തനിയ

പ്രകദശങ്ങള ഉളലപടുത്തനി പ്രഭാഥമനികേ വനിജഭാപനലാം 25-5-16-ലല 985-ാം നമ്പര്

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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അസഭാധഭാരണ ഗസറഭായനി പ്രസനിദലപടുതകേയണഭായനി. (പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി

കചേര്ക്കുന.)* പ്രസ്തുത  വനിജഭാപനത്തനില്  സൂചേനിപനിചനിരനിക്കുന്നതു  പ്രകേഭാരലാം

ബന്ധലപട  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഓഫതീസര്മഭാര്  മുമ്പഭാലകേ  സമര്പനിക്കലപടുന്ന

അകപക്ഷകേള/പരഭാതനികേള വനിദവഭാഭവഭാസ ചേടങ്ങളനിലല  അദവഭായലാം  V  ചേടലാം  2,  2

എയനില്  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  സമയപരനിധനിയനില്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  അനനിമ

വനിജഭാപനലാം  പുറലപടുവനികക്കണതുണട്ട്.  അതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  പുതനിയ  സ്കൂള

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനികനഭാ  നനിലവനിലുള്ള  സ്കൂള  അപ്കഗ്രഡട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനികനഭാ

കേഴനിയകേയള. ആയതനിനുള്ള നടപടനികമങ്ങള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

 കദശതീയ വനിദവഭാഭവഭാസ അവകേഭാശ നനിയമലാം

78  (4829)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര്  :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  വനിദവഭാഭവഭാസവകേഭാശ  നനിയമലാം  അനുസരനിചട്ട്  എലനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അതനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് പുതനിയ വനിദവഭാലയങ്ങളുലാം കേലഭാലയങ്ങളുലാം
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുന്നതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  100  ലകേഭാലലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  വനിദവഭാഭവഭാസ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കട്ട്
പുതനിയ പദതനികേള എലനങനിലുലാം ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേള ഇലഭാത്ത പഞഭായതകേളുലാം മുന്സനിപഭാലനിറനികേളുലാം
ഉകണഭാ;  അവ  ഏലതലഭാമഭാലണനള്ള  വനിവരലാം  കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

 (എ&ബനി)  കദശതീയ  വനിദവഭാഭവഭാസഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  അനുസരനിചട്ട്  2017-18
വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി "ശദ ലറമഡനിയല് ടതീചനിലാംഗട്ട്" എന്ന പദതനി
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  പഭാനനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് പുതനിയ വനിദവഭാലയങ്ങളുലാം കേലഭാലയങ്ങളുലാം സ്ഥഭാപനിക്കുന്നനില.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി) സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേള ഇലഭാത്ത പഞഭായതകേളുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം ഇല.

 ഹയര് ലസക്കന്റെറനി കേമ്പക്യൂടര് സയന്സട്ട്/ആപനികക്കഷന് 
വനിഭഭാഗത്തനിലല ഒഴനിവകേള

79  (4830)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനില്  66  സര്ക്കഭാര് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില് നനിന്നഭായനി
കേമ്പക്യൂടര്  സയന്സട്ട്/ആപനികക്കഷന്  വനിഷയത്തനില്  69  ഒഴനിവകേള  ഉണഭായനിട്ടുലാം
പ്രസ്തുത  ഒഴനിവകേള  യഥഭാസമയലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയഭാത്തതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സബ  ടഭാന്സ്ഫര്/ലപ്രഭാകമഭാഷന്  വഴനി  31-8-2016  വലര  കേമ്പക്യൂടര്

സയന്സട്ട്/ആപനികക്കഷന്  ഒഴനിവകേളനില്  2011  മുതല്  2016  വലരയള്ള  ഓകരഭാ

വര്ഷലത്തയലാം  നനിയമന  വനിവരങ്ങള  ജൂനനിയര്/സതീനനിയര്  തരലാം  തനിരനിച്ചുള്ളതട്ട്

അനുപഭാതലാം സഹനിതലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  31-8-2016  വലരയള്ള  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  നനിലവനില്  സര്ക്കഭാര്

ഹയര്  ലസക്കന്ഡറനി  സ്കൂളുകേളനില്  കേമ്പക്യൂടര്  സയന്സട്ട്/ആപനികക്കഷന്  വനിഭഭാഗത്തനില്

എത്ര ജതീവനക്കഭാര് തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില് കസവനലാം അനുഷനിക്കുനലണന്നട്ട്

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ  ;  പനി.എസട്ട്.സനി  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റേനില്  ഉള്ള  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്

നനിയമനലാം നല്കുവഭാന് സവകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേമ്പക്യൂടര്  സയന്സട്ട്/ആപനികക്കഷന്  വനിഷയത്തനില്  ജൂനനിയര്,

സതീനനിയര്  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  69  ഒഴനിവകേള  നനിലവനിലുണട്ട്.  ലസഷവല്  റൂളസട്ട്

പ്രകേഭാരലാം ജൂനനിയര് അദവഭാപകേര്ക്കട്ട് തസ്തനികേമഭാറലാംവഴനി സതീനനിയര് തസ്തനികേയനികലയട്ട്

നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനുലാം എചട്ട്. എസട്ട്. എ./യ. പനി. എസട്ട്. എ./എല്. പനി. എസട്ട്.

എ.  മഭാര്ക്കട്ട്  ജൂനനിയര്  തസ്തനികേയനികലയട്ട്  തസ്തനികേമഭാറലാംവഴനി  നനിയമനത്തനിനുമഭായനി

ഒഴനിവകേള തനിടലപടുത്തഭാനുണട്ട്.  ആയതട്ട് തനിടലപടുത്തനി ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-

ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(ബനി)  1-12-2011  മുതല്  31-12-2015  വലരയള്ള  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെല്

അദവഭാപകേരുലട  സബടഭാന്സ്ഫര്  നനിയമനലാം  ഇതുവലരയലാം  നടത്തനിയനിടനില.  ടനി

കേഭാലയളവനിനട്ട്  മുന്പുണഭായ ഒഴനിവകേളനികലയട്ട്  നടന്ന നനിയമനങ്ങളുലട  വനിവരങ്ങള

ചുവലട കചേര്ക്കുന:

തസ്തനികേ 2011 2012 2013 2014 2015 2016

HSST 8 3 ഇല 67 5 ഇല

HSST

(Jr)

7 ഇല ഇല 11 ഇല 1

21-2-2009  മുതല്  6-2-2014  വലര റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.ടനി
കേമ്പക്യൂടര് സയന്സട്ട് സതീനനിയര് തസ്തനികേയനികലയട്ട് 81 കപര്ക്കുലാം എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.ടനി.
(ജൂനനിയര്)  കേമ്പക്യൂടര്  സയന്സനിനട്ട്  20-3-2010  മുതല്  16-6-2014  വലര
83 കപര്ക്കുലാം പനി.എസട്ട്.സനി. വഴനി നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി. ഫനിസനികട്ട് ജൂനനിയര്/സതീനനിയര് ഒഴനിവകേള

80 (4831) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹയര്  ലസക്കണറനി  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനില്  എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി.
ഫനിസനികട്ട്  -  ജൂനനിയര്/സതീനനിയര്  ഒഴനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇനനി എത്ര ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാനുണട്ട്;

(സനി)  ഒഴനിവകേള  അടനിയനരമഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി.  ജൂനനിയറനിലന്റെ  (ഫനിസനികട്ട്)  24  ഒഴനിവകേളുലാം
എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി. സതീനനിയറനിലന്റെ (ഫനിസനികട്ട്) 12 ഒഴനിവകേളുലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:



136       കകേരള നനിയമസഭ       ഒകകഭാബര് 27, 2016

ജൂനനിയര്  :

എന്.ലജ.ഡനി. ഒഴനിവകേള -10

ലപ്രഭാകമഭാഷന് ഒഴനിവകേള -4

എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.റനി. -5

എസട്ട്.റനി. മഭാത്രലാം -5

സതീനനിയര്:

എന്.ലജ.ഡനി. ഒഴനിവകേള -2

എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.റനി. -4

എസട്ട്.റനി. മഭാത്രലാം -6

(ബനി&സനി)  ഹയര്  ലസക്കണറനിയനില്നനിനലാം  വനിടുതല്  വഭാങ്ങനിയ

അദവഭാപകേരുലട ഒഴനിവകേള മഭാത്രമഭാണട്ട് ഇനനി റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയഭാനുള്ളതട്ട്.  ആയതട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

 എചട്ട്.എചട്ട്.എസട്ട്.റനി. ജൂനനിയര്, സതീനനിയര് തസ്തനികേകേള

81  (4832)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  കമഖലയനില്  എചട്ട്.എചട്ട്.എസട്ട്.ടനി

സതീനനിയര്,  ജൂനനിയര്  തസ്തനികേകേള  എത്രലയണ്ണലാം  ഉലണനലാം  ഇവയനില്

എത്രലയണ്ണലാം പനി.എസട്ട്.സനി. മുകഖന നനികേത്തനിലയനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 2014-15 വര്ഷത്തനില് സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില് പുതുതഭായനി അനുവദനിച

ഹയര് ലസക്കണറനി സ്ക്കൂളുകേളുലടയലാം അധനികേ ബഭാച്ചുകേളനികലയലാം അദവഭാപകേ തസ്തനികേ

നനിര്ണ്ണയലാം എകപഭാള പൂര്ത്തനിയഭാകുലമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്ക്കൂളുകേളനില്  നനിലവനില്  എത്ര  അദവഭാപകേ

ഒഴനിവകേളുലണന്നട്ട് വനിഷയലാം തനിരനിചട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവയനില് പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപകടണ  എത്ര  തസ്തനികേകേളഭാണട്ട്  ഉള്ളലതന്നട്ട്  വനിഷയലാം  തനിരനിചട്ട്

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ആലകേ 9769 ഹയര്ലസക്കണറനി സതീനനിയര് അദവഭാപകേ തസ്തനികേയലാം 4551

ജൂനനിയര് അദവഭാപകേ തസ്തനികേയലാം നനിലവനിലുണട്ട്. 5689  സതീനനിയര് തസ്തനികേകേളുലാം  3207

ജൂനനിയര് തസ്തനികേകേളുലാം പനി.എസട്ട്.സനി. വഴനി നനികേത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) തസ്തനികേ നനിര്ണ്ണയ നടപടനികേള അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  ഹയര്ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്  നനിലവനിലുള്ള  അദവഭാപകേ  ഒഴനിവകേളുലട

എണ്ണവലാം (വനിഷയലാം തനിരനിച്ചുള്ള) പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേകയണ തസ്തനികേകേളുലട

എണ്ണവലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

സഇജനവ യൂണനികഫഭാലാം

82  (4833)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂള  തുറന്നട്ട്  നഭാലു  മഭാസലാം  കേഴനിഞനിട്ടുലാം  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  എയ്ഡഡട്ട്

സ്കൂളുകേളനിലല വനിദവഭാര്തനി വനിദവഭാര്തനിനനികേളക്കട്ട്  2016-17 -ലല സഇജനവ യൂണനികഫഭാലാം

നഭാളനിതുവലര നല്കേഭാത്തതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില്  2016-17  വര്ഷത്തനിലല യൂണനികഫഭാലാം യഥഭാസമയലാം

നല്കേനിയതുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനിലല  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  സഇജനവ  യൂണനികഫഭാലാം

നല്കുവഭാന് അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)) ഉണട്ട്.

(സനി)  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനില്  യൂണനികഫഭാലാം  നല്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ

ഭരണഭാനുമതനി ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. [സ.ഉ. (സകേ)160/16/ലപഭാ.വനി.വ. തതീയതനി

22-9-2016]

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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 എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനിലല വൃത്തനിയലാം ജലലഭവതയലാം

83  (4834)  ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  മനിക്ക  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  വൃത്തനിയലാം
ജലലഭവതയലാം ഇലഭാത്തതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇത്തരലാം  സ്കൂളുകേള  കേലണത്തനി  ശുചേനിതസവലാം  ജലലഭവതയമുള്ള
കടഭായ് ലലറട്ട്  കബഭാക്കുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനില്  ശുചേനിതസവലാം  ജലലഭവതയലാം  കടഭായട്ട്  ലലറട്ട്
കബഭാക്കുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം മറ്റുലാം ബന്ധലപട മഭാകനജ്  ലമന്റെഭാണട്ട് നടപടനികേള
സസതീകേരനികക്കണതട്ട്.  ഇക്കഭാരവങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാര്  ആവശവമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനില് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി അധവഭാപകേ

തസ്തനികേകേള

84  (4835)   ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ  :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതുതഭായനി അനുവദനിച ഹയര് ലസക്കണറനി ബഭാച്ചുകേളനില് എയ്ഡഡട്ട്
സ്കൂളുകേള  അദവഭാപകേ  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിചട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കനടനിലയടുത്തതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എന്നഭാല്  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  ആരലാംഭനിച  പുതനിയ  ബഭാച്ചുകേളക്കട്ട്
അദവഭാപകേ  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കലപടനില  എന്നതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ആയതനിനട്ട് ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിചട്ട് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിടനില.

(ബനി) ഉണട്ട്. സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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 സ്കൂള പനി.ടനി.എ.-യലാം പ്രധഭാന അദവഭാപകേരുലാം നനിയമനിച 

പ്രതീസപ്രമറനി സ്കൂള അദവഭാപകേര്

85  (4836)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂള പനി.ടനി.എ.-യലാം പ്രധഭാന അദവഭാപകേരുലാം നനിയമനിച പ്രതീസപ്രമറനി

സ്കൂള  അധവഭാപകേര്ക്കുലാം  ആയമഭാര്ക്കുലാം  ശമ്പളലാം  നല്കുവഭാന്  കേഴനിയനിലലന്നട്ട്

സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടട്ട് എടുത്തനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് പകേര്പട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് പ്രതീസപ്രമറനി  സ്കൂള അദവഭാപകേരഭായലാം  ആയമഭാരഭായലാം

എത്രകപര് ഉലണന്നട്ട് ജനില തനിരനിചട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കദശതീയ  മനുഷവഭാവകേഭാശ  സഭാമൂഹവനതീതനി  കേമ്മേതീഷലന്റെ

ഉകദവഭാഗസ്ഥരുമഭായനി  ലപഭാതു  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിലല  ഉകദവഭാഗസ്ഥര്  ഇക്കഭാരവലാം

സലാംബന്ധനിചട്ട് ചേര്ച നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല. 7-12-2012-നട്ട് മുമ്പഭായനി നനിയമനിക്കലപട എലഭാ ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം
വനിദവഭാഭവഭാസ  കയഭാഗവത  പരനിഗണനിക്കഭാലതതലന്ന  സര്ക്കഭാര്  ഓണകററനിയലാം
നല്കേനിവരുന.

(ബനി)

ജനില പ്രതീ സപ്രമറനി
അധവഭാപകേരുലട

എണ്ണലാം

പ്രതീ സപ്രമറനി
ആയമഭാരുലട എണ്ണലാം

(1) (2) (3)

തനിരുവനനപുരലാം 568 429

ലകേഭാലലാം 425 316

പത്തനലാംതനിട 93 80

ആലപ്പുഴ 225 156

കകേഭാടയലാം 135 115
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(1) (2) (3)

ഇടുക്കനി 58 37

എറണഭാകുളലാം 287 185

തൃശൂര് 187 121

പഭാലക്കഭാടട്ട് 229 126

മലപ്പുറലാം 311 204

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 116 68

വയനഭാടട്ട് 88 49

കേണ്ണൂര് 60 38

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 69 41

ആലകേ 2851 1965

(സനി)  ഇല.  എന്നഭാല്  മനുഷവഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷനുലാം  സഭാമൂഹവനതീതനി
കേമ്മേതീഷനുലാം  ലഭനിച  പരഭാതനികേളനികനലുള്ള  ഹനിയറനിലാംഗനില്  പലങടുത്തട്ട്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള സകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്. 

 ആശസഭാസട്ട് പദതനി

86 (4838)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന്  :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  ''ആശസഭാസട്ട്  പദതനി''  നടപനിലഭാക്കുന്നതു  വഴനി
സകേവരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന കനടങ്ങള എലനലഭാലമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനി  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  നടപനിലഭാക്കനികയഭാ  എന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയലട സുഗമമഭായ നടത്തനിപനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില് നടപടനികേള
സകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേല,  കേഭായനികേവനികനഭാദലാം,  ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  തുടങ്ങനിയ
ഘടകേങ്ങള  സമനസയനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  പദതനിയഭാണട്ട്  'ആശസഭാസട്ട്'.  ആര്ട്സട്ട്
ഹബട്ട്,  വര്ക്കട്ട്  ലസന്റെര്,  കസഭാര്ട്സട്ട്  ഹബട്ട്  എന്നനിവയഭാണനിതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തന
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കമഖലകേള.  എലഭാ  സഹസ്കൂള  വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം  വനിവനിധ  കേലഭാവനിദവകേള
അഭവസനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അവസരലാം  ലഭവമഭാക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്  ആര്ട്സട്ട്  ഹബട്ട്
മുകഖന  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കുടനികേളുലട  യഥഭാര്ത  തഭാല്പരവവലാം  അഭനിരുചേനിയലാം
കേലണത്തനി  അവര്ക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭായ  ഭഭാവനി  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  കജഭാലനികേളുലാം
കേലണതന്നതനിനട്ട്  ആശസഭാസട്ട്  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായ  വര്ക്കട്ട്  ലസന്റെര്
(ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  കകേന്ദ്രലാം)  സഹഭായകേരമഭാകുലമന്നഭാണട്ട്  കേരുതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
വനിദവഭാര്തനികേളുലട  ഭഭാവനിജതീവനിതലാം  സുരക്ഷനിതമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  അവരുലട
കേഴനിവകേലള  കേലണതന്നതനിനുലാം  ജതീവനിതലത്ത  കപഭാസനിറതീവഭായനിക്കണട്ട്  ശരനിയഭായ
രതീതനിയനില് മുകന്നറുന്നതനിനട്ട് അവലര കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം കസഭാര്ട്സട്ട് ഹബട്ട്
സഹഭായനിക്കുലമന്നഭാണട്ട് ആശസഭാസട്ട് പദതനിയനിലൂലട കേരുതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി) നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില. 

(സനി)  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ആശസഭാസട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  9  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേലള  ലതരലഞടുത്തനിരുനലവങനിലുലാം
അടനിസ്ഥഭാന  സഇകേരവ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്ന  ഒറത്തവണ
അധനികേ  കകേന്ദ്രധനസഹഭായമഭായ  2  കകേഭാടനി  രൂപ  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  പദതനി
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് സഭാധനിചനിരുന്നനില. 2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലുലാം പ്രസ്തുത
പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്  സഭാധനിചനില.  എന്നഭാല്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനിലല ബഡ്ജറനില് 'ആശസഭാസട്ട് '  പദതനിക്കഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള 500
ലക്ഷലാം  രൂപ  ഒരു  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ഏഴട്ട്  സ്കൂളുകേള  എന്ന
കമത്തനില്   140  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലങ്ങളനിലഭായനി  980  സ്കൂളുകേളനില്
50,000  രൂപ  വതീതലാം  വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  "സജവസവവനിധവ  ഉദവഭാനലാം-
വനിദവഭാലയങ്ങളനില്" എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

 സ്കൂള അദവഭാപകേരനില്നനിനലാം എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.ടനി. ആയനി സ്ഥഭാനക്കയറലാം

87(4839)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് നനിലവനില് കജഭാലനി ലചേയ്തു വരുന്ന സ്കൂള അദവഭാപകേരനില്
നനിനലാം  എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.ടനി.  ആയനി  സ്ഥഭാനക്കയറലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
മുന്ഗണനഭാ  പടനികേ  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനികലക്കട്ട്  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിചതട്ട്  എകപഭാഴഭാലണനലാം  ഇനനി
എകപഭാഴഭാണട്ട് അകപക്ഷ ക്ഷണനിക്കുന്നലതനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്തുവരുന്ന  സ്കൂള
അദവഭാപകേരനില്നനിനലാം  എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.ടനി.  ആയനി  സ്ഥഭാനക്കയറലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേ  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  തസ്തനികേമഭാറ  നനിയമനത്തനിനഭായള്ള  അനനിമ  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസ്റ്റേട്ട്
18-5-2013-ലഭാണട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിചതട്ട്.  പുതനിയ  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

 സ്കൂള യൂണനികഫഭാമുകേളുലട ഏകേതീകേരണലാം

88(4840) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  സ്കൂള  യൂണനികഫഭാമുകേള  ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  സഇജനവ  യൂണനികഫഭാലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാലാം  കമഖലയനിലല  ഏലതഭാലക്ക  കഭാസ്സുകേളനിലല
വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭാണട്ട്  സഇജനവ  യൂണനികഫഭാലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇകപഭാള ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.

(ബനി&സനി)  ഇതനിനുള്ള  തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  1  മുതല്  8  വലര
കഭാസുകേളനിലുള്ള  സര്ക്കഭാര്-എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനിലല  മുഴുവന്  കുടനികേളക്കുലാം
എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്. വവതവഭാസമനിലഭാലത സഇജനവമഭായനി സ്കൂള യൂണനികഫഭാലാം
നല്കുന്നതനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനികനല്  തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ശമ്പളവലാം തസ്തനികേയമനിലഭാലത കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന ഹയര്ലസക്കണറനി സ്കൂള

അദവഭാപകേര്
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89(4841)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശമ്പളവലാം  തസ്തനികേയമനിലഭാലത  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  എയ്ഡഡട്ട്

കമഖലയനിലുള്ള എത്ര ഹയര് ലസക്കന്ഡറനി സ്കൂള അദവഭാപകേര് സലാംസ്ഥഭാനതലണന്നട്ട്

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) തസ്തനികേയലാം ശമ്പളവമനിലഭാലത കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന ഈ അധവഭാപകേര് ഏതട്ട്

സ്കൂളുകേളനിലഭാണട്ട് കസവനലാം ലചേയ്യുന്നലതന്നട്ട് ജനില തനിരനിചട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അദവഭാപകേ തസ്തനികേ നനിര്ണയനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരവത്തനില് മഭാറനിമഭാറനി

വരുന്ന അദവഭാപകേര്ക്കട്ട് വനിദവഭാര്തനികേളുലട പഠനനനിലവഭാരത്തനില് കവണത്ര ശദ

പതനിപനിക്കഭാനഭാവന്നനിലലന്ന  കേഭാരവലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ -സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

അദവഭാപകേലര ദനിവസ കവതനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില് നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനി

90(4842) ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :

ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :

ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന് :

ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ചേനില  സര്ക്കഭാര്  വനിദവഭാലയങ്ങളനില്  ആവശവമഭായ

അദവഭാപകേര് ഇലഭാത്തതനിനഭാല് അദവയനലാം മുടങ്ങുന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇത്തരലാം  സ്കൂളുകേളനില്  അദവഭാപകേലര

തഭാത്ക്കഭാലനികേമഭായനി ദനിവസകവതനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില് നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
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സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അദവഭാപകേരുലട  കേഭാരവക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അവര്ക്കട്ട്
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  മഭാറങ്ങളക്കനുസരനിച്ചുള്ള  പരനിശതീലനലാം  നല്കുവഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  അദവഭാപകേര്  കുറവള്ള  സ്കൂളുകേളനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  ദനിവസ
കവതനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില് നനിയമനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനില്  എലഭാ  വര്ഷവലാം  അദവഭാപകേരുലട  കേഭാരവക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അദവഭാപകേ  പരനിശതീലനലാം  നല്കുനണട്ട്.  അദവഭാപകേ
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളനില് സമഗ്രമഭായ മഭാറങ്ങള ലകേഭാണ്ടുവരഭാനുള്ള നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  വനിദവഭാഭവഭാസ  നനിലവഭാരലാം
ഉയര്തന്നതനികലക്കഭായനി,, അദവഭാപകേലര പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി വനിദവഭാഭവഭാസ
പരനിപഭാടനിയലട  വനികേസനലാം  എന്ന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ലടയനിനര്  കകേഭാഴട്ട്
ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം,  കസ്റ്റേറട്ട്  ലലവല്  ഒബ്സര്കവഷന്  ആന്റെട്ട്
കഡഭാകേബലമകന്റെഷന്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം,  കേണന്റെട്ട്  ഓറനിയന്റെഡട്ട്  ഫതീല്ഡട്ട്  ലലവല്
ലടയനിനനിലാംഗട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാമുകേള,  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  എന്നനിവ  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത
എസട്ട്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.-യലട  കമല്കനഭാടത്തനില്  യഥഭാസമയലാം  പഭാഠവപദതനി
പരനിഷ്കരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.

 വനിദവഭാഭവഭാസ അവകേഭാശ നനിയമലാം

91(4843) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം  :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര്  :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട്  :
ശതീ  .     പനി  .    ഉസബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിദവഭാഭവഭാസ അവകേഭാശ നനിയമലാം സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് നടപഭാകക്കണതട്ട് ഏതു
രതീതനിയനിലഭായനിരനിക്കണലമന്ന കേഭാരവത്തനില് നനിലപഭാടട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പത്തഭാലാം തരലാം വലരയള്ള വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനട്ട് ഒഭാകരഭാ പ്രകദശലത്തയലാം
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വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട് അതഭാതട്ട് പ്രകദശതതലന്ന ലമചലപട വനിദവഭാഭവഭാസ സഇകേരവലാം

ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം,  ദൂരകദശലത്ത  അണ്  എയ്ഡഡട്ട്  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്  അയചട്ട്

പഠനിപനിക്കുന്ന  പ്രവണത  നനിരുത്സഭാഹലപടുത്തഭാനുലാം  എലനഭാലക്ക  പരനിഷ്ക്കഭാരങ്ങള

വരുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേന്ദ്ര വനിദവഭാഭവഭാസ അവകേഭാശ നനിയമലാം 2009-ലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്

കകേരളത്തനില് വനിദവഭാഭവഭാസ അവകേഭാശ നനിയമലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് ചേടങ്ങള നനിര്മ്മേനിചട്ട്

പ്രസനിദലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  30-4-2011-ലല ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര്  100/2011/ലപഭാവനിവ

എന്ന  ഉത്തരവട്ട്  വഴനിയഭാണട്ട്  ഈ  ചേടങ്ങള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  വനിദവഭാഭവഭാസ

അവകേഭാശ  നനിയമവലാം  കകേരള  വനിദവഭാഭവഭാസ  ചേടങ്ങളുലാം  തമ്മേനില്  സമഗ്രമഭായനി

ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിലല  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖല

ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിനുള്ള  ആകലഭാചേനകേള

ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.

(ബനി) പത്തഭാലാംതരലാംവലര കുടനികേള അയല്പക്ക സ്കൂളുകേളനില് പഠനിക്കണലമന

തലന്നയഭാണട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ അവകേഭാശ നനിയമവലാം വനിഭഭാവന ലചേയ്യുന്നതട്ട്.  മുഖവധഭാരഭാ

സ്കൂളുകേളുലട  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുമഭാത്രകമ  ഇതട്ട്  സഭാധവമഭാക്കഭാനഭാകൂ.

ഇതനിനഭായനി  നനിരവധനി  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാംലചേയട്ട്  നടപഭാക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  മുഴുവന് സ്കൂളുകേലളയലാം കഭാസട്ട്  മുറനികേലളയലാം സഹലടകേട്ട്  ആക്കനി

മഭാറഭാനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  ആദവഘടത്തനില്  4  നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലങ്ങളനിലഭാണട്ട് ഇതട്ട് നടപഭാക്കുകേ.  തുടര്ന്നട്ട് ബഭാക്കനിയള്ള  136  മണ്ഡലങ്ങളനില്

കൂടനി  പദതനി  വവഭാപനിപനിക്കുലാം.  1000  സ്കൂളുകേളനില്  സജവസവവനിധവ  പഭാര്ക്കുകേള

സ്ഥഭാപനിക്കഭാനുലാം  പദതനിയണട്ട്.  നവലാംബര്  മഭാസത്തനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്ന

ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ യജലാം കകേരളത്തനിലല വനിദവഭാഭവഭാസ കമഖലയട്ട്

കേരുതപകേരുലമന്നട്ട്  കേരുതുന.  ഇങ്ങലന  വനിവനിധങ്ങളഭായ  നവതീന  പദതനികേള

ആസൂത്രണലാം ലചേയട്ട് ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലട അവ നടപഭാക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന്നതനിലൂലട

മുഖവധഭാരഭാ സ്കൂളുകേളുലട നനിലവഭാരലാം ഗണവമഭായനി വര്ദനിക്കുകേയലാം കുടനികേള അവനികടയട്ട്

കൂടുതല്  ആകേര്ഷനിക്കലപടുകേയലാം  ലചേയ്യുലാം.  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസത്തനില്  ഇലാംഗതീഷട്ട്
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വനിഷയലാം കൂടുതല് ആകേര്ഷകേമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് മുഴുവന് അദവഭാപകേര്ക്കുലാം ലടയനിനനിലാംഗട്ട്

നല്കുകേയലാം  തുടര്ന്നട്ട്  ആയതനിലന്റെ  വനിപുലതീകേരണത്തനിനുള്ള  പദതനികേളക്കട്ട്

തുടക്കലാംകുറനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുലാം.  കൂടഭാലത ഒരു നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഒന്നട്ട് എന്ന

രതീതനിയനില് 140 സ്കൂളുകേള അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട് ഉയര്തന്ന പദതനിയലാം

വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

 സര്ക്കഭാര് സ്കൂള ലകേടനിടങ്ങള

92(4844)  ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  പല  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിലലയലാം  ലകേടനിടങ്ങള

കേഭാലപഴക്കലാം ലകേഭാണട്ട് ജതീര്ണ്ണഭാവസ്ഥയനിലഭാലണന്ന കേഭാരവലാംശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) സര്ക്കഭാര്  സ്കൂള  ലകേടനിടങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം

നവതീകേരണത്തനിനുമഭായനി  നനിലവനിലുളള  പദതനികേള  എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട്

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  2009-10  കേഭാലയളവനില്  ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.  പദതനിപ്രകേഭാരലാം

സഹസ്കൂളഭായനി  അപ്കഗ്രഡട്ട്  ലചേയ  60  സ്കൂളുകേളുലട  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി

സ്കൂള  ഒന്നനിനട്ട്  40  ലക്ഷലാം  രൂപഭാ  വതീതലാം  അനുവദനിക്കുകേയലാം  പ്രസ്തുത  തുകേ

ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  4  ജനിലകേളനിലഭായനി  56  സ്കൂളുകേളനില്

ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുകേയലാം  ലചേയ്യുന.  കൂടഭാലത  2010-11,  2011-12  മുന്

വര്ഷങ്ങളനില് അപ്കഗ്ര ഡട്ട്  ലചേയ  52  സ്കൂളുകേളനില് ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  തുകേ

അനുവദനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷകത്തക്കട്ട് ഈ ഇനത്തനികലക്കട്ട്  100.45  കകേഭാടനി  രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

തൃശൂര്  ജനിലയനിലല  ചേഭാലക്കുടനിയനില്  കഗളസട്ട്  കഹഭാസ്റ്റേല്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി

255.11  ലക്ഷലാം  രൂപ  ആര്.  എലാം.  എസട്ട്.  എ.-  യലട  2016-17  പദതനിയനില്
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വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. സലാംസ്ഥഭാനതള്ള 86 സ്കൂളുകേളനില് കേമ്പക്യൂടറുകേളുലാം അനുബന്ധ

ഉപകേരണങ്ങളുലാം  സജ്ജതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.-യലട  2016-17

പദതനിയനില്  516  ലക്ഷലാം രൂപ നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം

സര്ക്കഭാര്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളക്കട്ട്  ബഹുനനില  മന്ദനിരങ്ങള

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  169  സ്കൂളുകേളനികലയട്ട്  കേമ്പക്യൂടര്  ഉപകേരണങ്ങള  വനിതരണലാം

ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  487  സ്കൂളുകേളനികലക്കട്ട്  ലഭാബട്ട്  ഉപകേരണങ്ങള  വനിതരണലാം

ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം മറ്റുമഭായനി 3,445 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

 സ്മെഭാര്ടട്ട് ചേനില്ഡ്രൈന് പദതനി

93(4845) ശതീ  .   അനനില് അക്കര   :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ലസന്റെട്ട്   :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് പനി  .   കുന്നപനിള്ളനില് :

ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  സ്മെഭാര്ടട്ട്  ചേനില്ഡ്രൈന്  പദതനി  വനിപുലലപടുത്തഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി  സകേവരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനുസരനിചട്ട്  എലനലഭാലാം  പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട് നടത്തനിയതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സ്മെഭാര്ടട്ട്  ചേനില്ഡ്രൈന്  പദതനി  2016-17  വര്ഷലാം  വനിപുലലപടുത്തഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.

(ബനി)  ഓകരഭാ  വനിദവഭാര്തനിയലാം  പഠനിക്കുന്ന  കഭാസുകേളനില്നനിനലാം  കനകടണ
കശഷനികേള കനടനിലയന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുതകേ എന്ന ഉകദ്ദേശവകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കനിയ
പദതനിയഭാണനിതട്ട്.

(സനി)  അദവഭാപകേര്ക്കട്ട്  പ്രകതവകേ  പരനിശതീലനലാം,  ബനി.ആര്.സനി.  തല
കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്,  ഗണനിതലാം,  ശഭാസലാം,  ഇലാംഗതീഷട്ട്  എന്നനിവ  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  പ്രകതവകേ
പരനിശതീലനലാം എന്നതീ പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന.
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 പനിന്നഭാക്കലാം നനില്ക്കുന്ന ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില്

അക്കഭാഡമനിക്കട്ട് നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തല്

94(4846)  ശതീ  .  എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനികന്നഭാക്കലാം നനില്ക്കുന്ന ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില് അക്കഭാഡമനിക്കട്ട്
നനിലവഭാരലാം ഉയര്തന്നതനിനട്ട് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഠനത്തനിനട്ട്  ഏറവലാം  പനിന്നനില്  നനില്ക്കുന്ന  ഹയര്  ലസക്കന്ഡറനി
കുടനികേളക്കട്ട്  പ്രകതവകേ  കഭാസ്സുകേള  കമതീകേരനിക്കഭാന്  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിനട്ട്
ആകലഭാചേനയകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  ഏതട്ട്  ദനിവസങ്ങളനില്  ലസഷവല്  കഭാസ്സട്ട്  നല്കേഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(ഡനി)  ഇഇ പദതനിയനികലക്കട്ട് തനിരലഞടുക്കലപട സ്കൂളുകേളുലടയലാം കുടനികേളുലടയലാം
കപരുവനിവരലാം ജനില തനിരനിചട്ട് നല്കേഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഇഇ  പദതനിയനികലക്കട്ട്  സ്കൂളുകേലളയലാം  കുടനികേലളയലാം  തനിരലഞടുക്കഭാനുളള
മഭാനദണ്ഡലാം എനഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫട്ട്)  ലസഷവല്  കഭാസ്സുകേള  ഉളലപലടയളള  കമതീകേരണങ്ങള  എലനഭാലക്ക
യഭാലണനലാം ഇവയലട ചുമതലകേള ആര്ക്കഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ആകലഭാചേനയണട്ട്.

(സനി)  25  അവധനി  ദനിവസങ്ങളനില്  പ്രകതവകേ  കഭാസ്സുകേള  നല്കുവഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(ഡനി)  സ്കൂളുകേളുലട വനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.* 2016-17  അദവയന
വര്ഷലാം  ഈ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുകത്തണ  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  ലതരലഞടുപട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ഇ)  2012-ലല  പസട്ട്  വണ്  പരതീക്ഷയനില്  ഒകന്നഭാ  അതനില്  കൂടുതകലഭാ
വനിഷയങ്ങളനില്  'ഡനി'  കഗ്രഡട്ട്  കപഭാലുലാം  കനടഭാത്ത  കുടനികേളുലട  എണ്ണത്തനിലന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  സ്കൂളുകേലള  പരനിഗണനിക്കുകേയലാം  2012-13  വര്ഷത്തനില്  196
സ്കൂളുകേളനില്  (19077  കുടനികേള)  കേസഭാളനിറനി  ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  (QIP)
നടപഭാക്കുകേയലാം  ലചേയ്തു.  2013-14  വര്ഷത്തനില്  നനിലവഭാര  വര്ദനവനിലന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  121  സ്കൂളുകേളനികലക്കട്ട്  (14597  കുടനികേള)  ചുരുക്കുകേയലാം ലചേയ്തു.
2014-15  വര്ഷത്തനില്  കമല്പറഞ  121  സ്കൂളുകേളനില്  91  എണ്ണലാം മഭാത്രലാം മുപതട്ട്
ശതമഭാനത്തനില് തഭാലഴ വനിജയ ശതമഭാനലാം കനടനിയതനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ആ
വര്ഷലാം  91  സ്കൂളുകേളനില്  (4403  കുടനികേള)  QIP  നടപഭാക്കനി.  2015-16  -ല്  ഇതട്ട്
73  സ്കൂളുകേളനികലയട്ട്  പരനിമനിതലപടുത്തഭാന്  കേഴനിഞ്ഞു.  2016  മഭാര്ചനിലല
പരതീക്ഷഭാഫലത്തനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  7.46  ശതമഭാനത്തനിനുലാം  55.56
ശതമഭാനത്തനിനുമനിടയനില് മഭാത്രലാം വനിജയശതമഭാനമുള്ള 98  സ്കൂളുകേലളയഭാണട്ട്  QIP-ല്
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനില് കേഴനിഞ വര്ഷങ്ങളനില്  QIP  നടപനിലഭാക്കനിയ
47  സ്കൂളുകേളുലാം ഉളലപടുന.  ഒന്നഭാലാം വര്ഷ അഡനിഷനുകവണനി കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
Weighted Grade Point Average  ഏറവലാം കുറവള്ള  15 വതീതലാം കുടനികേലളയഭാണട്ട്
ഓകരഭാ കഭാസനില്നനിനലാം ലതരലഞടുക്കുന്നതട്ട്.

(എഫട്ട്) രണഭാലാം ഉപഭഭാഷ ഒഴനിലകേയള്ള എലഭാ വനിഷയങ്ങളക്കുലാം 15 മണനിക്കൂര്
വതീതലാം  ആലകേ  75  മണനിക്കൂര്  അധനികേ  അദവയനമഭാണട്ട്  നല്കുന്നതട്ട്.  രണട്ട്
കമഭാടനികവഷന്  കഭാസുകേളുലാം  നല്കുനണട്ട്.  25  അവധനി  ദനിവസങ്ങളഭാണട്ട്  ഈ
കഭാസുകേളക്കുകവണനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്. പ്രനിന്സനിപല് ലചേയര്മഭാനഭായ നടത്തനിപട്ട്
സമനിതനിക്കഭാണട്ട് ഇതനിലന്റെ ചുമതല.

 അധവഭാപകേരുലട നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം

95(4847)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുസസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് പസട്ട് വണ് പ്രകവശനത്തനിനു എത്ര കുടനികേള അകപക്ഷ
സമര്പനിച്ചു;  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  അഡനിഷന്  ലഭനിച്ചു;  ജനിലതനിരനിച്ചുളള  കേണക്കട്ട്
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  എത്ര  അധവഭാപകേര്ക്കട്ട്  നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കുവഭാനുണട്ട്; ജനില തനിരനിച്ചുളള കേണക്കട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പുതനിയതഭായനി  അനുവദനിച  ഹയര്  ലസക്കന്ഡറനി  സ്കൂളുകേളനിലല
അധവഭാപകേ തസ്തനികേകേളുലട നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം സലാംബന്ധനിച വനിശദമഭായ വനിവരലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;  പുതനിയ  സ്കൂളുകേളനിലല  അദവഭാപകേ  തസ്തനികേകേള  അനുവദനിചട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  തസ്തനികേ  അനുവദനിചട്ട്  ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുലണങനില്  എന്തുലകേഭാണട്ട്  നനിയമനലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നനില  എന്ന
കേഭാരവലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അദവഭാപകേ  തസ്തനികേ  അനുവദനിക്കുകമ്പഭാള  തലന്ന  സമഭാനരമഭായനി
ധനകേഭാരവവകുപനിലന്റെ  അനുവഭാദലാം  കൂടനി  ലഭവമഭാക്കുവഭാന്  ആവശവമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് നല നനിലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഹയര് ലസക്കണറനി
സ്കൂളുകേളനില്  കേഴനിഞ  രണട്ട്  വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി  അധവഭാപകേ  തസ്തനികേകേള
ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്നതട്ട് സ്കൂളുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലത്ത പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുനലവന്ന
കേഭാരവലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  അധവഭാപകേരുലട  നനിയമനലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കുവഭാന്
അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി  &  സനി)  തസ്തനികേ  നനിര്ണ്ണയ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായകശഷലാം  മഭാത്രകമ
നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  യഥഭാര്ത  കേണക്കുകേള  ലഭവമഭാക്കുവഭാന്
കേഴനിയകേയള.  പുതനിയതഭായനി  അനുവദനിച  ഹയര്ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്  അദവഭാപകേ
തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തതസത്തനില്  തതീരുമഭാനനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല്  സ്കൂളതല,  വനിഷയഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുള്ള  തസ്തനികേ  നനിര്ണ്ണയ
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായഭാല് മഭാത്രകമ അദവഭാപകേരുലട നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം സലാംബന്ധനിച
വനിഷയത്തനില് തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാന് കേഴനിയകേയള.

(ഡനി)  അദവഭാപകേ  തസ്തനികേകേള  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്  ധനകേഭാരവ  വകുപനിലന്റെ
അഭനിപ്രഭായലാംകൂടനി ലഭവമഭാക്കനിയ കശഷമഭാണട്ട്.

(ഇ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. ഇക്കഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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 സ്കൂളുകേളനിലല കേമ്പക്യൂടര് ഇന്സ്ട്രേകര്മഭാര്

96(4848) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സ്കൂളുകേളനിലല കേമ്പക്യൂടര് ഇന്സ്ട്രേകര്മഭാരഭായനി കജഭാലനി ലചേയ്തുവരുന്നവര്ക്കട്ട് കവതനലാം
നല്കേനിയനിരുന്നതട്ട് പനി.ടനി.എ. -കേളഭായനിരുനലവന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇവലര പനിരനിച്ചു വനിടഭാന് 26-5-2015-ല് തതീരുമഭാനനിചതനിലന്റെ കേഭാരണലാം
എനഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പനി.ടനി.എ.- കേള കവതനലാം നല്കുന്ന സഭാഹചേരവത്തനില്, സര്ക്കഭാരനിനട്ട് പ്രകതവകേ
സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധവതലയഭാനലാം  ഇലലന്നനിരനിലക്ക  ഈ  വനിഷയത്തനില്  സര്ക്കഭാര്
ഇടലപടഭാനുണഭായ സഭാഹചേരവലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  വനിവനിധ സ്കൂളുകേളനില് പനി.ടനി.എ.-കേള സസകമധയഭാ നനിയമനലാം  നടത്തനിയനിരുന്ന
കേമ്പക്യൂടര്  അദവഭാപകേരുലട  കസവന-കവതന  വവവസ്ഥകേള  കമതീകേരനിക്കുന്നതുലാം
സ്ഥനിരലപടുതന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട് ബഹുമഭാനലപട അഡട്ട് മനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  ടനിബക്യൂണലനില്
'ഒ.എ.'  ഫയല്  ലചേയതനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  25-6-2015
തതീയതനിയനിലല  ജനി.ഒ.(ആര്  റനി.)2553/15  നമ്പര്  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടുവനിചതട്ട്.  മഭാത്രവമല  വനിഷയഭാധവഭാപകേലരയഭാണട്ട്  വനിവരവനിനനിമയ
സഭാകങതനികേവനിദവയലട  പഭാഠഭഭാഗങ്ങള  വനിനനിമയലാം  നടതന്നതനിനഭായനി
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  കസവന-കവതന  വവവസ്ഥകേള  കമതീകേരനിചട്ട്  സ്ഥനിരലപടുതന്നതട്ട്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധവത  ഉണഭാക്കുന്ന  വനിഷയമഭാകുന.
വനിഷയഭാദവഭാപകേര്  ഐ.സനി.റനി.  പഭാഠഭഭാഗങ്ങളുലട  വനിനനിമയലാം  നടതന്നതനിനഭാലുലാം
ഇത്തരത്തനില്  പഭാഠവപദതനി  കമതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതനിനഭാലുലാം  പ്രകതവകേ  കേമ്പക്യൂടര്
ഇന്സ്ട്രേകര്മഭാരുലട കസവനലാം ഇകപഭാള സ്കൂളുകേളനില് ആവശവമനില.

 സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേള

97  (4849)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന് സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയ കേഭാലയളവനില് സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്



152       കകേരള നനിയമസഭ       ഒകകഭാബര് 27, 2016

എത്ര  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്ഖൂളുകേള  ഉണഭായനിരുന;
അവയനില്  എത്ര  ബഭാച്ചുകേള;  എത്ര  വനിദവഭാര്തനികേള  ഉണഭായനിരുന  എനലാം
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലമഭാഴനിയകമ്പഭാള  അതട്ട്  എത്രയഭായനിരുന  എനലാം  ഓകരഭാ
വര്ഷവലാം എത്ര സതീറ്റുകേള ഒഴനിഞ്ഞു കേനിടന എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എത്ര  പുതനിയ  സ്ഖൂളുകേള  (പസ് ടു)/  ബഭാച്ചുകേള
അനുവദനിച്ചു എനലാം നനിലവനില് എത്ര പസട്ട്  വണ് സതീറ്റുകേള ഒഴനിഞ്ഞു കേനിടക്കുന
എനലാം ജനില തനിരനിചട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എയ്ഡഡട്ട് കമഖലയനില് എത്ര പസട്ട് ടു സ്ഖൂളുകേള നനിലവനിലുണട്ട് എനലാം
ഇവയനില്  നനിലവനിലുള്ള  ജതീവനക്കഭാര്  എത്ര  എനലാം  തസ്തനികേ  തനിരനിചട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത എയ്ഡഡട്ട് കമഖലയനിലല നനിയമനങ്ങള എപ്രകേഭാരമഭാലണനലാം
ഓകരഭാ ഉകദവഭാഗഭാര്തനിയലാം അകനകേ ലക്ഷലാം കകേഭാഴ നല്കേനി യഭാലതഭാരു പരതീക്ഷയലാം
വനികധയമഭാകേഭാലത നനിയമനിക്കലപടുന്നതുമൂലലാം പ്രസ്തുത കമഖലയനില് മൂലവകശഭാഷണലാം
ഉണഭാകുന്നതട്ട് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാലയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പസട്ട്  ടു  കമഖലയനിലല  എലഭാ  നനിയമനങ്ങളുലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.
വഴനിയഭാക്കുന്നതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയ  കേഭാലയളവനില്  (2011-12

അദവയന വര്ഷലാം)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  755  സര്ക്കഭാര് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളുലാം

അവയനില്  2677  ബഭാച്ചുകേളുമുണഭായനിരുന.  എയ്ഡഡട്ട്  കമഖലയനില്  673  ഹയര്

ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളുലാം അവയനില് 2927 ബഭാച്ചുകേളുമുണഭായനിരുന. സര്ക്കഭാര് ഹയര്

ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില് 161958 വനിദവഭാര്തനികേളുലാം എയ്ഡഡട്ട് ഹയര് ലസക്കണറനി

സ്കൂളുകേളനില്  162108  വനിദവഭാര്തനികേളുലാം  പ്രകവശനലാം കനടനിയനിരുന.  മുന് സര്ക്കഭാര്

അധനികേഭാരലമഭാഴനിയകമ്പഭാള  (2015-16  അദവയന  വര്ഷലാം)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  817

സര്ക്കഭാര് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളുലാം അവയനില് 2819 ബഭാച്ചുകേളുമുണഭായനിരുന.

എയ്ഡഡട്ട്  കമഖലയനില്  844  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളുലാം  അവയനില്  3297

ബഭാച്ചുകേളുമുണഭായനിരുന.  സര്ക്കഭാര്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്  164228

വനിദവഭാര്തനികേളുലാം  എയ്ഡഡട്ട്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്  178529
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വനിദവഭാര്തനികേളുലാം  പ്രകവശനലാം  കനടനിയനിരുന.  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  ഓകരഭാ

വര്ഷവലാം ഒഴനിഞ്ഞു കേനിടന്ന സതീറ്റുകേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:
വര്ഷലാം ഒഴനിഞ്ഞു കേനിടന്ന സതീറ്റുകേളുലട എണ്ണലാം

2011-12 35962

2012-13 50679

2013-14 25185

2014-15 31652

2015-16 28762

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് പുതനിയ ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേകളഭാ അധനികേ ഹയര്

ലസക്കണറനി  ബഭാച്ചുകേകളഭാ  അനുവദനിചനിടനില.  ഈ  വര്ഷലാം  ഇതുവലര  ഒഴനിഞ്ഞു

കേനിടക്കുന്ന പസട്ട് വണ് സതീറ്റുകേളുലട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന:
ജനില ഒഴനിവട്ട്

തനിരുവനനപുരലാം 2532

ലകേഭാലലാം 2668

പത്തനലാംതനിട 4212

ആലപ്പുഴ 2545

കകേഭാടയലാം 3281

ഇടുക്കനി 2164

എറണഭാകുളലാം 3973

തൃശൂര് 3730

പഭാലക്കഭാടട്ട് 2454

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 2349

മലപ്പുറലാം 4615

വയനഭാടട്ട് 765

കേണ്ണൂര് 2300

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 1753

മറ്റുള്ളവ  
(ഗളഫട്ട്,ലക്ഷദസതീപട്ട്, മഭാഹനി)

2829

ആലകേ 42170
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(സനി)  എയ്ഡഡട്ട്  കമഖലയനില്  844  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളുണട്ട്.

ഇവയനില്  അദവഭാപകേ  തസ്തനികേകേളുലാം  ലഭാബട്ട്  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  തസ്തനികേകേളുമുണട്ട്.

എയ്ഡഡട്ട് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂള ജതീവനക്കഭാരുലട തസ്തനികേ തനിരനിച്ചുള്ള എണ്ണലാം

കശഖരനിച്ചു വരുന.

(ഡനി)  എയ്ഡഡട്ട്  കമഖലയനിലല  നനിയമനങ്ങള ലകേ.ഇ.ആര്.  വവവസ്ഥകേള
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.  എയ്ഡഡട്ട്  കമഖലയനില്  മഭാത്രമഭായനി  മൂലവകശഭാഷണമുള്ളതഭായനി
സര്ക്കഭാര് കേരുതുന്നനില.

(ഇ) ഇക്കഭാരവലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂള അധവഭാപകേര്

98(4850)   ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്  സ്ക്കൂള  കമഖലകേളനില്  എത്ര
അദവഭാപകേര് കസവനമനുഷനിക്കുനണട്ട് എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരനില്  വനനിതകേളുലടയലാം  പുരുഷന്മഭാരുലടയലാം  എണ്ണലാം  പ്രകതവകേലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) എയ്ഡഡട്ട് കമഖലയനിലല കേണക്കട്ട് പ്രകതവകേലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളനില്  67865  കപരുലാം  എയ്ഡഡട്ട്
കമഖലയനില്  114985  കപരുമഭായനി  ആലകേ  182850  അദവഭാപകേര്  കസവനലാം
അനുഷനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  എയ്ഡഡനിലല  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്  ഒഴനിലകേ  49302
പുരുഷനഭാരുലാം  118095  സതീകേളുലാം കസവനലാം അനുഷനിച്ചുവരുന.  എയ്ഡഡട്ട്  ഹയര്
ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലല വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

(സനി)  എയ്ഡഡട്ട്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേള  ഒഴനിലകേയള്ള  എയ്ഡഡട്ട്
സ്കൂളുകേളനില്  27447  പുരുഷനഭാരുലാം  72085  സതീകേളുലാം  അധവഭാപകേരഭായനി  കജഭാലനി
ലചേയ്യുനണട്ട്.  എയ്ഡഡട്ട്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനിലല  വനിവരലാം  കശഖരനിച്ചു
വരുന.
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കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിനട്ട് കേതീഴനിലുള്ള ഒഴനിവകേള

99  (4851)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിനട്ട് കേതീഴനിലുള്ള സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളുകേളനിലുലാം, വനിദവഭാഭവഭാസ ഓഫതീസുകേളനിലുലാം വനിവനിധ തസ്തനികേകേളനിലുള്ള ഒഴനിവകേളുലട
വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇഇ ഒഴനിവകേളനികലക്കട്ട് നനിയമനലാം നടതന്നതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച്ചു വരുന്ന
നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  ഹയര്ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്
എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി./എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി.  (ജൂനനിയര്)  വനിഭഭാഗത്തനില്  83
ഒഴനിവകേള ഉണട്ട്.  ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലല ഒഴനിവകേള
തഭാലഴ പറയന:

ലവഭാകക്കഷണല് ടതീചര് -8

ലവഭാകക്കഷണല് ഇന്സ്ട്രേകര് - 10

ലകബഭാറടറനി ലടകനിക്കല് അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് - 10

കനഭാണ് ലവഭാകക്കഷണല് ടതീചര് ജൂനനിയര്) - 2

കനഭാണ് ലവഭാകക്കഷണല് ടതീചര് സതീനനിയര്) - 9

കര്ക്കട്ട് - 1

ലലഹസ്കൂളുകേളനിലല ഒഴനിവകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:
തസ്തനികേ   ഒഴനിവകേളുലട എണ്ണലാം

(1) (2)

എല്.പനി.എസട്ട്.എ. 125

യ.പനി.എസട്ട്. എ. 16

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (ഇലാംഗതീഷട്ട്) 24

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (മഭാത്തട്ട്സട്ട്) 9

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (എന്.എസട്ട്.) 7
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(1) (2)

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (എസട്ട്.എസട്ട്.) 5

കര്ക്കട്ട് 4

ഓഫതീസട്ട് അറന്ഡന്റെട്ട് 4

എഫട്ട്.റനി.സനി.എലാം. 11

(ബനി)  ഒഴനിവകേലളലഭാലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്  നനിയമന  ഉത്തരവട്ട്
നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   എചട്ട്.എസട്ട്.എ.  (ഇലാംഗതീഷട്ട്)
സലാംബന്ധനിചട്ട്  കകേഭാടതനിയനില് കകേസട്ട്  നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല് കകേഭാടതനി  ഉത്തരവട്ട്
വന്നതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാള്ളഭാന് സഭാധനിക്കുകേയള.

കുടനികേളനില് വവഭായഭാമവലാം കേഭായനികേഭാഭനിരുചേനിയലാം 
വളര്തന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള

100(4852)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനികേളനില് വവഭായഭാമവലാം കേഭായനികേഭാഭനിരുചേനിയലാം വളര്തന്നതനിനുകവണനി
ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ വകുപട്ട് നടതന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭായനികേ  കമഖലയനില്  കുറഞ്ഞുവരുന്ന കകേരളത്തനിലന്റെ  പ്രഭാതനിനനിധവലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി വളലര ലചേറുപ്രഭായത്തനില്തലന്ന കേഭായനികേ പ്രതനിഭകേലള
കേലണതന്നതനിനുലാം പരനിശതീലനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി സപ്രമറനിതലലാം മുതല് കേഭായനികേ
പരനിശതീലനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  പ്രകദശലത്തയലാം  ജനങ്ങളുലട  കേഭായനികേ  അഭനിരുചേനിയലാം
പ്രഭാവതീണവവലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  പ്രഭാമുഖവമുള്ള  കേഭായനികേ
വനികനഭാദങ്ങളനില്  കൂടുതല്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനുട്ട്  സ്കൂളതലത്തനില്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭായനികേ വനിദവഭാഭവഭാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാവശവമഭായ പതീരനിയഡുകേള
നല്കേനിവരുനണട്ട്.  ഇഇ  പതീരനിയഡുകേളനില്  കേഭായനികേക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്ന
തരത്തനിലുള്ള  വവഭായഭാമലാം  പരനിശതീലനിപനിക്കുനണട്ട്.   ഇത്തരലാം  പതീരനിയഡുകേളനില്
കുടനികേളുലട  കേഭായനികേ  അഭനിരുചേനി  മനസ്സനിലഭാക്കുകേയലാം  അതനിനുകവണ്ടുന്ന
പരനിശതീലനവലാം നല്കേനിവരുനണട്ട്. 
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(ബനി)   കേഭായനികേകമഖലയനില്  കുറഞ്ഞുവരുന്ന കകേരളത്തനിലന്റെ  പ്രഭാതനിനനിധവലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് കവണനി വളലര ലചേറുപ്രഭായത്തനില് തലന്ന കേഭായനികേപ്രതനിഭകേലള
കേലണതന്നതനിനുലാം  പരനിശതീലനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  100  കുടനികേളനില്  കൂടുതലുള്ള
യ.  പനി.  സ്കൂളുകേളനില്  കകേന്ദ്ര  മഭാനവ  വനിഭവകശഷനി  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പ്രകേഭാരവലാം  ലകേ.ഇ.ആര്.-ലല  കയഭാഗവതഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
അനുസരനിച്ചുലാം  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  വവവസ്ഥകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി
കേരഭാറടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കേഭായനികേ  അദവഭാപകേലര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്  5-10-2016-
ലല  സ.ഉ.  (എലാം  എസട്ട്)നമ്പര്  17 0/2016/ലപഭാ.വനി.വ.നമ്പര്  പ്രകേഭാരലാം
ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതുലാം  ആയതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  സര്വശനിക്ഷഭാ  അഭനിയഭാന്
അതനിനുകവണ്ടുന്ന നനിയമന നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)   പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  പ്രഭാമുഖവമുള്ള  കേഭായനികേ  വനികനഭാദങ്ങളനില്  കൂടുതല്
പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനട്ട് സ്കൂളതലത്തനില് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

ആദഭായകേരമലഭാത്ത എയ്ഡഡട്ട്/സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേള

101(4853)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ലപഭാതു  വനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയനില്  2015-16
കേഭാലയളവനില്  നടന്ന  പരനികശഭാധനകേളനില്  ആദഭായകേരമലഭാലത  കേലണത്തനിയ
സ്ഖൂളുകേള, 10 കുടനികേള കപഭാലുമനിലഭാത്തവ, അറുപതനില് തഭാലഴ മഭാത്രലാം കുടനികേളുള്ളവ,
ആദഭായകേരമലഭാത്തവയനില്  എയ്ഡഡട്ട്/സര്ക്കഭാര്  സ്ഖൂളുകേള,  ഒരു  കുടനി
കപഭാലുമനിലഭാലത  പൂടനിയ  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്  എന്നനിങ്ങലന  എത്രലയന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  സ്ഖൂളുകേള  അടച്ചുപുകടണ  അവസ്ഥയണഭാവഭാനുള്ള
കേഭാരണലാം വകുപട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുകവഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  കേലണത്തനിയ  സ്ക്കൂളുകേളുലട  പഠന  നനിലവഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുത്തനി കൂടുതല് കുടനികേലള എത്തനിചട്ട് സ്ഖൂളുകേള നനിലനനിര്ത്തഭാന് നഭാളനിതുവലര
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപട്ട് എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു; വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത സ്ക്കൂളുകേളനിലഭായനി അദവഭാപകേര് ഉളലപലട എത്ര ജതീവനക്കഭാര്
(സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്)  ഉണഭായനിരുന  എനലാം  അവരുലട  ലതഭാഴനില്
സലാംരക്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ എനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)( i) സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് ലപഭാതു വനിദവഭാഭവഭാസ കമഖലയനില് 2015-16 കേഭാലയളവനില്
കേലണത്തനിയ ആദഭായകേരമലഭാത്ത സ്കൂളുകേളുലട എണ്ണലാം -  5715

(ii)  10 കുടനികേള കപഭാലുമനിലഭാത്ത സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളുലട എണ്ണലാം - 144

(iii)  60-ല് തഭാലഴ മഭാത്രലാം കുടനികേള ഉള്ള സ്കൂളുകേള - 3417

(iv)  ആദഭായകേരമലഭാത്ത സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേള - 2606

(v)   ആദഭായകേരമലഭാത്ത എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേള  - 3109

(vi)  ഒരു കുടനികപഭാലുലാം ഇലഭാത്ത സ്കൂളുകേളുലട എണ്ണലാം  - 6

 (ഇവയനില് ഒനലാം അടച്ചുപൂടനിയനിടനില.)

(ബനി) പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലലപ്രവറട്ട് ഇലാംഗതീഷട്ട് മതീഡനിയലാം, സനി.ബനി.എസട്ട്.ഇ.,
ലഎ.സനി.എസട്ട്.ഇ. സ്കൂളുകേള ലമചലപട വനിദവഭാഭവഭാസലാം കുടനികേളക്കട്ട്  നല്കുനലവന്ന
ധഭാരണ  ലപഭാതുസമൂഹത്തനില്  പരക്കഭാനനിടയഭായതുലാം  ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളനില്
ഭഇതനികേ  സഭാഹചേരവങ്ങളുലട  പരനിമനിതനികേളുലാം  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയനില്
ഉയര്നവരഭാറുള്ള അനഭാവശവ വനിവഭാദങ്ങളുലാം കുടനികേള കുറയന്നതനിനുള്ള സഭാഹചേരവലാം
സൃഷ്ടനിലചടുതലവന്നട്ട് വനിലയനിരുത്തലപടുന.

(സനി)  കുടനികേള കുറഞ്ഞുവരുന്ന സ്കൂളുകേലള കേലണത്തനി ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.,
എസട്ട്.എസട്ട്.എ.  വഴനി  നനിരവധനി  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാംലചേയട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  ഇഗതീഷട്ട് മതീഡനിയലാം കഭാസ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയലാം
സ്കൂളുകേളുലട  അടനിസ്ഥഭാനസഇകേരവങ്ങളുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  നനിരവധനി
പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം  ലചേയട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയലാം  അദവഭാപകേര്ക്കട്ട്  പ്രകതവകേ
പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിയലാംവരുന.   കൂടഭാലത  1000  സ്കൂളുകേലള  അനഭാരഭാഷ്ട്ര
നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട് ഉയര്തന്നതനിനുലാം കഭാസ്റൂമുകേള ലലഹലടകേട്ട് ആക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള ലചേയ്തുവരുന. 

(ഡനി) പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേളനിലഭായനി അദവഭാപകേര് ഉളലപലടയള്ള ജതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണലാം 

ഗവണ്ലമന്റെട്ട് - 17,365

എയ്ഡഡട്ട് - 17,122

പ്രസ്തുത  സ്കൂളുകേളനിലല  അദവഭാപകേരുലട  ലതഭാഴനില്  സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട്
നനിലവനില് ഭതീഷണനിലയഭാനലാം ഇല.
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പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള

102(4854)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒന  മുതല്  പതവലര  കഭാസുകേളനിലല  വനിദവഭാര്തനികേളുലട

പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട അചടനിയലാം വനിതരണവലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  2017-18  അദവയന  വര്ഷത്തനില്  ഏലതങനിലുലാം  കഭാസനിലല

പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനിയകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുടനികേളുലട  സര്വകതഭാന്മുഖമഭായ  പുകരഭാഗതനിക്കുതകുന്ന  ലമചലപട

സനിലബസട്ട് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനിയകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കുടനികേളനില് പരനിസ്ഥനിതനി കബഭാധവലാം അധസഭാനശതീലവലാം വളര്തന്നതനിനു

കവണനി  കേഭാര്ഷനികേ  കേരകേഇശല  കമഖലകേളുമഭായനി  ബന്ധലപട  വനിഷയങ്ങള

പഭാഠവപദതനിയനില് ഉളലപടുതകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17-ലല  ഒന്നഭാലാം  വഭാലവലാം  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട  അചടനിയലാം

വനിതരണവലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  രണഭാലാം വഭാലവലാം പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട അചടനിയലാം

വനിതരണവലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) 2017-18  അദവയന  വര്ഷത്തനില്  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള

പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിടനില.  എന്നഭാല് നനിലവനിലുള്ള പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള

ശഭാസതീയമഭായ  പഠനത്തനിനട്ട്  വനികധയമഭാക്കനി  നക്യൂനതകേള  ഉലണങനില്  പരനിഷ്കരനിചട്ട്

കുറമറതഭാക്കനി നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി) കുടനികേളുലട സര്വകതഭാന്മുഖമഭായ പുകരഭാഗതനിക്കുതകുന്ന പഭാഠവപദതനിയലാം

സനിലബസുലാം  പഭാഠപപുസ്തകേങ്ങളുലാം  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം

പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി) കുടനികേളനില് പരനിസ്ഥനിതനി കബഭാധവലാം അധസഭാനശതീലവലാം വളര്തന്നതനിനട്ട്

ഉഇന്നല് നല്കേനിയഭാണട്ട് സ്കൂള പഭാഠവപദതനി രൂപലാം നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
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 പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള യഥഭാസമയലാം വനിതരണലാം ലചേയഭാലത 

അദവയനവലാം പരതീക്ഷകേളുലാം

103(4855)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  സ്കൂളുകേളനില്  ഓണപരതീക്ഷ  നടത്തനിയതട്ട്  എലഭാ
വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം  പഭാഠപുസ്തകേവലാം  ലഭവമഭാക്കനിയതനിനു  കശഷമഭാകണഭാ  എനളള
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  ലഭനിക്കഭാത്ത  വനിദവഭാര്തനികേള  ഏതട്ട്  രതീതനിയനില്
പരതീക്ഷയട്ട് തയഭാലറടുതലവന്നഭാണട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള യഥഭാസമയലാം വനിതരണലാം ലചേയഭാലത അദവയനവലാം
പരതീക്ഷകേളുലാം  നടതന്നതനിലൂലട  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  പഠന നനിലവഭാരലാം  ശരനിയഭായനി
വനിലയനിരുത്തഭാന് കേഴനിയകമഭാലയനള്ള വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള ലഭനിക്കഭാലത പരതീക്ഷ എഴുതനിയ വനിദവഭാര്തനികേളുലട
മൂലവനനിര്ണ്ണയവലാം പഭാഠപുസ്തകേലാം പഠനിചട്ട് പരതീക്ഷ എഴുതുന്നവരുലട മൂലവനനിര്ണ്ണയവലാം
ഒകര  രതീതനിയനില്  നടതന്നതട്ട്  ശരനിയഭാലണന്നട്ട്  കേരുതുനകണഭാലയന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  യഥഭാസമയലാം  വനിതരണലാം  നടത്തഭാത്തതനിലൂലട
വനിദവഭാഭവഭാസ  അവകേഭാശ  നനിയമലാം  ഏലതങനിലുലാം  രതീതനിയനില്  ലലാംഘനിക്കലപടതഭായനി
കേരുതുനലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  -ലല  ഒന്നഭാലാം  വഭാലവലാം  പഭാഠപുസ്തകേ  വനിതരണത്തനിനുകശഷലാം
കഷഭാര്കടജഭായനി  ശദയനില്ലപട  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട  അഡതീഷണല്  റതീ-പ്രനിന്റെട്ട്
ഓര്ഡര്  ലകേ.ബനി.പനി.എസട്ട്.-നട്ട്  നല്കുകേയലാം ലകേ.ബനി.പനി.എസട്ട്.  അവ അചടനിചട്ട്
വനിതരണലാം  നടതന്നതനികനഭാലടഭാപലാം  റവനക്യൂ  ജനിലകേളനില്  അധനികേമുള്ളതുലാം
കുറവള്ളതുമഭായ പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട കേണക്കട്ട് കശഖരനിചട്ട് പഭാഠപുസ്തകേ ഓഫതീസനിലല
ഉകദവഭാഗസ്ഥരുലട  കനരനിട്ടുള്ള  കമല്കനഭാടത്തനില്  അവ  പുനനഃകമതീകേരണലാം
നടത്തനിയതനിലൂലട  ഓണപരതീക്ഷയട്ട്  മുകമ്പ  പഭാഠപുസ്തകേ  വനിതരണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)   പഭാഠപുസ്തകേലാം  ലഭനിചനിടനിലലന്ന  പരഭാതനികേള  ശദയനില്ലപടകപഭാള
തലന്ന  സമകയഭാചേനിതമഭായ  നടപടനിയനിലൂലട  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  പഭാഠപുസ്തകേലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചതനിനഭാല്  പഭാഠപുസ്തകേത്തനിലന്റെ
ലഭവതക്കുറവട്ട് പരതീക്ഷലയ ബഭാധനിചനിടനില.

(സനി)  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള ലഭനിചനിടനിലലന്ന പരഭാതനികേളുലട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉപഡയറകര്,  ജനിലഭാ/ഉപജനിലഭാ  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഓഫതീസര്മഭാര്,
പഭാഠപുസ്തകേ ഓഫതീസനിലല  ജതീവനക്കഭാര്  എന്നനിവരുലട  കൂടഭായ  പരനിശമത്തനിലൂലട
യഥഭാസമയലാം  സ്കൂളുകേളക്കട്ട്  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  എത്തനിച്ചുലകേഭാടുക്കുന്നതനിനട്ട്
കേഴനിഞനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട കഷഭാര്കടജട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി വനിദവഭാഭവഭാസ
ഉപഡയറകര്,  ജനിലഭാ/ഉപജനിലഭാ  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഓഫതീസര്മഭാര്  എന്നനിവരടക്കലാം
പഭാഠപുസ്തകേ  ഓഫതീസനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലാം  ഒരുകപഭാലല  പരനിശമനിചതനിലന്റെ
ഫലമഭായനി  ഓണപരതീക്ഷയമുകമ്പതലന്ന  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  സ്കൂളുകേളനില്
എത്തനിക്കഭാനഭായനിട്ടുണട്ട്.  പഭാഠപുസ്തകേലാം ലഭവമഭാകേഭാലത പരതീക്ഷ എഴുതഭാന് ബുദനിമുടനി
എന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിച പരഭാതനികേലളഭാനലാം ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഇ)  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളക്കട്ട് യഥഭാസമയലാം ഇന്ഡന്റെനിലാംഗട്ട് നല്കുന്നതനില് ചേനില
പനിഴവകേള  സലാംഭവനിചതുമൂലലാം  പഭാഠപുസ്തകേ  വനിതരണത്തനില്  ചേനില  പരഭാതനികേള
ഉയര്നവന്നനിരുനലവങനിലുലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുള്ള  പരഭാതനികേളലക്കലഭാലാം  ഉടനടനി
പരനിഹഭാരലാം  കേലണതകേയലാം  അതുവഴനി  വനിദവഭാഭവഭാസ  അവകേഭാശ  നനിയമലാം
ഉറപ്പുവരുതകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

ലസഷവലനിസ്റ്റേട്ട് അദവഭാപകേരുലട നനിയമനലാം

104(4856)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വനിദവഭാഭവഭാസ  അവകേഭാശ  നനിയമവവവസ്ഥകേള  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്
ലസഷവലനിസ്റ്റേട്ട്  അധവഭാപകേലര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ലപഭാതു  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപട്ട്
എലനങനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വനിദവഭാഭവഭാസ  അവകേഭാശ  നനിയമലാം  2009-ല്  6  മുതല്  8  വലരയള്ള
കഭാസ്സുകേളനില് ആലകേ 100-ല് കൂടുതല് വനിദവഭാര്തനികേള ഉലണങനില് കേലഭാകേഭായനികേ,
പ്രവൃത്തനി പരനിചേയ വനിഷയങ്ങളനില് പഭാര്ടട്ട്  ലലടലാം  ഇന്സ്ട്രേകര്മഭാലര  നനിയമനിക്കഭാന്
വവവസ്ഥ  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   100  കുടനികേളനില്  കൂടുതലുള്ള  യ.പനി.  സ്കൂളനികലയലാം  150
കുടനികേളനില്  കൂടുതലുള്ള  എല്.പനി.സ്കൂളനികലയലാം  കേല  (സഭാഹനിതവലാം,  ചേനിത്രകേല),
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കേഭായനികേ  പ്രവൃത്തനി  പരനിചേയലാം  എന്നതീ  മൂന്നട്ട്  വനിഷയങ്ങളനില്  ലസഷവലനിസ്റ്റേട്ട്
അധവഭാപകേലര  കേരഭാര്  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കേണ്കസഭാളനികഡറഡട്ട്  ശമ്പളലാം
(29,000/മഭാസലാം)  നല്കേനിലക്കഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര മഭാനവവനിഭവകശഷനി  മനഭാലയത്തനിലന്റെ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുലാം  ലകേ.ഇ.ആര്.-ലല  കയഭാഗവതഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
അനുസരനിച്ചുലാം  സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  വവവസ്ഥകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി
നനിയമനിക്കുവഭാന്  എസട്ട്.എസട്ട്.എ.കസ്റ്റേറട്ട്  കപ്രഭാജകട്ട്  ഡയറകലറ  ചുമതലലപടുത്തനി
15-10-2016-ലല  സ.ഉ.   (എലാം.എസട്ട്)  നമ്പര്  170/2016/ലപഭാവനിവ.  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ലസഷവലനിസ്റ്റേട്ട്  അധവഭാപകേലര  അടനിയനരമഭായനി
നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കയഭാഗവതയള്ള
ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളനില്നനിന്നട്ട് അകപക്ഷ ക്ഷണനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  നവലാംബര് ആദവവഭാരലാം
നടക്കുന്ന  ഇന്റെര്വക്യൂവനിലൂലട  അര്ഹതയള്ളവലര  ലതരലഞടുത്തട്ട്  നനിയമനലാം
നല്കേഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

 ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണ യജലാം

105(4857) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് :
ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  'ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജലാം'  എന്ന
കപരനില് ഒരു പദതനി  നടപഭാക്കഭാന് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;  ഉലണങനില് പ്രസ്തുത
പദതനിയലട ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളനിലല  പശ്ചഭാത്തല-പഠന
സഇകേരവങ്ങള ലമചലപടുതന്നതനിനട്ട് ഏലതഭാലക്ക തരത്തനിലുള്ള ഇടലപടലുകേളഭാണട്ട്
നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങലള  അണ്  എയ്ഡഡട്ട്  -
സസകേഭാരവ  വനിദവഭാഭവഭാസ  സ്ഥഭാപനങ്ങകളഭാടട്ട്  കേനിടപനിടനിക്കത്തക്ക  തരത്തനില്
മഭാറനിലയടുക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങകളഭാടട്ട്  പുറലാംതനിരനിഞട്ട് നനില്ക്കുന്ന സമൂഹത്തനിലല
മധവവര്ഗ്ഗത്തനിലന  ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളനികലക്കട്ട്  തനിരനിലകേ  എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ശമങ്ങള ഉണഭാകുകമഭാലയന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ഇ)  ആകഗഭാള  ഭഭാഷയഭായ  ഇലാംഗതീഷട്ട്  ഫലപ്രദമഭായനി  പഠനിപനിക്കുന്നതനില്
ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങള  പനികന്നഭാക്കമഭാണട്ട്  എന്ന  ആകക്ഷപലാം  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്
ഇലാംഗതീഷട്ട്  അധവഭാപനലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത വനിദവഭാലയങ്ങളനില് അക്കഭാദമനികേമഭായലാം ഭഇതനികേമഭായലാം
സഭാമൂഹവപങഭാളനിത്തപരമഭായള്ള മനികേവട്ട് ലലകേവരനിക്കുകേയലാം വനിദവഭാര്തനികകേന്ദ്രതീകൃത
അദവയനത്തനിലൂലട  ആകേര്ഷകേവലാം  ഫലപ്രദവമഭാക്കുകേയലാം  അപ്രകേഭാരലാം
വനിദവഭാലയങ്ങലള  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുകേയമഭാണട്ട്  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ
സലാംരക്ഷണ യജത്തനിലന്റെ പ്രധഭാന ഉകദ്ദേശവലക്ഷവലാം.

(ബനി)  സ്കൂളുകേളുലട പശ്ചഭാത്തല സഇകേരവങ്ങള ലമചലപടുതന്നതനിനട്ട് പഠനലാം
കൂടുതല്  ഫലപ്രദമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ലഎ.സനി.റനി.  അധനിഷനിതമഭായനി  പഭാഠഭഭാഗങ്ങള
വനിനനിമയലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  സഭാമൂഹവ  ഇടലപടലുകേകളഭാലട  പനിന്തുണഭാ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ലമചലപടുതന്നതനിനുമുള്ള  കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേളക്കട്ട്  രൂപലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഒന്പതഭാലാംകഭാസട്ട് വനിദവഭാര്തനികേളുലട ശഭാസലാം, ഗണനിതലാം, മഭാതൃഭഭാഷ
എന്നതീ വനിഷയങ്ങളനിലല പഠന പനിന്നഭാക്കഭാവസ്ഥ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി 'നവപ്രഭ'
എന്ന  ഒരു  പ്രകതവകേ  പദതനി  ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.  വഴനി  നടപഭാക്കനിവരുന.
കുടനികേളനില്  ശഭാസ,  ഗണനിതശഭാസ  ആഭനിമുഖവലാം  വളര്തന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനുപുറത്തട്ട് കദശതീയ പ്രഭാധഭാനവമുള്ള ശഭാസ ഗകവഷണ സ്ഥഭാപനങ്ങള
സന്ദര്ശനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആയനിരലാം കുടനികേളക്കട്ട് അവസരലാം നല്കുകേ.   ഇത്തരത്തനില്
സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനകേത്തട്ട്  ശഭാസ  ഗകവഷണ  പ്രഭാധഭാനവമുള്ള  സ്ഥഭാപനങ്ങള
സന്ദര്ശനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പതനിനഭായനിരലാം  കുടനികേളക്കട്ട്  അവസരലാം  നല്കുനണട്ട്.
സയന്സട്ട്,  ഗണനിതശഭാസ  പഠനലാം  ലമചലപടുതന്നതനിനട്ട്  എസട്ട്.ലഎ.ഇ.ടനി.
കകേരളയലട  സഹഭായകത്തഭാലട  ഇ-കലണനിലാംഗട്ട്  ലമറതീരനിയലുകേളുലാം  മറട്ട്  സഹഭായകേ
ഉപകേരണങ്ങളുലാം  നല്കുകേ,   എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളക്കുലാം  15,000  രൂപയലട
കസഭാര്ട്സട്ട് ഉപകേരണങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയ്യുകേ, കുടനികേളക്കട്ട് കയഭാഗ പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേഇണ്സനിലുമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  എലഭാ
ഫനിസനിക്കല്  എഡബകക്കഷന്  അദവഭാപകേര്ക്കുലാം  അഞദനിവസലത്ത  കയഭാഗ
പരനിശതീലനലാം നല്കുകേ,  പ്രഥമഭാദവഭാപകേരുലട കശഷനി വനികേസനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കദശതീയതലത്തനില്  NUEPA  നടപഭാക്കുന്ന  സ്കൂള  ലതീഡര്ഷനിപട്ട്  ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
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കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  500  പ്രഥമഭാദവഭാപകേര്ക്കട്ട്  നല്കുന്നതഭാണട്ട്.  പഭാഠഭഭാഗത്തനിലല
കേഭാഠനിനവകമഖലകേള  ആയഭാസരഹനിതമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിരനര  മൂലവനനിര്ണ്ണയലാം,
പഭാഠഭാസൂത്രണലാം എന്നനിവയനില് 3 ദനിവസലത്ത കസ്റ്റേര് പരനിശതീലനലാം അദവഭാപകേര്ക്കട്ട്
നല്കുകേ.   ലഭാബട്ട്  ശഭാക്തതീകേരണലാം,  ലലലബറനി  വനികേസനലാം,  കഭാസട്ട്  മുറനികേള
ആകേര്ഷകേമഭാക്കല്,  വര്ക്കട്ട്  എകട്ട്പതീരനിയന്സട്ട്,  ഫനിസനിക്കല്  എഡക്യൂകക്കഷന്
എന്നനിവയലട  പരനികപഭാഷണത്തനിനഭാവശവമഭായ  വസ്തുക്കള  ഉറപ്പുവരുത്തല്,
ലഎ.സനി.റനി.  ലഭാബനിലല  അനുബന്ധ  സഇകേരവലാം  ഒരുക്കല്,  ലലജവപചക്കറനി
കൃഷനിക്കട്ട്  ആവശവമഭായ സഇകേരവങ്ങള ഒരുക്കല് തുടങ്ങനിയ ആവശവങ്ങളക്കഭായനി
എലഭാ സര്ക്കഭാര് ലലഹസ്കൂളുകേളക്കുലാം  50,000  രൂപ സ്കൂള ഗ്രഭാന്റെഭായനി  ലഭവമഭാക്കുലാം.
കുടനികേളുലട  സര്ഗ്ഗഭാത്മകേ  സൃഷ്ടനികേള  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
അവസരലമഭാരുക്കുകേ,  സ്കൂള ലലലബറനികേളനികലക്കട്ട്   അവശവലാംകവണ പുസ്തകേങ്ങള
ലഭവമഭാക്കുകേ  എന്നനിവയഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഓകരഭാ  ബുക്കട്ട്  ലഫയര്
സലാംഘടനിപനിക്കുലാം.  ലപണ്കുടനികേളുലട ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനഭായനി എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം
2  ദനിവസലത്ത  കേവഭാമ്പട്ട്  സലാംഘടനിപനിക്കുലാം.   എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.റനി.  കുടനികേളക്കട്ട്
സലാംസ്ഥഭാനലത്ത 152 കബഭാക്കുകേളനില് വനിവനിധ കമഖലകേളനില് പരനിശതീലനലാം നല്കുലാം.
ലപണ്കുടനികേളുലട സസയലാം പ്രതനികരഭാധകശഷനി വനികേസനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേളരനി,
കേരഭാകട  തുടങ്ങനിയ ആകയഭാധന കേലകേളനില് പരനിശതീലനലാം നല്കുലാം.   ഇന്റെറഭാകതീവട്ട്
കറഡനികയഭാ  കപ്രഭാഗ്രഭാമനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആകേഭാശവഭാണനിയമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  പ്രകതവകേ
വനിദവഭാഭവഭാസ  പരനിപഭാടനി  നടപഭാക്കുലാം.  ഇ-ഗകവണന്സട്ട്  നടപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ
ആദവഘടമഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  14  സ്കൂളുകേളനില്  പരതീക്ഷണഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
'ശഭാലഭാ ദര്പണ്' എന്ന പദതനി നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

(സനി)  അണ്  എയ്ഡഡട്ട്-സസകേഭാരവ  വനിദവഭാഭവഭാസ  സ്ഥഭാപനങ്ങള
ക്കതതീതമഭായനി  ഉയര്ന്ന  നനിലവഭാരലാം  പുലര്തന്നതനിനുലാം  പഠനലാം  ഉറപഭാക്കുന്ന
തരത്തനിലുള്ള  പശ്ചഭാത്തല  സഇകേരവലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങലള ഉത്കൃഷ്ട സ്ഥഭാപനങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുകേ
എന്ന  ഉകദ്ദേശവകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്  സമഗ്ര  വനിദവഭാഭവഭാസ  നവതീകേരണ  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ആയതനികലക്കഭായനി  അക്കഭാദമനികേമഭായലാം  ഭഇതനികേമഭായലാം
മറ്റുമുള്ള  നവതീകേരണ  പദതനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള
വനിദവഭാഭവഭാസ ഘടന,  ബകയഭാലലഡകവഴനിറനി  പഭാര്ക്കട്ട്,  കേലഭാസഭാലാംസഭാരനികേ പഭാര്ക്കട്ട്,
ലലഹലടകേട്ട്  കഭാസട്ട്  റൂലാം  തുടങ്ങനിയവയലാം  ലലപ്രമറനി  സ്കൂളുകേളനിലല  ഇലാംഗതീഷട്ട്  പഠനലാം
ശക്തനിലപടുതന്നതനിനുള്ള  സമഗ്ര  പദതനി  തുടങ്ങനിയവയട്ട്  തുടക്കലാംകുറനിചനിട്ടുണട്ട്.
വനിദവഭാര്തനികകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിദവഭാര്തനികേളുലട
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ബഹുമുഖമഭായ  കേഴനിവകേലള  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനുതകുന്നതരത്തനില്  ഓകരഭാ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലുലാം ഓകരഭാ വനിദവഭാലയങ്ങലള ലതരലഞടുത്തട്ട് കേലഭാകേഭായനികേ
രലാംഗങ്ങളനിലുള്ള  കേഴനിവകേള  വളര്ത്തനിലയടുക്കുന്നതനിനുതകുന്ന  സഇകേരവങ്ങള
ഏര്ലപടുതന്നതനിനുലാം  വവക്തനിഗത  കേഴനിവകേലള  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ലലനപുണവകകേന്ദ്രലാം സജ്ജതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം സ്കൂള ലകബഭാറടറനികേള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
അദവഭാപകേ  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുലാം  ലഎ.സനി.ടനി.  അടനിസ്ഥഭാനലപടുത്തനിയള്ള  പഠനലാം
ശക്തനിലപടുതന്നതനിനുലാം വനിപുലമഭായ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ഉണഭാകുലാം.

(ഇ)  ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളനിലല  ഇലാംഗതീഷട്ട്  പഠനലാം  കൂടുതല്  കേഭാരവക്ഷമ
മഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഫലപ്രദമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപഭാക്കനിവരുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലലപ്രമറനി  കമഖലയനിലല  ഇലാംഗതീഷട്ട്  പഠനലാം
ലമചലപടുതന്നതനിനട്ട്  അദവഭാപകേര്ക്കട്ട്  പ്രകതവകേ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനി
ആവനിഷ്കരനിച്ചുകേഴനിഞനിട്ടുണട്ട്.   ഇലാംഗതീഷട്ട്  വഭായനഭാ  ലമറതീരനിയല്  തയഭാറഭാക്കല്,
ഇലാംഗതീഷട്ട് കേവഭാമ്പുകേള സലാംഘടനിപനിക്കല്,  ഡനിജനിറല് ലടകട്ട്റട്ട്,  മളടനിമതീഡനിയ കഭാസട്ട്
റൂമുകേള,  വര്ക്കട്ട്  ഷതീറ്റുകേള,  ആശയ  വനിനനിമയ  കശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
അവസരങ്ങള  ഇലാംഗതീഷട്ട്  ലഫസ്റ്റേട്ട്,  കബഭാഗുകേള  തുടങ്ങനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിവരുന.

 അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത സ്കൂളുകേള

106(4858) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് 
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത സ്കൂളുകേളനില് പഠനിക്കുന്ന എടട്ട്, ഒമ്പതട്ട് കഭാസുകേളനിലല
വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  തുടര്  പഠനത്തനിനട്ട്  ലപഭാതു  വനിദവഭാലയത്തനില്  പ്രകവശനലാം
നല്കേഭാന് ഉത്തരവകണഭാ; എങനില് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അദവയന വര്ഷലാം തുടങ്ങനി മൂന മഭാസലാം പനിന്നനിടതനിനഭാല് അപ്രകേഭാരലാം
പ്രകവശനലാം ലഭനിക്കുന്ന വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട് ഹഭാജര് കുറവനിലന്റെ പ്രശലാം ഉണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  നഷ്ടലപട  കഭാസ്സുകേള  നനികേതവഭാന്
സ്കൂളതലത്തനില് സലാംവനിധഭാനലാം ലചേയ്യുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഇകപഭാള  ഇറക്കനിയ  ഉത്തരവട്ട്  ഈ  അദവയന
വര്ഷകത്തക്കട്ട് മഭാത്രലാം ബഭാധകേമഭായനിട്ടുള്ളതഭാകണഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. *

(ബനി)  കകേരള വനിദവഭാഭവഭാസ ചേടലാം അദവഭായലാം VII  റൂള  9(2) പ്രകേഭാരലാം 40%
വലരയളള  ഹഭാജര്  കുറവട്ട്  മഭാപഭാക്കഭാനുള്ള  അധനികേഭാരലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ
ഓഫതീസര്ക്കുണട്ട്.  ഇഇ  വര്ഷലാം  അതനില്  കൂടുതല്  കേഭാലയളവട്ട്
മഭാപഭാകക്കണനിവന്നഭാല് സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിക്കുന്ന അകപക്ഷയലട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
പ്രകതവകേ കകേസഭായനി പരനിഗണനിചട്ട് ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്തതഭാലണങനിലുലാം  മലറഭാരു  സ്കൂളനില്  പഠനിച്ചു
ലകേഭാണനിരുന്നവരഭായതനിനഭാല്  ഇത്തരലാം  കുടനികേളക്കട്ട്  തുടര്പഠനലാം  ഒരു
പ്രശമഭാകേഭാറനില.

(ഡനി) അലത.  2016-17 അദവയന വര്ഷകത്തക്കട്ട് മഭാത്രമുള്ളതഭാണട്ട് പ്രസ്തുത
ഉത്തരവട്ട്.

 മതനനിരകപക്ഷമലഭാത്ത പഭാഠവപദതനി

107(4859)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എറണഭാകുളലാം ചേക്കര പറമ്പനിനു സമതീപമുള്ള സനി.ബനി.എസട്ട്.ഇ.  സ്കൂളനില്
മതനനിരകപക്ഷമലഭാത്ത  പഭാഠവപദതനി  നടപഭാക്കനിലയന്ന  പരഭാതനിയനില്  എന്തു
നടപടനിയഭാണട്ട് എടുത്തലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സ്കൂളനിലന്റെ  മഭാകനജ് ലമന്റെഭായ  പതീസട്ട്  ഫഇകണഷനട്ട്
സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് എത്ര സ്കൂളുകേളുലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സ്കൂളുകേളനില് പഭാഠവ പദതനികേളനിലുലാം,  നടത്തനിപനിലുലാം മകതതര സസഭഭാവലാം

പൂലര്ത്തഭാത്ത  സനി.ബനി.എസട്ട്.ഇ.  സ്കൂളുകേലള  കേലണതന്നതനിനുലാം  നടപടനി

എടുക്കുന്നതനിനുലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശമുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ ) വകുപ്പുതല അകനസഷണലാം നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  എന്.ഒ.സനി.-ക്കട്ട്  അകപക്ഷനിചനിട്ടുള്ള  ഏഴട്ട്
സ്കൂളുകേളുണട്ട്.

(സനി)  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  തതീരുമഭാനലമടു
ക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

ലതരലഞടുപ്പുകേളനില് മത്സരനിക്കുന്ന എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂള
അദവഭാപകേര്

108(4860)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളനികലക്കട്ട് നടക്കുന്ന ലതരലഞടുപ്പുകേളനില്
മത്സരനിക്കുന്ന  എയ്ഡഡട്ട്  സ്ക്കൂള  അദവഭാപകേര്  തുടര്ചയഭായനി  അവധനിലയടുക്കുകേയലാം
അക്കഭാഡമനികേട്ട് കേഭാരവങ്ങളനില് കവണത്ര ശദനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന്നതഭായ ആകക്ഷപലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലതരലഞടുപനില് മത്സരനിക്കുന്ന അദവഭാപകേര് വനിജയനിച്ചുകേഴനിഞഭാല്
ലതരലഞടുക്കലപടുന്ന  കേഭാലയളവനില്  അവധനിലയടുക്കണലമന്ന  വവവസ്ഥ
ലകേഭാണ്ടുവരഭാനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന് തയഭാറഭാവകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

 ഇന്റെര്ലനറനികനഭാടുള്ള അശഭാസതീയ സമതീപനലാം

109(4861)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി  :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇന്റെര്ലനറനികനഭാടുള്ള  അശഭാസതീയ  സമതീപനലാം  വനിദവഭാര്തനികേളക്കനിടയനില്
സസബര് നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കുലാം ഇന്റെര്ലനറനിലന്റെ പ്രകയഭാജനലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് ലതറഭായ
ആശയങ്ങളക്കുലാം വഴനിമരുന്നനിടുന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഫലപ്രദവലാം  സുരക്ഷനിതവമഭായനി  ഇന്റെര്ലനറട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട്
വനിദവഭാര്തനികേളനില്  അവകബഭാധലാം  ഉണഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലമന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സ്കൂളുകേളനില്  ഇന്റെര്ലനറട്ട്  ലഭവമഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ഭദവലാം
സുരക്ഷനിതവമഭായ  ഇന്റെര്ലനറട്ട്  ഉപകയഭാഗലാം  ഉറപ്പുവരുതവഭാന്  നനിര്കദ്ദേശലാം
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.   ലഎ.സനി.ടനി.  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളനില്  ഇന്റെര്ലനറട്ട്  സുരക്ഷനിതതസലാം
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിനുപുറകമ  വനിദവഭാലയങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  വനിപുലമഭായ
ലലസബര് സുരക്ഷഭാ പരനിപഭാടനികേള നടതന്നതനിനട്ട് ലഎ.റനി. @ സ്കൂള ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.
വനിദവഭാര്തനികേള  ഫലപ്രദവലാം  സുരക്ഷനിതവമഭായ  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  ഇന്റെര്ലനറട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നലതന്നട്ട്  സ്കൂള  അധനികൃതര്  ഉറപഭാകക്കണതനികലക്കട്ട്
പ്രഥമഭാധവഭാപകേര്ക്കുലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  തലത്തനില്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സ്കൂളുകേളനില് ലമഭാലലബല് കഫഭാണ്, കഫസട്ട് ബുക്കട്ട്, വഭാടട്ട്സട്ട്
ആപട്ട്  എന്നനിവയട്ട്  കനരലത്തതലന്ന  വനിലകക്കര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഫലപ്രദവലാം
സുരക്ഷനിതവമഭായനി ഇന്റെര്ലനറട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട് വനിദവഭാര്തനികേളനില് അവകബഭാധലാം
ഉണഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സ്കൂളതലലാം  മുതല് സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളനില്
Cyber  Crime/Cyber  Law  എന്നതീ  വനിഷയങ്ങളനില്  വനിദഗ്ദ്ധരഭായവരുലട  കഭാസ്സുകേള
നടത്തഭാറുണട്ട്.

 വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട് സഇജനവമഭായനി യൂണനികഫഭാലാം

110(4862) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

എടഭാലാം  കഭാസ്സട്ട്  വലരയള്ള  എലഭാ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം  സഇജനവമഭായനി
യൂണനികഫഭാലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള
സസതീകേരനിലചന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

1  മുതല്  8  വലര  കഭാസുകേളനിലല  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനിലല
കുടനികേളക്കഭാണട്ട് സഇജനവമഭായനി യൂണനികഫഭാലാം നല്കേനിവരുന്നതട്ട്. 2016-17  അദവയന
വര്ഷത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിലല  മുഴുവന്  ലപണ്കുടനികേളക്കുലാം  എ.പനി.എല്.
വനിഭഭാഗലാം ഒഴനിലകേയളള ആണ്കുടനികേളക്കുലാം യൂണനികഫഭാമനിനഭായനി  400 രൂപ നനിരക്കനില്
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  പണലാം അനുവദനിചനിരുന.   തുടര്ന്നട്ട്  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്
സ്കൂളുകേളനിലല  1  മുതല്  8  വലര  കഭാസുകേളനിലല  എ.പനി.എല്./  ബനി.പനി.എല്.
വവതവഭാസമനിലഭാലത  മുഴുവന്  ആണ്കുടനികേളക്കുലാം  ലപണ്കുടനികേളക്കുലാം  400  രൂപ
നനിരക്കനില്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്   22-9-2016  -ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്
(ലലകേ) 160/16/  ലപഭാ.വനി.വ. തതീയതനി പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനിയലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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 ലക്ചേറര്മഭാരുലട നനിയമനലാം

111(4863) ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  1998-99,  1999-2000,  2000-2001  വര്ഷങ്ങളനില്  കകേഭാകളജുകേളനില്
അനുവദനിച  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേളനികലക്കുളള  ലക്ചേറര്മഭാരുലട  നനിയമനലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ഏലതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള  നനിയനണങ്ങകളഭാ  നനിബന്ധനകേകളഭാ
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  അനുവദനിച  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേലള  സലാംബന്ധനിച
നനിബന്ധനകേള  നനിഷ്ക്കര്ഷനിച്ചു  ലകേഭാണ്ടുള്ള  മൂന്നട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേളുലട  പകേര്പട്ട്
സഭയലട കമശപ്പുറത്തട്ട് വയഭാകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിച കകേഭാഴ്സുകേളനില് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയ നനിബന്ധനകേള എലനലഭാലാം;

(ഡനി)  കമല്പറഞ  മൂന്നട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേളനില്  പ്രതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന്ന
നനിബന്ധനകേള ഒന തലന്നയഭാകണഭാ അകതഭാ വവതവസ്തമഭാകണഭാ എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) വവതവസ്തമഭാലണങനില് ഒരു വര്ഷലാം അനുവദനിച കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട് ഏര്ലപടുത്തനിയ
നനിബന്ധനകേള  മലറഭാരു  വര്ഷലാം  അനുവദനിച  കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട്  നനിയമപരമഭായനി
ബഭാധകേമഭാക്കഭാകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   1998-99,  1999-2000,  2000-01  വര്ഷങ്ങളനില്  കകേഭാകളജുകേളനില്
അനുവദനിച  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേളനികലയള്ള  ലക്ചേറര്മഭാരുലട  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സഭാമ്പത്തനികേ പരനിമനിതനിമൂലലാം നനിയനണങ്ങള ഉണഭായനിരുന.

(ബനി)  1998-99,  1999-2000  എന്നതീ  വര്ഷങ്ങളനില്  ആര്ട്സട്ട്  &  സയന്സട്ട്
കകേഭാകളജുകേളനില്  കകേഭാഴ്സുകേള  അനുവദനിചതുസലാംബന്ധനിച  ഉത്തരവകേളുലട  പകേര്പട്ട്
ഇകതഭാലടഭാപലാം കചേര്ക്കുന. *

2000-01 വര്ഷത്തനില്  ഇതുസലാംബന്ധനിച  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചതഭായനി
കേഭാണന്നനില.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  1998-99-ല്  പുറലപടുവനിച  9-11-1998-  ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്
(എലാം എസട്ട്)  നമ്പര്  134/98/ഉവനിവ.  പ്രകേഭാരലാം  1998-99  വര്ഷത്തനില് അനുവദനിച പുതനിയ
കകേഭാഴ്സുകേളനിലല നനിയമനങ്ങളനില് സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അധനികേ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധവത വരുവഭാന്
പഭാടനില എന്നട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിരുന.  9-11-1998-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് (എലാം എസട്ട്.) നമ്പര്
134/98/ഉവനിവ.-നട്ട്  തുടര്ചയഭായനി  പുറലപടുവനിച  13-1-1999-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്
(എലാം  എസട്ട്)  നമ്പര്  07/99/ഉവനിവ.  എന്ന  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം,  മുന്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള  തുടങ്ങുന്നതനിനഭായനി  ബജറനില്  അനുവദനിച  ഒരുകകേഭാടനി  രൂപ  ഗസ്റ്റേട്ട്
ലക്ചേറര്മഭാരുലട  ലചേലവനിനഭായലാം  മഭാലനിയന്കേര  എസട്ട്.എന്.എലാം.  കകേഭാകളജനിലല
എലാം.എസട്ട്.സനി.  ലകേമനിസ്ട്രേനി  കകേഭാഴനിനുപകേരലാം  എലാം.എസട്ട്.സനി.  ഫനിസനികട്ട്  കകേഭാഴട്ട്
തുടങ്ങുന്നതനിനുമഭായനി  അനുവദനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനിരുന.  1999-2000-ലല  6-12-1999-ല്
പുറലപടുവനിച  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (എലാം  എസട്ട്.)  നമ്പര്  162/99/ഉവനിവ.  പ്രകേഭാരലാം
1999-2000 വര്ഷത്തനില് അനുവദനിച പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേളനിലല അദവഭാപകേ നനിയമനത്തനിലന്റെ
ലചേലവട്ട് ബജറട്ട് അകലഭാടട്ട്ലമന്റെനില് കൂടുതല് ആകേഭാന് പഭാടനില എന്നതഭായനിരുന നനിബന്ധന.

2000-2001  വര്ഷത്തനില്  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള  അനുവദനിചതഭായനി  കേഭാണന്നനില.
എന്നഭാല്  30-7-2001-ല്  പുറലപടുവനിച  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (എലാം  എസട്ട്.)
നമ്പര്  90/2001/ഉവനിവ.  പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിച പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള കേഭാരണലാം സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധവത  വരുവഭാന്  പഭാടനില  എന്നട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.  കൂടഭാലത  മുന്പട്ട്
അനുവദനിച  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള  കേഭാരണലാം  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധവത
ഉണഭാക്കുന്നപക്ഷലാം  കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട്  മഭാറലാം  വരുത്തഭാനുലാം  പ്രസ്തുത  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനില്
നനിബന്ധന ഉണഭായനിരുന.  മഭാത്രമല വര്ക്കട്ട് കലഭാഡട്ട് കേണക്കഭാക്കനി സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധവത
ഉണഭാകേഭാലത  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള  നടതന്നതനിനുലാം  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവനില്
വവക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി&ഇ) വവതവസ്തമഭാണട്ട്.  ഒരു വര്ഷലാം അനുവദനിച കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട് ഏര്ലപടുത്തനിയ
നനിബന്ധനകേള  മലറഭാരു  വര്ഷലാം  അനുവദനിച  കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട്  ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി
കേഭാണന്നനില.

 ഇ. ലകേ. നഭായനഭാര് ലമകമ്മേഭാറനിയല് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാകളജനില് പുതനിയ

 കകേഭാഴ്സുകേള

112 (4864) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല മലകയഭാര-കുടനികയറ  കമഖലയനിലല  ഏകേ
സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജഭായ  ഇ.ലകേ.  നഭായനഭാര്  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  ഗവ.  കകേഭാകളജനില്



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 171

പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട്  ആവശവമഭായ  പശ്ചഭാത്തല  സഇകേരവങ്ങള  ഉണഭായനിട്ടുലാം
കകേഭാഴ്സുകേള  അനുവദനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  സവകുന്നതനിനഭാല്  ഈ  കമഖലയനിലല
വനിദവഭാര്തനികേള  വനിദൂര  സ്ഥലങ്ങലള  ആശയനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കകേഭാകളജനില് പുതനിയ യ.ജനി./പനി.ജനി.  കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.   ഇ.  ലകേ.  നഭായനഭാര്  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  ഗവ.  കകേഭാകളജട്ട്  പുതനിയ
കകേഭാഴ്സുകേളക്കഭായനി കേണ്ണൂര് യൂണനികവഴനിറനിയനില് ഇതുവലര അകപക്ഷ സമര്പനിചനിടനില.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

 കലഭാ കകേഭാകളജുകേളനിലല ലസമസ്റ്റേര് പരതീക്ഷ

113  (4865)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  കലഭാ  കകേഭാകളജുകേളനില്  രണഭാലാം  ലസമസ്റ്റേര്  പഠനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുലാം  ഒന്നഭാലാം  ലസമസ്റ്റേര്  പരതീക്ഷകേള  നടത്തഭാത്തതുലാം  പരതീക്ഷഭാ
തതീയതനികേള  കപഭാലുലാം  നനിശ്ചയനിക്കഭാത്തതുലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അടുത്ത ലസമസ്റ്റേറുകേളനിലല കഭാസ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനു മുന്പഭായനി
ഓകരഭാ  ലസമസ്റ്റേര്  പരതീക്ഷകേളുലാം  നടതന്നതനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) എല്. എല്. ബനി. അഡനിഷനട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നതുലകേഭാണഭാണട്ട്
ഒന്നഭാലാം ലസമസ്റ്റേര് പരതീക്ഷകേള രണഭാലാം ലസമസ്റ്റേര് കഭാസുകേള ആരലാംഭനിചതനിനുകശഷലാം
നടകത്തണനിവരുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല് മറ്റു ലസമസ്റ്റേര് പരതീക്ഷകേള കൃതവസമയതതലന്ന
നടത്തഭാറുണട്ട്.
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 പ്രതീ-ഡനിഗ്രനി നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതട്ട്

114(4866) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാകളജുകേളനില്  നനിനലാം  പ്രതീ-ഡനിഗ്രനി  കകേഭാഴ്സുകേള  കവര്ലപടുത്തനിയതട്ട്
എന്നഭായനിരുന;

(ബനി)  3-7-1997-ലല  11899/ബനി1/97/ഉ.വനി.വ  നമ്പര്  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 1998-99, 1999-2000, 2000-2001  കേഭാലഘടങ്ങളനില് ഡനിഗ്രനി കകേഭാഴനിനട്ട്
അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയ മഭാകനലജ്മെന്റെട്ട് കകേഭാകളജുകേളുലട പടനികേ ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  20-8-2010-നു  മുന്പട്ട്  പ്രസ്തുത  കകേഭാഴ്സുകേള  സുഗമമഭായനി  നടതന്നതനിനട്ട്
എത്ര  ലക്ചേറര്മഭാലര  നനിയമനിചനിരുന;  അവരനില്  എത്ര  കപരുലട  കസവനമഭാണട്ട്
റഗുലസറസട്ട് ലചേയതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  മന്നഭാനനിയ  കകേഭാകളജനില്  സസകക്കഭാളജനി  ലക്ചേററഭായനി  നനിയമനലാം  ലഭനിച
വവക്തനിയലട  2  വര്ഷലത്ത സര്വതീസട്ട്  റഗുലസറസട്ട്  ലചേയനിടനില എനലാം നഭാളനിതുവലര
ടനിയഭാനട്ട് കവതനലാം നല്കേനിയനിടനില എനമുള്ള വനിഷയലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1997-ലഭാണട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനില്നനിനലാം  പ്രതീ-ഡനിഗ്രനി  കകേഭാഴ്സുകേള
കവര്ലപടുത്തനിയതട്ട്.

(ബനി) പ്രസ്തുത നമ്പരനില് ഒരു സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് ഇറങ്ങനിയനിടനില.  എന്നഭാല് പ്രതീ-
ഡനിഗ്രനി  കകേഭാഴ്സുകേള  കവര്ലപടുത്തനിയതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  എലാംപകവര്ഡട്ട്  കേമ്മേനിറനി
പുറത്തനിറക്കനിയനിട്ടുള്ള ഇകത നമ്പരഭായള്ള നടപടനികമത്തനിലന്റെ കകേഭാകളജട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ
ഡയറകര് ലഭവമഭാക്കനിയ പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

(സനി) പടനികേ ഇകതഭാലടഭാപലാം നല്കുന. *(അനുബന്ധലാം)

(ഡനി) ലക്ചേറര്മഭാരുലട കൃതവമഭായ വനിവരലാം കകഭാഡതീകേരനിക്കലപടനിടനില.  അത്തരലാം
അദവഭാപകേരനില്  ചേനിലര്  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്  കകേസട്ട്  ഫയല്  ലചേയതനിലന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  നല്കേനിയ  കകേഭാടതനിവനിധനി  നടപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 173

11-9-2015-  ല്  G.O. (MS)  No.  580/15/H.Edn.   നമ്പരനില്  20-8-2010-  നുമുമ്പട്ട്
നനിയമനലാം  ലഭനിചവര്ക്കട്ട്  ശമ്പളലാം  അനുവദനിക്കുകേയലാം  പ്രസ്തുത  ശമ്പളലാം  പനി.എഫട്ട്.
അക്കഇണനില് ലയനിപനിക്കഭാനുലാം അതനിലന  5  വര്ഷലത്ത കേഭാലഭാവധനി  കേഴനിഞ്ഞുമഭാത്രകമ
പനിന്വലനിക്കഭാവ എന്നട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുമുണട്ട്.

(ഇ)  ശതീമതനി  പ്രതനിഭ  എസട്ട്.  നഭായര്  എന്ന  അദവഭാപനികേയലട  ശമ്പളലാം
അനുവദനിക്കുന്ന വനിഷയലാം നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.

 എടതസ ലസന്റെട്ട് അകലഭാഷവസട്ട് കകേഭാകളജനില് പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള

115  (4867)  ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴ ജനിലയനിലല എടതസ ലസന്റെട്ട് അകലഭാഷവസട്ട്  കകേഭാകളജനില് ബനി.
എ.  മലയഭാളലാം  എയ്ഡഡട്ട്  കകേഭാഴട്ട്  തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട്  ഉന്നത  വനിദവഭാഭവഭാസ  (ബനി)
വകുപനിലന്റെ  12-9-2013-ലല  സ.ഉ(സകേ)  നമ്പര്  615/13/ഉ.വനി.വ  പ്രകേഭാരലാം,
സസതീകേരനിച നടപടനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാകളജനില്  എലാം.എസട്ട്.സനി.  (സുകവഭാളജനി),  കേമ്പക്യൂടര്
ലമയനിന്റെനന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ഇലകകഭാണനികനില്  ലസല്ഫട്ട്  സഫനഭാന്സനിലാംഗട്ട്  യ.  ജനി.
കകേഭാഴട്ട്  എന്നനിവ  തുടങ്ങണലമന്ന  ആവശവത്തനിന്കമല്  സസതീകേരനിച  നടപടനിയലട
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനിലല  എടതസ  ലസന്റെട്ട്  അകലഭാഷവസട്ട്  കകേഭാകളജനില്
ബനി.എ.  മലയഭാളലാം  എയ്ഡഡട്ട്  കകേഭാഴട്ട്  തുടങ്ങുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  ലപ്രഭാകപഭാസല്
സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  12-9-2013-ലല സ.ഉ.   (ലലകേ)  നമ്പര്  615/13/
ഉ.വനി.വ   പ്രകേഭാരലാം  ഇഇ  കകേഭാകളജനില്  നനിബന്ധനകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി
എലാം.എസട്ട്.സനി. സുകവഭാളജനി കകേഭാഴട്ട് തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട് അനുവഭാദലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാകളജനില്  എലാം.എസട്ട്.സനി.  (സുകവഭാളജനി)  ലസല്ഫട്ട്
ലലഫനഭാന്സനിലാംഗട്ട്  കകേഭാഴട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിച അകപക്ഷ സര്ക്കഭാരനില്
ലഭനിചതഭായനി  കേഭാണന്നനില.  കേമ്പക്യൂടര്  ലമയനിന്റെനന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ഇലകകഭാണനികനില്
ലസല്ഫട്ട്  ലലഫനഭാന്സനിലാംഗട്ട്  യ.ജനി.  കകേഭാഴട്ട്  അനുവദനിക്കണലമന്ന  ആവശവലാം
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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 ഉന്നത വനിദവഭാഭവഭാസ രലാംഗത്തട്ട് കകേരളത്തനിലന്റെ എന്കറഭാളലമന്റെട്ട്
കറകഷവഭാ

116  (4868)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഉന്നത വനിദവഭാഭവഭാസ രലാംഗത്തട്ട് കകേരളത്തനിലന്റെ എന്കറഭാളലമന്റെട്ട് കറകഷവഭാ
തൃപ്തനികേരമഭാകണഭാ;  അലലങനില് പ്രസ്തുത കറകഷവഭാ വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(ബനി) ഉന്നത വനിദവഭാഭവഭാസ രലാംഗലത്ത എന്കറഭാളലമന്റെട്ട് കറകഷവഭാ ജനില തനിരനിചട്ട്
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയ  ശരഭാശരനിയമഭായനി  തഭാരതമവലപടുതകമ്പഭാള  ഉന്നത
വനിദവഭാഭവഭാസ രലാംഗത്തട്ട് കകേരളത്തനിലന്റെ എന്കറഭാളലമന്റെട്ട് കറകഷവഭാ തൃപ്തനികേരമഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഉന്നതവനിദവഭാഭവഭാസ രലാംഗലത്ത എന്കറഭാളലമന്റെട്ട് കറകഷവഭാ ജനില തനിരനിചട്ട്
സൂക്ഷനിചനിടനില.

 ഡനിഗ്രനി പ്രകവശന നടപടനി 

117 (4869) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനില് നടപ്പു വനിദവഭാഭവഭാസ വര്ഷത്തനില് ഡനിഗ്രനി പ്രകവശനത്തനിനട്ട്
സസതീകേരനിച നടപടനികമലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരവത്തനില്  മുന്കേഭാലങ്ങളനില്  സസതീകേരനിച്ചുവന്ന  നയലാം
എനഭായനിരുന എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഓണ്സലന് അകലഭാട്ടുലമനകേളക്കുകശഷലാം ലപ്രഭാഫഷണല് അഡനിഷന്
പൂര്ത്തനിയഭാവലാം മുമ്പട്ട്, എലഭാ ഒഴനിവകേളനികലക്കുലാം കസഭാടട്ട് അഡനിഷന് നടത്തഭാന് കകേരള
യൂണനികവഴനിറനിയലട കേതീഴനിലല കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട് അനുമതനി നലനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
അതു ലകേഭാണ്ടുള്ള കനടലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 
(എ)  ബനിരുദ പ്രകവശനത്തനിനട്ട്  30-9-2016  വലര സമയ പരനിധനി സര്ക്കഭാര്

നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.  വനിവനിധ  സര്വകേലഭാശഭാലകേള  അവലലാംബനിച  തതീയതനി
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. *

(ബനി)   കേണ്ണൂര്  യൂണനികവഴനിറനി  2015-16  അദവയന  വര്ഷലാം  മുതല്
ഏകേജഭാലകേ  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനിയലാം  അതനിനുമുന്പട്ട്  അതഭാതട്ട്  കകേഭാകളജുകേള
മുകഖനയമഭാണട്ട് പ്രകവശനലാം നടത്തനിയനിരുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല് 2012  അദവയനവര്ഷലാം
മുതല്  കകേരള  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  ലസന്ടലലലസ്ഡട്ട്  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്
ഓണ്ലലലന്  സലാംവനിധഭാനമഭായനിരുന.  മുന്വര്ഷങ്ങളനില്  മൂന്നട്ട്  ഓണ്ലലലന്
അകലഭാട്ടുലമനകേളക്കു കശഷലാം സസഭാശയ കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട് സസനമഭായനി അഡനിഷന്
നടതന്നതനിനുള്ള  അനുവഭാദലാം  നല്കേനിയനിരുന.   പ്രകവശനലാം  അവസഭാനനിക്കുന്ന
ഘടത്തനില്  മറട്ട്  അഫനിലനികയറഡട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  ഒഴനിവള്ള  സതീറ്റുകേളനികലയട്ട്
കസഭാടട്ട്  അഡനിഷന്  നടതന്നതനിനുള്ള  അനുവഭാദലാം  നല്കേനിയനിരുന.   കേഭാലനിക്കറട്ട്
സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  2014-15  മുതല്  ബനിരുദ  പ്രകവശനലാം  ഏകേജഭാലകേലാം
വഴനിയഭാണട്ട്.  2011 വര്ഷലാം മുതല് എലാം.ജനി.-യനില് ബനിരുദ പ്രകവശനലാം ഏകേജഭാലകേലാം
വഴനിയഭാണട്ട്.

(സനി)  ഓണ്ലലലന്   അകലഭാട്ടുലമനകേളക്കുകശഷലാം  ലപ്രഭാഫഷണല്
അഡനിഷന് പൂര്ത്തനിയഭാവലാം മുമ്പട്ട്, നനിലവനിലുള്ള ഒഴനിവകേളനികലക്കട്ട് കസഭാടട്ട് അഡനിഷന്
നടത്തഭാന് കകേരള യൂണനികവഴനിറനി  അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   കസഭാടട്ട്  അഡനിഷന്
അതഭാതട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനില്വചട്ട്  നടതന്നതട്ട്  പ്രകദശവഭാസനികേളഭായ  കുടനികേളക്കട്ട്
അഡനിഷന്  ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  പരമഭാവധനി  ഒഴനിവകേള  നനികേതന്നതനിനുലാം
സഹഭായകേമഭായനിട്ടുണട്ട് എന്നതഭാണട്ട് വനിലയനിരുത്തല്.

ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല കുളക്കട സനില് പഭാര്ക്കനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം 
118 (4870)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  അഡതീഷണല്  സനില്  അകേസനിസനിഷന്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  പ്രകേഭാരലാം

ലകേഭാലലാംജനിലയനില്  കുളക്കട  സനില്  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഇകപഭാള  ഏതു
ഘടത്തനിലഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനിയലട  ലടന്ഡര് നടപടനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുതകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം 

(എ  &  ബനി)  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  കുളക്കട  കേമ്മേക്യൂണനിറനി  സനില്  പഭാര്ക്കട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവണനി 26-2-2016-നട്ട് ലടണര് ക്ഷണനിക്കുകേയലാം 15-4-2016-നു
ലടണര്  തുറക്കുകേയലാം  ലചേയ്തു.  കയഭാഗവരഭായ  കലലക്കഭാര്  ഇലഭാതനിരുന്ന
സഭാഹചേരവത്തനില്  ഇഇ  പ്രവൃത്തനി  12-8-2016-ല്  റതീലടണര്  ലചേയ്തു.   തുടര്ന്നട്ട്
ലടകനിക്കല് ബനിഡട്ട് ഇവഭാലുകവഷന് ലചേയ്യുകേയലാം ഫനിനഭാന്ഷവല് ബനിഡട്ട്  18-10-2016-ല്
തുറക്കുകേയലാം  ലചേയ്തു.   തുടര്നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന്ന  മുറയട്ട്  പ്രസ്തുത
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി അവഭാര്ഡട്ട് ലചേയ്യുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

മന്നഭാനനിയ കകേഭാകളജട്ട് ഓഫട്ട് ആര്ട്സട്ട്  & സയന്സട്ട് 

119  (4871)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  പഭാകങ്ങഭാടട്ട്  മന്നഭാനനിയ  കകേഭാകളജട്ട്  ഓഫട്ട്  ആര്ട്സട്ട്  &
സയന്സനില് എന്നഭാണട്ട് ബനി.കകേഭാലാം (ടനി.ടനി.എലാം.) കകേഭാഴട്ട് അനുവദനിചതട്ട്;

(ബനി)  പ്രസ്തപ്പുത  കകേഭാകളജനികലയട്ട്  ലലസകക്കഭാളജനി  ലക്ചേറര്  തസ്തനികേ
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  യൂണനികവഴനിറനി  1-4-2004  തതീയതനിയനില്  ACFV/24000/
2000 നമ്പര് കേത്തട്ട് പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിരുകന്നഭാ;

(സനി)  ലലസകക്കഭാളജനി  ലക്ചേറര്  തസ്തനികേയനികലയട്ട്  സര്ക്കഭാര്  പ്രതനിനനിധനികേളുലാം
യൂണനികവഴനിറനി  പ്രതനിനനിധനികേളുലാം  ഉളലപട  ഇന്റെര്വക്യൂ  കബഭാര്ഡഭാകണഭാ  ലതരലഞടുപട്ട്
നടത്തനി നനിയമനലാം നല്കേനിയതട്ട്;

(ഡനി)  എയ്ഡഡട്ട്  കകേഭാകളജനികലകക്കഭാ  സസഭാശയ  കകേഭാകളജനികലകക്കഭാ  ഗസ്റ്റേട്ട്
ലക്ചേറര്മഭാലര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ലസലക്ഷന്  കബഭാര്ഡനികലക്കട്ട്  സര്ക്കഭാരുലാം
യൂണനികവഴനിറനിയലാം പ്രതനിനനിധനികേലള അയയഭാറുകണഭാ;

(ഇ) ലലസകക്കഭാളജനി ലക്ചേറര് ആയനി നനിയമനലാം നല്കേനിയ ഉകദവഭാഗഭാര്തനിയലട
നനിയമന  ഉത്തരവനില്  ഗസ്റ്റേട്ട്  ലക്ചേറര്  ആയനിടഭാണട്ട്  നനിയമനിചതട്ട്  എന്നട്ട്
പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുകണഭാ; നനിയമന ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് നല്കേഭാകമഭാ;

(എഫട്ട്)  സ്ഥനിരമഭായനിടഭായനിരുകന്നഭാ ഗസ്റ്റേട്ട്  ലക്ചേറര് ആയനിടഭായനിരുകന്നഭാ പ്രസ്തുത
നനിയമനലാം എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  1999-2000  അദവയന  വര്ഷത്തനിലഭാണട്ട്  പഭാകങ്ങഭാടട്ട്  മന്നഭാനനിയ
കകേഭാകളജനില്  ബനി.കകേഭാലാം (ടനി.ടനി.എലാം.) കകേഭാഴനിനട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയതട്ട്.

(ബനി) നല്കേനിയനിരുന.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 177

(സനി) അലത.

(ഡനി) ഇല.

(ഇ)  ഇല.  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് നല്കേനിയ ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പനുസരനിചട്ട് നനിയമനലാം
ഗസ്റ്റേട്ട് ലക്ചേറര് ആലണന്നട്ട് പ്രതനിപഭാദനിചനിടനില.  ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ഇകതഭാലടഭാപലാം
കചേര്ക്കുന. *

(എഫട്ട്)  ലക്ചേറര് ഇന് ലലസകക്കഭാളജനി എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കനിയതനിനഭാല് സ്ഥനിരലാം
തസ്തനികേയനിലഭാണട്ട് നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ലപരനികങ്ങഭാലാം ആര്ട്സട്ട്  & സയന്സട്ട് കകേഭാകളജനിലന്റെ 
രണഭാലാംഘട നനിര്മ്മേഭാണലാം

120  (4872) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പയന്നൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  അനുവദനിച  ലപരനികങ്ങഭാലാം  ആര്ട്സട്ട്  &
സയന്സട്ട്  കകേഭാകളജനിലന്റെ  രണഭാലാംഘട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനിക്കുളള  10.5  കകേഭാടനി
രൂപയലട  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കുളള  ഫണട്ട്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
അനുവദനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   ലപരനികങ്ങഭാലാം  ആര്ട്സട്ട്   &  സയന്സട്ട്  കകേഭാകളജനിലന്റെ  രണഭാലാംഘട
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനിക്കുള്ള 10.5 കകേഭാടനി രൂപയലട എസ്റ്റേനികമറട്ട് ലഭവമഭായനിടനില.

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കുളള ഫണട്ട് കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.

ലപ്രഭാഫസര് പദവനിക്കട്ട് യ.ജനി.സനി. നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന്ന മഭാനദണ്ഡങ്ങള
121  (4873)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  കകേഭാകളജുകേളനിലലയലാം  സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിലലയലാം

അദവഭാപകേര്ക്കട്ട്  ലപ്രഭാഫസര്  പദവനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  യ.  ജനി.  സനി.
നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന്ന മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  എയ്ഡഡട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിലല  അദവഭാപകേര്ക്കട്ട്
ലപ്രഭാഫസര്  പദവനി  നല്കുനകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഇതനിനട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന്ന
മഭാനദണ്ഡലാം എനഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ മഭാനദണ്ഡലാം ലലാംഘനിക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  യ.ജനി.സനി.  റഗുകലഷന്  പ്രകേഭാരലാം  കനരനിട്ടുലാം  ഉകദവഭാഗക്കയറലാം  വഴനിയലാം
ലപ്രഭാഫസര് പദവനി കനടഭാലാം. ലപ്രഭാഫസര് പദവനിക്കട്ട് പനി.എചട്ട്.ഡനി. നനിര്ബന്ധമഭാണട്ട്.
കൂടഭാലത  ചുവലട  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്ന  നനിബന്ധനകേളക്കുകൂടനി  വനികധയമഭായനിടഭാണട്ട്
ലപ്രഭാഫസര് പദവനി നല്കുന്നതട്ട്:

1. അകസഭാസനികയറട്ട്  ലപ്രഭാഫസര്  പദവനിയനില്  മൂന്നട്ട്  വര്ഷലത്ത
പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിരനിക്കണലാം.

2. യ.ജനി.സനി.  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  അക്കഭാദമനികേട്ട്  ലപര്കഫഭാര്മന്സട്ട്
ഇന്ഡനികക്കറര്  എന്ന  കസഭാര്  നനിബന്ധനയനില്  മനിനനിമലാം  കസഭാര്
കനടനിയനിരനിക്കണലാം.

3. അകസഭാസനികയറട്ട് ലപ്രഭാഫസര് ആയതനിനുകശഷലാം കുറഞതട്ട് അഞട്ട്
പ്രസനിദതീകേരണലമങനിലുലാം ലചേയനിരനിക്കണലാം.

4. ഒരു ലസലക്ഷന് കേമ്മേനിറനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള നനിയമനപ്രകനിയയനിലൂലട
കവണലാം ലപ്രഭാഫസര്ഷനിപട്ട് പദവനി നല്കകേണതട്ട്.

(ബനി) എയ്ഡഡട്ട് കകേഭാകളജട്ട് അദവഭാപകേര്ക്കട്ട് ലപ്രഭാഫസര് പദവനി നല്കുന്നനില.

(സനി)  ബഭാധകേമല.

 ചേഭാലക്കുടനി പനമ്പനിള്ളനി ലമകമ്മേഭാറനിയല് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാകളജട്ട് 

122 (4874)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  പനമ്പനിള്ളനി  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജനില്
പുതുതഭായനി  നനിര്മ്മേനിച കേസഭാര്കടഴ്സുകേള പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  അടനിയനര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ടഷറനി നനികക്ഷപ ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്  3.50  കകേഭാടനി  രൂപ ലചേലവഴനിചട്ട്

കകേഭാകളജനില് നനിര്മ്മേനിച ഇന്കഡഭാര് കസ്റ്റേഡനിയലാം സവദബതതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം കൂടുതല്

സഇകേരവങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തനി  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം

ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  പനമ്പനിള്ളനി  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജനില്

പുതുതഭായനി  നനിര്മ്മേനിച കേസഭാര്കടഴട്ട്  പ്രവൃത്തനിയമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  സനിവനില് വര്ക്കുലാം

ഇലകനിഫനികക്കഷന്  വര്ക്കുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   കേസഭാര്കടഴ്സുകേളക്കട്ട്  ലലവദബതനി

കേണക്ഷനുലാം  കുടനിലവള്ളകേണക്ഷനുലാം  ലഭവമഭാകുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള

പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ആയതട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  കേസഭാര്കടഴ്സുകേള

തുറനലകേഭാടുക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ടഷറനി നനികക്ഷപ ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്  3.50  കകേഭാടനി  രൂപ ലചേലവഴനിചട്ട്

കകേഭാകളജനില്  നനിര്മ്മേനിച  ഇന്കഡഭാര്  കസ്റ്റേഡനിയത്തനിലന്റെ  സനിവനില്  വര്ക്കട്ട്

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇലകനിഫനികക്കഷനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

ഇന്കഡഭാര്  കസ്റ്റേഡനിയത്തനിലന്റെ  ചുറ്റുമതനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടുതല്  സഇകേരവങ്ങള  ഏര്ലപടുതന്നതനിനുള്ള  എസ്റ്റേനികമറട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനില്നനിനലാം  ഉടന്  ലഭവമഭാക്കനി  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ചേനിറ്റൂര്, ലകേഭാഴനിഞഭാമ്പഭാറ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാകളജുകേളുലട വനികേസനലാം

123  (4875)   ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേനിറ്റൂര്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജനിലന്റെ വനികേസനത്തനിനഭായനി  എലനഭാലക്ക

പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലകേഭാഴനിഞഭാമ്പഭാറ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി

എലനഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണട്ട്  പുതുതഭായനി  ലചേയഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട്

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  തമനിഴട്ട്-നക്യൂനപക്ഷ കമഖലയനില്ലപട കകേഭാകളജുകേള എന്ന സവനികശഷ

പരനിഗണന കമല്പറഞ രണട്ട്  കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട് ഇകന്നവലര ലഭനിചനിടനില  എന്ന

കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  തമനിഴട്ട്-നക്യൂനപക്ഷങ്ങളുലട വനിദവഭാഭവഭാസ വനികേസനത്തനിനുള്ള പ്രകതവകേ

പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി എലനഭാലക്ക കേഭാരവങ്ങളഭാണട്ട് പ്രസ്തുത കകേഭാകളജുകേളനില്

ലചേയഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ചേനിറ്റൂര് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാകളജനിലന്റെ വനികേസനത്തനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്  ലമയനിന്  കബഭാക്കനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണ
പ്രവൃത്തനികേള - 30 ലക്ഷലാം രൂപ.

2. തമനിഴട്ട്, ഹനിസ്റ്റേറനി, കജവഭാഗ്രഫനി കബഭാക്കുകേളുലട പുനരുദഭാരണലാം - 16 ലക്ഷലാം രൂപ.

3. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാകളജനിനട്ട് പുതനിയ ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം - 100 ലക്ഷലാം രൂപ.

4. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാകളജനിലന്റെ ചുറ്റുമതനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം- 200 ലക്ഷലാം രൂപ.

5. ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജനിലല  അക്കഭാദമനികേട്ട്  കബഭാക്കനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം-
ഇകപഭാള പണനി നടനവരുന.- 176 ലക്ഷലാം രൂപ.

6. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാകളജനിലല പനി.ജനി. കബഭാക്കനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം- 
ഇകപഭാള  പണനി നടനവരുന. (നബഭാര്ഡട്ട് സതീലാം)- 150 ലക്ഷലാം രൂപ.

(ബനി)   ലകേഭാഴനിഞഭാമ്പഭാറ ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി
പുതുതഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

1.  പുതനിയ കബഭാക്കനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം - 100 ലക്ഷലാം രൂപ

2. ഇകന്റെണല് കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം - 30 ലക്ഷലാം രൂപ

3. കകേഭാകളജനിനട്ട് പുതനിയ ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം - 240 ലക്ഷലാം രൂപ.

(സനി)   ഉണട്ട്.   ലകേഭാഴനിഞഭാമ്പഭാറ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജനിനുലാം  ചേനിറ്റൂര്
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജനിനുലാം  10%   സതീറട്ട്  തമനിഴട്ട്  നക്യൂനപക്ഷത്തനിനട്ട്  കേഭാലനിക്കറട്ട്
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യൂണനികവഴനിറനി  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം ഇഇ കകേഭാകളജുകേളനില് അഡനിഷന്
നടത്തനിവരുനണട്ട്.  തമനിഴട്ട്  നക്യൂനപക്ഷ  കമഖലയനില്ലപട  കകേഭാകളജട്ട്  എന്ന  മറ്റു
പരനിഗണനകേലളഭാനലാം തലന്ന ഇഇ കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട് ലഭനിചനിടനില.

(ഡനി)  15-7-2015-ലല  ഭഭാഷഭാ  നക്യൂനപക്ഷ  കേമ്മേനിറനിയലട  കയഭാഗത്തനില്
സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലല  ഭഭാഷഭാ  നക്യൂനപക്ഷ  ജനിലകേളനിലല  സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജുകേളനില്
പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള  അനുവദനിക്കുന്നതഭാലണന്നട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിരുന.
ആയതനുസരനിചട്ട്  ചേനിറ്റൂര്,  ലകേഭാഴനിഞഭാമ്പഭാറ  കകേഭാകളജുകേളനില്  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിച്ചുവരുന.

അപമരവഭാദയഭായനി ലപരുമഭാറനിയ കകേഭാകളജട്ട്അദവഭാപകേലനതനിലര നടപടനി

124 (4876)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  മകഞശസരലാം  ഗവ.കഗഭാവനിന്ദസപ
കകേഭാകളജനില്  ലഹരനി  മരുന്നട്ട്  ഉപകയഭാഗനിച  അദവഭാപകേന്  വനിദവഭാര്തനികേകളഭാടട്ട്
അപമരവഭാദയഭായനി  ലപരുമഭാറനിയതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  വനിദവഭാര്തനിനനികേള
ബഹു.വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപ്പുമനനിക്കട്ട്  നല്കേനിയ  പരഭാതനി  ആരഭാണട്ട്
അകനസഷനിക്കുന്നതട്ട്;  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അദവഭാപകേലന  അനതലന്ന  മകഞശസരലാം  കപഭാലതീസട്ട്
കസ്റ്റേഷനനില് ഹഭാജരഭാക്കനിയനിരുനകവഭാ;  അധവഭാപകേലനതനിലര കപഭാലതീസട്ട് കകേഭാകളജട്ട്
ഡയറകര്ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  അദവഭാപകേലനതനിലര  മുന്പുലാം  പരഭാതനി  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത  അദവഭാപകേലനതനിലര  ഇതു  വലരയഭായനി  നടപടനി
ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  പരഭാതനി  അകനസഷനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേഭാകളജട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ  അഡതീഷണല്  ഡയറകര്  കഡഭാ.  എ.  എന്.  പത്മകുമഭാരനിലയ
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിചനിടനില.   പരഭാതനിയലട
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് കേന്നട വനിഭഭാഗലാം അദവഭാപകേന് ശതീ.  ലകേ.  ദനികനശ്കുമഭാറനിലന
അകനസഷണ വനികധയമഭായനി സര്വതീസനില്നനിന്നട്ട് സലസന്ഡട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  അദവഭാപകേലന  അനതലന്ന  മകഞശസരലാം  കപഭാലതീസട്ട്

കസ്റ്റേഷനനില്   ഹഭാജരഭാക്കുകേയലാം  കപഭാലതീസട്ട്  അദവഭാപകേലനതനിലര  റനികപഭാര്ടട്ട്

നല്കുകേയലാം ലചേയനിരുന.  27-7-2016  തതീയതനി ലലവകുകന്നരലാം  4  മണനികയഭാടുകൂടനി

മകഞശസരലാം  കഗഭാവനിന്ദലലപ  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജനിലല  കേന്നട

വനിഭഭാഗലാം അദവഭാപകേന് ശതീ.  ദനികനശട്ട്  കുമഭാര് എന്നയഭാള കകേഭാകളജനില് മദവപനിചട്ട്

ഡക്യൂടനിക്കട്ട്  ഹഭാജരഭായതഭായലാം  ആയതനില്  പ്രതനികഷധനിചട്ട്  വനിദവഭാര്തനികേള  

ശതീ.  ദനികനശ്കുമഭാറനിലന  ലഘരഭാകവഭാ  ലചേയ്യുന്നതഭായലാം  വനിവരലാം  ലഭനിചതനിലന്റെ

അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  മകഞശസരലാം  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനനിലല  എ.എസട്ട്.ലഎ  ശതീ.

രവതീന്ദ്രന്  കകേഭാകളജനിലലത്തനി  കൂടനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകുകേയലാം  അല്കക്കഭാമതീറര്

പരനികശഭാധനയനില്  34.3  mg/100  ml  എന്നട്ട്  കേഭാണലപടുകേയണഭാലയനലാം

ലമഡനിക്കല് പരനികശഭാധന നടതകേകയഭാ എഫട്ട്.ലഎ.ആര്.  രജനിസ്റ്റേര് ലചേയ്യുകേകയഭാ

ലചേയനിടനിലലനലാം  മകഞശസരലാം  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷന്  സബട്ട്ഇന്ലസകര്  റനികപഭാര്ടട്ട്

ലചേയനിരുന.

(സനി) ഉണട്ട്.  ലനകഗഭാഷവബനിള ഇന്സ്ട്രേലമന്റെട്ട് ആകട്ട് 188-ാം വകുപട്ട് പ്രകേഭാരലാം

ശതീ.  ദനികനശ്കുമഭാറനിലനതനിലര  ഫയല്  ലചേയ  C  C  No.  370/2008-കനലുളള

കകേഭാടതനി വനിധനി  നടപഭാക്കുന്നതനില് വതീഴ്ച വരുത്തനിയതനിനഭാല്  14  ദനിവസലാം ജയനില്

ശനിക്ഷ  അനുഭവനികക്കണനിവന.  കകേഭാടതനിവനിധനിയലട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ശതീ.

ദനികനശ്കുമഭാറനിലന  വകേപ്പുതല  അചടക്ക  നടപടനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  സര്വതീസനില്

നനിനലാം  അകനസഷണ  വനികധയമഭായനി  സലസന്ഡട്ട്  ലചേയ്യുകേയലാം   സലസന്ഷന്

കേഭാലയളവട്ട്  2  വര്ഷലാം  കേഴനിഞകപഭാള  തനിരനിലകേ  കജഭാലനിയനില്  പ്രകവശനിപനിക്കു

കേയമുണഭായനി.  ശതീ. ദനികനശ്കുമഭാര് 14 ദനിവസലാം ജയനില് ശനിക്ഷ അനുഭവനിചതനിനഭാല്

അകദ്ദേഹത്തനിലനതനിലര  കകേരള  സനിവനില് സര്വതീസട്ട്  (തരലാംതനിരനിവലാം  നനിയനണവലാം

അപതീലുലാം)  ചേടത്തനിലല  ഭഭാഗലാം  18  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  തുടര്നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(ഡനി)  വനിദവഭാര്തനിനനികേളുലട  പരഭാതനിയകടയലാം  കപഭാലതീസട്ട്  റനികപഭാര്ടനികന്റെയലാം

അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ശതീ.  ദനികനശ്കുമഭാര്.  ലകേ.  ലയ  അകനസഷണ  വനികധയമഭായനി

സലസന്ഡട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  വകുപ്പുതല

നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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 യൂണനികവഴനിറനി അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് തസ്തനികേയനില് ലഡപക്യൂകടഷന്
നനിയമനലാം

125  (4877)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിനു  കേതീഴനിലുളള  യൂണനികവഴനിറനികേളനില്  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്
തസ്തനികേയനില്  ഇതര  വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം  ലഡപക്യൂകടഷന്  വവവസ്ഥയനില്
ജതീവനക്കഭാര്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനകണഭാ;  ഉലണങനില് പ്രസ്തുത തസ്തനികേ കവക്കന്റെഭായനി
കേണക്കഭാക്കനി പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിനുകേതീഴനിലുള്ള  കകേരള  സര്വകേലഭാശഭാല,  കേഭാലനിക്കറട്ട്
സര്വകേലഭാശഭാല,  കേണ്ണൂര്  സര്വകേലഭാശഭാല,  എലാം.ജനി.  സര്വകേലഭാശഭാല,  കുസഭാറട്ട്,
നുവഭാല്സട്ട്,  എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുള  കേലഭാലാം  ലടകകഭാളജനിക്കല്  സര്വകേലഭാശഭാല,
തുഞലത്തഴുത്തച്ഛന്  മലയഭാള  സര്വകേലഭാശഭാല,  ശതീ  ശങരഭാചേഭാരവ  സലാംസ്കൃത
സര്വകേലഭാശഭാല  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  ലഡപക്യൂകടഷന്  വവവസ്ഥയനില്  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്
തസ്തനികേയനില് ആരുലാംതലന്ന കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നനില.

സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള തടഞ്ഞുവയന്ന സസഭാശയ കകേഭാകളജുകേളുലട നടപടനി

126 (4879)  ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    സടസണ് മഭാസ്റ്റേര്  :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളക്കുലാം  മറട്ട്  സപ്രവറട്ട്  കകേഭാകളജുകേളക്കുലാം
വനിദവഭാര്തനികേളുലട ഒറനിജനിനല് സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള തടഞട്ട് വയഭാനുള്ള അധനികേഭാരമുകണഭാ;

(ബനി)  വനിവനിധ  കേഷ്ടപഭാടുകേള  മൂലലാം  ഇടയട്ട്  പഠനലാം  നനിര്കത്തണനിവരുന്ന
വനിദവഭാര്തനികേളനില് നനിനലാം മുഴുവന് കകേഭാഴട്ട് ഫതീയലാം ഒടുക്കനിയതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ അവര്ക്കട്ട്
ഒറനിജനിനല് സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള തനിരനിലകേ നല്കുകേയളളുലവന്നട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കഭാന് സസഭാശയ
കകേഭാകളജുകേളക്കുലാം മറട്ട് കകേഭാകളജുകേളക്കുലാം അധനികേഭാരമുകണഭാ;

(സനി)  കമല്പറഞ  കേഭാരണത്തഭാല്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  തനിരനിലകേ  ലഭനിക്കഭാലത
കേഷ്ടലപടുന്ന  നനിരവധനി  വനിദവഭാര്തനികേള  സലാംസ്ഥഭാനതള്ളതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ഇത്തരത്തനില് സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള തടഞട്ട് ലവയന്ന സസഭാശയ കകേഭാകളജുകേള, മറട്ട്
സപ്രവറട്ട്  കകേഭാകളജുകേള  എന്നനിവര്ലക്കതനിലര  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)   സഭാകങതനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിലന്റെ  അധനികേഭാര  പരനിധനിയനിലുള്ള
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളക്കുലാം മറട്ട്  ലലപ്രവറട്ട്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളക്കുലാം
അവനിലടയള്ള  വനിദവഭാര്തനികേള  അദവയന  വര്ഷത്തനില്  ഇടയട്ട്  വചട്ട്  പഠനലാം  നനിര്ത്തനി
കപഭാവകേയഭാലണങനില്  ലനികേസനികഡറഡട്ട്  ഡഭാകമജസട്ട്  ആയനി  75,000  രൂപ   (ജനി.ഒ.
(എലാം  എസട്ട്)  നമ്പര്  683/2015/ഉ.വനി.വ.  തതീയതനി,  11-12-2015)  പ്രകേഭാരലാം
അടയ്കക്കണതുണട്ട്.  കൂടഭാലത കകേഭാകളജട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിലന്റെ നനിയനണത്തനിലുള്ള
ലലപ്രവറട്ട്  കകേഭാകളജനില്നനിനലാം  ഇടയട്ട്  പഠനലാം  നനിര്കത്തണനിവരുന്ന  വനിദവഭാര്തനി
അകപക്ഷനിചനിടഭാണട്ട്  പഠനലാം  നനിര്തന്നലതങനില്  അതുവലരയളള  കടലാം  ഫതീസട്ട്
അടയ്കക്കണതുണട്ട്.

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.

സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനില് കേഭാലതഭാമസലാം

127 (4880)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  വനിവനിധ  യൂണനികവഴനിറനികേളനില്നനിനലാം  ബനിരുദവലാം,
ബനിരുദഭാനനര  ബനിരുദവമടക്കമുള്ള  പരതീക്ഷകേള  പഭാസ്സഭായ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്
ഒറനിജനിനല്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനില്  കേഭാലതഭാമസലാം
ഉണഭാകുന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  യൂണനികവഴനിറനികേളനില്നനിനലാം  ഒറനിജനിനല്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാലത  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ  &  ബനി)  എ  .    പനി  .    ലജ  .    അബ്ദുള കേലഭാലാം ലടകനിക്കല് യൂണനികവഴനിറനി -
2015-16 -ല് ഒറനിജനിനല് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് വനിതരണലാം നടത്തഭാറഭായനിടനില. 

നുവഭാല്സട്ട്   :  കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകേഭാറനില.

തുഞലത്തഴുത്തച്ഛന്  മലയഭാള  സര്വകേലഭാശഭാല  : പരതീക്ഷഭാ  ഫലലാം
പ്രസനിദതീകേരനിച  ഉടന്  കേണ്വകക്കഷന്  നടത്തനി  ഒറനിജനിനല്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
വനിതരണലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.

കകേരള  സര്വകേലഭാശഭാല  : ലസനറട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കനടനിയകശഷലാം
സമയബന്ധനിതമഭായനി സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള വനിതരണലാം ലചേയഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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എലാം  .   ജനി  .   സര്വകേലഭാശഭാല: കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരണ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
സമയബന്ധനിതമഭായനി  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  വനിതരണലാം  ലചേയഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേഭാലനിക്കറട്ട്  സര്വകേലഭാശഭാല  : ഒറനിജനിനല്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  വനിതരണലാം
കവഗത്തനിലഭാക്കഭാന് ലസഷവല് ലസല് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത ഫഭാസ്റ്റേട്ട് ടഭാക്കട്ട്
സലാംവനിധഭാനവലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

കേണ്ണൂര് സര്വകേലഭാശഭാല  :  ജതീവനക്കഭാരുലട  കുറവമൂലമഭാണട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
വനിതരണത്തനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുന്നലതന്നട്ട്  കേണ്ണൂര്  സര്വകേലഭാശഭാല
അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.   എന്നഭാല്  കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരണ  നടപടനികേളനിലൂലടയലാം  ഫഭാസ്റ്റേട്ട്
ടഭാക്കട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയലാം  ഒറനിജനിനല്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  വനിതരണലാം
കവഗത്തനിലഭാക്കഭാന് കേണ്ണൂര് സര്വകേലഭാശഭാലയട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

ലഎ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി. ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളവര്ദന

128  (4881)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഐ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി.-യനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  സഭാകങതനികേ  വനിഭഭാഗലാം
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് 2011 -നു കശഷലാം വഭാര്ഷനികേ ഇന്കനിലമന്റെട്ട് നല്കേനിയനിടനില എന്നതുലാം
എ.ഐ.സനി.ടനി.ഇ.  പ്രകേഭാരമുള്ള  ശമ്പളവര്ദന  നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില  എന്നതുലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില്  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന്  ആവശവമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.   ലഎ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി.-യനില്  കജഭാലനി
ലചേയ്യുന്ന  സഭാകങതനികേ  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  മുടക്കലാംകൂടഭാലത  വഭാര്ഷനികേ
ഇന്കനിലമന്റെട്ട് നല്കേനിവരുന.  എന്നഭാല് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജുകേളനില് കജഭാലനി
ലചേയ്യുന്ന എ.ലഎ.സനി.ടനി.ഇ.  ശമ്പള ലസയനില് ബഭാധകേമഭാക്കനിയ അദവഭാപകേര്ക്കട്ട്
2013  ജൂലലല മുതലുള്ള വഭാര്ഷനികേ ഇന്കനിലമന്റെട്ട്  നല്കേനിയനിടനില.   ആയതനിനുള്ള
നടപടനികേള  ലഎ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി.-യലട  എകനികേക്യൂടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനിയലട
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  എ.ലഎ.സനി.ടനി.ഇ./യ.ജനി.സനി.  സതീലാം  പ്രകേഭാരമുള്ള  ശമ്പള
ലസയനിലനിലന്റെ  ആനുകൂലവലാം  തടയലപടനിട്ടുള്ള  അദവഭാപകേരുലട  കേഭാരവത്തനില്
ആനുകൂലവങ്ങള കമലപടുത്തനി നല്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാന് ലഎ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി. ഡയറകര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.



186       കകേരള നനിയമസഭ       ഒകകഭാബര് 27, 2016

കടഡട്ട് ഇന്സ്ട്രേകര് തസ്തനികേയനിലുള്ളവരുലട ലപ്രഭാകമഭാഷന്

129(4883)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാകങതനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിലല  സകബഭാര്ഡനികനറട്ട്  സര്വതീസട്ട്
പരനിഷ്കരനിചതനിലനതടര്ന്നട്ട്  കടഡട്ട്-ഇന്സ്ട്രേകര്  തസ്തനികേയനിലുള്ളവരുലട
ലപ്രഭാകമഭാഷനട്ട് തടസ്സലാം കനരനിടനിരനിക്കുന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത തസ്തനികേയനില്  ലലബ-ടഭാന്സ്ഫര് ലപ്രഭാകമഭാഷനട്ട്  പുതനിയതഭായനി
നനിശ്ചയനിച അനുപഭാതലാം പഭാലനികക്കണ പ്രഭാബലവ തതീയതനി സലാംബന്ധനിച അവവക്തത
നതീക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി & സനി)  12-10-2012-ല് നനിലയനില് വന്ന ലസഷവല് റൂള പ്രകേഭാരലാം ഇഇ
വകുപനിനുകേതീഴനിലുള്ള  വര്കേട്ട് കഷഭാപട്ട്  ഇന്സ്ട്രേകര്  തസ്തനികേയനികലയട്ട്  കനരനിട്ടുള്ള
നനിയമനവലാം  ലലബടഭാന്സ്ഫര്  നനിയമനവലാം  തമ്മേനില്  1:1  എന്ന
അനുപഭാതത്തനിലഭായനിരനിക്കുലാം  എന്നട്ട്  നനിശ്ചയനിച്ചു.  ഇതട്ട്  കകേഡര്  ലസ്ട്രേങ്തട്ട്
അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  കേണക്കഭാക്കുന്നതട്ട്.   ഇതട്ട്  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കണലമനലാം
പ്രഭാബലവ  തതീയതനി  നനിശ്ചയനിക്കണലമനലാം  അകപക്ഷ  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   പ്രസ്തുത
വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

 നഭാഷണല് സനില്  കേസഭാളനിഫനികക്കഷന് ലഫയനിലാംവര്ക്കട്ട്
 ലതഭാഴനില് ലലനപുണവ കകേഭാഴ്സുകേള

130  (4884)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാഷണല്  സനില്  കേസഭാളനിഫനികക്കഷന്  ലഫയനിലാംവര്ക്കട്ട്  ലതഭാഴനില്
സനപുണവ കകേഭാഴട്ട് കകേരളലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  2017  മുതല്  എന്.  എസട്ട്.  കേബ.  എഫട്ട്.  നടപഭാക്കഭാത്ത
സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  ലഭനികക്കണ  വനിദവഭാഭവഭാസ
ഫണ്ടുകേള കേനിടഭാത്ത സഭാഹചേരവമുകണഭാ;
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(സനി)  നഭാഷണല്  സനില്  കേസഭാളനിഫനികക്കഷന്  ലഫയനിലാംവര്ക്കട്ട്  ലതഭാഴനില്
സനപുണവ  കകേഭാഴ്സുകേള  നടപനിലഭാക്കഭാന്  സലാംസ്ഥഭാനലാം  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

      ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  ലഭനികക്കണ  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഫണ്ടുകേള
കേനിടഭാത്ത  സഭാഹചേരവലാം ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  ലടകനിക്കല്  ലലഹസ്കൂളുകേളനില്  നഭാഷണല്  സനില്  കേസഭാളനിഫനികക്കഷന്
ലഫയനിലാംവര്ക്കനിനട്ട്  1,2 ലലവല്  ലതഭാഴനില്  ലലനപുണവ  കകേഭാഴ്സുകേള  തുടരുന്ന
കതഭാലടഭാപലാം  2017-18-ല്  3,4,5  ലലവല്  ലതഭാഴനില്  ലലനപുണവ  കകേഭാഴ്സുകേള
ലതരലഞടുത്ത  കപഭാളനിലടകനികേട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനില്  നടപഭാക്കുന്ന  വനിഷയവലാം
2018-19,  2019-20  വര്ഷങ്ങളനില്  എലഭാ  കപഭാളനിലടകനികേട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനികലയലാം
വവഭാപനിപനിക്കുന്ന വനിഷയവലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

സസഭാശയ എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജുകേളനിലല അദവയന 
നനിലവഭാരലാം

131 (4885)  ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ലപ്രഭാഫ  .  ലകേ  .  യ  .   അരുണന് :
ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  സസഭാശയ  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളുലട  അദവയന
നനിലവഭാരലാം പരനിതഭാപകേരമഭാലണനള്ള കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കയഭാഗവതയള്ള  അദവഭാപകേരുലാം  പരവഭാപ്തമഭായ  അടനിസ്ഥഭാന  സഇകേരവങ്ങളുലാം
മനിക്ക  സസഭാശയ  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിലുമനിലലന്ന  പരഭാതനി  അകനസഷനിക്കഭാന്
തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡട്ട്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനില്  മുഴുവന്
സതീറ്റുകേളനികലയലാം  പ്രകവശനലാം  കനടനിയകപഭാള സസഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളനില്  57  ശതമഭാനലാം
ലമറനിറട്ട്  സതീറ്റുകേളനിലുലാം  പ്രകവശനലാം  കനടഭാന്  ആളനിലഭാലത  കപഭായതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  ഭഭാവനിലയ  കേരുതനി  മുമ്പട്ട്  സഹകക്കഭാടതനി
ഉത്തരവനിടതുകപഭാലല  നനിശ്ചനിത  വനിജയ  ശതമഭാനലാം  ഇലഭാത്ത  കകേഭാകളജുകേള  പൂടഭാന്
തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  സസഭാശയ  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിലല  വനിജയ
ശതമഭാനലാം കുറഞ്ഞുവരുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേളനികനല്  ആവശവമഭായ  അകനസഷണലാം
നടതവഭാന് ബന്ധലപടവര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേഭാറുണട്ട്.

(സനി)  സസഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളുമഭായനി  ബന്ധലപട  വനിഷയമഭാകേയഭാല്  ഇക്കഭാരവലാം
പരനികശഭാധനിചനിടനില.

(ഡനി)  സസഭാശയ  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനില്  പരനികശഭാധനകേള
നടതന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഒരു  കേമ്മേനിറനിലയ  ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന.   പ്രസ്തുത
കേമ്മേനിറനിയലട  റനികപഭാര്ടനിലല  ശനിപഭാര്ശകേളുലട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  നക്യൂനതകേള
കേലണത്തനിയ  സ്ഥഭാപനകമധഭാവനികേലള  സര്ക്കഭാര്  വനിളനിച്ചുവരുത്തനി  നക്യൂനതകേള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിരുന.  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച
ഇത്തരലാം നടപടനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി സസഭാശയ എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിലല പല
നക്യൂനതകേളുലാം  പരനിഹരനിക്കലപടുകേയലാം  വനിജയ  ശതമഭാനലാം  വര്ദനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്തുവരുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. നനിലവനിലുള്ള എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് സ്ഥഭാപനങ്ങള
പൂട്ടുന്നപക്ഷലാം അതട്ട്  അവനിലടയള്ള വനിദവഭാര്തനികേളുലടയലാം ജതീവനക്കഭാരുലടയലാം  ഭഭാവനിലയ
സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിക്കഭാന്  സഭാധവതയണട്ട്.  ഇഇ  സഭാഹചേരവത്തനില്  നനിലവനിലുള്ള
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേള  അടച്ചുപൂട്ടുന്ന  കേഭാരവലാം  പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.  എന്നഭാല്
ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് പ്രതനിജഭാബദമഭാണട്ട്.

അദവഭാപകേരുലട അനധനികൃത ലപ്രഭാകമഭാഷനുകേള

132  (4886)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  നനിയമസഭയനികലക്കുള്ള  ഇക്കഴനിഞ  ലപഭാതുലതരലഞടുപട്ട്
വനിജഭാപനലാം വന്നകശഷലാം സര്ക്കഭാര് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനില് മുന്സര്ക്കഭാര്
നടത്തനിയ അദവഭാപകേരുലട അനധനികൃതമഭായ ലപ്രഭാകമഭാഷനുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  നടപടനി  നനിയമ  വനിരുദമഭാലണന്നട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
കബഭാധവലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ആയതട്ട്  റദ്ദേഭാക്കനി  നനിയമഭാനുസൃതലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് എലനങനിലുലാം തടസ്സമുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 2016 മഭാര്ചട്ട് 31-നുലാം കമയട്ട് 11-നുലാം ഇടയള്ള കേഭാലയളവനില് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
കകേഭാകളജുകേളനിലല  പ്രനിന്സനിപഭാള,  ലപ്രഭാഫസര്,  അകസഭാസനികയറട്ട്  ലപ്രഭാഫസര്
തസ്തനികേകേളനികലക്കട്ട്  ബഹുമഭാനലപട കകേരളഭാ  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  ലലടബക്യൂണലനിലന്റെ  3-2-
2016-ലല  OA  No.  1778/2014,  1780/2014,  1980/2014,  1669/2015,  CP(C)  No.
189/2015 എന്നതീ കകേസുകേളനിലല വനിധനികേളുലട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ഇലക്ഷന് കേമ്മേതീഷലന്റെ
അനുവഭാദകത്തഭാടുകൂടനി ലപ്രഭാകമഭാഷനുകേള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

 സര്ക്കഭാര് കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളനില് ലതഭാഴനിലധനിഷനിത കകേഭാഴ്സുകേള

133 (4887)     ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  കപഭാളനിലടകനിക്കുകേള  വഴനി  ലതഭാഴനില്രഹനിതരഭായ  യവതതീ
യവഭാക്കളക്കട്ട്  സസയലാം  ലതഭാഴനില്  കനടുന്നതനിനുതകുന്ന  ഹ്രസസകേഭാല  ലതഭാഴനിലധനിഷനിത
കകേഭാഴ്സുകേള  നടതന്നതനിനട്ട്  പദതനി  നനിലവനിലുകണഭാ;  എങനില്  ഇഇ  പദതനി
സലാംബന്ധനിച്ചുലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടനിട്ടുള്ള  കപഭാളനിലടകനിക്കുകേള  സലാംബന്ധനിച്ചുമുള്ള
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇഇ  പദതനിയനിലൂലട  നടത്തനിവരുന്ന  ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  കകേഭാഴ്സുകേള
ഏലതഭാലക്കയഭാണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ:

(സനി)  ലനടുങണത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കപഭാളനിലടകനിക്കനില് ഇഇ പദതനി പ്രകേഭാരലാം
വനിവനിധ ലതഭാഴനിലധനിഷനിത കകേഭാഴ്സുകേള പഠനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) സര്ക്കഭാര് കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട്  കകുഭാകളജുകേള വഴനി ലതഭാഴനില്രഹനിതരഭായ
യവതതീയവഭാക്കളക്കട്ട് സസയലാം ലതഭാഴനില് കനടഭാനുതകുന്ന ഹ്രസസകേഭാല ലതഭാഴനിലധനിഷനിത
കകേഭാഴ്സുകേള നടത്തനിവരുനണട്ട്.  ആയതനിലന്റെ വനിശദ വനിവരലാം തഭാലഴ കചേര്ക്കുന.

• കകേന്ദ്ര  മഭാനവ  വനിഭവകശഷനി  വകുപനിനുകേതീഴനിലുള്ള  സനിഡനിടനിപനി  (CDTP)
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  തയല്,   ഫുഡട്ട്  കപ്രഭാസസ്സനിലാംഗട്ട്,  കുട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഉളലപലടയളള
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കുന.  ടനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന
കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളുലട കപരട്ട് വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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1. ലസന്ടല് കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജട്ട്, വടനിയൂര്ക്കഭാവട്ട്, തനിരുവനനപുരലാം.

2. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജട്ട്,  ലനയഭാറനിന്കേര.

3. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജട്ട്, ലനടുമങ്ങഭാടട്ട്

4. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജട്ട്, ആറനിങ്ങല് 

5. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജട്ട്, പുനലൂര്

6. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കപഭാളനിലടകനികേട്ട് കകേഭാകളജട്ട്,കചേര്ത്തല

7. വനനിതഭാ കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജട്ട്, കേഭായലാംകുളലാം

8.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജട്ട്, പഭാല

9. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജട്ട്, കുമനിളനി

10. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജട്ട്, കേളമകശ്ശെരനി

11. വനനിതഭാ കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജട്ട്, എറണഭാകുളലാം

12. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജട്ട്, കകേഭാതമലാംഗലലാം

13. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജട്ട്, ലപരുമ്പഭാവര്

14. ശതീരഭാമ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജട്ട്, തൃപ്രയഭാര്

15. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജട്ട്,  ലകേഭാരടനി

16. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജട്ട്,  കുന്നലാംകുളലാം

17. വനനിതഭാ  കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജട്ട്, തൃശ്ശൂര്

18. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജട്ട്, പഭാലക്കഭാടട്ട്

19. ഇന്സ്റ്റേനിറക്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട് പ്രനിന്റെനിലാംഗട്ട് ലടകകഭാളജനി  &  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട്
കകേഭാകളജട്ട്,  ലഷഭാര്ണ്ണൂര്

20. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജട്ട്, ലപരനിനല്മണ്ണ

21. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജട്ട്, തനിരൂരങ്ങഭാടനി

22. വനനിതഭാ  കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജട്ട്,  കകേഭാടയല് 

23. കകേരള ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജട്ട്, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്

24. വനനിതഭാ കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജട്ട്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്
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25. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജട്ട്, കേണ്ണൂര്

26. റസനിഡന്ഷവല് വനിലമന്സട്ട് കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജട്ട്, പയന്നൂര്

27. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജട്ട്, മതീനങ്ങഭാടനി.

• കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനില്  ഡനികപഭാമതലത്തനില്  പഠനിപനിക്കുന്ന
സഭാകങതനികേ  വനിദവകേകളഭാടനുബന്ധനിച്ചുള്ള  കകേഭാഴ്സുകേളഭാണട്ട്  സ്ഥഭാപനത്തനിലല
കേണനിനക്യൂയനിലാംഗട്ട് എഡക്യൂകക്കഷന് ലസല് മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള.

(സനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാണനിടനില.

 കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജുകേളനിലല സ്റ്റേഭാഫട്ട് പഭാകറണ്

134  (4888)  ശതീ  .    ബനി  .    സതവന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനില്  ഏതട്ട്  ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരമുള്ള  സ്റ്റേഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്  ആണട്ട്  നനിലവനിലുള്ളലതനലാം,  ഈ  ഉത്തരവനില്
അധവഭാപകേ  വനിദവഭാര്തനി  അനുപഭാതലാം  എത്രയഭാലണനലാം  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്
സഹനിതലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 7-8-2016 -ലല ഗവ.  ഉത്തരവട്ട് നമ്പര്  175/2016/HEdn.   പ്രകേഭാരലാം
സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ഏലതലഭാലാം  കപഭാളനിലടകനികേട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിലഭാണട്ട്  തസ്തനികേയലാം
അദവഭാപകേ  വനിദവഭാര്തനി  അനുപഭാതവലാം  വവതവഭാസലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;
ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പ്പുലാം വനിശദ വനിവരങ്ങളുലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവട്ട്  സലാംസ്ഥഭാന  വവഭാപകേമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് സര്ക്കഭാര് നടപടനി ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 
(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളനില് 21-12-1998  ജനി.ഒ. (എലാം എസട്ട്)

നമ്പര്  158/98/ഉവനിവ.   പ്രകേഭാരമുള്ള  സ്റ്റേഭാഫട്ട്  പഭാകറണഭാണട്ട്  നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.  പ്രസ്തുത
ഉത്തരവനില്  അദവഭാപകേ-വനിദവഭാര്തനി  അനുപഭാതലാം  എത്രയഭാലണന്നട്ട്  സൂചേനിപനിചനിടനില.
പ്രസ്തപ്പുത ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)   വടനിയൂര്ക്കഭാവട്ട്  ലസന്ടല് കപഭാളനിലടകനിക്കനിനട്ട്  2016-17  വര്ഷലത്ത
എ.  ലഎ.  സനി.  റനി.  ഇ.  തുടര്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭവമഭാക്കഭാനഭായനി  സമര്പനിച
അകപക്ഷയനില് എ. ലഎ. സനി. റനി. ഇ. ചൂണനിക്കഭാടനിയ കപഭാരഭായ്മകേളനില് ഒലരണ്ണലാം 20
വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  1  അദവഭാപകേന്  എന്ന  എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.  അനുപഭാതലാം
കേണക്കനിലലടുത്തനിടനില  എന്നതഭായനിരുന.  അലാംഗതീകേഭാരലാം  പുനനഃസ്ഥഭാപനിച്ചു
കേനിട്ടുന്നതനിനഭായനി  കമല്പറഞ കപഭാരഭായ്മ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട്  ടനി
സ്ഥഭാപനത്തനില്  26  ലക്ചേറര്  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  7-8-2016-ലല
ജനി.ഒ.(എലാം  എസട്ട്)  നമ്പര്  175/16/ഉവനിവ  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടുവനിചതട്ട്.  ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

(സനി)  പ്രസ്തുത ഉത്തരവട്ട് വടനിയൂര്ക്കഭാവട്ട് ലസന്ടല് കപഭാളനിലടകനിക്കനിനുകവണനി
മഭാത്രലാം  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  പുറലപടുവനിചതഭാണട്ട്.   ഇതട്ട്  സലാംസ്ഥഭാന
വവഭാപകേമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിചല.

സസകേഭാരവ സര്വകേലഭാശഭാലകേള
135(4890) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന്  :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട്  :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം  :

ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന് : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  സസകേഭാരവ  സര്വകേലഭാശഭാലകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
മുന്സര്ക്കഭാര്  എലനങനിലുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയനിലല  ഗുണനനിലവഭാരവലാം  കേഭാരവക്ഷമതയലാം
തകേര്ക്കുന്ന  ഇത്തരലാം  നടപടനികേള  തനിരുതന്നതനിനട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
നടപടനികേള എലനലഭാമഭാലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് സസകേഭാരവ സര്വകേലഭാശഭാലകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന്
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിടനില.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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യൂണനികവഴനിറനി അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് തസ്തനികേ

136(4891)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലുളള
യൂണനികവഴനിറനികേളനില്  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  തസ്തനികേയനില്  ആലകേ  എത്ര  ഒഴനിവകേള
ഉലണന്നഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തപ്പുത  തസ്തനികേയനിലുള്ള  മുഴുവന്  ഒഴനിവകേളുലാം  നനികേത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങനില് മുഴുവന് ഒഴനിവകേളുലാം എത്ര കേഭാലത്തനിനുള്ളനില് നനികേത്തഭാനഭാകുലമന്നഭാണട്ട്
കേണക്കഭാക്കുന്നതട്ട്;  പനി.  എസട്ട്.  സനി.  വഴനി  നനിയമനികക്കണ  തസ്തനികേയനില്
ദനിവസകവതനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനികലഭാ  കേരഭാര്  വവവസ്ഥയനികലഭാ  നനിയമനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ & ബനി) കകേരള സര്വകേലഭാശഭാല   - 232

ഒഴനിവകേളനികലക്കട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റേനില്നനിനട്ട്  നനിയമന
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിവരുന.

അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  തസ്തനികേയനിലല  ഒഴനിവകേളനില്  ദനിവസ  കവതന
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ഡഭാറഭാ എന്ടനി ഓപകററര്മഭാര് കജഭാലനിലചേയ്യുനണട്ട്.
അസനിസ്റ്റേനമഭാലര നനിയമനിക്കുന്ന മുറയട്ട് ഇവലര ഒഴനിവഭാക്കനിവരുന.

കേഭാലനിക്കറട്ട്  സര്വകേലഭാശഭാല –  20  ഒഴനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുകേയലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.  അലലഡസസട്ട്  അയച  20
ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട് നനിയമന ഉത്തരവട്ട് നല്കേഭാന്  22-10-2016-ല്
കചേര്ന്ന സനിന്ഡനികക്കറട്ട് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

കേണ്ണൂര് സര്വകേലഭാശഭാല -  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  തസ്തനികേയനില്  71  ഒഴനിവകേള
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയതനില്  67  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്  നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   കനഭാണ്  കജഭായനിനനിങട്ട്  ഉളലപലട  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന
ഒഴനിവകേളുലാം റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.
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എലാം  .  ജനി  .    സര്വകേലഭാശഭാല –  118   ഒഴനിവകേളനില്  108  എണ്ണലാം
നനിലവനില്  നനികേത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   4  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി
എകട്ട്റന്ഷന്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  1-6-2016-നുകശഷലാം  നനിലവനില്
വന്നവയലാം സര്വതീസനില് പ്രകവശനിക്കഭാതനിരുന്ന 6 കപരുകടയലാം ഒഴനിവകേള
നനികേതന്നതനിനട്ട് അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കുസഭാറട്ട് -  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ  30  ഒഴനിവകേളനില്  29  അസനിസ്റ്റേനമഭാരുലട
നനിയമന  പ്രകനിയ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയലാം  ലചേയ്തു.   ലമകമ്മേഭാ  അയചനിട്ടുലാം
കജഭാലനിയനില്  പ്രകവശനിക്കഭാത്ത  ഉകദവഭാഗഭാര്തനിയലട  ഒലരഭാഴനിവട്ട്
നനിലവനിലുള്ള  നനിയമന  നടപടനികമലാം  പഭാലനിചട്ട്  എത്രയലാംകവഗലാം
നടതന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.   പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴനി  ആ  ഒഴനിവനികലയട്ട്
നനിയമനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  മുറയട്ട്  ആ  ഒഴനിവനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന
ദനിവസകവതനക്കഭാലര ഒഴനിവഭാക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

നുവഭാല്സട്ട് :  ഒഴനിവകേള ഉണഭായനിടനില.

എ  .  പനി  .  ലജ  .    അബ്ദുള  കേലഭാലാം  ലടകകഭാളജനിക്കല്  സര്വകേലഭാശഭാല  : യനില്
കേഭാമ്പസനില്  4  ഉലാം  ലഹഡട്ട്  കേസഭാര്കടഴനില്  16  ഉലാം  അസനിസ്റ്റേനമഭാരുലട
ഒഴനിവകേള ഉണട്ട്.  മറട്ട് സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില്നനിനലാം ഓപ്ഷന് മുകഖന
നനിയമനലാം  നടതവഭാന്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല്  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്
തസ്തനികേ പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിടനില.

തുഞലത്തഴുത്തച്ഛന് മലയഭാള സര്വകേലഭാശഭാല :   അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് തസ്തനികേ
സൃഷ്ടനിചനിടനില.
ശതീ ശങരഭാചേഭാരവ സലാംസ്കൃത സര്വകേലഭാശഭാല  : നനിലവനിലുള്ള ഒരു ഒഴനിവട്ട്
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ദനിവസ  കവതനലാം/കേരഭാര്
വവവസ്ഥയനില് നനിയമനലാം നടത്തനിയനിടനില.

കേഭാലനിക്കടട്ട്  സര്വകേലഭാശഭാല,  എലാം.ജനി.  സര്വകേലഭാശഭാല,  എ.  പനി.  ലജ.
അബ്ദുള  കേലഭാലാം  ലടകകഭാളജനിക്കല്  സര്വകേലഭാശഭാല,  നുവഭാല്സട്ട്,  കേണ്ണൂര്
സര്വകേലഭാശഭാല, തുഞലത്തഴുത്തച്ഛന് മലയഭാള സര്വകേലഭാശഭാല, ശതീ ശങരഭാചേഭാരവ
സലാംസ്കൃത സര്വകേലഭാശഭാല എന്നതീ സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില് നനിലവനില് ആരുലാം തലന്ന
അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  തസ്തനികേയനില്  ദനിവസകവതനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനികലഭാ  കേരഭാര്
വവവസ്ഥയനികലഭാ കജഭാലനി കനഭാക്കുന്നനില.
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 യൂണനികവഴനിറനികേളനിലല ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുന്നതട്ട്

137  (4892)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  യൂണനികവഴനിറനികേളനില്  ദനിവസ
കവതനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുലാം  കേരഭാര്  വവവസ്ഥയനിലുലാം  ഉള്ള  ജതീവനക്കഭാര്  കജഭാലനി
ലചേയ്യുന്ന  തസ്തനികേകേളനിലല  ഒഴനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുന്നനില
എന്ന  പരഭാതനി  ഉയര്നവന്നനിട്ടുള്ളതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇക്കഭാരവലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  എലഭാ  ഒഴനിവകേളുലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയ്യുലമന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുലാം കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളുലട വനിഷമഭാവസ്ഥ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് കമല്പറഞ
ഒഴനിവകേള  പൂര്ണ്ണമഭായനി  നനികേതലമന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ & ബനി)  കകേരള സര്വകേലഭാശഭാലയനില് അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  തസ്തനികേയനിലല 232
ഒഴനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയതനുസരനിചട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്
ലനിസ്റ്റേനില്നനിനലാം  232  കപലര  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  അസനിസ്റ്റേനമഭാരഭായനി
നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   അനദവഭാപകേ
തസ്തനികേകേളനിലല  ഒഴനിവകേള   സര്വകേലഭാശഭാല  ഓര്ഡനിനന്സട്ട്/സ്റ്റേഭാറക്യൂട്ടുകേളക്കട്ട്
കവണ  കഭദഗതനികേള  വരുത്തനി  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേഭാലനിക്കറട്ട്  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  നനിലവനിലുള്ള
വനിവനിധ തസ്തനികേകേളനിലല ഒഴനിവകേളനില് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാവന്നവ പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കേണ്ണൂര്  സര്വകേലഭാശഭാല  അനദവഭാപകേ  തസ്തനികേകേളനിലല
ഒഴനിവകേളനികലക്കട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴനി  നനിയമനത്തനിനുള്ള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  തസ്തനികേയനില്  പനി.എസട്ട്.സനി.  നനിയമന
ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയ 71 കപരനില് 67 കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

എലാം.ജനി.  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  നനിലവനില്  ഒഴനിവള്ള  എലഭാ  തസ്തനികേകേളുലാം
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ലകേഭാചനി  ശഭാസ  സഭാകങതനികേ
സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  ലറഗുലര്  തസ്തനികേകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി മഭാത്രലാം സനിന്ഡനികക്കറട്ട് അനുവദനിച അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്
തസ്തനികേകേളുലാം  ലതീവട്ട്  കവക്കന്സനികേളുലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിടനില.
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നഭാഷണല് യൂണനികവഴനിറനി ഓഫട്ട് അഡസഭാന്സ്ഡട്ട് ലതീഗല് സ്റ്റേഡതീസനില് അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്
കഗ്രഡട്ട്  II  ഒഴനിച്ചുള്ള  ഒഴനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുള  കേലഭാലാം  ലടകകഭാളജനിക്കല്  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  കജഭായനിന്റെട്ട്
രജനിസ്ട്രേഭാര്,  ലഡപക്യൂടനി  രജനിസ്ട്രേഭാര്,  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്,  ലസക്ഷന്  ഓഫതീസര്,
അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്,  കറനിക്കല്  അസനിസ്റ്റേന്റെ  തസ്തനികേകേളനില്  ആകനില്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള
സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില്നനിനലാം  ഓപ്ഷന്  മുകഖന  നനിയമനലാം  നടതവഭാന്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന.  തുഞലത്തഴുത്തച്ഛന്  മലയഭാള  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്
സ്ഥനിരഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  അനദവഭാപകേ  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിചനിടനില.   മലയഭാള
സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  സ്ഥനിരഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  അനദവഭാപകേ  തസ്തനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനട്ട് തസ്തനികേകേള തനിടലപടുത്തഭാനുലാം ആവശവമഭായ ലസഷവല് റൂളുകേള
തയഭാറഭാക്കുവഭാനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ശതീ  ശങരഭാചേഭാരവ  സലാംസ്കൃത
സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  നനിലവനിലുള്ള  കജഭാലനിഭഭാരമനുസരനിചട്ട്  ദനിവസകവതന
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളനിലഭായനി  102  കപരുലാം  കേരഭാര്
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  35  കപരുലാം  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനണട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളള  തസ്തനികേകേളഭായ  പബനികക്കഷന്  ഓഫതീസര്,  പഭാനനിലാംഗട്ട്  &
ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ഡയറകര്  എന്നതീ  തസ്തനികേകേളനില്  കേരഭാര്  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
ഓകരഭാരുത്തകരയലാം  ഒഴനിവള്ള  ഒരു  ലസകേക്യൂരനിറനി  ഗഭാര്ഡനിലന്റെ  തസ്തനികേയനില്
ദനിവസകവതനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ഒരഭാകളയലാം നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

കകേരള സലാംസ്ഥഭാന സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷന്
138 (4893) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് നഭായര് : 

ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : 
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര് : 
ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന തുടര്
വനിദവഭാഭവഭാസ  പരനിപഭാടനികേള,  നനിരക്ഷരത  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന  പരനിപഭാടനികേള
തുടങ്ങനിയവ എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന്  നടത്തനി  വരുന്ന  തുലവതഭാ  കകേഭാഴ്സുകേളുലട
നനിലവഭാരവലാം സുതഭാരവതയലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തപ്പുത  മനിഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  നഭാലഭാലാംതരലാം,  ഏഴഭാലാംതരലാം,  പത്തഭാലാംതരലാം,  ഹയര്ലസക്കണറനി തുലവതഭാ
കകേഭാഴ്സുകേളഭാണട്ട് കകേരള സലാംസ്ഥഭാന സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷന് അകതഭാറനിറനി നടത്തനി വരുന്ന
തുടര് വനിദവഭാഭവഭാസ പരനിപഭാടനികേള.

നഭാലഭാലാംതരലാം തുലവത  :

14  വയസ്സട്ട് പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുളള നവസഭാക്ഷരര്,  ലലപ്രമറനി തലത്തനില് പഠനലാം
മുടങ്ങനിയവര്  തുടങ്ങനിയവരഭാണട്ട്  നഭാലഭാലാംതരലാം  തുലവതഭാ  കകേഭാഴനിലന്റെ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള.

ഏഴഭാലാംതരലാം  :

നഭാലഭാലാംതരലാം  പഭാസഭായനിട്ടുള്ളവര്ക്കുലാം  15  വയസട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളവര്ക്കുലാം
ഏഴഭാലാംതരലാം തുലവതഭാ കകേഭാഴനില് കചേരഭാലാം.

പത്തഭാലാംതരലാം തുലവത  :

ഒഇപചേഭാരനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിലൂലട  ഏഴഭാലാം  കഭാസട്ട്  പഭാസഭായവര്,
സഭാക്ഷരതഭാമനിഷലന്റെ ഏഴഭാലാംതരലാം തുലവതഭാകകേഭാഴട്ട്  പഭാസഭായവരുലാം പതനികനഴട്ട്
വയസട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളവര്ക്കുമഭാണട്ട്  പത്തഭാലാംതരലാം  തുലവതഭാ  കകേഭാഴനില്
കചേര്ന്നട്ട് പഠനിക്കഭാനുള്ള അവസരലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

  ഹയര്ലസക്കണറനി തുലവത  :

18-4-20 14-ലല  138/2013/ലപഭാ.വനി.വ.  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  ഹയര്ലസക്കണറനി  തുലവതഭാകകേഭാഴട്ട്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ഒഇപചേഭാരനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിലല  ഹയര്ലസക്കണറനി  കകേഭാഴനിനു
സമഭാനമഭായ എലഭാ  വനിഷയങ്ങളുലാം  ഉളലപടുത്തനി  ഹക്യൂമഭാനനിറതീസട്ട്,  കകേഭാകമഴട്ട്
എന്നതീ രണട്ട് ഗ്രൂപ്പുകേളഭാണട്ട് ഹയര്ലസക്കണറനി തുലവതഭാ കകേഭാഴനിലുള്ളതട്ട്.

കകേരള സലാംസ്ഥഭാന സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷന് നടത്തനിവരുന്ന നനിരക്ഷരതഭാ നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന
പരനിപഭാടനികേള  :

അക്ഷരലക്ഷലാം പദതനി,  അടപഭാടനി ആദനിവഭാസനി സഭാക്ഷരത-തുലവതഭാപദതനി
എന്നനിവയഭാണട്ട്  പ്രധഭാനമഭായലാം  നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.   സഭാക്ഷരത-തുടര്വനിദവഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാണട്ട് പഠനകകേന്ദ്രങ്ങള.
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അക്ഷരലക്ഷലാം  :

നനിരക്ഷരലര  അക്ഷരകലഭാകേകത്തയട്ട്  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സഭാക്ഷരതഭാമനിഷന്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനിയഭാണട്ട്
അക്ഷരലക്ഷലാം.

അടപഭാടനി ആദനിവഭാസനിസഭാക്ഷരതഭാ പരനിപഭാടനി  :

അടപഭാടനി  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തനിനുകേതീഴനില്  അടപഭാടനി,  കഷഭാളയൂര്,  അഗളനി
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  പ്രകദശതള്ള  ആദനിവഭാസനി  ഉഇരുകേളനിലഭാണട്ട്  കഭാസട്ട്
വരുന്നതട്ട്.   ആദനിവഭാസനികേളനില്നനിനള്ള  ഇന്സ്ട്രേകര്മഭാരഭാണട്ട്  കഭാസുകേള
നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.  അക്ഷരസഭാഗരലാം  എന്ന  കപരനില്  ഒരു  സഭാക്ഷരതഭാ
പദതനികൂടനി തതീരകദശവഭാസനികേളക്കഭായനി ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) സുതഭാരവമഭായനിടഭാണട്ട്  തുലവതഭാകകേഭാഴ്സുകേള  നടനവരുന്നതട്ട്
എസട്ട്.  സനി.  ഇ.  ആര്.  ടനി.-യലട  കനതൃതസത്തനില്  വനിദഗ്ദ്ധരഭായ  അദവഭാപകേര്
തയഭാറഭാക്കനിയ  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  സലാംസ്ഥഭാന  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിലുള്ള
കേരനിക്കുലലാം  കേമ്മേനിറനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  നനിലവഭാരലാം  കബഭാദവലപടട്ട്  അലാംഗതീകേരനിച
പുസ്തകേമഭാണട്ട്  ഓകരഭാ  കകേഭാഴ്സുകേളനിലുലാം  പഠനിപനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.   ബനിരുദവലാം  ബനി.എഡട്ട്.
കയഭാഗവതയമുള്ള അദവഭാപകേരഭാണട്ട് കഭാസുകേള നയനിക്കുന്നതട്ട്.  കഭാസട്ട് നനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കഭാന്  റനിടകയഡട്ട്  ലലഹസ്കൂള  അദവഭാപകേലര  കകേഭാഴട്ട്  കേണ്വതീനര്മഭാരഭായനി
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണട്ട്.  എയ്ഡഡട്ട്,  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളഭാണട്ട്  പഠനകകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   കഭാസുകേള  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  ലസന്റെര്
കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാലര  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.   കഭാസുകേള കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറട്ട്  ലചേയ്യുന്നതട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കഭാന്  ജനിലഭാ  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാലര  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   എലഭാ
മഭാസവലാം  പഠനകകേന്ദ്രങ്ങളനില്  പഠനിതഭാക്കളുലട  തുടര്മൂലവനനിര്ണ്ണയലാം  നടനവരുന.
തുലവതഭാ  കകേഭാഴ്സുകേളുലട  പഠനനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേഴനിഞ
10  വര്ഷലത്ത പ്രവര്ത്തനലാം ലകേഭാണ്ടുണഭായ കനടലാം വനിലയനിരുതന്നതനിനുമഭായനി കസ്റ്റേറട്ട്
റനികസഭാഴട്ട് ലസന്റെറനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില് പഠനലാം നടത്തനിവരുന.

(സനി)  മുഖവമനനി  ലചേയര്മഭാനഭായലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപ്പുമനനി  ലലവസട്ട്
ലചേയര്മഭാനുമഭായള്ള  ജനറല്  കേഇണ്സനിലുലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപ്പുമനനി  ലചേയര്മഭാനുലാം
ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപട്ട്  ലസകടറനി  ലലവസട്ട്  ലചേയര്മഭാനുലാം  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന്
ഡയറകര്  ലസകടറനിയമഭായള്ള  എകനികേക്യൂടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനിയമഭാണട്ട്  സഭാക്ഷരതഭാമനിഷലന്റെ
ഭരണനനിര്വഹണലാം  നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.   കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  സഭാക്ഷരതഭാമനിഷലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പ്രസ്തുത  ഭരണസമനിതനി  വനിലയനിരുതനണട്ട്.  മനിഷലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നൂതന  പദതനികേള
(ഭനിന്നലനിലാംഗക്കഭാര്ക്കുള്ള തുടര് വനിദവഭാഭവഭാസ പദതനി,  പരനിസ്ഥനിതനി സഭാക്ഷരതഭാ പദതനി
തുടങ്ങനിയവ) ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ശമലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 199

അക്ഷര സഭാഗരലാം പദതനി

139 (4894) ശതീ  .   ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതബ :
ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലുണനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി :
ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജ്ജട്ട്  :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തതീരകദശ  നനിവഭാസനികേളുലട  സഭാക്ഷരതയഭായനി  'അക്ഷര  സഭാഗരലാം'  പദതനി
ആരലാംഭനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിയനകണഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  ലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രസ്തപ്പുത  പദതനി  മുകഖന  സകേവരനിയഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  ഏലതലഭാലാം  ജനിലകേളനിലഭാണട്ട്  പ്രസ്തപ്പുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  അക്ഷര  സഭാഗരലാം  പദതനി  മുകഖന  ലലകേവരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
ലക്ഷവങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

• ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിചട്ട്  തുടര്വനിദവഭാഭവഭാസ  പദതനി  
നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള അനുകൂല സഭാഹചേരവലാം സൃഷ്ടനിക്കുകേ.

• തതീരകദശ-മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  നനിരക്ഷരര്ക്കുലാം അര്ദനനിരക്ഷരര്ക്കുലാം 
സഭാക്ഷരത, കബഭാധവല്ക്കരണപരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കുകേ.

• നഭാലട്ട്,  ഏഴട്ട്,  പത്തട്ട്,  ഹയര്ലസക്കണറനി,  തുലവതഭാകകേഭാഴ്സുകേളനില്  പഠനലാം  
നടത്തഭാനുള്ള  സഇകേരവലാം  തതീരകദശ-മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കമഖലകേളനില്  
സൃഷ്ടനിക്കുകേ.

• തതീരകദശങ്ങളനില് ആജതീവനഭാന വനിദവഭാഭവഭാസ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകേ.

• മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ജതീവനിത  ഉന്നതനി  ലലകേവരനിക്കുവഭാന്  
സഹഭായനിക്കുകേ.

• മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ആവശവങ്ങളക്കനുസൃതമഭായ ലതഭാഴനില്  
ലലനപുണവലാം കനടുവഭാന് പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേ.
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(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴ,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറലാം,
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എന്നതീ  9  ജനിലകേളനിലഭായഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത
പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിചനിരുന്നതട്ട്.  ഇതനിലന്റെ ആദവഘടലമന്ന നനിലയനില്
ലലപലറട്ട്  കപ്രഭാജകഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം,  മലപ്പുറലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എന്നതീ
ജനിലകേലള ലതരലഞടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

 പബനികേട്ട് ലലലബറനികേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള

140  (4895)  ശതീ  .    പനി  .    ഉസബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  എവനിലടലയലഭാലാം  പബനികേട്ട്  സലബറനികേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്;

(ബനി) പബനികേട്ട്  സലബറനികേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ; പുതുതഭായനി സലബറനികേള സ്ഥഭാപനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ  ആസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ഒരു  പബനികേട്ട്  സലബറനി
സ്ഥഭാപനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) കകേരള കസ്റ്റേറട്ട് ലലലബറനി കേഇണ്സനില് അഫനിലനികയറട്ട് ലചേയനിട്ടുള്ള എലഭാ
ഗ്രന്ഥശഭാലകേളുലാം  പബനികേട്ട്  ലലലബറനികേളഭാണട്ട്.   കകേരള  പബനികേട്ട്  ലലലബറതീസട്ട്
(കകേരള  ഗ്രന്ഥശഭാലഭാ  സലാംഘലാം)  ആക്ടുലാം  ചേടങ്ങളുലാം  അനുസരനിചഭാണട്ട്  ഇവ
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത എലഭാ ഗ്രഭാമങ്ങളനിലുലാം നഗരങ്ങളനിലുലാം ഇത്തരലാം
ഗ്രന്ഥശഭാലകേള ഉണട്ട്.  കൂടഭാലത കസ്റ്റേറട്ട് ലലലബറനി കേഇണ്സനില് കനരനിടട്ട് നടതന്ന
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലഭാ  ലലലബറനി,  കേണ്ണൂര്  ജനിലഭാ  ലലലബറനി,  വയനഭാടട്ട്  ജനിലഭാ
ലലലബറനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  ലലലബറനി  എന്നതീ  ജനിലഭാ  ലലലബറനികേളുലാം
തലകശ്ശെരനി, തളനിപറമ്പട്ട്, വടകേര, ലകേഭാടഭാരക്കര എന്നതീ തഭാലൂക്കട്ട് ലലലബറനികേളുമുണട്ട്.
കേസയനികലഭാണ്  പബനികേട്ട്  ലലലബറനി  ആന്റെട്ട്  റനിസര്ചട്ട്  ലസന്റെര്,  കകേഭാടയലാം  പബനികേട്ട്
ലലലബറനി,  എറണഭാകുളലാം  പബനികേട്ട്  ലലലബറനി  എന്നനിവലയ  ലസഷവല്  കഗ്രഡട്ട്
ലലലബറനികേളഭായനി കസ്റ്റേറട്ട് ലലലബറനി കേഇണ്സനില് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കസ്റ്റേറട്ട്  ലലലബറനി  കേഇണ്സനിലനില്  ലലലബറനികേള  അഫനിലനികയറട്ട്
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നനിബന്ധനകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1.  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  കഫഭാറത്തനില്  മൂന്നട്ട്  അകപക്ഷകേള  അഫനിലനികയഷനഭായനി
സമര്പനിക്കണലാം.
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2.  അകപക്ഷ തതീയതനിയമുമ്പട്ട് ഒരു വര്ഷത്തനില് കുറയഭാത്ത കേഭാലത്തട്ട് ലലലബറനി  
പ്രവര്ത്തനിചനിരനിക്കണലാം.

3.  കുറഞതട്ട് 50 അലാംഗങ്ങള ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.

4.  ലലലബറനിയനില് കുറഞതട്ട് 1000 പുസ്തകേങ്ങള ഉണഭാകേണലാം.  അവയലട 
മുഖവനില 5,000 രൂപയനില് കുറയരുതട്ട്.

5.  നനിലവനിലുള്ള  അഫനിലനികയറഡട്ട്  ലലലബറനിയനില്നനിനട്ട്  2  km
അകേലലയഭായനിരനിക്കണലാം.

6. 15 ചേതുരശ മതീററനില് കുറയഭാത്ത സസനകമഭാ വഭാടകേയ്കക്കഭാ ആയ ലകേടനിടലാം
ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.

7.  എലഭാ വനിഭഭാഗലാം ജനങ്ങളക്കുലാം അലാംഗതസലാം നല്കേണലാം.

8.  ലലലബറനി  കുറഞതട്ട്  6  ആനുകേഭാലനികേങ്ങളുലാം  3  ദനിനപത്രങ്ങളുലാം
വരുത്തനിയനിരനിക്കണലാം.

9.  പ്രതനിവര്ഷലാം 2000 പുസ്ത വനിതരണലാം ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.

10. ലലലബറനി ലപഭാതുകയഭാഗലാം അലാംഗതീകേരനിച നനിയമഭാവലനി ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.

11.  പതനിലനഭാന്നട്ട്  അലാംഗങ്ങളനില്  അധനികേരനിക്കഭാത്ത  ഒരു  കയഭാഗലാം
തനിരലഞടുത്ത  ഭരണസമനിതനി  ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.   അതനില്  ഒരഭാള
വനനിതയലാം  ഒരഭാള  പടനികേ  ജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപടതുലാം
ആയനിരനിക്കണലാം.   പുതുതഭായനി  ലലലബറനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട്  സര്ക്കഭാര്
തലത്തനില്  തതീരുമഭാനനിക്കുന്ന വനിഷയലാം  അലലങനിലുലാം  കമല്  പരഭാമര്ശനിച
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിചട്ട്  അകപക്ഷനിക്കുന്ന  ലലലബറനികേളക്കട്ട്
അഫനിലനികയഷന് നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ  ആസ്ഥഭാനത്തട്ട്   കേനിലാംഗട്ട്   എകഡസര്ഡട്ട്  ലലലബറനി
കുനലമല്,  മലപ്പുറലാം  പബനികേട്ട്  ലലലബറനി  കകേഭാടപടനി,  ലപഭാലതീസട്ട്  ലലലബറനി
കുനലമല്  എന്നതീ  3  പബനികേട്ട്  ലലലബറനികേള  ഇകപഭാള  ഉള്ളതനിനഭാല്  മലപ്പുറലാം
ജനിലഭാ  ആസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ഒരു പബനികേട്ട്  ലലലബറനി  ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം  ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.
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കസ്റ്റേറട്ട് ലസന്ടല് ലലലബറനി

141 (*T 4896) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കസ്റ്റേറട്ട്  ലസന്ടല്  ലലലബറനിയഭായ  തനിരുവനനപുരലാം  പബനികേട്ട്
ലലലബറനിയനില് ഇകപഭാള എത്ര അലാംഗങ്ങളുലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം  ലസന്ടല്  ലലലബറനിക്കട്ട്  അവധനിയനിലഭാത്ത
ദനിനങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  എ  -24278,  ബനി  -17218,  സനി  -21941,  ഡനി-20433,  ഇ-5  എന്നതീ
കഭാസ്സുകേളനിലഭായനി ആലകേ 83875 അലാംഗങ്ങളുണട്ട്.

(ബനി)  ഇക്കഭാരവലാം  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.   നനിലവനില്  കസ്റ്റേറട്ട്  ലസന്ടല്
ലലലബറനി  എലഭാ  ഞഭായറഭാഴ്ചകേളനിലുലാം  കകേഭാണ്ടഭാകട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുളലപലട  എലഭാ
ലലലബറനിയനഭാരുലാം  പ്രവൃത്തനിലയടുത്തട്ട്  മുടക്കലാംകൂടഭാലത  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
എന്നഭാല്  എലഭാ  അവധനി  ദനിനങ്ങളനിലുലാം  ലലലബറനി  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ജതീവനക്കഭാരുലട  എണ്ണലാം  വര്ദനിപനികക്കണതുണട്ട്.   ഇക്കഭാരവലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ലലലബറനികേളുലട നവതീകേരണലാം

142  (4897)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖവഭാപനിച  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത
സലബറനികേളുലട സഇകേരവങ്ങള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
പദതനിയലട സഗഡട്ട് സലന്സട്ട് എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഒരു മണ്ഡലത്തനിലല എത്ര സലബറനികേളുലട സഇകേരവങ്ങള ഇപ്രകേഭാരലാം
നവതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയലമന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  2016-17  വര്ഷലത്ത കകേരള സര്ക്കഭാര് ബഡ്ജറട്ട്  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം
കകേരള കസ്റ്റേറട്ട്  ലലലബറനി  കേഇണ്സനില് അലാംഗ ഗ്രന്ഥശഭാലകേളനിലല  'എ  '  കഗ്രഡട്ട്
ലലലബറനികേലളയലാം  നല  പ്രവര്ത്തനവലാം  ലപഭാതുപരനിപഭാടനികേളുലാം  നടതന്നതുലാം

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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സ്ഥലസഇകേരവമുള്ളതുമഭായ  ബനി  കഗ്രഡട്ട്  ലലലബറനികേലളയലാം  ലലടബല്  കമഖലയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  മനികേച  ഗ്രന്ഥശഭാലകേലളയലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
നവതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയ ലലലബറനികേളുലട
ആവശവകേതയനുസരനിചട്ട്  LCD  കപ്രഭാജകര്, കേമ്പക്യൂടര്, ഇന്റെര്ലനറട്ട് സഇകേരവലാം എന്നനിവ
ലഭവമഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.   എ  കഗ്രഡട്ട്  ലലലബറനികേളക്കട്ട്  ലലവലലഫ  സലാംവനിധഭാനലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ലഎ.റനി. വകുപനിലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഒരു മണ്ഡലത്തനിലല മനികേച  (എ)  കഗ്രഡട്ട്  ലലലബറനികേലള പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി നവതീകേരനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.

കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ഡനിസഭാസ്റ്റേര് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് ഫണട്ട്

143 (4898)  ശതീ  .    ബനി  .    സതവന് :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനക്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  വന്നകശഷലാം  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
ഡനിസഭാസ്റ്റേര് മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട് ഫണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ചേനിറയനിന്കേതീഴട്ട്,  വര്ക്കല  തഭാലൂക്കുകേളനിലുളലപടുന്ന  ഏലതലഭാലാം
പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണട്ട്  ഈ  ഫണട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുളളലതന്നട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  സഹനിതലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാന  ദുരന  പ്രതനികേരണ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  കറഭാഡട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ഫണട്ട്  അനുവദനിക്കഭാറനില.  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനില്  തകേര്ന്ന
കറഭാഡുകേളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭാണട്ട്  സലാംസ്ഥഭാന  ദുരന  പ്രതനികേരണനനിധനിയനില്
നനിനലാം ഫണട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)  കറഭാഡട്ട്  പുനരുദഭാരണത്തനിനട്ട്  തഭാലൂക്കടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ഫണട്ട്
അനുവദനിക്കഭാറനില.

 റവനക്യൂ ടവര്/മനിനനി സനിവനില് കസ്റ്റേഷന് സ്ഥഭാപനിക്കല് 

144  (4899)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എലഭാ തഭാലൂക്കട്ട് ആസ്ഥഭാനങ്ങളനിലുലാം റവനക്യൂ ടവര്/മനിനനി സനിവനില് കസ്റ്റേഷന്
നനിലവനിലുകണഭാ;
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(ബനി) ഇലലങനില് ഏലതലഭാലാം തഭാലൂക്കുകേളനിലഭാണട്ട് ഇലഭാത്തലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലകേഭാകണഭാടനി തഭാലൂക്കനില് ഇത്തരത്തനില് ഒരു റവനക്യൂ ടവര്/മനിനനി  സനിവനില്
കസ്റ്റേഷന് സ്ഥഭാപനിക്കണലമന്നതട്ട് പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  ഉലണങനില് ഇതനിനഭായനി ലചേയ
കേഭാരവങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇല.

(ബനി)     1. തനിരുവനനപുരലാം  ജനില-  തനിരുവനനപുരലാം,  കേഭാടഭാക്കട
തഭാലൂക്കഭാസ്ഥഭാനങ്ങള  (കേഭാടഭാക്കട  മനിനനി  സനിവനില്  കസ്റ്റേഷന്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന.)

2. പത്തനലാംതനിട ജനില- റഭാന്നനി തഭാലൂക്കഭാസ്ഥഭാനത്തട്ട് മനിനനിസനിവനില്  
കസ്റ്റേഷന് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന.

3.  ഇടുക്കനി ജനില – ഇടുക്കനി തഭാലൂക്കഭാസ്ഥഭാനലാം

4.  എറണഭാകുളലാം ജനില – ലകേഭാചനി തഭാലൂക്കഭാസ്ഥഭാനലാം

5.  മലപ്പുറലാം ജനില – ലകേഭാകണഭാടനി, നനിലമ്പൂര് തഭാലൂക്കഭാസ്ഥഭാനങ്ങള

6.  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനില- കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് തഭാലൂക്കഭാസ്ഥഭാനലാം

7.  വയനഭാടട്ട് ജനില – ലലവത്തനിരനി തഭാലൂക്കഭാസ്ഥഭാനലാം

8.  കേണ്ണൂര് ജനില – ഇരനിടനി തഭാലൂക്കഭാസ്ഥഭാനലാം

9. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില- ലവള്ളരനിക്കുണട്ട്, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്, മകഞശസരലാം
എന്നതീ തഭാലൂക്കഭാസ്ഥഭാനങ്ങള

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ഭവനരഹനിത കുടുലാംബങ്ങള

145 (4900)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനക്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തഭാകേമഭാനമുള്ള  ഭവനരഹനിത  കുടുലാംബങ്ങള  എത്ര  എനലാം
ഇവരനില്  സസനമഭായനി  ഭൂമനിയള്ള  കുടുലാംബങ്ങള  എത്ര,  ഇലഭാത്തവര്  എത്ര  എനലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇവരനില് ഭവനരഹനിതര് ഏലതലഭാലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരഭാലണനലാം
ഇവരനില്  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗക്കഭാരുകടയലാം  പ്രശങ്ങള  എലനലഭാമഭാലണനലാം  ഇവര്ക്കട്ട്
സസനമഭായനി  ഭൂമനിയലാം  ഭവനവലാം  ലഭവമഭാക്കഭാന്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവരനില്  സതീകേള  കുടുലാംബനഭായകേതസലാം  വഹനിക്കുന്ന  കുടുലാംബങ്ങള,
ഒറലപട  സതീകേളുലട  കുടുലാംബങ്ങള,  മഭാനസനികേമഭാകയഭാ  ശഭാരതീരനികേമഭാകയഭാ
ലവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുന്നവരുളള കുടുലാംബങ്ങള,  ഗുരുതരമഭായ കരഭാഗബഭാധനിതരുളള
കുടുലാംബങ്ങള,  ഒറലപട വൃദരുലട കുടുലാംബങ്ങള,  കേലഭാപലാം,  പ്രകൃതനിദുരനലാം എന്നനിവ
വഴനി  വതീടു  നഷ്ടലപടവര്,  ഗഭാര്ഹനികേ  പതീഡനവനികധയരഭായ  കുടുലാംബങ്ങള  തുടങ്ങനി
ഓകരഭാവനിഭഭാഗത്തനിലുളലപടുന്ന  കുടുലാംബങ്ങള  എത്രയണട്ട്  എനലാം  ഇത്തരലാം
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  അടനിയനര  പ്രഭാധഭാനവലാം  നല്കേനി  വതീടുലാം  ഭൂമനിയനിലഭാത്തവര്ക്കട്ട്
ഭൂമനിയലാം  വതീടുലാം  നല്കുവഭാനുലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  2013-ലല  ലഭാന്റെട്ട്  റവനക്യൂ  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലന്റെ  കേണക്കുകേളനുസരനിചട്ട്
സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ആലകേ  470606  ഭവനരഹനിതരുണട്ട്.   ഇതനില്  179210  കപര്
ഭവനരഹനിതരുലാം ഭൂരഹനിതരുമഭാണട്ട്.

(ബനി)  വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. *

(സനി)  സതീകേള  കുടുലാംബനഭാഥയഭായതുലാം  ഒറലപട  സതീകേളുലട  കുടുലാംബങ്ങള,
മഭാനസനികേ  ശഭാരതീരനികേ  ലവല്ലുവനിളനികേള  കനരനിടുന്ന  കുടുലാംബങ്ങള,  ഗുരുതര
കരഭാഗബഭാധനിതരുള്ള കുടുലാംബങ്ങള,  കേലഭാപലാം,  പ്രകൃതനി  ദുരനലാം  എന്നനിവമൂലലാം  വതീടട്ട്
നഷ്ടലപടവര് തുടങ്ങനിയ ദഭാരനിദവകരഖയട്ട്  തഭാലഴയള്ള ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കുനണട്ട്.  പ്രധഭാനമനനി ആവഭാസട്ട് കയഭാജന
(ഗ്രഭാമതീണ്)  ഭവന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട്  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്  9668  വതീടുകേളുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനില്  4937 വതീടുകേളുലാം നക്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് 9736 വതീടുകേളുലാം കചേര്ത്തട്ട്
ആലകേ  24341  വതീടുകേളഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ലപഭാതു
വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് വതീടുകേള അനുവദനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് 10,000 വതീടട്ട് ഇഇ വനിഭഭാഗത്തനില്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്   ഗ്രഭാമവനികേസന  കേമ്മേതീഷണര്
അഭവര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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 ലനല്വയല്-നതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനില് ഇളവകേള

146 (4901)   ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2008-ല്  നനിര്മ്മേനിച  ലനല്വയല്  -  നതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനില്
ഇളവകേള  വരുതന്ന  കേഭാരവലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലുകണഭാലയന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് അവ ഏലതലഭാമഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2008-ലല കകേരള ലനല്വയല് തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനില്
ഇളവകേള വരുതന്ന കേഭാരവലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

  (ബനി)  ബഭാധകേമല.

സസനമഭായനി ലകേടനിടമനിലഭാത്ത വനികലജട്ട് ഓഫതീസുകേള

147 (4902) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  റവനക്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കബപ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  ഫകറഭാക്കട്ട്,  കേരുവന്  തുരുത്തനി  വനികലജട്ട്
ഓഫതീസുകേളക്കട്ട് സസനമഭായനി ലകേടനിടമനിലഭാത്ത കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസുകേളക്കട്ട്  സസനമഭായനി  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്. 

(ബനി)  നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

    ഭൂമനിഗതീതലാം പദതനി

148 (4903) ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട്   :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട്   :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട്   :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  2015-ല്  'ഭൂമനി  ഗതീതലാം"  പദതനിയമഭായനി
ബന്ധലപടട്ട്  ചേനില  ജനിലകേളനില്  ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി  വനില
നനിശ്ചയനിചട്ട്  കേരഭാര്  ഉറപനിചനിരുന്നതഭായലാം  എന്നഭാല്  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  സ്ഥലലാം
നല്കേനിയ ഭൂരനിഭഭാഗലാം കപര്ക്കുലാം പണലാം ലഭനിക്കഭാത്തതഭായലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) 2014-15, 2015-16  വര്ഷങ്ങളനിലല ബഡ്ജറ്റുകേളനില് ഈ ഇനത്തനില്
അനുവദനിച  തുകേ  പകുതനികപഭാലുലാം  ലചേലവഭാക്കഭാനഭാകേഭാലത  ലഭാപഭായതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എന്നനിട്ടുലാം  പ്രസ്തപ്പുത  പദതനിയഭായനി  ഭൂമനി  നല്കേനിയവര്ക്കട്ട്  പണലാം
ലകേഭാടുക്കഭാന്  മുന്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കേഴനിയഭാതനിരുന്നതട്ട്  എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  എലഭാ  ഭൂവടമകേളക്കുലാം  പണലാം  നല്കേനി  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  'ഭൂമനിഗതീതലാം'  പരനിപഭാടനിയനിലൂലട  സമഭാഹരനിച  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനിയലട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ഭൂമനി വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുലണങനിലുലാം  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ഭൂവടമകേളുമഭായനി
കേരഭാറുകേള ഉണഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി)   2014-15,  2015-16  വര്ഷങ്ങളനിലല ബഡ്ജറ്റുകേളനില് ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട്
ഭൂമനി വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി തുകേ അനുവദനിചനിരുന്നനില.

(സനി)  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനിക്കഭായനി ഭൂമനി വനിലയട്ട് വഭാങ്ങുകേകയഭാ
ആരനില്നനിനലാം ഏലറടുക്കുകേകയഭാ ലചേയനിടനിലഭാത്തതഭാണട്ട്.

(ഡനി) ഭൂമനി വനിലയവഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട് ആരുമഭായലാം കേരഭാര് ഉണഭാക്കനിയനിടനില.

 റതീ-സര്കവ നടപടനികേള

149 (4905)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല  :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  റതീ-സര്ലവ  നടപടനികേള  നനിര്ത്തനിലവചതട്ട്
എന്നഭായനിരുന;  റതീ-സര്ലവ  നടപടനികേള  പുനനഃരഭാരലാംഭനിക്കുകമഭാ;  എങനില്
എനമുതലലന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ലമഭാത്തലാം  എത്ര  വനികലജുകേളുണട്ട്;  അതനില്  എത്ര
വനികലജുകേളനില്  റതീ-സര്ലവ  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്;  ബഭാക്കനിയളള  വനികലജുകേളനില്  കൂടനി
എന്നകത്തയട്ട്  റതീ-സര്ലവ  നടപടനികേള  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  റതീ-സര്ലവ  നടപടനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മുന്നനിലുളള പ്രതനിസന്ധനികേള എലനഭാലക്ക; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  31-10-2012  -ലലസര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (എലാം  എസട്ട്.)  നമ്പര്  409/2012/
റവനക്യൂ തതീയതനി  പ്രകേഭാരലാം സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില് റതീ-സര്കവ സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനിലുലാം
അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  മഭാത്രലാം  സസകേഭാരവ  ഭൂമനിയനിലുമഭായനി  നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
റതീ-സര്കവ നടപടനികേള പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്ന വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)   സലാംസ്ഥഭാനത്തഭാലകേയള്ള  1664  വനികലജുകേളനില്  881  വനികലജുകേളുലട
റതീസര്കവ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.  റനിക്കഭാര്ഡുകേള റവനക്യൂ ഭരണത്തനിനട്ട് സകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  8
വനികലജുകേളനില് റതീ-സര്കവ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ലസക്ഷന്  13  പ്രകേഭാരമുള്ള വനിജഭാപനവലാം
53  വനികലജുകേളനില്  ലസക്ഷന്  9(2)  പ്രകേഭാരലാം  റനിക്കഭാര്ഡുകേള  പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്ന
വനിജഭാപനവലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  റതീ-സര്കവ  നടന്ന  വനികലജുകേളനിലല  പരഭാതനികേള  തതീര്പഭാക്കുവഭാന്
കശഷനിക്കുന.  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് നനിലവനില് റതീ-സര്കവ സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനിലുലാം അകപക്ഷ
ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്മഭാത്രലാം  സസകേഭാരവ  ഭൂമനിയനിലുമഭായനി  നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇ
പ്രതനിസന്ധനികേള  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  എപ്രകേഭാരലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാ
ക്കഭാലമന്ന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

 സകേവശ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

150  (4906)   ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ്  :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലകയഭാര പ്രകദശങ്ങളനില് കേഭാലങ്ങളഭായനി സകേവശമുള്ള വനഭൂമനിയനില് വതീടട്ട്
ലവചട്ട്  തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  സവദബതനി  കേണക്ഷന്,  കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്  തുടങ്ങനിയ
ആനുകൂലവങ്ങള  ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  മൂന്നട്ട്  ലസന്റെട്ട്  സ്ഥലത്തനിനട്ട്  റവനക്യൂ  വകുപനില്
നനിനലാം  സകേവശ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നല്കേനിയനിരുന്നതട്ട്  നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുന്നതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) ഉലണങനില് അതനിനുളള സഭാഹചേരവലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) മലകയഭാര കമഖലയനില് തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട് മൂന്നട്ട് ലസന്റെട്ട് സ്ഥലത്തനിനട്ട്
സകേവശ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാന്
അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി & സനി) ബഭാധകേമല.

വയല് ഭൂമനി

151 (4907)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വര്ഷങ്ങളക്കട്ട്  മുമ്പട്ട്  വയല്  ഭൂമനിയഭായനിരുന  എന്ന  കേഭാരണത്തഭാല്
പ്രസ്തുത ഭൂമനിയനില് വതീടട്ട്  ലവയഭാന് കേഴനിയഭാത്ത ഒടകനകേലാം കപര് സലാംസ്ഥഭാനതള്ള
കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  വയല്  ഭൂമനിയനില്  അഞ  ലസന്റെട്ട്  നനികേത്തനി  വതീടട്ട്  ലവയന്നവര്ക്കട്ട്
അനുമതനി നല്കകേണ നഞ കേമ്മേനിറനി ഇകപഭാള നനിലവനിലുകണഭാ;

(സനി)  തരലാംമഭാറനിയ  ഭൂമനിവനിലയലട  25  ശതമഭാനലാം  തുകേ  സര്ക്കഭാരനികലയടചട്ട്
വതീടട്ട് ലവയഭാന് അനുമതനി നല്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങനില്  തരലാംമഭാറനിയ  ഭൂമനിയനില്  വതീടട്ട്  ലവയന്നതനിനുലാം  ലവച
വതീടുകേളക്കട്ട്  ലകേടനിട  നമ്പര്  നല്കുന്നതനിനുലാം  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 2008-ലല കകേരള ലനല്വയല് തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനിലല
5-ാം വകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള കലഭാക്കല് ലലവല് കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനിക്കട്ട്
3(1)  ഉപവകുപട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ലനല്വയലനിലന്റെ  ഉടമസ്ഥനട്ട്  വതീടട്ട്  ലവയന്നതനിനുകവണനി
പഞഭായത്തനില് 10 ലസനലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷനനില് 5 ലസനലാം ലനല്വയല്
നനികേതന്നതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കുന്നതനിനട്ട് വവവസ്ഥ ലചേയ്യുന.

1142/2017
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(സനി) 2008-ലല  ലനല്വയല്  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  നനിലവനില്
വരുന്നതനിനുമുമ്പട്ട്  അനധനികൃതമഭായനി  പരനിവര്ത്തനലപടുത്തനിയ  ലനല്വയലുകേളക്കട്ട്
നവഭായവനിലയലട  25%  തുകേ  ഫതീസട്ട്  ആയനി  ഇഇടഭാക്കനി  കമവല്ക്കരനിക്കുന്നതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട് പുറലപടുവനിചനിരുന്ന നനിയമകഭദഗതനി പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) കൃഷനിഭൂമനി  വവവസ്ഥകേളക്കുവനികധയമഭായനി  മറട്ട്  ആവശവങ്ങളക്കഭായനി
പരനിവര്ത്തനലപടുതന്നതനിനഭായനി  അനുമതനി  നല്കുവഭാന്  1967-ലല  കകേരള
ഭൂവനിനനികയഭാഗ ഉത്തരവനില് വവവസ്ഥയണട്ട്.  കൂടഭാലത  2008-ലല കകേരള ലനല്വയല്
തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്ലപട  സ്ഥലങ്ങളനില്,  ടനി
ലനല്വയലനിലന്റെ ഉടമസ്ഥനട്ട് വതീടട്ട് വയന്നതനിനട്ട് അനുകയഭാജവമഭായ ഭൂമനി ഇലഭാത്ത പക്ഷലാം
പഞഭായത്തട്ട്  ഏരനിയയനില്  പതലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനി/  കകേഭാര്പകറഷന്  ഏരനിയയനില്
അഞ ലസനലാം ലനല്വയല് പരനിവര്ത്തനലപടുതന്നതനിനട്ട്  അനുമതനി നല്കുവഭാന് ടനി
നനിയമത്തനില്  വവവസ്ഥയണട്ട്.   ഇത്തരത്തനില്  മുന്കൂര്  അനുമതനിയനിലഭാലത  വച
വതീടുകേളക്കട്ട് നമ്പര് നല്കുന്ന കേഭാരവലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

 മലകയഭാര കമഖലയനില് വതീടട്ട് വയന്നതനിനട്ട് സകേവശ

സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

152  (4908)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലകയഭാര കമഖലയനില് വതീടുലവയന്നതനിനുകവണനി മൂന്നട്ട് ലസന്റെട്ട് സ്ഥലത്തനിനട്ട്
റവനക്യൂ  വകുപനില്നനിനലാം  സകേവശ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നല്കേനിയനിരുന്നതട്ട്  നനിര്ത്തനിവച
വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് സകേവശ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് ലകേഭാടുക്കുന്നതട്ട് നനിര്ത്തനിവയവഭാന്
ഉണഭായ സഭാഹചേരവലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സകേവശ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നല്കുന്നതനിനുകവണ  നടപടനി
അടനിയനരമഭായനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ - സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.   മലകയഭാര  കമഖലയനില്  1-1-1977-നുമുമ്പട്ട്
വനഭൂമനി  കേകയറനിയവര്ക്കട്ട്  റവനക്യൂ,  വനലാം  വകുപ്പുകേളുലട  സലാംയക്ത  പരനികശഭാധന
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  1980-ലല കകേന്ദ്ര വന നനിയമപ്രകേഭാരലാം അനുമതനിക്കഭായനി ലപ്രഭാകപഭാസല്
സമര്പനിച കകേസുകേളനില് അര്ഹരഭായ എലഭാവര്ക്കുലാം സകേവശകരഖ നല്കേനിവരുനണട്ട്.
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 പുതനിയ വനികലജുകേളുലട രൂപതീകേരണലാം

153  (4909)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര്  :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  റവനക്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  വലനിയ  വനികലജുകേള  വനിഭജനിചട്ട്  പുതനിയ  വനികലജുകേള
രൂപതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് ഇതനിനഭായനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ വനികലജുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡലാം എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്
എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   പുതനിയ  വനികലജുകേളുലട  രൂപതീകേരണലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിഷയലാം
ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  നനിയമസഭഭാമണ്ഡലങ്ങള  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കലപടതനിലനതടര്നണഭായ
സഭാഹചേരവങ്ങള,  ഭരണപരമഭായ  സഇകേരവങ്ങള,  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  നനിലവനിലുള്ള
തഭാലൂക്കുകേള,  വനികലജുകേള  എന്നനിവയലട  വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം,  ജനസലാംഖവ,  ഓകരഭാ
പ്രകദശത്തനിലന്റെയലാം  പനികന്നഭാക്കഭാവസ്ഥ,  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  ത്രനിതല
പഞഭായത്തതീരഭാജട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം,  വനികേസന  സഭാധവത,  ജനങ്ങളുലട
യഭാത്രഭാസഇകേരവലാം,  ഭൂപ്രകൃതനി  അനുസരനിച്ചുള്ള  അതനിര്ത്തനികേള,  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലട
ആവശവലാം  എന്നതീ  കേഭാരവങ്ങള  പരനികശഭാധനിച്ചുലാം  അകതഭാലടഭാപലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
സഭാമ്പത്തനികേ  സ്ഥനിതനിയലാംകൂടനി  പരനിഗണനിചഭാണട്ട്  പുതുതഭായനി  വനികലജുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട്.

പടയലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

154  (4910)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാറഭാണലാംമൂഴനി  പഞഭായത്തനിലല  അത്തനിക്കയലാം  ലതകക്കലത്തഭാടനിയനില്
എത്ര സകേവശ കേര്ഷകേര്ക്കഭാണട്ട് പടയലാം ലഭനിക്കഭാനുളളതട്ട്; ഇവര് എന മുതലഭാണട്ട്
ഇവനിലട തഭാമസലാം തുടങ്ങനിയലതന വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇവര്ക്കട്ട്  പടയലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ഏതു  ഘടലാം

വലരയഭായനി  എന്നട്ട്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  സര്കവ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനികചഭാ;

ഇലലങനില് എന്നട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലാം;

(സനി)  നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  ഇവര്ക്കട്ട്  എന്നട്ട്  പടയലാം  നല്കേഭാനഭാകുലാം

എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പടയത്തനിനഭായള്ള  നടപടനികേളനില്  എലനങനിലുലാം  തടസ്സലാം

കനരനിടനിരുകന്നഭാ;  ഉലണങനില്  എനഭായനിരുന  തടസ്സലാം;  ഇതട്ട്  നതീക്കലാം  ലചേയ്കതഭാ;

ഇലലങനില് തടസ്സലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാന് എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്

എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇവനിടുലത്ത  പടയവനിഷയത്തനില്  കകേഭാടതനിയലടകയഭാ  സമഭാന

സമനിതനികേളുലടകയഭാ  പരഭാമര്ശലാം  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ആരുലടലയന്നട്ട്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  റഭാന്നനി  തഭാലൂക്കനിലല  നഭാറഭാണലാംമൂഴനി  പഞഭായത്തനിലല  അത്തനിക്കയലാം

ലതകക്കലത്തഭാടനി  പ്രകദശത്തട്ട്  130-ഓളലാം  സകേവശക്കഭാര്ക്കട്ട്  പടയലാം

ലഭനിക്കഭാനുള്ളതഭാണട്ട്.  ഇവര്  1-1-1977-നുമുമ്പട്ട്  തലന്ന  ടനി  സ്ഥലലത്ത

സകേവശക്കഭാരഭാണട്ട്.

(ബനി)  ടനി സകേവശക്കഭാര്ക്കട്ട് പടയലാം നല്കുന്നതനിനുകവണനി സകേവശ സ്ഥലലാം

അളന്നട്ട്  തനിടലപടുതന്നതനിനട്ട്  സര്കവ  വകുപനിലലയലാം  റവനക്യൂ  വകുപനിലലയലാം

ജതീവനക്കഭാരടങ്ങനിയ  ഒരു  ടതീമനിലന  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  സര്കവ  നടപടനികേള

നടനവരനികേയമഭാണട്ട്.  സര്കവ നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിടനില.

(സനി)  സര്കവ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  ലറകക്കഭാര്ഡുകേള  തയഭാറഭാക്കനി

കേഴനിഞഭാല്  മഭാത്രലമ  സകേവശക്കഭാര്ക്കട്ട്  പടയലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി

ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാകുകേയള.
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(ഡനി)  നനിലവനിലല  സകേവശങ്ങള അളന തനിടലപടുത്തനി  ലറകക്കഭാര്ഡുകേളുലാം
ലസച്ചുലാം തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളഭാണട്ട് നടനവരുന്നതട്ട്.

(ഇ) ടനി പ്രകദശലത്ത പടയലാം സലാംബന്ധനിച വനിഷയത്തനില് കകേരള സലാംസ്ഥഭാന
മനുഷവഭാവകേഭാശകേമ്മേതീഷന്  മുമ്പഭാലകേ  എചട്ട്.ആര്.എലാം.പനി.  നമ്പര്  18672/2016/
പനി.റനി.എ. നമ്പരഭായനി ഒരു ഹര്ജനി നനിലവനിലുള്ളതഭാണട്ട്.

 റനിവര് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് ഫണട്ട്

155 (4911) ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റനിവര് മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  അസലാംബനി
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  എലനലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേള  കേഴനിഞ  അഞ
വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുലണന്നട്ട്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ പ്രവൃത്തനികേള
അനുവദനിക്കഭാനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എനഭായനിരുന;  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള
തയഭാറഭാക്കനിയതഭാരഭായനിരുന;  ലചേലവഴനിച  തുകേ  എത്രയഭായനിരുന;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒരു  മണ്ഡലത്തനില്  റനിവര്  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിച്ചു
പ്രവൃത്തനികേള  നടത്തഭാന്  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള  തയഭാറഭാക്കുകമ്പഭാള  സ്ഥലലാം
എലാം.എല്.എ.-കയഭാടട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കണലമനകണഭാ;  എങനില്  എലാം.എല്.എ.-
മഭാകരഭാടട്ട് ആകലഭാചേനിചതനിനു കശഷമഭാകണഭാ ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള തയഭാറഭാക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
അസലാംബനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  റനിവര്  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്
അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള  തയഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  റനിവര് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  അസലാംബനി

നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കേഴനിഞ  5  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  ലമഭാത്തലാം

14  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിശദവനിവരങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി

കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്*.  കകേരള  ലപ്രഭാടക്ഷന്  ഓണ്  റനിവര്  ബഭാങട്ട്സട്ട്  ആന്റെട്ട്

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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റഗുലസറകസഷന്  ഓഫട്ട്  സഭാന്ഡട്ട്  ആകട്ട്  2001  ചേടലാം  16,  17  എന്നനിവയട്ട്

അനുസൃതമഭായലാം  സലാംസ്ഥഭാന  സഹലലവല്  കേമ്മേനിറനിയലട  തതീരുമഭാനത്തനിനട്ട്

വനികധയമഭായലാം  ആണട്ട്  റനിവര്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.

ടനി  പ്രവര്ത്തനികേളക്കുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള സ്ഥലലാം എലാം.എല്.എ.,  മുനനിസനിപല്/

പഞഭായത്തട്ട്  ജനപ്രതനിനനിധനികേള,  ജനിലഭാ  കേളകര്,  ലപഭാതുജനങ്ങള

എന്നനിവരനില് നനിനള്ള  ശനിപഭാര്ശകേളുലടയലാം  പരഭാതനികേളുലടയലാം  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്

മുന്ഗണനഭാകമമനുസരനിചട്ട്  തയഭാറഭാക്കുകേയലാം  റനിവര്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  ജനിലഭാതല വനിദഗ്ദ്ധ

സമനിതനിയലട (ഡനി.എല്.ഇ.സനി.)  ശനിപഭാര്ശ അനുസരനിചട്ട് കസ്റ്റേറട്ട് സഹലലവല് കേമ്മേനിറനി

അനനിമമഭായനി അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുകേയലാംലചേയ്യുന.

(ബനി)  റനിവര്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള

തയഭാറഭാക്കുകമ്പഭാള  സ്ഥലലാം  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  അഭനിപ്രഭായലാംകൂടനി  പരനിഗണനിചഭാണട്ട്

ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള തയഭാറഭാക്കുന്നതട്ട്.

(സനി) ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ജനിലയനില്  ഒരു

മണ്ഡലത്തനിലുലാം  റനിവര്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  അനുവദനിചനിടനില.   നനിലവനില്  പുതനിയ

ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള തയഭാറഭാകക്കണനിയനിരനിക്കുന.

 ഏറനഭാടട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസനിലല ഫയലുകേള

156 (4912) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര് : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനക്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  ഏറനഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസനിലല  അഡതീഷണല്

തഭാലൂക്കട്ട് സര്കവയറഭായനിരുന്ന ശതീ.സകനഭാഷട്ട് ചേഭാര്ലജ്ജടുത്ത ദനിവസലാം മുതല് ടനിയഭാന്

സകേകേഭാരവലാം ലചേയ ഫയലുകേള ഏലതഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി) എത്ര ഫയലുകേളനില് തതീര്പ്പുണഭാക്കനി; എത്ര ഫയലുകേള തനിരനിചട്ട് ഏല്പനിച്ചു;

(സനി) ടനിയഭാന് ഓകരഭാ മഭാസവലാം സൂക്ഷനിക്കഭാറുള്ള മഭാസഭാനവ ഡയറനിയലട പകേര്പട്ട്

ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കൃതവ  നനിര്വഹണത്തനില്  വതീഴ്ചവരുത്തനിയനിട്ടുലണങനില്  ടനിയഭാലനതനിലര

നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഏറനഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസനിലല  അഡതീഷണല്  തഭാലൂക്കട്ട്
സര്കവയറഭായനിരുന്ന  ശതീ.  സകനഭാഷട്ട്  ചേഭാര്ലജ്ജടുത്ത  ദനിവസലാം  മുതല്  9
വനികലജുകേളനിലഭായനി  399  ഫയലുകേള  സകേകേഭാരവലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  തതീര്പ്പുണഭാക്കനിയ ഫയലുകേള - 34 എണ്ണലാം

    തനിരനികചല്പനിച ഫയലുകേള - 273 എണ്ണലാം

(സനി)  തഭാലൂക്കഭാഫതീസനില്  കജഭാലനി  ലചേയനിരുന്ന  14-7-2015  മുതല്  21-3-2016
വലരയള്ള കേഭാലയളവനിലല ഡയറനികേലളഭാനലാം ടനിയഭാന് നഭാളനിതുവലര സമര്പനിചനിടനില.

(ഡനി) ശതീ.  സകനഭാഷട്ട്  സനി.ലഎ.-ക്കട്ട്  എതനിലര  അചടക്ക  നടപടനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

റവനക്യൂ ഭൂമനിയനിലല കേകയറലാം

157 (4913) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .  പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനക്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റവനക്യൂ  ഭൂമനിയനില്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  വവഭാപകേ  കേകയറങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  സമഗ്ര
പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വന്കേനിട  ലചേറുകേനിട  കേകയറക്കഭാലര  ഒഴനിപനിക്കഭാനഭായനി  എന്തു  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭൂ  സലാംരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനികേകയറലാം  കനിമനിനല്  കുറമഭായതനിനഭാല്
ഇത്തരത്തനില്  എത്ര  കനിമനിനല്  കകേസുകേള  രജനിസ്റ്റേര്  ലചേയനിട്ടുലണന്നട്ട്  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
കേകയറങ്ങളലക്കതനിലര  കനിമനിനല്  കകേസുകേള  നല്കേനിയനിടനിലലങനില്  അതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി) റവനക്യൂ ഭൂമനിയനിലല കേകയറലാം തടയഭാന് ഭൂസലാംരക്ഷണ കസന രൂപതീകേരനിക്കുലമന്ന
പ്രഖവഭാപനത്തനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എലനഭാലക്കലയന്നട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ   - ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

 റവനക്യൂ കമഖലയനിലല പ്രവര്ത്തനങ്ങള കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാനട്ട് കേര്മ്മേ പദതനി

158 (4914) ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന് : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനക്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  റവനക്യൂ  കമഖലയനിലല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന്
ആസൂത്രണലാം ലചേയ കേര്മ്മേ പദതനികേള എലനലഭാലമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  റവനക്യൂ  വകുപനിലല  കേമ്പക്യൂടര്  സലാംവനിധഭാനലാം  ലമചലപടുത്തഭാനുള്ള  കേഭാരവങ്ങള
ഏര്ലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനി,  ഭൂകരഖകേളുലട
കേമ്പക്യൂടര്വത്കേരണലാം, ഇ-ഡനിസ്ട്രേനികട്ട് പദതനി, പുഴ മുതല് പുഴ വലര പദതനി എന്നനിവയഭാണട്ട്
റവനക്യൂ  കമഖലയനിലല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന്  ആസൂത്രണലാം  ലചേയ
പദതനികേള.

(ബനി)   റവനക്യൂ വകുപനിലല കേമ്പക്യൂടര് സലാംവനിധഭാനലാം ലമചലപടുതന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള ഘടലാംഘടമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

കതഭാടലാം കമഖലയനില് കേമ്പനനികേള അനധനികൃതമഭായനി സകേവശലാം വചനിട്ടുള്ള ഭൂമനി

159 (4915)  കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബ്ബട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് 

റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കതഭാടലാം  കമഖലയനില്  കേമ്പനനികേള  അനധനികൃതമഭായനി  സകേവശലാം
ലവചനിട്ടുള്ള  ഭൂമനിയലട  വനിവരകശഖരണത്തനിനുലാം  റനികപഭാര്ടനിനുമഭായനി  മുന്സര്ക്കഭാര്
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നനികയഭാഗനിചനിരുന്ന ശതീ.  രഭാജമഭാണനികേവലാം ഐ.എ.എസ്സനിലന്റെ റനികപഭാര്ടട്ട്  ശദയനില്
വന്നനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  ആ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  സസതീകേരനിച

നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനിലല  ശനിപഭാര്ശകേളുലടയലാം അതനിലന്റെ നടപഭാക്കലനിലന്റെയലാം

കേഭാരവത്തനിലുള്ള സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാലടനഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ – സനി) കതഭാടലാം കമഖലയനില് കേമ്പനനികേള അനധനികൃതമഭായനി സകേവശലാം

വയന്ന സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി കേലണതന്നതനിനുലാം വതീലണടുക്കുന്നതനിനുമഭായനി നനികയഭാഗനിച

സലാംസ്ഥഭാനതല  ലസഷവല്  ഓഫതീസര്  4-6-2016-നട്ട്  വനിശദമഭായ  ഇടക്കഭാല

റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനിലല ശനിപഭാര്ശകേള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

പടയലാം ലഭനിക്കഭാനുള്ള കുടുലാംബങ്ങള

160  (4916)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപരുലമ്പടനിയനില്  എത്ര  കുടുലാംബങ്ങളക്കഭാണട്ട്  പടയലാം  ലഭനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്;

ഇവര് എത്ര വര്ഷമഭായനി ഇവനിലട തഭാമസനിക്കുന;

(ബനി)  പടയലാം ലഭനിക്കഭാത്ത പ്രകദശങ്ങളനിലല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് വനലാം

വകുപട്ട് തടസ്സലാം നനില്ക്കുനകണഭാ;

(സനി)  എത്ര  ഏക്കര്  സ്ഥലത്തനിനഭാണട്ട്  ഇവനിലട  പടയലാം  നല്കേഭാനുള്ളതട്ട്;

ഇതനിനഭായള്ള സര്കവ നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനികചഭാ; ഇലലങനില് സര്കവ നടപടനികേള

എന്നട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലാം;  സര്കവ  നടപടനികേളക്കട്ട്  എലനങനിലുലാം  തടസ്സമുകണഭാ;

ഉലണങനില് എനഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  സര്കവ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  എന്നട്ട്  പടയലാം  വനിതരണലാം

ലചേയഭാനഭാകുലാം എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  ലപരുലമ്പടനിയനില്  412  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് പടയലാം നല്കുവഭാനുണട്ട്.   1977
ജനുവരനി 1-നുമുമ്പട്ട് മലപള്ളനി തഭാലൂക്കനിലല ലപരുലമ്പടനി വലനിയകേഭാവട്ട് റനിസര്വട്ട് ഭൂമനിയനില്
തഭാമസനിച്ചുവരുന്നവരുലാം  സലാംയക്ത  പരനികശഭാധനഭാ  ലനിസ്റ്റേനില്  ഉളലപട്ടുവരുന്നതുമഭാണട്ട്
ടനി കുടുലാംബങ്ങള.

(ബനി)   നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് വനലാംവകുപട്ട്  തടസ്സലാം നനില്ക്കുന്നതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി) സലാംയക്ത പരനികശഭാധന നടത്തനിയ  111.17.75  ലഹകര് സ്ഥലത്തനിനട്ട്
പടയലാം നല്കുവഭാനുണട്ട്.  സര്കവ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിടനിലഭാത്തതഭാണട്ട്.

(ഡനി) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അനുമതനി ലഭനിചഭാല് മഭാത്രകമ സര്കവ നടപടനികേള
ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയകേയള.

ലഭാന്റെട്ട് കബഭാര്ഡുകേളനില് ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന കകേസുകേള

161 (4917) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ലഭാന്റെട്ട്  കബഭാര്ഡുകേളനില്  എത്ര  കകേസുകേള
ലകേടനിക്കനിടപ്പുണട്ട്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേസുകേള  അടനിയനരമഭായനി  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മനിച  ഭൂമനി
പഭാവലപടവര്ക്കട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുമഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1256 കകേസുകേള.

(ബനി)   സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  വനിവനിധ  തഭാലൂക്കട്ട്  ലഭാന്റെട്ട്  കബഭാര്ഡുകേളനില്  നനിലവനില്
കുടനിശ്ശെനികേയള്ള  മനിചഭൂമനി  കകേസുകേള  കവഗത്തനില്  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുന്നതനിനുലാം  അതുവഴനി
കൂടുതല്  മനിചഭൂമനി  കേലണതന്നതനിനുമഭായള്ള  ഉഇര്ജ്ജനിത  ശമങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസ്ഥഭാന  ലഭാന്റെട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  ലസകടറനിയലട  അദവക്ഷതയനില്  2016  ലസപ്തലാംബര്,
ഒകകഭാബര് മഭാസങ്ങളനില് നടന്ന അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങളനില് നനിലവനില് കുടനിശ്ശെനികേയള്ള
മനിചഭൂമനി കകേസുകേള കവഗത്തനില് തതീര്പ്പു കേല്പനിക്കുന്നതനിനട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് ലഭാന്റെട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്
ലചേയര്മഭാന്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   തല്ഫലമഭായനി  കൂടുതല്  കകേസുകേള
തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കലപടുലമനലാം  തദസഭാര  കൂടുതല്  മനിചഭൂമനി  കേലണത്തഭാനഭാകുലമനലാം
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. ഏലറടുത്ത മനിചഭൂമനിയനില് വനിതരണകയഭാഗവമഭായതട്ട് കകേരള ഭൂപരനിഷ്കരണ
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നനിയമത്തനിലല  96-ാം  വകുപനിലലയലാം  അനുബന്ധ  ചേടങ്ങളനിലലയലാം  വവവസ്ഥ
അനുസരനിചഭാണട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതട്ട്.  കൂടഭാലത പതനിവനിനനുകയഭാജവമഭായ മനിചഭൂമനി ടനി
നനിയമത്തനിലല  961  (1 എ)  വകുപ്പുലാം  ഭൂമപരനിധനി  ചേടലാം  32  പ്രകേഭാരവലാം  ലപഭാതു
ആവശവത്തനികലക്കഭായനി  നതീക്കനിവചട്ട്  ഉത്തരവഭായകശഷലാം,  ആയതട്ട്  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത
കകേരളലാം പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയലാം ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.  ഇതനിന്
പ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള വനിവനിധ ജനിലഭാകേളകര്മഭാരുലട കനതൃതസത്തനില് നടനവരുന.

  പടയലാം തയഭാറഭാക്കനിയതനിലല അപഭാകേതകേള

162 (4918) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി    :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന്    :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം    :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് 

റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം പ  ടയലാം ലഭനിചവരനില് പലര്ക്കുലാം,
പടയലാം  തയഭാറഭാക്കനിയതനിലല  അപഭാകേതകേളമൂലലാം  കേരലാം  അടയഭാന്  സഭാധനിക്കഭാലത
വന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത അപഭാകേതകേള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ഡഭാറഭാ  എന്ടനിയനില് ഉണഭായ പനിഴവമൂലലാം  ചേനില പടയങ്ങളനില്
അക്ഷരലത്തറ്റുകേള കേടനകൂടനിയനിട്ടുണഭായനിരുന.

(സനി)  പനിശകേട്ട്  തനിരുത്തനി പടയങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന നടപടനികേളഭാണട്ട്
പതനിവധനികേഭാരനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.

  അനധനികൃത പടയങ്ങള

163  (4919)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നല്കേനിയ  പടയങ്ങളനില്
അനധനികൃതമഭാലണന്നട്ട് മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത തലന്ന കകേഭാടതനികേളുലാം കൂടഭാലത
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പരഭാതനികേളുലട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നനികയഭാഗനിച  അകനസഷണ
വനിഭഭാഗവലാം കേലണത്തനിയ പടയങ്ങള എത്ര ; ജനില തനിരനിചട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനട്ട് കൂട്ടുനനിന്നതഭായനി കേലണത്തനിയതുലാം കകേഭാടതനി വവവഹഭാരങ്ങളുമഭായനി
ബന്ധലപടവരുമഭായ ഉകദവഭാഗസ്ഥര് എത്ര; അവര് ആലരലഭാലാം; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഇത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അകനസഷണ
വനികധയമഭാക്കുവഭാനുലാം  അനധനികൃത  പടയങ്ങള  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുവഭാനുലാം  കുറക്കഭാലര
കേലണത്തനി നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം ഈ സര്ക്കഭാര് എലനഭാലക്ക നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അനധനികൃത പടയങ്ങള നല്കേനിയതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.  

(സനി) ഇത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ശദയനില്ലപടഭാല്  1964-ലല  കകേരള
ഭൂമനിപതനിവട്ട്  ചേടങ്ങളനിലുലാം  1995-ലല  മുന്സനിപല്  കകേഭാര്പകറഷന്  ഭൂമനി  പതനിവട്ട്
ചേടങ്ങളനിലുലാം നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള പ്രകേഭാരലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

വനികലജട്ട് ഓഫതീസുകേളുലട കശഭാചേനതീയഭാവസ്ഥ

164  (4920)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുസസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  റവനക്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനലത്ത വനികലജട്ട് ഓഫതീസുകേളുലട കശഭാചേനതീയഭാവസ്ഥ സലാംബന്ധനിചട്ട്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് എലനങനിലുലാം റനികപഭാര്ടട്ട് കേനിടനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കശഭാചേനതീയഭാവസ്ഥയനിലുള്ള വനികലജട്ട്  ഓഫതീസുകേള ഏലതലഭാലാം;  ജനില
തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാടയല്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ഇരനിമ്പനിളനിയലാം  വനികലജട്ട്
ഓഫതീസനിലന്റെ  കശഭാചേനതീയഭാവസ്ഥ  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  നടപടനി  എലനങനിലുലാം
എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഓഫതീസട്ട്  സഇകേരവലാം അപരവഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് സ്ഥല സഇകേരവലാം
വര്ദനിപനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. ലഭാന്റെട്ട് റവനക്യൂ കേമ്മേതീഷണര് സമര്പനിച റനികപഭാര്ടട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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(ബനി)  അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) വനികലജട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  ലകേടനിടങ്ങളുലട  കശഭാചേനതീയഭാവസ്ഥ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് 2017-18-ലല പഭാന് സതീമനില് ലപ്രഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.
ആയതനിനട്ട്  പഭാനനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  കകേഭാടയല്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ഇരനിമ്പനിളനിയലാം  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസനിലന്റെ
കശഭാചേനതീയഭാവസ്ഥ പരനിഹരനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

ചേനിറ്റൂര് മനിനനി സനിവനില് കസ്റ്റേഷന്

165  (4921)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേനിറ്റൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല മനിനനി സനിവനില് കസ്റ്റേഷനനികലയട്ട് മഭാറനി
സ്ഥഭാപനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള  തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  ഉളലപലടയള്ള
ഒടനവധനി ഓഫതീസുകേള മഭാറനി സ്ഥഭാപനിചനിടനിലഭാത്ത കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം തലന്ന അത്തരലാം ഓഫതീസുകേള
മഭാറനി സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള അടനിയനരമഭായനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മനിനനി  സനിവനില് കസ്റ്റേഷനനികലയട്ട്  ആവശവമഭായ  പഭാര്ടട്ട്സടലാം  സസതീപര്,
വഭാചട്ട്  മഭാന് തുടങ്ങനിയ തസ്തനികേകേള ഇതുവലരയലാം സൃഷ്ടനിക്കലപടനിടനിലലന്ന കേഭാരവലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേകേള  അടനിയനരമഭായനി
സൃഷ്ടനിക്കുവഭാന് നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മനിനനി  സനിവനില് കസ്റ്റേഷനനില് വകുപട്ട് തല മതീറനിലാംഗുകേള നടത്തഭാനഭായനി
എലഭാ സഇകേരവങ്ങകളഭാടുലാം കൂടനിയ മനിനനി കകേഭാണ്ഫറന്സട്ട് ഹഭാള സജ്ജതീകേരനിക്കഭാന്
ഫണട്ട് അനുവദനിക്കുകേയലാം അതനിനഭായനി നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയലാം ലചേയ്യുകമഭാ;

(ഇ)  റവനക്യൂ  ഉളലപലട  മനിനനി  സനിവനില്  കസ്റ്റേഷനനികലക്കട്ട്  മഭാറനിയതുലാം
മഭാറഭാത്തതുമഭായ ഓഫതീസുകേളുലട ലനിസ്റ്റേട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  അത്തരലാം  ഓഫതീസുകേള  മനിനനി  സനിവനില്  കസ്റ്റേഷനനില്  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(സനി)  ഇല.  ചേനിറ്റൂര് മനിനനി സനിവനില് കസ്റ്റേഷനനില് അതഭാതട്ട് ഓഫതീസുകേളനിലല
ശുചേതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നനിലവനിലുള്ള പഭാര്ടട്ട്  സടലാം സസതീപര്മഭാര്/ഫുളസടലാം
സസതീപര്മഭാര്  ലചേയ്തുവരുനണട്ട്.   അത്തരലാം  തസ്തനികേകേള  ഇലഭാത്ത  ഓഫതീസുകേള
ഉലണങനില് ബന്ധലപട വകുപ്പുകേളഭാണട്ട് തതീരുമഭാനലമടുകക്കണതട്ട്.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ഇ) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

  ഭൂരഹനിതരഭായ പഭാവലപടവര്ക്കട്ട് ഭൂമനി

166 (4922) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ഭൂരഹനിതരഭായ  പഭാവലപടവര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  നല്കുന്നതനിനട്ട്
എലനങനിലുലാം പദതനികേള നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ഭൂരഹനിതരുലട  എണ്ണലാം  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവര്ക്കട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  ആവശവമഭായ  മനിച  ഭൂമനി
കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ഭൂരഹനിതരഭായ  പഭാവലപട  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  വതീടട്ട്
വയന്നതനിനുകവണനി ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനിപ്രകേഭാരലാം മൂന്നട്ട് ലസന്റെട്ട് ഭൂമനി
വതീതലാം  പതനിചട്ട്  നല്കേനിവരുന.   വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനലാം  75,000  രൂപയനില്
തഭാലഴയഭായനിട്ടുള്ളതുലാം  സസനമഭായനി  ഭൂമനിയനിലഭാത്തതുലാം  കകേരളത്തനില്  സ്ഥനിരതഭാമസ
മഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുമഭായ  കുടുലാംബങ്ങലളയഭാണട്ട്  പദതനിയലട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി
ലതരലഞടുത്തനിരുന്നതട്ട്.  ഭൂമനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  സമര്പനിചനിരുന്ന
അകപക്ഷകേളനില്നനിന്നട്ട്  2,43,928  കുടുലാംബങ്ങലളയഭാണട്ട്  പ്രഭാഥമനികേമഭായനി
ലതരലഞടുത്തനിരുന്നതട്ട്.  ഇതനില് 58,398 കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഭൂമനി അനുവദനിച്ചു.  ഭൂമനി

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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സകേമഭാറുന്ന പ്രവര്ത്തനലാം ജനിലകേളനില് പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ഭൂരഹനിതരുലട  എണ്ണലാം  കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.
എന്നഭാല്  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനി  മുകഖന  ഭൂമനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സമര്പനിചനിരുന്ന  അകപക്ഷകേളനില്നനിന്നട്ട്  നനിശ്ചനിത  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്ക
നുസൃതമഭായനിട്ടുളള  2,43,928  ഭൂരഹനിത  കുടുലാംബങ്ങലള  പദതനിയലട
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി ലതരലഞടുത്തനിരുന:

ജനില എണ്ണലാം

തനിരുവനനപുരലാം 35851

ലകേഭാലലാം 28591

പത്തനലാംതനിട 6807

ആലപ്പുഴ 14163

കകേഭാടയലാം 10388

ഇടുക്കനി 7970

എറണഭാകുളലാം 31379

തൃശ്ശൂര് 26776

പഭാലക്കഭാടട്ട് 23874

മലപ്പുറലാം 23962

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 8304

വയനഭാടട്ട് 4546

കേണ്ണൂര് 11099

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 10218

ആലകേ 2,43,928

(സനി)  പദതനിയലട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  നല്കുന്നതനിനട്ട്  അനുകയഭാജവമഭായ
മനിചഭൂമനി  ഉളലപലടയള്ള  വനിവനിധതരലാം  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനികേള  ലതരലഞടുക്കുന്ന
പ്രവര്ത്തനലാം  ജനിലകേളനില്  നടനവരുന.   ടനി  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്  മഭാത്രകമ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  നല്കേഭാനഭാവശവമഭായ  ഭൂമനിയലട  ലഭവതലയക്കുറനിച്ചുള്ള  കൃതവമഭായ
കേണക്കട്ട് ലവളനിവഭാകുകേയള.

 അനധനികൃതമഭായ മലണ്ണടുപട്ട്
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167 (4923) ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനക്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശൂര് ജനിലയനിലല തലപനിള്ളനി തഭാലൂക്കട്ട്  പരനിധനിയനില് അനുമതനിയനിലഭാലത
മലണ്ണടുക്കുന്നതുലാം,  പഭാടലാം  നനികേതന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  2015-ല് എത്ര പരഭാതനികേള
ലഭനിചനിട്ടുലണനലാം ഇതനില് എത്ര പരഭാതനികേളനികനല് റവനക്യൂ വകുപട്ട് ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 2016-ല് ഈ വനിഷയത്തനില് ഇതുവലര എത്ര പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുലണന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  അനധനികൃതമഭായനി  മലണ്ണടുക്കുന്നതുലാം,  പഭാടലാം  നനികേതന്നതുലാം  കേര്ശനമഭായനി
തടയന്നതനിനട്ട്  വനികലജട്ട്,  തഭാലൂക്കട്ട്  റവനക്യൂ  അധനികേഭാരനികേളക്കട്ട്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ; ഉലണങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല തലപനിള്ളനി  തഭാലൂക്കട്ട്  പരനിധനിയനില് അനുമതനിയനിലഭാലത
മലണ്ണടുക്കുന്നതുലാം  പഭാടലാം  നനികേതന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  2015-ല്  ആലകേ  244
പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് 8 കകേസ്സുകേളനില് ശനിക്ഷഭാ നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  2016-ല് ഇതുവലര 323 പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  1967-ലല കകേരള ഭൂവനിനനികയഭാഗ ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം കൃഷനിഭൂമനി

പരനിവര്ത്തനലപടുതന്നതനിനട്ട്  ജനിലഭാകേളകറുലട മുന്കൂര് അനുമതനി ആവശവമഭാണട്ട്.

ടനി  ഉത്തരവട്ട്  ബഭാധകേമഭായനിട്ടുള്ള  സ്ഥലങ്ങളനില്  അനുമതനി  വഭാങ്ങഭാലത

പരനിവര്ത്തനലപടുതന്ന കകേസുകേളനില് പ്രസ്തുത ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള

സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   2008-ലല  കകേരള  ലനല്വയല്  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ

നനിയമലാം  ബഭാധകേമഭായനിട്ടുളള  ഭൂമനിയനില്  നടതന്ന  അനധനികൃത  പരനിവര്ത്തന

ങ്ങളലക്കതനിലര  പ്രസ്തുത  നനിയമത്തനിലല  വകുപട്ട്  12,  13,  19,  22  എന്നനിവ

പ്രകേഭാരമുള്ള കേര്ശന നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത അനധനികൃതമഭായ

മലണ്ണടുപ്പുലാം പഭാടലാം നനികേത്തലുലാം തടയന്നതനിനഭായനി ജനിലഭാകേളകറുലട കമല്കനഭാടത്തനില്

സസഭാഡുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്  കപഭാലതീസുമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  സലാംയക്ത  പരനികശഭാധനയലാം

നടതനണട്ട്.

മലാംഗലകശ്ശെരനി കതഭാടലാം പ്രകദശവഭാസനികേളക്കട്ട് പടയലാം
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അനുവദനിക്കുന്ന നടപടനി

168 (4924) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് തഭാഴകക്കഭാടട്ട് വനികലജനിലല മലാംഗലകശ്ശെരനി കതഭാടലാം

പ്രകദശത്തട്ട്  തഭാമസനിക്കുന്ന  അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട്  പടയലാം  അനുവദനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം

ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സഭാകങതനികേ  നടപടനികേള  അടനിയനരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്

എനട്ട് നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനലാം ഇവര്ക്കട്ട് എന്നട്ട് പടയലാം

അനുവദനിക്കഭാന് കേഴനിയലമനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കനിലല  തഭാഴകക്കഭാടട്ട്  വനികലജനിലല  107
കതഭാടലാം നനിവഭാസനികേളക്കട്ട് 1974-ലല കകേരള കഫഭാറസ്റ്റേട്ട് ലവസ്റ്റേനിലാംഗട്ട് ആന്റെട്ട് അസസന്ലമന്റെട്ട്
റൂള  പ്രകേഭാരലാം  പടയലാം  നല്കുന്ന  നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിരുനലവങനിലുലാം  ആയതട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിരുന്നനില.  അന്നട്ട്  സകേവശലാം  നല്കേനിയ  ഭൂമനി  പനിന്നതീടട്ട്
അനധനികൃതമഭായനി  സകേമഭാറലാം  നടത്തനിയതഭായനി  കേലണത്തനിയതനിനഭാല് ബന്ധലപട
എലഭാ കേക്ഷനികേളുലടയലാം കരഖകേള പരനികശഭാധനിചട്ട് അനധനികൃത സകേമഭാറലാം നടത്തനിയ
എലഭാവരുലടയലാം  കരഖകേള  റദ്ദേട്ട്  ലചേയ്യുകേയലാം  പനിന്നതീടട്ട്  വതീടുവചട്ട്
തഭാമസനിച്ചുവരുന്നവര്ക്കുലാം  കരഖകേള  ഹഭാജരഭാക്കനിയവര്ക്കുലാം  പുതുതഭായനി  പടയലാം
നല്കുന്നതനിനഭായലാം  ബഭാക്കനി  സ്ഥലലാം  മുക്കലാം  ഗവലണ്മെന്റെട്ട്  കപഭാളനിലടകനിക്കനിനട്ട്  വനിട്ടു
ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്തലത്തനില്  സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.
ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  8-11-2016-നട്ട് ബന്ധലപടവരുലട കയഭാഗവലാം മനനിതലത്തനില്
കചേരഭാനുലാം ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

ചുറ്റുമുള്ള വയലുകേള നനികേത്തലപട്ടുകപഭായ തുണ്ടുപഭാടങ്ങള

169 (4925) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന്   :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല്   :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   സടസണ് മഭാസ്റ്റേര്   :
ശതീമതനി സനി  .   ലകേ  .   ആശ : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് 

റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വവഭാപകേമഭായനി  കൃഷനിയനിറക്കഭാന്  സഭാദവമലഭാത്തവനിധലാം  ചുറ്റുമുള്ള

1142/2017
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വയലുകേള  നനികേത്തലപട്ടുകപഭായ  തുണ്ടുപഭാടങ്ങള  ഇകപഭാഴുലാം  ആ  പ്രകദശങ്ങളനിലല
ഭൂഗര്ഭ ജലവനിതഭാനലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനില് നനിര്ണ്ണഭായകേ പങട്ട് വഹനിക്കുനലണന്ന
വസ്തുത അലാംഗതീകേരനിക്കുനകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കഡറഭാ  ബഭാങനില്  ഉളലപടുതന്നതനിനുലാം  നനികേതന്നതട്ട്  തടയന്ന
തനിനുമഭായനി  ഇതുവലര  നനികേത്തലപടനിടനിലഭാത്ത  തുണ്ടുപഭാടങ്ങലള  അവയലട
പരനിസ്ഥനിതനി  പ്രഭാധഭാനവലാം  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്,  കനഭാടനിസഫ  ലചേയട്ട്  സലാംരക്ഷനിക്കു
ന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലവള്ളലപഭാക്കലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനില്  നഗരകമഖലകേളനിലല  ഇത്തരലാം
വളലര  ലചേറനിയ  പഭാടങ്ങള  വലനിയ  പങട്ട്  വഹനിക്കുന്നതഭായനി  കേരുതുനകണഭാ;
ഇവയലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  റവനക്യൂ വകുപനില്നനിനലാം ഇത്തരത്തനില് ഒരു പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില.

(ബനി) 2008-ലല  കകേരള  ലനല്വയല്  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ
നനിയമത്തനിലന്റെ വകുപട്ട് 5 പ്രകേഭാരലാം ഡഭാറഭാബഭാങട്ട് തയഭാറഭാക്കുന്നതട്ട് ബന്ധലപട കൃഷനി
ഓഫതീസര്മഭാര്  കേണ്വതീനര്  ആയനിട്ടുള്ള  പ്രഭാകദശനികേതല  നനിരതീക്ഷണ
സമനിതനികേളഭാണട്ട്.  ചേടലാം  4(2) (എ)  പ്രകേഭാരലാം നനിയമലാം നനിലവനില്വരുന്ന സമയത്തട്ട്
നനിയമത്തനിലന്റെ നനിര്വചേനത്തനില് ഉളലപടുന്ന ലനല്വയലുകേളുലാം തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളുലാം
ഡഭാറഭാബഭാങനില്  ഉളലപടുകത്തണനിയനിരുന.   അതനില്  തുണ്ടുപഭാടങ്ങള  എന്നട്ട്
പ്രകതവകേലാം തരലാംതനിരനിചനിടനില.

(സനി) റവനക്യൂ വകുപനില്നനിനലാം ഇത്തരത്തനില് ഒരു പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില.

വവഭാജപടയ നനിര്മ്മേഭാണലാം

170 (4926)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  മൂളനിയഭാര്  വനികലജനിലല  വവഭാജപടയ
നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് അകനസഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  ബനിനഭാമനികേളുലട  കപരനില്  റവനക്യൂ  ഉകദവഭാഗസ്ഥലര
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സസഭാധതീനനിചട്ട്  വഭാങ്ങനി മറനിചട്ട്  വനില്ക്കുന്ന സലാംഘലാം ഇവനിലട  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങനില്  ഈ വനികലജനില്  മുന്കേഭാലങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  പതനിച്ചു
നല്കേനിയ നടപടനികേള കൂടനി  അകനസഷണത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില് ലകേഭാണ്ടുവരുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  റവനക്യൂ  വകുപനിനട്ട്  പുറതള്ള  മകറലതങനിലുലാം  ഏജന്സനിലയലക്കഭാണട്ട്
ഈ വനിഷയലാം അകനസഷനിപനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  മൂളനിയഭാര് വനികലജട്ട് ഓഫതീസനിലല മുന് വനികലജട്ട് അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്
ശതീ. കൃഷ്ണന് എന്നവര്ലക്കതനിലര വകുപ്പുതല നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുണട്ട്.

(ബനി)   ഉണട്ട്.   ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  കപഭാലതീസുലാം  വനിജനിലന്സുലാം  കകേസുകേള
രജനിസ്റ്റേര് ലചേയട്ട് അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന.

(സനി) ഇഇ  വനികലജനില്  മുന്കേഭാലങ്ങളനില്  പതനിചട്ട്  നല്കേനിയ  ഭൂമനി
സലാംബന്ധനിചട്ട് പരഭാതനി ലഭനിക്കുകേയഭാലണങനില് അകനസഷനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  കപഭാലതീസുലാം വനിജനിലന്സുലാം കകേസുകേള രജനിസ്റ്റേര് ലചേയട്ട് അകനസഷണലാം
നടത്തനിവരുന.

ലനല്വയല് നനികേതന്നതുലാം കുന്നനിടനിക്കുന്നതുലാം കേര്ശനമഭായനി 
തടയന്നതനിനുള്ള പദതനി

171  (4927)  ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് ലനല്വയല് നനികേതന്നതുലാം കുന്നനിടനിക്കുന്നതുലാം കേര്ശനമഭായനി
തടയന്നതനിനുകവണനി പുതനിയതഭായനി എലനങനിലുലാം പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലനല്വയല്  നനികേതന്നതട്ട്  തടയന്നതനിനഭായനി  പുതനിയതഭായ  പ്രകതവകേ
പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിടനില.   1967-ലല  കകേരള  ഭൂവനിനനികയഭാഗ  ഉത്തരവട്ട്,
2008-ലല  കകേരള  ലനല്വയല്  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമവലാം  ചേടവലാം
എന്നനിവ പ്രകേഭാരമുള്ള കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.



228       കകേരള നനിയമസഭ       ഒകകഭാബര് 27, 2016

 പഭാടതകേ നനിശ്ചയനിക്കഭാനുള്ള വവവസ്ഥകേള

172 (4928) ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലുണനി :
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിനലാം ഭൂമനി ഏലറടുത്തട്ട് വവക്തനികേളക്കട്ട് വവവസഭായ
ആവശവത്തനിനട്ട്  പഭാടത്തനിനട്ട്  നല്കേഭാന്  മുന്സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനലാം
എടുത്തനിട്ടുണഭായനിരുകന്നഭാ; അതനിനുള്ള നനിബന്ധനകേള എലനഭാലക്കയഭായനിരുന;

(ബനി) മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അനനിമ കേഭാലഘടത്തനില് നടന്ന വവഭാപകേമഭായ ഭൂമനി
ദഭാനത്തനിലന്റെ പശ്ചഭാത്തലത്തനില് ഈ നയലാം പനിന്വലനിക്കഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി) നനിലവനില് റവനബഭൂമനി പഭാടത്തനിനട്ട് നല്കേനിയനിരനിക്കുന്ന വവക്തനികേളുലടയലാം
സ്ഥഭാപനങ്ങളുലടയലാം  പക്കല്നനിന്നട്ട്  ലഭനികക്കണ  പഭാടതകേ  നനിശ്ചയനിക്കഭാനുള്ള
വവവസ്ഥകേള  എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്;  ഇപ്രകേഭാരലാം  നനിശ്ചയനിച  തുകേയഭാകണഭാ
പഭാടതകേയഭായനി  ലഭനിച്ചുവരുന്നതട്ട്;  പഭാടക്കുടനിശ്ശെനികേ  വരുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന
സ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം വവക്തനികേളുലാം ആലരഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ - സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് നനിയനണലാം

173  (4929)  ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല ചേനില വനികലജുകേളനില് മഭാത്രലാം നടക്കുന്ന നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഏലതഭാലക്ക  വനികലജുകേളനിലല  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണട്ട്
നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  ഈ വനികലജുകേളനിലല  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തഭാനനിടയഭായ സഭാഹചേരവലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  ഈ വനികലജുകേളനിലല  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തണലാം എന്നട്ട് ജനിലഭാ ഭരണകൂടകത്തഭാടട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്
ഇതു  സലാംബന്ധനിചട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെകയഭാ  കകേഭാടതനിയലടകയഭാ  ഉത്തരവകണഭാ;
ഉലണങനില് അതനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  മൂന്നഭാര് ലസഷവല് സടബക്യൂണലനിലന്റെ അധനികേഭാര പരനിധനിയനില്വരുന്ന
ചേനിന്നക്കനഭാല്,  കേണ്ണന്  കദവന്  ഹനില്സട്ട്,  ശഭാനന്പഭാറ,  ലവള്ളത്തൂവല്,
ആനവനിലഭാസലാം,  പള്ളനിവഭാസല്,  ആനവനിരടനി,  സബസണ്വഭാലനി  എന്നതീ  8
വനികലജുകേളനിലഭാണട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  റവനക്യൂ  വകുപനിലന്റെ
എന്.ഒ.സനി. ലഭവമഭാക്കണലമന്നട്ട് വവവസ്ഥ ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി  &  ഡനി)  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  റവനക്യൂ/കഫഭാറസ്റ്റേട്ട്  ഭൂമനികേളനിലല  അനധനികൃത
കേകയറങ്ങളുലാം  വവഭാജ  പടയങ്ങളുലാം  മൂന്നഭാര്  പ്രകദശലത്ത  ഭൂപ്രകൃതനി  പരനിപഭാലനവമഭായനി
ബന്ധലപടട്ട്  ബഹു.  കകേരള  സഹകക്കഭാടതനിയലട  ഡബക്യൂ.പനി.  (സനി)1801/2010,
ഡബക്യൂ.പനി.(സനി) 34095/2009  എന്നതീ  കകേസുകേളനിലല  21-1-2010-ലല  വനിധനി
നവഭായത്തനിലല നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്
നനിയനണലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   റവനക്യൂ,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണലാം,  കപഭാലതീസട്ട്,
കഫഭാറസ്റ്റേട്ട് എന്നതീ വകുപ്പുകേളുലട എന്.ഒ.സനി.  ഇലഭാലതയള്ള നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള
മൂന്നഭാറനില് നടക്കുന്നനില എന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തണലമനലാം ടനി  ഉത്തരവനില് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന.
പ്രസ്തുത വനിധനി നവഭായത്തനിലന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി കേകയറലാം

174 (4930) ശതീ  .   ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനക്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  സകേവശലാം  ലവച്ചുവരുന്ന
കേകയറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഇതുവലര  എത്രകകേസുകേള  രജനിസ്റ്റേര്
ലചേയ്തുലവനലാം എത്ര ഭൂമനി പനിടനിലചടുതലവനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് പനിടനിലചടുത്ത ഭൂമനി  ഉളലപലട എത്ര ഭൂമനി  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
അധതീനതയനില്  ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയഭാന്  പഭാകേത്തനില്  കശഷനിക്കുനലവന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) അനധനികൃത കേകയറങ്ങള കേലണതന്നതനിനട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന
നടപടനികേള എലനലഭാലമന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ - സനി)വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

  സുനഭാമനിയനില് വതീടട്ട് നഷ്ടലപട കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം

175 (4931) ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനക്യൂവലാം 
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല വഭാടഭാനപള്ളനി പഞഭായത്തനില് സുനഭാമനിയനില് വതീടട്ട്
നഷ്ടലപട  73  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  2005 - 06  വര്ഷലാം ഒരു കകേഭാടനി  രൂപ ധനസഹഭായലാം
പ്രഖവഭാപനിലചങനിലുലാം  ഇവരുലട  പുനരധനിവഭാസത്തനിനട്ട്  ഇതുവലരയലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിടനിലലന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരുലട പുനരധനിവഭാസലാം ഉടന് സഭാദവമഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ
എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്ന നടപടനിലക്കതനിലര ഭൂവടമസ്ഥര്
ബഹു.  കകേരള  സഹകക്കഭാടതനിയനില്  വവവഹഭാരലാം  ഫയല്  ലചേയതനില്  നനികരഭാധന
ഉത്തരവട്ട് ഉള്ളതനിനഭാലഭാണട്ട് വതീടുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കുന്നതനിനട്ട് സഭാധനിക്കഭാലത വന്നതട്ട്.

(ബനി)   ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  സഹകക്കഭാടതനി  വനിധനിയലട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

 സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനിലല അനധനികൃത കേകയറലാം

176 (4932) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് : 
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : 
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് : 
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനിലല അനധനികൃത കേകയറലാം ഒഴനിപനിക്കണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  അതനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് എത്ര കേകയറലാം ഒഴനിപനിച്ചുലവനലാം എത്ര ഭൂമനി
കേഴനിഞ നഭാലട്ട് മഭാസത്തനിനുള്ളനില് സര്ക്കഭാര് തനിരനിചട്ട് പനിടനിച്ചുലവനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തനിരനിച്ചുപനിടനിച  ഭൂമനി  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനിയനില്  രജനിസ്റ്റേര്
ലചേയ  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറ  കശഷലാം  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുകേയണഭായനി എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ -സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം സഹഭായലാം

177  (4933)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  റവനക്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖവമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്  നനിനലാം  സഹഭായലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നല്കുന്ന അകപക്ഷകേളനികനല് അകനസഷണലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ചുമതലലപടുതന്ന  ഉകദവഭാഗസ്ഥര്  ഓണ്സലനഭായലാം
അലഭാലതയലാം  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  യഥഭാസമയലാം  സമര്പനിക്കഭാത്തതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലചേങ്ങന്നൂര്  തഭാലൂക്കനില്നനിനലാം  കരഭാഗ  ദുരനിത  സഹഭായത്തനിനഭായനി
മുഖവമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസ സഹഭായത്തനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുള്ള അകപക്ഷകേളുലട
റനികപഭാര്ട്ടുകേള  വനികലജട്ട്  ആഫതീസട്ട്,  തഭാലൂക്കട്ട്  ആഫതീസട്ട്,  കേളകകററട്ട്  എന്നതീ
ഓഫതീസുകേളനില് ലകേടനിക്കനിടക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തപ്പുത  അകപക്ഷകേരുലട  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  യഥഭാസമയലാം  സസതീകേരനിചട്ട്
സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസത്തനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേരുലട  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിശ്ചനിത
സമയലാം നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ - ഡനി) മുഖവമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം ധനസഹഭായലാം
പഭാവലപട  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  എത്രയലാംകവഗലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  അകപക്ഷകേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഓണ്സലന് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുതവഭാനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അകപക്ഷ  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം
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തഭാലൂക്കഭാഫതീസുകേളനിലുലാം  ജനിലഭാ  കേളകകററ്റുകേളനിലുലാം  പുതനിയതഭായനി  നനിലവനില്വന്ന
ഓണ്സലന്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലല  പ്രഭാരലാംഭമഭായനിട്ടുള്ള  ചേനില  സഭാകങതനികേ
ബുദനിമുട്ടുകേളലകേഭാണട്ട് ലചേറനിയ കേഭാലവനിളലാംബലാം ഉണഭാകുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.
ഓണ്സലന്  അലഭാലതയള്ള  അകപക്ഷകേളനില്  കൃതവസമയതതലന്ന  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഓണ്സലന്  സലാംവനിധഭാനലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി  പ്രവര്ത്തന
ക്ഷമമഭാകുന്നകതഭാലട അകപക്ഷകേള കവഗത്തനില് തതീര്പഭാകുന്നതഭാണട്ട്.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല അലാംഗതീകൃത കേടവകേളനില്നനിനള്ള
മണലൂറല്

178 (4934)  ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതുകപഭാലല  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനിലയനിലല അലാംഗതീകൃത കേടവകേളനില് നനിനളള മണലൂറല് ബനിനഭാമനി ഇടലപടലുകേള
ഒഴനിവഭാക്കനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കനരനിട്ടുള്ള  കമല്കനഭാടത്തനില്  നടത്തനി
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  സ്ഥനിരമഭായ  ലതഭാഴനില്  ലഭവമഭാക്കുന്ന  തരത്തനിലുലാം
പരനിസ്ഥനിതനിക്കട്ട് ആഘഭാതലാം ഇലഭാത്ത തരത്തനിലുലാം വനിഭഭാവനലാം ലചേയഭാന് നടപടനികേള
ഉണഭാകുകമഭാ;

(ബനി) പൂഴനി മഭാഫനിയയട്ട് സലാംരക്ഷണലാം നല്കുന്ന തരത്തനില് റവനക്യൂ, കപഭാലതീസട്ട്,
ഹഭാര്ബര് ഉകദവഭാഗസ്ഥന്മഭാര് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കേഭാരവവലാം വവഭാജ പഭാസ്സുണഭാക്കനിയലാം
ലജ.സനി.ബനി.  ഉളലപലടയള്ള  വഭാഹനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം  കേരമണ്ണട്ട്  ഉളലപലട
രഭാത്രനിയലട  മറവനില്  ആവശവക്കഭാര്ക്കട്ട്  എത്തനിക്കുന്ന  തരത്തനിലുളള  മഭാഫനിയ
പ്രവര്ത്തനലാം നനിയനനിക്കുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനിലല  നനിയമ  സലാംവനിധഭാനത്തനില്  മണല്വഭാരല്  സുതഭാരവമഭാക്കു
ന്നതനിനുള്ള  വവവസ്ഥകേളുണട്ട്  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  ഇഇ  വനിഷയത്തനില്  കൂടുതല്  വനിശദമഭായ
ചേര്ചകേള നടത്തനി ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം സകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനിലല നനിയമത്തനിലലയലാം ചേടങ്ങളനിലലയലാം വവവസ്ഥകേളനുസരനിചട്ട്
മണല്  മഭാഫനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നനിയനനിച്ചുവരുനണട്ട്.   ഇതനിനഭായനി  റവനക്യൂ -
കപഭാലതീസട്ട് ഉകദവഭാഗസ്ഥര് സലാംയക്തമഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
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ചേഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല റവനക്യൂ

പുറകമ്പഭാക്കുഭൂമനി

179(4935)  ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല  ചേഭാത്തന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലന്റെ
പരനിധനിയനില്ലപട  വനികലജട്ട്  പ്രകദശങ്ങളനില്  അതഭാതനിടലത്ത  റവനക്യൂ  പുറകമ്പഭാക്കട്ട്
ഭൂമനിയലട അളവട്ട് തനിടലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  വനികലജട്ട്  തനിരനിച്ചുള്ള  അവയലട  അളവലാം  ഭൂമനി
ശഭാസപരമഭായനി  പ്രസ്തപ്പുത  പുറകമ്പഭാക്കട്ട്ഭൂമനി  സ്ഥനിതനി  ലചേയ്യുന്ന  സ്ഥലവലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തപ്പുത  പുറകമ്പഭാക്കട്ട്  ഭൂമനികേളനില്  വവക്തനികേകളഭാ  സ്ഥഭാപനങ്ങകളഭാ
സകേവശലാം ലവചനിട്ടുള്ളവ പ്രകതവകേലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) തനിടലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വനികലജട്ട്  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിവരലാം  അനുബന്ധലാം  1(എ)  ആയനി  കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*
ഭൂമനിശഭാസപരമഭായനി പ്രസ്തുത പുറകമ്പഭാക്കുഭൂമനി കേരഭൂമനിയഭായനി (dry land) സ്ഥനിതനി ലചേയ്യുന.

(സനി)  അനധനികൃതമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  കേകയറനിയതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്
ലഭനിക്കുന്ന  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലടയലാം  പരഭാതനികേളുലടയലാം  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കകേരള
ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരലാം  5 വനികലജുകേളനിലഭായനി  45  കകേസുകേളനികനല് നടപടനി
നടനവരുന.  വനികലജട്ട്  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിവരലാം  അനുബന്ധലാം  1(ബനി)  ആയനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

ഉടുമ്പന്കചേഭാല തഭാലൂക്കനിലല റതീ-സര്കവ നടപടനികേള

180  (4936)  ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉടുമ്പന്കചേഭാല  തഭാലൂക്കനിലല  ഏലതഭാലക്ക  വനികലജുകേളനിലഭാണട്ട്
റതീ-സര്കവ നടപടനികേള നടനവരുന്നതട്ട്;

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ഓകരഭാ  വനികലജനിലലയലാം  റതീ-സര്കവ  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചതട്ട്
എന്നഭാണട്ട്;

(സനി)  റതീ-സര്കവ നടപടനികേള അനനമഭായനി  നതീണ്ടുകപഭാകുന്നതട്ട്  വകുപനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  റതീ-സര്കവ
നടപടനികേള കവഗത്തനിലഭാക്കഭാന് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  റതീ-സര്കവ  നടപടനികേളുലട  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉടുമ്പന്കചേഭാല തഭാലൂക്കനിലല സബസണ്വഭാലനി, ചേനിന്നക്കനഭാല്, പൂപഭാറ,
ശഭാനന്പഭാറ, ചേതുരലാംഗപഭാറ, ഗഭാന്ധനിപഭാറ, രഭാജഭാക്കഭാടട്ട്, കേല്കൂനല്, കേരുണഭാപുരലാം,
വണന്കമടട്ട്, ചേക്കുപള്ളലാം, ഇരടയഭാര് എന്നതീ വനികലജുകേളനില് റതീസര്കവ നടപടനികേള
നടനവരുന.

(ബനി)  ഉടുമ്പന്കചേഭാല തഭാലൂക്കനില് റതീസര്കവ ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി സര്കവ
അതനിരടയഭാള  നനിയമത്തനിലല  വകുപട്ട്  6  ഉപവകുപട്ട്  (1)  പ്രകേഭാരമുള്ള
കനഭാടനിഫനികക്കഷന് പ്രസനിദതീകേരനിച തതീയതനി ചുവലട കചേര്ക്കുന:

സബസണ്വഭാലനി - 22-12-1973

പൂപഭാറ - 26-8-1974

ചേതുരലാംഗപഭാറ - 21-4-1975

രഭാജഭാക്കഭാടട്ട് - 30-6-1976

കേരുണഭാപുരലാം - 12-2-1974

ചേക്കുപള്ളലാം - 18-12-1976

ചേനിന്നക്കനഭാല് - 26-8-1974

ശഭാനന്പഭാറ - 17-8-1973

ഗഭാന്ധനിപഭാറ - 05-2-1977

കേല്ക്കൂനല് - 12-2-1974

വണന്കമടട്ട് - 28-3-1977

ഇരടയഭാര് - 12-2-1974
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(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി) 31-10-2012-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  (പനി)  നമ്പര്  409/2012/റവനക്യൂ
പ്രകേഭാരലാം  നനിലവനില്  റതീ-സര്കവ  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനിലുലാം  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന്ന
മുറയമഭാത്രലാം  സസകേഭാരവ  ഭൂമനിയനിലുമഭായനി  നനിജലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.   റതീ-സര്കവ
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സര്കവ  ഡയറകര്  തലത്തനില്
റതീസര്കവ  നടപടനി  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തനി  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുതനണട്ട്.
ജനിലഭാതല  സര്കവ  ഉകദവഭാഗസ്ഥരുലട  മതീറനിലാംഗട്ട്  വനിളനിച്ചുകചേര്തലാം  വതീഡനികയഭാ
കകേഭാണ്ഫറന്സനിലാംഗനിലൂലടയലാം  സര്കവ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തനി ആവശവമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുന്നതനിനട്ട് കമതീകേരണങ്ങള ലചേയ്തു
വരുന.

 കേടുതരുത്തനി ഫയര് കസ്റ്റേഷനട്ട് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്   

സ്ഥലലാം

181 (4937)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട്  :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടുതരുത്തനി ഫയര് കസ്റ്റേഷനട്ട്  സസനലാം  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഒകരക്കര്  സ്ഥലലാം  കേടുതരുത്തനി  കപഭാളനിലടകനികേട്ട്  കകേഭാമ്പഇണനില്നനിനലാം
അനുവദനിക്കുന്നതു  സലാംബന്ധനിചട്ട്  റവനക്യൂ  വകുപനില്  നനിലവനിലുളള  ഫയലനിലന്റെ
പുകരഭാഗതനിയലാം ഇനനിയള്ള നടപടനി കമങ്ങളുലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതു  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഇകപഭാള  നനിലനനില്ക്കുന്ന  കേഭാലതഭാമസത്തനിലന്റെ
കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; നനിലവനില് ടനി ഫയല് റവനക്യൂ എ വനിഭഭാഗത്തനിലല ഏതട്ട്
ഫയല് നമ്പര് പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് സകേകേഭാരവലാം ലചേയ്യുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേടുതരുത്തനി ഫയര് കസ്റ്റേഷനട്ട് സ്ഥലലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട്  
4-3-2014-ലല  4181/വനി.ലഎ.പനി./സനി.എലാം./2014  നമ്പരഭായനി  3-6-2014-ല് ലഭനിച
അകപക്ഷ  11-6-2014-ല്  സവക്കലാം  തഹസതീല്ദഭാര്ക്കട്ട്  അയച്ചുലകേഭാടുത്തതഭായലാം
സവക്കലാം  തഹസനില്ദഭാര്  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  പഭാലഭാ
റവനക്യൂ  ഡനിവനിഷണല്  ഓഫതീസര്  26-09-2015-ല്  ഭൂമനി  സകേമഭാറത്തനിനുള്ള
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നനിശ്ചനിത  റനികേസനിസനിഷന്  കഫഭാലാം  ഒഴനിലകേയള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിക്കുകേയലാം
ലചേയതഭായനി കകേഭാടയലാം ജനിലഭാ കേളകര് റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി ലപ്രഭാകപഭാസല്
ലഭനിചതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  നനിശ്ചനിത  റനികേസസനിഷന്  കഫഭാലാം
സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഭൂമനി  സകേമഭാറനി  ലഭനികക്കണ ഫയര് ആന്റെട്ട്  റസക്യൂ  വകുപനിനുലാം
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലന്റെ  സകേവശമുള്ള  ഭൂമനിയഭായതനിനഭാല്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
വകുപനില്നനിനലാം  ഭൂമനി  സകേമഭാറുന്നതനിനുള്ള  അനുമതനി  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
കേടുതരുത്തനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  ലസകടറനിക്കുലാം  30-11-2015-നട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകര്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഫയര്  ആന്റെട്ട്  റസക്യൂ  വകുപനില്നനിനലാം  30-1-16-ല്  ഭൂമനി  സകേമഭാറത്തനിനുള്ള
നനിശ്ചനിത  റനികേസനിസനിഷന്  കഫഭാലാം  സമര്പനിചകപഭാള  ഭൂമനി  സകേമഭാറനി  നല്കകേണ
ബന്ധലപട  വകുപനില്നനിനള്ള  നനിരഭാകക്ഷപ  പത്രലാം  ലഭനിചഭാല്മഭാത്രകമ  ഭൂമനി
സകേമഭാറത്തനിനുള്ള  തുടര്നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയളലവന്നട്ട്
4-2-2016-ല്  ബന്ധലപട  വകുപനിലന  അറനിയനിക്കുകേയലാം  കേത്തനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്
കേടുതരുത്തനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട് ലസകടറനിക്കട്ട് തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപനില്നനിനലാം
ഭൂമനി  സകേമഭാറുന്നതനിനുള്ള  അനുമതനി  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നല്കുകേയലാം
ലചേയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.   തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപനില്നനിനലാം  നനിരഭാകക്ഷപ  പത്രലാം
ലഭനിചഭാല് മഭാത്രകമ കസവന വകുപ്പുകേളക്കട്ട് സകേമഭാറുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന്
കേഴനിയകേയള.  കകേരള  പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്/കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആകട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭായതുലാം  അവയലട
നനിയനണത്തനിലുള്ളതുമഭായ  പുറകമ്പഭാക്കട്ട്  ഭൂമനി  ഇതനിനഭായനി  വനിജഭാപനലാം  മുകഖന
റവനക്യൂ വകുപനികലയട്ട് പുനര് നനിക്ഷനിപ്തലപടുകത്തണതുണട്ട്.

(ബനി)   തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപനില്നനിനലാം ടനി  വകുപനിലന്റെ സകേവശമുള്ള
ഭൂമനി  സകേമഭാറുന്നതനിനുള്ള  നനിരഭാകക്ഷപ  പത്രലാം  കകേഭാടയലാം  ജനിലഭാ  കേളകര്ക്കട്ട്
ലഭവമഭാക്കനിയനിടനില.  ജനിലഭാ  കേളകറുലട  വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടട്ട്  സര്ക്കഭാരനില്
ലഭനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് റവനക്യൂ വകുപനില് ഫയല് ലഭവമല.

കുത്തകേപഭാട ഭൂമനിക്കട്ട് പടയലാം നല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

182  (4938)  ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  1-1-1977-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  മുതല്  കേര്ഷകേരുലട  സകേവശമനിരനിക്കുന്ന
കുത്തകേപഭാട ഭൂമനിക്കട്ട് പടയലാം നല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തപ്പുത കേര്ഷകേര് പഭാടലാം നല്കേനി വരുനകണഭാ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  കേര്ഷകേരുലട  ഭൂമനിക്കട്ട്  പടയലാം  നല്കുന്നപക്ഷലാം  ഇവര്
സ്ഥലലാം കയവനികയലാം നടത്തനിവരുകമ്പഭാള സര്ക്കഭാരനിനട്ട് രജനികസ്ട്രേഷന്,സ്റ്റേഭാമ്പട്ട് ഡക്യൂടനി
ഇനത്തനില് ലഭനിക്കഭാവന്ന വരുമഭാനലത്തപറനി പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) കുത്തകേപഭാട ഭൂമനിക്കട്ട് പടയലാം നല്കുന്നതുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1993-ലല  ഭൂമനി  പതനിവട്ട്  (1-1-1977-നട്ട്  മുമ്പുളള  വനഭൂമനി  കേകയറലാം

കമതീകേരനിക്കല്)  പ്രകതവകേ  ചേടത്തനില്  കുത്തകേപഭാടഭൂമനിക്കട്ട്  പടയലാം  നല്കേഭാന്

വവവസ്ഥ ഇലഭാത്തതഭാകുന.  എന്നഭാല് ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല ഏലകത്തഭാട ഭൂമനിയനില്

1-1-1977-നുമുമ്പട്ട് ഏകലതര കൃഷനിക്കഭായനി വനിളപരനിവര്ത്തനലാം ലചേയലപടതുലാം ലഭാന്റെട്ട്

രജനിസ്റ്റേറനില്  പ്രസ്തുത  വനിളപരനിവര്ത്തനലാം  സഭാധൂകേരനിക്കുന്ന  കരഖലപടുത്തലുകേള

ഉണഭാവകേയലാം  ലചേയ്യുന്ന  പക്ഷലാം  ടനി  ഭൂമനിയനിലല  സകേവശക്കഭാര്ക്കട്ട്  പടയലാം  നല്കേഭാന്

ചേടത്തനില് വവവസ്ഥ ലചേയ്യുന. അപ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  കേഭാര്ഡമലാം  ഭൂമനിയനില്  കേര്ഷകേര്  പഭാടലാം  നല്കേനി

വരുനണട്ട്.
(സനി) പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില.

(ഡനി) കുത്തകേപഭാട ഭൂമനിക്കട്ട് പടയലാം നല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിടനില.

 ലവള്ളലപഭാക്ക ദുരനിതഭാശസഭാസ പദതനി

183  (4939)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലവള്ളലപഭാക്ക ദുരനിതഭാശസഭാസ പദതനി പ്രകേഭാരലാം വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേള
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി) മുന് വര്ഷങ്ങളനിലല ഏലതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാനുണട്ട്;

(സനി)  ഇഇ  വര്ഷലാം  അനുവദനിച  പ്രവൃത്തനികേളുലട  നനിലവനിലല  സ്ഥനിതനി
എനഭാലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ–സനി)  ലവള്ളലപഭാക്ക  ദുരനിതഭാശസഭാസ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാന
ദുരന  പ്രതനികേരണനനിധനിയനില്നനിനലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് തുകേ അനുവദനിക്കഭാറനില.

പമ്പഭാവഭാലനിയനിലല സകേവശക്കഭാര്ക്കട്ട് ഉപഭാധനിരഹനിത പടയലാം

184  (4940)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പമ്പഭാവഭാലനിയനിലല സകേവശക്കഭാര്ക്കട്ട്  വനിതരണലാം ലചേയ പടയത്തനില്
എലനങനിലുലാം ഉപഭാധനികേള ഉകണഭാ;  ഉലണങനില് എലനഭാലക്ക ഉപഭാധനികേളഭാലണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  സകേവശ  കേര്ഷകേര്ക്കഭാണട്ട്  ഇത്തരത്തനില്
ഉപഭാധനികേകളഭാലടയള്ള പടയലാം വനിതരണലാം ലചേയലതന പറയഭാകമഭാ;

(സനി)  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയ  ഉപഭാധനികേകളഭാലടയള്ള  പടയലാം
പനിന്വലനിചട്ട്  ഉപഭാധനിരഹനിത  പടയലാം  വനിതരണലാം  ലചേയഭാന്  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2011  കേഭാലഘടത്തനില്  പമ്പഭാവഭാലനിയനില്  വനിതരണലാം  ലചേയ
1368  പടയങ്ങള  ഉപഭാധനികേകളഭാലടയള്ളതഭാണട്ട്.   എന്നഭാല്  2015-ല്  വനിതരണലാം
ലചേയ  പടയങ്ങള  ഉപഭാധനിരഹനിതമഭാണട്ട്.   പടയഭൂമനിയനിലല  മരങ്ങള  മുറനിക്കഭാന്
പഭാടനില,  പതനിവട്ട്  ലഭനിച സ്ഥലലാം  25  വര്ഷകത്തക്കട്ട് സകേ മഭാറലാം  ലചേയഭാന് പഭാടനില
എന്നനിവയഭാണട്ട് 2011 കേഭാലഘടത്തനില് നല്കേനിയ പടയങ്ങളനിലല വവവസ്ഥകേള.

(ബനി) 1368 സകേവശ കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഉപഭാധനികേകളഭാലടയള്ള പടയലാം വനിതരണലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) പമ്പഭാവഭാലനിയനിലല  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയ
ഉപഭാധനികേകളഭാലടയള്ള  പടയലാം  പനിന്വലനിചട്ട്  ഉപഭാധനിരഹനിത  പടയലാം  വനിതരണലാം
ലചേയഭാന് നടപടനികേലളഭാനലാം സസതീകേരനിചനിടനില.
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പഭാറകേസഭാറനികേളുലട എണ്ണലാം

185 (4941)  ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .  ജയലഭാല് :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പഭാറകേസഭാറനികേളുലട  എണ്ണലാം  റവനബ
വകുപട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേസഭാറനികേളനില്  അലാംഗതീകൃതമഭായതട്ട്  ഏലതലഭാലാം,
അനധനികൃതമഭായതട്ട് ഏലതലഭാലാം എന്നട്ട് വകുപട്ട് തനിടലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങനില് ചേഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലുളലപട അലാംഗതീകൃത
പഭാറകേസഭാറനികേളുലടയലാം  അനധനികൃത  പഭാറകേസഭാറനികേളുലടയലാം  വനിശദഭാലാംശലാം  വനികലജട്ട്
തനിരനിചട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  പഭാറകേസഭാറനികേളുലട  എണ്ണലാം  റവനക്യൂ  വകുപട്ട്
പ്രകതവകേമഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി  സൂക്ഷനിചനിടനില.   വവവസഭായ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിലല
സമനനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  ജനികയഭാളജനി  വകുപനിലന്റെ  കേണക്കനുസരനിചട്ട്  1385  കേരനിങല്
കേസഭാറനികേള നനിയമഭാനുസൃതലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി) സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് അനധനികൃതമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭായനി സമനനിലാംഗട്ട്
ആന്റെട്ട് ജനികയഭാളജനി വകുപട്ട് കേലണത്തനിയ കേസഭാറനികേള നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിചട്ട്
നനിര്ത്തനിവയനിചനിട്ടുണട്ട്.   മറട്ട്  അനധനികൃതമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കേസഭാറനികേളുലട
എണ്ണലാം പ്രകതവകേലാം ശദയനില്വന്നനിടനില.

(സനി) ചേഭാത്തന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കേല്ലുവഭാതുക്കല്  വനികലജനില്
സര്കവ  നമ്പര്  359/2,3-1,  15-ല്ലപട  സ്ഥലത്തട്ട്  ശതീ.  കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണ  കുറുപട്ട്,
ജനി. ലകേ. ഇന്ഡസ്ട്രേതീസട്ട്, കേല്ലുവഭാതുക്കല്, ലകേഭാലലാം എന്ന കപരനില് ഒരു കേസഭാറനിയനിലാംഗട്ട്
ലതീസനില്  നനിലവനില്  കേഭാലഭാവധനിയലണങനിലുലാം  ഇകപഭാള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.
ചേഭാത്തന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  മറട്ട്  വനികലജുകേളനില്  അലാംഗതീകൃത
പഭാറകേസഭാറനികേള ഒനലാംതലന്നയനില.  അനധനികൃത കേസഭാറനികേളുലാം ശദയനില്ലപടനിടനില.

പടയമനിലഭാത്ത വതീടുകേളക്കട്ട് സവദബതനി

186  (4942)  ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടയമനിലഭാത്ത ഭൂമനിയനില് പണനികേഴനിപനിചതുലാം എന്നഭാല് ലകേടനിട നമ്പര്
ലഭനിചതുമഭായ  വതീടുകേളക്കട്ട്  സവദബതനി  കേണക്ഷന്  നല്കുന്നതട്ട്  റവനക്യൂ  വകുപട്ട്
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ഉകദവഭാഗസ്ഥര് തടയന്നതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര് നനിര്കദശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശമനിലഭാലത  സവദബതനി  കേണക്ഷന്  നല്കുന്നതട്ട്
തടസ്സലപടുതന്ന ഉകദവഭാഗസ്ഥര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം ഭൂമനിയനില് പണനിതതീര്ത്ത വതീടുകേളക്കട്ട് സവദബതനി കേണക്ഷന്
ലഭനിക്കുന്നതട്ട്  തടസ്സലപടുത്തഭാതനിരനിക്കഭാന്  ആവശവമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  ബന്ധലപട
ഉകദവഭാഗസ്ഥര്ക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  പനി.വനി.ലഎ.പനി.  പുറകമ്പഭാക്കുഭൂമനി  കേകയറനി
ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള  ശതീ.  എലാം.  ബനി.  പരതീതട്ട്  എന്നയഭാളുലട  കേകയറലാം
ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എറണഭാകുളലാം ജനിലഭാ  കേളകര്  14-7-2014-ല് ഉത്തരവഭാകുകേയലാം
പ്രസ്തുത  ലകേടനിടത്തനികലയട്ട്  സവദബതനി  കേണക്ഷന്  നല്കുഭാന്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
ലവളര്ക്കുന്നലാം അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് എകനികേക്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര് നല്കേനിയ 25-8-2014-ലല
ഹര്ജനി,  നനിലവനില്  കേകയറലാം  ഒഴനിപനിക്കുവഭാന്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതഭാലണന്ന
കേഭാരണത്തഭാലുലാം ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനിയനികലയട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുള്ള
ഭൂമനി കേകയറനിയഭാണട്ട് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് ലപരനിയഭാര്വഭാലനി ഇറനികഗഷന്
കപ്രഭാജകട്ട്  ലപരുമ്പഭാവര്  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  എകനികേക്യൂടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്  വനിചേഭാരണ
സമയത്തട്ട്  അറനിയനിചതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുലാം  5-4-2016-ല്  നനിരസനിചട്ട്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.   കമല്പറഞ  ശതീ.  പരതീതനിലന്റെ  അയല്വഭാസനിയഭായ
ശതീമതനി അലതീമ ബഷതീറനിനുലാം ഇകത കേഭാരണങ്ങളഭാല് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. സവദബതനി
കേണക്ഷന് നല്കേനിയനിടനില.  പടയമനിലഭാത്തഭൂമനിയനില് പണനികേഴനിപനിചതുലാം എന്നഭാല്
ലകേടനിട  നമ്പര്  ലഭനിചതുമഭായ  വതീടുകേളക്കട്ട്  സവദബതനി  കേണക്ഷന്  നല്കുന്നതട്ട്
തടസ്സലപടുത്തഭാന്  റവനക്യൂ  വകുപട്ട്  ഉകദവഭാഗസ്ഥര്ക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിടനില.

(ബനി)  പ്രസ്തപ്പുത  വനിഷയലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  പരഭാതനികേലളഭാനലാം  ലഭനിചനിടനില.
പരഭാതനികേള ലഭനിചഭാല് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  പവര്  (ബനി)  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലന്റെ  തതീയതനി  
6-10-2016-ലല ജനി.ഒ.(എലാം എസട്ട്)  നമ്പര്  22/2016/പനി.  ഡനി.   നമ്പര് ഉത്തരവട്ട്
ബന്ധലപട എലഭാ ഉകദവഭാഗസ്ഥര്ക്കുലാം അയച്ചുലകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.
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 റതീസര്കവയനില് വന്ന അപഭാകേതകേള

187 (4943)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനക്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റതീ-സര്കവയനില്  വന്ന  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കണലാം
എന്നഭാവശവലപടട്ട് ഒറപഭാലലാം തഭാലൂക്കനില് എത്ര അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്; അതനില്
നഭാളനിതുവലര എത്ര എണ്ണലാം പരനിഹരനിച്ചു; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അമ്പലപഭാറ  II  വനികലജട്ട്  വടക്കുമ്പ്രലാം  അലാംശലാം,  കേടമ്പൂര്  കദശലത്ത
ആനനിരുത്തനി  വതീടനില്  എ.  കൃഷ്ണന്കുടനി  സര്കവ  54/2,  3  റതീ-സര്കവ
51/5  ല് ലപടതുമഭായ  14  ലസന്റെട്ട് സ്ഥലത്തനിലന്റെ ഭൂനനികുതനി ഏതുവലര സസതീകേരനിച്ചു
എന്നട്ട് പറയകമഭാ;

(സനി) പനിന്നതീടട്ട് നനികുതനി സസതീകേരനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന് കേഭാരണലമനട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  റതീ-സര്കവയനില്  വന്ന  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഒറപഭാലലാം  തഭാലൂക്കനില്  31059  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  20240
എണ്ണത്തനില് തതീര്പ്പുകേല്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  10819 അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കഭാനുണട്ട്.

(ബനി)  21-11-2012 വലര.

(സനി) റതീ-സര്കവയനിലുണഭായ   അപഭാകേതമൂലലാം  നനിലവനില്  നനികുതനിദഭായകേ
നനില്നനിനലാം നനികുതനി സസതീകേരനിചനിടനില.   എത്രയലാംകവഗലാം റതീസര്കവയനില് ഉണഭായ
അപഭാകേത പരനിഹരനിചട്ട് നനികുതനിദഭായകേനട്ട് നനികുതനി അടച്ചുനല്കുന്നതഭാണട്ട്.

 ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി

188  (4944)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുസസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  റവനക്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കകേഭാടയല് നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്  നനിനലാം  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളുലട  വനിവരലാം  ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനില്
എത്ര കപര്ക്കട്ട് ഭൂമനി നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  സസനമഭായനി  ഭൂമനിയനിലഭാത്തവരുലടയലാം  വതീടട്ട്
ഇലഭാത്തവരുലടയലാം വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ; ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് നല്കുകമഭാ;
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(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ഭവനരഹനിതര്ക്കുള്ള  പദതനികേലളക്കുറനിച്ചുള്ള
വനിശദമഭായ  വനിവരലാം  ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനില്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പുതനിയ പദതനികേള
എലനലഭാലാം; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  കകേഭാടയല്  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്നനിന്നട്ട്  1705  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിരുന.   ലതരലഞടുത്ത
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില് 250 കപര്ക്കട്ട് പദതനിപ്രകേഭാരലാം ഭൂമനി അനുവദനിചനിരുന.

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ഭൂമനിയനിലഭാത്തവരുലടയലാം  വതീടനിലഭാത്തവരുലടയലാം
എണ്ണലാം തനിടലപടുത്തനിയനിടനില.  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഭൂമനി
ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സമര്പനിചനിരുന്ന  അകപക്ഷകേളനില്നനിന്നട്ട്  പദതനിയലട
മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  2,43,928  ഭൂരഹനിത  കുടുലാംബങ്ങളുലണന്നട്ട്
തനിടലപടുത്തനിയനിരുന.  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ജനില എണ്ണലാം

തനിരുവനനപുരലാം 35851

ലകേഭാലലാം 28591

പത്തനലാംതനിട 6807

ആലപ്പുഴ 14163

കകേഭാടയലാം 10388

ഇടുക്കനി 7970

എറണഭാകുളലാം 31379

തൃശ്ശൂര് 26776

പഭാലക്കഭാടട്ട് 23874

മലപ്പുറലാം 23962

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 8304

വയനഭാടട്ട് 4546

കേണ്ണൂര് 11099

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 10218

ആലകേ 2,43,928
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(സനി)  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന
വനിവനിധ  പദതനികേളഭായ  സഭാഫലവലാം,  ഗൃഹശതീ  എന്നനിവ  സലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

സഭാഫലവലാം ഭവന പദതനി  :

ദുര്ബല വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട ദഭാരനിദവകരഖയട്ട് തഭാലഴയള്ള ഭൂ-ഭവനരഹനിതര്ക്കട്ട്
പഭാര്പനിടലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  2  ലക്ഷലാം  രൂപ  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനി
കയഭാടുകൂടനിയലാം പഞഭായതകേളുലടയലാം സന്നദ സലാംഘടന/  കേഭാരുണവവഭാനഭാരഭായ
വവക്തനികേളുലടയലാം  സഹകേരണകത്തഭാലട  ഫ്ലഭാറ്റുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കുന്ന
പദതനിയഭാണട്ട്  സഭാഫലവലാം  ഭവനപദതനി.  പഞഭായതകേളുലട  സഹകേരണലാം
ഉറപഭാക്കനിയഭാണട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.

ഗൃഹശതീ ഭവന പദതനി  :

സസനമഭായനി  2 ലസന്റെട്ട്/3  ലസന്റെട്ട് ഭൂമനിയള്ള/റവനക്യൂ വകുപനില്നനിനലാം സസനലാം കപരനില്
ഭൂമനി  ലഭവമഭായനിട്ടുള്ള  ദുര്ബ്ബല വനിഭഭാഗലാം/തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാന വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കട്ട്
സന്നദ  സലാംഘടന/എന്.ജനി.ഒ./കേഭാരുണവവഭാനഭാരഭായ  വവക്തനികേളുലട
സഹകേരണകത്തഭാലട  പരമഭാവധനി  66  ചേ.മതീ.  വനിസ്തതീര്ണ്ണമുള്ള  വതീടട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനി  ലഭവമഭാക്കുന്ന  പദതനിയഭാണട്ട്
ഗൃഹശതീ  പദതനി.  സസനമഭായനി  വതീടനിലഭാത്ത  സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങളക്കുലാം
സമൂഹത്തനിലല  ദുര്ബല  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നടപനില്
വരുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന പുതനിയ പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

എലഭാവര്ക്കുലാം വതീടട്ട് പദതനി  :

സലാംസ്ഥഭാനലത്ത ഭവനരഹനിതലര സഹഭായനിക്കുന്നതനിനട്ട് എലഭാവര്ക്കുലാം വതീടട്ട്
എന്ന  ലക്ഷവകത്തഭാലടയള്ള  പഭാര്പനിട  പദതനിക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  രൂപലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഭൂരഹനിതരഭായ  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള
കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി  ബഹുനനില  അപഭാര്ട്ടുലമനകേളുലാം  ഭൂമനി  സസനമഭായള്ള
ബനി.പനി.എല്./തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാന  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കട്ട്  പലനിശ
സബ്സനിഡനി നല്കുന്ന വഭായകേളുലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലല
ദരനിദരനില് ദരനിദരഭായവര്ക്കഭായനി ഒരു വഭാര്ഡനില് ഒരു വതീടട്ട് എന്ന പദതനിയലാം
ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള എലഭാവര്ക്കുലാം വതീടട്ട് എന്ന പദതനിക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ആദവഘടമഭായനി  സസനമഭായനി  ഭൂമനിയള്ള  ബനി.പനി.എല്.
വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായനി 7000 വതീടുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പദതനി ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ
കബഭാര്ഡട്ട് മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.
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സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട സുരക്ഷഭാ പദതനി  :

കകേരളത്തനിലന്റെ  സമഗ്ര  വനികേസനത്തനിനുകവണനി  സമ്പൂര്ണ്ണ  പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാ

പദതനി  ഉളലപലട  നഭാലട്ട്  ബൃഹതട്ട്  പദതനികേള  5  വര്ഷലാംലകേഭാണട്ട്

ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  മനിഷന്  മഭാതൃകേയനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന്

തതീരുമഭാനനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.   അടുത്ത  5

വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ഭൂരഹനിതരഭായ  ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം

സസനമഭായനി ലതഭാഴനില്ലചേയട്ട് ഉപജതീവനലാം നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം സമൂഹത്തനിലന്റെ

നടത്തനിപനിനുലാം നനിലനനില്പനിനുലാം ഭഭാഗഭഭാക്കഭാകുവഭാനുലാം സഭാമ്പത്തനികേ കസവനങ്ങള

ഉളലപലട  എലഭാ  സഭാമൂഹനികേ  കക്ഷമപദതനികേളുടയലാം  പ്രകയഭാജനലാം

ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഉതകുന്ന  തരത്തനിലുള്ള  സുരക്ഷനിതതസവലാം  മഭാനവവമഭായ

വതീടുകേള ലഭവമഭാക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട് സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട സുരക്ഷഭാ പദതനിയലട

ലക്ഷവലാം.   പദതനിയലട  നടത്തനിപനിനഭായനി  മുഖവമനനി  അദവക്ഷനഭായനി

സലാംസ്ഥഭാനതല  പഭാര്പനിട  മനിഷനുലാം  മനിഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള

ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാതല  മനിഷനുലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണലാം,  ധനകേഭാരവലാം,  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം,  സഭാമൂഹവനതീതനി,

സവദബതനി,  ജലവനിഭവലാം,  ലതഭാഴനില്,  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസനലാം,

മത്സവബന്ധനലാം,  ആസൂത്രണ  സഭാമ്പത്തനികേ  കേഭാരവലാം  എന്നതീ  വകുപ്പുകേള

കചേര്ന്നഭാണട്ട് പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.

അസഇകേരവമുണഭാക്കുന്ന മരങ്ങള

189 (4945)  ശതീ  .   പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനക്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അസഇകേരവമുണഭാക്കുലാം വനിധലാം വതീടനിനട്ട്  മുകേളനികലക്കുലാം പറമ്പനിനട്ട് മുകേളനികലക്കുലാം

വളര്ന നനില്ക്കുന്ന മലറഭാരഭാളനിലന്റെ മരങ്ങള നതീക്കനികേനിട്ടുന്നതനിനട്ട് വവവസ്ഥയകണഭാ;

(ബനി)  എങനിൽ  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പ്പുലാം  സസതീകേരനികക്കണ  നടപടനികേളുലട

വനിശദഭാലാംശവലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരവത്തനിലല പരഭാതനി ആര്ക്കഭാണട്ട് നല്കകേണലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ - സനി) 1994-ലല  പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  ആകട്ട്  ലസക്ഷന്  238  പ്രകേഭാരലാം
മലറഭാരഭാളുലട  വതീടനിനട്ട്  മുകേളനികലയ്കക്കഭാ  പറമ്പനികലയ്കക്കഭാ  ഭതീഷണനി  ഉയര്ത്തനി  ചേഭാഞട്ട്
നനില്ക്കുന്ന  അയല്  സ്ഥല  ഉടമയലട  മരങ്ങള  മുറനിച്ചുനതീക്കഭാന്  നനിയമമുണട്ട്.
ഇക്കഭാരവത്തനില്  അതഭാതട്ട്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  ലസകടറനിമഭാര്ക്കഭാണട്ട്  പരഭാതനി
നല്കകേണതട്ട്.   പ്രസ്തുത  ലസക്ഷനടങ്ങുന്ന  ആകനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

 ജനിലഭാകേളകകററ്റുകേളനില് കേടലഭാസട്ട് രഹനിത ഫയല് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് സനിസ്റ്റേലാം

190 (4946) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് : 
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : 
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം : 
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനലത്ത ജനിലഭാകേളകകറപ്പുകേളനില് കേടലഭാസ്സട്ട് രഹനിത ഫയല്മഭാകനലജ്മെന്റെട്ട്
സനിസ്റ്റേലാം നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആദവഘടത്തനില്  എത്ര  കേളകകറ്റുകേളനിലഭാണട്ട്  ഇഇ  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇഇ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏതട്ട്  ഏജന്സനി  വഴനിയഭാണട്ട്  നടപഭാക്കുന്നതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ജനിലഭാ  കേളകകറ്റുകേളനില്  കേടലഭാസ്സുരഹനിത  ഫയല്
മഭാകനലജ്മെന്റെട്ട്  സനിസ്റ്റേമഭായ  "  ഇ-ഓഫതീസട്ട്"  നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  ഇതനിനുള്ള
ഭരണഭാനുമതനി  16-7-2015-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  (സകേ)  നമ്പര്  22/2015/വനി.സഭാ.വ.
പ്രകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  എടുത്തട്ട്  ലടന്ഡറനിലാംഗട്ട്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയകശഷലാം ഐ.റനി. മനിഷനഭാണട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.

(സനി) കകേരള  കസ്റ്റേറട്ട്  ഇന്ഫര്കമഷന്  ലടകകഭാളജനി  മനിഷന്  (KSITM)
മുകഖനയഭാണട്ട്  ഇഇ  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  സ്ഥഭാപനമഭായ
നഭാഷണല്  ഇന്ഫര്മഭാറനികട്ട്  ലസന്റെര്  (NIC)  ആണട്ട്  'ഇ-ഓഫതീസട്ട്'  കസഭാഫട്ട് ലവയര്
വനികേസനിപനിലചടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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പുഴകയഭാര കേകയറങ്ങള

191 (4947)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴകയഭാരത്തട്ട്  വവഭാപകേമഭായനി  പുഴകയഭാര  കേകയറങ്ങള
നടക്കുന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  കേകയറങ്ങള  ഒഴനിപനിചട്ട്  ലപഭാതുസ്ഥലലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനി
നഭാവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തുമ്പൂര്മുഴനിയനില് റനിവര് സഡകവര്ഷന് സതീമനിനടുത്തഭായനി പുറകമ്പഭാക്കു
സ്ഥലങ്ങള സസകേഭാരവ വവക്തനികേളുലാം, സ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം കേകയറുന്നതനിലനതനിലര നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം,  പ്രസ്തുത ലപഭാതുസ്ഥലങ്ങള സലാംരക്ഷനിചട്ട് അതനിരപനിള്ളനിയനില്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ഫയര്കസ്റ്റേഷന്  അടക്കമുള്ള  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
പ്രകയഭാജനലപടുതന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കകേരള ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരലാം ലപഭാതുസ്ഥലലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന
തനിനഭാവശവമഭായ നനിയമഭാനുസൃത നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(സനി) ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  (കറഭാഡ്സട്ട്)  വനിഭഭാഗലാം,  ഇറനികഗഷന്  വനിഭഭാഗലാം,
പഞഭായത്തട്ട്  അധനികൃതര്  തുടങ്ങനിയ  ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേള  കേകയറലാം
ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം കേകയറലാം  ഒഴനിപനിലചടുത്തട്ട്
വനികേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ബന്ധലപടവര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഡനിജനിറല് ഇന്ഡവ ലഭാന്ഡട്ട് ലറകക്കഭാര്ഡട്ട് കമഭാകഡസണകസഷന് പദതനി

192 (4948)  ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .  നഭാണ :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര്:
ശതീ  .    കകേഭാവര്  കുഞ്ഞുകമഭാന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ ഡനിജനിറൽ  ഇനവ ലഭാൻഡട്ട് ലറകക്കഭാർഡ്സട്ട്
കമഭാകഡസണകസഷൻ  പദതനിയലട  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  നഭാളനിതുവലരയള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  ലഭനിച  തുകേ,  വനിനനികയഭാഗനിച  തുകേ  എന്നനിവ  സഹനിതലാം
ജനിലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ  വര്ഷലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  ഇതു
സലാംബന്ധനിച പദതനികേള എലനഭാലക്കലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരവത്തനില് ഈ വര്ഷലത്ത കകേന്ദ്ര സലാംസ്ഥഭാന വനിഹനിതലാം എത്രലയന്നട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ –സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

റതീ-സര്കവ നടപടനികേള

193  (4949)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  എത്ര  ജനിലകേളനില്  റതീസര്ലവ  നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  വനിവനിധ  സ്ഥലങ്ങളനില്  പുഴകേളുലാം  കതഭാടുകേളുലാം
തതീരങ്ങളുലാം  വവഭാപകേമഭായനി  കേകയറനി  സസകേഭാരവ  വവക്തനികേളുലാം  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം
സകേവശലപടുതന്നകേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) കേകയറങ്ങള തടയന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില്
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേകയറങ്ങള  സര്ലവ  ലചേയട്ട്  കേലണതന്നതനിനട്ട്  പ്രകതവകേ  സലാംഘലത്ത
ചുമതലലപടുതകമഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് ഒരു ജനിലയനിലുലാം റതീ-സര്കവ പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.

(ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി)കേകയറങ്ങള തടയന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്
ഭൂമനിയനിലല  കേകയറലാം  കേര്ശനമഭായനി  നനികരഭാധനിക്കണലമനലാം  പുതനിയ  കേകയറങ്ങള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുലണങനില്  ആയതട്ട്  ഒഴനിപനിക്കുവഭാനുലാം  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്
കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അലഭാത്തപക്ഷലാം  ഉത്തരവഭാദനികേളഭായ
ഉകദവഭാഗസ്ഥര്ലക്കതനിലര  കേര്ശനനടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാലണനലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനില് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ കേകയറങ്ങള ഒഴനിപനിക്കുവഭാന്
ലകേ.എല്.സനി. ആകട്ട് പ്രകേഭാരലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.
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(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനിലല  കേകയറലാം  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  തുടര്നള്ള

കേകയറങ്ങള  യഥഭാസമയലാം  കേണ്ടുപനിടനിചട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം

ജനിലഭാതലത്തനില് ഒരു ടതീലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

റതീ-സര്കവ അപഭാകേതകേള

194 (4950) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

റതീ-സര്കവ  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  എന്തു  നടപടനികേളഭാണട്ട്

സസതീകേരനിചതട്ട്;വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

31-5-2010-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് (എലാം.എസട്ട്.)200/2010/റവനക്യൂ പ്രകേഭാരലാം

റതീസര്കവ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  വനികലജുകേളനിലല  ഭൂപരഭാതനികേളനികനല്  അതഭാതട്ട്

തഭാലൂക്കട്ട്  ആഫതീസുകേള  മുഖഭാനനിരലാം  നനിലവനില്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

2016  ലസപ്തലാംബര്  മഭാസലാം  വലര  6,85,346  പരഭാതനികേള  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  തഭാലൂക്കട്ട്

എല്.ആര്.എലാം.  വനിഭഭാഗലാം  മുകഖന  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതനില്  5,86,231  പരഭാതനികേളനില് നടപടനി

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

റതീ-സര്കവ നടപടനികേള

195(4951)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനക്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2012-ല് നനിര്ത്തനി വച റതീ-സര്കവ നടപടനികേള പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം

പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന് എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുലവന്നട്ട്

അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   റതീ-സര്കവ  നടപടനികേള  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം  സര്ക്കഭാര്

പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
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സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട പദതനി

196(4952) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളപനിറവനി  ദനിനത്തനില്  തുടക്കലാം  കുറനിക്കുന്ന,  എലഭാവര്ക്കുലാം  വതീടട്ട്

ഉറപഭാക്കുന്ന  സമ്പൂര്ണ്ണ  പഭാര്പനിട  പദതനിക്കട്ട്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പദതനിയലട  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള  എലനലഭാമഭാലണനലാം  ഏതു

മഭാതൃകേയനിലഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നലതനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനിയലട  നടത്തനിപനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടു

ലണനളള വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) കകേരളത്തനിലന്റെ സമഗ്ര വനികേസനത്തനിനുകവണനി സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട

സുരക്ഷഭാപദതനി  ഉളലപലട  നഭാലട്ട്  ബഹതട്ട്  പദതനികേള  5  വര്ഷലാം  ലകേഭാണട്ട്

ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലട മനിഷന് മഭാതൃകേയനില് നടപനിലഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിച്ചുലകേഭാണട്ട്

ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. അടുത്ത 5 വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് കകേരളത്തനിലല എലഭാ

ഭൂരഹനിതരഭായ  ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം  സസനമഭായനി  ലതഭാഴനില്  ലചേയട്ട്  ഉപജതീവനലാം

നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം  സമൂഹത്തനിലന്റെ  നടത്തനിപനിനുലാം  നനിലനനില്പനിനുലാം

ഭഭാഗഭഭാക്കഭാകുവഭാനുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  കസവനങ്ങള  ഉളലപലട  എലഭാ  സഭാമൂഹനികേ

കക്ഷമ പദതനികേളുകടയലാം പ്രകയഭാജനലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഉതകുന്ന തരത്തനിലുള്ള

സുരക്ഷനിതതസവലാം  മഭാനവവമഭായ  വതീടുകേള  ലഭവമഭാക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്  സമ്പൂര്ണ്ണ

പഭാര്പനിട സുരക്ഷഭാപദതനിയലട ലക്ഷവലാം.  പദതനിയലട നടത്തനിപനിനഭായനി മുഖവമനനി

അദവക്ഷനഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനതല  പഭാര്പനിട  മനിഷനുലാം  മനിഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള

ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാതല  മനിഷനുലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത

പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ലലലഫട്ട് പദതനി

197(T*4953) ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലഭാവര്ക്കുലാം  വതീടട്ട്  എന്ന  ലക്ഷവലാം  സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
"സലഫട്ട്"  എന്ന കപരനില് സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയലട ലക്ഷവങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഫണനിനട്ട്  പുറകമ  ഏലതലഭാലാം  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലടയഭാണട്ട്  ഈ
പദതനിക്കഭായനി തുകേ സസരൂപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ഡനി)  ഏലതലഭാലാം  വകുപ്പുകേള  കചേര്ന്നഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണട്ട്.

(ബനി)   അടുത്ത  5  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് കകേരളത്തനിലല എലഭാ ഭൂരഹനിതരഭായ
ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം സസനമഭായനി ലതഭാഴനില് ലചേയട്ട് ഉപജതീവനലാം നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം
സമൂഹത്തനിലന്റെ നടത്തനിപനിനുലാം നനിലനനില്പനിനുലാം ഭഭാഗഭഭാക്കഭാകുവഭാനുലാം സഭാമ്പത്തനികേ
കസവനങ്ങള ഉളലപലട എലഭാ സഭാമൂഹനികേ കക്ഷമ പദതനികേളുകടയലാം പ്രകയഭാജനലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഉതകുന്ന തരത്തനിലുള്ള സുരക്ഷനിതതസവലാം മഭാനവവമഭായ വതീടുകേള
ലഭവമഭാക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട് സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട സുരക്ഷഭാ പദതനിയലട ലക്ഷവലാം.

(സനി)  സമ്പൂര്ണ്ണ  പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാപദതനി  5  വര്ഷലാം  ലകേഭാണട്ട്
ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലട മനിഷന് മഭാതൃകേയനില് നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(ഡനി) തകദ്ദേശസസയലാംഭരണലാം, ധനകേഭാരവലാം, ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം, സഭാമൂഹവനതീതനി,
ലലവദബതനി,  ജലവനിഭവലാം,  ലതഭാഴനില്,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസനലാം,
മത്സവബന്ധനലാം, ആസൂത്രണ സഭാമ്പത്തനികേ കേഭാരവലാം എന്നതീ വകുപ്പുകേള കചേര്ന്നഭാണട്ട്
പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേള

198 (4954) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം ഹഇസനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്
മുകഖന  പുതുതഭായനി  ഏലറടുക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനികേള
ഏലതഭാലക്കയഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  സ്ഥലങ്ങളനിലഭാണട്ട്  പുതനിയ പദതനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട്;
എന മുതല് ജനങ്ങളക്കട്ട് പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാകുലാം; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ള
പുതനിയ പദതനികേള തഭാലഴപറയന്നവയഭാണട്ട്.

(i) 2016-2017-ലല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില് 16 സ്ഥലങ്ങളനില്
പുതനിയ  റവനക്യൂ  ടവറുകേളുലാം  ഒരു  സ്ഥലത്തട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ  കകേഭാലാംപകലാം
സ്ഥഭാപനിക്കുലമന്നട്ട് പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവ സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി 250
കകേഭാടനിരൂപ പ്രകതവകേ നനികക്ഷപപദതനിയനില് നനിനലാം വകേയനിരുതനലവനലാം
പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത  8  റവനക്യൂ  ടവറുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാംകൂടനി
ഏലറടുക്കുനലവന്നട്ട്  2016-ലല  ബഡ്ജറനിലന്റെ മറുപടനി പ്രസലാംഗത്തനില്
പറഞനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  80  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതവകേ  നനികക്ഷപ
പദതനിയനില്നനിനലാം വകേയനിരുതനലവനലാം പറഞനിട്ടുണട്ട്.

(ii)  All  India  Service  Officers-നഭായനി  Housing  apartments
സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുലമന്നട്ട്  2016-2017-ലല  പുതുക്കനിയ
ബഡ്ജറനിലൂലട ഗവണ്ലമന്റെട്ട് പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  15  കകേഭാടനി
രൂപ വകുയനിരുതലമനലാം പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(iii) തനിരുവനനപുരത്തട്ട്  പഇണട്ട്കേടവനില്  ഒരു  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  വനിമന്സട്ട്

കഹഭാസ്റ്റേല് നനിര്മ്മേനിക്കുലമന്നട്ട് 2016-17 വര്ഷലത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട്

പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിനഭായനി  50  കകേഭാടനി  രൂപ

വകേയനിരുതലമനലാം പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  തഭാലഴപറയന്ന സ്ഥലങ്ങളനില് റവനക്യൂ ടവര്/മനിനനി സനിവനില് കസ്റ്റേഷന്/

ആര്.ഡനി.ഒ. കകേഭാലാംപകട്ട്/വനിദവഭാഭവഭാസ കകേഭാലാംപകട്ട് പദതനികേള പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
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1.   കേടകേലാംപള്ളനി

2.   ലനടുമങ്ങഭാടട്ട്

3.    ലകേഭാലലാം

4.    പനളലാം

5.    ലകേഭാടഭാരക്കര

(രണഭാലാം ഘടലാം):

6.    തനിരുവല

7.    ചേങ്ങനഭാകശ്ശെരനി

8.    ലതഭാടുപുഴ

9.    പതീരുകമടട്ട്

10.    എറണഭാകുളലാം

11.   കകേഭാതമലാംഗലലാം

12.    സുല്ത്തഭാന്ബകത്തരനി

13.    ചേഭാലക്കുടനി

14.    മടനൂര്

15.    ആലപ്പുഴ

ആര്  .  ഡനി  .  ഒ  .   കകേഭാലാംപകട്ട്  :

16.      മുളന്തുരുത്തനി

17.     പുനലൂര് വനിദവഭാഭവഭാസ കകേഭാലാംപകട്ട്

18.      അടനിമഭാലനി

19.      പടഭാമ്പനി തഭാലൂക്കട്ട്

20. നനിലമ്പൂര്

21.       വടകേര

22. ചേടയമലാംഗലലാം സനിവനില് കസ്റ്റേഷന്

23.      മതനിലകേലാം മനിനനി സനിവനില് കസ്റ്റേഷന്

24. പത്തനഭാപുരലാം മനിനനി സനിവനില് കസ്റ്റേഷന്

25.      ലവള്ളരനിക്കുണട്ട് മനിനനി സനിവനില് കസ്റ്റേഷന്
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കമല്പറഞ  സ്ഥലങ്ങളനില്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

അനുകയഭാജവമഭായ  ഭൂമനി  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ബന്ധലപട  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാകരഭാടട്ട്

അഭവര്തനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഭൂമനി  ലഭവമഭായഭാല്  പദതനിയലട  രൂപകരഖ

തയഭാറഭാക്കുകേയലാം  അതനുസരനിചട്ട്  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള  തയഭാറഭാക്കനി  പദതനി

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ii)  All  India  Service  Officers-നഭായനി  Housing  apartments

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഉടമസ്ഥതയനില്

തനിരുവനനപുരത്തട്ട്  ജഗതനിയനിലുള്ള  35.78  ലസന്റെട്ട്  ഭൂമനിയനില്

24  അപഭാര്ട്ടുലമനകേള  ഉളലക്കഭാള്ളുന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(iii)  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  വനിമന്സട്ട്  കഹഭാസ്റ്റേല്  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്

തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിലല  പഇണട്ട്കേടവനില്  ആണട്ട്.   ടനി  പദതനിയലട

concept  drawing-ഉലാം  concept  note-ഉലാം  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇഇ

പദതനിക്കഭാവശവമഭായ 219  ലസന്റെട്ട് സ്ഥലലാം ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനിനട്ട്

ലലകേമഭാറുവഭാന്  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലഭാ  കേളകകറഭാടട്ട്  അഭവര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.

പദതനിയലട detailed project report തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

ലലലഫട്ട് പദതനി

199(*T4955) ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി : 

 ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് : 

  ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലുണനി : 

 ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭവനരഹനിതര്ലക്കലഭാലാം  വതീടു  നല്കേഭാനഭായനി  പ്രഖവഭാപനിച  'സലഫട്ട്  "

പദതനിയലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട്  പഭാര്പനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ഏതു മഭാര്ഗ്ഗമഭാണട്ട്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിലന്റെ  സമഗ്ര  വനികേസനത്തനിനുകവണനി  സമ്പൂര്ണ്ണ  പഭാര്പനിട
സുരക്ഷഭാപദതനി  ഉളലപലട  നഭാലട്ട്  ബൃഹതട്ട്  പദതനികേള  5  വര്ഷലാം  ലകേഭാണട്ട്
ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലട മനിഷന് മഭാതൃകേയനില് നടപനിലഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
അടുത്ത  5  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ഭൂരഹനിതരഭായ  ഭവന
രഹനിതര്ക്കുലാം  സസനമഭായനി  ലതഭാഴനില്  ലചേയട്ട്  ഉപജതീവനലാം  നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം
സമൂഹത്തനിലന്റെ നടത്തനിപനിനുലാം  നനിലനനില്പനിനുലാം ഭഭാഗഭഭാക്കഭാകുവഭാനുലാം സഭാമ്പത്തനികേ
കസവനങ്ങള ഉളലപലട എലഭാ സഭാമൂഹനികേ കക്ഷമ പദതനികേളുകടയലാം പ്രകയഭാജനലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഉതകുന്ന തരത്തനിലുള്ള സുരക്ഷനിതതസവലാം മഭാനവവമഭായ വതീടുകേള
ലഭവമഭാക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്  സമ്പൂര്ണ്ണ  പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാ  പദതനിയലട  ലക്ഷവലാം.
പ്രസ്തപ്പുത  പദതനിയലട  നടത്തനിപനിനഭായനി  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
പദതനിയലട  നടത്തനിപനിനഭായനി  മുഖവമനനി  അദവക്ഷനഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനതല
പഭാര്പനിട  മനിഷനുലാം  മനിഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ജനിലഭാതല മനിഷനുലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഭൂമനിയനിലഭാത്ത  ഭവനരഹനിതര്ക്കട്ട്  പഭാര്പനിട  സമുചയങ്ങള
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  ഇഇ  പദതനിയനില്  ലക്ഷവമനിടുന്നതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി
ഫ്ലഭാറ്റുകേളുലട/വതീടുകേളുലട  സമുചയലാം  തഭാലൂക്കട്ട്/കബഭാക്കട്ട്  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  സ്ഥല
ലഭവതയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  എണ്ണവലാം പരനിഗണനിചട്ട്  ഏലറടുക്കുലാം.   പ്രതനിമഭാസലാം
മനിഷന്  നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  തുകേ  മുടക്കലാംകൂടഭാലത  നല്കുന്നവര്ക്കട്ട്  15-20
വര്ഷത്തനിനുകശഷലാം  ഫ്ലഭാറട്ട്  സസനമഭാക്കഭാവന്ന  രതീതനിയനിലഭാകുലാം  ഇഇ  Affordable
Housing Schemeനടപഭാക്കുകേ.

ശഭാസതീയ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ രതീതനികേള

200 (4956) ശതീ  .   സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന് :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട്  മുഹസനിന്  പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  റവനക്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലചേലവട്ട്  കുറഞ  ശഭാസതീയ  രതീതനികേളുലട  കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിലൂലട,
വനിഭവങ്ങളുലട അമനിത ഉപകയഭാഗവലാം ലചേലവലാം വര്ദനിപനിക്കുന്ന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ
രതീതനികേലള നനിയനനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ജനകേതീയ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനികേളനില്  ഗുണകമനയലാം  
സഭാകങതനികേതനികേവമുള്ള  പ്രതീ  ഫഭാബനികക്കറഡട്ട്  ഭവനങ്ങളുലട  സഭാദവത
ആരഭായകമഭാലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ലചേലവട്ട്  കുറഞതുലാം  പരനിസ്ഥനിതനിക്കനിണങ്ങനിയതുമഭായ  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണ ലലശലനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷവകത്തഭാലട പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
സ്ഥഭാപനമഭാണട്ട്  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രലാം.   ഇതനിനട്ട്  മലപ്പുറലാം,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  കേണ്ണൂര്  ഒഴനിലകേയള്ള  ജനിലകേളനില്  ആഫതീസുലാം  ഹഇസനിലാംഗട്ട്
ലലഗഡന്സട്ട് ലസല്ലുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  മണല്, സനിലമന്റെട്ട്, കേമ്പനി, ലമറല്, തടനി
എന്നതീ  പ്രകൃതനിദത്ത  വനിഭവങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗലാം  പരമഭാവധനി  കുറചട്ട്  വതീടട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി ബദല് സഭാകങതനികേവനിദവ ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള
ഏലറടുത്തട്ട് നടതന്നതനിനുലാം ബദല്  സഭാകങതനികേവനിദവലയപറനി ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
അവകബഭാധലാം  ഉണഭാക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  സഭാകങതനികേ  വനിദഗ്ദരുലട  സഹഭായവലാം
ലഭവമഭാണട്ട്.

(ബനി)  ലചേലവട്ട് കുറഞ വതീടുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം നടതന്നതനിനട്ട് പ്രതീഫഭാബട്ട്
സഭാകങതനികേവനിദവ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്  എറണഭാകുളലാം
ജനിലയനില്  കചേഭാറഭാനനിക്കരയനില്  സഭാഫലവലാം  പദതനിയനിലൂലട  24  ഫ്ലഭാറ്റുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിക്കഴനിഞ്ഞു. ഗുണകമനയലാം സഭാകങതനികേ മനികേവമുള്ള പ്രതീ
ഫഭാബനികക്കറഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  ലലശലനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രലാം
ആവശവമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പനി.റനി.പനി.
നഗറനിലുള്ള  കേഭാമ്പസനില്  ഒരു  മഭാതൃകേഭാഭവനലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  കേണട്ട്
മനസ്സനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.

 പഭാര്പനിട പദതനികേള

201 (4957)   ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനക്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ദുര്ബ്ബല  ജനവനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ആളുകേളക്കഭായനി  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്  ഏലതലഭാലാം  പഭാര്പനിട  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിച്ചു
നടപനിലഭാക്കനി വരുനണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  ഏലതലഭാലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായതകേളനില്  രഭാജതീവട്ട്
ദശലക്ഷലാം പഭാര്പനിട പദതനി നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ലക്കനിടനി  കപരൂര്
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല  ''സഭാഫലവലാം''  ഭവന  പദതനിയലട  കേഭാലനികേ  സ്ഥനിതനി
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?



256       കകേരള നനിയമസഭ       ഒകകഭാബര് 27, 2016

ഉത്തരലാം

(എ)  ദുര്ബ്ബല  ജനവനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ആളുകേളക്കഭായനി  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്  സഭാഫലവലാം,  ഗൃഹശതീ  എന്നതീ  ഭവന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  ഇകപഭാള  ഒരു  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലുലാം  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്  രഭാജതീവട്ട്  ദശലക്ഷലാം  പഭാര്പനിട  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നനില.
എങനിലുലാം തഭാലഴപറയന്ന പഞഭായതകേളനില് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡട്ട് രഭാജതീവട്ട്
ദശലക്ഷലാം പഭാര്പനിട പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

1.  കകേഭാസട

2.അലനല്ലൂര്

3. അയനിലൂര്

4. കകേഭാടപഭാടലാം

 5.പുതുകക്കഭാടട്ട് 

6. കേഭാപൂര്

7. ലക്കനിടനികപരൂര്

8. ഇടപളളനി

9. എരനിത്തനിയഭാമ്പതനി

10. കേഭാരക്കുറനിശ്ശെനി

11. ലപഭാടകശ്ശെരനി

12.കേരനിമ്പ 

 13. കേടമ്പഴനിപ്പുറലാം

14. ലകേഭാടുവഭായൂര്

15. എരനിമയൂര്

16. നകലപ്പുളളനി

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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17. മങര

18.  മുതലമട

19. കമലഭാര്കകേഭാടട്ട്

(സനി)   ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ലക്കനിടനി  കപരൂര്
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്  'സഭാഫലവലാം'  ഭവന  പദതനിയനിലൂലട  24  ഫ്ലഭാറ്റുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇഇ  പദതനിയനില്   66  യൂണനിറ്റുകേള  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയനിരുനലവങനിലുലാം  24  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  മഭാത്രലാം  രജനിസ്റ്റേര്  ലചേയതനിനഭാല്
പഞഭായത്തനിലന്റെ ആവശവപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  24  യൂണനിറ്റുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  മഭാത്രലാം
നടക്കുന്നതട്ട്.   ലലസറട്ട്  നനിരപഭാക്കുന്ന  കജഭാലനി  പഞഭായത്തട്ട്  ലചേയ്തുകേഴനിഞ്ഞു.
Column footing -നട്ട് ആവശവമഭായ കകേഭാണ്കതീറട്ട് കജഭാലനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി.

സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട പദതനി

202  (*T4958)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനക്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട
പദതനിയലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഭൂരഹനിതരഭായ ആളുകേളക്കട്ട് ഏതു നനിലയനിലഭാണട്ട് ഈ പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി
വതീടട്ട്  നല്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;  ഭവന  രഹനിതരുലടയലാം,  ഭൂരഹനിതരുലടയലാം  എണ്ണലാം
കൃതവമഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എണ്ണലാം കേണക്കഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സസതീകേരനിക്കുന്ന മഭാര്ഗ്ഗലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് നല്കേനിയ വതീടുകേളുലട എണ്ണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരളത്തനിലന്റെ  സമഗ്ര  വനികേസനത്തനിനട്ട്  കവണനി  സമ്പൂര്ണ്ണ  പഭാര്പനിട
സുരക്ഷഭാപദതനി  ഉളലപലട  നഭാലട്ട്  ബഹതട്ട്  പദതനികേള  5  വര്ഷലാം  ലകേഭാണട്ട്
ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  മനിഷന്  മഭാതൃകേയനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  അടുത്ത അഞട്ട് വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് കകേരളത്തനിലല എലഭാ
ഭൂരഹനിതരഭായ  ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം  സസനമഭായനി  ലതഭാഴനില്  ലചേയട്ട്  ഉപജതീവനലാം
നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം സമൂഹത്തനിലന്റെ നടത്തനിപനിനുലാം നനിലനനില്പനിനുലാം ഭഭാഗഭഭാക്കഭാകുവഭാനുലാം

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന

1142/2017
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സഭാമ്പത്തനികേ  കസവനങ്ങള  ഉളലപലട  എലഭാ  സഭാമൂഹനികേ  കക്ഷമ  പദതനികേളുകടയലാം
പ്രകയഭാജനലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഉതകുന്ന  തരത്തനിലുള്ള  സുരക്ഷനിതതസവലാം  മഭാനവവമഭായ
വതീടുകേള ലഭവമഭാക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട് സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട സുരക്ഷഭാ പദതനിയലട ലക്ഷവലാം.
പദതനിയലട  നടത്തനിപനിനഭായനി  മുഖവമനനി  അദവക്ഷനഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനതല  പഭാര്പനിട
മനിഷനുലാം  മനിഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാതല  മനിഷനുലാം
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   പ്രസ്തപ്പുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  2013-ലല  ലഭാന്റെട്ട്  റവനക്യൂ  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലന്റെ
കേണക്കുകേളനുസരനിചട്ട്  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ആലകേ  470606  ഭവനരഹനിതരുണട്ട്.   ഇതനില്
179210 കപര് ഭവനരഹനിതരുലാം ഭൂരഹനിതരുമഭാണട്ട്.

(സനി)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  വകുപട്ട്  മുകഖന
3169  വതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇഇ  കേഭാലയളവനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലല  വനിവനിധ
പദതനികേളനിലഭായനി 4,29,226 വതീടുകേള നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.

 സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട പദതനി

203 (4959) ശതീ  .   യ  .    ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനക്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  വനിവനിധ  പദതനികേളനില്  ഉളലപടുത്തനി  സമ്പൂര്ണ്ണ  പഭാര്പനിട
പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  എത്രലക്ഷലാം  വതീടുകേള  നനിര്മ്മേനികക്കണനിവരുലാം  എന്നഭാണട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  വതീടു  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ആവശവമഭായ സഭാധനസഭാമഗ്രനികേളഭായ ഇഷ്ടനികേ,
മണല്,  കേലട്ട് ല,  സനിമന്റെട്ട്  തുടങ്ങനിയവയലട  വര്ദനിച  ആവശവലാം  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്
ഇവയലട  ലഭവത  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  മുലന്നഭാരുക്കങ്ങളഭാണട്ട്
നടതവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   കകേരളത്തനിലല  സമഗ്ര  വനികേസനത്തനിനുകവണനി   സമ്പൂര്ണ്ണ
പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാ  പദതനി  ഉളലപലട  നഭാലട്ട്  ബഹതട്ട്  പദതനികേള  5  വര്ഷലാം
ലകേഭാണട്ട്  ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  മനിഷന്  മഭാതൃകേയനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിച്ചുലകേഭാണട്ട് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  അടുത്ത  5  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്
കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ഭൂരഹനിതരഭായ  ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം  സസനമഭായനി  ലതഭാഴനില്
ലചേയട്ട്  ഉപജതീവനലാം  നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം  സമൂഹത്തനിലന്റെ  നടത്തപനിനുലാം
നനിലനനില്പനിനുലാം ഭഭാഗഭഭാക്കഭാകുവഭാനുലാം സഭാമ്പത്തനികേ കസവനങ്ങള ഉളലപലട എലഭാ
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സഭാമൂഹനികേ  കക്ഷമ  പദതനികേളുകടയലാം  പ്രകയഭാജനലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഉതകുന്ന
തരത്തനിലുള്ള  സുരക്ഷനിതതസവലാം മഭാനവവമഭായ വതീടുകേള ലഭവമഭാക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട്
സമ്പൂര്ണ്ണ  പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാ  പദതനിയലട  ലക്ഷവലാം.   പദതനിയലട
നടത്തനിപനിനഭായനി  മുഖവമനനി  അദവക്ഷനഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനതല പഭാര്പനിട  മനിഷനുലാം
മനിഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാതല  മനിഷനുലാം
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.പ്രസ്തപ്പുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

കപഭാള-പഭായല് ശലവലാം

204 (4960)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷക്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലുകേളനിലല  കപഭാള-പഭായല്  ശലവലാം  നനിമനിത്തലാം  മത്സവബന്ധനലാം
അസഭാധവമഭായനി  തതീര്ക്കുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനിനട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണണലമന്നട്ട്
ആവശവലപടട്ട് അരൂര് എലാം.എല്.എ.  ഉന്നയനിച സബ്മനിഷനട്ട് മറുപടനി നല്കേനിയതു
പ്രകേഭാരലാം  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  ഇതനികനഭാടകേലാം  സസതീകേരനിച്ചു  എന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  ഇതട്ട്  നനിര്വഹനിക്കുന്നതട്ട്
നനിമനിത്തലാം  ഉണഭാകുന്ന  അധനികേ  ലചേലവട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഏലതങനിലുലാം
ഉത്തരവകേള തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപട്ട് മുകഖന നല്കേനികയഭാ;

(സനി)  പഭായല്  വഭാരുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  ലമഷതീനുകേള ഘടനിപനിച  വഭാഹനലാം
എടുക്കുന്നതനിനുള്ള ലചേലവട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് കമതീകേരണങ്ങൾ ഉണഭാക്കനികയഭാ;

(ഡനി)  പഭായല് ഇപ്രകേഭാരലാം വഭാരുന്നതനിനട്ട്  കേഴനി ഞ ഏതഭാനുലാം വര്ഷങ്ങളനില്
എത്ര രൂപ  വതീതമഭാലയനലാം  വഭാരനിയ  പഭായല്  നശനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള വവക്തമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നൽകുകമഭാലയനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കപഭാളവഭാരല്  പ്രവൃത്തനി  ഏലറടുത്തട്ട്  നടപഭാക്കഭാന്  ഫനിഷറതീസട്ട്
വകുപനിനട്ട്  നനിര്വഭാഹമനിലഭാത്തതനിനഭാല്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട
കനതൃതസത്തനില്  വനികകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനി  കപഭാളനനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപനികനഭാടട്ട്
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ആവശവലപടനിരുന.   എന്നഭാല്  നനിലവനിലുള്ള  പഭാന്  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
കപഭാളപഭായല് നതീക്കലാം ലചേയഭാന് തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കട്ട് പറനിലലനലാം ആയതട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങലള ഏല്പനിക്കുകേയഭാലണങനില്   അഴനിമതനിക്കട്ട്
കേഭാരണമഭാകുലമനലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപട്ട്  അറനിയനിച്ചു.  നനിലവനില്
കപഭാളപഭായല്  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  ശഭാശസത  പരനിഹഭാരലാം  ഇലഭാത്തതനിനഭാല്,
കപഭാളപഭായല് ശഭാശസതമഭായനി നതീക്കലാംലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി പഭായല് നനിയനനിക്കഭാനുള്ള
ലലജവപരകഭഭാജനികേലള  കേലണത്തഭാനുള്ള  റനിസര്ചട്ട്  പഠനലാം  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാല  നടത്തണലമന്നട്ട്   ചേതീഫട്ട്  ലസകടറനിയലട  അദവക്ഷതയനില്  
30-9-2016-ല്  നടന്ന  കയഭാഗലാം  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയണഭായനി.  കപഭാളപഭായല്
നനിറയന്നതട്ട്  മൂലമുള്ള  ലതഭാഴനില്  നഷ്ടവലാം  ഉളനഭാടന്  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
സഇജനവകറഷനുലാം  നഭാശനഷ്ടലാം  വരുന്ന  ഉപജതീവകനഭാപഭാധനികേളക്കട്ട്
നഷ്ടപരനിഹഭാരവലാം  നല്കകേണ  സഭാഹചേരവലാം  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  എലഭാ  ജനിലയനിലുലാം
നനിലവനിലുകണഭാലയന്നട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  അതനിനഭാവശവമഭായ ഫണട്ട്  എത്രയഭാലണന്നട്ട്
കേണക്കഭാക്കനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുവഭാന്  ഫനിഷറതീസട്ട്  ഡയറകര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി&ഡനി) കുടനഭാടട്ട് പഭാകക്കജനില് ഉളലപടുത്തനി കപഭാളവഭാരല് പദതനിക്കഭായനി
21.29 കകേഭാടനി രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയലാം ഇതനികലയഭായനി  16.48 കകേഭാടനി
രൂപ  ഫനിര്മയട്ട്  അനുവദനിക്കുകേയലാം  തുകേ  മുഴുവന്  ലചേലവഴനിക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
എന്നഭാല് കുടനഭാടട്ട്  പഭാകക്കജനില് ഉളലപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനി ഇകപഭാള
നനിലവനിലനില.

കകേരള മത്സവ സമുദപഠന സര്വകേലഭാശഭാല

205 (4961) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ആന്സലന്  :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മത്സവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷക്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  മത്സവ  സമുദ  പഠന  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്
മത്സവബന്ധനവമഭായനി  ബന്ധലപട  ലതഭാഴനിലുകേളനില്  ഏര്ലപടുന്നവര്ക്കുകവണനി
ഹ്രസസകേഭാല പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
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(ബനി)  മത്സവബന്ധന  രലാംഗലത്ത  തകദ്ദേശതീയമഭായ  നഭാടറനിവകേള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആയതട്ട്  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  തലത്തനില്  എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് പ്രസ്തുത സര്വകേലഭാശഭാല സസതീകേരനിച്ചു വരുന്നതട്ട്;

(സനി)  അനവലാം  നനിന  കപഭായ  ഓരുജല  -  ശുദജല  മത്സവ  ഇനങ്ങലള
പുനര്സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവലയ  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രസ്തുത
സര്വകേലഭാശഭാല  എലനങനിലുലാം  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  നഭാടറനിവകേള  സമഭാഹരനിചട്ട്
ശഭാസതീയ  പഠനങ്ങള  നടതന്നതനിനഭായനി  പദതനിയനിനത്തനിലല  ഫണട്ട്
ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ''ലസന്റെര്  കഫഭാര്  ഇന്ഡതീജനസട്ട്  കനഭാളജട്ട്  ഓഫട്ട്
ടഡതീഷണല് കഫഭാകട്ട്''   എന്ന കപരനില് ഒരു ഗകവഷണ കകേന്ദ്രലാം  2012-13  മുതല്
കകേരള  മത്സവ  സമുദ  പഠന  സര്വകേലഭാശഭാല  ആസ്ഥഭാനത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.
കൂടഭാലത  പൂര്വനികേരനില്നനിനലാം  കേണ്ടുലാം  കകേട്ടുലാം  അറനിഞ  നഭാടറനിവകേളുലട
കശഖരണത്തനിനഭായനി  ''പണ്ഡനിറട്ട്  കേറുപന്  ലചേയര്''  എന്ന  കപരനില്   ഒരു  ഗകവഷണ
കകേന്ദ്രവലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  പരമ്പരഭാഗത  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള  സസഭായത്ത
മഭാക്കനിയ നഭാടറനിവകേള നനിലനനിര്ത്തഭാനുലാം കൂടുതല് പ്രകയഭാജനലപടുതവഭാനുമഭാണട്ട്
ഇഇ പഠനകകേന്ദ്രലാം ലക്ഷവമനിടുന്നതട്ട്.

(സനി)  മത്സവ വനിതല്പഭാദന രലാംഗതലാം മത്സവകൃഷനി രലാംഗതലാം ഗണവമഭായ
സലാംഭഭാവനകേള  നല്കേനിയ  കലഭാകേപ്രശസ്ത  മത്സവശഭാസജനഭായ,  ഇനവന്
അകേസഭാകേളചറനിലന്റെ  പനിതഭാവട്ട്  എന്നറനിയലപടുന്ന  ലപ്രഭാഫ.  അലനിക്കുഞനിയലട
നഭാമകധയത്തനിലുള്ള  പഠനകകേന്ദ്രലാം  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.
ഇതനിലൂലട വലാംശനഭാശ ഭതീഷണനി കനരനിടുന്ന വരഭാല്,  ലതഭാണ്ണന് വഭാള,  മഞക്കൂരനി,
കേഭാരനി  മുതലഭായ  നഭാടന്  മത്സവങ്ങലള  കഹഭാര്കമഭാണ്  കുത്തനിവയ്പനിലൂലട
സര്വകേലഭാശഭാലയലട  ഹഭാചറനിയനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പദതനി  ഇനത്തനിലല  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  പുകരഭാഗമനിക്കുന.   2016
ഒകകഭാബര്  മഭാസത്തനില്  വരഭാല്  കുഞ്ഞുങ്ങലള  ഇഇ  രതീതനിയനിലൂലട  ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട്
മത്സവ  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയ്തു.   ഇതനിനുപുറകമ,  ഉളനഭാടന്  ജലഭാശയ
ജതീവനികേളുലട ജനനിതകേ വനിതകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം വനിതല്പഭാദനത്തനിലൂലട
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ഇത്തരലാം  ജതീവനികേലള  കൂടുതല്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കവണനിയള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ''ലസന്റെര്  കഫഭാര്  കജലാം  പഭാസലാം  കേണ്സര്കവഷന്  ഓഫട്ട്
ഇന്ലഭാന്ഡട്ട്  അകേസഭാടനികേട്ട്  ഓര്ഗഭാനനിസലാം''  എന്ന  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രത്തനിലൂലട
പുകരഭാഗമനിക്കുന.

കേടല് രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി മലലറന് ആലാംബുലന്സട്ട്

206  (4962)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷക്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില്  ഫനിഷറതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  കേടല്
രക്ഷഭാ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  മസറന്  ആലാംബുലന്സട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;
ഇലലങനില് മസറന് ആലാംബുലന്സനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വനിപുലലപടുത്തഭാന് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇല.  കേടല്  രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  3  മലലറന്  ആലാംബുലന്സുകേള
വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി 2 കകേഭാടനി രൂപ വതീതലാം ആലകേ 6 കകേഭാടനി രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിലയങനിലുലാം  2015-16,  2016-17  എന്നതീ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനിലല
ബഡ്ജറ്റുകേളനില് ടനി തുകേ വകേയനിരുതകേയണഭായനില. 100% കകേന്ദ്ര സഹഭായകത്തഭാലട
മലലറന്  ആലാംബുലന്സട്ട്  വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്  സഹഭായമഭവര്തനിച്ചുലകേഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.    നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
1 മലലറന് ആലാംബുലന്സട്ട് വഭാങ്ങുന്നതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

വനിവഭാഹ ധനസഹഭായ അകപക്ഷകേള

207  (4963)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷക്യൂ  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലപണ്മക്കളക്കട്ട്  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അകപക്ഷകേള  സമയ  ബന്ധനിതമഭായനി  സമര്പനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  വലനിയ  കതഭാതനില്  അകപക്ഷകേള  നനിരസ്സനിക്കലപടുന്നതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കഭാന്  നനിലവനില്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  സമയ
പരനിധനിയനില് മഭാറലാം വരുത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി)  പദതനി  മഭാര്ഗ്ഗകരഖയനില് ആവശവലമങനില് മഭാറലാം  വരുത്തഭാനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

 ഇരട വതീടുകേള ഒറ വതീടഭാക്കുന്ന പദതനി

208  (4964)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷക്യൂ  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  വഭാടഭാനപനിള്ളനി  പഞഭായത്തനിലല  ഫനിഷറതീസട്ട്
കകേഭാളനനിയനിലല  ഇരട  വതീടുകേള ഒറ  വതീടഭാക്കുന്ന പദതനിയലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതട്ട്
ഘടത്തനിലഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എലനലഭാമഭാലണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  13-ാം  ധനകേഭാരവ  കേമ്മേതീഷന്  ഗ്രഭാന്റെട്ട്  മുകഖന  നടപഭാക്കനിയ  ഫനിഷറതീസട്ട്
കകേഭാളനനി നവതീകേരണപദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല വഭാടഭാനപനിള്ളനി
ഫനിഷറതീസട്ട്  കകേഭാളനനിയനില്  6  വതീടുകേളക്കട്ട്  വതീലടഭാന്നനിനട്ട്  2  ലക്ഷലാം  രൂപ  നനിരക്കനില്
ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനട്ട്  12  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുതകേയണഭായനി.  പ്രസ്തുത
പദതനിക്കഭായനി അകപക്ഷ ക്ഷണനിലചങനിലുലാം അവകേഭാശനികേള സസനലാം കപരനില് ഭൂമനി
പതനിച്ചുനല്കേണലമനലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായലാം  4  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാക്കനി
ഉയര്ത്തണലമനലാം  ആവശവലാം  ഉന്നയനിക്കുകേയണഭായനി.   ആയതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത
പദതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള  തുകേ  ലചേലവഴനിക്കുവഭാന്  സഭാധനിചനിടനില.   13-ാം  ധനകേഭാരവ
കേമ്മേതീഷന് ഗ്രഭാന്റെട്ട് മുകഖനയള്ള പദതനികേളുലട നനിര്വഹണ കേഭാലഭാവധനി  30-9-2016-ല്
അവസഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  

(ബനി)   വഭാടഭാനപനിള്ളനി  ഫനിഷര്ലമന്  കകേഭാളനനി  നനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  4  ലസന്റെട്ട്
വതീതലാം  അളനതനിരനിചട്ട്  നല്കുന്നതനിനട്ട്  പടയത്തനിലന്റെ  ലസചട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  വഭാടഭാനപനിള്ളനി  ഫനിഷര്ലമന്  കകേഭാളനനിയനിലല
വതീടുകേളുലട  അവകേഭാശനികേളക്കട്ട്  4  ലസന്റെട്ട്  വതീതലാം  അളന  നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് റവനക്യൂ വകുപനികനഭാടട്ട് അഭവര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.



264       കകേരള നനിയമസഭ       ഒകകഭാബര് 27, 2016

 അകേസഭാ റനികഫഭാലാംസട്ട് കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടട്ട്

209  (4965)  ശതീ  .    കജഭാണ്  ലഫര്ണഭാണസട്ട്  :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷക്യൂ

വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 1996-2001  കേഭാലഘടലത്ത സര്ക്കഭാര് ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപനിനട്ട് കേതീഴനില്

രൂപതീകേരനിച  അകേസഭാ  റനികഫഭാലാംസട്ട്  കേമ്മേനിറനിയലട  റനികപഭാര്ടട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്

ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേള

എലനലഭാലമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  5-4-2000-ല്  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  196/2000  മ.തു.വ.  നമ്പര്

ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  മഭാസ്റ്റേര്  പഭാന്  തയഭാറഭാക്കഭാനഭായനി  ഒരു  കേമ്മേനിറനി

രൂപതീകേരനിച്ചുലവങനിലുലാം  പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കേനിയനിടനില.  പനിന്നതീടട്ട്

13-4-2007-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് (സഭാധഭാ) നമ്പര് 245/2007 മ.തു.വ. പ്രകേഭാരലാം

ഫനിഷറതീസട്ട്  കമഖലയനില് അകകേസറനിയലാം  റനികഫഭാലാംസട്ട്  നടപനില് വരുതന്നതനിനഭായനി

ഒരു എകട്ട്കപര്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുകേയണഭായനി.  മത്സവബന്ധകനഭാപഭാധനികേളുലട

ഉടമസ്ഥഭാവകേഭാശവലാം  മത്സവത്തനിലന്റെ  ആദവ  വനില്പനയള്ള  അവകേഭാശവലാം

മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുമഭാത്രലാം ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനട്ട് പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനി ശനിപഭാര്ശ

ലചേയതനുസരനിചട്ട്  ഫനിഷറതീസട്ട്  കമഖലയനിലല  കടഡട്ട്  യൂണനിയന്  കനതഭാക്കളുമഭായലാം

മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുമഭായലാം  കേമ്മേനിറനി  സനിറനിലാംഗട്ട്  നതകേയലാം  ലചേയ്തു.  കൂടഭാലത

ലടറനികറഭാറനിയല്  സമുദത്തനിലല  മത്സവ  സമ്പത്തനിലന്റെ  പൂര്ണ്ണ  അവകേഭാശലാം

മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  നല്കുന്നതനിനുലാം  കേമ്മേനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

അതുപ്രകേഭാരലാം  പരമ്പരഭാഗത  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ഉപജതീവനലാം  ഉറപട്ട്

വരുതന്നതനിനുകവണനിയലാം ലടറനികറഭാറനിയല് സമുദത്തനിലല പരമ്പരഭാഗത കമഖലയനിലല

മത്സവബന്ധനത്തനിലന്റെയലാം  ആദവ  വനില്പന  കമലപടുതകേയലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായള്ള

അകകേസറനിയലാം റനികഫഭാലാംസനിലന്റെ കേരടട്ട് ബനില് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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തതീരകദശ നനിയനണ വനിജഭാപനത്തനില് ഇളവട്ട്

210 (4966) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസ്സഭാക്കട്ട്: 
ശതീ  .    എലാം  .   ഉമ്മേര്: 
ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന്: 
ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  പനി.  :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷക്യൂ  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ  തതീരകദശ  സലാംരക്ഷണത്തനിനുള്ള  തതീരകദശ
പരനിപഭാലന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതു സലാംബന്ധനിച റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  തതീരകദശ  നനിയനണ  കമഖല  സലാംബന്ധനിച  വനിജഭാപനത്തനിലല
നനിബന്ധനകേളനില്  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട്  ഇളവകേള  ലഭനിക്കഭാനുളള  സഭാദവതകേള
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;എങനില് ഇതു സലാംബന്ധനിച വനിശദവനിവരലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തതീരകദശ സലാംരക്ഷണവലാം പരനിപഭാലനത്തനിനുമഭായനി സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട് ഒരു
സമഗ്രതതീരകദശ പരനിപഭാലന നയലാം  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിലന്റെ പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനമഭായനി
ബന്ധലപട  ജനപ്രതനിനനിധനികേള,  രഭാഷ്ട്രതീയ/സന്നദ  സലാംഘടനഭാ  പ്രതനിനനിധനികേള,
ഉകദവഭാഗസ്ഥര്  എന്നനിവലര  ഉളലപടുത്തനി  ഒരു  കദശതീയ  ശനില്പശഭാല
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയണഭായനി.  തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ശനില്പശഭാലയനില് ഉരുത്തനിരനിഞനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ലസമനിനഭാറനിലന്റെ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കകഭാഡതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   കകേരളത്തനിലന്റെ
സമഗ്ര  തതീരകദശ  പരനിപഭാലന  നയലാം  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കഡഭാ.  ബഭാവ
അദവക്ഷനഭായ ഒരു കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന് ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) 2011-ല് കകേന്ദ്ര വനലാം പരനിസ്ഥനിതനി മനഭാലയലാം പുറലപടുവനിച തതീരകദശ
നനിയനണ  വനിജഭാപനത്തനിലല  വവവസ്ഥകേളപ്രകേഭാരലാം  പരമ്പരഭാഗത  മത്സവ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളടക്കമുള്ള  തതീരകദശവഭാസനികേളക്കട്ട്  ഭവനലാം  ഉളലപലടയള്ള
നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടതന്നതനിനുലാം  ലലലസന്സട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  മറ്റുലാം
ബുദനിമുട്ടുകേള  ഉണഭാകുനണട്ട്.   തതീരകദശവഭാസനികേള  അനുഭവനിക്കുന്ന  ഇത്തരലാം
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പ്രശങ്ങളക്കട്ട്  സ്ഥഭായനിയഭായ പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണന്നതനിനുലാം  അവരുലട  അവകേഭാശങ്ങള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉതകുന്ന തരത്തനില് 2011 -ലല വനിജഭാപനത്തനില് ഇളവകേള
അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികലയട്ട് ലപ്രഭാകപഭാസല് നല്കേനിയനിരുന.  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  ഇക്കഭാരവത്തനിനഭായനി  നനികയഭാഗനിച  കേമ്മേനിറനി  മുന്പഭാലകേയലാം  ഇഇ  വനിഷയലാം
അവതരനിപനിക്കുകേയലാം  അവര്  അനുഭഭാവപൂര്വലാം  പരനിഗണനിക്കഭാലമന്നട്ട്
അഭനിപ്രഭായലപടുകേയലാം  ലചേയനിരുന.  14-6-2016-ല്  കകേന്ദ്ര  പരനിസ്ഥനിതനി  മനനിലയ
കനരനില്  കേണട്ട്  CRZ  വനിജഭാപനത്തനില്  ഇളവകേള  അനുവദനിക്കഭാന്  നനികവദനലാം
നല്കേനിയ കവളയനില് സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ തതീരകദശ മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  പഭാന്  2011  -ലല
പുതനിയ  വനിജഭാപനലാം  നനിലവനില്  വന്നട്ട്  ഒരു  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  തയഭാറഭാക്കനി
കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  അനുമതനി  കതടണമഭായനിരുനലവനലാം  ഇതുവകരയലാം  അനുമതനി
കതടനിയനിടനിലലനലാം കകേന്ദ്രമനനി അറനിയനിച്ചു. സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ തതീരകദശ മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്
പഭാനുലാം സലാംകയഭാജനിത തതീരകദശ മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് പഭാനുലാം തയഭാറഭാക്കനി അനുമതനി കതടുന്ന
സമയത്തട്ട് ആവശവമഭായ ഇളവകേള നല്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കഭാലമനലാം അറനിയനിച്ചു.
അതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട്  ഒരു സമഗ്ര തതീരകദശ പരനിപഭാലന
നയലാം തയഭാറഭാക്കുന്നതനിലന്റെ പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനമഭായനി ബന്ധലപട ജനപ്രതനിനനിധനികേള,
മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  പ്രതനിനനിധനികേള,  രഭാഷ്ട്രതീയ/സന്നദ സലാംഘടനഭാ  പ്രതനിനനിധനികേള,
ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്,  മത്സവലഫഡട്ട്  എന്നനിവയനിലല  ഉകദവഭാഗസ്ഥര്  എന്നനിവലര
പലങടുപനിചട്ട്  ശനില്പശഭാല  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയണഭായനി.   പ്രസ്തുത  ശനില്പശഭാലയനില്
ഉയര്ന്ന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കകഭാഡതീകേരനിച  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ICZMP
തയഭാറഭാക്കുകമ്പഭാള മത്സവകമഖലഭാ കേഭാഴ്ചപഭാടട്ട് അതനില് സന്നനികവശനിപനിക്കുവഭാന് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ധനസഹഭായ അകപക്ഷകേള

211  (4967)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷക്യൂ  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലപണ്മക്കളുലട  വനിവഭാഹധനസഹഭായ
അകപക്ഷകേള  ഫണനിലഭാത്തതനിനഭാല്  സമയ  ബന്ധനിതമഭായനി  തതീര്പഭാക്കഭാന്
സഭാധനിക്കഭാത്ത സ്ഥനിതനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളനില്
തതീര്പഭാവഭാലത  കേനിടക്കുന്ന  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായ  അകപക്ഷകേള  എത്രയണട്ട്;
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് എത്ര; ഇതട്ട് സമയ ബന്ധനിതമഭായനി തതീര്പഭാക്കഭാന് എനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി) 2015 ഡനിസലാംബര് 31 വലര ലഭനിച അകപക്ഷകേളനില് അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട്
ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിക്കഴനിഞനിട്ടുണട്ട്.   ജനുവരനി  16  മുതല്  നഭാളനിതുവലര  2657
അകപക്ഷകേള  തതീര്പഭാകേഭാനുണട്ട്.   ഇതനില്  673  എണ്ണലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്
നനിനള്ളതഭാണട്ട്. ഫണനിലന്റെ ലഭവതയനുസരനിചട്ട് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

 മലലറന് എന്കഫഭാഴ ട്ട് ലമന്റെനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഉഇര്ജ്ജനിതലപടുത്തഭാന്
നടപടനി

212  (4968)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷക്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലചേറുമത്സവങ്ങലള  പനിടനിചട്ട്  വനിപണനലാം  നടതന്നതട്ട്  തടയന്നതനിനട്ട്
ലകേ.എലാം.എഫട്ട്.ആർ.  ആകനിലല നനിലവനിലുള്ള ചേടങ്ങളുലാം നനിയമങ്ങളുലാം പരവഭാപ്തമല
എന്നതട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലചേറുമത്സവങ്ങലള  മഭാര്ക്കറനില്  വനിപണനലാം  നടതന്നതട്ട്  തടയന്ന
തരത്തനില്  മസറന്  എന്കഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഊര്ജ്ജനിതലപടുത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഇല.   ലകേ.എലാം.എഫട്ട്.ആര്.  ആകനിലല  നനിലവനിലുള്ള  ചേടങ്ങളുലാം
നനിയമങ്ങളുലാം  ലചേറുമത്സവങ്ങലള  പനിടനിക്കുന്നതട്ട്  തടയന്നതനിനട്ട്  പരവഭാപ്തമഭാണട്ട്.
നനിലവനില്  14  ഇനലാം  മത്സവങ്ങളുലട  മനിനനിമലാം  ലതീഗല്  ലലസസട്ട്  ആണട്ട്  KMFR
ആകനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  വനിജഭാപനലാം  ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   കൂടുതല്
എണ്ണലാം  മത്സവയനിനങ്ങലള  ഉളലപടുത്തനി  വനിജഭാപനലാം  ലചേയ്തുലകേഭാണട്ട്
ലചേറുമത്സവങ്ങളുലട മത്സവബന്ധനലാം തടയഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം. KMFR ആകട്ട്
സമഗ്രമഭായനി കഭദഗതനി വരുതന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ലചേറുമത്സവങ്ങള മഭാര്ക്കറനില് എതന്നതനിനട്ട്  മുമ്പഭായനി  ഹഭാര്ബറനില്വചട്ട്
തലന്ന  പരനികശഭാധന  നടത്തനി,  ആയതട്ട്  മഭാര്ക്കറനില്  എതന്നതട്ട്  തടയന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ശുചേനിതസമനിഷലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലട മത്സവബന്ധനഗ്രഭാമങ്ങളനില്
നടപഭാക്കുന്ന സഇകേരവങ്ങള

213 (4969) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷക്യൂ  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  മത്സവബന്ധന  ഗ്രഭാമങ്ങളനിലുലാം  ശുചേനിതസ  മനിഷലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാലട  ശുദജലലാം,  ശുചേനിതസമുള്ള  കേക്കൂസട്ട്,  മഭാലനിനവ  സലാംസരണ
സലാംവനിധഭാനലാം  എന്നതീ  പ്രഭാഥമനികേ സഇകേരവങ്ങള ഉറപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി,  ഈ
പദതനി നടപഭാക്കഭാന് എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇലലങനില് എലനഭാലക്ക നടപടനികേള അടനിയനരമഭായനി സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കകേരള തതീരലത്ത മുഴുവന് മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം
ശുദമഭായ  കുടനിലവള്ളവലാം  സുരക്ഷനിതമഭായ  കടഭായട്ട് ലലറ്റുകേളുലാം  തതീരത്തനിലഭാലകേ
ഫലപ്രദമഭായ  മഭാലനിനവ  സലാംസരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  മനികേച  ശുചേനിതസ  കബഭാധവലാം
ശതീലങ്ങളുലാം  പ്രദഭാനലാം  ലചേയ്യുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശവകത്തഭാലട  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ
മത്സവഗ്രഭാമങ്ങളനിലുലാം  ശുചേനിതസതതീരലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുകടയലാം  ശുചേനിതസമനിഷലന്റെയലാം  സഹകേരണകത്തഭാടുലാം
പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയമഭാണട്ട്  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.  പദതനിയലട  പ്രഭാരലാംഭ
പ്രവര്ത്തനലാം  എന്ന  നനിലയട്ട്  ബന്ധലപട  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാരുലട  അദവക്ഷതയനില്
കയഭാഗലാം  വനിളനിചട്ട്  ചേര്ച  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  തതീരകദശലാം
മഭാലനിനവമുക്തമഭാകക്കണ ആവശവകേത സലാംബന്ധനിചട്ട് കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം
പ്രചേരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം നടത്തനിവരുന. സസയലാംസഹഭായ സലാംഘടനകേളുകടയലാം സന്നദ
പ്രവര്ത്തകേരുകടയലാം  സഹകേരണകത്തഭാലട  തതീരപ്രകദശത്തട്ട്  സര്കവ  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  എലഭാ  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  ഭവനങ്ങളനിലുലാം  കടഭായ ട്ട് ലലറട്ട്  സഇകേരവലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്തുവരുന.

അലങഭാര മത്സവകൃഷനി

214  (4970)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷക്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  അലങഭാരമത്സവകൃഷനിയനില് ചേനിറ്റൂരനിലന്റെ സഭാധതകേലളപറനി എലനങനിലുലാം
പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്  അതു  സലാംബന്ധനിചട്ട്  പഠനലാം  നടത്തഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) അടുക്കളമഭാലനിനവങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനിനഭായനി  വളര്ത
മത്സവങ്ങലള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന സഭാകങതനികേ വനിദവ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഈ  സഭാകങതനികേ  വനിദവ  പരതീക്ഷണഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  ചേനിറ്റൂരനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ആവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  അലങഭാര  മത്സവകൃഷനിയനിലല  ചേനിറ്റൂരനിലന്റെ  സഭാധവതകേലളപറനി
ശഭാസതീയമഭായ  പഠനലാം  നടത്തനിയനിടനില.   എന്നഭാല്  അലങഭാര  മത്സവകൃഷനിയനില്
കകേരളത്തനിലന്റെ സഭാധവതകേലള വനിശകേലനലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  അടുക്കള  അവശനിഷ്ടങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനിനഭായനി  വളര്ത
മത്സവങ്ങലള ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(സനി)  പരതീക്ഷണഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  അടുക്കളയനിലല  അവശനിഷ്ടങ്ങള
നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  വളര്തമത്സവങ്ങലള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന രതീതനി
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട സഹഭായകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

 പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനിനട്ട് ഇരയഭാകുന്ന മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള

215 (4971)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷക്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനിനട്ട്  ഇരയഭാകുന്ന  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
നനിലവനില് നല്കേനിയനിരുന്ന സഹഭായധനലാം എത്രയഭായനിരുനലവന വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  തുകേ  വര്ദനിപനിചട്ട്
ഉത്തരവട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  തുകേ  എത്രയഭായനി  വര്ദനിപനിചനിട്ടുലണന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ; ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

   (സനി) വര്ദനിപനിച നനിരക്കനില് എത്ര കപര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;
ഇത്തരത്തനില് ആലകേ എത്ര തുകേ വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്; കേണക്കട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനില്  മത്സവബന്ധന  യഭാനങ്ങളുലാം  ഉപകേരണങ്ങളുലാം

നഷ്ടലപടുന്ന മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  സഹഭായധനലാം  നല്കുന്നതട്ട്  23-7-2015-ലല

ജനി.  ഒ.  (എലാം  എസട്ട്)  നമ്പര്  343/2015/ഡനി.എലാം.ഡനി.  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം

SDRF/NDRF  -ല്  നനിനലാം  ബന്ധലപട  ജനിലഭാകേളകര്  മുകഖനയഭാണട്ട്.  ടനി  ഉത്തരവട്ട്

പ്രകേഭാരലാം നല്കേനിവരുന്ന സഹഭായധനലാം തഭാലഴപറയന.

1. ഭഭാഗനികേമഭായനി  കകേടുപഭാടട്ട്  സലാംഭവനിച  കബഭാട്ടുകേള  റനിപയര്  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  -4,100  
രൂപ

2. ഭഭാഗനികേമഭായനി കകേടുപഭാടട്ട് സലാംഭവനിച വല റനിപയര് ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട് -2,100 രൂപ

3. പൂര്ണ്ണമഭായലാം  കകേടുപഭാടട്ട്  സലാംഭവനിച കബഭാടട്ട്  പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്-  9,600  
രൂപ 

4. പൂര്ണ്ണമഭായലാം കകേടുപഭാടട്ട് സലാംഭവനിച വല പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് -2,600 രൂപ

(ബനി)  ഇല.  NDRF-  ലന്റെ  കേഭാരവത്തനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
മഭാനദണ്ഡ ങ്ങളനില് ഇതുവലരയലാം മഭാറലാം വരുത്തനിയനിടനില.

(സനി)  ശക്തമഭായ  കേടല്കക്ഷഭാഭലത്തതടര്ന്നട്ട്  കകേരളത്തനിലന്റെ  കേടകലഭാര
പ്രകദശങ്ങളനില്  കേഴനിഞ  മഴക്കഭാലത്തട്ട്  മത്സവബന്ധകനഭാപഭാധനികേള  നഷ്ടലപട
മത്സവബന്ധനത്തനില്  ഏര്ലപടനിരുന്ന  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  മുഖവമനനിയലട
ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  സലാംഘലാം  ഒന്നനിനട്ട്,  5-8-2016-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)
441/16/റവ പ്രകേഭാരലാം ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.കേടല്കക്ഷഭാഭത്തനില് മത്സവബന്ധകനഭാപഭാധനികേള നഷ്ടലപടവര്ക്കട്ട്
പുതനിയ  മത്സവബന്ധന  ഉപകേരണങ്ങള  ആര്ജ്ജനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വഭായയലാം
ധനസഹഭായവലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഒരു പ്രകതവകേ പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന.

ഫനിഷറതീസട്ട് സ്കൂളുകേള

216 (4972)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷക്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിലവനില് എത്ര ഫനിഷറതീസട്ട് സ്ഖൂളുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്;
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(ബനി)  പ്രസ്തപ്പുത സ്ഖൂളുകേള പലതുലാം മറട്ട്  ലപഭാതു വനിദവഭാലയങ്ങലളക്കഭാള പഠന
നനിലവഭാരത്തനില് പനികന്നഭാക്കഭാവസ്ഥയനിലഭാലണന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ സഭാകങതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസലാം നല്കുന്നതനില് പ്രസ്തുത
സ്കൂളുകേള  പരഭാജയലപടുകേയഭാലണന്ന  കേഭാരവലാം  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
സഭാകങതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസത്തനില് ആവശവമഭായ പരനിഷ്ക്കരണലാം ഏര്ലപടുത്തഭാത്തതട്ട്
ഇവയലട ഉകദ്ദേശവ ലക്ഷവലത്തത്തലന്ന തകേര്ക്കുന്നതഭാലണന്ന കേഭാരവലാം ഗഇരവമഭായനി
കേണക്കഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഫനിഷറതീസട്ട്  സ്ക്കൂളുകേളുലട  പഠന  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്തന്നതനിനുലാം
സഭാകങതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസത്തനില് ആവശവമഭായ പരനിഷ്ക്കരണലാം ഏര്ലപടുതന്നതനിനുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  10 ഫനിഷറതീസട്ട് സ്കൂളുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  മത്സവകമഖലയനില്  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  എലഭാ
അറനിവകേളുലാം ഉളലപടുത്തനി സനിലബസട്ട് പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഫനിഷറതീസട്ട്  സ്കൂളുകേളുലട  പഠന  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്തന്നതനിനുകവണ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  കഹഭാസ്റ്റേല്  സഇകേരവലാം,
വനിദവഭാഭവഭാസ  ലചേലവട്ട്,  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  കഭാസ്സുകേളനില്നനിനള്ള  ലകേഭാഴനിഞ്ഞു
കപഭാക്കട്ട്  തടയല്,  എലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  സ്മെഭാര്ടട്ട്  കഭാസ്സട്ട്  റൂമുകേള  സജ്ജമഭാക്കല്
തുടങ്ങനിയ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   കൂടഭാലത  ഫനിഷറതീസട്ട്  ലടകനിക്കല്
സ്കൂളുകേള  ഉളലപലടയള്ള  തതീരകദശ  വനിദവഭാലയങ്ങളുലട  അടനിസ്ഥഭാന  സഇകേരവ
വനികേസനത്തനിനഭായനി വനിവനിധ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

കേടലഭാകമണ ഭതീഷണനി കനരനിടുന്ന മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികുടുലാംബങ്ങലള
പുനരധനിവസനിപനിക്കഭാന് കേര്മ്മേ പദതനി

217 (4973) ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   സഹബനി ഈഡന് :

 ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷക്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  കേടലഭാകമണ ഭതീഷണനി കനരനിടുന്ന മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങലള
പുനരധനിവസനിപനിക്കഭാന്  എലനലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആസൂത്രണലാം
ലചേയനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേടല്  തതീരതനനിനലാം  എത്ര  മതീററനിനുള്ളനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന
കേടലഭാകമണ  ഭതീഷണനി  കനരനിടുന്ന  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങലളയഭാണട്ട്
പുനരധനിവസനിപനിക്കുവഭാന് ലക്ഷവമനിടനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് പുനരധനിവഭാസത്തനിനുള്ള സ്ഥലങ്ങള
എവനിലട കേലണത്തഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  കേടലഭാകമണത്തനില്  വതീടുലാം  ഭൂമനിയലാം  നഷ്ടലപട
മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങലള  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ആദവഘടലമന്ന  നനിലയനില്  248  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  സ്ഥലലാം  വഭാങ്ങനി  വതീടട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനിക്കട്ട്  ലസഷവല്  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ഗ്രൂപനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഭരണഭാനുമതനി  ഉടന് നല്കുന്നതഭാണട്ട്.   50  മതീറര്  ദൂരപരനിധനിയനില്
തതീരപ്രകദശത്തട്ട്  നനിരനരലാം  കേടലഭാകമണഭതീഷണനി  കനരനിടുന്ന ഏകേകദശലാം  24850
കുടുലാംബങ്ങളുണട്ട്.  അതനില്  4320  കുടുലാംബങ്ങള  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  ഇതരവനിഭഭാഗത്തനില്
ഉളലപടുന്നവരഭാണട്ട്.  ഇവരുലടലയലഭാലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  പുനരധനിവഭാസത്തനിനട്ട്  സമഗ്രവലാം
ബൃഹതമഭായ ഒരു പദതനി നടപഭാക്കഭാന് ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  കേടല്തതീരതനനിനലാം  50  മതീററനിനുള്ളനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന
മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങലള  സുരക്ഷനിതവഭാസ  സ്ഥലകത്തക്കട്ട്  മഭാറനി
പഭാര്പനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് ലക്ഷവമനിടുന്നതട്ട്.

(സനി)  സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനികലഭാ, സസകേഭാരവ വവക്തനികേള/സന്നദ സലാംഘടനകേള/
ഓര്ഗലലനകസഷന് എന്നനിവരനില്നനിനള്ള ഭൂമനികയഭാ ജനകേതീയപങഭാളനിത്തകത്തഭാലട
കേലണത്തനി പുനരധനിവഭാസലാം നടതന്നതനിനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

കബപ്പൂര് ഫനിഷറതീസട്ട് സ്കൂള

218  (4974)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷക്യൂ
വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  കബപ്പൂര്  ഫനിഷറതീസട്ട്  സ്കൂളനില്  തഭാമസനിചട്ട്  പഠനലാം  നടതന്ന
വനിദവഭാര്തനികേളുലട എണ്ണലാം കുറഞ്ഞു വരുന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഫനിഷറതീസട്ട് സ്കൂളനില് കഡ കസഭാളര് വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്ന കുടനികേലളയലാം
പ്രകവശനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  ഇലലങനില്
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനസഭാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ള കബപ്പൂര് കമഖലയനിലല  ഫനിഷറതീസട്ട്  സ്കൂളനില്
എലഭാ വനിഭഭാഗലാം കുടനികേളക്കുലാം പ്രകവശനലാം നല്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ഫനിഷറതീസട്ട് സ്കൂളുകേളനില് അടുത്ത അക്കഭാദമനികേട്ട് വര്ഷലാം മുതല്
50%-ല് അധനികേലാം അധനികേരനിക്കഭാത്ത രതീതനിയനില് കഡ കസഭാകളഴനിനു കൂടനി പ്രകവശനലാം
നല്കേഭാന്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ആയതട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കവണ
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  കകേരള മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില് അലാംഗതസമുള്ള
മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  മക്കള മഭാത്രമഭാണട്ട്  കബപ്പൂര് കമഖലയനിലല ഫനിഷറതീസട്ട്
സ്കൂളനില്  പഠനലാം  നടതന്നതട്ട്.  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  മക്കളക്കട്ട്  പഠനലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ലക്ഷവമനിടട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങനിയ ടനി സ്കൂളനില് നനിലവനിലല മഭാന
ദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള അലഭാത്തവരുലട  കുടനികേളക്കട്ട്  പ്രകവശനലാം
നല്കുവഭാന് കേഴനിയനില.

 ഉളനഭാടന് ജലഭാശയങ്ങളനിലല പരമ്പരഭാഗത മത്സവകൃഷനി

219  (4975)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട്  :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷക്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ഉളനഭാടന്  ജലഭാശയങ്ങളനിലല  പരമ്പരഭാഗത
മത്സവകൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  പദതനികേള  സര്ക്കഭാര്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന എന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ മത്സവലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം മറ്റുലാം
സഹഭായകേമഭാകുന്ന തരത്തനില് മത്സവകൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നൂതനമഭായ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഉലണങനില് അവയലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

1142/2017
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ഉളനഭാടന്  ജലഭാശയങ്ങളനിലല  പരമ്പരഭാഗത
മത്സവകൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപഭാക്കനിവരുന്ന  പദതനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധലാം (എ) ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി  & സനി)  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
മറ്റുലാം  സഹഭായകേരമഭാകുന്ന  തരത്തനില്  മത്സവകൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപഭാക്കനിവരുന്ന നൂതന പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധലാം  (ബനി)  ആയനി
കചേര്ക്കുന.*

 ശുചേനിതസതതീരലാം പദതനി

220 (4976)   ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :

 ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മത്സവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷക്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ശുചേനിതസ  തതീരലാം  പദതനി  വവഭാപനിപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനി
ക്കുനകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തതീരകദശലത്തയലാം  ജലഭാശയങ്ങലളയലാം  ആവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങലളയലാം
മഭാലനിനവമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  നടതന്നതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം;

(സനി) പദതനി നടത്തനിപനിനട്ട് എലനങനിലുലാം കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം ലഭനിക്കുനകണഭാ;
ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  തതീരലത്ത  മുഴുവന്  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം
ശുദമഭായ  കുടനിലവള്ളവലാം  സുരക്ഷനിതമഭായ  കടഭായട്ട് ലലറ്റുകേളുലാം  തതീരത്തനിലഭാലകേ
ഫലപ്രദമഭായ  മഭാലനിനവസലാംസരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  മനികേച  ശുചേനിതസകബഭാധവലാം
ശതീലങ്ങളുലാം പ്രദഭാനലാം ലചേയ്യുകേ എന്നതഭാണട്ട് ശുചേനിതസതതീരലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്
ലകേഭാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ടനി  പദതനി  എലഭാ  തതീരകദശ  ജനിലകേളനിലുലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ബന്ധലപട  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുകടയലാം  ശുചേനിതസ
മനിഷലന്റെയലാം  സഹകേരണകത്തഭാടുലാം  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയമഭാണട്ട്  'ശുചേനിതസതതീരലാം'
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി വൃത്തനിയള്ളതുലാം തതീരകദശലത്ത
പ്രകതവകേ  ഭൂമനിശഭാസലാം  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  ഏതട്ട്  കേഭാലഭാവസ്ഥയനിലുലാം  ഉപകയഭാഗ
ക്ഷമവമഭായ കടഭായട്ട് ലലറട്ട് സഇകേരവലാം ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം കേടല്തതീരലത്ത മഭാലനിനവങ്ങള
നതീക്കലാംലചേയട്ട്  തതീരകദശത്തട്ട്  ഫലപ്രദമഭായ  മഭാലനിനവസലാംസരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ലപടുതന്നതനിനുലാം പദതനി ലക്ഷവമനിടുന.  തതീരപ്രകദശതനനിന്നട്ട് കശഖരനിക്കുന്ന
ഖര  മഭാലനിനവങ്ങലള  ലലജവ-അലലജവങ്ങളഭായനി  തരലാംതനിരനിക്കുകേയലാം  അലലജവ
മഭാലനിനവങ്ങളനില്  വനിശനിഷവഭാ  പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  മഭാലനിനവങ്ങള  തരലാംതനിരനിചട്ട്  കറഭാഡട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  പ്രകയഭാജനലപടുതന്നതനിനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ശുചേനിതസ
മനിഷനുലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണസ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം  കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ള  ഏജന്സനികേള
മുകഖനയഭാണട്ട് മഭാലനിനവങ്ങള സലാംസരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇകതഭാലടഭാപലാം മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി/
അയന്കേഭാളനി  ലതഭാഴനിലുറപട്ട്  പദതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തകേലര  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
തതീരപ്രകദശതള്ള  ലചേറുകതഭാടുകേള,  കുളങ്ങള  എന്നനിവ  പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  മഭാലനിനവങ്ങള,
ലചേളനി,  ഇതര  മഭാലനിനവങ്ങള  എന്നനിവ  നതീക്കനി  ഉപകയഭാഗകയഭാഗവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
പദതനി ലക്ഷവമനിടുന.

പദതനിക്കട്ട് ജനകേതീയ പങഭാളനിത്തലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
സഹകേരണസലാംഘങ്ങള, വനനിതഭാ സസയലാംസഹഭായ സലാംഘങ്ങള, എന്.ജനി.ഒ.-കേള,
കേമ്മേക്യൂണനിറനി  ഓര്ഗലലനകസഷനുകേള,  ബഭാങ്കുകേള,  സ്കൂളുകേള,  സസകേഭാരവ
സ്ഥഭാപനങ്ങള,  ലപഭാതുജനങ്ങള  എന്നനിവരുലട  പൂര്ണ്ണ  സഹഭായ  സഹകേരണ
കത്തഭാലടയഭാണട്ട്  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.  പദതനിയലട  പ്രഭാരലാംഭ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  തതീരപ്രകദശലാം  മഭാലനിനവ  മുക്തമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ആവശവകേത
സലാംബന്ധനിച കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം പ്രചേഭാരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം നടത്തനി
വരുന.  ബന്ധലപട  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാരുലട  അദവക്ഷതയനില്  കയഭാഗലാംവനിളനിചട്ട്
ചേര്ചലചേയ്യുകേയലാം  സസയലാം  സഹഭായ സലാംഘങ്ങളുലടയലാം  സന്നദ  സലാംഘങ്ങളുകടയലാം
സഹഭായകത്തഭാലട  തതീരപ്രകദശത്തട്ട്  സര്കവ  നടത്തനി  എലഭാ  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
ഭവനങ്ങളനിലുലാം കടഭായട്ട് ലലറട്ട് സഇകേരവലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.

(സനി)  ടനി  പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി നഭാളനിതുവലര കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം
ലഭവമഭായനിടനില.
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ഗുണകമനയലാം വൃത്തനിയമുള്ള ഉണക്ക മത്സവലാം

221 (4977)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷക്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മത്സവലഫഡട്ട്  മുഖഭാനരലാം  ഗുണകമനയലാം  വൃത്തനിയമുള്ള  ഉണക്ക  മത്സവലാം
പ്രകതവകേ  ബഭാന്ഡട്ട്  മുകഖന  കൂടുതല്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനില് ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലുള്ള  Society  for  Assistance  to
Fisher women (SAF) തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന്, മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
വനികേസന  കക്ഷമ  സഹകേരണസലാംഘലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  വനനിതഭാ
ആകനിവനിറനി  ഗ്രൂപ്പുകേള  മുകഖന  ഉണക്കനിയ ഗുണകമനയലാം  വൃത്തനിയമുള്ള  ലചേമ്മേതീന്,
ലനകത്തഭാലനി  എന്നനിവ  കശഖരനിചട്ട്  ബഭാന്റെട്ട്  ലചേയട്ട്  പരതീക്ഷണഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
മത്സവലഫഡട്ട് ഫനിഷട്ട് മഭാര്ട്ടുകേളവഴനി വനിപണനലാം ലചേയ്യുനണട്ട്. കൂടഭാലത കകേരള കസ്റ്റേറട്ട്
കകേഭാസ്റ്റേല്  ഏരനിയ  ഡവലപലമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  'ഡ്രൈനിഷട്ട്'  എന്ന  ബഭാന്റെനില്
ഗുണകമനയള്ള  ഉണക്കനിയ  മത്സവലാം  ഓണ്ലലലനഭായനി  ഓര്ഡര്  സസതീകേരനിചട്ട്
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  വതീടനില്  എത്തനിച്ചുലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനിയലാം
നടപഭാക്കനിതടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.

മത്സവബന്ധന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട മക്കളഭായ
വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട് ലലസക്കനിള

222 (4978) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട്:
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്:
ശതീ  .   സഹബനി ഈഡന്:
ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷക്യൂ
വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മത്സവബന്ധന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  മക്കളഭായ  സഹസ്കൂള
വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  സസക്കനിള  നല്കുന്നതനിനട്ട്  പദതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)ഇതനിനുള്ള ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള എങ്ങലനയഭാണട്ട് കേലണതന്നതട്ട് ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനി നടത്തനിപനിനുള്ള ധനസമഭാഹരണലാം എങ്ങലന നടതവഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ആലപ്പുഴ, മലപ്പുറലാം ജനിലകേളനിലഭാണട്ട് ആദവഘടലമന്ന നനിലയനില്
പദതനി നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.  ആലപ്പുഴ,  മലപ്പുറലാം ജനിലകേളനിലല സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില്
8,9,10  കഭാസ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  2000  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ലപണ്മക്കളക്കഭാണട്ട് ആനുകൂലവത്തനിനട്ട്  അര്ഹത.  കകേരള സലാംസ്ഥഭാന തതീരകദശ
വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് മുകഖനയഭാണട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)  ആലപ്പുഴ,  മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ  ഫനിഷറതീസട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്  വഴനി
വനിദവഭാലയങ്ങളനില്നനിനലാം അര്ഹരഭായ മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ലപണ്മക്കളുലട
കേരടട്ട് ലനിസ്റ്റേട്ട് തയഭാറഭാക്കനി അര്ഹരഭായവര് കൂടുതലഭാലണങനില്  വനിവനിധ സ്കൂളുകേളുലട
അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  നറുലക്കടുപനിലൂലട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള
ഫനിഷറതീസട്ട് ജനിലഭാ ഓഫതീസട്ട് മുകഖന ലതരലഞടുക്കുന്നതഭാണട്ട്.  കകേരള സലാംസ്ഥഭാന
തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്വഴനി  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ലപണ്മക്കളഭായ  വനിദവഭാര്തനിനനികേളക്കട്ട്  സഇജനവമഭായനി  ലലസക്കനിള  വഭാങ്ങനി
നല്കുകേ എന്നതഭാണട്ട് ഇഇ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭാവശവമഭായ  100  ലക്ഷലാം  രൂപ,  2016-2017
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  2405-00-103-80  (P)  എന്ന  ശതീര്ഷകേത്തനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

മത്സവ കമഖലയനിലല വനിവനിധ പദതനികേള

223(4979)  ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്   : 
ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ   : 
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന്   : 
ശതീ  .     ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മത്സവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷക്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  മത്സവ  കമഖലയലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ''കമഭാഡല്
ഫനിഷട്ട്  ഫഭാലാം'',  പുല്ലുവനിള  മഭാതൃകേയനില്  ''മത്സവഗ്രഭാമലാം'',  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  മത്സവവനിപണനശഭാല  തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം  തുടങ്ങനിയ
മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പ്രഖവഭാപനങ്ങള  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനികേളക്കഭായനി ബഡ്ജറനില് തുകേ ലകേഭാള്ളനിചനിരുകന്നഭാ; എങനില്
അതനില്  ഓകരഭാ പദതനിയലാം എത്ര തുകേ വതീതമഭായനിരുനലവന്നട്ട് ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(സനി)  മത്സവ  കമഖലയനില്  വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കമഭാഡല് ഫനിഷട്ട് ഫഭാമനിനട്ട്  2013-14  ലല ബഡ്ജറനില് 50  ലക്ഷലാം രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  2015-2016-ല്  final SDG മുകഖന ടനി പദതനിക്കഭായനി  25
ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിച്ചുനല്കേനി.   ടനി  തുകേ  14  ജനിലഭാ  മത്സവകേര്ഷകേ  വനികേസന
ഏജന്സനികേളക്കട്ട്  25  യൂണനിറട്ട്  കമഭാഡല്  ഫനിഷട്ട്  ഫഭാമുകേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനു
കവണനി അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

പുല്ലുവനിള  മഭാതൃകേ  മത്സവഗ്രഭാമലാം  പദതനിക്കട്ട്  2014-2015  ബഡ്ജറനില്  തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്നനില. ആയതനിനഭാല് ടനി പദതനിക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിടനില.

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കട്ട് മത്സവവനിപണനശഭാല തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട്
ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനട്ട്  2014-15-ലല ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില്  30  കകേഭാടനി
രൂപ പ്രഖവഭാപനിചനിരുന. ബഡ്ജറനില് 30 കകേഭാടനി രൂപ വകേലകേഭാള്ളനിചനിരുന്നനില.

(ബനി)
പദതനി ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ

കമഭാഡല് ഫനിഷട്ട് ഫഭാലാം 50 ലക്ഷലാം

പുല്ലുവനിള മഭാതൃകേഭാ മത്സവഗ്രഭാമലാം തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്നനില.

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവ  വനിപണനശഭാല  തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട്
ധനസഹഭായലാം

തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്നനില.

(സനി)  മത്സവകമഖലയലട സമഗ്രവനികേസനവലാം തതീരസലാംരക്ഷണവലാം ലക്ഷവമനിടട്ട്
അടുത്ത അഞട്ട് വര്ഷലാംലകേഭാണട്ട്  16,000  കകേഭാടനി  രൂപയലട  വനിവനിധ പദതനികേള
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നടപഭാക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  ലക്ഷവമനിടുന്നതട്ട്.  തതീരകദശലത്ത  പശ്ചഭാത്തല
വനികേസനത്തനിനട്ട്  പുറകമ  തതീരകദശ  ജനതയലട  സഭാമൂഹവസുരക്ഷ,  സഭാമ്പത്തനികേ
സുരക്ഷ, ജതീവകനഭാപഭാധനി സുരക്ഷ എന്നനിവ ഉളലപടുതന്നതനിനുള്ള സമതീപനമഭാണട്ട്
ഇതുവഴനി  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ലപഭാതുജന  പങഭാളനിത്തലാം  ഉറപഭാക്കനി  പദതനികേള
നടപഭാക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  മത്സവകമഖലയനില്  മുന്ഗണന  നല്കേനി
നടപഭാകക്കണ  പദതനികേലളയലാം  തതീരസലാംരക്ഷണകത്തയലാം  കുറനിചട്ട്  ചേര്ച
ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  ലകേഭാലതലാം  തനിരുവനനപുരതമഭായനി  യഥഭാകമലാം
മത്സവകൃഷനിയനിലുലാം തതീരസലാംരക്ഷണത്തനിലുലാം ഓകരഭാ ലസമനിനഭാറുകേള സലാംഘടനിപനിക്ക
ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇ  ലസമനിനഭാറനില്  ഉയര്നവന്ന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കൂടനി  പദതനി
രൂപതീകേരണത്തനിനട്ട് പ്രകയഭാജനലപടുതന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  മത്സവ കമഖലയനില്
നടപഭാക്കുന്ന പദതനികേള ജനകേതീയ പങഭാളനിത്തലാം ഉറപഭാക്കനി മനിഷന് മഭാതൃകേയനില്
നടപഭാക്കുന്നതനിലനക്കുറനിച്ചുള്ള സഭാധവതകേളുലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കേടഭാശസഭാസ കേമ്മേതീഷന്

224 (4980)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷക്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കേടഭാശസഭാസ  കേമ്മേതീഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് കേഭാരവക്ഷമമല എന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖവഭാപനിച  കേടഭാശസഭാസലാം  നല്കേഭാന്  പല  ബഭാങ്കുകേളുലാം
വനിസമ്മേതനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അദഭാലതകേളനില്  ബഭാങട്ട്  പ്രതനിനനിധനി  പലകപഭാഴുലാം  പലങടുക്കഭാത്ത
കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കസ്റ്റേറട്ട്  ലലവല്  ബഭാങനിങട്ട്  കേമ്മേനിറനിയമഭായനി  (SLBC)  ധഭാരണഭാപത്രലാം
ഒപനിടനിടഭാണട്ട്  മുന്സര്ക്കഭാര്  കേടഭാശസഭാസലാം  നല്കേഭാന്  ഉത്തരവനിടലതന്ന  കേഭാരവലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  എങനില്  കേടഭാശസഭാസ  കേമ്മേതീഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന്
എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  അതുവഴനി  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേലള  ഋണലക്കണനിയനില്നനിന്നട്ട്
രക്ഷനിക്കഭാന് എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സകേലക്കഭാള്ളുലാം; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേമ്മേതീഷലന്റെ ഇതുവലരയള്ള പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരവക്ഷമമഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി) ഭൂരനിഭഭാഗലാം ബഭാങട്ട് പ്രതനിനനിധനികേളുലാം അദഭാലതകേളനില് പലങടുക്കുനണട്ട്.
വളലരക്കുറചട്ട്  ബഭാങട്ട്  പ്രതനിനനിധനികേള  മഭാത്രകമ  അദഭാലതകേളനില്
പലങടുക്കഭാലതയള. ഇക്കഭാരവലാം കസ്റ്റേറട്ട് ലലവല് ബഭാങനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനിയലട ശദയനില്
ലകേഭാണ്ടുവരനികേയലാം  ആവശവമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേഭാന്  ആവശവലപടുകേയലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  മുന് സര്ക്കഭാര് കസ്റ്റേറട്ട് ലലവല് ബഭാങനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനിയമഭായനി ഏലതങനിലുലാം
ധഭാരണഭാപത്രലാം  ഒപനിടതഭായനി  അറനിയനില.  നഭാലനില്  മൂന്നട്ട്  ഭഭാഗലാം  പലനിശ
എഴുതനിത്തള്ളണലമന്ന  വവവസ്ഥ  എലഭാ  ബഭാങ്കുകേളുലാം  സസതീകേരനിക്കഭാന്
തയഭാറഭായനിടനിലലന്നപ്പുലാം അതനിനഭാല് ഓകരഭാ ബഭാങ്കുമഭായലാം ഇക്കഭാരവത്തനില് അനുരഞ്ജന
ശമലാം  കവണലമനമഭാണട്ട്  എസട്ട്.എല്.ബനി.സനി.  അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   അദഭാലതകേളനില്
വചട്ട് ഇത്തരലാം ശമലാം നടത്തനിലയങനിലുലാം ചേനില ബഭാങ്കുകേള സര്ക്കഭാര് പദതനിപ്രകേഭാരലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന് വനിസമ്മേതനിക്കുകേയഭാണണഭായതട്ട്.

(ഇ) 31-12-2007  വലര മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള എടുത്തനിട്ടുള്ള കേടങ്ങളഭാണട്ട്
ഇകപഭാള  കേമ്മേതീഷന്  പരനിഗണനിക്കുന്നതട്ട്.   ഇഇ  കേഭാലഭാവധനി  ഒരു  വര്ഷലാംകൂടനി  
(31-12-2008)  ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  നടനവരുന.  നടപ്പു
സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനില് കേടഭാശസഭാസലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്
50 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(എഫട്ട്)  നനിലവനില്,  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  31-12-2007  വലരയള്ള
കേടബഭാധവതകേളഭാണട്ട്  പരനിഗണനിചനിരുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട്  31-12-2008  വലര
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിലൂലട ടനി കേഭാലയളവനില് വഭായലയടുക്കുകേയലാം കുടനിശ്ശെനികേയഭാവകേയലാം
ലചേയ മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട തനിരനിചടയഭാന് ബഭാക്കനിയള്ള തുകേയലട പരമഭാവധനി
75,000 രൂപ വലര കേടഭാശസഭാസമഭായനി നല്കേഭാനഭാകുലാം.  കൂടഭാലത പലനിശയലട 25% വലാം
കേടഭാശസഭാസമഭായനി നല്കുലാം. ഇഇ സര്ക്കഭാര് മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കേടഭാശസഭാസത്തനിലന്റെ
പരനിധനി  75,000  രൂപയനില്നനിനലാം  1  ലക്ഷലാം  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിക്കഭാന്
ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന.
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മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് വതീടട്ട്

225  (4981)   ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷക്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  സസനമഭായനി  വതീടനിലഭാത്ത  എത്ര  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
കുടുലാംബങ്ങളുലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനിലുള്ള  സ്ഥനിതനിവനിവരക്കണക്കുകേളുലട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  4000  -കത്തഭാളലാം
മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള  ഭവനരഹനിതരുലാം  11024  കുടുലാംബങ്ങള  ഭൂരഹനിത
ഭവനരഹനിതരുമഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത  കേടലഭാകമണഭതീഷണനി  നനിരനരലാം  കനരനിടുന്ന
കേടകലഭാരത്തട്ട്  50  മതീററനിനുള്ളനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന  24851  കപരുലാം  ഉണട്ട്.   ഇതനില്
4320  കപര് മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  ഇതരവനിഭഭാഗക്കഭാരഭാണട്ട്.   ഇവലര  പൂര്ണ്ണമഭായലാം
പുനരധനിവസനിപനികക്കണതഭാണട്ട്.   മത്സവകമഖലയനില്  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഭവന  പദതനി
നടപഭാക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചേനിചനിരുന.   ലലഹദരഭാബഭാദനിലല  നഭാഷണല്
ഇന്സ്റ്റേനിറക്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  റൂറല്  ഡവലപട്ട് ലമന്റെട്ട്  (NIRD)  മുകഖന  2010-ല്  നടത്തനിയ
പഠനലത്ത  ആധഭാരമഭാക്കനിയഭാണട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  ഭവനരഹനിതരുലട  എണ്ണലാം
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   പുതനിയ  ഒരു  പഠനലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  പഭാര്പനിട  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടതന്നതഭാണട്ട്.

മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി പദതനി

226 (4982) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന്:

ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന്:

ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട്:
ശതീമതനി യ  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മത്സവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷക്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് മത്സവകമഖലകയഭാടട്ട് കേഭാണനിച അവഗണന
കേഭാരണലാം  കേടല്  മത്സവബന്ധനത്തനിലുലാം  ഉളനഭാടന്  മത്സവബന്ധനത്തനിലുലാം
സലാംസ്ഥഭാനലാം  പനികന്നഭാടട്ട്  കപഭായനി  എന്ന  ആകക്ഷപലാം  ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനിൽ  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പദതനികേള
എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്;
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(ബനി) എട്ടുലക്ഷകത്തഭാളലാം  വരുന്ന  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  മത്സവബന്ധകനഭാപകേരണങ്ങളുലടയലാം  മത്സവവനിഭവങ്ങളുലടയലാം
ഉടമസ്ഥഭാവകേഭാശവലാം  കേടലനികലക്കുള്ള  പ്രകവശനഭാധനികേഭാരവലാം  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാ
ളനികേളക്കഭായനി പരനിമനിതലപടുത്തഭാന് നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളുലട സഭാമ്പത്തനികേ സഭാമൂഹനികേ ഉന്നമനലാം
സഭാധവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ഇതനില്  മത്സവസമ്പത്തനിലന്റെ  കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പരനിസ്ഥനിതനി സലാംരക്ഷണലാം, ലചേറുമത്സവങ്ങലള പനിടനിലചടുക്കുന്നതട്ട് തടയകേ തുടങ്ങനിയ
നടപടനികേള ഊര്ജ്ജനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ഉളനഭാടന് മത്സവ ഉല്പഭാദനലാം
ഉയര്തന്നതനിനഭായനി  മത്സവസമൃദനി  പദതനി  ലമചലപട  രതീതനിയനില്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ഉളനഭാടന്  മത്സവ  കൃഷനിയനില്  നൂതന  കൃഷനിരതീതനികേള  ഉളലപടുത്തനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  5.50  കകേഭാടനി  രൂപയലട  പദതനിക്കട്ട്  ഇഇ  വര്ഷലാം
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ജനിലകേളനില്  പദതനി
നനിര്വഹണലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത കകേന്ദ്ര ധനസഹഭായകത്തഭാലട
'ബ  ലറവലക്യൂഷന്'  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഓരുജല  കൂടുകൃഷനി,  സമുദ  ജല
കൂടുകൃഷനി എന്നനിവയലാം ഇഇ വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  മത്സവബന്ധന  സഭാമഗ്രനികേളുലട  ഉടമസ്ഥഭാവകേഭാശവലാം  കേടലനികലക്കുള്ള
പ്രകവശനഭാവകേഭാശവലാം  സമുദവനിഭവങ്ങള  പനിടനിലചടുക്കുന്നതനിനുള്ള  അവകേഭാശവലാം
മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  പരനിമനിതലപടുതന്നതനിനട്ട്  സമഗ്രമഭായ  ഒരു
അകകേസറനിയന് റനികഫഭാലാംസട്ട് ആകട്ട് പ്രഭാബലവത്തനില് വരുതന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  പരമ്പരഭാഗത  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേലള  ആഴക്കടല്  മത്സവബന്ധനലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  കകേരളത്തനിലല  37  പരമ്പരഭാഗത
മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് നവതീകേരനിച  18-20m  നതീളമുള്ള
മത്സവബന്ധന കബഭാടട്ട് നല്കുന്നതനിനുകവണനി 58.275  കകേഭാടനി രൂപയലട കപ്രഭാജകട്ട്
ലപ്രഭാകപഭാസല്  തയഭാറഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതുകൂടഭാലത  കകേന്ദ്ര  സഹഭായകത്തഭാലട   'ബ  ലറവലക്യൂഷന്'
പദതനിയലാം  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ  വവതനിയഭാനലാം  തടയന്നതനിനുള്ള  പദതനിയലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന് കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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 മത്സവബന്ധനത്തനിനനിടയനില് അപകേടത്തനില്ലപടുന്നവര്ക്കട്ട്

ഇന്ഷസറന്സട്ട് പരനിരക്ഷ

227  (4983)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷക്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ഒകടലറ  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള  മത്സവബന്ധന
ത്തനിനനിടയനില്  അപകേടത്തനില്ലപടട്ട്  മരണലാം  സലാംഭവനിക്കുകേകയഭാ  ഗുരുതരമഭായനി
പരനികക്കല്ക്കുകേകയഭാ ലചേയ്യുന്ന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി,  ഇവര്ക്കട്ട്  ഒരു
ഇന്ഷുറന്സട്ട് പരനിരക്ഷ ഏര്ലപടുതന്നതനിനട്ട് പദതനി തയഭാറഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവരുലട  സുരക്ഷയഭായനി  നൂതനമഭായ പദതനികേള നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഉലണങനില് അവയലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേലള  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള
മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖനയലാം  മത്സവലഫഡട്ട്  മുകഖനയലാം
ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പരനിരക്ഷ  ഏര്ലപടുത്തനിവരുനണട്ട്.   കകേരള  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന  1986  മുതല്  മത്സവബന്ധനത്തനിനനിടയനില്
അപകേടലാംമൂലലാം   മരണലാം,  മത്സവബന്ധനത്തനിനനിടയനില്  കേടലനില്  കേഭാണഭാതഭാകേല്,
അപകേടലാംമൂലലാം  സ്ഥനിരവലാം  പൂര്ണ്ണവമഭായ  അവശത,  അപകേടലാംമൂലലാം  സ്ഥനിരവലാം
ഭഭാഗനികേവമഭായ  അവശത,  അപകേടലാംമൂലലാം  അലാംഗസവകേലവലാം,  അപകേടമൂലലാം
ആശുപത്രനി  ചേനികേനിത്സ  എന്നനിവയഭായനി  ഗ്രൂപട്ട്  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനി  തുടങ്ങനിയ
വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.   കൂടഭാലത മത്സവകബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന
ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപ്പുലാം  എല്.ലഎ.സനി.-യമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  ആലാം  ആദ്മനി  ബതീമ
കയഭാജന  എന്ന  പദതനിയലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
അപകേടമരണലാം സലാംഭവനിചഭാല് അവരുലട ആശനിതര്ക്കട്ട് ആനുകൂലവലാം ലഭനിക്കത്തക്ക
രതീതനിയനില്  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  കേമ്പനനികേളുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  വവക്തനിഗത  ഗ്രൂപട്ട്
ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനി  മത്സവലഫഡട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  പ്രതീമനിയലാം



284       കകേരള നനിയമസഭ       ഒകകഭാബര് 27, 2016

തുകേ  അടചട്ട്  ഇഇ  പദതനിയനില്  അലാംഗങ്ങളഭാകുന്ന  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
മഭാത്രകമ  ഇഇ  അനുകൂലവത്തനിനട്ട്  അര്ഹതയള.   നനിലവനിലുള്ള  ഇന്ഷസറന്സട്ട്
പദതനിപ്രകേഭാരലാം  അപകേടമരണത്തനിനട്ട്  അഞട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  മരണഭാനനര
ചേടങ്ങുകേളക്കഭായനി 2,500 രൂപയലാം (ആലകേ രണഭായനിരത്തനി അഞ്ഞൂറട്ട് രൂപ മഭാത്രലാം)
മരനിച  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനിയലട  മക്കളക്കട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ  ധനസഹഭായമഭായനി
പരമഭാവധനി  10,000  രൂപ  (ആലകേ  പതനിനഭായനിരലാം  രൂപ  മഭാത്രലാം)  (ഒരഭാളനിനട്ട്
അയഭായനിരലാം  രൂപ  വതീതലാം)  വവവസ്ഥകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  നല്കേനിവരുന.  ടനി
പദതനിയനില്  അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ളവര്ക്കട്ട്  അപകേടത്തനില്  അലാംഗലലവകേലവലാം
സലാംഭവനിചഭാല്  അതനിലന്റെ  കതഭാതനുസരനിചട്ട്  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പരനിരക്ഷ
ലഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  ഗ്രൂപട്ട്  അപകേട  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനിയനില്
അലാംഗമഭായനിട്ടുള്ള  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള  മത്സവബന്ധനത്തനിനനിടയനില്
ഹൃദയഭാഘഭാതലാം,  ഉയര്ന്ന രക്തസമ്മേര്ദ്ദേലാം,  മസ്തനിഷ്കഭാഘഭാതലാം  എന്നനിവമൂലലാം മരനിചഭാല്
അവ ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനിയലട  പരനിധനിയനില് ഉളലപടഭാത്തതനിനഭാല് അവരുലട
ആശനിതര്ക്കട്ട്  മത്സവലഫഡട്ട്  ലചേയര്മഭാലന്റെ  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം
നനിബന്ധനകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം  ധനസഹഭായലാം
നല്കുനണട്ട്.

(സനി)  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ആധുനനികേ  സഇകേരവങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  മലലറന്  ആലാംബുലന്സട്ട്
വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

തതീര സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള

228  (4984)  ശതീ  .    കജഭാണ്  ലഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷക്യൂ
വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തതീര  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  നനിലവനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേള
ഏലതലഭാലമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇവ തതീരസലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട് പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി ഉതകുന്നതഭാകണഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില്  മറ്റു  രഭാജവങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  ആധുനനികേ
പദതനികേള ഏലതലഭാലാം; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  തതീരസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമുകഖന  കേടല്ഭനിത്തനിയലാം

കഗ്രഭായനിനുമഭാണട്ട് ലചേയ്തുവരുന്നതട്ട്.

(ബനി)  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാണട്ട്.  എന്നഭാല്  വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  റതീപനനിലഷ്മെന്റെട്ട്

ആവശവമഭാണട്ട്.

(സനി) കേടല്ഭനിത്തനി, കഗ്രഭായനിന്, ഡനിറഭാചട്ട്ഡട്ട് കബക്കട്ട് വഭാടര്, സബട്ട് ലമര്ജനിലാംഗട്ട്

കബക്കട്ട് വഭാടര്, ബതീചട്ട് നറനിഷ് ലമന്റെട്ട് മുതലഭായ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

 തുറമുഖ വകുപനിനട്ട് കേതീഴനിലുള്ള കേടവകേളനില് മണല്ഖനനവലാം

വനിപണനവലാം

229 (4985)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

മത്സവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷക്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  ലചേറുവത്തൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഹഭാര്ബറുകേളനിലല

മണലലടുപട്ട്  സസകേഭാരവ/സഹകേരണ  ഏജന്സനികേലള  ഒഴനിവഭാക്കനി  ഹഭാര്ബര്

വകുപനിലന്റെ  കനരനിട്ടുള്ള  കമല്  കനഭാടത്തനില്  നടത്തനി  സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്  കൂടുതല്

വരുമഭാനലാം  മുതല്  കൂടഭാന്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  മണലലടുപട്ട്

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ലതഭാഴനില്  ഉറപട്ട്  നല്കേഭാന്  കേഴനിയന്ന  തരത്തനില്

ഇടത്തരക്കഭാലരയലാം ബനിനഭാമനികേലളയലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്-ലചേറുവത്തൂര്  തുറമുഖങ്ങള ഉളലപലട തുറമുഖ വകുപനിനട്ട്

കേതീഴനില്വരുന്ന കകേരളത്തനിലല എലഭാ തുറമുഖങ്ങളനികലയലാം മഭാനസല് ലഡ്രൈഡ്ജനിലാംഗനിനഭായനി

ഒരു പുതനിയ നയലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്നതട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ഇതുമഭായനി

ബന്ധലപടട്ട്  തുറമുഖ  വകുപട്ട്,  പ്രനിന്സനിപല്  ലസകടറനി,  നനിലവനിലല  മഭാനസല്

ലഡ്രൈഡ്ജനിലാംഗട്ട്  ലടന്ഡറനില്  പലങടുത്ത  എലഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുകടയലാം

പ്രതനിനനിധനികേലള  23-9-2016-ല് കകേളക്കുകേയണഭായനി.   അതനിനുകശഷലാം കേരടട്ട്  നയലാം

തയഭാറഭാക്കനി തുറമുഖ വകുപനിലന്റെ ലവബ്ലലസറനില് പ്രനിസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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അതതട്ട്  കമഖലയനിലല  പഞഭായത്തട്ട്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  തുടങ്ങനിയ  തകദ്ദേശ

സസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങള മുഖഭാനരലാം മണല്വഭാരല് ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള ഉപകയഭാഗനിചട്ട്

മഭാനസല് ലഡ്രൈഡ്ജനിലാംഗട്ട് നടതന്നതനിനഭാണട്ട് പുതനിയ നയലാം ലക്ഷവമനിടുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല്

ഇതനിനട്ട് അനനിമരൂപമഭായനിടനില.  ഇത്തരത്തനില് മഭാനസല് ലഡ്രൈഡ്ജനിലാംഗട്ട് നടതകമ്പഭാള

ബനിനഭാമനി  ഇടപഭാടുകേഭാലര  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാരനിനുള്ള  വരുമഭാനലാം

വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ലതഭാഴനിലുറപട്ട് നല്കുന്നതനിനുലാം കേഴനിയലമന്നട്ട്

പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ഓലക്കതീല്ക്കടവട്ട് പഭാലലാം

230  (4986)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷക്യൂ  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  പയന്നൂര്,  കേലവഭാകശ്ശെരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങലള
തമ്മേനില് ബന്ധനിപനിക്കുന്നതുലാം തതീരകദശ കമഖലയനിലല ജനങ്ങളക്കട്ട് ഉപകേഭാരപ്രദവമഭായ
ഓലക്കതീല്ക്കടവട്ട്  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ഗ്രഭാമപഞഭായതകേളനിലല  തതീരകദശ  വനികേസനത്തനിനട്ട്  അതവഭാവശവമഭായ
പ്രസ്തുത  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭവമഭാക്കഭാനഭാവശവമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല രഭാമനളനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല ഓലക്കതീല്
കേടവനില് പഭാലലാം പണനിയന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പ്രഭാഥമനികേ പഠനലാം നടതന്നതനിനഭായനി
10  ലക്ഷലാം രൂപയലട ഇന്ലവസ്റ്റേനികഗഷന് എസ്റ്റേനികമറട്ട് ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
വകുപട്ട്  സമര്പനിചനിരുന.  എന്നഭാല്  ടനി  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  നബഭാര്ഡനില്നനിനലാം
ഒഇപചേഭാരനികേ അനുമതനി ലഭവമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല് ഇന്ലവസ്റ്റേനികഗഷന് എസ്റ്റേനികമറനിലന്റെ
ലചേലവട്ട്  ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫട്ട്.  ശതീര്ഷകേത്തനില്  വഹനിക്കുവഭാന്  കേഴനിയകേയനില.
ആയതനിനഭാല് ടനി പദതനിയലട ഇന്ലവസ്റ്റേനികഗഷന് എസ്റ്റേനികമറനിനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി
ഉചേനിതമഭായ  ശതീര്ഷകേത്തനില്നനിനലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.
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 കേശുമഭാവട്ട് കൃഷനി വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനി

231 (4987)  ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന് :  തഭാലഴ കേഭാണന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മത്സവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷക്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  കേശുവണനി  ക്ഷഭാമലാം  നനിലവനിലുള്ളതനിലന്റെ

പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  കേഭാഷബ  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി

വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് എലനങനിലുലാം പദതനി സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)കേശുമഭാവ കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് എലനങനിലുലാം

പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള സലാംസ്ഥഭാന കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ലകേഭാടനിയലാം

ഫഭാകറനികയഭാടനുബന്ധനിച്ചുള്ള  കേശുമഭാവട്ട്  നഴറനിയനില്  അതബല്പഭാദനകശഷനിയള്ള

കേശുമഭാവട്ട്  ഗ്രഭാഫ്റ്റുകേള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന.  കൂടഭാലത  കേശുവണനി  വനികേസന

കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ഫഭാകറനി കകേഭാമ്പഇണ്ടുകേളനിലുലാം കേശുമഭാവട്ട് കൃഷനി ലചേയ്തുവരുനണട്ട്.

സലാംസ്ഥഭാന  കേഭാഷക്യൂ  കേളടനികവഷന്  ഏജന്സനിയലട  കനതൃതസത്തനില്  തകദ്ദേശ

സസയലാംഭരണലാം,  കൃഷനി,  എസ് സനി/എസട്ട്  ടനി,  വനലാം  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്

കേശുമഭാവട്ട് കൃഷനി വവഭാപനിപനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി  കപ്രഭാല്ത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  4250  ലഹകര്

സ്ഥലത്തട്ട്  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി  വവഭാപനിപനിക്കഭാന്  ലക്ഷവമനിടനിരുന.  ഇതനില്  നക്യൂ

ഗഭാര്ഡന് സതീമനില്  2000  ലഹകര്  (4  ലക്ഷലാം ഗ്രഭാഫട്ട്)  ലപഭാതുകമഖലയനിലുലാം  മറ്റുലാം

തരനിശ്ശെഭായനി കേനിടക്കുന്ന ഭൂമനിയനില് കേശുമഭാവട്ട് കൃഷനി വവഭാപനത്തനിനഭായനി 1000 ലഹകര്

(2  ലക്ഷലാം)  ലലതകേള, 'മുറലത്തഭാരു കേശുമഭാവട്ട്'  കുടുലാംബശതീ,  ലതഭാഴനിലുറപട്ട്  പദതനി

എന്നനിവവഴനി  സ്കൂളുകേളുകടയലാം  കകേഭാകളജുകേളുകടയലാം  സ്ഥലങ്ങള  ഉളലപടുത്തനി

1250  ലഹകര്  (2.5  ലക്ഷലാം)  ലലതകേള വനിതരണലാം ലചേയ്തുവരുന.  കകേരളത്തനിലല

സ്ഥലദഇര്ലഭവലാം പരനിഗണനിചട്ട് ഇതര സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില് അനുകയഭാജവമഭായ സ്ഥലലാം

കേലണത്തനി കേശുമഭാവട്ട് കൃഷനി നടതന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ഏതഭാനുലാം
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ചേനില  സസകേഭാരവ  സലാംരലാംഭകേരുലാം  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  സന്നദത

പ്രകേടനിപനിചട്ട്  മുകന്നഭാടട്ട്  വന്നനിട്ടുണട്ട്.  ആനഭാപ്രകദശനില്  സ്ഥലലാം  പഭാടത്തനിലനടുത്തട്ട്

കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി  ലചേയഭാനുള്ള  പദതനി  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ആനഭാപ്രകദശട്ട്

സര്ക്കഭാരുമഭായനി ആകലഭാചേനിച്ചു വരുന.

 സസകേഭാരവ കകേഭാര്പകറഷന് കേശുവണനി ഫഭാകറനികേള

232  (4988)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മത്സവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷക്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനലത്ത സസകേഭാരവ-കകേഭാര്പകറഷന് കേശുവണനി ഫഭാകറനികേളക്കട്ട്

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  കതഭാടണനി  വനികദശതനനിന്നട്ട്  ഇറക്കുമതനി

ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്

വന്നതനിനുകശഷലാം  എത്ര  ലമടനികേട്ട്  ടണ്  കേശുവണനി  ഇറക്കുമതനി  ലചേയ്തുലവന്നട്ട്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേശുവണനി  കകേഭാര്പകറഷന്  കനരനിടട്ട്  വനികദശ  കതഭാടണനി  ഇറക്കുമതനി

ലചേയഭാറുകണഭാ വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേശുവണനി  ആഭവനരമഭായനി  കശഖരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്

സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) 2016 ജൂണ് 1 മുതല് ലസപ്തലാംബര് 30 വലരയള്ള കേഭാലത്തട്ട് പ്രസ്തുത

കേശുവണനി ഫഭാകറനിയനില് എത്ര ലതഭാഴനില് ദനിനങ്ങള ലഭനിച്ചുലവന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി)  ഇറക്കുമതനി ലചേയഭാറുണഭായനിരുന.  അവസഭാനമഭായനി  5800  ലമടനികേട്ട്

ടണ് കതഭാടണനി 2014-2015 വര്ഷകത്തയട്ട് STC വഴനിയഭാണട്ട് ഇറക്കുമതനി ലചേയതട്ട്.

1142/2017
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(സനി)  കകേരളത്തനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കതഭാടണനി കശഖരനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര്

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ടനി കേഭാലയളവനില് കേഭാഷക്യൂ കകേഭാര്പകറഷനനില് 17  ലതഭാഴനില് ദനിനങ്ങളുലാം

കേഭാലപകനില് 39 ലതഭാഴനില് ദനിനങ്ങളുലാം ലഭനിച്ചു.

പൂടനിക്കനിടക്കുന്ന കേശുവണനി ഫഭാകറനികേള

233  (4989)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മത്സവബന്ധനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷക്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പൂടനിക്കനിടന്ന  എത്ര  കേശുവണനി  ഫഭാകറനികേള  ഈ  സര്ക്കഭാര്

അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം തുറന പ്രവര്ത്തനിപനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുവഴനി  എത്ര  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ലതഭാഴനില്  നല്കേഭാന്

സഭാധനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കേശുവണനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷകന്റെയലാം  കേഭാലപകനികന്റെയലാം

കേതീഴനിലുള്ള 40  ഫഭാകറനികേള ഇഇ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം തുറന

പ്രവര്ത്തനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  കനരലത്ത  പൂടനിക്കനിടന്ന  സസകേഭാരവ  കമഖലയനിലുള്ള

നനിരവധനി കേശുവണനി ഫഭാകറനികേളുലാം ഇഇ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം

തുറന്നട്ട് പ്രവര്ത്തനിചനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി)  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷകന്റെയലാം  കേഭാലപകനികന്റെയലാം

ഫഭാകറനികേളനില് 18,000 -കത്തഭാളലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേള ഉളലപലട നനിരവധനി കപര്ക്കട്ട്

ലതഭാഴനില് ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  4758, 4837, 4878, 4882, 4889, 4904  എന്നതീ

നമ്പര് കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള എഡനിറനിലാംഗട്ട് ബഭാഞനില് ലഭവമല.)

       (കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ്ഞു.)
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9.30 AM]

പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവവ്  (  ശശ  .    രകമശവ്  ചചെനനിത്തല  ):  സര്,   വളചര ഗുരുതരക്ടോയ
പ്രശ്നമക്ടോണവ്  ഇനവ്  അങ്ങയുചടെ  ശദ്ധയനില്ചപ്പെടുത്തനിയതവ്.  ചതരുവുനക്ടോയ്ക്കള്  കേടെനിചവ്
ആളുകേള് മരനിക്കുന. ശശമതനി കമനകേക്ടോ ഗക്ടോനനി ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട മുഖഖ്യമനനിചയ വചര
അവകഹേളനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്,  മുഖഖ്യമനനി  വക്ടോയവ്  തുറക്കുനനിചല്ലെനക്ടോണവ്  പറയുനതവ്.
ശശമതനി  കമനകേക്ടോ  ഗക്ടോനനി  ഒരു  ഹേനികപ്പെക്ടോകക്ടോറക്ടോയനി  മക്ടോറനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.
കകേരളത്തനിചല ജനങ്ങളുചടെ സുരക്ഷനിതതതത്വം വളചര അപകേടെകേരമക്ടോയ സനിതനിയനികലയ്ക്കവ്
മക്ടോറനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  അങ്ങചയ ഞങ്ങള് വനകേണവ് കനക്ടോട്ടശസവ് നല്കേനിയതക്ടോണവ്.
അതവ് ഇനവ് പരനിഗണനികക്കേണതക്ടോയനിരുന.  ഇതവ് വളചര ഗഗൗരവമുള്ള വനിഷയമക്ടോണവ്.
കകേരളത്തനില്  നക്ടോയ്ക്കള്  കേടെനിചവ്  ആളുകേള്  മരനിക്കുന  ഗുരുതരമക്ടോയ
സനിതനിയക്ടോണുണക്ടോയനിരനിക്കുനതവ്.  മുഖഖ്യമനനിചയവചര  അവകഹേളനിക്കേത്തക്കേ
നനിലയനില്  സത്വംസക്ടോരനിക്കേക്ടോന്  ശശമതനി  കമനകേക്ടോ  ഗക്ടോനനിക്കേവ്  ആരക്ടോണവ്  അധനികേക്ടോരത്വം
ചകേക്ടോടുത്തനിട്ടുള്ളതവ്; ആരക്ടോണശ കമനകേക്ടോ ഗക്ടോനനി? കകേരളത്തനിചല ജനങ്ങളുചടെ ജശവചന
പനക്ടോടുകേയക്ടോണവ്.  ഗഗൗരവകമറനിയ  ഒരു  വനിഷയമക്ടോണവ്  അങ്ങയുചടെ  മുന്പനില്
അവതരനിപ്പെനിചതവ്.  അതുചകേക്ടോണവ്  അങ്ങവ്  അനുവദനികക്കേണതക്ടോയനിരുനചവനക്ടോണവ്
എനനിക്കേവ് പറയക്ടോനുള്ളതവ്. 

മനി  .    സശക്കേര്:  അടെനിയനരപ്രകമയത്തനിനുള്ള  കനക്ടോട്ടശസുചണനവ്  പറഞവ്
രക്ടോവനിചല  8.20-നക്ടോണവ് ശശ.  ചകേ.  സനി.  കജക്ടോസഫവ് എചന ബനചപ്പെട്ടതവ്.  ചെട്ടത്വം  130
പ്രകേക്ടോരത്വം  പ്രകമയമുള്ളതുചകേക്ടോണവ്  അതവ്  നക്ടോളകത്തയ്ക്കവ്  മക്ടോറനിക്കൂകടെചയനവ്
ആരക്ടോഞകപ്പെക്ടോള്  അകദ്ദേഹേത്വം  അതവ്  അത്വംഗശകേരനിക്കുകേയക്ടോണുണക്ടോയതവ്.  അതുചകേക്ടോണവ്
അതവ് നക്ടോചള പരനിഗണനിക്കേക്ടോത്വം.  

ശശ  .    രകമശവ്  ചചെനനിത്തല:  ഇതവ്  അടെനിയനരപ്രകമയമക്ടോയനി എടുകക്കേണ ഒരു
വനിഷയമക്ടോചണനക്ടോണവ് ഞക്ടോന് അങ്ങയുചടെ ശദ്ധയനില്ചപ്പെടുത്തനിയതവ്.

II. ശദ്ധ ക്ഷണനിക്കേല്

(1) പരമ്പരക്ടോഗത വഖ്യവസക്ടോയങ്ങള് കനരനിടുന പ്രതനിസനനി

ശശ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന്:  സര്,  കകേരളത്വം പരമ്പരക്ടോഗത വഖ്യവസക്ടോയങ്ങളുചടെ നക്ടോടെക്ടോണവ്.
അസത്വംഘടെനിത  കമഖലയനില്  പരമ്പരക്ടോഗത  വഖ്യവസക്ടോയങ്ങള്ക്കേവ്  മുഖഖ്യപങ്കുണവ്.
മതഖ്യബനനത്വം,  കേയര്,  കേശുവണനി,   ഖക്ടോദനി,  കകേത്തറനി,  കേള്ളുചചെത്തവ്,  ബശഡനി,
ഈറ, പനമ്പവ്, ആര്ട്ടനിസക്ടോന്സവ് എനനിവ പരമ്പരക്ടോഗത       വഖ്യവസക്ടോയങ്ങളക്ടോയക്ടോണവ്
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കേണക്കേക്ടോക്കേചപ്പെടുനതവ്.  15  ലക്ഷത്തനില്പ്പെരത്വം  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചടെയുത്വം  അവരുചടെ
കുടുത്വംബക്ടോത്വംഗങ്ങളുചടെയുത്വം  ജശവനിതമക്ടോര്ഗത്വം  പരമ്പരക്ടോഗത  വഖ്യവസക്ടോയങ്ങള്
വഴനിയുള്ളതക്ടോണവ്. സക്ടോമ്പത്തനികേമക്ടോയുത്വം സക്ടോമൂഹേഖ്യമക്ടോയുത്വം ഏറവുത്വം പനികനക്ടോക്കേക്ടോവസയനില്
കേഴനിയുന  ഒരു  വനിഭക്ടോഗമക്ടോണനിതവ്.  ഒരു  കേക്ടോലഘട്ടത്തനില്  60 ലക്ഷത്തനില്പ്പെരത്വം
ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള് ഈ കമഖലയനില് കജക്ടോലനി ചചെയനിരുന. നവ ഉദക്ടോരവല്ക്കേരണനയത്വം
വനിവനിധ  രൂപത്തനില്  ഈ  വഖ്യവസക്ടോയങ്ങചള   പ്രതനിസനനിയനിലക്ടോക്കേനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.
ഈ  കമഖലയനില്  ചതക്ടോഴനിലത്വം  കൂലനിയുത്വം  ഉറപ്പുവരുത്തക്ടോന്  ഫലപ്രദമക്ടോയ
നടെപടെനികേളുണക്ടോകേണത്വം.  വഖ്യവസക്ടോയങ്ങളുചടെ  നനിലനനിലനിനവ്  നവശകേരണ  പദ്ധതനികേള്
അനനിവക്ടോരഖ്യമക്ടോണവ്.  മനിനനിമത്വം  കൂലനി  500  രൂപയക്ടോയനി  ഉയര്ത്തണത്വം.  ചതക്ടോഴനില്
നഷ്ടചപ്പെടുനവര്ക്കേവ്  പുനരധനിവക്ടോസവുത്വം  ആശതക്ടോസ  പദ്ധതനികേളുമുണക്ടോകേണത്വം.
പരമ്പരക്ടോഗത  വഖ്യവസക്ടോയങ്ങളനിചല  കക്ഷമപദ്ധതനികേള്  കേക്ടോകലക്ടോചെനിതമക്ടോയനി  പരനിഷ്കരനിക്കുകേയുത്വം
ഏകകേക്ടോപനിപ്പെനിക്കുകേയുത്വം  ചചെയ്യണത്വം.  വലനിയ  പ്രതശക്ഷകയക്ടോടുകൂടെനിയക്ടോണവ്  പരമ്പരക്ടോഗത
വഖ്യവസക്ടോയ കമഖലയനിചല ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള് ഈ സര്ക്കേക്ടോരനിചന കനക്ടോക്കേനിക്കേക്ടോണുനതവ്.
പരമ്പരക്ടോഗത  വഖ്യവസക്ടോയങ്ങള്ക്കേവ്  ഒരു  പ്രകതഖ്യകേ  വകുപ്പെവ്  രൂപശകേരനിക്കുചമന
ഇടെതുപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതഖ്യമുനണനിയുചടെ  ചതരചഞടുപ്പെവ്  വക്ടോഗക്ടോനത്വം
പ്രക്ടോവര്ത്തനികേമക്ടോക്കേക്ടോന്  നടെപടെനിയുണക്ടോകുചമനവ്  പ്രതശക്ഷനിക്കുന.  ലക്ഷക്കേണക്കേനിനവ്
ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള് കജക്ടോലനിചചെയ്യുന കകേത്തറനി, കേയര്, കേശുവണനി തുടെങ്ങനിയവചയല്ലെക്ടോത്വം
തനികേചത്വം പരനിസനിതനി സഗൗഹൃദമക്ടോയ വഖ്യവസക്ടോയങ്ങളക്ടോണവ്.  കേക്ടോര്ഷനികേ കമഖലയുമക്ടോയനി
ബനചപ്പെട്ടവ്  ഈ വഖ്യവസക്ടോയങ്ങചള സത്വംരക്ഷനികക്കേണതവ്  അനനിവക്ടോരഖ്യമക്ടോണവ്.  ഇതനിനവ്
ഏചറ  പ്രക്ടോധക്ടോനഖ്യമുണവ്.  ഇക്കേക്ടോരഖ്യത്തനില്  അടെനിയനര  നടെപടെനി  ഉണക്ടോകേണചമനവ്
ആവശഖ്യചപ്പെടുകേയക്ടോണവ്.   ഈ  സര്ക്കേക്ടോര്   ചതക്ടോഴനില്  കമഖലയ്ക്കവ്  പ്രകതഖ്യകേ
സഹേക്ടോയങ്ങള്  പ്രഖഖ്യക്ടോപനിചനിട്ടുണവ്.   പരമ്പരക്ടോഗത  വഖ്യവസക്ടോയ  കമഖലയനിചല
ചതക്ടോളനിലക്ടോളനികേള്  അതശവ  തക്ടോലരഖ്യകത്തക്ടോടുകൂടെനിയക്ടോണവ്  ഇക്കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്
കനക്ടോക്കേനിക്കേക്ടോണുനതവ്.  ഈ  വഖ്യവസക്ടോയങ്ങചള  സത്വംരക്ഷനിക്കേക്ടോന്  പ്രകതഖ്യകേ
നടെപടെനിയുണക്ടോകുചമനവ് ഞക്ടോന് പ്രതശക്ഷനിക്കുന.

മുഖഖ്യമനനി  (  ശശ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്  ):  സര്,  കകേരളത്തനിചല  ഏറവുത്വം
പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട ചതക്ടോഴനില് കമഖലയക്ടോയ പരമ്പരക്ടോഗത വഖ്യവസക്ടോയചത്ത സത്വംരക്ഷനിക്കുനതനിനവ്
വലനിയ മുന്ഗണനയക്ടോണവ്  സര്ക്കേക്ടോര് നല്കുനതവ്. പരമ്പരക്ടോഗത വഖ്യവസക്ടോയങ്ങള് ഒകട്ടചറ
പ്രതനിസനനി  കനരനിടുനണവ്.  ആധുനനികേവല്ക്കേരണത്തനിലൂചടെയുത്വം  ചചവവനിധഖ്യവല്ക്കേ
രണത്തനിലൂചടെയുത്വം അവചയ സത്വംരക്ഷനിക്കുനതനിനുളള കനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയ നടെപടെനികേളക്ടോണവ്
ഇഗൗ  സര്ക്കേക്ടോര്  ലക്ഷഖ്യമനിടുനതവ്.  ചചകേത്തറനി  കമഖലയനില്  ഉലക്ടോദനരശതനികേളുചടെ
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നവശകേരണവുത്വം  ചചവവനിധഖ്യവല്ക്കേരണവുത്വം  ഉറപ്പുവരുത്തക്ടോന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണവ്.
ഹേക്ടോചന്റെകനിചന്റെയുത്വം  ഹേക്ടോന്റെവ് വശവനിചന്റെയുത്വം  പുനനഃസത്വംഘടെന  സമയബനനിതമക്ടോയനി
പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുത്വം.  ചചകേത്തറനി  കമഖലയനില്  കവതന  വര്ദ്ധനവവ്  നടെപ്പെക്ടോക്കേനിയനിട്ടുണവ്.
റനികബറവ്  പുനനഃസക്ടോപനിക്കുത്വം.  സ്കൂള്  കുട്ടനികേള്  യൂണനികഫക്ടോമനിനവ്  കകേത്തറനി  വസത്വം
ഉപകയക്ടോഗനിക്കേണചമന  തശരുമക്ടോനത്വം  ഈ  രത്വംഗചത്ത  ചതക്ടോഴനില്ദനിനങ്ങള്
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുനതനിനവ് സഹേക്ടോയകേരമക്ടോകുത്വം. 

കേശുവണനികമഖല  പുനരുജശവനത്തനിചന്റെ  പക്ടോതയനിലക്ടോണവ്.  കേശുവണനി
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷചന്റെ  ഫക്ടോകറനികേള്  തുറനപ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കുനതനിനവ്  സര്ക്കേക്ടോര്
ധനസഹേക്ടോയത്വം അനുവദനിചനിട്ടുണവ്.  കേശുമക്ടോവവ്  കൃഷനി വഖ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കേക്ടോനുളള നടെപടെനികേള്
സതശകേരനിചവരനികേയക്ടോണവ്.  കകേരള  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷചന്റെ
ഫക്ടോകറനികേള് ആധുനനികേവല്ക്കേരനിക്കുനതനിനവ് കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനത്വം 100 കകേക്ടോടെനി രൂപ
ലഭഖ്യമക്ടോക്കേക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണവ്.  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് വനിവനിധ ബക്ടോങ്കുകേളനില് നനിചനടുത്ത
വക്ടോയ്പകേള്ക്കേവ്  ഗഖ്യക്ടോരണനി  നല്കേനിചക്കേക്ടോണവ്  പുതനിയ  വക്ടോയ്പ  എടുക്കുനതനിനവ്
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷചന പ്രക്ടോപ്തമക്ടോക്കുനതക്ടോണവ്. 

കേയര്  കമഖലചയ  തകേര്ചയനില്നനിനവ്  സത്വംരക്ഷനിക്കുനതനിനവ്  കേയര്
പുനനഃസത്വംഘടെനക്ടോ  സശമനിനവ്  രൂപത്വം  നല്കുത്വം.  ചതക്ടോണവ്  സത്വംഭരനിചവ്  ചെകേനിരനി  ഉലക്ടോദനത്വം
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുത്വം.  യനവല്ക്കേരണത്വം  നടെപ്പെക്ടോക്കുത്വം.  ആധുനനികേ  ഡശചചഫബറനിത്വംഗവ്
യനങ്ങള്,  ഓകട്ടക്ടോമക്ടോറനികേവ്  സനിനനിത്വംഗവ്  യനങ്ങള്,  ടെഫനിത്വംഗവ്  (tufting)  തുടെങ്ങനിയ
യനസത്വംവനിധക്ടോനങ്ങചള കപ്രക്ടോതക്ടോഹേനിപ്പെനിക്കുത്വം. വനിപണനി സക്ടോധഖ്യതകേള് വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുത്വം.
കേയര് ജനികയക്ടോ ചടെകവ്ചചറലനിചന നനിര്മക്ടോണ സക്ടോമഗനിയക്ടോയനി ഉപകയക്ടോഗചപ്പെടുതത്വം.

കേരകേഗൗശല  വനികേസന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്,  ആര്ട്ടനിസക്ടോന്സവ്  ചഡവലപ്ചമന്റെവ്
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്,  ബക്ടോത്വംബൂ  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്,  സുരഭനി,  ചകേല്പക്ടോത്വം  എനനിവയുചടെ
ചചവവനിദ്ധഖ്യ വല്ക്കേരണത്തനിനുത്വം പുനരുദ്ധക്ടോരണത്തനിനുത്വം മുന്കേചയ്യടുക്കുത്വം.  കേരകേഗൗശല
വഖ്യവസക്ടോയ  ക്ലസ്റ്ററുകേള്  സക്ടോപനിക്കുനതനിനുത്വം  ചപക്ടോതുകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങള്
ആരത്വംഭനിക്കുനതനിനുമുളള  നടെപടെനി  ചചകേചക്കേക്ടോണനിട്ടുണവ്.  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കേക്ടോയനി
ആശക്ടോ  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കേനിവരുന.  കകേരള  ഹേക്ടോന്റെനികക്ടോഫനിനവ്  ബക്ടോന്റെനിത്വംഗവ്
ഏര്ചപ്പെടുതത്വം.

ഖക്ടോദനികമഖലയനില്  പുതനിയ  വര്ക്കേവ്ചഷഡ്ഡുകേളുചടെ  നനിര്മക്ടോണത്വം,  പുതനിയ
ചെര്ക്കേകേളുത്വം  തറനികേളുത്വം  സക്ടോപനിക്കേല്,  ഖക്ടോദനിചത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കേവ്  ഉല്പ്പെക്ടോദന
ഇന്ചസന്റെശവുത്വം ഉതവബത്തയുത്വം നല്കേല് തുടെങ്ങനിയ നടെപടെനികേള് സതശകേരനിചനിട്ടുണവ്.
ഇഗൗ കമഖലയനില് ഭക്ടോഗനികേ യനവല്ക്കേരണത്വം നടെപ്പെക്ടോക്കുനതക്ടോണവ്.  വനിപണനത്തനിനവ്
വനിപുലമക്ടോയ  പ്രചെക്ടോരണ  പരനിപക്ടോടെനികേള്  ആവനിഷ്കരനിചവ്  നടെപ്പെക്ടോക്കുത്വം.  യനവല്കൃത
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പനമ്പവ് ചനയ്ത്തുകകേന്ദ്രങ്ങളുചടെ ശക്ടോകശകേരണത്വം,  സശവനിത്വംഗവ്  യൂണനിറ്റുകേള് സക്ടോപനിക്കേല്,
മൂലഖ്യക്ടോധനിഷനിത  ഉലനങ്ങളുചടെ  നനിര്മക്ടോണത്വം  തുടെങ്ങനിയവയക്ടോണവ്  ഇഗൗറ,  പനമ്പവ്
കമഖലയനില് നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന പ്രധക്ടോന പദ്ധതനികേള്. 

ബശഡനി,  ചുരുട്ടവ്  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കുളള  പ്രകതഖ്യകേ  സക്ടോമൂഹേഖ്യ  സുരക്ഷക്ടോ
ചപന്ഷന്  പദ്ധതനി  വനിപുലചപ്പെടുതത്വം.  ചതക്ടോഴനില്  നഷ്ടചപ്പെട്ട  ദനികനശവ്  ബശഡനി
ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കുളള  ചപന്ഷന്  കുടെനിശനികേ  നല്കുത്വം.  അധനികേ  നനികുതനിയനില്ലെക്ടോ
തക്ടോക്കുനതനിനവ്  നടെപടെനി  സതശകേരനിക്കുത്വം.  ദനികനശവ്  ബശഡനി  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചടെ
സഹേകേരണ  സത്വംഘത്വം  അടെച  വക്ടോറവ്  നനികുതനി  തനിരനിചനല്കുത്വം.  ഇഗൗ  രശതനിയനില്
കകേരളത്തനിചല  പരമ്പരക്ടോഗത  വഖ്യവസക്ടോയ  കമഖലചയ  സത്വംരക്ഷനിക്കേക്ടോനുളള
നടെപടെനികേളക്ടോണവ് സര്ക്കേക്ടോര് സതശകേരനിചചകേക്ടോണനിരനിക്കുനതവ്. 

ശശ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന്:  സര്,  കകേരളത്തനിചന്റെ  കദശശയ  വൃക്ഷമക്ടോയ  ചതങ്ങനിചന
ആസദമക്ടോക്കേനിയക്ടോണവ്   കേള്ളുചചെത്തവ്  വഖ്യവസക്ടോയത്വം  നനിലനനില്ക്കുനതവ്.  അതവ്  ഇനവ്
നശനിചചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  കേള്ളുചചെത്തവ്  വഖ്യവസക്ടോയചത്തയുത്വം   ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേചളയുത്വം
സത്വംരക്ഷനിക്കുനതനിനവ്  നൂതനമക്ടോയ  പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിക്കേക്ടോന്  ഗവണ്ചമന്റെവ്
തയ്യക്ടോറക്ടോകുകമക്ടോ?

ശശ  .  പനിണറക്ടോയനി വനിജയന്:  സര്, അതനിനുതകുന ഒകട്ടചറ നടെപടെനികേചളക്കുറനിചവ്
ആകലക്ടോചെനിചവരനികേയക്ടോണവ്.

(2) കേക്ടോര്ഷനികേ കമഖലയനിചല പ്രതനിസനനി

ശശ  .    കമക്ടോന്സവ്  കജക്ടോ  സഫവ്:  സര്,  ആസനിയക്ടോന്  സതതന  വഖ്യക്ടോപക്ടോരകേരക്ടോറുത്വം
റശജനിയണല്  കകേക്ടോത്വംപ്രനിചഹേന്സശവവ്  എക്കേകണക്ടോമനികേവ്  പക്ടോര്ട്ടവ്ണര്ഷനിപ്പെവ്  എഗനിചമനത്വം
(RCEP)  നനിലവനില്  വരുനകതക്ടോചടെ  സത്വംസക്ടോനചത്ത  കേക്ടോര്ഷനികേകമഖല
അഭനിമുഖശകേരനികക്കേണനിവരുന  ഗുരുതരമക്ടോയ  പ്രശ്നങ്ങളനികലക്കേക്ടോണവ്  സഭയുചടെ
ശദ്ധക്ഷണനിക്കുനതവ്.  ആസനിയക്ടോന്  രക്ടോജഖ്യങ്ങളുമക്ടോയനി  സതതന  വഖ്യക്ടോപക്ടോരകേരക്ടോറുള്ള
ഇനഖ്യയുള്ചപ്പെചടെയുള്ള രക്ടോജഖ്യങ്ങള് പുതനിയതക്ടോയനി  രൂപശകേരനിക്കുന ആര്.സനി.ഇ.പനി.
സതതന  വഖ്യക്ടോപക്ടോരകേരക്ടോര്  നനിലവനില്  വരുനകതക്ടോചടെ  ഭക്ടോരതത്തനിചന്റെ,  പ്രകതഖ്യകേനിചത്വം
കകേരളത്തനിചന്റെ  രക്ടോഷശയ കമഖല ഗുരുതരമക്ടോയ പ്രതനിസനനിയനികലയ്ചക്കേതത്വം.  ഇഗൗ
പശക്ടോത്തലത്തനില്  സത്വംസക്ടോനചത്ത  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലയുചടെ  നനിലനനില്പുതചന
അപകേടെത്തനിലക്ടോകുനസനിതനി കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ശദ്ധയനില് ചകേക്ടോണ്ടുവരുനതനിനവ്
സത്വംസക്ടോന  ഗവണ്ചമന്റെവ്  മുന്കേചയ്യടുക്കേണചമനവ്  ആവശഖ്യചപ്പെടുകേയക്ടോണവ്.
ഇക്കേക്ടോരഖ്യത്തനില്  നമ്മുചടെ  സത്വംസക്ടോനത്തനിനവ്  വളചരകയചറ  പരനിമനിതനികേളുണവ്.  ഒരു
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കേക്ടോര്ഷനികേ  സത്വംസക്ടോനചമന  നനിലയനില്  കകേരളത്തനിചന്റെ  സമ്പദ്ഘടെന
തകേര്ക്കേചപ്പെടുന  ഗുരുതരമക്ടോയ  സനിതനിയനികലയ്ക്കക്ടോണവ്  കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്  നശങ്ങുനതവ്.  ഇഗൗ
എഗനിചമന്റെനികലയ്ക്കവ് വരുനതനിചനതടെര്നവ്,  ആസനിയക്ടോന് ഉചകകേക്ടോടെനി മുതല് ആരത്വംഭനിച
ചെര്ചകേള് പനിനശടെവ്  നനിര്ത്തനിവച.  പുതനിയ  ആര്.സനി.ഇ.പനി.
എഗനിചമന്റെനിനുകവണനിയുള്ള  ചെര്ചകേള്  കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റെവ്  ഇകപ്പെക്ടോള്  വശണ്ടുത്വം
സജശവമക്ടോക്കേനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഇഗൗ  പശക്ടോത്തലത്തനില്  ഏറവുത്വം  കൂടുതല്
പ്രതനിസനനിയുണക്ടോകുനതവ്  ഇറക്കുമതനിയുമക്ടോയനി  ബനചപ്പെട്ടക്ടോണവ്.  കകേരളത്തനിചന്റെ
എല്ലെക്ടോ  കേക്ടോര്ഷനികേ  വനിഭവങ്ങചളയുത്വം  കേക്ടോര്ഷനികേ  വനിളകേചളയുത്വം  പ്രതനികൂലമക്ടോയനി
ബക്ടോധനിക്കുന വനിധത്തനില് കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റെവ് നനിര്ബക്ടോധത്വം ഇറക്കുമതനിക്കേവ് അനുവക്ടോദത്വം
ചകേക്ടോടുക്കുന സനിതനിയക്ടോണവ് ഇവനിചടെയുണക്ടോകേക്ടോന് കപക്ടോകുനതവ്.  ഏറവുത്വം ഗുരുതരമക്ടോയനി
ബക്ടോധനിക്കുനതവ്  റബ്ബറനിചനയക്ടോണവ്.  റബ്ബറനിചന്റെ  വനിലയനിടെനിവവ്  കകേരളത്തനില്
മുഖഖ്യപ്രശ്നമക്ടോയനി  നനിലനനില്ക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഇനഖ്യയനില് ഏറവുത്വം കൂടുതല് റബ്ബറുലക്ടോദനത്വം
നടെക്കുന  ഇഗൗ  കേക്ടോലഘട്ടത്തനിലത്വം  യക്ടോചതക്ടോരു  നനിയനണവുമനില്ലെക്ടോചത  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെവ്  റബ്ബര്  ഇറക്കുമതനി  ചചെയ്തുചകേക്ടോണനിരനിക്കുനചവനതവ്  ഗഗൗരവമക്ടോയനി
കേക്ടോകണണതക്ടോണവ്.  ഇറക്കുമതനി  നനിയനണങ്ങള്മൂലത്വം കേക്ടോര്ഷനികേ കമഖലയനിലണക്ടോയ
പ്രശ്നങ്ങചളക്കുറനിചവ്  കേഴനിഞ  ജൂണനില്  ഞക്ടോന്  നനിയമസഭയനില്  ശദ്ധക്ഷണനിക്കേല്
അവതരനിപ്പെനിചനിരുന.  ഇനഖ്യ-മകലഷഖ്യ  സമഗസക്ടോമ്പത്തനികേ  സഹേകേരണ
കേരക്ടോറനിചനതടെര്നവ്  പുതനിയതുത്വം  റശകട്രേഡവ്  ചചെയതുമക്ടോയ  ടെയറുകേള്ക്കുള്ള  തശരുവ
5  ശതമക്ടോനമക്ടോയനി  കുറയ്ക്കുകേയുത്വം  ഇവനിചടെ  അത്തരത്തനിലള്ള  ഉലനങ്ങള്  മുഴുവന്
ഇറക്കുമതനി ചചെയ്യക്ടോനുള്ള അനുവക്ടോദത്വം നല്കുകേയുത്വം ചചെയനിരുന.  ഇതനിചനതടെര്നവ്
റബ്ബറനിനവ്  ആ  കേക്ടോലഘട്ടത്തനില്  വലനിയ  വനിലത്തകേര്ചയുണക്ടോകുകേയുത്വം  സതക്ടോഭക്ടോവനികേ
റബ്ബര്  ഇറക്കുമതനി ചചെയ്യുകേയുത്വം ചചെയ്തു.  ഇനഖ്യയനില് അധനികേമക്ടോയനി  റബ്ബറുള്ളകപ്പെക്ടോള്
ഇത്തരത്തനില്  തുടെര്ചയക്ടോയനി  ഇറക്കുമതനി  ചചെയ്യുനതവ്  ടെയര്  കലക്ടോബനിചയ
സഹേക്ടോയനിക്കേക്ടോനക്ടോചണന കേക്ടോരഖ്യത്തനില് യക്ടോചതക്ടോരു സത്വംശയവുമനില്ലെ.  ഇക്കേക്ടോരഖ്യത്തനിലള്ള
കകേരളത്തനിചന്റെ  പ്രതനികഷധത്വം  കവണതുകപക്ടോചല  ഉയര്ത്തനിചക്കേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്
കേഴനിയുനകണക്ടോ  എനതനിചനക്കുറനിചവ്  ഗവണ്ചമന്റെവ്  പരനികശക്ടോധനികക്കേണതുണവ്.
പലകപ്പെക്ടോഴുത്വം നമുക്കേവ് അതനിനവ് കേഴനിയക്ടോറനില്ലെ. റബ്ബറനിചന്റെ ഇറക്കുമതനിയുമക്ടോയനി ബനചപ്പെട്ട
പ്രശ്നത്വം  സങശര്ണ്ണമക്ടോകുനതുത്വം  പുതനിയ  കേരക്ടോറുകേള്  വരുനതനിചനതടെര്നണക്ടോകുന
പ്രശ്നവുത്വം  കേണക്കേനിചലടുത്തവ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ   ഇറക്കുമതനി
അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുനതനിനുള്ള ഇടെചപടെലകേള് നടെകത്തണതക്ടോയനിട്ടുണവ്.  അകതക്ടോചടെക്ടോപ്പെത്വം
ആഭഖ്യനര വനിപണനിയനിലള്ള പ്രശ്നങ്ങളുത്വം ഗഗൗരവമക്ടോയനി കേക്ടോകണണതക്ടോയനിട്ടുണവ്. 

ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ  മക്ടോണനിസക്ടോര്,  അടെനിയനരപ്രകമയത്തനിലൂചടെ  കകേരളത്തനില്
ഇനവ്  നനിലനനില്ക്കുന  കേക്ടോര്ഷനികേ  പ്രശ്നങ്ങള്  സഭയുചടെ  ശദ്ധയനില്  ചകേക്ടോണ്ടുവന.
ഗവണ്ചമന്റെവ്  അക്കേക്ടോരഖ്യത്തനില്  സതശകേരനിക്കുന  50cm നടെപടെനികേചളക്കുറനിചവ്  അനവ്
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കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ആഭഖ്യനരരത്വംഗത്തവ്  കേര്ഷകേര്ക്കേവ്
സത്വംരക്ഷണ മുണക്ടോകേണചമന ഏറവുത്വം പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട വനിഷയമക്ടോണവ് ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ
മുഖഖ്യമനനിയുചടെ  ശദ്ധയനില്  ഞങ്ങള്  ചകേക്ടോണ്ടുവരുനതവ്.  റബ്ബറനിചന്റെ  വനിലസനിരതക്ടോ
ഫണവ്  പദ്ധതനി  മുകനക്ടോട്ടുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുചമനള്ള  ഗവണ്ചമന്റെവ്  നനിലപക്ടോടെനിചന
സതക്ടോഗതത്വം ചചെയ്യുനകതക്ടോചടെക്ടോപ്പെത്വം  150  രൂപ വനിലസനിരതക്ടോ ഫണവ് കൃതഖ്യമക്ടോയനി റബ്ബര്
കൃഷനിക്കേക്ടോര്ക്കേവ് നല്കേക്ടോന് കേഴനിയുന സക്ടോഹേചെരഖ്യമുണക്ടോകേണത്വം. കേക്ടോര്ഷനികേ കമഖലയനിചല
പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹേരനിക്കുനതനിനവ്  ഒരു  ഉനതതലകയക്ടോഗത്വം  ഗവണ്ചമന്റെവ്
വനിളനിചകൂട്ടുചമനവ്  മുഖഖ്യമനനി നനിയമസഭയനില് ഉറപ്പുനല്കേനിയതനിനവ്  തുടെര്നടെപടെനികേള്
സതശകേരനിചതക്ടോയനി  കേക്ടോണുനനില്ലെ.  ഇക്കേക്ടോരഖ്യത്തനില്   അടെനിയനര   നടെപടെനി
സതശകേരനിക്കേണത്വം. 

ശശ  .    രക്ടോജു എബഹേക്ടോത്വം:  സര്,  ആസനിയക്ടോന് കേരക്ടോര്  ഒരു ചതറക്ടോയനിരുനചവനവ്
അത്വംഗശകേരനിക്കുനകണക്ടോ? 

ശശ  .    കമക്ടോന്സവ് കജക്ടോസഫവ്:  സര്,  ആസനിയക്ടോന് കേരക്ടോറനിചന്റെ കദക്ടോഷവശങ്ങള്ക്കേവ്
കകേരള കകേക്ടോണ്ഗസവ് പക്ടോര്ട്ടനി അനത്വം എതനിരക്ടോയനിരുന.  ഞങ്ങള്  യു.ഡനി.എഫവ്.-ല്
നനില്ക്കുന  സമയതത്വം  ആസനിയക്ടോന്  കേരക്ടോറനിചന്റെ  കദക്ടോഷവശങ്ങള്ചക്കേതനിചര
പ്രതനികേരനിക്കേക്ടോന്,  കേര്ഷകേര്ക്കുകവണനി  ശബ്ദമുയര്ത്തക്ടോന്  തകന്റെടെത്വം  കേക്ടോണനിചനിട്ടുണവ്.
ഞങ്ങള് ഇകപ്പെക്ടോഴുത്വം ആ നനിലപക്ടോടെനില് ഉറചനനില്ക്കുകേയക്ടോണവ്.   

നക്ടോളനികകേരസത്വംഭരണത്വം  നനിലചതനിചനക്കുറനിചവ്  ഞങ്ങള്  സഭയനില്
ചൂണനിക്കേക്ടോണനിച.  അതുസത്വംബനനിചവ്  പരനികശക്ടോധനിക്കുചമനവ്  ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി  പറഞ.  ധക്ടോരക്ടോളത്വം  സലങ്ങളനില്  നക്ടോളനികകേര  സത്വംഭരണത്വം
നനിലചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  അതവ്  അടെനിയനരമക്ടോയനി  പുനരക്ടോരത്വംഭനിക്കേക്ടോന്  മുഖഖ്യമനനിയുചടെ
ഇടെചപടെലണക്ടോകേണത്വം.  സത്വംഭരനിച  നക്ടോളനികകേരത്തനിനവ്  വനില  നല്കേക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോത്ത
സനിതനി  നനിലനനില്ക്കുകേയക്ടോണവ്.  നക്ടോളനികകേര  സത്വംഭരണത്തനിചന്റെ  കുടെനിശനികേ
നല്കുനതനിനുള്ള നടെപടെനിയുണക്ടോകേണത്വം. പക്ടോകമക്ടോയനില് ഇറക്കുമതനിയുമക്ടോയനി ബനചപ്പെട്ട
പ്രശ്നങ്ങളനിലത്വം  ഇതുകപക്ടോചല  ഗുരുതരമക്ടോയ  സനിതനിവനികശഷമുണവ്.  ഇത്തരത്വം
പ്രശ്നങ്ങളനില് ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ അടെനിയനര ശദ്ധയുത്വം ഇടെചപടെലമുണക്ടോകേണത്വം.  

ആര്.സനി.ഇ.പനി.  കേരക്ടോറനിചനതടെര്നവ്  കകേരളത്തനിചല  ക്ഷശരകേര്ഷകേര്
പ്രതനിസനനിയനിലക്ടോകുന  പശക്ടോത്തലത്തനില്  കകേരളത്തനിലണക്ടോകുന  അപകേടെവുത്വം
പ്രതനിസനനിയുത്വം കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റെനിചന കബക്ടോദ്ധഖ്യചപ്പെടുത്തക്ടോന് കേഴനിയുന വനിധത്തനില്
ആവശഖ്യമക്ടോയ  ഇടെചപടെല്  സത്വംസക്ടോന  ഗവണ്ചമന്റെവ്  നടെകത്തണതക്ടോയനിട്ടുണവ്.
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കകേരളത്തനിചന്റെ കേക്ടോര്ഷനികേകമഖല സത്വംരക്ഷനിക്കേചപ്പെടെണത്വം.  ഗുരുതരമക്ടോയ പ്രതനിസനനിയനില്
നനിനത്വം  കേര്ഷകേചര  രക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനി   രക്ടോഷശയത്തനിനതശതമക്ടോയനി  കയക്ടോജനിച
നനിലപക്ടോടെവ് സതശകേരനിക്കേണത്വം. അതനിനവ് ഗവണ്ചമന്റെവ് മുകനക്ടോട്ടുവരണത്വം. 

മുഖഖ്യമനനി  (ശശ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്):  സര്,  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലയനിചല
ഒകട്ടചറ  പ്രശ്നങ്ങളക്ടോണവ്   ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ  അത്വംഗത്വം  ഉനയനിചനിരനിക്കുനതവ്.  അതനില്
നമ്മുചടെ  സത്വംസക്ടോനചത്ത  ഏറവുത്വം  പ്രതനികൂലമക്ടോയനി  ബക്ടോധനിക്കുന  റശജനിയണല്
കകേക്ടോത്വംപ്രനിചഹേന്സശവവ്  എക്കേകണക്ടോമനികേവ്  പക്ടോര്ട്ടവ്ണര്ഷനിപ്പെവ്  എന സതതന വഖ്യക്ടോപക്ടോര
കേരക്ടോറനിചന്റെ പ്രശ്നങ്ങള് അകദ്ദേഹേത്വം വനിവരനിക്കുകേയുണക്ടോയനി. 

സത്വംസക്ടോനത്തവ് റബ്ബറനിചന്റെ വനിലയനിടെനിവുമൂലത്വം പ്രതനിസനനിയനിലക്ടോയ കേര്ഷകേചര
സഹേക്ടോയനിക്കുനതനിനക്ടോയനി റബ്ബര് ചപ്രക്ടോഡക്ഷന് ഇന്ചസന്റെശവവ്  പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോക്കേനി
വരുന.  ഇകപ്പെക്ടോള്  റബ്ബറനിചന്റെ  തക്ടോങ്ങുവനില  150  രൂപയക്ടോണവ്.
2015-16-ല്  പദ്ധതനിക്കേക്ടോയനി  അനുവദനിച  300  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  വനിതരണത്വം
ചചെയ്തുകേഴനിഞ.  3-10-2016  വചര  298295 റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്ക്കേവ്  പദ്ധതനിയുചടെ
പ്രകയക്ടോജനത്വം  ലഭനിചനിട്ടുണവ്.  2016  ജൂണ്  30-നവ്  അവസക്ടോനനിച  ഇഗൗ  പദ്ധതനിയുചടെ
ഒനക്ടോത്വംഘട്ടത്തനിചന്റെ  തുടെര്ചയക്ടോയനി  രണക്ടോത്വംഘട്ടത്വം  2016  ജൂചചല  1  മുതല്
ആരത്വംഭനിചനിട്ടുണവ്.  ഇഗൗ  പദ്ധതനിയനില്  ഇതുവചര  രജനിസ്റ്റര്  ചചെയ്യക്ടോത്ത  റബ്ബര്
കേര്ഷകേര്ക്കേവ്  രണക്ടോത്വംഘട്ടത്തനില്  രജനിസ്റ്റര്  ചചെയ്യക്ടോന്  ആവശഖ്യമക്ടോയ  നടെപടെനികേള്
ചചകേചക്കേക്ടോണ്ടുവരുന. 

നക്ടോളനികകേരവുമക്ടോയനി  ബനചപ്പെട്ട  പ്രശ്നത്വം  അകദ്ദേഹേത്വം  ഉനയനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.
നനിലവനില്  സത്വംസക്ടോനചത്ത  ചതരചഞടുത്ത  380  കൃഷനിഭവനുകേളനിലൂചടെ
കകേരചഫഡനിചന്റെ   സഹേകേരണകത്തക്ടോചടെയക്ടോണവ്  പചനക്ടോളനികകേര  സത്വംഭരണ  പദ്ധതനി
നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുനതവ്.  ഇത്തരത്തനില്  സത്വംഭരനിക്കുന  പചകത്തങ്ങ  സതയത്വംസഹേക്ടോയ
സത്വംഘങ്ങള്വഴനി  ചകേക്ടോപ്രയക്ടോക്കേനി  സൂക്ഷനിക്കുവക്ടോനുത്വം  അതവ്  കകേരചഫഡവ്  സത്വംസരനിചവ്
ചവളനിചചണ്ണയക്ടോക്കുനതനിനുമുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടെനവരുന.  നനിലവനിലള്ള
സത്വംഭരണകശഷനിയനിലത്വം  ഉലക്ടോദനകശഷനിയനിലത്വം  കേഴനിയുനത പചകത്തങ്ങ
സത്വംഭരനിക്കുനതനിനുത്വം  ചവളനിചചണ്ണയക്ടോക്കുനതനിനുമുള്ള  ശമങ്ങളക്ടോണവ്  സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ
കനതൃതതത്തനില് നടെനവരുനതവ്. 

ആസനിയക്ടോന് കേരക്ടോറനിചന്റെ അപകേടെക്ടോവസ സത്വംസക്ടോനത്തനിനവ് കബക്ടോദ്ധഖ്യചപ്പെടെക്ടോന്
കുറചനക്ടോളുകേചളടുതചവനതവ്  ഒരു  വസ്തുതയക്ടോണവ്.  ചതറക്ടോയ  നനിലപക്ടോടുകേള്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെവ്  സതശകേരനിക്കുനതനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണവ്  ഇത്തരത്വം  കേരക്ടോറുകേള്  നമ്മുചടെ
സത്വംസക്ടോനചത്ത  കദക്ടോഷകേരമക്ടോയനി  ബക്ടോധനിക്കുനതവ്.  ആസനിയക്ടോന്  കേരക്ടോറനില്
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കകേരളത്തനിചല  കേര്ഷകേചര  പ്രതനികൂലമക്ടോയനി  ബക്ടോധനിക്കുന  ഒകട്ടചറ  ഇനങ്ങള്
ഉള്ചക്കേക്ടോള്ളനിചനിരനിക്കുന.  എനക്ടോല്  കകേരളവുമക്ടോയനി  അതവ്  ചെര്ച  ചചെയനിരുനനില്ലെ.
പക്ടോര്ലചമന്റെനില് മക്ടോതമല്ലെ  മനനിസഭയനിലത്വം ചെര്ച ചചെയനില്ലെ എനക്ടോണവ് ആ ഘട്ടത്തനില്
അറനിയക്ടോന്  സക്ടോധനിചതവ്.  അതനിചന്റെ  ആപത്തവ്  നമള്  അനുഭവനിച
ചകേക്ടോണനിരനിക്കുകമ്പക്ടോഴക്ടോണവ്  ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ  അത്വംഗത്വം  ചൂണനിക്കേക്ടോണനിച  റശജനിയണല്
കകേക്ടോത്വംപ്രനിചഹേന്സശവവ്  എക്കേകണക്ടോമനികേവ്  പക്ടോര്ട്ടവ്ണര്ഷനിപ്പെവ്  എന   സതതന
വഖ്യക്ടോപക്ടോരകേരക്ടോറുമക്ടോയനി  ബനചപ്പെട്ടവ്  വനിഷയത്വം  വനതവ്.  ചെര്ചകേള്  പൂര്ത്തശകേരനിചവ്
കേരക്ടോറനികലര്ചപ്പെടെണചമനക്ടോണവ്  ലക്ടോകവക്ടോസനില്  നടെന  13-ാം  വട്ട  ചെര്ചയുചടെ
തശരുമക്ടോനത്വം. എനക്ടോല് കേരക്ടോറനില് ഏര്ചപ്പെടെക്ടോന് കപക്ടോകുനചവനക്ടോണവ് വഖ്യകമക്ടോകുനതവ്.
അതനിലള്ള  ഏറവുത്വം  പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട  വഖ്യവസ  ഇറക്കുമതനി  തശരുവ  ഇല്ലെക്ടോതക്ടോക്കേണ
ചമനള്ളതക്ടോണവ്.  ഇതവ് നമ്മുചടെ സത്വംസക്ടോനചത്ത കൂടുതല് പ്രതനികൂലമക്ടോയനിബക്ടോധനിക്കുത്വം.
ഇനവ്  നനിലവനിലള്ള  എല്ലെക്ടോ  ഇറക്കുമതനി  തശരുവകേളുത്വം  പൂജഖ്യത്വം  ശതമക്ടോനമക്ടോക്കേക്ടോനക്ടോണവ്
തശരുമക്ടോനനിചനിരനിക്കുനതവ്.  അങ്ങചനവനക്ടോല്  നമ്മുചടെ രക്ടോജഖ്യചത്ത  കേക്ടോര്ഷനികേരത്വംഗവുത്വം
ഇവനിടെചത്ത  കൃഷനിചയ ആശയനിചകേഴനിയുന  വഖ്യവസക്ടോയ  രത്വംഗങ്ങളനിചലല്ലെക്ടോത്വം
കദക്ടോഷഫലങ്ങളുണക്ടോകുചമനതവ്  വസ്തുതയക്ടോണവ്.  നമ്മുചടെ  പ്രക്ടോഥമനികേ  കമഖലയക്ടോയ
കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലയുചടെ  തകേര്ച  ഒരുതരത്തനിലത്വം  രക്ടോജഖ്യത്തനിനവ്  ഗുണകേരമക്ടോകേനില്ലെ.
ഇകപ്പെക്ടോഴുള്ള ഇറക്കുമതനിചങത്വം ആര്.സനി.ഇ.പനി.  കേരക്ടോറനില് കുറയ്ക്കുനതവ് കകേരളത്തനിചല
തക്ടോലരഖ്യത്തനിനവ്  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുത്വം  എതനിരക്ടോണവ്.  ഇഗൗ  പ്രശ്നത്വം  ഉയര്നവന
ഘട്ടത്തനില്ത്തചന  ഇക്കേക്ടോരഖ്യത്വം  സത്വംസക്ടോന  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  കകേന്ദ്ര  വക്ടോണനിജഖ്യ
വകുപ്പുമനനിചയ ധരനിപ്പെനിക്കുകേയുത്വം കരഖക്ടോമൂലത്വം കേത്തവ് നല്കുകേയുത്വം ചചെയനിട്ടുണവ്.  ആര്.
സനി.  ഇ.  പനി.  കേരക്ടോര്കപക്ടോലള്ള  വക്ടോണനിജഖ്യക്കേരക്ടോറനില്  ഏര്ചപ്പെടുനതനിനുമുമ്പവ്
സത്വംസക്ടോനങ്ങളുചടെ  അഭനിപ്രക്ടോയത്വം  ആരക്ടോയണചമന  കേക്ടോരഖ്യത്തനില്  സര്ക്കേക്ടോര്  ഉറച
നനില്ക്കുകേയക്ടോണവ്.  കകേരളത്തനിചല  കേര്ഷകേരുചടെ  തക്ടോലരഖ്യങ്ങള്  സത്വംരക്ഷനി
കക്കേണതക്ടോയനിട്ടുണവ്.  ഇക്കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കേക്ടോരനികനക്ടോടെവ്  ഇതനിനകേത്വം
ആവശഖ്യചപ്പെട്ടനിട്ടുണവ്, ഇനനിയുത്വം ആവശഖ്യചപ്പെടുനതക്ടോണവ്. ഇത്തരത്വം കേക്ടോരഖ്യങ്ങളനില് കേക്ഷനി
രക്ടോഷശയത്തനിനതശതമക്ടോയനി   ഒനനിചനനിനകൂകടെ  എനവ്  ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ  അത്വംഗത്വം
ഇവനിചടെ  കചെക്ടോദനിച.  അതക്ടോണവ്  നമ്മുചടെ  നക്ടോട്ടനില്  കവണതവ്.  നമ്മുചടെ  നക്ടോടെനിചന്റെയുത്വം
കേര്ഷകേരുചടെയുത്വം തക്ടോലരഖ്യത്വം സത്വംരക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനി നക്ടോടെക്ടോചകേ ഒനനിചനനില്ക്കേക്ടോന്
തയ്യക്ടോറക്ടോകേണചമനതചനയക്ടോണവ് സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ സുചെനിനനിതമക്ടോയ അഭനിപ്രക്ടോയത്വം.

ശശ  .    കമക്ടോന്സവ്  കജക്ടോസഫവ്:  സര്,  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട മുഖഖ്യമനനി ഇക്കേക്ടോരഖ്യത്തനില്
വളചര  കപക്ടോസനിറശവക്ടോയനി   ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  നനിലപക്ടോടെവ്   വഖ്യകമക്ടോക്കുകേയുണക്ടോയനി.
സത്വംസക്ടോനചത്ത  കേര്ഷകേരുചടെ  തക്ടോലരഖ്യത്വം  സത്വംരക്ഷനിക്കുനതനിനവ്   രക്ടോഷശയത്തനിന
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തശതമക്ടോയനി  കയക്ടോജനിചവ്  പ്രവര്ത്തനികക്കേണതനിചനക്കുറനിചള്ള  അകദ്ദേഹേത്തനിചന്റെ
അഭനിപ്രക്ടോയചത്ത  ഞങ്ങള്  സതക്ടോഗതത്വം  ചചെയ്യുകേയക്ടോണവ്.  ആ  നല്ലെ  നനിലപക്ടോടെവ്
യക്ടോഥക്ടോര്തഖ്യമക്ടോക്കുനതനിനുകവണനി  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കനതൃതതത്തനില്  റബ്ബറനിചന്റെയുത്വം
പക്ടോകമക്ടോയനിലനിചന്റെയുത്വം  ഇറക്കുമതനി  അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുകേ  എനള്ളതക്ടോണവ്  ഇകപ്പെക്ടോള്
ചചെകയ്യണതവ്.  ഈ കേരക്ടോര്  നനിലവനില് വരക്ടോന് കപക്ടോകുനചവനവ്  അങ്ങവ്  സൂചെനിപ്പെനിച.
അതനിനുമുമ്പുതചന  ഇവനിചടെ  റബ്ബറനിചന്റെയുത്വം  പക്ടോകമക്ടോയനിലനിചന്റെയുത്വം  ഇറക്കുമതനി
നനിര്ബക്ടോധത്വം  തുടെരുകേയക്ടോണവ്.  ഇതവ്  അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കേക്ടോന്  കേഴനിയുന  വനിധത്തനിലള്ള
ശകമക്ടോയ ഇടെചപടെല  ണക്ടോകേണത്വം.  അകതക്ടോചടെക്ടോപ്പെത്വം  അങ്ങവ്   ചൂണനിക്കേക്ടോണനിച  വളചര
പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട  ഒരു  കേക്ടോരഖ്യമുണവ്,  കേരക്ടോര്  നനിലവനില്  വരുനതനിനുമുമ്പവ്
സത്വംസക്ടോനങ്ങകളക്ടോടെവ്  ആകലക്ടോചെനിക്കേക്ടോന്  തയ്യക്ടോറക്ടോകേക്ടോത്തതവ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
ജനക്ടോധനിപതഖ്യവനിരുദ്ധ നനിലപക്ടോടുകേള്മൂലമക്ടോണവ് എനളളതവ്.  കകേരളത്തനിചന്റെ ശകമക്ടോയ
നനിലപക്ടോടുത്വം  പ്രതനികഷധവുത്വം  അറനിയനിക്കേക്ടോനുത്വം  ചെര്ചയുചടെ  ആവശഖ്യകേത
ഉയര്ത്തനിപ്പെനിടെനിക്കേക്ടോനുത്വം  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  മുഖഖ്യമനനിയുചടെയുത്വം  പ്രതനിപക്ഷ
കനതക്ടോവനിചന്റെയുത്വം  കനതൃതതത്തനില്  കേക്ഷനികനതക്ടോക്കേനക്ടോര്  കചെര്നവ്  ഒരു
സര്വ്വകേക്ഷനിസത്വംഘത്വം  പ്രധക്ടോനമനനി  ഉള്ചപ്പെചടെയുളളവചര  കേക്ടോണുനതനിനവ്  നനിലപക്ടോടെവ്
സതശകേരനിക്കുകമക്ടോ?  അങ്ങചന  ചചെയക്ടോല്  ഏറവുത്വം  വലനിചയക്ടോരു  കേക്ടോരഖ്യമക്ടോയനി  ഞങ്ങള്
അതനിചന  കേക്ടോണുത്വം.  ഇറക്കുമതനി  അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുനതുള്ചപ്പെചടെയുളള  പ്രശ്നങ്ങള്
കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  ശദ്ധയനില്  ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്  കേഴനിയണത്വം.  പ്രകതഖ്യകേനിചവ്
റബ്ബറനിചന്റെയുത്വം പക്ടോകമക്ടോയനിലനിചന്റെയുത്വം ഇറക്കുമതനി. 

ശശ  .   പനിണറക്ടോയനി വനിജയന്: സര്,  ഇക്കേക്ടോരഖ്യത്തനില് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിനുകമല്
സമര്ദ്ദേത്വം  ചചെലതകേ  എനതവ്  ഒഴനിചകൂടെക്ടോനക്ടോവക്ടോത്തതക്ടോണവ്.  അതനിനുതകുന  ഏതവ്
മക്ടോര്ഗവുത്വം സതശകേരനിക്കേക്ടോവുനതക്ടോണവ്. 

III. സബ്മനിഷന്

(1) പക്ഷനിപ്പെനനി
മനി  .    സശക്കേര്:  ഇകത  വനിഷയത്വം  സത്വംബനനിചവ്  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  കതക്ടോമസവ്

ചെക്ടോണനിയുത്വം  കനക്ടോട്ടശസവ് നല്കേനിയനിട്ടുണവ്. 
പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവവ്  (ശശ  .    രകമശവ്  ചചെനനിത്തല  ):  സര്,  ആലപ്പുഴ ജനില്ലെയനില്

കുട്ടനക്ടോടെവ്,  അപ്പെര്-കുട്ടനക്ടോടെവ്  കമഖലയനില്  ഭശതനി  വനിതചചകേക്ടോണവ്  തക്ടോറക്ടോവുകേളനിചല
പക്ഷനിപ്പെനനിബക്ടോധ  രൂക്ഷമക്ടോകുകേയക്ടോണവ്.  എചന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലത്തനിചല
പള്ളനിപ്പെക്ടോടെവ്,  ചചെറുതന,  കുട്ടനക്ടോടെവ്  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലത്തനിചല  തകേഴനി,
രക്ടോമങരനി,  ചചകേനടെനി,  നശലത്വംകപരൂര് തുടെങ്ങനിയ  പ്രകദശങ്ങളനിലക്ടോണവ്  പക്ഷനിപ്പെനനി
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എനറനിയചപ്പെടുന  H5 N8  ചചവറസവ് മൂലമുണക്ടോകുന കരക്ടോഗത്വം ബക്ടോധനിചവ് തക്ടോറക്ടോവുകേള്
ചെചത്തക്ടോടുങ്ങുനതവ്.  കനിസ്തുമസവ്  സശസണക്ടോയതുചകേക്ടോണവ്  ഇകപ്പെക്ടോള്  ധക്ടോരക്ടോളത്വം
തക്ടോറക്ടോവുകേചള  കേര്ഷകേര്  വളര്തകേയക്ടോണവ്.  കേഴനിഞവര്ഷത്വം  പതലക്ഷത്വം
തക്ടോറക്ടോവുകേചളയക്ടോണവ്  കനിസ്തുമസവ്  സശസണനില്  വനിറതവ്.  എനക്ടോല്  കേര്ഷകേരുചടെ
പ്രതശക്ഷകേചള  തകേര്തചകേക്ടോണവ്  ആയനിരക്കേണക്കേനിനവ്  തക്ടോറക്ടോവുകേള്
ചെചത്തക്ടോടുങ്ങുകേയക്ടോണവ്. 2014-ല് പക്ഷനിപ്പെനനി പടെര്നപനിടെനിചകപ്പെക്ടോള് ലക്ഷക്കേണക്കേനിനവ്
തക്ടോറക്ടോവുകേചളയക്ടോണവ്  ചകേക്ടോചനക്ടോടുക്കേനിയതവ്.   ദുരനിതക്ടോശതക്ടോസ  ഇനത്തനില്  ഇകപ്പെക്ടോള്
നല്കേനിയ  മൂന ലക്ഷത്വം രൂപ തശചര അപരഖ്യക്ടോപ്തമക്ടോണവ്.  ശശ.  ചകേ.  ചകേ.  രക്ടോമചെന്ദ്രന്
നക്ടോയര് എത്വം.എല്.എ.  അകദ്ദേഹേത്തനിചന്റെ മണ്ഡലമക്ടോയ ചചെങ്ങന്നൂരനിചല ചചെനനിത്തല
പഞക്ടോയത്തനില്  കരക്ടോഗത്വം  ബക്ടോധനിക്കേക്ടോത്ത  തക്ടോറക്ടോവുകേചള  മറവ്  സലങ്ങളനികലക്കേവ്
മക്ടോറ്റുനതനിനുള്ള  ബുദ്ധനിമുട്ടവ്  എചന്റെ  ശദ്ധയനില്ചപ്പെടുതകേയുണക്ടോയനി.  കേഴനിഞ
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേക്ടോലത്തവ്  ഇതനിനക്ടോയനി  രണ്ടുകകേക്ടോടെനി  രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.
രണ്ടുമക്ടോസത്തനില് തക്ടോചഴ പ്രക്ടോയമുള്ളവയ്ക്കവ്  100  രൂപ വശതവുത്വം  രണ്ടുമക്ടോസവുത്വം അതനിനവ്
മുകേളനിലത്വം പ്രക്ടോയമുള്ളവയ്ക്കവ് 200 രൂപ വശതവുത്വം വളര്തപക്ഷനികേള്ക്കേവ് നഷ്ടപരനിഹേക്ടോരത്വം
നല്കുകേയുണക്ടോയനി.  അകതക്ടോചടെക്ടോപ്പെത്വം  കരക്ടോഗബക്ടോധനിത  പ്രകദശങ്ങളനിചല
ഹേക്ടോചറനികേളനിലള്ള മുട്ടകേളുത്വം മുട്ടക്കുഞങ്ങളുത്വം നശനിപ്പെനിക്കുനതനിനവ്  5  രൂപ നനിരക്കേനില്
നഷ്ടപരനിഹേക്ടോരത്വം നല്കേനി.  പക്ഷനിപ്പെനനിയുചടെ പ്രക്ടോഥമനികേ ലക്ഷണത്വം കേണകപ്പെക്ടോള് തചന
മുന്കേരുതചലടുക്കേക്ടോന് ചചവകേനി എന ആകക്ഷപത്വം നനിലവനിലണവ്.

അക്കേക്ടോരഖ്യത്വം  ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ മനനി  പരനികശക്ടോധനിക്കേണത്വം.  ചെത്ത തക്ടോറക്ടോവുകേചള
ഉടെന്  സത്വംസരനിക്കേക്ടോനുള്ള  നടെപടെനി  സതശകേരനിക്കേണത്വം.  ചെത്ത  തക്ടോറക്ടോവുകേചള
അവനിചടെത്തചന കുഴനിചനിടുനതവ് കരക്ടോഗത്വം പടെര്നപനിടെനിക്കേക്ടോന് കേക്ടോരണമക്ടോകുത്വം.

ആകരക്ടോഗഖ്യവകുപ്പെവ്  ജശവനക്കേക്ടോര്  ബശചനിത്വംഗവ്  പഗൗഡര്  തളനിക്കുകേ  മക്ടോതമക്ടോണവ്
ചചെയ്തുചകേക്ടോണനിരനിക്കുനതവ്.  ശക്ടോസശയമക്ടോയ  പരനികശക്ടോധന  ഇക്കേക്ടോരഖ്യത്തനില്
ആവശഖ്യമക്ടോണവ്.   എല്ലെക്ടോ  രണ്ടുവര്ഷത്വം  കൂടുകമ്പക്ടോഴുത്വം  ഈ  കരക്ടോഗത്വം  കുട്ടനക്ടോടെവ്-അപ്പെര്
കുട്ടനക്ടോടെവ്  കമഖലകേളനി ല്  ഉണക്ടോകുനചവനതവ്  ഗുരുതരമക്ടോയനി  കേക്ടോകണണതക്ടോണവ്.  ഈ
കേര്ഷകേരുചടെ  വക്ടോയ്പകേള്  എഴുതനിത്തള്ളുനതനിനുത്വം  ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനുമുള്ള  ശമത്വം
സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ  ഭക്ടോഗതനനിനമുണക്ടോകേണത്വം.  അകതക്ടോചടെക്ടോപ്പെത്വം  ആലപ്പുഴ  ജനില്ലെയനില്
പക്ഷനിപ്പെനനി  പരനികശക്ടോധനിക്കേക്ടോനുള്ള  ലക്ടോബവ്   സക്ടോപനിക്കേണത്വം.  കഭക്ടോപ്പെക്ടോലനികലക്ടോ
ബക്ടോത്വംഗ്ലൂരനികലക്ടോ  ഉള്ള  ലക്ടോബുകേചളയക്ടോണവ്  ഇതനിനക്ടോയനി  ആശയനിക്കുനതവ്.  കുട്ടനക്ടോട്ടനില്
ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിചയ  നനികയക്ടോഗനിചവ്  ശക്ടോസശയമക്ടോയ  നനിലയനില്  ഇതനിചന്റെ
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കേക്ടോരണങ്ങള്  കേചണത്തനി  ഭക്ടോവനിയനില്  ഇതവ്  ആവര്ത്തനിക്കേക്ടോതനിരനിക്കേക്ടോനുള്ള  നടെപടെനി
സതശകേരനിക്കേണത്വം.  ആയനിരക്കേണക്കേനിനവ്  തക്ടോറക്ടോവുകേചളയക്ടോണവ്  ഇകപ്പെക്ടോള്  കരക്ടോഗത്വം
ബക്ടോധനിചനിരനിക്കുനതവ്.  കേര്ഷകേര്  വളചരകയചറ  പ്രതനിസനനിയനിലക്ടോണവ്.  ഇക്കേക്ടോരഖ്യത്തനില്
ധനസഹേക്ടോയത്വം  നല്കുനതനിനുത്വം  മറ്റുത്വം   അടെനിയനര  നടെപടെനി  ഉണക്ടോകേണചമനവ്  ഞക്ടോന്
ഗവണ്ചമന്റെനികനക്ടോടെവ് അഭഖ്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണവ്.

വനവുത്വം മൃഗസത്വംരക്ഷണവുത്വം മൃഗശക്ടോലകേളുത്വം വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ചകേ  .    രക്ടോജു):  സര്,
ആലപ്പുഴ  ജനില്ലെയനിചല  തകേഴനി  പഞക്ടോയത്തനിലത്വം  ചതക്ടോട്ടടുത്ത  പഞക്ടോയതകേളനിലത്വം
പക്ഷനികേളനില്  കരക്ടോഗലക്ഷണത്വം  കേണതനിചനതടെര്നവ്  വനിശദമക്ടോയ
പരനികശക്ടോധനകേള്ക്കേക്ടോയനി സക്ടോമ്പനിള്  കശഖരനിചവ് തനിരുവല്ലെയനിചല പക്ഷനികരക്ടോഗ നനിര്ണ്ണയ
ലകബക്ടോറട്ടറനിയനിലത്വം   പക്ടോകലക്ടോടെവ്  ചെശഫവ്  ഡനിസശസവ് ഇന്ചവസ്റ്റനികഗഷന്   ഒക്ടോഫശസനിലത്വം
അയയ്ക്കുകേയുണക്ടോയനി.  പ്രക്ടോഥമനികേ  പരനികശക്ടോധനയനില്  പക്ഷനി  പനനിയക്ടോചണന
നനിഗമനത്തനിചലത്തനിചയങനിലത്വം  അതവ്  സനിരശകേരനിക്കുനതനിനുകവണനി  22-10-2016-ല്
ബക്ടോത്വംഗ്ലൂരനിചല സകതണ് റശജനിയണല് ഡനിസശസവ് ഡയകഗക്ടോസ്റ്റനികേവ് ലകബക്ടോറട്ടറനിയനികലയ്ക്കുത്വം
23-10-2016-ല് കഭക്ടോപ്പെക്ടോലനിചല ലകബക്ടോറട്ടറനിയനികലയ്ക്കുത്വം  പ്രകതഖ്യകേ ദൂതന്വശത്വം  സക്ടോമ്പനിള്
നല്കേനിയനിരുന.  ഇതുസത്വംബനനിചവ്  സനിതനിഗതനികേള്  വനിലയനിരുതനതനിനക്ടോയനി
മുഖഖ്യമനനിയുചടെ  അദ്ധഖ്യക്ഷതയനില്  24-10-2016-ല്  കചെര്ന  കയക്ടോഗത്തനില്
എചനക്കൂടെക്ടോചത   കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി,  വകുപ്പെവ്  ചസകട്ടറനിമക്ടോര്,  ചഹേല്ത്തവ്
ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുചമന്റെനിചല  ഉകദഖ്യക്ടോഗസര്,   മൃഗസത്വംരക്ഷണ  വകുപ്പെവ്  ഉകദഖ്യക്ടോഗസര്  എനനിവര്
പചങടുത്തനിരുന.  കരക്ടോഗബക്ടോധ  നനിയനനിക്കുനതനിനക്ടോവശഖ്യമക്ടോയ  നടെപടെനികേള്
സതശകേരനിക്കേക്ടോനുത്വം  തക്ടോറക്ടോവുകേചള  culling-നവ് വനികധയമക്ടോകക്കേണ  സക്ടോഹേചെരഖ്യമുണക്ടോയക്ടോല്
കേര്ഷകേര്ക്കേവ്   മുന്കേക്ടോലചത്തകപ്പെക്ടോചല  നഷ്ടപരനിഹേക്ടോരത്വം  നല്കേക്ടോനുത്വം  തശരുമക്ടോനനിച.
പക്ഷനിപ്പെനനി  ഒരു  ചചവറസവ്  കരക്ടോഗമക്ടോണവ്.  'ഇന്ഫ്ലുവന്സക്ടോ  ചചടെപ്പെവ്  എ'  എന  ഒരു
ചചവറസക്ടോണവ്  ഈ  കരക്ടോഗത്വം  പരതനതവ്.   ഈ  ചചവറസനിനവ്  പല  വകേകഭദങ്ങളുണവ്.
വകേകഭദങ്ങളുചടെ  വഖ്യതഖ്യക്ടോസമനുസരനിചവ്  ഇവ   മക്ടോരകേമക്ടോകുകേകയക്ടോ  മനുഷഖ്യരനികലയ്ക്കവ്
പകേരുകേകയക്ടോ  ചചെയ്യക്ടോത്വം.  ആലപ്പുഴയനില്  ഇകപ്പെക്ടോള്  സനിരശകേരനിചനിട്ടുള്ളതവ്  H5  N8
ചചവറസക്ടോണവ്,  ഇവ മക്ടോരകേമല്ലെ.  ഇതവ്  മനുഷഖ്യരനികലയ്ക്കവ്  ഇതുവചര പകേര്നനിട്ടനില്ലെ.  ഒകനക്ടോ
രകണക്ടോ  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പവ്  ആലപ്പുഴയനില്  ഇത്തരത്വം  പക്ഷനിപ്പെനനി  പടെര്ന  ഒരു
സത്വംഭവമുണക്ടോയനിരുന.  മനുഷഖ്യരനികലയ്ക്കുകൂടെനി  പകേരക്ടോനനിടെയുള്ള  ചചവറസക്ടോണവ്  അനവ്
കേചണത്തനിയതവ്.  24-ാം  തശയതനി  ഇവനിചടെ  കയക്ടോഗത്വം  കചെര്നതനിനുപുറകമ  ചതക്ടോട്ടടുത്ത
ദനിവസത്വം  ആലപ്പുഴ  ജനില്ലെയനില്  കേളകറുചടെ  കനതൃതതത്തനില്   മൃഗസത്വംരക്ഷണ  വകുപ്പെവ്
ഡയറകര് ഉള്പ്പെചടെ ബനചപ്പെട്ട എല്ലെക്ടോവരുത്വം പചങടുതചകേക്ടോണവ്  കയക്ടോഗത്വം കചെര്നനിരുന.
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ആലപ്പുഴ ജനില്ലെയനിചല തകേഴനി,  മുട്ടക്ടോര് എനശ സലങ്ങള് മൃഗസത്വംരക്ഷണ വകുപ്പെവ്
ഡയറകര്,  ജനില്ലെക്ടോ  മൃഗസത്വംരക്ഷണ  ഓഫശസര്,  ചെശഫവ്  ഡനിസശസവ്  ഇന്ചവസ്റ്റനികഗഷന്
ഓഫശസര്  എനനിവര്  സന്ദര്ശനിക്കുകേയുത്വം  കേര്ഷകേരുമക്ടോയനി  ആശയവനിനനിമയത്വം
നടെതകേയുത്വം അവരുചടെ പ്രശ്നങ്ങള് കകേള്ക്കുകേയുത്വം തനിരുവനനപുരചത്ത മൃഗസത്വംരക്ഷണ
വകുപ്പെവ് ഡയറകകററനില് കേണ്കട്രേക്ടോള് റത്വം ആരത്വംഭനിക്കുകേയുത്വം ചചെയ്തു.  ആലപ്പുഴ കേളകക്ട്രേറനില്
ഒരു  കേണ്കട്രേക്ടോള്  റത്വം  തുറനനിട്ടുണവ്.  തകേഴനിയനിലത്വം  ചതക്ടോട്ടടുത്ത  പഞക്ടോയതകേളനിലത്വം
കരക്ടോഗലക്ഷണങ്ങള് കേചണത്തനിയ കമഖലകേളനിചലല്ലെക്ടോത്വം കഡക്ടോകര്മക്ടോരുചടെ കനതൃതതത്തനില്
20  ദ്രുതകേര്മകസനചയ  വനിനഖ്യസനിചവ്  ഏരനിയ  തശരുമക്ടോനനിച  നല്കുകേയുണക്ടോയനി.
ഇപ്രക്ടോവശഖ്യവുത്വം  കദശക്ടോടെന  പക്ഷനികേളുചടെ  വരവനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ഡല്ഹേനിയനിലത്വം
രക്ടോജസക്ടോനനിലത്വം  പക്ഷനിപ്പെനനി  സനിരശകേരനിക്കേചപ്പെടുകേയുത്വം  പക്ഷനികേചള
ചകേക്ടോചനക്ടോടുക്കുകേയുമക്ടോണുണക്ടോയതവ്.  ഇത്തരത്വം കരക്ടോഗത്വം പനിടെനിചപട്ടക്ടോല് കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ
നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചളള   മുന്കേരുതലകേചളടുക്കേക്ടോന്  നമള്  ബക്ടോധഖ്യസരക്ടോണവ്.  10
ദനിവസകത്തക്കേവ്  കേര്ശന  നനിയനണത്വം  ഏര്ചപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണവ്.  20  ദ്രുതകേര്മകസന
രൂപശകേരനിചതനില്  6  എണ്ണത്വം അനതചന  പ്രവര്ത്തനത്വം  ആരത്വംഭനിചനിട്ടുണവ്.  പക്ഷനിപ്പെനനി
ബക്ടോധയുചടെ  സനിതനിവനിവരത്വം  കഡക്ടോകേക്യുചമന്റെവ്  ചചെയ്യക്ടോന്  ചവററനിനറനി  കഡക്ടോകര്മക്ടോചര
ചുമതലചപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണവ്.  കരക്ടോഗത്വം  ബക്ടോധനിച  പക്ഷനികേചള  മക്ടോറക്ടോനുത്വം  അവചയ
നശനിപ്പെനിക്കേക്ടോനുത്വം തശരുമക്ടോനനിച.  കരക്ടോഗത്വം പനിടെനിചപട്ടക്ടോല് ചെനികേനിതനിചവ് കഭദമക്ടോക്കേക്ടോന് പറനില്ലെ,
നശനിപ്പെനികച  മതനിയക്ടോകൂ.  കുട്ടനക്ടോടെനിചന്റെ  പ്രകതഖ്യകേത  പ്രതനിപക്ഷ  കനതക്ടോവനിനവ്
അറനിയക്ടോവുനതക്ടോണവ്.  അവനിചടെ കുഴനിചനിടുകേ പ്രയക്ടോസമക്ടോണവ്.  അവനിചടെ കൂടുതല് പ്രകദശവുത്വം
ചവള്ളമക്ടോണവ്.   മചണ്ണണ്ണ ഒഴനിചവ് കേത്തനിക്കുകേയക്ടോണവ് മുമ്പുത്വം ചചെയനിട്ടുള്ളതവ്.  

ശശ  .    ചകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷവ്  കുമക്ടോര്  : സര്,  തക്ടോറക്ടോവുകേചള  ചകേക്ടോനനിട്ടുകവണത്വം
കേത്തനികക്കേണതവ്,  ജശവകനക്ടോചടെ കേത്തനിക്കേരുതവ്.

ശശ  .   ചകേ  .   രക്ടോജു  : സര്, ചകേക്ടോനനിട്ടക്ടോണവ് കേത്തനിക്കുനതവ്.  കേഴനിഞ പ്രക്ടോവശഖ്യത്വം രണവ്
ലക്ഷത്തനിലധനികേത്വം  തക്ടോറക്ടോവുകേചളയക്ടോണവ്  ഇങ്ങചന  ചകേക്ടോനവ്  കേത്തനിചതവ്.  എനക്ടോല്
ഇപ്രക്ടോവശഖ്യത്വം  1500-ല്തക്ടോചഴ തക്ടോറക്ടോവുകേചള മക്ടോതകമ ചകേക്ടോകല്ലെണനിവനള.  തക്ടോറക്ടോവുകേള്
ഇകപ്പെക്ടോഴുത്വം  നനിരശക്ഷണത്തനിലക്ടോണവ്.  ഇനനിയുത്വം  കരക്ടോഗലക്ഷണങ്ങള്  കേക്ടോണനിക്കുന
തക്ടോറക്ടോവുകേളുചണങനില് അവചയ ചകേക്ടോകല്ലെണനിവരുത്വം.  

ശശ  .    രകമശവ്  ചചെനനിത്തല  : സര്,  നഷ്ടപരനിഹേക്ടോരത്വം  ചകേക്ടോടുക്കുനതവ്
എങ്ങചനയക്ടോണവ്?
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ശശ  .    ചകേ  .    രക്ടോജു  : സര്, അതവ് പറയക്ടോത്വം.  ഞക്ടോന് പറഞവ് തശര്നനില്ലെകല്ലെക്ടോ; രണവ്
മക്ടോസവുത്വം അതനിനവ് മുകേളനിലത്വം പ്രക്ടോയമക്ടോയ തക്ടോറക്ടോവനിനവ് 200 രൂപ വചര നഷ്ടപരനിഹേക്ടോരത്വം
ചകേക്ടോടുക്കേക്ടോന് ഇകപ്പെക്ടോള് നനിയമമുണവ്.  രണവ് മക്ടോസത്തനില് തക്ടോചഴ പ്രക്ടോയമുള്ള തക്ടോറക്ടോവനിനവ്
100  രൂപയുത്വം മുട്ടയ്ക്കവ്  5  രൂപയുത്വം ചകേക്ടോടുക്കേക്ടോനക്ടോണവ് നനിലവനിലള്ള നനിയമത്വം.  അതുമക്ടോയനി
ബനചപ്പെട്ട  യഥക്ടോര്ത  കേണക്കുകേള്  പരനികശക്ടോധനിക്കേചപ്പെകടെണതുണവ്.  കേഴനിഞ
പ്രക്ടോവശഖ്യത്വം  തക്ടോറക്ടോവുകേള്  ചെക്ടോകുനതനിചന്റെ  കേണക്കേവ്  ചപരുപ്പെനിചവ്  കേക്ടോണനിചതക്ടോയനി
അവനിചടെനടെന  ചെര്ചയനില്  പചങടുത്ത  കേര്ഷകേരുചടെ  ഭക്ടോഗതനനിനത്വം
അഭനിപ്രക്ടോയമുണക്ടോയനി.  ഓകരക്ടോ  കേര്ഷകേര്ക്കുത്വം  അവരുചടെ  തക്ടോറക്ടോവുകേചള  രജനിസ്റ്റര്
ചചെയതനിചന്റെ  കരഖകേളുണവ്.  അതനിചന്റെ  അടെനിസക്ടോനത്തനില്  പരനികശക്ടോധനിചവ്
നഷ്ടപരനിഹേക്ടോരത്വം  നല്കേക്ടോന്  ഗവണ്ചമന്റെവ്  തശരുമക്ടോനചമടുത്തനിട്ടുചണനവ്  ഈ
അവസരത്തനില് സഭചയ അറനിയനിക്കുകേയക്ടോണവ്.

മനി  .    സശക്കേര്  : ശശ.  കതക്ടോമസവ്  ചെക്ടോണനി,  അകങ്ങക്കേവ്  ഒരു  മനിനനിട്ടവ്
സത്വംസക്ടോരനിക്കേക്ടോവുനതക്ടോണവ്.

ശശ  .    കതക്ടോമസവ്  ചെക്ടോണനി  : സര്,  തക്ടോറക്ടോവവ്  കൃഷനിയുള്ളതവ്  കുട്ടനക്ടോട്ടനില്  മക്ടോതമല്ലെ.
കഡക്ടോ. ടെനി. എത്വം. കതക്ടോമസവ് ഐസകേനിചന്റെയുത്വം  ശശ. ജനി. സുധക്ടോകേരചന്റെയുത്വം ശശ. രകമശവ്
ചചെനനിത്തലയുചടെയുത്വം  ശശ.  സനി.  എഫവ്.  കതക്ടോമസനിചന്റെയുത്വം  മണ്ഡലങ്ങളനിലമുണവ്.
ഏറവുത്വം കൂടുതല് തക്ടോറക്ടോവവ്  കൃഷനിയുള്ള മണ്ഡലത്തനിചന്റെ പ്രതനിനനിധനി  ശശ.  മക്ടോതക്യു ടെനി.
കതക്ടോമസവ്  ആണവ്.  അകദ്ദേഹേത്വം  ഇകപ്പെക്ടോള്  ഇവനിചടെയനില്ലെ.  നനിരണതകേക്ടോചരയക്ടോണവ്
തക്ടോറക്ടോവുകേക്ടോചരനവ്  ഞങ്ങള്  വനിളനിക്കുനതവ്.  ഇതവ്  വലനിചയക്ടോരു  പ്രശ്നമക്ടോണവ്.
ആയനിരക്കേണക്കേനിനവ്  കുടുത്വംബങ്ങളക്ടോണവ്  തക്ടോറക്ടോവവ്  കൃഷനി  നടെത്തനി  ജശവനിക്കുനതവ്.
കദശക്ടോടെനപ്പെക്ഷനികേള്  വരചണനവ്  പറയക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കേനില്ലെ.  ഈ  കരക്ടോഗത്വം  ഇനവ്
തുടെങ്ങനിയചതക്ടോനമല്ലെ.  ഞക്ടോന്  കചെക്ടോറ്റുപക്ടോതവുത്വം  പനിടെനിചവ്  സ്കൂളനില്കപക്ടോകുന  കേക്ടോലത്തവ്
തക്ടോറക്ടോവുകേള് പനിടെയ്ക്കുനതുകേണനിട്ടവ്  ഉടെമസകരക്ടോടെവ്  ഓടെനിചചനപറയുത്വം  നനിങ്ങളുചടെ  തക്ടോറക്ടോവവ്
കേനിടെനപനിടെയ്ക്കുനചവനവ്.   അനവ്  H5  N1  അചല്ലെങനില്  H5  N8  എനക്ടോചണചനക്ടോനത്വം
ആര്ക്കുമറനിയനില്ലെ.  എനനിക്കേവ്  ഇവനിചടെ  ഇരനിക്കേക്ടോന്  ലജകതക്ടോനന.  കകേരളത്തനിചല
മനുഷഖ്യര് കലക്ടോകേത്തനിചല എല്ലെക്ടോ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളനിലമുണവ്.  ശക്ടോസത്വം വളര്നനിരനിക്കുന.  ഒരു
തക്ടോറക്ടോവനിനവ് അസുഖത്വം വനക്ടോല് കഭക്ടോപ്പെക്ടോലനിലക്ടോകണക്ടോ പരനികശക്ടോധനികക്കേണതവ്; ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട
മുഖഖ്യമനനിചയക്ടോനവ്  ശദ്ധനിക്കേണത്വം.  ഇതയുത്വം  കൃഷനിക്കേക്ടോരുള്ള,  ഇതയുത്വം  ആളുകേള്
തനിങ്ങനിപ്പെക്ടോര്ക്കുന,  കലക്ടോകേത്തനിചല  എല്ലെക്ടോ  ഭൂഖണ്ഡങ്ങളനിലത്വം  കപക്ടോയനി  കജക്ടോലനിചചെയ്യുന
ശക്ടോസജ്ഞനക്ടോരുള്ള  കകേരളത്തനില്  ഒരു  തക്ടോറക്ടോവനിനവ്  പനനി  വനക്ടോല്  പരനികശക്ടോധനിക്കേക്ടോന്
കഭക്ടോപ്പെക്ടോലനില്  വനിടെകണക്ടോ?  ഉടെന്  നടെപടെനിചയടുക്കേത്തക്കേ  രശതനിയനില്  അങ്ങവ്  ഇതനില്
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ഇടെചപടെണചമനവ്  അഭഖ്യര്തനിക്കുന.  ഇനചല  തകേഴനിയനില്  തക്ടോറക്ടോവനിചന  കുഴനിചനിടെക്ടോന്
ശമനിചവചര നക്ടോട്ടുകേക്ടോര് തടെഞ.  എനക്ടോണവ് പ്രശ്നത്വം; 500  തക്ടോറക്ടോവുള്ളതനില്  200  എണ്ണത്വം
മക്ടോതകമ  ചെത്തനിട്ടുള.   ബക്ടോക്കേനിയുള്ള  300  എണ്ണത്വം  എനവ്  ചചെയ്യുത്വം?   നക്ടോചള  ഇതവ്
ഓകരക്ടോനക്ടോയനി  ചെക്ടോകുത്വം.  അതുചകേക്ടോണവ്   ഇതനിചനചയല്ലെക്ടോത്വം  ചകേക്ടോനവ്  കുഴനിചമൂടെണചമനവ്
പറഞവ് നക്ടോട്ടുകേക്ടോര് ബഹേളത്വംവച.  അതുകൂടെനി അങ്ങവ് പരനികശക്ടോധനിചവ് ആവശഖ്യമക്ടോയ നടെപടെനി
സതശകേരനിക്കേണചമനവ് അഭഖ്യര്തനിചചകേക്ടോണവ്  നനിര്തന.

 ശശ  .    ചകേ  .    രക്ടോജു  : സര്,  പ്രക്ടോഥമനികേ  പരനികശക്ടോധനയ്ക്കുള്ള  സഗൗകേരഖ്യത്വം  ഇകപ്പെക്ടോള്
കകേരളത്തനിലണവ്.  പ്രക്ടോഥമനികേ  പരനികശക്ടോധനയനിലൂചടെ  പക്ഷനിപ്പെനനി  സനിരശകേരനിചക്ടോല്
തുടെര്നള്ള  കഫനല്  പരനികശക്ടോധനയ്ക്കവ്  ഇവനിചടെ  സഗൗകേരഖ്യമനി ല്ലെ.  അതനിചന്റെ  ലക്ടോബവ്
കഭക്ടോപ്പെക്ടോലനിലക്ടോണുള്ളതവ്.  ഇവനിടെചത്ത  പരനികശക്ടോധനയുചടെ  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകൂടെനി  അയച
ചകേക്ടോടുത്തക്ടോണവ്  കഫനകലസവ്  ചചെയതവ്.  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  ചമമ്പര്  പറഞകേക്ടോരഖ്യത്വം
മനസനിലക്ടോയനി.  നനിലവനില് ഈ സത്വംവനിധക്ടോനകമ ഉളചവനക്ടോണവ് ഞക്ടോന് പറഞതവ്.  നമുക്കേവ്
ലക്ടോബവ് സഗൗകേരഖ്യത്വം ഉണക്ടോകകേണതക്ടോണവ്.  

ശശ  .    രകമശവ്  ചചെനനിത്തല  : സര്,  ഇതവ്  മറ്റു  ജനില്ലെകേളനികലക്കേവ്  വഖ്യക്ടോപനിക്കുകേയക്ടോണവ്.
കകേക്ടോട്ടയത്വം  ജനില്ലെയനിചല  ഏറ്റുമക്ടോനൂര്  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡത്തനിചല  ആര്പ്പൂക്കേര,  അതനിരമ്പുഴ,
കവക്കേത്വം,  കേടുതരുത്തനി   മണ്ഡലങ്ങളനികലക്കുത്വം  പത്തനത്വംതനിട്ട  ജനില്ലെയനികലക്കുത്വം  ഇതവ്
വഖ്യക്ടോപനിക്കുകേയക്ടോണവ്.   ഇതവ്  മനുഷഖ്യരനികലക്കേവ് പകേരുചമന  കപടെനി  ആളുകേള്ക്കുണവ്.
അതുചകേക്ടോണവ്  ഇക്കേക്ടോരഖ്യത്തനില്  വളചര  ഗഗൗരവമക്ടോയ  ഒരു  ശക്ടോസശയ  പഠനത്തനിനുള്ള
സത്വംവനിധക്ടോനത്വം ഉണക്ടോകേണത്വം.  

ശശ  .    ചകേ  .    രക്ടോജു  : സര്,  വളചര  ഗഗൗരവമക്ടോയനി  സര്ക്കേക്ടോര്  ഇതനിചന
കേണതുചകേക്ടോണക്ടോണവ്  മുഖഖ്യമനനിയുചടെ  കനതൃ തതത്തനില്  തനിരുവനനപുരത്തവ്  കയക്ടോഗത്വം
കചെര്നവ് തശരുമക്ടോനചമടുത്തതവ്.

മുഖഖ്യമനനി  (ശശ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്):  സര്,  ഇതവ്  ഒരു  ദുരനമക്ടോയനി
ഇടെയ്ക്കനിടെക്കേവ്  സത്വംഭവനിചചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  മുമ്പുത്വം  പക്ഷനിപ്പെനനിയുചടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
അകനകേത്വം  പക്ഷനികേചള  ചകേക്ടോചനക്ടോടുകക്കേണതക്ടോയനിവനനിട്ടുണവ്.  ഇതവ്  പനിടെനിചപട്ടക്ടോല്
പക്ഷനികേചള  ചകേക്ടോല്ലുകേയല്ലെക്ടോചത  മറവ്  മക്ടോര്ഗചമക്ടോനമനില്ലെ  എനതക്ടോണവ്  വസ്തുത.
കൂട്ടകത്തക്ടോചടെ ചകേക്ടോനവ്  തശയനിലനികടെണ  അവസയക്ടോണുള്ളതവ്.  അവനിടെചത്ത
സക്ടോഹേചെരഖ്യമനുസരനിചവ്  ഇവചയ ദഹേനിപ്പെനിക്കുകേകയ മക്ടോര്ഗമുള.  അവനിചടെ കുഴനിചനിട്ടക്ടോല്
കൂടുതല്  പ്രശ്നങ്ങളുണക്ടോകുത്വം.  അക്കേക്ടോരഖ്യങ്ങളനികലക്കേല്ലെ  ഞക്ടോന്  കപക്ടോകുനതവ്.
ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ അത്വംഗത്വം ശശ. കതക്ടോമസവ് ചെക്ടോണനി ചൂണനിക്കേക്ടോണനിചതുകപക്ടോചല ഇതനിചന്റെ
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അവസക്ടോന  പരനികശക്ടോധനയ്ക്കവ്  നമ്മുചടെ  സത്വംസക്ടോനത്തവ്  സത്വംവനിധക്ടോനമനില്ലെക്ടോത്ത  ഒരു
അവസയുണവ്.  പതനിനക്ടോയനിരക്കേണക്കേനിനവ് തക്ടോറക്ടോവുകേളക്ടോണുളളതവ്.  ഇതവ്  ജനങ്ങളുചടെ
ഏറവുത്വം  വലനിചയക്ടോരു  ജശവസനക്ടോരണ  മക്ടോര്ഗമക്ടോയക്ടോണവ്  നനിലനനില്ക്കുനതവ്.
പക്ടോവചപ്പെട്ടവരക്ടോണവ്  ഈ  കമഖലയനിലള്ളതവ്.  കേഴനിഞ  തവണ  ഇത്തരചമക്ടോരു
ദുരനമുണക്ടോയ  ഘട്ടത്തനില്  ആ  പ്രകദശങ്ങചളക്ടോചക്കേ  ഞക്ടോന്  കനരനിട്ടവ്  കേണനിരുന.
പരനികശക്ടോധനക്ടോ  സത്വംവനിധക്ടോനത്വം  ഇവനിചടെ  ഉണക്ടോകുകേചയനതവ്  വളചര  പ്രധക്ടോനമക്ടോണവ്.
അക്കേക്ടോരഖ്യത്തനില്  എനവ്  ചചെയ്യക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുചമനവ്  ഗഗൗരവപൂര്വ്വത്വം  സത്വംസക്ടോന
സര്ക്കേക്ടോര് പരനികശക്ടോധനിക്കുനതക്ടോണവ്.

(2) വനിമക്ടോനത്തക്ടോവളത്വം

ശശ  .    രക്ടോജു  എബഹേക്ടോത്വം  : സര്,  പത്തനത്വംതനിട്ടയനില്  ഒരു  വനിമക്ടോനത്തക്ടോവളത്വം
കവണചമന ആവശഖ്യത്വം ഏറനിവരുന ഘട്ടമക്ടോണവ്.  ഗള്ഫവ് പ്രകദശങ്ങളനില് മക്ടോതമല്ലെ,
യൂകറക്ടോപ്പെവ്, അകമരനിക്കേ, ആകസ്ട്രേലനിയ തുടെങ്ങനിയ എല്ലെക്ടോ രക്ടോജഖ്യങ്ങളനിലത്വം പണനിചയടുക്കുന
ധക്ടോരക്ടോളത്വംകപര്  ഈ  പ്രകദശത്തവ്  അധനിവസനിക്കുനണവ്.  കകേക്ടോട്ടയത്വം  ടെഗൗണനിചന്റെയുത്വം
ചകേക്ടോല്ലെത്വം  ജനില്ലെയുചടെയുത്വം   ആലപ്പുഴ  ജനില്ലെയുചടെയുത്വം  കേനിഴക്കേന്  കമഖലകേളനിലള്ളവര്ക്കേവ്
ഏകേകദശത്വം  ഒരു  മണനിക്കൂര്ചകേക്ടോണവ്  പത്തനത്വംതനിട്ട  ജനില്ലെയനിചല വനിമക്ടോനത്തക്ടോവള
ത്തനിചലത്തക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുചമനതക്ടോണവ്  ഇതനിചന്റെ  ഏറവുത്വം  വലനിയ  പ്രകതഖ്യകേത.
ഗള്ഫനില്നനിനത്വം 4 മണനിക്കൂര് യക്ടോതചചെയവ് വനിമക്ടോനത്തക്ടോവളത്തനിചലതനവര് വശണ്ടുത്വം
4 മണനിക്കൂര് കൂടെനി യക്ടോതചചെയ്ചതങനികല പലരുകടെയുത്വം വശടുകേളനിചലത്തക്ടോന് സക്ടോധനിക്കൂ.
23-ാം  തശയതനി  രക്ടോവനിചല  11  മണനികയക്ടോടുകൂടെനി ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  മുഖഖ്യമനനിയുചടെയുത്വം
കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയുചടെയുത്വം  കനതൃതതത്തനില്  ആറന്മുള  പുഞയനില്
കൃഷനിയനിറക്കുനകതക്ടോടുകൂടെനി  ആറന്മുള  വനിമക്ടോനത്തക്ടോവളചമന  സതപത്വം  ചെരനിതത്തനിചന്റെ
തക്ടോളുകേളനികലയ്ക്കവ്  മക്ടോറക്ടോന്കപക്ടോകുകേയക്ടോണവ്.  പത്തനത്വംതനിട്ടയനില്  ഹേക്ടോരനിസണ്
പക്ടോകന്റെഷന്സവ്  ലനിമനിറഡനിചന്റെ കുമ്പഴ എകസ്റ്ററവ്,  ശബരനിമലയ്ക്കടുത്തവ്  ളക്ടോഹേ എകസ്റ്ററവ്,
ജനില്ലെകയക്ടോടെവ്  കചെര്നകേനിടെക്കുന  ബനിലശകവഴവ്  ചെര്ചനിചന്റെ  ചചെറുവള്ളനി  എകസ്റ്ററവ്
തുടെങ്ങനിയവചയല്ലെക്ടോത്വം  രണക്ടോയനിരത്വം  ഏക്കേറനിനവ്  മുകേളനിലള്ളതക്ടോണവ്.  ഒരക്ടോചളയുത്വം
കുടെനിയനിറകക്കേണതനില്ലെ,  പരനിസനിതനിക്കേവ്  കദക്ടോഷത്വം  ചചെയ്യുനതല്ലെ.  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട
മുഖഖ്യമനനി  ശബരനിമലയനില്  നടെത്തനിയ  ആമുഖ  പ്രസത്വംഗത്തനില്  എടുതപറഞതവ്
ശബരനിമലയ്ക്കടുത്തവ്  ഒരു  വനിമക്ടോനത്തക്ടോവളത്വം  എനതക്ടോണവ്.  നക്ടോട്ടുകേക്ടോര്ക്കുത്വം
തശര്തക്ടോടെകേര്ക്കുചമല്ലെക്ടോത്വം  ഈ  വനിമക്ടോനത്തക്ടോവളത്വം  വഴനി  ഏകേകദശത്വം  ഒരു  മണനിക്കൂര്ചകേക്ടോണവ്
പമ്പയനില്  എത്തക്ടോന്കേഴനിയുത്വം.  വളചര  പ്രക്ടോധക്ടോനഖ്യമുള്ള  സലങ്ങളക്ടോണവ്  ഇചതല്ലെക്ടോത്വം.
ആയതനിനക്ടോല്  വനിമക്ടോനത്തക്ടോവളനനിര്മക്ടോണത്തനിനവ്  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  ഭക്ടോഗതനനിനത്വം
അടെനിയനര ഇടെചപടെലണക്ടോകേണചമനവ് അഭഖ്യര്തനിക്കുന.
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മുഖഖ്യമനനി  (ശശ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്):  സര്,  പരനിസനിതനിക്കേവ്
കദക്ടോഷമനില്ലെക്ടോത്തതുത്വം  കുടെനിചയക്ടോഴനിപ്പെനിക്കേല്  ഇല്ലെക്ടോത്തതുമക്ടോയ  ഒരു  വനിമക്ടോനത്തക്ടോവളത്വം
പത്തനത്വംതനിട്ട  ജനില്ലെയനികലക്ടോ  പരനിസരപ്രകദശങ്ങളനികലക്ടോ  നനിര്മനിക്കേചപ്പെടുനതവ്
ശബരനിമല തശര്തക്ടോടെനത്തനിനവ് കൂടുതല് സഗൗകേരഖ്യപ്രദമക്ടോകുത്വം. ശബരനിമലയനിചലതന
ലക്ഷക്കേണക്കേനിനവ്  ആളുകേളനില്  ആയനിരക്കേണക്കേനിനുള്ളവചരങനിലത്വം  വനിമക്ടോനത്തനില്
വരക്ടോന് തക്ടോല്പ്പെരഖ്യചപ്പെടുത്വം. അത്തരചമക്ടോരു വനിമക്ടോനത്തക്ടോവളത്വം ശബരനിമല ആവശഖ്യത്തനിനവ്
വളചര  ഉതകുന  ഒനക്ടോയനിരനിക്കുത്വം.  ഓകരക്ടോ  ജനില്ലെയനിലത്വം  വനിമക്ടോനത്തക്ടോവളത്വം  എനതവ്
പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമല്ലെ.  വനിമക്ടോനത്തക്ടോവളത്വം  കപക്ടോലള്ള നനിര്മനിതനികേള്ക്കേവ്  പലതരത്തനിലള്ള
പഠനങ്ങള്  ആവശഖ്യമക്ടോണവ്.  അത്തരത്വം  പഠനങ്ങള്  നടെത്തനിയകശഷത്വം  ആവശഖ്യമക്ടോയ
നടെപടെനികേള് സതശകേരനിക്കുനതക്ടോണവ്.

(3) സര്ക്കേക്ടോര് ജശവനക്കേക്ടോര്ക്കേവ് ചപരുമക്ടോറചട്ടത്വം

ശശ  .    എത്വം  .    ഉമര്:  സര്,  ഭക്ടോരതത്തനിചന്റെ ഭരണഘടെനയുചടെ  309-ാം അനുകച്ഛേദ
പ്രകേക്ടോരമക്ടോണവ് സത്വംസക്ടോനത്തവ്  The Government Servants Conduct Rules 1960-ല്
നടെപ്പെനിലക്ടോക്കേനിയനിരനിക്കുനതവ്.  ഈ  റള്  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കേനിയനിട്ടവ്  ഇകപ്പെക്ടോള്  56  വര്ഷത്വം
പനിനനിട്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  അതനിനുകശഷത്വം  രക്ടോജഖ്യത്തവ്  നനിരവധനി  മക്ടോറങ്ങളുണക്ടോയനി.
1960-കേളനില്     ഇലകക്ട്രേക്ടോണനികവ് മശഡനിയ ഇല്ലെക്ടോയനിരുന. അതനിനുകശഷത്വം ഇലകക്ട്രേക്ടോണനികവ്
മശഡനിയക്ടോസവ് വന, പതമക്ടോധഖ്യമ രത്വംഗത്തവ് നനിരവധനി മക്ടോറങ്ങളുണക്ടോയനി.  എനക്ടോല് ഒരു
സര്ക്കേക്ടോര്  ജശവനക്കേക്ടോരന് സനിവനില്  സര്വ്വശസനിലക്ടോയക്ടോലത്വം സകബക്ടോര്ഡനികനറവ്
സര്വ്വശസനിലക്ടോയക്ടോലത്വം ഈ Code of Conduct  പക്ടോലനിക്കേചപ്പെടെക്ടോന്  ബക്ടോധഖ്യസനക്ടോണവ്.
പ്രസ്തുത ചെട്ടങ്ങളനില് ഒരു സര്ക്കേക്ടോര് ജശവനക്കേക്ടോരന് തചന്റെ ഔകദഖ്യക്ടോഗനികേ വനിവരങ്ങള്
ചപക്ടോതുസമൂഹേത്തനിനുമുനനില്  ചവളനിചപ്പെടുതനതവ്  കേര്ശനമക്ടോയനി  നനിയനനിചനിട്ടുണവ്.
അതനിചല റള്  3   പ്രകേക്ടോരത്വം  “Every Government servants shall at all times
maintain absolute  integrity  and  devotion to  duty.  Rule  22-  Government
servants shall not engage themselves in litigation where they have no direct
personal.....” Rule 56, 58 “Government servants shall not vindicate their
personal  grievances  to  the  press”എചനക്ടോചക്കേ  വഖ്യകമക്ടോയനി  പറയുനണവ്.
എനക്ടോല്  ഈ  അടുത്തകേക്ടോലത്തവ്  Code  of  Conduct  ഇചല്ലെന  വനിധത്തനില്
ഇത്തരക്കേക്ടോര്  ചപരുമക്ടോറനിചക്കേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ചെട്ടങ്ങളുത്വം  വഖ്യവസകേളുത്വം
ലത്വംഘനിചചകേക്ടോണവ്  ഉകദഖ്യക്ടോഗസര്  മക്ടോധഖ്യമങ്ങളനില്  പരസഖ്യപ്രസക്ടോവന  നടെതനതവ്
ഇകപ്പെക്ടോചഴക്ടോരു  നനിതഖ്യസത്വംഭവമക്ടോയനി  മക്ടോറനിചക്കേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഇത്തരത്വം
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കകേസുകേളനില് ചെനില ഉകദഖ്യക്ടോഗസര്ചക്കേതനിചര  സര്ക്കേക്ടോര് നടെപടെനി  സതശകേരനിക്കുനണവ്
എനതവ്  വസ്തുതയക്ടോണവ്.  സര്ക്കേക്ടോര്  നയങ്ങളുത്വം  ഭരണ രഹേസഖ്യങ്ങളുത്വം  ഉകദഖ്യക്ടോഗസര്
ചവളനിചപ്പെടുതനതവ്  നനിലവനിലള്ള  നനിയമത്തനിചല  കപക്ടോരക്ടോയ്മചകേക്ടോണക്ടോണവ്.  ഈ
നനിയമത്തനില് കപക്ടോരക്ടോയ്മകേളുചണങനില് അതവ് കേക്ടോലക്ടോനുസൃതമക്ടോയനി  പരനിഷ്കരനിക്കുകേയുത്വം
അതുവചര  നനിലവനിലള്ള  നനിയമത്വം  ഫലപ്രദമക്ടോയനി  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുകേയുത്വം  കവണത്വം.
ഉയര്ന  ഉകദഖ്യക്ടോഗസര്  പരസഖ്യമക്ടോയനി  പ്രസക്ടോവനകേള്  നടെതകേയക്ടോണവ്.
അടുത്തകേക്ടോലത്തവ് നടെന ഒരു സത്വംഭവത്വം പറഞവ് ഞക്ടോന് അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണവ്.
ഒരു സുപ്രശത്വം കകേക്ടോടെതനി ജഡ്ജനിചയ ഒരു മുതനിര്ന ഉകദഖ്യക്ടോഗസ കേണതനിചനതനിരക്ടോയനി
അഡതകക്കേറവ്  ജനറല്  പരസഖ്യപ്രസക്ടോവനയനിറക്കേനി.  പരസഖ്യപ്രസക്ടോവന  ഇറക്കേക്ടോന്
അഡതകക്കേറവ്  ജനറലനിനവ്  ഒരുപകക്ഷ അവകേക്ടോശമുണക്ടോയനിരനിക്കേക്ടോത്വം.  അതനിചനതനിരക്ടോയനി
ആ  ഉകദഖ്യക്ടോഗസയുചടെ  വനിശദശകേരണത്വം  പതങ്ങളനില്  വന.  ഇങ്ങചന
പതങ്ങളനില്ക്കൂടെനി  ഉനതരക്ടോയ ഉകദഖ്യക്ടോഗസരടെക്കേത്വം കേമമ്മ്യൂണനികക്കേഷന് നടെതനതവ്
സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെയുത്വം സനിവനില് സര്വ്വശസനിചന്റെയുത്വം സകബക്ടോര്ഡനികനറവ്  സര്വ്വശസനിചന്റെയുത്വം
അനസനിചന  ബക്ടോധനിക്കുനതക്ടോണവ്.  അതുചകേക്ടോണവ്  സര്ക്കേക്ടോര്  ഇതനില്  തക്കേതക്ടോയ
നടെപടെനി സതശകേരനിക്കേണചമനക്ടോണവ് എനനിക്കേവ് അഭഖ്യര്തനിക്കേക്ടോനുള്ളതവ്.

മുഖഖ്യമനനി  (ശശ  .    പനിണറക്ടോയനി വനിജയന്):  സര്,  1960-ചല കകേരള സര്ക്കേക്ടോര്
ജശവനക്കേക്ടോരുചടെ  ചപരുമക്ടോറചട്ടങ്ങളനിചല  ചെട്ടത്വം  74  പ്രകേക്ടോരത്വം  ഏചതക്ടോരു  സര്ക്കേക്ടോര്
ജശവനക്കേക്ടോരനുത്വം സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ മുന്കൂട്ടനിയുള്ള അനുമതനിയനില്ലെക്ടോചത തചന്റെ ഔകദഖ്യക്ടോഗനികേ
പ്രവര്ത്തനങ്ങകളയുത്വം  സതഭക്ടോവകത്തയുത്വം  കുറനിചള്ള  അപകേശര്ത്തനികേരമക്ടോയ  വനിമര്ശന
ങ്ങള്ചക്കേതനിചര  നഖ്യക്ടോയസമര്തനത്തനിനക്ടോയനി  ഏചതങനിലത്വം  കകേക്ടോടെതനികയകയക്ടോ
പതമക്ടോധഖ്യമങ്ങചളകയക്ടോ സമശപനിക്കേക്ടോന് പക്ടോടുള്ളതല്ലെ എനവ് വഖ്യവസ ചചെയനിട്ടുണവ്.  പ്രസ്തുത
ചപരുമക്ടോറചട്ടങ്ങളനിചല  ചെട്ടത്വം  60  (A)  പ്രകേക്ടോരത്വം  ഏചതക്ടോരു സര്ക്കേക്ടോര്  ജശവനക്കേക്ടോരനുത്വം
സര്ക്കേക്ടോര് അനുവര്ത്തനിക്കുന നയകത്തകയക്ടോ സര്ക്കേക്ടോര്  എടുക്കുന നടെപടെനികേകളകയക്ടോ
ചപക്ടോതുജനമധഖ്യത്തനില്  ചെര്ച  ചചെയ്യുവക്ടോകനക്ടോ  വനിമര്ശനിക്കുവക്ടോകനക്ടോ  പക്ടോടെനില്ലെക്ടോത്തതുത്വം
അങ്ങചനയുള്ള  ചെര്ചയനികലക്ടോ  വനിമര്ശനത്തനികലക്ടോ  യക്ടോചതക്ടോരു  രശതനിയനിലത്വം
പചങടുക്കുവക്ടോന്  പക്ടോടെനില്ലെക്ടോചയനത്വം  വഖ്യവസ  ചചെയനിട്ടുണവ്. ഇതവ്  പലകപ്പെക്ടോഴുത്വം
പക്ടോലനിക്കേചപ്പെടുനനിചല്ലെനകേക്ടോരഖ്യത്വം  ശദ്ധയനില്ചപ്പെട്ടതനിചന്റെ  അടെനിസക്ടോനത്തനില്
സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ മുന്കൂര് അനുവക്ടോദത്വം വക്ടോങ്ങക്ടോചത സര്ക്കേക്ടോര് നയങ്ങചളപ്പെറനി സര്ക്കേക്ടോര്
ജശവനക്കേക്ടോര് മക്ടോധഖ്യമങ്ങളനിലൂചടെ അഭനിപ്രക്ടോയപ്രകേടെനത്വം നടെതനതവ് വനിലക്കേനി കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശത്വം  നല്കേനിചക്കേക്ടോണവ്  2012-ല്  സര്ക്കുലര്  പുറചപ്പെടുവനിചനിട്ടുണവ്.  എനക്ടോല്
ഉത്തമ  വനിശതക്ടോസകത്തക്ടോചടെ  ഔകദഖ്യക്ടോഗനികേ  ചുമതലകേള്  നനിര്വ്വഹേനിക്കുനതനിചന്റെ
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ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  മക്ടോധഖ്യമങ്ങളനില്  പ്രസക്ടോവന  നടെത്തക്ടോന്  അഖനികലനഖ്യക്ടോ  സര്വ്വശസവ്
ഉകദഖ്യക്ടോഗസര്ക്കേവ് 1968-ചല അഖനികലനഖ്യക്ടോ സര്വ്വശസവ് ചപരുമക്ടോറചട്ടങ്ങളനിചല ചെട്ടത്വം 6
പ്രകേക്ടോരത്വം  സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ മുന്കൂര് അനുമതനി  ആവശഖ്യമനില്ലെ.  എനക്ടോല് സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ
നയപരമക്ടോയ തശരുമക്ടോനങ്ങകളകയക്ടോ പ്രവൃത്തനികയകയക്ടോ വനിമര്ശനിക്കേക്ടോന് ചെട്ടത്വം 7 പ്രകേക്ടോരത്വം
അനുമതനിയനില്ലെ.  ഉകദഖ്യക്ടോഗസര്  സര്ക്കേക്ടോരനിചനകയക്ടോ  സര്ക്കേക്ടോര്  നയങ്ങചളകയക്ടോ
വനിമര്ശനിചവ് മക്ടോധഖ്യമങ്ങളനില് പ്രസക്ടോവന നടെതനതവ് ശദ്ധയനില്ചപ്പെട്ടക്ടോല് ഉചെനിതമക്ടോയ
നടെപടെനി സതശകേരനിക്കുനതക്ടോണവ്.

ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  അത്വംഗത്വം  അഡതകക്കേറവ്  ജനറല്  നടെത്തനിയ  ഒരു
പ്രസക്ടോവനചയക്കുറനിചവ് പറ ഞ. അഡതകക്കേറവ് ജനറല് അകദ്ദേഹേത്തനില് നനിക്ഷനിപ്തമക്ടോയ
ഉത്തരവക്ടോദനിതതത്വം  വചചകേക്ടോണക്ടോണവ്  ആ നനിലപക്ടോചടെടുത്തതവ്.  കേക്ടോരണത്വം ഒരു വനിവക്ടോദത്വം
ഉയര്നവന.  സഗൗമഖ്യ  കകേസുമക്ടോയനി  ബനചപ്പെട്ടവ്  സുപ്രശത്വം  കകേക്ടോടെതനിയനില്  കകേസവ്
നടെക്കുന സമയത്തവ്  ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ ജസ്റ്റശസവ്  മക്ടോര്ക്കേകണയ കേഠ്ജുവനിചന  ഒരു
കപക്ടോലശസവ് ഉകദഖ്യക്ടോഗസ കേണ പ്രശ്നവുത്വം അക്കൂട്ടത്തനില് പഴചയക്ടോരു ജഡ്ജനിചയ കേണ
പ്രശ്നവുത്വം  ഉയര്നവന.  അതവ്  വല്ലെക്ടോചത്തക്ടോരു  പ്രശ്നമക്ടോയനി  മക്ടോധഖ്യമങ്ങളനില്
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുചചെയ്തു.  എന്തുചകേക്ടോണക്ടോണവ്  അങ്ങചന  കേക്ടോണക്ടോന്  ഇടെയക്ടോയചതന
വനിശദശകേരണമക്ടോണവ് അഡതകക്കേറവ് ജനറല് നല്കേനിയതവ്. അതവ് അഡതകക്കേറവ് ജനറകലക്ടോ
കപ്രക്ടോസനികേമ്മ്യൂഷകനക്ടോ  അറനിഞചകേക്ടോണ്ടുള്ള  സന്ദര്ശനമക്ടോയനിരുനനില്ലെ.  അതക്ടോയതവ്  ഈ
കകേസുമക്ടോയനി ബനചപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സന്ദര്ശനമല്ലെ എനതവ് ആ കകേസനിചന്റെ തക്ടോല്പരഖ്യത്വം
മുന്നനിര്ത്തനി  വഖ്യകമക്ടോകക്കേണതക്ടോയനിരുന.  എനക്ടോല്  അങ്ങവ്  പറഞ  ഒരുകേക്ടോരഖ്യത്വം
ശരനിയക്ടോണവ്.  അതവ്  മനസനിലക്ടോക്കേക്ടോന്  ബനചപ്പെട്ടവര്ക്കേവ്  കേഴനിഞനില്ലെ  എനതവ്
പനിനശടുള്ള  പ്രതനികേരണത്തനിലൂചടെ  വഖ്യകമക്ടോയനി. രക്ടോഷശയക്കേക്ടോരക്ടോണകല്ലെക്ടോ
പ്രചെരണത്തനില്  ഏറവുമധനികേത്വം  തക്ടോല്പരഖ്യമുള്ളവര്.  അകപ്പെക്ടോള്  നമളുമക്ടോയനി
ബനചപ്പെട്ടുചകേക്ടോണനിരനിക്കുനവരക്ടോയതുചകേക്ടോണവ് പല ഉകദഖ്യക്ടോഗസരനിലത്വം ഇത്തരചമക്ടോരു
മക്ടോനനിയ  കേടെനകൂടുനചണനതവ്  ശരനിയക്ടോണവ്.  അതവ്  നനിയനനിക്കേക്ടോനക്ടോവശഖ്യമക്ടോയ
നടെപടെനി നമുക്കേവ് സതശകേരനിക്കേക്ടോത്വം.

(4) പ്രഭുറക്ടോത്വം മനില് തുറന പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കുനതവ് സത്വംബനനിചവ്

ശശ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രക്ടോമചെന്ദ്രന് നക്ടോയര്:  സര്,  ചചെങ്ങന്നൂര് നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലത്തനില്
സര്ക്കേക്ടോര്  കമല്കനക്ടോട്ടത്തനില്  കകേരള  ചടെകവ്ചചറല്സവ്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷചന്റെ
അധശനതയനിലള്ള ഏകേ സക്ടോപനമക്ടോണവ്  കകേക്ടോട്ടയത്വം പ്രഭുറക്ടോത്വം  മനില്സവ്. 104  സനിരത്വം
ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുത്വം 88 കേക്ടോഷതല് ജശവനക്കേക്ടോരുത്വം ഇകപ്പെക്ടോള് അവനിചടെ പണനിചയടുക്കുന.
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99  ലക്ഷത്വം  രൂപ  ചചവദക്യുതനിചക്ടോര്ജവ്  കുടെനിശനികേ  അടെയ്ക്കക്ടോത്തതനിനക്ടോല്  ചചവദക്യുതനി
വനികച്ഛേദനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ചസപ്റത്വംബര്  മക്ടോസചത്ത  ശമ്പളത്വം  ഇതുവചര
ജശവനക്കേക്ടോര്ക്കേവ്   നല്കേനിയനിട്ടനില്ലെ.  നനിലവനില്  4  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  ബക്ടോധഖ്യതയുള്ള
തക്ടോയനിട്ടക്ടോണവ്  മനസനിലക്ടോക്കുനതവ്.  റക്ടോ-ചമറശരനിയലക്ടോയ  പഞനി  യഥക്ടോസമയത്വം
ലഭഖ്യമല്ലെക്ടോത്തതനിനക്ടോല് കേഴനിഞ 5 വര്ഷമക്ടോയനി മനില്ലെനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനത്വം നനിരനരമക്ടോയനി
തടെസചപ്പെടുകേയക്ടോണവ്.  യു.ഡനി.എഫവ്.  ഭരണകേക്ടോലത്തവ് ചടെകവ്ചചറല്സവ് കമഖലയനിലണക്ടോക്കേനിയ
പ്രതനിസനനിയക്ടോണവ്  ഈ  സക്ടോഹേചെരഖ്യത്വം  സൃഷ്ടനിചതവ്.  കേഴനിഞ  കേക്ടോലചത്ത  അഴനിമതനിയുത്വം
ചകേടുകേക്ടോരഖ്യസതയുമക്ടോണവ്  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചടെ  ഇനചത്ത  അവസയ്ക്കവ്  കേക്ടോരണത്വം.  ഈ
ഓണക്കേക്ടോലത്തവ്  ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ  ശശ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന്  മുന്കേചയ്യടുത്തവ്  നല്കേനിയ
സഹേക്ടോയത്വംചകേക്ടോണക്ടോണവ് ശമ്പളവുത്വം കബക്ടോണസത്വം വനിതരണത്വം ചചെയ്യക്ടോന് സക്ടോധനിചതവ്. പക്ടോവചപ്പെട്ട
ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  ഇനവ്  പട്ടനിണനിയനിലക്ടോണവ്.  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുത്വം  കുടുത്വംബക്ടോത്വംഗങ്ങളുത്വം  സമരത്വം
ആരത്വംഭനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  കകേക്ടോണ്ഗസത്വം  ബനി.ചജ.പനി.-യുത്വം  ഈ  അവസരത്വം  മുതലക്ടോക്കേനി
സര്ക്കേക്ടോരനിചനതനിചര   സമരത്വം   തനിരനിചവനിടുനതനിനവ്  കബക്ടോധപൂര്വ്വത്വം  ശമനിച  വരുന.
ബനി.ചജ.പനി.  എത്വം.എല്.എ.-യുചടെ  ആഫശസനികലയ്ക്കവ്  മക്ടോര്ചവ്  പ്രഖഖ്യക്ടോപനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.
ആയതനിനക്ടോല് അങ്ങവ് ഇടെചപട്ടവ് മനില് തുറനപ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കുനതനിനുത്വം ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചടെ
ശമ്പളമടെക്കേത്വം  വനിതരണത്വം  ചചെയ്യുനതനിനുത്വം  അടെനിയനര  സഹേക്ടോയമുണക്ടോകേണചമനവ്
വനിനയപൂര്വ്വത്വം അഭഖ്യര്തനിക്കുന.

മുഖഖ്യമനനി  (ശശ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്):  സര്,  എത്വം.എല്.എ.-യുചടെ
ഓഫശസനികലക്കേവ് മക്ടോര്ചവ് സത്വംഘടെനിപ്പെനിചനിരനിക്കുനചവനവ് പറഞകല്ലെക്ടോ; ഇക്കേക്ടോരഖ്യത്തനില്
എത്വം.എല്.എ.  വനിചെക്ടോരനിചക്ടോല്  ഒനത്വംചചെയ്യക്ടോന്  കേഴനിയനിചല്ലെനവ്  സമരക്കേക്ടോകരക്ടോടെവ്
വഖ്യകമക്ടോക്കുകേയക്ടോണവ് കവണതവ്.   

കകേരള കസ്റ്ററവ് ചടെകവ്ചചറല്സവ് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷചന്റെ ഒരു അനുബന യൂണനിറക്ടോണവ്
ചചെങ്ങന്നൂരനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  പ്രഭുറക്ടോത്വം  മനില്സവ്.  അസത്വംസ്കൃത  വസ്തുക്കേളുചടെ
ഉയര്നവനിലയുത്വം  മുന്കേക്ടോലങ്ങളനിചല  വമ്പനിച  നഷ്ടവുത്വം  കേക്ടോരണത്വം  കകേരള  കസ്റ്ററവ്
ചടെകവ്ചചറല്സവ്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷചന്റെ  മനില്ലുകേള്  കേടുത്ത  പ്രതനിസനനി  കനരനിടുകേയക്ടോണവ്.
ഏചതങനിലത്വം  ഒരു  മനില്ലെല്ലെ,  എല്ലെക്ടോ  മനില്ലുകേചളയുത്വം  ഇഗൗ  പ്രതനിസനനി  ബക്ടോധനിചനിട്ടുണവ്.
പ്രവര്ത്തനമൂലധനത്തനിചന്റെ  കശക്ടോഷണത്തക്ടോല്  മനില്ലുകേള്  യഥക്ടോവനിധനി
പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കുവക്ടോന്  കേഴനിയുനനില്ലെ.  പ്രഭുറക്ടോത്വം  മനില്സവ്  ഉള്ചപ്പെചടെയുളള  നക്ടോലവ്
മനില്ലുകേള്ക്കേക്ടോയനി  ചടെകവ്ചചറല്സവ് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനവ് ഇഗൗ വര്ഷത്വം നക്ടോലരകക്കേക്ടോടെനി  രൂപ
പ്രവര്ത്തനമൂലധനത്വം അനുവദനിചനിരുന. എനക്ടോല് ഇഗൗ തുകേ ഒക്ടോണകത്തക്ടോടെനുബനനിച
ചചെലവുകേള്ക്കേക്ടോണവ്  ഉപകയക്ടോഗനിചതവ്.  ചചവദക്യുതനിചക്ടോര്ജവ്  അടെയ്ക്കക്ടോത്തതനിനക്ടോല്
ചചവദക്യുതനിബനത്വം  വനികച്ഛേദനിചനിരനിക്കുനതുള്ചപ്പെചടെ  നനിരവധനി  പ്രശ്നങ്ങളക്ടോണവ്
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അവനിചടെയുളളതവ്.  നമ്മുചടെ  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളനില്  ചെനിലതനിചനക്ടോചക്കേ
ചചവദക്യുതനിചക്ടോര്ജവ്  അടെയ്ക്കണ എചനക്ടോരു കതക്ടോനലക്ടോണവ് പലകപ്പെക്ടോഴുത്വം കുടെനിശനികേയക്ടോയനി
അവസക്ടോനത്വം  ഗവണ്ചമന്റെനികലക്കുവരുനതവ്.  ഗവണ്ചമന്റെവ്  ഇടെചപട്ടവ്  സമയത്വം
നശട്ടനിചക്കേക്ടോടുക്കുന  ഒരു  നനിലയക്ടോണവ്  പലകപ്പെക്ടോഴുത്വം  കേക്ടോണക്ടോറുളളതവ്.  ഇതവ്  എതകയക്ടോ
കേക്ടോലമക്ടോയനി  തുടെര്നവരുന  ഒരു  പരമ്പരക്ടോഗത  രശതനിയക്ടോണവ്. സക്ടോധക്ടോരണനനിലയ്ക്കവ്
ചചെലവനിചന്റെ കൂട്ടത്തനില് ചചവദക്യുതനിചക്ടോര്ജുത്വം അടെയ്ക്കക്ടോന് ശദ്ധനികക്കേണതുതചനയക്ടോണവ്.
കൂടുതല്  മൂലധനനനികക്ഷപത്വം  നടെത്തനിയുത്വം  ആധുനനികേവല്ക്കേരണത്തനിനവ്  ഉഗൗനല്
നല്കേനിയുത്വം ചചവവനിദ്ധഖ്യവല്ക്കേരണത്തനിലൂചടെയുത്വം പ്രഭുറക്ടോത്വം  മനില്സവ് ഉള്ചപ്പെചടെ കകേരള
കസ്റ്ററവ്  ചടെകവ്ചചറല്സവ്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷചന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്വം  വനിശദമക്ടോയനി  വനിലയനിരുത്തനി
ചമചചപ്പെടുതനതനിനുള്ള പക്ടോകക്കേജവ് ഉടെന് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുനതക്ടോണവ്.     

(5)  വക്ടോടെകേ നനിയനണ നനിയമത്വം

ശശ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമതവ്  കകേക്ടോയ:  സര്,  വക്ടോടെകേചക്കേട്ടനിടെത്തനില്  കേചവടെത്വം
നടെതനവരുചടെ  ഒരു  വനിഷയമക്ടോണവ്  ശദ്ധയനില്ചപ്പെടുത്തക്ടോന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതവ്.
1965-ചല  വക്ടോടെകേ  നനിയനണ  നനിയമത്വം  വക്ടോടെകേക്കേക്ടോര്ക്കേവ്  സത്വംരക്ഷണത്വം
നല്കുനതക്ടോണവ്.   എനക്ടോല്  ഇകപ്പെക്ടോള്  ചകേട്ടനിടെ  ഉടെമകേള്  പതനിചനക്ടോനവ്  മക്ടോസചത്ത
ചചലസന്സവ്  വഖ്യവസയനിലക്ടോണവ്  വഖ്യക്ടോപക്ടോരനികേള്ക്കേവ്  ചകേട്ടനിടെത്വം  നല്കുനതവ്.  ഒരു
വഖ്യക്ടോപക്ടോരസക്ടോപനത്വം  നല്ലെനനിലയനില്  ദശര്ഘകേക്ടോലത്വം  നടെത്തക്ടോന്കേഴനിഞക്ടോല്  മക്ടോതകമ
മുടെക്കുമുതല്  തനിരനിചപനിടെനിക്കേക്ടോനുത്വം  ലക്ടോഭകേരമക്ടോയനി  നടെത്തനിചക്കേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോനുത്വം
കേഴനിയുകേയുളള.  ഇനവ് പതനിചനക്ടോനവ് മക്ടോസത്വം കേഴനിയുകമ്പക്ടോള് ഒഴനിഞചകേക്ടോടുക്കുകേകയക്ടോ,
തുടെരണചമങനില് ചകേട്ടനിടെ ഉടെമ പറയുന തുകേ ചകേക്ടോടുക്കുകേകയക്ടോ കവണത്വം.  പലകപ്പെക്ടോഴുത്വം
ഇത്തരത്തനില് വക്ടോടെകേ ചകേക്ടോടുത്തവ് വഖ്യക്ടോപക്ടോരത്വം നടെത്തനിചക്കേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന് കേഴനിയക്ടോത്ത
അവസയുത്വം  ഒഴനിഞചകേക്ടോടുകക്കേണനിവരുന  സനിതനിയുമക്ടോണുളളതവ്.  അതുചകേക്ടോണവ്
ഇതനിചനക്ടോരു കൃതഖ്യത കവണത്വം.  ഒരുപക്ടോടെവ്  പണത്വം മുടെക്കേനിയക്ടോണവ് കേചവടെത്വം ചചെയ്യുനതവ്.
അതവ്  തുടെര്നവ്  നടെത്തനിചക്കേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  പറ്റുന  തരത്തനില്   വക്ടോടെകേവര്ദ്ധന
സത്വംബനനിചവ് കൃതഖ്യത വരുത്തണത്വം.  ഉടെമയ്ക്കവ് വക്ടോടെകേ വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കേക്ടോത്വം.  പകക്ഷ അതവ്
നല്കേനിചക്കേക്ടോണവ്  കേചവടെത്വം  നടെത്തനിചക്കേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  പറ്റുന  ഒരു  നനിയമത്വം
ഉണക്ടോകക്കേണതുണവ്. അതുകപക്ടോചല  വനികേസനത്തനിനുകവണനി  വഖ്യക്ടോപക്ടോരസക്ടോപനത്വം
ഒഴനിപ്പെനിക്കുകമ്പക്ടോള്  നനിയമത്വംമൂലത്വം  പുനരധനിവക്ടോസത്വം  ഉറപ്പുവരുത്തക്ടോനുത്വം
നടെപടെനിയുണക്ടോകേണത്വം.   

(അദ്ധഖ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. ചഡപമ്മ്യൂട്ടനി സശക്കേര്)
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റവനമ്മ്യൂവുത്വം ഭവനനനിര്മക്ടോണവുത്വം  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശഖരന്):  സര്,
1965-ചല ചകേട്ടനിടെ വക്ടോടെകേ നനിയനണ നനിയമത്തനിചല  5,  6,  8  എനശ വകുപ്പുകേള്
ഭരണഘടെനക്ടോപരമക്ടോയനി  നനിലനനില്ക്കുനതചല്ലെനകേണവ്  അവ  റദ്ദുചചെയ്യണചമനവ്
ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  കകേരള  ചചഹേകക്കേക്ടോടെതനി  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.   മക്ടോധവനി  അമ
ആന്റെവ് അകദഴവ് Vs കസ്റ്ററവ് ഓഫവ് കകേരള ആന്റെവ് അകദഴവ് എന കകേസനില് (ഒ.പനി. നമ്പര്
12576/99)  നനിലവനിചല  ചകേട്ടനിടെ  വക്ടോടെകേനനിയനണനനിയമത്വം  പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനവ്
സര്ക്കേക്ടോര്  ഫലപ്രദമക്ടോയ  നടെപടെനികേള്  സതശകേരനിക്കേണചമനവ്  4-6-2002-ല്
ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട ചചഹേകക്കേക്ടോടെതനി വനിധനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  കൂടെക്ടോചത കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ
ചജന്റത്വം  പദ്ധതനിയനില്  കകേരള  സര്ക്കേക്ടോരുത്വം  കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോരുത്വം  കകേരളത്തനിചല
അര്ബന്-കലക്ടോക്കേല്  കബക്ടോഡശസുത്വം  കചെര്നവ്  ഒപ്പെനിട്ട  തനികേക്ഷനി  കേരക്ടോറനില്
ഉള്ചപ്പെട്ടനിട്ടുളളതുത്വം സത്വംസക്ടോന ഭവനനനിര്മക്ടോണ വകുപ്പെവ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതുമക്ടോയ ഒരു
ഇനമക്ടോണവ്  വക്ടോടെകേനനിയനണ  നനിയമ  പരനിഷ്കരണത്വം.  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  കകേരള
ചചഹേകക്കേക്ടോടെതനി  ഉത്തരവനിചന്റെ  അടെനിസക്ടോനത്തനിലത്വം  കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ  ജന്റത്വം
പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരത്വം  നനിര്കദ്ദേശനിച  പരനിഷ്കരണമക്ടോയതുചകേക്ടോണ്ടുത്വം  ചകേട്ടനിടെ  ഉടെമകേളുകടെയുത്വം
വക്ടോടെകേക്കേക്ടോരുകടെയുത്വം  സത്വംഘടെനകേചള  ഉള്ചപ്പെടുത്തനി  വനിവനിധതലങ്ങളനില്  ചെര്ചചചെയവ്
അവരുചടെ അഭനിപ്രക്ടോയത്വംകൂടെനി കേണക്കേനിചലടുത്തവ് നനിലവനിചല നനിയമത്വം റദ്ദേവ് ചചെയ്തുചകേക്ടോണവ്
പുതനിയ നനിയമത്വം നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുനതനിനക്ടോയനി  2014-ചല കകേരള ചകേട്ടനിടെങ്ങള്  (പക്ടോട്ടവുത്വം
അടെനിസക്ടോന വക്ടോടെകേയുത്വം മറ്റു സഗൗകേരഖ്യങ്ങളുത്വം) ബനില്ലെനിചന്റെ കേരടെവ് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുകേയുണക്ടോയനി.
കേരടെവ്  ബനില്ലെനിനവ്  മനനിസഭയുകടെയുത്വം  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  കകേരള ഗവര്ണ്ണറുകടെയുത്വം
അത്വംഗശകേക്ടോരത്വം  ലഭനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  പ്രസ്തുത  ബനില്  നനിയമ  വകുപ്പെവ്  മുകഖന
നനിയമസഭയുചടെ അത്വംഗശകേക്ടോരത്തനിനക്ടോയനി സമര്പ്പെനിചനിരുന.  13-ാം കകേരള നനിയമസഭ
പ്രസ്തുത  ബനില്  294-ാംനമ്പര്  ബനില്ലെക്ടോയനി  കകേരള  നനിയമസഭയുചടെ  നടെപടെനികമവുത്വം
കേക്ടോരഖ്യനനിര്വ്വഹേണവുത്വം  സത്വംബനനിച  ചെട്ടങ്ങളനിചല  59-ാംചെട്ടപ്രകേക്ടോരത്വം
പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  പ്രസ്തുത  ചെട്ടങ്ങളനിചല  76-ാം  ചെട്ടപ്രകേക്ടോരത്വം  ബനില്
സബ്ജകവ്  കേമനിറനിയുചടെ പരനിഗണനയ്ക്കവ്  അയയ്ക്കണചമന പ്രകമയത്വം അവതരനിപ്പെനിക്കേക്ടോന്
ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട മുന് ധനകേക്ടോരഖ്യവുത്വം നനിയമവുത്വം ഭവനനനിര്മക്ടോണവുത്വം വകുപ്പുമനനി ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വനിവരത്വം  17-10-2014-ല് നനിയമസഭക്ടോ ചസകട്ടറനിചയ അറനിയനിചനിരുനചവങനിലത്വം  13-ാം കകേരള
നനിയമസഭ  പനിരനിചവനിട്ടുചകേക്ടോണവ്  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  ഗവര്ണ്ണര്  വനിജ്ഞക്ടോപനത്വം
പുറചപ്പെടുവനിചതനിനക്ടോല് ടെനി ബനില് ഭരണഘടെനയുചടെ  196-ാം അനുകച്ഛേദത്വം  5-ാം ഖണ്ഡപ്രകേക്ടോരത്വം
ലക്ടോപക്ടോകുകേയക്ടോണുണക്ടോയതവ്.  ടെനി  വനിഷയത്തനികനലളള  നനിയമനനിര്മക്ടോണത്വം  സത്വംബനനിച
നയപരമക്ടോയ പുതനിയ  തശരുമക്ടോനത്വം  ആവശഖ്യമക്ടോയനിവനനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഇഗൗ
സക്ടോഹേചെരഖ്യത്തനില് നനിലവനിലളള 1965-ചല കകേരള ചകേട്ടനിടെ (പക്ടോട്ടത്വം-വക്ടോടെകേ നനിയനണ)
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നനിയമത്വം പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനവ്  നനിയമ വകുപ്പെവ്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കേനിയനിട്ടുളള  2014-ചല കകേരള
ചകേട്ടനിടെങ്ങള് (പക്ടോട്ടവുത്വം അടെനിസക്ടോന വക്ടോടെകേയുത്വം  മറ്റു സഗൗകേരഖ്യങ്ങളുത്വം) ബനില്ലെനിചന്റെ കേരടെവ്
ഇഗൗ  മനനിസഭയുചടെ  അത്വംഗശകേക്ടോരത്തനിനവ്  സമര്പ്പെനിക്കേക്ടോവുനതക്ടോകണക്ടോ  എനത്വം
അചല്ലെങനില്  വഖ്യക്ടോപക്ടോരനി  വഖ്യവസക്ടോയനികേളുകടെയുത്വം  ചകേട്ടനിടെ  ഉടെമകേളുകടെയുത്വം  സത്വംഘടെന
കേളുമക്ടോയനി വശണ്ടുത്വം ചെര്ച നടെത്തനി പുതനിയ കേരടെവ് ബനില് തയ്യക്ടോറക്ടോകക്കേണതുകണക്ടോ എനത്വം
സര്ക്കേക്ടോര് പരനികശക്ടോധനിചവരനികേയക്ടോണവ്.

(6) ഇകന്റെണ്സനിനവ് ചചസ്റ്റപ്പെന്റെവ് 

ശശ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റക്ടോത്വം:  സര്,  കകേരളത്തനിചല ചമഡനിക്കേല്,  ചഡന്റെല്,  പനി.ജനി.
കകേക്ടോഴ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന  കുട്ടനികേള്ക്കേനിടെയനില്  നനിലനനില്ക്കുന  വനികവചെനപരമക്ടോയ
അസമതതമക്ടോണവ്  ശദ്ധയനില്ചപ്പെടുത്തക്ടോന്  ആഗഹേനിക്കുനതവ്.  രണ്ടു  കകേക്ടോഴ്സുകേകളയുത്വം
ഏതക്ടോണവ്  സമക്ടോനസതഭക്ടോവത്തനില്  കേക്ടോകണണതക്ടോണവ്.  കകേക്ടോഴവ്  ഡമ്മ്യൂകറഷചന്റെ
കേക്ടോരഖ്യത്തനിലത്വം പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചടെ  കേക്ടോരഖ്യത്തനിലചമക്ടോചക്കേ  ചമഡനിക്കേല്  പനി.  ജനി.
വനിദഖ്യക്ടോര്തനികേള്ക്കേവ് നല്ലെ രശതനിയനിലളള ചചസ്റ്റപ്പെന്റെവ് ലഭനിക്കുനണവ്. എത്വം.ഡനി.എസവ്.-നവ്
ഗവണ്ചമന്റെവ്  കകേക്ടോകളജനില് പഠനിക്കുന കുട്ടനിക്കേവ്  വര്ഷത്വംകതക്ടോറുത്വം  50,000  രൂപയക്ടോണവ്
ഫശസക്ടോയനി നല്കകേണതവ്.  മൂനവര്ഷചത്ത കകേക്ടോഴനിനവ് ഏതക്ടോണവ് ഒനര ലക്ഷത്വം രൂപ
നല്കേനിയക്ടോല് മതനി.  എനക്ടോല് ചചപ്രവറവ് കകേക്ടോകളജനില് അവനിടെചത്ത ചമരനിറവ് സശറനില്
പഠനിക്കുന  കുട്ടനിക്കേവ്   ഏതക്ടോണവ്  20-25  ലക്ഷത്വം  രൂപ  കകേക്ടോഴവ്  കേഴനിയുനകതക്ടോടുകൂടെനി
ഫശസനിനത്തനില്  നല്കകേണനിവരുന.  ഗവണ്ചമന്റെവ്  ചഡന്റെല്  കകേക്ടോകളജുകേളനില്
എത്വം.ഡനി.എസവ്. കകേക്ടോഴനിനവ് പഠനിക്കുന വനിദഖ്യക്ടോര്തനികേള്ക്കേവ് പ്രതനിമക്ടോസത്വം 33,000 മുതല്
35,000  രൂപവചര  ചചസ്റ്റപ്പെന്റെവ്   ലഭനിക്കുനണവ്.   അതക്ടോയതവ്  മൂനവര്ഷത്തനില്
ഏതക്ടോണവ് 12.5  ലക്ഷത്വം രൂപകയക്ടോളത്വം ചചസ്റ്റപ്പെന്റെവ് ഇനത്തനില് കുട്ടനികേള്ക്കേവ് കേനിട്ടുനണവ്.
അതനില്നനിനവ്  ഒനര  ലക്ഷത്വം  രൂപ  കേഴനിചക്ടോലത്വം  ബക്ടോക്കേനി  കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്
മുകനക്ടോട്ടുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോനുളള  ചചസ്റ്റപ്പെന്റെവ്  അവര്ക്കേവ്  ലഭനിക്കുനണവ്.   എനക്ടോല്
ചചപ്രവറവ്  ചഡന്റെല്  കകേക്ടോകളജുകേളനില്  പനി.ജനി.-ക്കേവ്  പഠനിക്കുന  കുട്ടനികേള്ക്കേവ്
ഒരുരൂപകപക്ടോലത്വം ചചസ്റ്റപ്പെന്റെവ് ഇനത്തനില് ലഭനിക്കുനനില്ലെ. ഇതവ് ചൂണനിക്കേക്ടോണനിചചകേക്ടോണവ്
ഇഗൗ  വനിദഖ്യക്ടോര്തനികേളനില്  ചെനിലര്  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  കഹേകക്കേക്ടോടെതനിയനില്  ഒരു  റനിട്ടവ്
ചപറശഷന്  സമര്പ്പെനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.   അതനിചനതടെര്നവ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമനത്വം
സത്വംസക്ടോന  ഗവണ്ചമനത്വം  ചഡന്റെല്  കേഗൗണ്സനില്  ഓഫവ്  ഇനഖ്യയുത്വം  ഇക്കേക്ടോരഖ്യത്വം
പരനികശക്ടോധനിചവ്  ഉചെനിതമക്ടോയ  തശരുമക്ടോനചമടുക്കേണചമനവ്  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  കകേക്ടോടെതനി
നനിര്കദ്ദേശനിച.   അതനിചന്റെ അടെനിസക്ടോനത്തനില് ചഡന്റെല് കേഗൗണ്സനില് ഓഫവ്  ഇനഖ്യ
2016  കമയവ്  മക്ടോസത്തനില്  ഇറക്കേനിയ  കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കേഷനനിലൂചടെ  ചചസ്റ്റപ്പെന്റെവ്
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ചകേക്ടോടുക്കേണചമനവ്  പ്രകതഖ്യകേത്വം  നനിഷ്കര്ഷനിച.  ഏചതക്ടോചക്കേ  തരത്തനില്  ചകേക്ടോടുക്കേക്ടോത്വം,
അതനിചന്റെ  കേതക്ടോണത്വം  എനക്ടോയനിരനിക്കേണത്വം,  അതവ്  കേനിട്ടുനനിചല്ലെങനില്  എങ്ങചന
ഉറപ്പുവരുത്തക്ടോത്വം  എനചതക്ടോചക്കേ  അതക്ടോതവ്  സത്വംസക്ടോന  ഗവണ്ചമനകേള്ക്കേവ്
തശരുമക്ടോനനിക്കേക്ടോചമനക്ടോണവ്  ചഡന്റെല്  കേഗൗണ്സനില്  ഓഫവ്  ഇനഖ്യ
കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കേഷനനിലൂചടെ  പറഞതവ്.  നമ്മുചടെ  ചഹേല്ത്തവ്  യൂണനികവഴനിറനി  ഒരു
സര്ക്കുലര്  22-1-2016-നവ്  പുറത്തനിറക്കേനിയനിട്ടുണവ്.  അതനില്  ചചപ്രവറവ്  ചഡന്റെല്
കകേക്ടോകളജുകേളനിലത്വം എത്വം.ഡനി.എസവ്.  കകേക്ടോഴനിനവ്  ചചസ്റ്റപ്പെന്റെവ്  ചകേക്ടോടുക്കേണചമനവ്   വളചര
കേര്ശനമക്ടോയനി  പറഞനിട്ടുണവ്.  ഏചതങനിലത്വം  വനിധത്തനിലളള  പരക്ടോതനിയുണക്ടോയക്ടോല്
കേടുത്ത  നടെപടെനിയുണക്ടോകുചമചനക്ടോചക്കേയക്ടോണവ്  യൂണനികവഴനിറനി  പുറത്തനിറക്കേനിയ
സര്ക്കുലറനില് പറഞനിരനിക്കുനതവ്. ഇചതക്ടോചക്കേയുണക്ടോയനിട്ടുത്വം ഇകപ്പെക്ടോഴുത്വം കകേരളത്തനിചല
ചചപ്രവറവ്  ചഡന്റെല്  കകേക്ടോകളജുകേളനിചല  എത്വം.ഡനി.എസവ്.  വനിദഖ്യക്ടോര്തനികേള്ക്കേവ്  ഇഗൗ
രശതനിയനിലള്ള ചചസ്റ്റപ്പെന്റെവ് ലഭനിക്കുനനില്ലെ.  വലനിയ രശതനിയനിലള്ള ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള് അവര്
അനുഭവനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  എല്ലെക്ടോ കജക്ടോലനിയുത്വം അവര് ചചെയ്യുനണവ്,  ചചനറവ് ഡമ്മ്യൂട്ടനിയുണവ്,
ദനിവസത്വം മുഴുവന് റസനിഡന്റെവ്  കഡക്ടോകര് എന നനിലയനില് പ്രവര്ത്തനികക്കേണനിവരുന,
ടെശചനിത്വംഗവ്  കജക്ടോലനി  ചചെയ്യുന.  എനക്ടോല്  അവര്ക്കേവ്  ഒരു  രൂപകപക്ടോലത്വം  ചചസ്റ്റപ്പെന്റെവ്
ഇനത്തനില്  കേനിട്ടുനനില്ലെ  എനതക്ടോണവ്.  അതുചകേക്ടോണവ്  എനനിക്കേവ്  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട
മനനികയക്ടോടുത്വം  ഗവണ്ചമന്റെനികനക്ടോടുത്വം  അഭഖ്യര്തനിക്കേക്ടോനുളളതവ്  സതക്ടോശയ  ചഡന്റെല്
കകേക്ടോകളജുകേളുമക്ടോയനി ചെര്ച ചചെയവ്,  അവരുമക്ടോയുള്ള കേരക്ടോറനില് ഇതുകൂടെനി ഉള്ചപ്പെടുത്തനി
ഇവര്ക്കേവ്  അര്ഹേമക്ടോയ  ചചസ്റ്റപ്പെന്റെവ്  ലഭനിക്കുനചവനവ്  ഉറപ്പുവരുത്തക്ടോന്  ഗവണ്ചമന്റെവ്
മക്ടോകനജുചമനകേളുമക്ടോയനി  അടെനിയനരമക്ടോയനി  ചെര്ച  നടെത്തണത്വം.  ചഹേല്ത്തവ്
യൂണനികവഴനിറനിയുകടെയുത്വം ചഡന്റെല് കേഗൗണ്സനില് ഓഫവ് ഇനഖ്യയുകടെയുത്വം കകേക്ടോടെതനിയുകടെയുത്വം
ഒചക്കേ  നനിര്കദ്ദേശത്വം  അവര്  പക്ടോലനിക്കുനചവനവ്  ഉറപ്പുവരുത്തക്ടോന്  ഗവണ്ചമന്റെവ്
തയ്യക്ടോറക്ടോകേണചമനക്ടോണവ് എനനിക്കേവ് ആവശഖ്യചപ്പെടെക്ടോനുള്ളതവ്.

ആകരക്ടോഗഖ്യവുത്വം സക്ടോമൂഹേഖ്യനശതനിയുത്വം വകുപ്പുമനനി  (ശശമതനി ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ
ടെശചര്):  സര്,  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  ചമമ്പര്  ഇവനിചടെ  സൂചെനിപ്പെനിചതുകപക്ടോചല  ഗവണ്ചമന്റെവ്
ചമഡനിക്കേല് ചഡന്റെല് കകേക്ടോകളജുകേളനില് ഇകന്റെണ്ഷനിപ്പെനിനവ് ചചസ്റ്റപ്പെന്റെവ് ലഭനിക്കുനണവ്.
കകേരള  ആകരക്ടോഗഖ്യ  സര്വ്വകേലക്ടോശക്ടോല  ഒരു  സര്ക്കുലറനിലൂചടെ  സതക്ടോശയ  ചമഡനിക്കേല്
കകേക്ടോകളജുകേളനിചല ഇകന്റെണ്ഷനിപ്പെനിനുത്വം ചചസ്റ്റപ്പെന്റെവ് നല്കേണചമനവ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണവ്.
എനക്ടോല്  സതക്ടോശയ ചഡന്റെല് കകേക്ടോകളജുകേളനില് എല്ലെക്ടോവരുത്വം ഒരുകപക്ടോചല ചചസ്റ്റപ്പെന്റെവ്
നല്കുനനില്ലെ.  ചെനില കകേക്ടോകളജുകേള് ചചസ്റ്റപ്പെന്റെവ് നല്കുനണവ്.  വഖ്യതഖ്യസ  നനിരക്കേനില്
ചചസ്റ്റപ്പെന്റെവ്  നല്കുനചവനക്ടോണവ്  ഇകപ്പെക്ടോള്  കേക്ടോണുനതവ്.  ഇതുസത്വംബനനിചവ്
ചമഡനിക്കേല്  കേഗൗണ്സനില്  ഓഫവ്  ഇനഖ്യയുചടെ  വഖ്യകമക്ടോയ  നനിര്കദ്ദേശവുത്വം
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ചചഗഡവ് കലന്സുത്വം  ഇചല്ലെനള്ളതക്ടോണവ്  വസ്തുത.  ഇഗൗ  വനിഷയത്വം  സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ
ശദ്ധയനില്ചപ്പെട്ടനിട്ടുണവ്.  ഇതുസത്വംബനനിചവ് കലക്ടോകേക്ടോയുകയനിലത്വം ഒരു കകേസവ് നനിലവനില
ണക്ടോയനിരുന.  അതനിചന  തുടെര്നവ്  കലക്ടോകേക്ടോയുകയുചടെ  നനിര്കദ്ദേശമുണക്ടോയനിരുന.
യൂണനികവഴനിറനി കവണ നനിര്കദ്ദേശത്വം ചകേക്ടോടുചത്തങനിലത്വം കൃതഖ്യമക്ടോയനി എല്ലെക്ടോ കകേക്ടോകളജുകേളുത്വം
അതവ് പക്ടോലനിചതക്ടോയനി കേക്ടോണുനനില്ലെ. ചജയനിത്വംസവ് കേമനിറനി മുമ്പക്ടോചകേ ഇതവ് സത്വംബനനിചവ്
ഒരു  പരക്ടോതനി  ഇകപ്പെക്ടോള്   വനനിട്ടുണവ്.  31-10-2016-നവ്  ചജയനിത്വംസവ്  കേമനിറനി  ഇഗൗ
വനിഷയത്വം ചെര്ച ചചെയ്യുചമനക്ടോണവ് മനസനിലക്ടോക്കുനതവ്. ചജയനിത്വംസവ് കേമനിറനിയനില്നനിനത്വം
അനുകൂല തശരുമക്ടോനമുണക്ടോയനിചല്ലെങനില് എനവ് നടെപടെനി സതശകേരനിക്കേണചമനവ് സര്ക്കേക്ടോര്
ആകലക്ടോചെനിക്കുനതക്ടോണവ്.

(7) കഡക്ടോകര്മക്ടോരുചടെ കസവനത്വം 

ശശ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന്  :  സര്,  ബനിട്ടശഷുകേക്ടോരുചടെ കേക്ടോലത്തവ്   സക്ടോപനിച
പക്ടോലക്കേക്ടോടെവ്  ജനില്ലെയനിചല  ഏറവുത്വം  പുരക്ടോതനമക്ടോയ  ആശുപതനിയക്ടോണവ്  ആലത്തൂര്
തക്ടോലൂക്കേക്ടോശുപതനി.  ജനില്ലെക്ടോ  ആശുപതനി  കേഴനിഞക്ടോല്  കരക്ടോഗനികേള്  ഏറവുത്വം  കൂടുതല്
ആശയനിക്കുനതവ്  ഇഗൗ  ആശുപതനിചയയക്ടോണവ്.  1500-ലധനികേത്വം  കരക്ടോഗനികേളക്ടോണവ്
പ്രതനിദനിനത്വം  അവനിചടെ വനകപക്ടോകുനതവ്.  ഒരനിക്കേലത്വം  തനിരനിചവരനിചല്ലെനവ്  കേരുതനിയ
കകേക്ടോളറ  ഉള്ചപ്പെചടെയുള്ള  ജലജനഖ്യകരക്ടോഗങ്ങളുചടെ  കഹേക്ടോട്ടവ്കസക്ടോട്ടക്ടോയനി  ആകരക്ടോഗഖ്യ
വകുപ്പുതചന  മക്ടോര്ക്കേവ്  ചചെയ  സലമക്ടോണവ്  ആലത്തൂര്.  കേക്ടോലക്ടോകേക്ടോലങ്ങളനില്
അധനികേക്ടോരത്തനില്വന  എല്.ഡനി.എഫവ്.  ഗവണ്ചമനകേള്  മക്ടോതമക്ടോണവ്  ഇഗൗ
ആശുപതനിക്കേവ്  അര്ഹേനിക്കുന  പരനിഗണന  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതവ്.  ഞക്ടോന്  ഇഗൗ
സബ്മനിഷന്  മുന്പുത്വം  ഇവനിചടെ  അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതക്ടോണവ്.  അതനിനുകശഷത്വം  ചെനില
കഡക്ടോകര്മക്ടോകരയുത്വം ആശുപതനി സൂപ്രണനികനയുത്വം നനിയമനിചതനില് നന്ദനിയുണവ്.  എങനിലത്വം
പരക്ടോധശനതകേള്  തുടെരുകേയക്ടോണവ്.  മൂനവ്  കേണ്സള്ട്ടന്റെവ്  തസനികേയനില്  രചണണ്ണത്വം
കുകറക്കേക്ടോലമക്ടോയനി ഒഴനിഞകേനിടെക്കുകേയക്ടോണവ്. ഒരു സശറനില് കഡക്ടോകചറ നനിയമനിചചങനിലത്വം
വര്ക്കേവ്  അകറഞ്ചുചമന്റെവ്  അടെനിസക്ടോനത്തനില്  ആ  കഡക്ടോകര്  തൃശ്ശൂര്
ജനറലക്ടോശുപതനിയനിലക്ടോണവ്  കജക്ടോലനി  ചചെയ്യുനതവ്.  രണവ്  ജൂനനിയര്  കേണ്സള്ട്ടന്റെവ്
തസനികേ  ഒഴനിഞകേനിടെക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഒരു  ജൂനനിയര്  കേണ്സള്ട്ടന്റെവ്   ആലത്തൂരനില്
നനിനക്ടോണവ്  ശമ്പളത്വം  പറ്റുനചതങനിലത്വം   കജക്ടോലനി  ചചെയ്യുനതവ്  പക്ടോലക്കേക്ടോടെവ്  ജനില്ലെക്ടോ
ആശുപതനിയനിലക്ടോണവ്.  നഴനിത്വംഗവ്  സൂപ്രണവ്  ഇകപ്പെക്ടോഴുത്വം  അവനിചടെ ചുമതലകയറനിട്ടനില്ലെ.
മചറക്ടോരു  പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട  പ്രശ്നത്വം,  ആശുപതനി  വനികേസനവുമക്ടോയനി  ബനചപ്പെട്ട
സലപരനിമനിതനിയക്ടോണവ്.  നനിലവനിലള്ള സലത്തവ്  ഇകപ്പെക്ടോള് ബഹുനനില ചകേട്ടനിടെങ്ങള്
പണനിയക്ടോന് കേഴനിയനില്ലെ.  കേക്ടോരണത്വം ചതക്ടോട്ടടുത്തവ്  സബവ്  ജയനിലക്ടോണവ്.  ആശുപതനിയുചടെ
പ്രകവശന കേവക്ടോടെത്തനിലക്ടോണവ്  ആലത്തൂര് കപക്ടോലശസവ്  കസ്റ്റഷന് സനിതനി ചചെയ്യുനതവ്.
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ഇടുങ്ങനിയ  കറക്ടോഡക്ടോയതനിനക്ടോല്  നനിരനരമുണക്ടോകുന  ഗതക്ടോഗതക്കുരുക്കേവ്  ആശുപതനി
വനികേസനത്തനിനവ്  തടെസമക്ടോകുത്വം.  എനക്ടോല്  ആശുപതനിയുചടെ  ചതക്ടോട്ടടുത്തവ്  ഗുരുവക്ടോയൂര്
കദവസതത്വം  കബക്ടോര്ഡനിചന്റെ  കുറചവ്  സലത്വം  കേക്ടോടുപനിടെനിചവ്  കേനിടെപ്പുണവ്.  കനരചത്ത
കഡക്ടോകര്മക്ടോര്  വക്ടോടെകേയ്ക്കവ്  തക്ടോമസനിചനിരുന  ഒരു  കേതക്ടോര്കട്ടഴ്സുണക്ടോയനിരുന.  അചതല്ലെക്ടോത്വം
ഇടെനിഞചപക്ടോളനിഞ കേനിടെക്കുകേയക്ടോണവ്. ബനിട്ടശഷുകേക്ടോര് ആശുപതനി പണനിത സമയത്തവ്
കഡക്ടോകര്മക്ടോര്ക്കേവ് തക്ടോമസനിക്കേക്ടോന് കേതക്ടോര്കട്ടഴ്സുകേള് പണനിത സലത്വം പനിനശടെവ്  സതകേക്ടോരഖ്യ
വഖ്യകനികേള്  ചചകേവശചപ്പെടുത്തനി.  ഇതവ്  രണ്ടുത്വം  ആശുപതനികയക്ടോടെവ്  കചെര്നളള
സലങ്ങളക്ടോണവ്.  ഗവണ്ചമന്റെവ്  തക്ടോലരഖ്യചമടുത്തവ്  ഇതവ്  ഏചറടുക്കുകേയക്ടോചണങനില്
ആശുപതനിയുചടെ സമഗവനികേസനത്തനിനവ് നമുക്കേവ് കനതൃതതത്വം ചകേക്ടോടുക്കേക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുത്വം.
അത്തരചമക്ടോരു നശക്കേത്വം ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ഭക്ടോഗതനനിനത്വം ഉണക്ടോകേണചമനവ്   ഞക്ടോന്
അഭഖ്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണവ്. 

ആകരക്ടോഗഖ്യവുത്വം സക്ടോമൂഹേഖ്യനശതനിയുത്വം വകുപ്പുമനനി  (ശശമതനി ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ ടെശചര്) :
സര്,  ആശുപതനികേളുചടെ  പരക്ടോധശനതകേള്  സത്വംബനനിച  പരക്ടോതനികേള്   സഭയനില്
നനിരനരത്വം  വനചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഇഗൗ  പരക്ടോധശനതകേള്  തശര്ക്കുനതനിനക്ടോയനി
സര്ക്കേക്ടോര്  കേര്ശനമക്ടോയ  നടെപടെനികേള്  ആരത്വംഭനിചനിട്ടുണവ്.  ഒനരണവ്  ചകേക്ടോല്ലെത്വംചകേക്ടോണവ്
വലനിയ  പരക്ടോധശനതകേള്  പരനിഹേരനിക്കേക്ടോന്  കേഴനിയുചമന  ആത്മവനിശതക്ടോസത്വം
സര്ക്കേക്ടോരനിനുണവ്.  തക്ടോലൂക്കേക്ടോശുപതനികേചള  ചസഷഖ്യക്ടോലനിറനി  ആശുപതനികേളക്ടോക്കേനി
മക്ടോറ്റുനതനിനുള്ള  ചപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കേനിയനിട്ടുണവ്.  42  തക്ടോലൂക്കേക്ടോശുപതനികേളനില്
ഡയക്ടോലനിസനിസവ്  യൂണനിറ്റുകേള്  ആരത്വംഭനിക്കുചമനവ്   പ്രഖഖ്യക്ടോപനിചനിട്ടുണവ്.   അതനിചന്റെ
നടെപടെനികമങ്ങളനികലക്കേവ്  ചപക്ടോയ്ചക്കേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.   ഇഗൗ  ആശുപതനികേളുചടെ
ഭഗൗതനികേ  സക്ടോഹേചെരഖ്യങ്ങള്  ചമചചപ്പെടുകത്തണതക്ടോയനിട്ടുണവ്.  സലപരനിമനിതനി
തശചരയനില്ലെക്ടോത്ത  ആശുപതനികേള്ക്കേവ്  സലത്വം  കേചണത്തനി  ആശുപതനിചയ
ചമചചപ്പെടുത്തക്ടോനുള്ള നടെപടെനികമങ്ങളക്ടോണവ് സര്ക്കേക്ടോര് ആകലക്ടോചെനിക്കുനതവ്. 

ആലത്തൂര്  തക്ടോലൂക്കേക്ടോശുപതനിയനില്  ഇകപ്പെക്ടോള്  പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട  ചസഷഖ്യക്ടോലനിറനി
കസവനങ്ങചളക്ടോചക്കേയുണവ്.  ചമഡനിസനിന്,  പശഡനിയക്ടോട്രേനികേവ്,  കനത  വനിഭക്ടോഗത്വം,  ദനല്,
അനസറനികേവ്,  സര്ജറനി,  ഇ.എന്.റനി.,  ഓര്കത്തക്ടോ,  ചചഗനകക്കേക്ടോളജനി,  ഒഫക്ടോല്കമക്ടോളജനി
എനശ ചസഷഖ്യക്ടോലനിറനി സര്വ്വശസുകേള് അവനിചടെ പ്രവര്ത്തനിക്കുനണവ്. 154 കേനിടെക്കേകേള്
ഇഗൗ സക്ടോപനത്തനില് അനുവദനിചനിട്ടുണവ്.  ലകബക്ടോറട്ടറനി,  ബഡവ്  കസ്റ്റക്ടോകറജവ്,  എകവ്കറ,
കമക്ടോര്ചറനി  തുടെങ്ങനിയ  സഗൗകേരഖ്യങ്ങളുത്വം  അവനിചടെയുണവ്.  കൂടെക്ടോചത 24  മണനിക്കൂറുത്വം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കേക്ടോഷതക്ടോലനിറനിയുമുണവ്.  കമക്ടോര്ചറനി  സഗൗകേരഖ്യമുചണങനിലത്വം  അതനിചന്റെ
ജനകറററടെക്കേത്വം  ചകേട്ടനിടെത്വം  ചചകേമക്ടോറനി  കേനിട്ടനിയനിട്ടനില്ലെക്ടോത്തതനിനക്ടോല്  പ്രവര്ത്തനിചവ്
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തുടെങ്ങനിയനിട്ടനില്ലെ.  അടെനിയനരമക്ടോയനി  അതവ്  പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കുനതനിനുള്ള  നടെപടെനി
സതശകേരനിക്കുനതക്ടോണവ്.  വക്ടോര്ഡുകേളുചടെ  അപരഖ്യക്ടോപ്തതയുത്വം  സലപരനിമനിതനിയുമുണവ്.
അതുകപക്ടോചലതചന  ഇതനിനടുത്തക്ടോയനി  ജയനിലത്വം  കകേക്ടോടെതനിയുചമക്ടോചക്കേ  ആയതനിനക്ടോല്
ചകേട്ടനിടെങ്ങള് ഉയര്ത്തനി പണനിയക്ടോന് കേഴനിയക്ടോത്ത സക്ടോഹേചെരഖ്യവുത്വം തക്ടോലൂക്കേക്ടോശുപതനിചയ
സത്വംബനനിചണവ്. 

തക്ടോലൂക്കേക്ടോശുപതനിയനില്  ജശവനക്കേക്ടോരുചടെ  അധനികേ  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനവ്
ശമനിചവരനികേയക്ടോണവ്.  കകേരളത്തനിചല  തക്ടോലൂക്കേക്ടോശുപതനികേളനില്  മനിക്കേതനിലത്വം
ആവശഖ്യമക്ടോയ  തസനികേയനിചല്ലെനതവ്  ഞക്ടോന്  നനിരവധനി  തവണ  സഭയനില്
സൂചെനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതക്ടോണവ്.  എല്ലെക്ടോ  തക്ടോലൂക്കേക്ടോശുപതനികേളനിലത്വം  ആവശഖ്യമക്ടോയ  തസനികേ
സൃഷ്ടനിക്കേക്ടോന്  ഒരു  സമക്ടോഹൃത  ചപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കേനിവരനികേയക്ടോണവ്.  അതനില്
ആലത്തൂര്  തക്ടോലൂക്കേക്ടോശുപതനികയയുത്വം  ഉള്ചക്കേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുണവ്.  നനിലവനിചല  ജൂനനിയര്
കേണ്സള്ട്ടനമക്ടോരുചടെ രണവ് ഒഴനിവനികലക്കുത്വം കേണ്സള്ട്ടനമക്ടോരുചടെ രണവ് ഒഴനിവനികലക്കുത്വം
അഡ്കഹേക്ടോക്കേവ്  വഖ്യവസയനില്  നക്ടോലവ്  കഡക്ടോകര്മക്ടോര്  കജക്ടോലനി  ചചെയ്തുവരുന.  മറ്റുള്ള
ഒഴനിവുകേള്  നനികേതനതനിനുള്ള  എല്ലെക്ടോ  നടെപടെനികമങ്ങളുത്വം  ആരത്വംഭനിചനിട്ടുണവ്.  ഞക്ടോന്
കനരചത്ത  സൂചെനിപ്പെനിചതുകപക്ടോചല  സലമടെക്കേത്വം  അകേതയര്  ചചെയ്തുചകേക്ടോണ്ടുള്ള  ഒരു
മക്ടോസ്റ്റര്  പക്ടോന്  ഇഗൗ  തക്ടോലൂക്കേക്ടോശുപതനിക്കുകവണനി  അടെനിയനരമക്ടോയനി  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കേനി
ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  ചമമ്പറുചടെ  കനതൃതതത്തനില്  അവനിടെചത്ത  തകദ്ദേശഭരണ
സക്ടോപനങ്ങളുചടെയടെക്കേത്വം സഹേക്ടോയകത്തക്ടോടുകൂടെനി നല്കേക്ടോനുത്വം ഡശചറയനില്ഡവ് കപ്രക്ടോജകവ്
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടവ്  സമര്പ്പെനിക്കേക്ടോനുത്വം  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണവ്.  അതവ്  കേനിട്ടുന  മുറയ്ക്കവ്
തക്ടോലൂക്കേക്ടോശുപതനിചയ ചസഷഖ്യക്ടോലനിറനി ആശുപതനിയക്ടോയനി മക്ടോറ്റുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനത്വം
ഗവണ്ചമന്റെവ് നടെതനതക്ടോണവ്.  

(8)  സ്റ്റക്ടോഫവ് പക്ടോകറണ് 

ശശ  .    മഞളക്ടോത്വംകുഴനി  അലനി:  സര്,  എചന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലത്തനിചല
ചപരനിനല്മണ്ണ  തക്ടോലൂക്കേക്ടോശുപതനി  ജനില്ലെക്ടോശുപതനിയക്ടോയനി  ഉയര്ത്തനിചക്കേക്ടോണവ്  
4-1-2014-ല് സര്ക്കേക്ടോര് ഉത്തരവവ്  പുറചപ്പെടുവനിച.   പ്രതനിദനിനത്വം  ഏകേകദശത്വം  1600
കരക്ടോഗനികേള് ചെനികേനിത കതടെനിചയതനതുത്വം 179-ഓളത്വം കരക്ടോഗനികേചള അഡനിറവ് ചചെയ്യക്ടോന്
കേഴനിയുനതുമക്ടോയ  ഒരു  ആശുപതനിയക്ടോണനിതവ്.  മക്ടോതമല്ലെ  പ്രതനിമക്ടോസത്വം  197-ഓളത്വം
പ്രസവത്വം  ഇവനിചടെ  നടെക്കുനണവ്.  മലപ്പുറത്വം  ജനില്ലെയനിചല  ഏറവുത്വം  തനിരക്കുള്ള  ഇഗൗ
ആശുപതനി ജനില്ലെക്ടോശുപതനിയക്ടോയനി  ഉയര്ത്തനിയ സക്ടോഹേചെരഖ്യത്തനില് സ്റ്റക്ടോഫവ്  പക്ടോകറണ്
ആനുപക്ടോതനികേമക്ടോയനി വര് ദ്ധനിപ്പെനിക്കേണചമനവ് സര്ക്കേക്ടോരനികനക്ടോടെവ് അഭഖ്യര്തനിചനിരുനചവങനിലത്വം
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ഇതുവകരയുത്വം  നടെപ്പെക്ടോക്കേനിയനിട്ടനില്ലെ.  7-6-2016-ല്  കചെര്ന  ജനില്ലെക്ടോ  ആശുപതനി
മക്ടോകനജനിത്വംഗവ് കേമനിറനി  ഇഗൗ വനിഷയത്വം വശണ്ടുത്വം പരനിഗണനിക്കുകേയുത്വം  പുതനിയ തസനികേകേള്
അനുവദനിക്കുനതനിനവ്  15-7-2016-ല്  ജനില്ലെക്ടോ  ആശുപതനി  സൂപ്രണവ്   സര്ക്കേക്ടോരനിനവ്
ചപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല് സമര്പ്പെനിക്കുകേയുത്വം ചചെയ്തു.  എനക്ടോല് അധനികേ തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുനതവ്
സര്ക്കേക്ടോരനിനവ്  ബക്ടോധഖ്യതയുണക്ടോക്കുചമനവ്  പറഞവ്  ഇഗൗ  ആവശഖ്യത്വം  30-7-2016-ല്
നനിരസനിച.  177  കപചര  കേനിടെത്തനിചനികേനിതനിചനിരുന  സക്ടോനത്തവ്  ഇകപ്പെക്ടോള്  250
കരക്ടോഗനികേചളയക്ടോണവ്   അത്തരത്തനില്  ചെനികേനിതനികക്കേണനിവരുനതവ്.  മക്ടോതമല്ലെ  ഒ.പനി.
വനിഭക്ടോഗത്തനില്  എതനവരുചടെ  എണ്ണത്തനിലത്വം  കമക്ടോതശതമക്ടോയ  വര്ദ്ധനവവ്
ഉണക്ടോയനിട്ടുണവ്.  എന്.ആര്.എചവ്.എത്വം.-ചന്റെ സഹേക്ടോയകത്തക്ടോടുകൂടെനി  4,25,00,000 രൂപ
ചചെലവഴനിചവ്   പുതുതക്ടോയനി  പണനികേഴനിപ്പെനിച  മക്ടോതൃ-ശനിശു  വക്ടോര്ഡനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്വം
സ്റ്റക്ടോഫനിചന്റെ  അഭക്ടോവത്വംമൂലത്വം  ആരത്വംഭനിക്കേക്ടോന്  സക്ടോധനിചനിട്ടനില്ലെ.  ടെനി  വക്ടോര്ഡവ്
പ്രവര്ത്തനമക്ടോരത്വംഭനിചക്ടോല്  കരക്ടോഗനികേളുചടെ  ബക്ടോഹുലഖ്യത്വംചകേക്ടോണവ്  ബുദ്ധനിമുട്ടുന  ഇഗൗ
ആശുപതനിക്കേവ്  വളചര  ആശതക്ടോസമക്ടോയനിരനിക്കുത്വം.   പുതനിയ  കബക്ടോക്കുകൂടെനി  ആയക്ടോല്
ഏകേകദശത്വം  150  കരക്ടോഗനികേചളക്കൂടെനി  കേനിടെത്തനിചനികേനിതനിക്കേക്ടോന് സഗൗകേരഖ്യമുണക്ടോകുചമനക്ടോണവ്
പ്രതശക്ഷനിക്കുനതവ്.  ഇഗൗ സക്ടോഹേചെരഖ്യത്തനില്  കഡക്ടോകര്മക്ടോരുത്വം നഴ്സുമക്ടോരുമുള്ചപ്പെചടെ  123
ജശവനക്കേക്ടോരുചടെ  അധനികേ  തസനികേകേള്  ആവശഖ്യമുണവ്.  അവനിചടെയുളള  അനസറനികേവ്
കേണ്സള്ട്ടന്റെവ്  കേഴനിഞ ഡനിസത്വംബറനില് വനിരമനിക്കുകേയുത്വം ഒരു ജൂനനിയര്  കഡക്ടോകര്
അവധനിയനില്  പ്രകവശനിക്കുകേയുത്വം  ചചെയതനിനക്ടോല്  ഓപ്പെകറഷന്  സുഖകേരമക്ടോയനി
നടെക്കേക്ടോത്ത സക്ടോഹേചെരഖ്യമക്ടോണുളളതവ്.  കേഴനിഞ ഒരക്ടോഴ്ചയക്ടോയനി ഓപ്പെകറഷന് മുടെങ്ങുനതവ്
സത്വംബനനിചവ് പതങ്ങളനില് വക്ടോര്ത്ത വരനികേയക്ടോണവ്.  ഇഗൗ ആശുപതനിയുചടെ സുഗമമക്ടോയ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനവ്  123  ജശവനക്കേക്ടോരുചടെ  അധനികേ തസനികേ  അനുവദനിക്കുന കേക്ടോരഖ്യത്വം
പുനനഃപരനികശക്ടോധനിചവ്  അനുകൂലമക്ടോയ  തശരുമക്ടോനത്വം  ചചകേചക്കേക്ടോള്ളുനതനിനുത്വം
ഒഴനിഞകേനിടെക്കുന  അനസറനികേവ്  കേണ്സള്ട്ടന്റെവ്,  ജൂനനിയര്  കേണ്സള്ട്ടന്റെവ്  എനശ
തസനികേകേളനില്  അതനികവഗത്വം  നനിയമനത്വം  നടെതനതനിനുള്ള  നടെപടെനി
സതശകേരനിക്കേണചമനവ് തക്ടോലരഖ്യചപ്പെടുന. 

ആകരക്ടോഗഖ്യവുത്വം സക്ടോമൂഹേഖ്യനശതനിയുത്വം വകുപ്പുമനനി (ശശമതനി ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ ടെശചര്) :
സര്,  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  ചമമ്പര്മക്ടോര്  സബ്മനിഷനനിലൂചടെ  ഇവനിചടെ  ഉനയനിക്കുന
വനിഷയങ്ങള്  പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്  അകങ്ങക്കുത്വം  മനസനിലക്ടോകുനണക്ടോകുത്വം  എത വലനിയ
പ്രശ്നമക്ടോണവ്  കകേരളത്തനിചല  ആകരക്ടോഗഖ്യ  കമഖലയനില്  നനിലനനില്ക്കുനചതനവ്.
പ്രകതഖ്യകേനിചവ്  സ്റ്റക്ടോഫനിചന്റെ  അപരഖ്യക്ടോപ്തത  എത  ഗുരുതരമക്ടോചണനള്ളതവ്.  എല്ലെക്ടോ
ചമമ്പര്മക്ടോരുത്വം പറയുനതവ് ആശുപതനികേള് അപ്കഗഡവ് ചചെയ്തുചവങനിലത്വം ആവശഖ്യമക്ടോയ
തസനികേകേള്  ഇചല്ലെനക്ടോണവ്.  ഇതവ്  വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി  തുടെരുന  രശതനിയക്ടോണവ്.
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അപ്ഗകഡഷന്  നടെത്തനി കബക്ടോര്ഡവ്  മക്ടോറനിവയ്ക്കുകേ,  ആശുപതനികേളനില് ആവശഖ്യമക്ടോയ
തസനികേകേകളക്ടോ  മറവ്  സഗൗകേരഖ്യങ്ങകളക്ടോ  സൃഷ്ടനിക്കേക്ടോതനിരനിക്കുകേ,  ആവശഖ്യത്തനിനവ്
കഡക്ടോകര്മക്ടോരനില്ലെക്ടോതനിരനിക്കുകേ  ഇതക്ടോണവ്  അവസ.  എതകയക്ടോ  വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി
ചചെകയ്യണനിയനിരുന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചടെ അധനികേഭക്ടോരത്വം ഇകപ്പെക്ടോള് ഇഗൗ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
മുനനില്  വരനികേയക്ടോണവ്.  ഞക്ടോന്  ഇഗൗ  ഉത്തരവക്ടോദനിതതത്വം  ഏചറടുത്തകശഷമക്ടോണവ്
ആശുപതനികേളനില് ഇതയുത്വം ഗുരുതരമക്ടോയ  പ്രശ്നങ്ങളുചണനവ് മനസനിലക്ടോക്കുനതവ്. പല
ആശുപതനികേളനിലത്വം  കബക്ടോര്ഡവ്  മക്ടോതകമയുള.  മക്ടോതമല്ലെ,  സ്റ്റക്ടോന്കഡര്
ചചഡകസഷചനതനിരക്ടോയനി  അപ്ഗകഡഷന്  നടെനനിട്ടുമുണവ്.  ഒരു  ജനില്ലെയനില്  മൂനത്വം
നക്ടോലത്വം  ജനില്ലെക്ടോ  ആശുപതനികേളക്ടോണുള്ളതവ്.  മലപ്പുറത്വം  ജനില്ലെയനില്  തചന  നക്ടോലവ്  ജനില്ലെ
ആശുപതനികേളുണവ്.  ഒരു  ജനില്ലെയനില്  ജനില്ലെക്ടോ  ആശുപതനി  കൂടെക്ടോചത  കനരചത്ത
നനിലനനിനനിരുന ജനറല് ആശുപതനിയുണവ്. ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതവ്, കനരചത്ത അപ്കഗഡവ്
ചചെയ  ഒരു  സക്ടോപനചത്ത  ഇനനി  തരത്വംതക്ടോഴക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കേനില്ലെ.  നനിലവനിലളളതനിചന
നനിലനനിര്ത്തനിചക്കേക്ടോണവ്  ഇനനി  വരുനതനില്  ശദ്ധനിക്കേക്ടോകന  കേഴനിയൂ.  ഇകപ്പെക്ടോള്
സ്റ്റക്ടോകന്റെര്കഡകസഷന് നടെത്തനി ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുണവ്.   ഒരു ജനില്ലെക്ടോ  ആശുപതനി,  ഒരു
തക്ടോലൂക്കേക്ടോശുപതനി,   വനികേസന  കബക്ടോക്കേനില്  ഒരു കേമമ്മ്യൂണനിറനി  ചഹേല്ത്തവ്  ചസന്റെര്,
പഞക്ടോയത്തനില് ഒരു പനി.എചവ്.സനി.,  അതനിനവ് കേശഴനില് സബവ് ചസന്റെറുകേള്,  ഇതക്ടോണവ്
പക്ടോകറണ്.  ആ പക്ടോകറണ് നനിലനനിര്കത്തണതക്ടോണവ്,  പചക്ഷ കനരചത്ത അപ്കഗഡവ്
ചചെയ  ആശുപതനികേചള  തരത്വംതക്ടോഴക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കേക്ടോത്തതനിനക്ടോല്  നക്ടോലവ്
ജനില്ലെക്ടോശുപതനികേളുചണങനില്  നക്ടോലനികനയുത്വം  നനിലനനിര്ത്തക്ടോനുത്വം  അവനിചടെ  നൂറുത്വം
നൂറന്പതുത്വം  കപക്ടോസ്റ്റുകേള്  കനികയറവ്  ചചെയ്യക്ടോനുത്വം  ഇഗൗ  ഗവണ്ചമന്റെവ്
ഉത്തരവക്ടോദചപ്പെട്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  അതനിചല പ്രയക്ടോസത്വം എല്ലെക്ടോവരുത്വം മനസനിലക്ടോക്കേണത്വം.
സബ്മനിഷന് ഉനയനിചതനിചന്റെ അടുത്തദനിവസത്വം ഇഗൗ കപക്ടോചസ്റ്റല്ലെക്ടോത്വം  കനികയറവ്  ചചെയവ്
കേനിട്ടുചമനവ്  കേരുതരുതവ്.  പചക്ഷ  ഉകപക്ഷനിക്കുനനില്ലെ,  നനിര്ബനമക്ടോയുത്വം  ചചെയ്യുത്വം.
കേക്ടോരണത്വം  സമക്ടോഹൃത  ചപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല്  സമര്പ്പെനിക്കേക്ടോന്  പറഞനിട്ടുണവ്.  അതനില്
ചപരനിനല്മണ്ണ  ആശുപതനിചയ  ഉറപ്പെക്ടോയുത്വം  ഉള്ചപ്പെടുത്തനി  സ്റ്റക്ടോഫവ്  കനികയഷന്
നടെതനതക്ടോണവ്.  ഒരു ജനില്ലെക്ടോ  ആശുപതനിചയയുത്വം  നമുക്കേവ്  നശനിപ്പെനിക്കേക്ടോന് കേഴനിയനില്ലെ.
ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട ചമമ്പര്  ആവശഖ്യചപ്പെട്ടതവ് 123 അധനികേ തസനികേ പുതുതക്ടോയനി കനികയറവ്
ചചെയ്യണചമനക്ടോണവ്.  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  ചമമ്പര്മക്ടോരുചടെ  അറനിവനികലയ്ക്കക്ടോയനി
പറയുകേയക്ടോണവ്,  ഇഗൗ  ഗവണ്ചമന്റെവ്  വനതനിനുകശഷത്വം  756  പുതനിയ  തസനികേകേള്
കനികയറവ്  ചചെയ്തു.  കേഴനിഞ  കേഖ്യക്ടോബനിനറനില്  വനതുത്വംകൂടെനി  കേണക്കേക്ടോക്കേനിയക്ടോല്  കുറചവ്
കൂടെനിയനിട്ടുണവ്.  അഞവ്  മക്ടോസത്തനിനുള്ളനില്  ആയനിരത്തനിനടുത്തവ്  തസനികേകേള്  കനികയറവ്
ചചെയ്തു.  അതവ് ധനകേക്ടോരഖ്യ വകുപ്പുകൂടെനി അത്വംഗശകേരനിചവ്  നടെപടെനി സതശകേരനികക്കേണതക്ടോണവ്.
കേക്ടോരണത്വം  ചറക്കേറനിത്വംഗവ്  എകവ്ചപന്റെനിചര്  വരുനതക്ടോണവ്.  ആവശഖ്യത്തനിലധനികേത്വം
തസനികേകേള് കനികയറവ് ചചെയ്യുനതനില് ധനകേക്ടോരഖ്യ വകുപ്പെനിനവ് നനിയനണമുണവ്.  പചക്ഷ
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ആകരക്ടോഗഖ്യ കമഖലയുചടെ പ്രകതഖ്യകേത കേണക്കേനിചലടുത്തവ് കുചറ തസനികേകേള് കനികയറവ്
ചചെയ്യക്ടോന്  ധനകേക്ടോരഖ്യ  വകുപ്പെവ്  തയ്യക്ടോറക്ടോകുനണവ്.  140  മണ്ഡലങ്ങളനിലത്വം  ഇഗൗ
ദുരവസയക്ടോണുള്ളതവ്.  അവനിചടെ  ഒരു  ലക്ടോബവ്  ചടെകശഷഖ്യന്  തസനികേ  പുതുതക്ടോയനി
സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണവ്.  ബക്ടോക്കേനിയുള്ള കേക്ടോരഖ്യങ്ങള് സമക്ടോഹൃത ചപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസലനില് ഉള്ചപ്പെടുത്തനി
പരനിഹേരനിക്കുനതക്ടോണവ്.  ചപരനിനല്മണ്ണ  തക്ടോലൂക്കേക്ടോശുപതനിചയ  ഒരു  നല്ലെ
ആശുപതനിയക്ടോക്കേനി ഉയര്തനതനിനവ് ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട ചമമ്പര് കൂടെനി പരനിശമനിക്കേണത്വം.
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ എല്ലെക്ടോ സഹേക്ടോയവുത്വം അതനിനവ് ലഭനിക്കുത്വം.  ആ രശതനിയനില്  പ്രശ്നങ്ങള്
പരനിഹേരനിക്കേക്ടോത്വം.  മക്ടോതൃ-ശനിശു  വക്ടോര്ഡനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്വം  അടെനിയനരമക്ടോയനി
ആരത്വംഭനിക്കേക്ടോന് പ്രകതഖ്യകേ നശക്കേത്വം നടെതനതക്ടോണവ്, അതവ് അടെനിയനര ആവശഖ്യമക്ടോണവ്.
അനസറനിസ്റ്റനിചന്റെ  കേക്ടോരഖ്യത്വം  പറഞ.  കഡക്ടോകര്മക്ടോചര  കേനിട്ടക്ടോന്  ബുദ്ധനിമുട്ടക്ടോണവ്.
നനിയമനിചക്ടോല്തചന അവര് അനധനികൃത അവധനിചയടുത്തവ് കപക്ടോകുകേയക്ടോണവ്  പതനിവവ്.
അണ്-ഓതകറസ്ഡക്ടോയനി അവര് ലശചവടുത്തവ്  കപക്ടോകുനണവ്.  അതനിചനക്ടോചക്കേ മക്ടോറത്വം
വരുതനതനിനുള്ള  പരനിശമമക്ടോണവ്  നടെത്തനിചക്കേക്ടോണനിരനിക്കുനതവ്.  അനസറനിസ്റ്റനിചന
കേനിട്ടുകമക്ടോ  എനള്ളകേക്ടോരഖ്യത്വം  അടെനിയനരമക്ടോയനി  പരനികശക്ടോധനികക്കേണനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.
ആ  തസനികേയനികലക്കേവ്  കഡക്ടോകചറ  അടെനിയനരമക്ടോയനി  കപക്ടോസ്റ്റവ്  ചചെയവ്   ഓപ്പെകറഷന്
തടെസചപ്പെടുന അവസ  ഒഴനിവക്ടോക്കേക്ടോന് ശമനിക്കുനതക്ടോണവ്. 

(9) കക്ഷമ പദ്ധതനി

ശശ  .    ചെനിറയത്വം കഗക്ടോപകുമക്ടോര്: സര്, ശബ്ദചവളനിച കമഖലയനില് പണനിചയടുക്കുന
ലക്ഷക്കേണക്കേനിനവ്  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചടെ  വനിഷയത്വം  സഭയുചടെ  ശദ്ധയനില്
ചകേക്ടോണ്ടുവരനികേയക്ടോണവ്.  മത-രക്ടോഷശയ-സക്ടോമൂഹേനികേ-സക്ടോത്വംസക്ടോരനികേ  രത്വംഗങ്ങളനില്  ഒഴനിച
കൂടെക്ടോനക്ടോകേക്ടോത്ത,  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനി-ചതക്ടോഴനിലടെമ  വഖ്യതഖ്യക്ടോസമനില്ലെക്ടോത്ത  ഒരു  ശകദ്ധയ
വനിഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ഇവര്  മക്ടോറനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  അപകേടെസക്ടോദ്ധഖ്യത  ഏചറയുള്ളതുത്വം
കവദക്യുതനിയുത്വം  നനിര്മക്ടോണപ്രവര്ത്തനങ്ങളുമക്ടോയുത്വം  മറ്റുത്വം  ബനചപ്പെട്ടവ്  കജക്ടോലനി
ചചെയ്തുവരുന   ഇവര്ക്കേവ്  ഇതര  കമഖലയനില്  പണനിചയടുക്കുന  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കേവ്
ലഭനിക്കുന  അര്ഹേതചപ്പെട്ട  ഇന്ഷതറന്സവ്  പരനിരക്ഷയടെക്കേമുളള  നഖ്യക്ടോയമക്ടോയ
ആനുകൂലഖ്യങ്ങള്   ലഭഖ്യമക്ടോകേക്ടോത്ത  സക്ടോഹേചെരഖ്യത്വം  നനിലനനില്ക്കുകേയക്ടോണവ്.  സമക്ടോനമക്ടോയ
വനിഷയത്വം  കേഴനിഞ  സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ  കേക്ടോലതത്വം  ഉനയനിക്കേചപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതക്ടോയനി  ഞക്ടോന്
മനസനിലക്ടോക്കുന.  അതനിനവ്  മറുപടെനിയക്ടോയനി  പുതനിയ  കക്ഷമപദ്ധതനികേള്
അനുവദനിക്കുനതനിനവ്  കേഴനിയനിചല്ലെനത്വം  നനിലനനില്ക്കുന   കക്ഷമനനിധനിയുമക്ടോയനി  ക്ലബ്ബവ്
ചചെയവ്  ശക്ടോകശകേരനിക്കുനതക്ടോണവ്  സര്ക്കേക്ടോര്  നയചമനത്വം  വഖ്യകമക്ടോക്കേനിയനിട്ടുള്ളതക്ടോണവ്.
1991-ല്  രൂപശകൃതമക്ടോയ  കകേരള  കകേചത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനി  വനിദഗ്ദ്ധ  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനി
കക്ഷമപദ്ധതനിയനില്  ഇവകരയുത്വം  ഉള്ചപ്പെടുത്തക്ടോചമനക്ടോണവ്  അനവ്  സൂചെനിപ്പെനിചനിരുനതവ്.
എനക്ടോല്  നനിലവനില്  കകേരള  കകേചത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനി  വനിദഗ്ദ്ധ  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനി
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കക്ഷമപദ്ധതനിയുമക്ടോയനി  ബനനിപ്പെനിചവ്  ചഡക്ടോമസ്റ്റനികേവ്  വര്കക്കേഴവ്,  പക്ടോചെകേചത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനി,
അലക്കേവ്  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനി,  ബക്ടോര്ബര്  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനി,  കകേരള  കക്ഷത  ജശവനക്കേക്ടോര്
എനനിവചര ഉള്ചപ്പെടുത്തനി അസത്വംഘടെനിത ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  സക്ടോമൂഹേഖ്യ സുരക്ഷക്ടോ പദ്ധതനി
എന കപരനില്  ഒരു കക്ഷമപദ്ധതനി രൂപശകേരനിക്കുനതനിനുളള നടെപടെനിയനിലക്ടോചണനവ്
അറനിയുന.  ആകേയക്ടോല് ഇകപ്പെക്ടോള് നനിലവനിലള്ള കകേരള കകേചത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനി  വനിദഗ്ദ്ധ
ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  കക്ഷമപദ്ധതനിയനില് പുതുതക്ടോയനി അത്വംഗതതത്വം  നല്കുനതവ്  2016  രണക്ടോത്വം
മക്ടോസത്വം മുതല് നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  മക്ടോതമല്ലെ നനിലവനിലള്ള ആനുകൂലഖ്യങ്ങള്
ഒനത്വംതചന കേക്ടോകലക്ടോചെനിതമക്ടോയനി  പരനിഷ്കരനിചനിട്ടനില്ലെക്ടോത്തതുമക്ടോകുന.  ഇഗൗ  വനിഷയങ്ങള്
പരനിഗണനിചവ് സത്വംസക്ടോനചത്ത കലറവ് ആന്റെവ് സഗൗണവ്സവ്, പനല് നനിര്മക്ടോണത്വം എനശ
രത്വംഗങ്ങളനില്  പണനിചയടുക്കുന  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കേവ്  അര്ഹേമക്ടോയ  ആനുകൂലഖ്യങ്ങള്
ലഭഖ്യമക്ടോക്കേക്ടോന് കേഴനിയത്തക്കേ നനിലയനില് ഒരു പ്രകതഖ്യകേ കക്ഷമപദ്ധതനി നടെപ്പെക്ടോക്കേക്ടോന്
സത്വംസക്ടോന ഗവണ്ചമന്റെവ് തയ്യക്ടോറക്ടോകേണചമനവ് അഭഖ്യര്തനിക്കുന.

ചതക്ടോഴനിലത്വം  എകകസുത്വം  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    റനി  .    പനി  .    രക്ടോമകൃഷ്ണന്):  സര്,
സത്വംസക്ടോനത്തവ്  ശബ്ദവുത്വം  ചവളനിചവുത്വം  ഉചഭക്ടോഷനിണനിയുത്വം  കമഖലയനില്
പണനിചയടുക്കുനവരുത്വം  ഇഗൗ  കമഖലയുമക്ടോയനി  ബനചപ്പെട്ട  ചടെകശഷഖ്യന്സുത്വം
സതനമക്ടോകയക്ടോ  ഏചതങനിലത്വം  ചതക്ടോഴനിലടെമയുചടെ  കേശഴനികലക്ടോ  പണനിചയടുക്കുനവരക്ടോണവ്.
ഒരു  ചതക്ടോഴനിലടെമയുചടെ  കേശഴനില്  കജക്ടോലനി  ചചെയ്യുനവര്ക്കേവ്  1960-ചല  കകേരള  കഷക്ടോപവ്
ആന്റെവ് ചകേക്ടോകമഴഖ്യല് എസ്റ്റക്ടോബനിചഷ്മെന്റെവ് നനിയമത്വം, 1948-ചല മനിനനിമത്വം കവതന നനിയമത്വം
തുടെങ്ങനിയവ പ്രകേക്ടോരമുള്ള കസവന-കവതന ആനുകൂലഖ്യങ്ങള്ക്കേവ് അര്ഹേതയുണവ്.  ഇഗൗ
കമഖലയനിചല  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കേവ്  കകേരള  കഷക്ടോപവ്  ആന്റെവ്  ചകേക്ടോകമഴഖ്യല്
എസ്റ്റക്ടോബനിചഷ്മെന്റെവ്  കക്ഷമനനിധനി  കബക്ടോര്ഡനില്  അത്വംഗങ്ങളക്ടോകേക്ടോവുനതക്ടോണവ്.  നനിലവനില്
ഇഗൗ  കമഖലയനിചല  252  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  പ്രസ്തുത  കക്ഷമനനിധനി  കബക്ടോര്ഡനില്
ഇതനിനകേത്വം അത്വംഗതതചമടുത്തനിട്ടുണവ്.  ഇഗൗ കക്ഷമനനിധനി കബക്ടോര്ഡനില്നനിനവ് ചപന്ഷന്,
പ്രസവക്ടോനുകൂലഖ്യത്വം,  മരണക്ടോനനര  ചചെലവനിനുള്ള  ധനസഹേക്ടോയത്വം,  വനിദഖ്യക്ടോഭഖ്യക്ടോസക്ടോനുകൂലഖ്യത്വം,
ചെനികേനിതക്ടോ ധനസഹേക്ടോയത്വം, വനിവക്ടോഹേ ധനസഹേക്ടോയത്വം എനശ ആനുകൂലഖ്യങ്ങള് നല്കേനിവരുന.
കക്ഷമനനിധനി കബക്ടോര്ഡനില് അത്വംഗങ്ങളക്ടോയ ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേചള ജനി.ഒ. (എത്വം എസവ്)  നമ്പര്
142/2010/ചതക്ടോഴനില്   പ്രകേക്ടോരത്വം  സമഗ  ആകരക്ടോഗഖ്യ  ഇന്ഷതറന്സവ്  പദ്ധതനിയനിലത്വം
ഉള്ചപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണവ്.  2008-ചല  കകേരള  അണ്-ഓര്ഗകനസ്ഡവ്  കസക്ടോഷഖ്യല്
ചസകേമ്മ്യൂരനിറനി നനിയമപ്രകേക്ടോരത്വം  2016-ല് കകേരള അസത്വംഘടെനിത ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനി സക്ടോമൂഹേഖ്യ
സുരക്ഷക്ടോ  പദ്ധതനി  രൂപശകേരനിചനിട്ടുണവ്.  ഇഗൗ  പദ്ധതനി  അടെനിയനരമക്ടോയനി
പ്രക്ടോവര്ത്തനികേമക്ടോക്കുനതനിനുള്ള  ശമത്തനിലക്ടോണവ്  ഗവണ്ചമന്റെവ്.  ശബ്ദവുത്വം  ചവളനിചവുത്വം,
ഉചഭക്ടോഷനിണനി,  പനല്  നനിര്മക്ടോണത്വം  എനശ  കമഖലകേളനില്  പണനിചയടുക്കുന
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ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കുത്വം  ഇഗൗ  പദ്ധതനിയനില്  അത്വംഗങ്ങളക്ടോകേക്ടോവുനതക്ടോണവ്.  മറവ്  കക്ഷമ
പദ്ധതനികേചള  അകപക്ഷനിചവ്  ഇഗൗ  പദ്ധതനിയനില്  ചമചചപ്പെട്ട  ആനുകൂലഖ്യങ്ങളക്ടോണവ്
നനിലവനിലള്ളതവ്.  ഇതനില്  അത്വംഗങ്ങളക്ടോകുനവര്ക്കേവ്  റനിട്ടയര്ചമന്റെവ്  ആനുകൂലഖ്യത്വം,
വക്ടോര്ദ്ധകേഖ്യകേക്ടോല  ചപന്ഷന്,  കുടുത്വംബ  ചപന്ഷന്,  അവശതക്ടോ  ചപന്ഷന്,
ചെനികേനിതക്ടോസഹേക്ടോയത്വം,  വനിദഖ്യക്ടോഭഖ്യക്ടോസക്ടോനുകൂലഖ്യത്വം,  പ്രസവക്ടോനുകൂലഖ്യത്വം,  വനിവക്ടോഹേ
ധനസഹേക്ടോയത്വം,  മരണക്ടോനനര  ആനുകൂലഖ്യത്വം  എനനിവ  ലഭനിക്കുനതക്ടോണവ്.  മക്ടോതമല്ലെ
ഇതനിചല  അത്വംഗങ്ങള്ക്കേവ്  അപകേടെത്വം  സത്വംഭവനിചക്ടോല്  ആത്വം ആദ്മനി  ബശമക്ടോ  കയക്ടോജനക്ടോ
പദ്ധതനിയനിചല  വഖ്യവസകേള്ക്കേവ്  വനികധയമക്ടോയനി  ആനുകൂലഖ്യത്വം  ലഭനിക്കുനതനിനവ്
അര്ഹേതയുണക്ടോയനിരനിക്കുനതക്ടോണവ്.  ഇവചര  സമഗ  ആകരക്ടോഗഖ്യ  ഇന്ഷതറന്സവ്
പദ്ധതനിയനിലത്വം  ഉള്ചപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണവ്.  കകേരളത്തനിചല  വനിവനിധ  കക്ഷമനനിധനി
കബക്ടോര്ഡുകേളുകടെയുത്വം  പദ്ധതനികേളുകടെയുത്വം  പ്രവര്ത്തനത്വം  പരനികശക്ടോധനിക്കുകമ്പക്ടോള്  നനിലവനിലള്ള
കബക്ടോര്ഡുകേള് എണ്ണത്തനില് അധനികേമക്ടോചണനവ് മനസനിലക്ടോകുത്വം.  അചതങ്ങചന ലഘൂകേരനിക്കേക്ടോ
ചമനക്ടോണവ്  സര്ക്കേക്ടോര് ആകലക്ടോചെനിക്കുനതവ്.  സമക്ടോനസതഭക്ടോവമുള്ള കക്ഷമനനിധനി കബക്ടോര്ഡുകേചള
സമനതയനിപ്പെനിചവ്  കൂടുതല്  കേക്ടോരഖ്യക്ഷമമക്ടോക്കേക്ടോനുളള  നനിലപക്ടോടെക്ടോണവ്  സതശകേരനിക്കുനതവ്.
ഇക്കേക്ടോരഖ്യത്തനില് കട്രേഡവ് യൂണനിയന് സത്വംഘടെനകേള്ക്കുത്വം കയക്ടോജനിച നനിലപക്ടോടെക്ടോണുള്ളതവ്.  ഇഗൗ
സക്ടോഹേചെരഖ്യത്തനില്  ശബ്ദവുത്വം  ചവളനിചവുത്വം  കമഖലയനില്  പണനിചയടുക്കുനവര്ക്കേവ്  പുതുതക്ടോയനി
ഇന്ഷതറന്സവ് പദ്ധതനിയുത്വം കക്ഷമപദ്ധതനിയുത്വം നടെപ്പെനിലക്ടോകക്കേണ ആവശഖ്യത്വം ഇകപ്പെക്ടോഴുള്ളതക്ടോയനി
കേക്ടോണുനനില്ലെ. 

(അദ്ധഖ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സശക്കേര്)

(10)  മതഖ്യചത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചടെ പുനരധനിവക്ടോസത്വം

ശശ  .    വനി  .    എസവ്  .    ശനിവകുമക്ടോര്:  സര്,  എചന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലത്തനിചല
വലനിയതുറ,  ബശമക്ടോപള്ളനി,  പൂന്തുറ  പ്രകദശത്തവ്  കേടെലക്ടോകമണത്വംമൂലത്വം  വശടെവ്  നഷ്ടചപ്പെട്ട
മതഖ്യചത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കേവ്  വശടുനനിര്മനിചവ്  നല്കുനതനിനവ്  അടെനിയനര  നടെപടെനി
സതശകേരനിക്കേണചമനള്ളതക്ടോണവ്  എചന്റെ  സബ്മനിഷന്.  വലനിയതുറ,  ബശമക്ടോപള്ളനി,
പൂന്തുറ  പ്രകദശങ്ങളനില്  കേടെലക്ടോകമണത്വംമൂലത്വം  200-ഓളത്വം  മതഖ്യ  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനി
കേള്ക്കേക്ടോണവ്  വശടെവ്  നഷ്ടചപ്പെട്ടതവ്.  ഇവര്  വലനിയതുറ  ഫനിഷറശസവ്  സ്കൂളനിലത്വം
മറനിടെങ്ങളനിലമക്ടോയനി  വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി  തക്ടോമസനിചവരനികേയക്ടോണവ്.  ഇതവ്  സ്കൂളനിചന്റെ
പ്രവര്ത്തനചത്ത  ബക്ടോധനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഇഗൗ  പ്രശ്നത്തനിചന്റെ  പ്രക്ടോധക്ടോനഖ്യത്വം
മനസനിലക്ടോക്കേനി  കേഴനിഞ  സര്ക്കേക്ടോര്  മതഖ്യചത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനികേചള  പുനരധനിവസനിപ്പെനി
ക്കുനതനിനവ്  വലനിയതുറ മുട്ടത്തറ വനികല്ലെജനില് മൂനര ഏക്കേര് സലത്വം  18-2-2016-ല്
ഏചറടുത്തവ്  ഫനിഷറശസവ്  വകുപ്പെനിനവ്  കകേമക്ടോറനി.  അകതക്ടോചടെക്ടോപ്പെത്വം  അതനിനടുത്തവ്
തക്ടോമസനിക്കുന  വനികേലക്ടോത്വംഗ  കകേക്ടോളനനിയനിചല  90  കുടുത്വംബങ്ങള്ക്കേവ്  വശടുനനിര്മനിചവ്
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നല്കുനതനിനവ്  2  ഏക്കേര്  സലവുത്വം  അനുവദനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ഇഗൗ  ഗവണ്ചമന്റെവ്
അധനികേക്ടോരത്തനില്വനയുടെന്  ബഹുമക്ടോനഖ്യയക്ടോയ  മനനി  ഇഗൗ  സലത്വം  സന്ദര്ശനിചവ്
സ്കൂളുകേളനില് തക്ടോമസനിക്കുന മതഖ്യചത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കേവ് ഒരു മക്ടോസത്തനിനകേത്വം വശടുവചവ്
നല്കുചമനവ്  പ്രഖഖ്യക്ടോപനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  അതനിനവ്   കേക്ടോലതക്ടോമസത്വം  കനരനിട്ടതുചകേക്ടോണവ്
തശരകദശ  കമഖലയനിചല  ആളുകേള്  ഇകപ്പെക്ടോള്  മനുഷഖ്യക്ടോവകേക്ടോശ  കേമശഷനനില്  ഒരു
ചപറശഷന്  ഫയല്  ചചെയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.   അതനില്  പ്രധക്ടോനമക്ടോയനി  ഫനിഷറശസവ്
ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുചമന്റെവ്  പറഞനിട്ടുള്ളതവ്,  അവനിചടെ  സതശകവജവ്  ഫക്ടോമനിലള്ള  കുറചവ്
ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേചള  സനിരചപ്പെടുത്തണചമനള്ളതക്ടോണവ്.  ചഡയവ് ലനി  കവജസനില്
കജക്ടോലനിചചെയ്യുന  പകത്തക്ടോളത്വം  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളക്ടോണവ്  അവനിചടെയുള്ളതവ്.  കേഴനിഞ
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതത്വം  ഇതനിചനക്കുറനിചവ്  ചെര്ച  നടെത്തനിയതക്ടോണവ്.  അവചര
സനിരചപ്പെടുത്തനി  ഏചതങനിലത്വം  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുചമന്റെനികലയ്ക്കവ്  absorb  ചചെയ്യണചമനതവ്
പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട  വനിഷയമക്ടോണവ്.  അടെനിയനരമക്ടോയനി  മനനി  ഇക്കേക്ടോരഖ്യത്തനില്  ഇടെചപട്ടവ്
ഇരുന്നൂകറക്ടോളത്വംവരുന മതഖ്യചത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കേവ് വശടുവചവ് നല്കുനതനിനവ്  നടെപടെനി
സതശകേരനിക്കേണചമനക്ടോണവ്  എനനിക്കേഭഖ്യര്തനിക്കേക്ടോനുള്ളതവ്.  ഇതുസത്വംബനനിചവ്
ബഹുമക്ടോനഖ്യയക്ടോയ മനനി ജനപ്രതനിനനിധനികേളുചടെ ഒരു കയക്ടോഗത്വം വനിളനിക്കുകേയുണക്ടോയനി. ആ
പ്രകദശതള്ള മതഖ്യചത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കേവ് തശരകദശതനനിനത്വം 50  മശറകറക്ടോളത്വം മക്ടോറനി
വശടുവചവ്  നല്കേക്ടോനുള്ള  പദ്ധതനിചയക്കുറനിചചക്ടോചക്കേ  ആ  കയക്ടോഗത്തനില്  പറഞതവ്
സതക്ടോഗതക്ടോര്ഹേമക്ടോണവ്.   തശരകദശ  കറക്ടോഡുത്വം   മതഖ്യചത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കേവ്  ഭവനവുത്വം
നനിര്മനിക്കുചമനവ് പറഞനിരുന. അതവ് പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കേക്ടോന് എത വര്ഷചമടുക്കുത്വം? ഇഗൗ
പദ്ധതനി  നടെപ്പെക്ടോക്കേക്ടോന്  വര്ഷങ്ങകളക്ടോളചമടുക്കുത്വം.  കേക്ടോരണത്വം  പത്തവ്  ചസന്റെവ്  സലത്വം
കേചണതനതനിനുള്ള  ബുദ്ധനിമുട്ടവ്  നമുചക്കേല്ലെക്ടോവര്ക്കുത്വം  അറനിയക്ടോവുനതക്ടോണവ്.  മൂനര
ഏക്കേര്  സലത്വം  വളചര  പ്രയക്ടോസചപ്പെട്ടവ്  കേചണത്തനി  ഫനിഷറശസവ്  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുചമന്റെനിനവ്
കകേമക്ടോറനിയനിട്ടുണവ്.  അതനിനവ്  ചതക്ടോട്ടടുതതചനയക്ടോണവ്  വനികേലക്ടോത്വംഗ കകേക്ടോളനനിയുള്ളതവ്.
അവനിചടെ  90  കുടുത്വംബങ്ങളുണവ്.  മറ്റുചെനില തലരകേക്ഷനികേള് ആ സലത്വം മകറചതങനിലത്വം
കേക്ടോരഖ്യത്തനിനവ് ഉപകയക്ടോഗനിക്കുനതനിനുള്ള ആകലക്ടോചെനകേള് നടെതനണവ്. അതുചകേക്ടോണവ്
ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  ഫനിഷറശസവ്  വകുപ്പുമനനി  തശരകദശകത്തക്ടോടെവ്  പ്രകതഖ്യകേ  തക്ടോലരഖ്യമുള്ള
മനനിതചനയക്ടോണവ്.  മനനി  ആ  സലത്വം  സന്ദര്ശനിചവ്  ഒരു  മക്ടോസത്തനിനകേത്വം  വശടെവ്
വചചകേക്ടോടുക്കുചമനക്ടോണവ് പറഞതവ്.   അതനിനുകവണ നടെപടെനികേള് അടെനിയനരമക്ടോയനി
സതശകേരനിക്കേണത്വം.  അതനിനക്ടോവശഖ്യമക്ടോയ  സലമുണവ്.  ഇക്കേക്ടോരഖ്യത്തനില്  അനുകൂലമക്ടോയ
നടെപടെനി സതശകേരനിക്കേണത്വം.      

മതഖ്യബനനവുത്വം  ഹേക്ടോര്ബര്   എഞനിനശയറനിത്വംഗുത്വം  കേക്ടോഷമ്മ്യൂ  വഖ്യവസക്ടോയവുത്വം
വകുപ്പുമനനി  (ശശമതനി ചജ  .    കമഴനിക്കുട്ടനി അമ  ):  സര്,  തനിരുവനനപുരത്വം വലനിയതുറ
ഗവണ്ചമന്റെവ്  റശജനിയണല്  ഫനിഷറശസവ്  ചടെകനിക്കേല്  സ്കൂളനില്  കേടെലക്ടോകമണ
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ത്തനിനനിരയക്ടോയനി  വശടെവ്  നഷ്ടചപ്പെട്ട  പതനിമൂനവ്  കുടുത്വംബങ്ങളുത്വം  ചസന്റെവ്  ആന്റെണശസവ്
എല്.  പനി.  സ്കൂളനില്  രണവ്  കുടുത്വംബങ്ങളുത്വം  ഇകപ്പെക്ടോഴുത്വം  തക്ടോമസനിക്കുനണവ്.
തനിരുവനനപുരത്വം മുട്ടത്തറ വനികല്ലെജനില് സര്കവ്വ നത്വം.  2610-ല്ചപ്പെട്ട  1.41  ചഹേകര്  -
മൂനര  ഏക്കേര്  സലത്വം  മതഖ്യചത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനി  കുടുത്വംബങ്ങചള  പുനരധനിവസനിപ്പെനിക്കു
നതനിനുകവണനി  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  ചമമ്പര്  പറഞതുകപക്ടോചല  18-2-2016-ല്
അനുവദനിചവ്  സര്ക്കേക്ടോര്  ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുണവ്.  എനക്ടോല്  മതഖ്യചത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനി
കുടുത്വംബങ്ങചള പുനരധനിവസനിപ്പെനിക്കുനതനിനവ്  ഭൂമനി കവര്തനിരനിചവ്  അതനിര്ത്തനി കേല്ലുകേള്
സക്ടോപനിക്കുനതനിനക്ടോയനി തനിരുവനനപുരത്വം ഫനിഷറശസവ് ചഡപമ്മ്യൂട്ടനി ഡയറകറുത്വം സര്കവ്വ
വകുപ്പെവ്  ഉകദഖ്യക്ടോഗസരുത്വം  സലചത്തത്തനിചയങനിലത്വം  സതശകവജവ്  ഫക്ടോമനിചല
ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചടെ പുനരധനിവക്ടോസവുമക്ടോയനി ബനചപ്പെട്ടവ് അവര്ക്കേവ് നല്കേനിയ ഉറപ്പുകേള്
പക്ടോലനിക്കേക്ടോചത  സലത്വം  അളന  തനിട്ടചപ്പെടുത്തക്ടോന്  അനുവദനിക്കുകേയനിചല്ലെനറനിയനിചവ്
സര്കവ്വ  തടെസചപ്പെടുതകേയുത്വം  തനിരുവനനപുരത്വം  ജനില്ലെക്ടോ  കേളകര്  ഇടെചപട്ടവ്  കമല്
പ്രവൃത്തനി നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുകേയുണക്ടോയനി.  മുട്ടത്തറ സതശകവജവ് ഫക്ടോമനിചല ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചടെ
ഭക്ടോഗതനനിനള്ള  എതനിര്പ്പെവ്  രമഖ്യമക്ടോയനി  പരനിഹേരനിചവ്  പ്രസ്തുത  സലത്വം  അളനവ്
തനിട്ടചപ്പെടുത്തനി കപക്ടോക്കുവരവവ് ചചെയ്യുനതനിനക്ടോവശഖ്യമക്ടോയ നടെപടെനി സതശകേരനിക്കേണചമനവ്
തനിരുവനനപുരത്വം  ജനില്ലെക്ടോ  കേളകകറക്ടോടെവ്  അഭഖ്യര്തനിചനിട്ടുണവ്.  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട
വനി.  എസവ്.  ശനിവകുമക്ടോര് പറഞതുകപക്ടോചല ഇഗൗ ഗവണ്ചമന്റെവ് അധനികേക്ടോരത്തനില്വന
ചതക്ടോട്ടടുത്ത  ദനിവസങ്ങളനില്  തചന  ഞക്ടോന്  അവനിചടെ  കപക്ടോയനിരുന.  സ്കൂളുകേളനില്
തക്ടോമസനിക്കുന  പതനിനഞവ്   കുടുത്വംബങ്ങചള  പുനരധനിവസനിപ്പെനിക്കുനതനിനവ്  ഒരു
മക്ടോസത്തനിനകേത്വം  നടെപടെനി  സതശകേരനിക്കേക്ടോചമനവ്  ഉറപ്പുചകേക്ടോടുത.  എനക്ടോല്  161-ഓളത്വം
കുടുത്വംബങ്ങള്ക്കേക്ടോണവ്  കേഴനിഞ  കേടെലക്ടോകമണത്തനിചന്റെ  ഫലമക്ടോയനി  വശടെവ്
നഷ്ടചപ്പെട്ടചതനവ്  കേചണത്തനി.  ഇഗൗ  പതനിനഞവ്  കുടുത്വംബങ്ങചള  മക്ടോതത്വം
പുനരധനിവസനിപ്പെനിചക്ടോല്കപ്പെക്ടോരക്ടോ 161 കുടുത്വംബങ്ങകളയുത്വം  പുനരധനിവസനിപ്പെനികച മതനിയക്ടോകൂ
എനപറഞവ്  എല്ലെക്ടോവരുത്വം  എചന്റെ  ഓഫശസനില്  വന.   15  കുടുത്വംബങ്ങചള  മക്ടോതത്വം
പുനരധനിവസനിപ്പെനിക്കുന  നനിലപക്ടോടെനികലയ്ക്കവ്  കപക്ടോയക്ടോല്  ഞങ്ങള്  ചസകകട്ടറനിയറവ്
പടെനിക്കേല്  തശകേത്തനിചവ്  ആത്മക്ടോഹുതനി  ചചെയ്യുചമനവ്  പറഞവ്  ഭശഷണനിചപ്പെടുതന
നനിലയനിലക്ടോണവ്  അവര് വനതവ്.  അചതക്ടോരു ഇഷമ്മ്യൂ  ആയനി  മക്ടോറനിയതുചകേക്ടോണവ്  മുഴുവന്
കുടുത്വംബങ്ങകളയുത്വം പുനരധനിവക്ടോസനിപ്പെനികച പറ്റൂ എന നനിലപക്ടോടെവ് സതശകേരനിചതനിനക്ടോലക്ടോണവ്
ആഗഹേനിച  കേക്ടോരഖ്യത്വം  ആ  സമയത്തനിനുള്ളനില്  നടെക്കേക്ടോചത  കപക്ടോയതവ്.  അതുചകേക്ടോണവ്
മുഴുവന്  ആളുകേചളയുത്വം  പുനരധനിവസനിപ്പെനിക്കുനതനിചന  ക്കുറനിചക്ടോണവ്  ഇകപ്പെക്ടോള്
ആകലക്ടോചെനിചവരുനതവ്.  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട ചമമ്പര് ഇവനിചടെ സൂചെനിപ്പെനിചതുകപക്ടോചല ഗശന്
കകേക്ടോറനികഡക്ടോറുത്വം മറ്റുത്വം ദശര്ഘകേക്ടോല പദ്ധതനിയക്ടോണവ്.  എനക്ടോലത്വം അതയുത്വം കേക്ടോലതക്ടോമസത്വം
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ഇതനിനുണക്ടോകുകേയനില്ലെ.  എചന്റെ  കനതൃതതത്തനില്  ഇനചലയുത്വം  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട
വനി.  എസവ്.  ശനിവകുമക്ടോര് ഉള്ചപ്പെചടെയുള്ളവചര പചങടുപ്പെനിചചകേക്ടോണവ് അവനിചടെ കയക്ടോഗത്വം
കചെര്നനിരുന.  സതശകവജവ്  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചടെ  പ്രശ്നമക്ടോണവ്  ഇകപ്പെക്ടോള്
അടെനിയനരമക്ടോയനിട്ടുള്ളതവ്.   ഒരക്ടോഴ്ച  മുമ്പവ്  ചെശഫവ് ചസകട്ടറനിയുചടെ  കനതൃതതത്തനില്
അവരുചടെ  പുനരധനിവക്ടോസവുമക്ടോയനി  ബനചപ്പെട്ടവ്  ചെര്ച  നടെത്തനിയനിരുന.  ആനനിമല്
ഹേസ്ബന്റെറനി  വകുപ്പുമക്ടോയനി  ബനചപ്പെട്ടവ്  ഒരു  പക്ടോകക്കേജവ്  രൂപശകേരനികച  ആ  പ്രശ്നത്വം
പരനിഹേരനിക്കേക്ടോന്  കേഴനിയൂ.  ഇകപ്പെക്ടോള്  ഗവണ്ചമന്റെവ്  പ്രഖഖ്യക്ടോപനിച  സമ്പൂര്ണ്ണ  പക്ടോര്പ്പെനിടെ
പദ്ധതനിയുചടെ ഒഗൗകദഖ്യക്ടോഗനികേ അനഗൗണ്ചസ്മെന്റെവ്  നവത്വംബര് 10-നവ്  വരനികേയക്ടോണവ്. 10-ാം
തശയതനി  കേഴനിഞവ്  ചതക്ടോട്ടടുത്ത  ദനിവസങ്ങളനില്  നനിലനനില്ക്കുന  പ്രശ്നത്വം
പരനിഹേരനിചചകേക്ടോണവ് മുട്ടത്തറയനില് പ്രസ്തുത സലതതചന  161  കുടുത്വംബങ്ങളുചടെയുത്വം
പുനരധനിവക്ടോസത്തനിനക്ടോയനി ഭവനനനിര്മക്ടോണത്തനിനവ് തുടെക്കേത്വം കുറനിക്കുത്വം.  ഇഗൗ  പ്രകതഖ്യകേ
സക്ടോഹേചെരഖ്യത്തനിലക്ടോണവ്  കമലറഞകേക്ടോരഖ്യത്വം  ആ  സമയത്തനിനുള്ളനില്  നടെക്കേക്ടോചത
കപക്ടോയതവ്.  പതനിനഞവ് കുടുത്വംബങ്ങചള മക്ടോതത്വം പുനരധനിവസനിപ്പെനിക്കുനതനിനക്ടോചണങനില്
അകപ്പെക്ടോള്ത്തചന ചചെയ്യക്ടോമക്ടോയനിരുന.  മുഴുവന് കുടുത്വംബങ്ങളുചടെയുത്വം പ്രശ്നത്വം വരുകമ്പക്ടോള്
അതനിചനക്ടോരു  നഖ്യക്ടോയമക്ടോയ  പരനിഹേക്ടോരമക്ടോര്ഗത്വം  കേചണത്തണത്വം.  നവത്വംബര്
രണക്ടോമചത്തകയക്ടോ  മൂനക്ടോമചത്തകയക്ടോ  ആഴ്ചകയക്ടോടുകൂടെനി  ഇഗൗ  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹേരനിച
ചകേക്ടോണവ്  പുനരധനിവക്ടോസത്തനിനക്ടോവശഖ്യമക്ടോയ  നനിര്മക്ടോണത്തനിനവ്  തുടെക്കേത്വം
കുറനിക്കുചമനക്ടോണവ് എനനിക്കേവ് ശശ. വനി. എസവ്. ശനിവകുമക്ടോറനിചന അറനിയനിക്കേക്ടോനുള്ളതവ്.

IV  കമശപ്പുറതവച കേടെലക്ടോസകേള്

ചെട്ടത്വം   47(2)   അനുസരനിചള്ള കേടെലക്ടോസകേള് 

വനിദഖ്യക്ടോഭഖ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി (ചപ്രക്ടോഫ  .   സനി  .   രവശന്ദ്രനക്ടോഥവ്) : സര്, തക്ടോചഴപ്പെറയുന
കേടെലക്ടോസകേള് ഞക്ടോന് കമശപ്പുറതവയ്ക്കുന.

പതനിമൂനക്ടോത്വം  കകേരള  നനിയമസഭയുചടെ  പതനിനക്ടോലക്ടോത്വം  സകമളനത്തനിചല  2474,
പതനിനഞക്ടോത്വം സകമളനത്തനിചല 2902, പതനിനക്ടോലക്ടോത്വം കകേരള നനിയമസഭയുചടെ ഒനക്ടോത്വം
സകമളനത്തനിചല  2135,  255  എനശ  നമ്പരുകേളനിലള്ള  നക്ഷതചെനിഹ്നമനിടെക്ടോത്ത
കചെക്ടോദഖ്യങ്ങളുചടെ  മറുപടെനിയുത്വം  അവയ്ക്കവ്  യഥക്ടോസമയത്വം  മറുപടെനി  നല്കുവക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കേക്ടോതനിരനിക്കുനതനിനുള്ള കേക്ടോരണത്വം കേക്ടോണനിക്കേല് കസ്റ്ററവ്ചമനകേളുത്വം.
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V റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടവ് സമര്പ്പെണത്വം

1. സക്ടോമ്പത്തനികേ കേക്ടോരഖ്യങ്ങള് സത്വംബനനിച സബ്ജകവ് കേമനിറനി   VIII -  ചന്റെ   2015-16   സക്ടോമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനിചല ധനക്ടോഭഖ്യര്തനകേളുചടെ പരനികശക്ടോധന സത്വംബനനിച അഞക്ടോമതവ് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിചല

ശനിപക്ടോര്ശകേളനികനലള്ള ആക്ഷന് കടെക്കേണ് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടവ്

ധനകേക്ടോരഖ്യവുത്വം കേയറുത്വം വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ടെനി  .   എത്വം  .   കതക്ടോമസവ് ചഎസകേവ്  ) : സര്,
സക്ടോമ്പത്തനികേ  കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്  സത്വംബനനിച  സബ്ജകവ്  കേമനിറനി  VIII-ചന്റെ  2015-16
സക്ടോമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിചല  ധനക്ടോഭഖ്യര്തനകേളുചടെ  പരനികശക്ടോധന  സത്വംബനനിച
അഞക്ടോമതവ്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിചല  ശനിപക്ടോര്ശകേളനികനലള്ള  ആക്ഷന്  കടെക്കേണ്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടവ്
സമനിതനിയുചടെ അദ്ധഖ്യക്ഷനക്ടോയ ഞക്ടോന് സമര്പ്പെനിക്കുന. 

2.     ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങചള സത്വംബനനിച സമനിതനിയുചടെ ഒന മുതല്
ആറു വചരയുള്ള റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേള്

ശശ  .    സനി  .    ദനിവക്ടോകേരന് :  സര്,  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങചള സത്വംബനനിച
സമനിതനിയുചടെ  ഒന  മുതല്  ആറുവചരയുള്ള  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേള്  സമനിതനിയുചടെ
അദ്ധഖ്യക്ഷനക്ടോയ ഞക്ടോന് സമര്പ്പെനിക്കുന.

3. അനഗൗകദഖ്യക്ടോഗനികേ ബനില്ലുകേളുത്വം പ്രകമയങ്ങളുത്വം സത്വംബനനിച സമനിതനിയുചടെ
മൂനക്ടോമതവ് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടവ്

ശശ  .   കജക്ടോര്ജവ് എത്വം  .   കതക്ടോമസവ് : സര്, അനഗൗകദഖ്യക്ടോഗനികേ ബനില്ലുകേളുത്വം പ്രകമയങ്ങളുത്വം
സത്വംബനനിച സമനിതനിയുചടെ  മൂനക്ടോമതവ് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടവ്  സമനിതനിയുചടെ അദ്ധഖ്യക്ഷനുകവണനി
ഞക്ടോന് സമര്പ്പെനിക്കുന.

VI  നനിയമനനിര്മക്ടോണകേക്ടോരഖ്യത്വം

2016-  ചല കകേരള ധനവനിനനികയക്ടോഗ   (2-  ാംനമ്പര്  )        ബനില്ലെനിചന്റെ
അവതരണവുത്വം അനനരഘട്ടങ്ങളുത്വം

ധനകേക്ടോരഖ്യവുത്വം  കേയറുത്വം  വകുപ്പുമനനി  (കഡക്ടോ  .    ടെനി  .    എത്വം  .    കതക്ടോമസവ്  ചഎസകേവ്):  
സര്,  2016-ചല  കകേരള  ധനവനിനനികയക്ടോഗ  (2-ാംനമ്പര്)  ബനില്  ഞക്ടോന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.  

മനി  .   സശക്കേര്  :  ബനില് അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന. 
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ധനകേക്ടോരഖ്യവുത്വം കേയറുത്വം വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ടെനി  .   എത്വം  .   കതക്ടോമസവ് ചഎസകേവ്): സര്,
2016-ചല  കകേരള  ധനവനിനനികയക്ടോഗ  (2-ാംനമ്പര്)  ബനില് പരനിഗണനയ്ചക്കേടുക്കേണചമന
പ്രകമയത്വം ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

ചതക്ടോഴനിലത്വം എകകസുത്വം വകുപ്പുമനനി (ശശ  .    റനി  .    പനി  .    രക്ടോമകൃഷ്ണന്  ):  സര്,  ഞക്ടോന്
പ്രകമയചത്ത  പനിനക്ടോങ്ങുന.

ശശ  .    സനി  .    ചകേ  .    ശശശന്ദ്രന് :  സര്,  ജനങ്ങളനിലക്ടോചകേ  വലനിയ  പ്രതശക്ഷയുത്വം
ആകവശവുമുണക്ടോക്കുന  രശതനിയനില്  ഒരു  പുതനിയ  കകേരള  സൃഷ്ടനിക്കേക്ടോയനി  2016-ചല
കകേരള  ധനവനിനനികയക്ടോഗ  ബനില്  അവതരനിപ്പെനിപ്പെനിച  കഡക്ടോ.  ടെനി.  എത്വം.  കതക്ടോമസവ്
ചഎസക്കേനിചന അഭനിനന്ദനിക്കുകേയുത്വം ബനില്ലെനിചന പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി പനിന്തുണയ്ക്കുകേയുത്വം ചചെയ്യുന.

ശശ.  പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്  കനതൃതതത്വം  നല്കുന  ഇടെതുപക്ഷജനക്ടോധനിപതഖ്യ
മുനണനി സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ നക്ടോലമക്ടോസചത്ത ഭരണത്വം കകേരളത്തനിചല ജനങ്ങളനില് വലനിയ
മതനിപ്പെക്ടോണവ് ഉളവക്ടോക്കേനിയനിട്ടുള്ളതവ്.  അനുഭവങ്ങളനില്നനിനത്വം പക്ടോഠത്വം പഠനിചവ് കനിയക്ടോത്മകേ
പ്രതനിപക്ഷമക്ടോയനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനില് യു.ഡനി.എഫവ്.  പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി പരക്ടോജയചപ്പെടുകേ
യക്ടോചണനക്ടോണവ്  രക്ടോഷശയ  നനിരശക്ഷകേരുചടെയുത്വം  കകേരളത്തനിചല  ജനങ്ങളുചടെയുത്വം
വനിലയനിരുത്തല്.  യു.ഡനി.എഫവ്.  ഭരണത്വം  ജനങ്ങള്ക്കുകവണനി  ആയനിരുനനില്ലെ.
കനതക്ടോക്കേളുത്വം മനനിമക്ടോരുത്വം അഴനിമതനിയനിലൂചടെ പണത്വം വക്ടോരനിക്കൂട്ടക്ടോനക്ടോണവ് ശമനിചതവ്.  മുന്
മുഖഖ്യമനനി  ശശ.  ഉമന്  ചെക്ടോണനിചയ  കസക്ടോളക്ടോര്  കകേസനില്  ബക്ടോത്വംഗ്ലൂര്  ചസഷന്സവ്
കകേക്ടോടെതനി  ശനിക്ഷനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ജയലളനിതചയ  ശനിക്ഷനിച  അകത
കകേക്ടോടെതനിയക്ടോണനിതവ്.  കസക്ടോളക്ടോര്  അഴനിമതനിചക്കേതനിചര  എല്.ഡനി.എഫവ്.  നടെത്തനിയ
ചസകകട്ടറനിയറവ്  സമരത്വം  എതമക്ടോതത്വം  ശരനിയക്ടോചണനവ്  ഇഗൗ  സത്വംഭവങ്ങള്
ചതളനിയനിക്കുന.  അഴനിമതനി  മറചവയ്ക്കക്ടോന്  ശശ.  ഉമന്  ചെക്ടോണനിയുത്വം  കകേക്ടോണ്ഗസത്വം
കേക്ടോട്ടനിയ വഖ്യഗതയക്ടോണവ് നനിങ്ങചള ജനങ്ങളനില്നനിനത്വം കൂടുതല് ഒറചപ്പെടുത്തനിയചതനവ്
മനസനിലക്ടോക്കേണത്വം.  പലനക്ടോള്  കേള്ളത്വം  ചചെയ്യുനവര്  ഒരു  നക്ടോളനില്
പനിടെനിക്കേചപ്പെടുചമനക്ടോണവ്  പഴചമക്ടോഴനി.  ശശ.  ഉമന്  ചെക്ടോണനിയുചടെ  ശനിക്ഷചയപ്പെറനി
പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവുത്വം  കകേക്ടോണ്ഗസനിചന്റെ  സമുനത  കനതക്ടോക്കേളക്ടോയ  ശശ.  എ.  ചകേ.
ആന്റെണനിയുത്വം ശശ. വനി. എത്വം. സുധശരനുത്വം ഒചക്കേ മഗൗനത്വം പക്ടോലനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  കസക്ടോളക്ടോര്
കകേസനിചല പരക്ടോതനി മുക്കേനിയ അനചത്ത വനിജനിലന്സവ് ഡയറകര് ശശ.  എന്.  ശങര്
ചറഡനിയുത്വം നനിയമനടെപടെനികേള് കനരനിടുകേയക്ടോണവ്. 

ഇന്ഡഖ്യയനിലത്വം കലക്ടോകേതമുണക്ടോകുന മക്ടോറങ്ങള് കേണക്കേനിചലടുത്തവ് കകേരളചത്ത
പുകരക്ടോഗതനിയനികലയ്ക്കവ്  നയനിക്കേക്ടോനുള്ള  സമഗമക്ടോര്ഗങ്ങള്  ആവനിഷ്കരനിചവ്
നടെപ്പെനിലക്ടോക്കേക്ടോനക്ടോണവ്  എല്.ഡനി.എഫവ്.  സര്ക്കേക്ടോര്  ശമനിചചകേക്ടോണനിരനിക്കുനതവ്.
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കലക്ടോകേത്വം  ശദ്ധനിക്കുന  വനികേസന  മക്ടോതൃകേയക്ടോണവ്  കകേരള  കമക്ടോഡല്.  1957-ല്
അധനികേക്ടോരത്തനില്  വന സഖക്ടോവവ്  ഇ.എത്വം.എസവ്.  മനനിസഭയക്ടോണവ്  ഇതനിനവ്  തുടെക്കേത്വം
കുറനിചതവ്. 

11.00 A M]

ചപക്ടോതുവനിദഖ്യക്ടോഭഖ്യക്ടോസ  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടെവ്,  ഭൂപരനിഷ്കരണരത്വംഗചത്ത  ഇടെചപടെലകേള്,
അധനികേക്ടോരവനികകേന്ദ്രശകേരണത്വം,   ചതക്ടോഴനില്  സമരങ്ങളനില്  കപക്ടോലശസവ്  ഇടെചപടെക്ടോന്
പക്ടോടെനിചല്ലെന  വഖ്യവസ  എനശ  സമശപനങ്ങള്ക്കേവ്  തുടെക്കേത്വംകുറനിചതവ്  ഇ.എത്വം.എസവ്.
മനനിസഭ  ആയനിരുന.  1957  ഏപ്രനില്  5-നവ്  അധനികേക്ടോരത്തനില്വന  ഇ.എത്വം.എസവ്.
മനനിസഭ   1957  ഏപ്രനില്  11-നവ്  ഇറക്കേനിയ  ആദഖ്യചത്ത  ഉത്തരവവ്  ഇനനി  ആകരയുത്വം
കുടെനിചയക്ടോഴനിപ്പെനിക്കേക്ടോന് പക്ടോടെനില്ലെ എനതക്ടോയനിരുന.

'കൃഷനിഭൂമനി  കൃഷനിക്കേക്ടോരനവ്'  എന  മുദക്ടോവക്ടോകേഖ്യത്വം  സതക്ടോതനഖ്യ  സമരകേക്ടോലത്തവ്
കകേക്ടോണ്ഗസകേക്ടോര്  ഉയര്ത്തനിയനിരുനതവ്  പനിനശടെവ്  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുത്വം  ഉകപക്ഷനിക്കുകേയക്ടോണവ്
ചചെയതവ്.  കകേക്ടോണ്ഗസവ് ഭരനിച ഒരു സത്വംസക്ടോനതത്വം ഇതനിനവ് അവര് ശമനിചനിട്ടനില്ലെ. 1947
മുതല്  1957  വചര  ഇനഖ്യയനിലക്ടോചകേ  കകേക്ടോണ്ഗസനിചന്റെ  ഭരണക്കുത്തകേയക്ടോയനിരുന.
1957-ല്  കകേരളത്തനിലക്ടോണവ്  ആദഖ്യമക്ടോയനി  കകേക്ടോണ്ഗസനിചന്റെ  ഭരണത്വം  നഷ്ടചപ്പെടുനതവ്.
1967-ല് നനിരവധനി സത്വംസക്ടോനങ്ങളനില് ഭരണമക്ടോറമുണക്ടോയനി.   ഇനവ് കകേക്ടോണ്ഗസനിചന്റെ
സനിതനി അകങ്ങയറത്വം ദയനശയമക്ടോണവ്.  ഇനഖ്യന് ജനസത്വംഖഖ്യയുചടെ  6  ശതമക്ടോനകത്തക്ടോളത്വം
വരുന  ജനങ്ങളക്ടോണവ്  കകേക്ടോണ്ഗസവ്  ഭരണത്തനിന്  കേശഴനില്  വനിവനിധ
സത്വംസക്ടോനങ്ങളനിലണക്ടോയനിരുനതവ്.  അതനില്  കേര്ണ്ണക്ടോടെകേ  ഒഴനിചക്ടോല്  മറവ്
സത്വംസക്ടോനങ്ങളനില്  കകേരളത്തനിചല  ഒരു  ജനില്ലെയനിചല  ജനസത്വംഖഖ്യകപക്ടോലത്വം
ഇചല്ലെനള്ളതക്ടോണവ് വസ്തുത.  കമഘക്ടോലയ, മണനിപ്പൂര്, മനികസക്ടോറക്ടോത്വം, അരുണക്ടോചെല് പ്രകദശവ്
തുടെങ്ങനിയ വടെക്കുകേനിഴക്കേന് സത്വംസക്ടോനങ്ങളക്ടോണവ.  ഹേനിമക്ടോചെല് പ്രകദശവ്,  ഉത്തരക്ടോഖണ്ഡവ്
എനനിവനിടെങ്ങളനില്  കകേക്ടോണ്ഗസവ് ഭരണമക്ടോണവ്.  ബശഹേക്ടോറനില് ചജ.ഡനി.യു.-ചന്റെ ജൂനനിയര്
പക്ടോര്ട്ടവ്ണറക്ടോണവ്  കകേക്ടോണ്ഗചസനവ്  നമുക്കേവ്  കേക്ടോണക്ടോന് കേഴനിയുത്വം.  ഇതനില്നനിനത്വം പക്ടോഠത്വം
പഠനിക്കേക്ടോന് കകേക്ടോണ്ഗസനിനവ് കേഴനിയുനനില്ലെ.  ഇടെതുപക്ഷ ജനക്ടോധനിപതഖ്യമുനണനി സര്ക്കേക്ടോര്
നടെപ്പെക്ടോക്കുന പുകരക്ടോഗമന നനിലപക്ടോടുകേചള കകേക്ടോണ്ഗസവ് അധനികേക്ടോരത്തനില് വരുകമ്പക്ടോള്
തകേര്ക്കുന  കേക്ടോഴ്ചയക്ടോണവ്  നക്ടോത്വം  കേക്ടോണുനതവ്.  എല്.ഡനി.എഫവ്.  ഭരണകേക്ടോലത്തവ്  7.6
ശതമക്ടോനമക്ടോയനിരുന  വളര്ചക്ടോനനിരക്കേവ്;  യു.ഡനി.എഫവ്.  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വനകപ്പെക്ടോള്
അതവ്  6.1  ശതമക്ടോനമക്ടോയനി കുറഞ.  കേഴനിഞ സക്ടോമ്പത്തനികേ വര്ഷത്വം  22,762  കകേക്ടോടെനി
രൂപയുചടെ പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോക്കേനി എനക്ടോണവ് അവകേക്ടോശവക്ടോദത്വം.  എനക്ടോല് സനി.&എ.ജനി.
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടവ്  പ്രകേക്ടോരത്വം  61  ശതമക്ടോനത്വം  മക്ടോതമക്ടോണവ്  ചചെലവഴനിചതവ്;  10,000  കകേക്ടോടെനി
രൂപയുചടെ  കുറവവ്  ഉണക്ടോയതക്ടോയനി  കേക്ടോണക്ടോന്  കേഴനിയുത്വം.  ബക്ടോര്  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചടെ
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പുനരധനിവക്ടോസത്തനിനവ്  പനിരനിചചടുത്ത  650  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുത്വം  കേഴനിഞ  സര്ക്കേക്ടോര്
വകേമക്ടോറനി ചചെലവഴനിക്കുകേയക്ടോണുണക്ടോയതവ്.    കകേരളത്തനിചന്റെ സമ്പദ് വഖ്യവസയനില് വലനിയ
പങ്കുവഹേനിചനിരുന  പ്രവക്ടോസനി  നനികക്ഷപത്വം  50  ശതമക്ടോനമക്ടോക്കേനിയതുവഴനി  കകേരളത്തനിചന്റെ
സക്ടോമ്പത്തനികേ  സുരക്ഷനിതതതത്വം  കുറഞനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഇതക്ടോണവ്  കകേരളത്വം  കനരനിടുന
വലനിയ  രക്ടോഷശയ  ദുരനത്വം.   ഇതനിനവ്  മക്ടോറത്വംകുറനിക്കേണചമങനില്   ഭരണതടെര്ച
അനനിവക്ടോരഖ്യമക്ടോണവ്.  കകേരളത്തനിചല  ജനങ്ങള്  ആഗഹേനിക്കുന  ഇഗൗ  ഭരണതടെര്ചയ്ക്കവ്
കനതൃതതത്വം നല്കേക്ടോനക്ടോണവ് എല്.ഡനി.എഫവ്.  സര്ക്കേക്ടോര്  ശമനിക്കുനചതന കേക്ടോരഖ്യത്തനില്
യക്ടോചതക്ടോരു സത്വംശയവുമനില്ലെ. ജനങ്ങചള മറന ഭരണമക്ടോയനിരുന യു.ഡനി.എഫവ്.-കന്റെതവ്.  

ചമതക്ടോന്  കേക്ടോയല്  പതനിചചകേക്ടോടുത്തതനിലത്വം  കനിമനിനല്  കകേസനിചല  പ്രതനിയക്ടോയ
സകനക്ടോഷവ്  മക്ടോധവന്  എന  കേള്ളസനഖ്യക്ടോസനിക്കേവ്  ഭൂമനി  പതനിചചകേക്ടോടുത്തതനിലചമക്ടോചക്കേ
തക്ടോലരഖ്യത്വം കേക്ടോണനിചതവ് യു.ഡനി.എഫവ്.  സര്ക്കേക്ടോരക്ടോണവ്.  എനക്ടോല് പക്ടോവചപ്പെട്ടവര്ക്കേവ് വശടെവ്
വയ്ക്കക്ടോന്  3  ചസന്റെവ്  ഭൂമനി  നല്കുന കേക്ടോരഖ്യത്തനില് അവര് തക്ടോലരഖ്യത്വം  കേക്ടോണനിചനിരുനനില്ലെ.
വയനക്ടോട്ടനില് പക്ടോവചപ്പെട്ട ആദനിവക്ടോസനികേള്ക്കേവ് ഭൂമനി  നല്കേക്ടോന് പ്രഖഖ്യക്ടോപനിച  'ആശനിക്കുത്വം
ഭൂമനി  ആദനിവക്ടോസനിക്കേവ്'  എന  പദ്ധതനി  അവര്  'ആശനിക്കുത്വം  കേക്ടോശവ്  കകേക്ടോണ്ഗസവ്
കനതക്ടോക്കേള്ക്കേവ്'  എനക്ടോക്കേനി മക്ടോറനി.  വന് തുകേയക്ടോണവ് അതുവഴനി കകേക്ടോണ്ഗസവ് കനതൃതതത്വം
കേമശഷനക്ടോയനി  കകേപ്പെറനിയതവ്.  കകേക്ടോണ്ഗസനിചന്റെ  പ്രകദശനികേ  കനതൃതതത്വംകപക്ടോലത്വം
പരസഖ്യമക്ടോയനി  പതസകമളനത്വം  നടെതന  അവസ  അവനിചടെ  ഉണക്ടോയനിട്ടുണവ്.  ഇതവ്
അകനതഷനിക്കേക്ടോന് വനിജനിലന്സനിചന ചുമതലചപ്പെടുത്തനിയ സര്ക്കേക്ടോര് നടെപടെനി അകങ്ങയറത്വം
സതക്ടോഗതക്ടോര്ഹേമക്ടോണവ്.  മുന്മനനി  ശശ.  ചകേ.  ബക്ടോബുവുത്വം  ശശ.  സനി.  എന്.
ബക്ടോലകൃഷ്ണനുചമല്ലെക്ടോത്വം  വനിജനിലന്സവ്  അകനതഷണത്വം  കനരനിടുകേയക്ടോണവ്.   കമക്ടോനക്ടോയത്വം
വളഞക്ടോല് അറുപത്തനിനക്ടോലത്വം  വളയുചമനക്ടോണവ്  ശശ.  ഉമന്  ചെക്ടോണനിയുചടെ  അനുഭവത്വം
കകേക്ടോണ്ഗസനിചന ഓര്മനിപ്പെനിക്കുനതവ്.  

കകേരളത്തനിചന്റെ  സക്ടോമ്പത്തനികേ  സുരക്ഷനിതതതത്വം  ഉറപ്പെക്ടോക്കേക്ടോനക്ടോണവ്  കകേരള  ബക്ടോങവ്
രൂപശകേരണത്വം  പ്രഖഖ്യക്ടോപനിചതവ്.  കൃഷനിഭൂമനി  കേക്ടോര്ഷനികകേതര  ആവശഖ്യങ്ങള്ക്കേവ്
ഉപകയക്ടോഗനിക്കുനണവ്.  കജവ  പചക്കേറനിചയ  ചപ്രക്ടോകമക്ടോട്ടവ്  ചചെയ്യുകേ  എനതവ്  ജനങ്ങള്
ഏചറടുത്തനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഇടുക്കേനി,  വയനക്ടോടെവ്  ജനില്ലെകേചള  ഉള്ചപ്പെടുത്തനിചക്കേക്ടോണ്ടുളള
പചക്കേറനി കൃഷനിക്കേക്ടോയനി സര്ക്കേക്ടോര് നടെതന നശക്കേങ്ങള് ശക്ടോഘനശയമക്ടോണവ്.  

കകേരളചത്ത  കടെക്ടോള്  ഫശ  സത്വംസക്ടോനമക്ടോയനി  മക്ടോറക്ടോനുള്ള  നടെപടെനി
ആരത്വംഭനിചകേഴനിഞ.  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  നനിര്മനിക്കുന  കറക്ടോഡുകേള്ക്കുത്വം  പക്ടോലങ്ങള്ക്കുത്വം
കടെക്ടോള് ഏര്ചപ്പെടുതകേയനിചല്ലെന നനിലപക്ടോടെവ് സതക്ടോഗതക്ടോര്ഹേമക്ടോണവ്. 
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പരനിസനിതനി  സഗൗഹൃദ  വനികേസനമക്ടോണവ്  ഇഗൗ  സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ  സമശപനത്വം.
പരനിസനിതനി  സത്വംരക്ഷണത്വം  വലനിയ  പ്രക്ടോധക്ടോനഖ്യത്വം  അര്ഹേനിക്കുനതക്ടോണവ്.  വയനക്ടോടെവ്
ജനില്ലെയനില്  എല്ലെക്ടോ  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളുത്വം  ലത്വംഘനിചക്ടോണവ്  വനത്തനിനുളളനില്  വലനിയ
റനികസക്ടോര്ട്ടുകേള് നനിര്മനിചനിരനിക്കുനതവ്.  ഇതനിനവ്  അനുമതനി  നനികഷധനിചക്ടോല് കഫക്ടോറസ്റ്റവ്
ഉകദഖ്യക്ടോഗസര്   ഉള്ചപ്പെചടെയുള്ളവര്ചക്കേതനിചര  റനികസക്ടോര്ട്ടവ്  മക്ടോഫനിയ  സത്വംഘങ്ങള്
ഗൂഢക്ടോകലക്ടോചെന  നടെതത്വം.  ഇതനിനവ്  ഏറവുത്വം  ഒടുവനിലചത്ത  ഉദക്ടോഹേരണമക്ടോണവ്  വനത്വം
വകുപ്പെനിചന  കുരനിശനികലറക്ടോന്  ഒരു  ആനചയ  ചവടെനിവചവ്  ചകേക്ടോനതവ്.  ഒരു
കപക്ടോലശസുകേക്ടോരന്   ഇതനിചന  പനിന്തുണച.  റനികസക്ടോര്ട്ടവ്  മക്ടോഫനിയ  സത്വംഘങ്ങളുത്വം
രക്ടോഷശയകനതൃതതവുത്വം  കചെര്നളള  അവനിഹേനിതബനമക്ടോണവ്  ഇത്തരത്വം  കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്
അവനിചടെ നടെക്കേക്ടോന് കേക്ടോരണത്വം,   ജനില്ലെയനിചല റനികസക്ടോര്ട്ടുകേള് കകേന്ദ്രശകേരനിചവ് നടെക്കുന
മയക്കുമരുനവ്  വനിതരണത്വം,  വനഖ്യമൃഗ  കവട്ട  എനനിവ  കേര്ശനപരനികശക്ടോധനയ്ക്കവ്
വനികധയമക്ടോക്കേണത്വം. ഒരു റനികസക്ടോര്ട്ടവ് ഉടെമ അനധനികൃതമക്ടോയനി ഉപകയക്ടോഗനിച 13 ഏക്കേര്
സലമക്ടോണവ്  ഇനചല  കവത്തനിരനി  പഞക്ടോയത്തനില്  സബ്കേളകര്  ഏചറടുത്തതവ്.
ഇത്തരത്വം  നടെപടെനികേളുമക്ടോയനി  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകകേണതുണവ്.  കകേക്ടോണ്ഗസവ്  തകേര്ത്ത
കകേരളചത്ത രക്ഷനിക്കുകേ എനതക്ടോണവ് എല്.ഡനി.എഫവ്.-ചന്റെ ചുമതല.  ചനല്വയല്-
നശര്ത്തടെ സത്വംരക്ഷണ നനിയമത്വം  കകേക്ടോണ്ഗസവ്  അട്ടനിമറനിച.  നവത്വംബര്  2-നവ്  കകേരള
നനിയമസഭ ചനല്വയല്-നശര്ത്തടെ സത്വംരക്ഷണനനിയമത്വം ചെര്ച ചചെയ്യുകേയക്ടോണവ്. കറഷന്
ലഭനിക്കുനവരുചടെ  മുന്ഗണനക്ടോപട്ടനികേ  28  ലക്ഷത്തനില്നനിനവ്  34  ലക്ഷമക്ടോക്കേനി
ഉയര്തകേ  എനതുത്വം  ബനി.പനി.എല്.-കേക്ടോരുചടെ  തക്ടോലരഖ്യത്വം  സത്വംരക്ഷനിക്കുകേ  എനതുത്വം
സര്ക്കേക്ടോര് നനിലപക്ടോടെക്ടോണവ്. 

രണരവര്ഷക്കേക്ടോലത്വം  പനിനനിട്ട  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ  ജനകദക്ടോഹേനടെപടെനികേള്
കേക്ടോരണത്വം  ജനങ്ങളനില്നനിനവ്  ഒറചപ്പെടുന  അവസയക്ടോണവ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെനിനവ്
ഉണക്ടോയനിട്ടുള്ളതവ്.  കേര്ഷകേരുചടെ  ഭൂമനി  അവരുചടെ  സമതമനില്ലെക്ടോചത  ഏചറടുത്തവ്
കകേക്ടോര്പ്പെകററ്റുകേള്ക്കേവ്  നല്കേക്ടോനുള്ള  നനിയമത്വം  ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനക്ടോണവ്  ബനി.ചജ.പനി.
സര്ക്കേക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വനകപ്പെക്ടോള്  ആദഖ്യത്വം  ശമനിചതവ്.  'ഭൂമനി  അധനികേക്ടോര്
ആകനക്ടോളന്  പ്രകക്ഷക്ടോഭത്വം',  ബനി.ചജ.പനി.  സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ  കേര്ഷകേവനിരുദ്ധ
നയങ്ങള്ചക്കേതനിചര  വലനിയ  കേര്ഷകേമുകനറമക്ടോയനി  മക്ടോറനി.  ശശമതനി  കമധക്ടോപട്കേര്
ഉള്ചപ്പെചടെയുള്ളവര്  ഇടെതുപക്ഷ  കേര്ഷകേ  പ്രസക്ടോനങ്ങളുമക്ടോയനി  കചെര്നവ്  വലനിയ
പ്രകക്ഷക്ടോഭത്തനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  മക്ടോറുകേയക്ടോണുണക്ടോയതവ്.  പഞക്ടോബനിചല  കേര്ഷകേന്
ഗകജന്ദ്രസനിത്വംഗവ് ഡല്ഹേനിയനില്  ആത്മഹേതഖ്യ  ചചെയതുത്വം  ഇഗൗ  കേക്ടോലഘട്ടത്തനിലക്ടോണവ്.
കേര്ഷകേ പ്രകക്ഷക്ടോഭചത്തതടെര്നവ് ശശ.  നകരന്ദ്ര കമക്ടോദനിക്കേവ് ഭൂമനി ഏചറടുക്കേല് ബനില്
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പനിന്വലനികക്കേണനിവന.  ബനി.ചജ.പനി.  സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ  പ്രഖഖ്യക്ടോപനത്വം  കേക്ടോര്ഷനികേ
കമഖലയനില്  ചചെലവനിചന്റെ  50  ശതമക്ടോനത്വം  അധനികേവനില  കേര്ഷകേര്ക്കേവ്
നല്കുചമനതക്ടോയനിരുന.  രണരവര്ഷമക്ടോയനിട്ടുത്വം  ഒനത്വം  ചചെയ്യക്ടോന്  കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോര്
തയ്യക്ടോറക്ടോയനില്ലെ.  ബനി.ചജ.പനി.  ഭരനിക്കുന  മദ്ധഖ്യപ്രകദശനില്  ഉള്ളനിക്കൃഷനി  ചചെയ്യുന
ഇന്കഡക്ടോര്  കേനികഷക്ടോരനി വനികല്ലെജനിചല കേര്ഷകേര്ക്കേവ്  20  കപസ മുതല്  50  കപ  സ
വചരയക്ടോണവ്  ഒരുകേനികലക്ടോ  ഉള്ളനിക്കേവ്  ലഭനിക്കുനതവ്.  ഇതനില്  പ്രതനികഷധനിചവ്  ഉള്ളനി
കേര്ഷകേര് ചതരുവനിലനിറങ്ങനി ഉള്ളനി വലനിചചറനിയുന അവസയുണക്ടോയനി.  ഒരു കേനികലക്ടോ
പരനിപ്പെനിനവ് 30 മുതല് 40 രൂപ വചരയക്ടോണവ് കേര്ഷകേര്ക്കേവ് ലഭനിക്കുനതവ്. ശശ. നകരന്ദ്ര
കമക്ടോദനിയുചടെ  വനിശതസനുത്വം  വനിഴനിഞത്വം  തുറമുഖ  കേരക്ടോറുകേക്ടോരനുമക്ടോയ  ഗഗൗതത്വം
അദക്ടോനനിചയയക്ടോണവ്  ഭക്ഷഖ്യവസ്തുക്കേളുചടെ  വനിതരണക്കുത്തകേ  ഏലനിചനിരനിക്കുനതവ്.
ബനി.ചജ.പനി.  ഭരണത്തനില്  കേര്ഷകേ  ആത്മഹേതഖ്യ  ആദഖ്യ  വര്ഷത്തനില്  26
ശതമക്ടോനമക്ടോയനിരുനതവ്  രണക്ടോമചത്ത  വര്ഷത്തനില്   40  ശതമക്ടോനമക്ടോയനി
വര്ദ്ധനിക്കുകേയക്ടോണുണക്ടോയതവ്.  ബനി.ചജ.പനി.  ഭരനിക്കുന ആസക്ടോമനിചല  കേക്ടോസനിരത്വംഗയനില്
ഭൂമനിപ്രശ്നത്തനില്  രണവ്  മുസശത്വം  കേര്ഷകേചര  ചവടെനിവചചകേക്ടോന  സത്വംഭവമുണക്ടോയനി.
ബനി.ചജ.പനി.  ഝക്ടോര്ഖണ്ഡനില്  നടെത്തനിയ  ചവടെനിവയ്പനില്  നക്ടോലവ്  കേര്ഷകേര്ക്കേക്ടോണവ്
ചവടെനികയറതവ്.  റക്ടോഞനിയനില് ആദനിവക്ടോസനി  റക്ടോലനിചക്കേതനിചര  നടെന ചവടെനിവയ്പനില് ഒരു
ആദനിവക്ടോസനി  ചകേക്ടോല്ലെചപ്പെട്ടു.  പനി.എത്വം.എസവ്.ബനി.കവ. (Pradhan  Mantri  Suraksha
Bima  Yojana)  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുനതനിനുകവണനി  സതകേക്ടോരഖ്യ  ഇന്ഷതറന്സവ്
കേമ്പനനിചയയക്ടോണവ്  കമക്ടോദനി  സര്ക്കേക്ടോര്  ഏലനിചനിരനിക്കുനതവ്.  കൃഷനിക്കേക്ടോരുചടെ  സശകറക്ടോ
ബക്ടോലന്സവ്  അക്കേഗൗണനികലയ്ക്കവ്  ബക്ടോങ്കുകേള്വഴനി  പണത്വം  കേടെമക്ടോയനി  നനികക്ഷപനിചവ്
തട്ടനിപ്പെനിനവ്  കവദനിചയക്ടോരുക്കുകേയക്ടോണവ്  ചചെയ്യുനതവ്.  കേര്ഷകേചര  വഞനിചവ്
കകേക്ടോര്പ്പെകററ്റുകേള്ക്കേവ് പണത്വം വക്ടോരനിക്കൂട്ടക്ടോനുളള അവസരമക്ടോണവ് ബനി.ചജ.പനി.  സര്ക്കേക്ടോര്
ഒരുക്കേനിചക്കേക്ടോടുക്കുനതവ്.  കമക്ടോദനിചക്കേതനിചര ഇനഖ്യയനിചല കട്രേഡവ് യൂണനിയന് സത്വംഘടെന
നടെത്തനിയനിട്ടുള്ള  പ്രകക്ഷക്ടോഭങ്ങള്  ചഎതനിഹേക്ടോസനികേവുത്വം  ചെരനിതപ്രധക്ടോനവുമക്ടോണവ്.
ഇനഖ്യയനില് കേഴനിഞ ചസപ്റത്വംബര് 2-നവ് നടെന പണനിമുടെക്കേനില് കകേക്ടോടെനിക്കേണക്കേനിനവ്
ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളക്ടോണവ്  പചങടുത്തനിരുനതവ്.  കമക്ടോദനിയുചടെ  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  വനിരുദ്ധ
നടെപടെനികേള്ചക്കേതനിചര,  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കേനിടെയനിലണക്ടോകുന  വന്  മുകനറത്വം
രക്ടോജഖ്യത്തക്ടോചകേ  ആകവശമുണക്ടോക്കുനതക്ടോണവ്.  കമക്ടോദനി  സര്ക്കേക്ടോരനിചനതനിചര  കേര്ഷകേരുത്വം
ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുത്വം  ദളനിതവ്-ആദനിവക്ടോസനി  വനിദഖ്യക്ടോര്തനികേളുത്വം  നടെതന  പ്രകക്ഷക്ടോഭങ്ങള്
ഭക്ടോവനിഭക്ടോരതത്തനിചന്റെ ദനിശക്ടോസൂചെകേമക്ടോണവ്.   വരുന ഡനിസത്വംബര് 30-നവ് ഡല്ഹേനിയനില്
ആദനിവക്ടോസനികേളുചടെ  ചഎകേഖ്യറക്ടോലനി  നടെക്കുകേയക്ടോണവ്.  നനിരവധനി  ആദനിവക്ടോസനി
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സത്വംഘടെനകേള്  ഇഗൗ  സത്വംരത്വംഭത്തനില്  പചങടുക്കുനണവ്.  ടെനി.എസവ്.പനി.  ഫണ്ടുത്വം
എസവ്.സനി.പനി. ഫണ്ടുത്വം ദുര്ബലചപ്പെടുത്തക്ടോനക്ടോണവ് ബനി.ചജ.പനി.  സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ നശക്കേത്വം.
സത്വംവരണത്വം  കവചണന  ആര്.എസവ്.എസവ്.  സര്സത്വംഘവ്  ചെക്ടോലകേവ്  Dr.  Mohan
Bhagwat-ചന്റെ പ്രഖഖ്യക്ടോപനങ്ങളുത്വം   ഇതുമക്ടോയനി  കൂട്ടനിവക്ടോയനിക്കേക്ടോന്  കേഴനിയണത്വം.
കേര്ഷകേചത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചടെ മനിനനിമത്വം കൂലനി പ്രഖഖ്യക്ടോപനിക്കേക്ടോന്കപക്ടോലത്വം കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോര്
തയ്യക്ടോറക്ടോകുനനില്ലെ.  നമ്മ്യൂനപക്ഷ ജനവനിഭക്ടോഗങ്ങളുത്വം ദളനിതവ് ജനവനിഭക്ടോഗങ്ങളുത്വം ബനി.ചജ.പനി.
നടെതന  കേടെനക്ടോകമണങ്ങള്ചക്കേതനിചര  രക്ടോജഖ്യത്തവ്  ഉയര്നവരുന
പ്രകക്ഷക്ടോഭങ്ങളനിലത്വം  ജനമുകനറങ്ങളനിലത്വം  വന്കതക്ടോതനില്  പചങടുക്കുന  എനള്ളതവ്
അടുത്തകേക്ടോലചത്ത   സത്വംഭവ  വനികേക്ടോസങ്ങളക്ടോണവ്.   കമക്ടോദനിയുചടെ  ചതറക്ടോയ
രക്ടോഷശയത്തനിചനതനിചര  രക്ടോജഖ്യചത്ത  പക്ടോവചപ്പെട്ട  ജനവനിഭക്ടോഗങ്ങള്  അണനിനനിരക്കുന
കേക്ടോഴ്ചയക്ടോണവ്  രക്ടോജഖ്യചത്തമ്പക്ടോടുത്വം  നമുക്കേവ്  കേക്ടോണക്ടോന്  കേഴനിയുനതവ്.   കേഴനിഞ  ആഗസ്റ്റവ്
മക്ടോസത്വം  15-ാം  തശയതനി,  പൂനയനിലണക്ടോയ  സത്വംഭവവനികേക്ടോസങ്ങളുമക്ടോയനി  ബനചപ്പെട്ടവ്
കമക്ടോദനിയുചടെ നക്ടോട്ടനിലക്ടോണവ്  ദളനിതവ്  ജനവനിഭക്ടോഗങ്ങള് സതക്ടോഭനിമക്ടോന് റക്ടോലനി  സത്വംഘടെനിചതവ്.
ജനികഗശവ്  ചമവക്ടോനനിയുചടെ  കനതൃതതത്തനില്  നടെന  പ്രതനികഷധങ്ങള്  രക്ടോജഖ്യമക്ടോചകേ
ശദ്ധനിക്കേചപ്പെട്ടതക്ടോണവ്.  കനരചത്ത  ദളനിതവ്  സത്വംഘടെനകേള്  സത്വംവരണത്വം,  അയനിത്തത്വം
തുടെങ്ങനിയ  കേക്ടോരഖ്യങ്ങളനില്  മക്ടോതമക്ടോണവ്  ഇടെചപട്ടനിരുനതവ്.  ഇക്കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്മക്ടോതത്വം
പറഞനനിനക്ടോല്  തങ്ങളുചടെ  തക്ടോലരഖ്യങ്ങള്  സത്വംരക്ഷനിക്കേക്ടോന്  കേഴനിയനിചല്ലെനവ്  ദളനിതവ്
സത്വംഘടെനകേള് തനിരനിചറനിയുനചവനതക്ടോണവ് ഇനഖ്യന് രക്ടോഷശയത്തനിചന്റെ വര്ഗപരമക്ടോയ
മക്ടോറചമനവ്  നമുക്കേവ്  കേക്ടോണക്ടോന്  കേഴനിയുത്വം.  ഭൂമനിയുത്വം  ചതക്ടോഴനിലത്വം  ദളനിതരുചടെ
ആവശഖ്യങ്ങളക്ടോയനി  അവര് ഉയര്ത്തക്ടോന്  തുടെങ്ങനി.  ഇടെതുപക്ഷകത്തക്ടോചടെക്ടോപ്പെത്വം  കചെര്നവ്
പ്രവര്ത്തനികക്കേണ  ആവശഖ്യകേതയുത്വം  ദളനിതവ്  ആദനിവക്ടോസനി  ജനവനിഭക്ടോഗങ്ങള്
തനിരനിചറനിയുന  എനതവ്  ഇനഖ്യന്  രക്ടോഷശയത്തനിചല  ശകദ്ധയമക്ടോയ  മക്ടോറമക്ടോണവ്.
ഇനഖ്യയനില് വനിദഖ്യക്ടോര്തനികേളുചടെ മനസവ് ഇടെതുപക്ഷകത്തക്ടോചടെക്ടോപ്പെമക്ടോണവ്.  ജവഹേര്ലക്ടോല്
ചനഹ്റു  യൂണനികവഴനിറനിയനില്  ഇടെതുപക്ഷ ചഎകേഖ്യത്തനിനവ്  വലനിയ  വനിജയത്വം  കനടെക്ടോന്
കേഴനിഞ. ചചഹേദക്ടോബക്ടോദവ് യൂണനികവഴനിറനിയനിലത്വം കപക്ടോണനികചരനി സര്വ്വകേലക്ടോശക്ടോലയനിലത്വം
എസവ്.എഫവ്.ചഎ.-യുത്വം  അത്വംകബദ്കേര്  സ്റ്റുഡന്റെവ്സവ്  മൂവ്ചമനത്വം  കചെര്നവ്  വലനിയ
വനിജയമക്ടോണവ് ഇഗൗ വര്ഷത്വം കനടെനിയനിട്ടുളളതവ്.  ഉത്തര് പ്രകദശവ് ലകേവ് നഗൗവനിചല പ്രശസ
കകേക്ടോകളജക്ടോയ  കേന്വര്സനിത്വംഗവ് ചമകമക്ടോറനിയല്  കകേക്ടോകളജനില്  എസവ്.എഫവ്.ചഎ.-
യ്ക്കുണക്ടോയ  വനിജയത്വം  ശകദ്ധയമക്ടോണവ്.  ഇചതല്ലെക്ടോത്വം  ചതളനിയനിക്കുനതവ്  പുതനിയ
തലമുറയനിചല  വനിദഖ്യക്ടോര്തനികേളുചടെയുത്വം  യുവജനങ്ങളുചടെയുത്വം  ചെനിനകേളുത്വം  സതപങ്ങളുത്വം
ഇനഖ്യന്  രക്ടോഷശയത്തനിചല  വര്ഗശയതയ്ചക്കേതനിചര  മതനനിരകപക്ഷതയുചടെ



നനിയമനനിര്മക്ടോണകേക്ടോരഖ്യത്വം 331

നനിലപക്ടോടുകേള്ക്കേവ്   സതക്ടോധശനത്വം  ചചെലത്തക്ടോന്  കേഴനിയുനചണനക്ടോണവ്.  ഇകപ്പെക്ടോള്
ഇടെതുപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതഖ്യ  കചെരനിക്കുമക്ടോതകമ  ഇനഖ്യയ്ക്കകേത്തവ്  ബദല്  രക്ടോഷശയ
സമശപനങ്ങളക്ടോയനി  മക്ടോറക്ടോന്  കേഴനിയൂ  എനവ്  യുവജനങ്ങളുത്വം  വനിദഖ്യക്ടോര്തനികേളുത്വം
ചെനിനനിക്കുനതവ്  പുതനിയ  രക്ടോഷശയ ധ്രുവശകേരണത്തനിനവ്  വലനിയ  സഹേക്ടോയകേമക്ടോകുചമന
കേക്ടോരഖ്യത്തനില് യക്ടോചതക്ടോരു സത്വംശയവുമനില്ലെ. ഇഗൗ ചെനിനയുത്വം സതപവുമക്ടോണവ് രക്ടോജഖ്യത്തനിചന്റെ
ഭക്ടോവനിരക്ടോഷശയചത്ത സതക്ടോധശനനിക്കുനതവ്.  കദശശയ രക്ടോഷശയത്തനില് ബൂര്ഷത-ചസക്കുലര്
ടെശമക്ടോയനി  പ്രവര്ത്തനിചവരുചടെ  കമല്ചചക്കേ  നഷ്ടചപ്പെട്ടതുത്വം  ഇടെതുപക്ഷ  ചെനിനക്ടോഗതനിക്കേവ്
സതക്ടോധശനത്വം  ചചെലത്തക്ടോന്  കേഴനിഞതുത്വം  വളചര  ശകദ്ധയമക്ടോയ  രക്ടോഷശയ
മക്ടോറങ്ങളക്ടോചണനവ് കേക്ടോണക്ടോന് കേഴനിയുത്വം. ഇതനില് നനിചനല്ലെക്ടോത്വം പക്ടോഠങ്ങള് പഠനിക്കേക്ടോനക്ടോണവ്
കകേക്ടോണ്ഗസുത്വം അവകരക്ടോചടെക്ടോപ്പെത്വം നനില്ക്കുനവരുത്വം ശമനികക്കേണതവ്. 

ഇഗൗ  ഗവണ്ചമന്റെവ്  ചചെയ്യുന  എല്ലെക്ടോ  നല്ലെ  കേക്ടോരഖ്യങ്ങചളയുത്വം  അട്ടനിമറനിക്കേക്ടോനുള്ള
നശക്കേങ്ങളനില്നനിനവ്  കകേക്ടോണ്ഗസകേക്ടോര്  പനിനനിരനികയണതുണവ്.  വയനക്ടോടെവ്
കേര്ഷകേരുചടെയുത്വം  ആദനിവക്ടോസനികേളുചടെയുത്വം  കതക്ടോട്ടത്വം  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചടെയുത്വം  നക്ടോടെക്ടോണവ്.
കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  വലനിയ  മക്ടോറങ്ങളുണക്ടോക്കേക്ടോന്  കേഴനിയുന  രശതനിയനിലളള
വയനക്ടോടെവ്  ചമഗക്ടോ  ഫുഡവ്  പക്ടോര്ക്കേനിനവ്  500  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണവ്  ഇഗൗ  ബഡ്ജറനില്
അനുവദനിചനിരനിക്കുനതവ്.  വയനക്ടോടെനിചന  കേക്ടോര്ഷനികേ-വഖ്യവസക്ടോയ  ജനില്ലെയക്ടോക്കേനി  മക്ടോറക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കേണത്വം.  വയനക്ടോടെനിചന്റെ  കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ  വഖ്യതനിയക്ടോനവുമക്ടോയനി  ബനചപ്പെട്ടവ്
കേക്ടോര്ബണ്  നമ്മ്യൂട്രേല് ജനില്ലെയക്ടോക്കേനി മക്ടോറനിയതുത്വം കേബനശ നദനിയുചടെ സത്വംരക്ഷണത്തനിനവ്
10  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  അനുവദനിചതുചമല്ലെക്ടോത്വം  ഇഗൗ  സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടെനിചനയക്ടോണവ്
സൂചെനിപ്പെനിക്കുനതവ്.  കതക്ടോട്ടത്വം  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചടെ  നക്ടോടെക്ടോണവ്  വയനക്ടോടെവ്.  ബനിട്ടശഷവ്
ഭരണകേക്ടോലഘട്ടത്തനിചല  ചകേക്ടോകളക്ടോണനിയലനിസത്തനിചന്റെ ചെനിഹ്നങ്ങളക്ടോണവ്  പക്ടോടെനി/ലയത്വം
സമ്പ്രദക്ടോയത്വം. അതവ് ചപക്ടോളനിചമക്ടോറനി വശടെവ് നനിര്മനിക്കേക്ടോനുളള തശരുമക്ടോനമുണക്ടോയതവ് കതക്ടോട്ടത്വം
ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കേവ്  വളചരകയചറ  സകനക്ടോഷത്തനിനനിടെയക്ടോക്കേനിയനിട്ടുണവ്.  കതക്ടോട്ടത്വം
ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേചള  ബനി.പനി.എല്.  ലനിസ്റ്റനികലയ്ക്കവ്  മക്ടോറ്റുചമന  ഇടെതുപക്ഷജനക്ടോധനിപതഖ്യ
മുനണനിയുചടെ പ്രഖഖ്യക്ടോപനത്വം പ്രക്ടോവര്ത്തനികേമക്ടോക്കേക്ടോന് അടെനിയനര നടെപടെനി സതശകേരനിക്കേണത്വം.
വയനക്ടോട്ടനില്  ചചെമ്പ്ര  കതക്ടോട്ടത്വം  ഇനചല  കലക്ടോക്കേഗൗട്ടവ്  ചചെയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.
ആ  വനിഷയത്തനിലത്വം  അടെനിയനരമക്ടോയനി  സര്ക്കേക്ടോര്  ഇടെചപടെണത്വം.  ആദനിവക്ടോസനികേളുചടെ
ജശവനിതത്വം  ദുരനിതപൂര്ണ്ണമക്ടോയനി  തുടെരുകേയക്ടോണവ്.  അവരുചടെ  ജശവനിതത്തനില്  വലനിയ
മക്ടോറങ്ങളുണക്ടോക്കേക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കേണത്വം.  'പഠനിചനിചട്ടനക്ടോ  കേക്ടോരഖ്യത്വം' എന  കചെക്ടോദഖ്യത്തനിനവ്
ഉത്തരമക്ടോയനി  ശശ.  എ.  ചകേ.  ബക്ടോലന്  ഇനചല  ഇവനിചടെ  സൂചെനിപ്പെനിചതുകപക്ടോചല
വയനക്ടോട്ടനില്  ടെനി.ടെനി.സനി.-യുത്വം  ബനി.എഡവ്-ഉത്വം  പക്ടോസക്ടോയ  എല്ലെക്ടോവര്ക്കുത്വം
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തക്ടോലക്ടോലനികേക്ടോടെനിസക്ടോനത്തനില്  കജക്ടോലനി  നല്കേക്ടോന്  ഗവണ്ചമന്റെവ്
തയ്യക്ടോറക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.   പുതനിയ എത്വം.ആര്.എസവ്.   അനുവദനിക്കേക്ടോനുത്വം മൂനവ്  പ്രശ-
ചമട്രേനികേവ്  കഹേക്ടോസ്റ്റലകേളുത്വം  കപക്ടോസ്റ്റവ്  ചമട്രേനികേവ്  കഹേക്ടോസ്റ്റലകേളുത്വം  ആരത്വംഭനിക്കേക്ടോന്
തശരുമക്ടോനനിചതുത്വം  കഗക്ടോത  വനിഭക്ടോഗങ്ങളനില്നനിനവ്  കൂടുതല്കപചര  കപക്ടോലശസവ്
കസനയനികലക്കേവ്  റനിക്രൂട്ടവ്  ചചെയ്യുനതുത്വം  സതക്ടോഗതക്ടോര്ഹേമക്ടോണവ്.  ഞക്ടോന്  ദശര്ഘമക്ടോയനി  മറവ്
കേക്ടോരഖ്യങ്ങളനികലയ്ക്കവ്  കേടെക്കുനനില്ലെ.  ഒരു  പുതനിയ  കകേരള  സൃഷ്ടനിക്കേക്ടോയക്ടോണവ്  70
വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പവ്  പുനപ്ര-വയലക്ടോര്  സമരകസനക്ടോനനികേള്  രകസക്ടോക്ഷനിതതത്വം
വരനിചതവ്.  തശ  തുപ്പുന  ബനിട്ടശഷവ്  പട്ടക്ടോളക്കേക്ടോരുചടെ  കതക്ടോക്കേനിനുകനചര  മുട്ടനിലനിഴഞവ്
വക്ടോരനിക്കുനവുമക്ടോയനിട്ടക്ടോണവ്  കേര്ഷകേര്  കപക്ടോരക്ടോടെനിയതവ്.  അവരുചടെ  സതപങ്ങള്
സക്ടോക്ഷക്ടോത്കേരനിക്കുനതനിനക്ടോണവ് ശശ.  പനിണറക്ടോയനി വനിജയചന്റെ കനതൃതതത്തനിലള്ള ഇഗൗ
സര്ക്കേക്ടോര്  പരനിശമനിചചകേക്ടോണനിരനിക്കുനതവ്.  പുനപ്ര-വയലക്ടോര്  സമരകസനക്ടോനനിയുത്വം
കകേരള  രക്ടോഷശയത്തനില്  പതനിറക്ടോണ്ടുകേളുചടെ  അനുഭവസമ്പതമുള്ള  ശശ.  വനി.  എസവ്.
അചതക്ടോനന്ദചന്റെ  കനതൃതതത്തനിലള്ള  ഭരണപരനിഷ്കക്ടോര  കേമശഷന്  നടെപടെനികേളുത്വം  ഇഗൗ
ശമങ്ങള്ചക്കേല്ലെക്ടോത്വം  കവഗത്വം  പകേരുചമന  കേക്ടോരഖ്യത്തനില്  സത്വംശയമനില്ലെ.  ഒരു  പുതനിയ
കകേരള  സൃഷ്ടനിക്കേക്ടോയനി  കകേരളത്തനിചല  ഇടെതുപക്ഷജനക്ടോധനിപതഖ്യ  മുനണനി  സര്ക്കേക്ടോര്
നടെതന  സമശപനങ്ങളുചടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയുള്ള  ഇഗൗ  ധനവനിനനികയക്ടോഗ  ബനില്ലെനിനവ്  എല്ലെക്ടോ
അര്തത്തനിലത്വം ഒരനിക്കേല്ക്കൂടെനി പനിന്തുണ നല്കേനിചക്കേക്ടോണവ് ഞക്ടോന് എചന്റെ വക്ടോക്കുകേള്
അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുന. 

(അദ്ധഖ്യക്ഷകവദനിയനില് പക്ടോനല് ഓഫവ് ചചെയര്മക്ടോന് ശശ. ചെനിറയത്വം കഗക്ടോപകുമക്ടോര്)

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്: സര്, ഞക്ടോന് ഇഗൗ ധനവനിനനികയക്ടോഗ ബനില്ലെനിചന
എതനിര്ക്കുകേയക്ടോണവ്.  തക്ടോരതകമഖ്യന  ശക്ടോനനക്ടോയ  ശശ.  സനി.  ചകേ.  ശശശന്ദ്രന്
മുന്മുഖഖ്യമനനി  ശശ.  ഉമന്  ചെക്ടോണനിചക്കേതനിചര  ഒരക്ടോകക്ഷപത്വം  ഉനയനിചനിരുന.  ഒരു
സനിവനില്  ഡനിസവ് പമ്മ്യൂട്ടനില്  എകവ്പക്ടോര്ട്ടനി  വനിധനി  വനനിട്ടുണവ്.  സനിവനില്  ഡനിസവ് പമ്മ്യൂട്ടനില്
വരുന കേക്ടോരഖ്യങ്ങചളക്ടോചക്കേ അതനിചന്റെ കമത്തനില് മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുത്വം. അതുസത്വംബനനിചവ്
വനിഷമനികക്കേണ കേക്ടോരഖ്യമനില്ലെ.  അക്കേക്ടോരഖ്യങ്ങചളല്ലെക്ടോത്വം ഇനചല വനിശദമക്ടോയനി ശശ.  സണ്ണനി
കജക്ടോസഫവ് ഇവനിചടെ പറഞതുചകേക്ടോണവ് ഞക്ടോന് ആവര്ത്തനിക്കുനനില്ലെ. 

ഇവനിചടെ  നവകകേരള  സൃഷ്ടനിക്കുകവണനിയക്ടോണവ്  ഗവണ്ചമന്റെവ്  അധനികേക്ടോരത്തനില്
വനതവ്.  അഞ്ചുമക്ടോസമക്ടോയനി  നവകകേരള  സൃഷ്ടനിക്കുകവണനി  ഇഗൗ  ഗവണ്ചമന്റെവ്
നടെത്തനിയനിട്ടുള്ള  ഏചതങനിലചമക്ടോരു   കേക്ടോരഖ്യചത്തക്കുറനിചവ്  പറയക്ടോന്  കേഴനിയുകമക്ടോ?
കേഴനിഞ  50  മക്ടോസമക്ടോയനി  ഇവനിചടെയുണക്ടോയനിരുന  ഭരണകത്തക്കേക്ടോള്  വഖ്യതഖ്യസമക്ടോയനി
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എചനങനിലചമക്ടോരു  പുതനിയ  നടെപടെനി  ഇഗൗ  സര്ക്കേക്ടോര്  സതശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ?
ഇഗൗ ഗവണ്ചമന്റെവ് സതശകേരനിച ഒരു നടെപടെനി ഇനവ് ധനകേക്ടോരഖ്യ വകുപ്പെവ് ചസകട്ടറനിയുചടെ
വശടെവ്  ചറയ്ഡവ്  ചചെയ്തു  എനതക്ടോണവ്.  നവകകേരള  സൃഷ്ടനിക്കേവ്  തടെസത്വം  നനില്ക്കുനതവ്
ധനകേക്ടോരഖ്യ  വകുപ്പെവ്  ചസകട്ടറനിയക്ടോണവ്  എനക്ടോകണക്ടോ  ഗവണ്ചമന്റെവ്  പറയുനതവ്?  ഇഗൗ
ഗവണ്ചമന്റെവ് സതശകേരനിചനിരനിക്കുന ആദഖ്യചത്ത നടെപടെനി അതക്ടോണവ്.  ധനകേക്ടോരഖ്യ വകുപ്പെവ്
ചസകട്ടറനിയുചടെ  വശടെവ്  ചറയ്ഡവ്  ചചെയവ്  നനിങ്ങള്  നവകകേരള  സൃഷ്ടനിക്കുകവണനി  നശങ്ങനി
ചക്കേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഇഗൗ  ഗവണ്ചമന്റെനിനവ്  കകേക്ടോ-ഓര്ഡനികനഷനുകണക്ടോ?  അകങ്ങയ്ക്കവ്
ശശ.  എത്വം.  പനി.  പരകമശതരചന  പരനിചെയമുണക്ടോകുത്വം.  ശശ.  എത്വം.  പനി.  പരകമശതരന്
അഞ്ചുമക്ടോസചത്ത  ഭരണചത്തക്കുറനിചവ്  പറഞതവ്  "ശശ.  പനിണറക്ടോയനി  മുകനക്ടോട്ടവ്,  പക്ടോര്ട്ടനി
പനിറകകേക്ടോട്ടവ്" എനക്ടോണവ്. ശശ. എത്വം. പനി. പരകമശതരന് പറഞനിരനിക്കുനതവ് ചലക്ടോട്ടുചലക്ടോടുക്കേവ്
പരനിപക്ടോടെനിവചചകേക്ടോണവ്  ഇതനിചന  കനരനിടെക്ടോന് കപക്ടോകുന എനക്ടോണവ്.  അകദ്ദേഹേത്വംപറഞ
വക്ടോക്കുതചന  ഞക്ടോനുത്വം  ഉപകയക്ടോഗനിക്കേക്ടോത്വം.  നവകകേരള  സൃഷ്ടനിക്കേവ്  ചലക്ടോട്ടുചലക്ടോടുക്കേവ്
പരനിപക്ടോടെനിയുമക്ടോയനി  കപക്ടോയക്ടോല്  നനിങ്ങള്  എവനിചടെകപ്പെക്ടോയനി  ലക്ടോന്റെവ്  ചചെയ്യുചമനവ്  ഞക്ടോന്
പറകയണ  കേക്ടോരഖ്യമനില്ലെ.  അകദ്ദേഹേത്വം  പലചരക്കുറനിചത്വം  പരക്ടോമര്ശനിചനിട്ടുണവ്.  ഞക്ടോന്
അതനിചനക്കുറനിചചക്ടോനത്വം പറയുനനില്ലെ, ഞക്ടോന് അകദ്ദേഹേചത്തക്കുറനിചത്വം പറയുനനില്ലെ. ഇഗൗ
ചലക്ടോട്ടുചലക്ടോടുക്കേവ്  പരനിപക്ടോടെനിചയക്ടോനത്വം  നടെക്കേനിചല്ലെനക്ടോണവ്  ഞക്ടോന്  പറയുനതവ്.
കകേരളചമനക്ടോചണനത്വം  കകേരളത്തനിചല  ജനങ്ങളുചടെ  പ്രശ്നങ്ങചളനക്ടോചണനത്വം
മനസനിലക്ടോക്കേക്ടോന്  കേഴനിയണത്വം.  നനിങ്ങള്  മുന്മുഖഖ്യമനനി  ശശ.  വനി.  എസവ്.
അചതക്ടോനന്ദചന  ചചെയര്മക്ടോനക്ടോക്കേനി  ഒരു  ഭരണപരനിഷ്കക്ടോര  കേമശഷന്  രൂപശകേരനിച.
അകദ്ദേഹേത്തനിചന്റെ  ഭക്ടോഷ  ഭരണഭക്ടോഷയക്ടോക്കുചമങനില്  ഇഗൗ  നക്ടോട്ടനിചല  കുട്ടനികേള്  നക്ടോടെവ്
വനിട്ടുകപക്ടോകുകേയല്ലെക്ടോചത മറവ്  മക്ടോര്ഗമുകണക്ടോ?  അകദ്ദേഹേത്തനിചന്റെ ഭക്ടോഷയക്ടോണവ് ഭരണഭക്ടോഷ
എനപറഞനിട്ടവ്  കേക്ടോരഖ്യമുകണക്ടോ?  ഇഗൗ  ഗവണ്ചമന്റെവ്  കേണത്വംപൂട്ടനി  കപക്ടോകുകേയക്ടോണവ്.
ഓണക്കേക്ടോലത്തവ്  ഉറനിയടെനി  നടെതനതുകപക്ടോചല  കേണത്വംമൂടെനി  നനിങ്ങള്
കേക്ടോണുനനിടെചത്തല്ലെക്ടോത്വം  അടെനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  അടെനിചവ്  അതവ്  ഞങ്ങളുചടെ  കനട്ടമക്ടോചണനവ്
വരുതകേയക്ടോണവ്,  വശണനിടെത്വം  വനിദഖ്യയക്ടോക്കുകേയക്ടോണവ്.  കകേരളത്വം  എനക്ടോചണനവ്
മനസനിലക്ടോക്കേക്ടോന്  നനിങ്ങള്ക്കേവ്  കേഴനിഞനിട്ടനില്ലെ  എനതക്ടോണവ്  പ്രധക്ടോന  പ്രശ്നത്വം.
അഞ്ചുമക്ടോസമക്ടോയനി  നടെനനിട്ടുള്ള  നടെപടെനികേള്  -  വനിവരക്ടോവകേക്ടോശ  കേമശഷനവ്
ചചഹേകക്കേക്ടോടെതനിയനില്  കപക്ടോകകേണനിവനനികല്ലെ;  ഇഗൗ  ഗവണ്ചമനതചന  അകപ്പെക്ടോയനിന്റെവ്
ചചെയ  ആളുകേള്ക്കേവ്  ചചഹേകക്കേക്ടോടെതനിയനില്  കപക്ടോകകേണനിവനനികല്ലെ?  നനിങ്ങള്
എനനിനക്ടോണവ്,  ആര്ക്കുകവണനിയക്ടോണവ്  വനിവരത്വം  പൂഴനിവയ്ക്കുനതവ്?  സര്ക്കേക്ടോര്
തശരുമക്ടോനങ്ങള്  മറചവയ്ക്കക്ടോനുള്ള  നടെപടെനികേള്  സതശകേരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  കകേരളത്തനില്
അഭനിഭക്ടോഷകേരുത്വം  മക്ടോധഖ്യമപ്രവര്ത്തകേരുത്വം  തമനില്  വലനിയ  പ്രശ്നമുണക്ടോയനി.  വനനിതക്ടോ
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മക്ടോധഖ്യമ  പ്രവര്ത്തകേര്  ചകേക്ടോടുത്ത  ചപറശഷനനില്  അവര്ചക്കേതനിചരയക്ടോണവ്
കകേചസടുത്തനിരനിക്കുനതവ്.  വനനിതക്ടോ  മക്ടോധഖ്യമ  പ്രവര്ത്തകേര്  കദഹേരക്ഷയ്ക്കുകവണനി
ജഡ്ജനിയുചടെ  അടുകത്തക്കേവ്  മക്ടോറനിനനിന  എനക്ടോണവ്  ഞക്ടോചനക്ടോരു  മക്ടോധഖ്യമത്തനില്
വക്ടോയനിചതവ്. ശരശരരക്ഷയ്ക്കുകവണനി മക്ടോറനിനനിന അവചര പ്രതനിയക്ടോക്കേനി കകേചസടുത്ത ഇഗൗ
ഗവണ്ചമന്റെവ്  എകങ്ങക്ടോട്ടക്ടോണവ്  കപക്ടോകുനതവ്;  ആര്ക്കേക്ടോണവ്  സത്വംരക്ഷണത്വം  നല്കുനതവ്?
ഇതക്ടോണവ് നവകകേരളത്വം.  നനിങ്ങള് കേക്ടോണുന നവകകേരളത്വം ഇഗൗ രൂപത്തനില് ജനങ്ങചള
വനിഷമനിപ്പെനിക്കുനതക്ടോണവ്.  നനിയമനങ്ങളനിചല  സതജനപക്ഷപക്ടോതചത്തക്കുറനിചവ്  ഞക്ടോന്
പറയകണക്ടോ?  കജക്ടോസചചഫന് ചകേക്ടോടുത്ത  കേത്തവ്  പക്ടോര്ട്ടനി  ഓഫശസനില്  കേക്ടോണുമകല്ലെക്ടോ.
കജക്ടോസചചഫന്  മക്ടോര്കനിസ്റ്റവ്  പക്ടോര്ട്ടനിയുചടെ  കസ്റ്ററവ്  കേമനിറനി  ചമമ്പറക്ടോണവ്.  ആ  കസ്റ്ററവ്
കേമനിറനിയനിലള്ള  പല  ആളുകേളുമുണവ്.  കജക്ടോസചചഫന്  ചകേക്ടോടുത്ത  കേത്തനില്  ഇഗൗ
നനിയമനചത്തക്കുറനിചവ് പറഞനിട്ടനികല്ലെ?  ശശ.  കകേക്ടോടെനികയരനി ബക്ടോലകൃഷ്ണകനക്ടോ കപക്ടോളനിറവ്
ബമ്മ്യൂകറക്ടോ അത്വംഗത്വം  ശശ. പനിണറക്ടോയനി വനിജയകനക്ടോ കപക്ടോളനിറവ് ബമ്മ്യൂകറക്ടോയനില്നനിനവ് നനിങ്ങള്
പുറത്തക്ടോക്കേനിയ  ശശ.  വനി.  എസവ്.  അചതക്ടോനന്ദകനക്ടോ  പറയചട്ട.  അചതക്ടോനമനില്ലെക്ടോചത
അവനിചടെനനിനവ് ഞങ്ങളക്ടോണവ് ഞങ്ങളക്ടോണവ് എനക്ടോണവ് പറയുനതവ്. എനവ് ഞങ്ങള്? ആ
പക്ടോര്ട്ടനിക്കേകേത്തവ്  നനിങ്ങള്ക്കുള്ള  സക്ടോനത്വം  ഞങ്ങള്  വകേവചതരക്ടോത്വം,  പകക്ഷ എല്ലെക്ടോത്വം
നനിങ്ങളക്ടോണവ്  എനപറഞക്ടോല് അത്വംഗശകേരനിക്കേക്ടോന് ഞങ്ങചള കേനിട്ടുകേയനില്ലെ.  കേണ്ണൂരനില്
ചകേക്ടോലപക്ടോതകേങ്ങളുചടെ  പരമ്പരയുണക്ടോയനികല്ലെ?  കേണ്ണൂരനില്  ചകേക്ടോലപക്ടോതകേമുണക്ടോയനിട്ടവ്
ഇഗൗ  മനനിസഭയനിചല  ഒരു  മനനിചയങനിലത്വം  അതവ്  ചെര്ച  ചചെയ്യക്ടോന്  തയ്യക്ടോറക്ടോകയക്ടോ?
കേണ്ണൂരനില്നനിനവ് മുഖഖ്യമനനിയുള്ചപ്പെചടെ മൂനവ് മനനിമക്ടോരനികല്ലെ ഇവനിചടെ?  ആ ജനില്ലെയുചടെ
അപ്പുറതത്വം  ഇപ്പുറതമക്ടോയനി  ശശ.  ഇ.  ചെന്ദ്രകശഖരനുത്വം  ശശ.  റനി.  പനി.
രക്ടോമകൃഷ്ണനുമുള്ചപ്പെചടെ  നക്ടോലക്ടോളുകേള്  കവറയുമനികല്ലെ.  ശശ.  എ.  ചകേ.  ബക്ടോലന്  ആ
ജനില്ലെയനില് മുമ്പവ് പഠനിചനിരുന ആളകല്ലെ,  ബണ്ണന് കകേക്ടോകളജനില്?  നനിങ്ങള്  7  കപരനില്
ഒരക്ടോള്ചക്കേങനിലത്വം ഒരു മണനിക്കൂര് ഇതനിനുകവണനി ചചെലവഴനിക്കേക്ടോമക്ടോയനിരുനനികല്ലെ? ഇനനി
ഇഗൗ മണ്ണനില് രകക്കേറ വശഴരുചതനവ് പറയക്ടോന് മനസക്ടോക്ഷനി കേക്ടോണനിക്കേക്ടോത്ത നനിങ്ങള്
ആചരയക്ടോണവ് ഇതവ് പഠനിപ്പെനിക്കേക്ടോന് ശമനിക്കുനതവ്?  ദയവക്ടോയനി നവകകേരളചത്തക്കുറനിചവ്
പറയരുതവ്. രകക്കേറയുണക്ടോക്കേനിയ കകേരളചത്തക്കുറനിചക്ടോണവ് നനിങ്ങളക്ടോകലക്ടോചെനികക്കേണതവ്.
ഒരു നനിമനിഷത്വം അതനിനവ് മനിനചക്കേടെക്ടോന് കേഴനിയണത്വം.  ഇഗൗ പക്ടോവചപ്പെട്ടവരുചടെ കേണനശര്
നനിങ്ങള് കേണനികല്ലെ;  അതവ്  കേണനശരല്ലെ,  അശ്രുപൂക്കേളക്ടോചണനപറഞവ് മുദക്ടോവക്ടോകേഖ്യത്വം
മുഴക്കേനി നനിങ്ങള് കപക്ടോരുകേയക്ടോണവ്.  അവനിചടെചയക്ടോനത്വം ഒരു നടെപടെനിയുത്വം സതശകേരനിക്കേക്ടോന്
നനിങ്ങള്ക്കേവ് കേഴനിഞനിട്ടനില്ലെ. അകപ്പെക്ടോഴുത്വം നനിങ്ങള് വരമ്പത്തവ് കൂലനി ചകേക്ടോടുക്കുചമനവ് കൂകേനി
വനിളനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഇവനിചടെ  മചറക്ടോരു  മക്ടോധഖ്യമത്തനില്  പറയുന,  'പനിണറക്ടോയനി
സര്വ്വശകനക്ടോയനി നശങ്ങുകേയക്ടോണവ്.  പചക്ഷ, പക്ടോര്ട്ടനി വളചര ദയനശയ നനിലയനിലക്ടോണവ് '
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എനവ്.  ഇത്തരത്തനില് ദയനശയമക്ടോയ ഒരവസ ഇഗൗ സത്വംസക്ടോനതണക്ടോകേക്ടോനുകണക്ടോ?
നനിങ്ങളുചടെ പക്ടോര്ട്ടനിക്കേകേത്തവ് ഒരു കയക്ടോജനിപ്പുമനില്ലെ.  ആര്.എസവ്.എസവ്.  ഒരു ഫക്ടോസനിസ്റ്റവ്
പ്രസക്ടോനമക്ടോചണനവ് ശശ.  സശതക്ടോറക്ടോത്വം  ചയച്ചൂരനി  പറയുന ,  ഇപ്പുറത്തവ്  ശശ.  പ്രകേക്ടോശവ്
കേക്ടോരക്ടോട്ടവ്,  ബനി.ചജ.പനി.  ഫക്ടോസനിസ്റ്റവ്  പ്രസക്ടോനമചല്ലെനവ്  പറയുന.  നനിങ്ങള്  ആചര
കേക്ടോണക്ടോനക്ടോണവ്  കപക്ടോകുനതവ്;  അനന്  ആനചയ  കേണതുകപക്ടോചലയക്ടോകണക്ടോ?
നനിങ്ങള്ക്കേവ് ഇന്ഡഖ്യന് രക്ടോഷശയത്വം വനിലയനിരുത്തക്ടോന് കേഴനിയനില്ലെ.  ഇന്ഡഖ്യന് രക്ടോഷശയത്വം
എവനിചടെ കപക്ടോകുനചവനവ് നനിങ്ങള്ക്കേറനിയനില്ലെ.  നനിങ്ങകളക്കേക്ടോള് എതകയക്ടോ കഭദമക്ടോണവ്
കതക്ടോചറങനിലത്വം ബത്വംഗക്ടോളനിചല സഖക്ടോക്കേള്.  അവര് അവസക്ടോനത്വം ഞങ്ങളുചടെ കൂചടെവനവ്
ഞങ്ങളുചടെ  കേക്ടോലനില്  ചതക്ടോടെക്ടോനനിടെയക്ടോയനി.  ഇന്ഡഖ്യന്  രക്ടോഷശയത്വം  മനസനിലക്ടോക്കേക്ടോന്
കേഴനിയകണ; അതനിനുകവണനിയുള്ള നടെപടെനി ഉണക്ടോവകണ? 

മനി  .   ചചെയര്മക്ടോന്: തക്ടോങള്ക്കേവ് അനുവദനിച സമയത്വം കേഴനിയക്ടോറക്ടോയനി.

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്:സര്,  ഒരു  മനിനനിട്ടുകൂടെനി  അനുവദനിക്കേണത്വം.
അനമക്ടോയ  കകേക്ടോണ്ഗസവ്  വനികരക്ടോധത്വം  മക്ടോതമക്ടോണവ്  നനിങ്ങള്  വചപുലര്തനതവ്.
പ്രതഖ്യയശക്ടോസ  സത്വംഘര്ഷമക്ടോണവ്  നനിങ്ങളുചടെ  പ്രസക്ടോനത്തനിനുളളതവ്.  ഇവനിചടെ
കേക്ടോയനികേസത്വംഘര്ഷചത്ത  നനിങ്ങള്  കപ്രക്ടോതക്ടോഹേനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  എതനിരക്ടോളനികേചള
സനിത്വംഹേക്കൂട്ടനിലടെയ്ക്കുന  ക്രുദ്ധരക്ടോയ ഭരണക്ടോധനികേക്ടോരനിചയകപ്പെക്ടോചല  നനിങ്ങള്  ആളുകേചള
കവട്ടയക്ടോടെനി  ഇവനിചടെ  അധനിവസനിക്കേക്ടോനുത്വം  ആധനിപതഖ്യമുണക്ടോക്കേക്ടോനുത്വം  ശമനിച
ചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  നനിങ്ങള് ജനങ്ങചള ചവറുക്കുന. ജനങ്ങള് നനിങ്ങളനില്നനിനവ്
അകേനകപക്ടോകുന.  

മനി  .   ചചെയര്മക്ടോന്: തക്ടോങള്ക്കേവ് അനുവദനിച സമയത്വം കേഴനിഞ.  

ശശ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്: സര്,  ഒരു  മനിനനിട്ടുകൂടെനി  മതനി.  ഇഗൗ
കേണ്ഫമ്മ്യൂഷന്  മക്ടോറക്ടോന്  നനിങ്ങള്  പശനവുത്വം  പക്ടോര്ട്ടനി  കകേക്ടോണ്ഗസത്വം  നടെത്തനിയനിട്ടുത്വം
അവസക്ടോനത്വം  കേണ്ഫമ്മ്യൂഷന്  മക്ടോതത്വം  മനിചമക്ടോണവ്.   കേമമ്മ്യൂണനിസ്റ്റവ്  പക്ടോര്ട്ടനി  ഓഫവ്
ഇന്ഡഖ്യയല്ലെ കേണ്ഫമ്മ്യൂഷനനിസ്റ്റവ് പക്ടോര്ട്ടനി ഓഫവ് ഇന്ഡഖ്യ (മക്ടോര്കനിസ്റ്റവ്) ആയനി ഇകപ്പെക്ടോഴുത്വം
നനില്ക്കുകേയക്ടോണവ്.  കേണ്ഫമ്മ്യൂഷന് മക്ടോതകമയുള. നനിങ്ങള്ക്കേവ് ഒനനിചനയുത്വം കേക്ടോണക്ടോന്
കേഴനിയനില്ലെ.   കുചറ കുട്ടനികേള് ബഹേളമുണക്ടോക്കുന.  ഇതക്ടോകണക്ടോ കേമമ്മ്യൂണനിസ്റ്റവ്  പക്ടോര്ട്ടനി?
കകേരളത്തനിചല ജനങ്ങള് ഇഗൗ ഗവണ്ചമന്റെനില്നനിനവ് വലനിയ കേക്ടോരഖ്യങ്ങള് പ്രതശക്ഷനിച.
പചക്ഷ വഴനിചതറനികപ്പെക്ടോകുനതുചകേക്ടോണവ് ഇതനിചന ഞക്ടോന് ശകനിയുകത്വം എതനിര്ക്കുന.
ഇഗൗ  ഗവണ്ചമന്റെവ്  കകേരളചത്ത  കുഴനിയനികലയ്ക്കവ്  പക്ടോയനിക്കേക്ടോന്  ശമനിക്കുകേയക്ടോണവ്.
നമുചക്കേക്ടോചത്തക്ടോരുമനിചവ്  അതനിചന  എതനിര്ക്കേണത്വം.  അതനിനവ്  അങ്ങുത്വം  കൂടെണചമനവ്
ഓര്മനിപ്പെനിചചകേക്ടോണവ് ഞക്ടോന് നനിര്തന.
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ശശ  .   മുഹേമദവ് മുഹേസനിന്  പനി  .: സര്,  ഇഗൗ ധനവനിനനികയക്ടോഗ ബനില്ലെനിചന ഞക്ടോന്
സര്വ്വക്ടോത്മനക്ടോ  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയക്ടോണവ്.  നവകകേരള  സൃഷ്ടനിക്കുകവണനി  ഇടെതുപക്ഷ
ജനക്ടോധനിപതഖ്യ  മുനണനി  ഗവണ്ചമന്റെവ്  ഒനത്വം  ചചെയനില്ലെ  എനവ്  എനനിക്കുമുമ്പവ്  ഇവനിചടെ
പ്രസത്വംഗനിച ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട ചമമ്പര് ശശ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് പറഞ.  ഒനത്വം
ചചെയ്യക്ടോത്തതുചകേക്ടോണല്ലെ,  ചചെയ്യുനതവ്  കേക്ടോണുനനില്ലെ,  അചല്ലെങനില്  അവര്ക്കേവ്  കേക്ടോണക്ടോന്
കേഴനിയുനനില്ലെ  അതക്ടോണവ്  കേക്ടോരഖ്യത്വം  അഴനിമതനി  നടെതനവചര  യക്ടോചതക്ടോരു
ദക്ടോക്ഷനിണഖ്യവുമനില്ലെക്ടോചത  പനിടെനിചചകേട്ടുചമന  മുഖഖ്യമനനിയുചടെ  പ്രഖഖ്യക്ടോപനത്തനില്
മുട്ടുവനിറചതുചകേക്ടോണക്ടോണവ്  ഒനത്വം  കേക്ടോണക്ടോന്  അവര്ക്കേവ് കേഴനിയക്ടോതനിരനിക്കുനതവ്.
ഓണക്കേക്ടോലതത്വം  ഉതവകേക്ടോലങ്ങളനിലചമക്ടോചക്കേ  തചന വനിലക്കേയറത്വം  പനിടെനിച  നനിര്ത്തനി
ചകേക്ടോണക്ടോണവ് അവശഖ്യസക്ടോധനങ്ങള് വനിതരണത്വം ചചെയതവ്.   അതുകപക്ടോചല കകേരളത്തനില്
വലനിയ വനിപവത്വം സൃഷ്ടനിചചകേക്ടോണക്ടോണവ് സക്ടോമൂഹേഖ്യകക്ഷമ ചപന്ഷന് വനിതരണത്വം ചചെയതവ്.
ഇചതക്ടോനത്വം  അവര്ക്കേവ്  കേക്ടോണക്ടോന്  കേഴനിയുനനില്ലെ  എനള്ളതക്ടോണവ്.  ഇതനിചനചയക്ടോചക്കേ
അവര്  ചലക്ടോട്ടുചലക്ടോടുക്കേവ്  പരനിപക്ടോടെനികേള് എനപറഞക്ടോണവ്  പുച്ഛേനിക്കുനതവ്.   ഇന്ഡഖ്യന്
രക്ടോഷശയചത്തക്കുറനിചവ്  ഇന്ഡഖ്യയനിചല ഇടെതുപക്ഷത്തനിനവ് ഒനത്വം അറനിയനിചല്ലെനത്വം ഒനത്വം
ചചെയ്യക്ടോന് കേഴനിയനിചല്ലെനത്വം ഇവനിചടെ പറയുകേയുണക്ടോയനി.  ബനി.ചജ.പനി.-ചയ ഒറചപ്പെടുത്തക്ടോന്
കകേക്ടോണ്ഗസനിചന  ഇവനിചടെ  നനിലനനിര്കത്തണതനിചന്റെ  ആവശഖ്യമുചണനവ്
വനിശതസനിക്കുനവരക്ടോണവ്  ഞങ്ങചളല്ലെക്ടോവരുത്വം.  പചക്ഷ,  കകേക്ടോണ്ഗസനിലള്ള  വനിശതക്ടോസത്വം
നഷ്ടചപ്പെട്ടു.  ഇന്ഡഖ്യന് രക്ടോഷശയത്തനില് അവര്ക്കേനിനനിചയക്ടോനത്വം ചചെയ്യക്ടോന് കേഴനിയനിചല്ലെന
വനിശതക്ടോസത്വം  ഞങ്ങള്ക്കുണക്ടോയനിട്ടുണവ്.   കേക്ടോരണത്വം  മചറക്ടോനമല്ലെ,  ഇഗൗ  അടുത്തകേക്ടോലത്തവ്
അരുണക്ടോചെല്  പ്രകദശനില്  മുഖഖ്യമനനി  ഉള്ചപ്പെചടെയുള്ള  44  കപരനില്  43  കപരുത്വം
അധനികേക്ടോരത്തനിനുകവണനി  ബനി.ചജ.പനി.-യനികലയ്ക്കവ്  കപക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഇവചര
എങ്ങചന വനിശതസനിക്കുത്വം?  ഫക്ടോസനിസത്തനിചനതനിചര നമുക്കേവ് കപക്ടോരക്ടോടെണചമങനില് ഇവചര
വനിശതസനിചചകേക്ടോണവ് എങ്ങചന മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുത്വം?  അകപ്പെക്ടോള് ഇന്ഡഖ്യന് രക്ടോഷശയത്തനില്
ഇനനി  ഒരു  ബദലചണങനില്  അതവ്  ഇടെതുപക്ഷ  ബദലക്ടോചണനതചനയക്ടോണവ്
പറയക്ടോനുള്ളതവ്.   അക്കേക്ടോരഖ്യത്തനില്  കൂടുതചലക്ടോനത്വം  ഞക്ടോന്  പറയുനനില്ലെ.  നമ്മുചടെ  നക്ടോടെവ്
അനുഭവനിക്കുന  പ്രതനിസനനികേളനില്നനിനവ്  കേരകേയറക്ടോന്  വളചര
ഇച്ഛേക്ടോശകനികയക്ടോടുകൂടെനിയക്ടോണവ് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതവ്, പ്രകതഖ്യകേനിചവ് ഇടെതുപക്ഷജനക്ടോധനിപതഖ്യ
മുനണനി  ഗവണ്ചമന്റെവ്.   അതനിചന  അനുകൂലനിക്കുകേയക്ടോണവ്  കവണതവ്.  യു.ഡനി.എഫവ്.
അധനികേക്ടോരത്തനില്നനിനവ്  കപക്ടോകുന  സമയത്തവ്   ചപക്ടോതുക്കേടെത്വം  1.55  ലക്ഷത്വം  കകേക്ടോടെനി
രൂപയക്ടോയനിരുന.  അഴനിമതനിയുത്വം ചകേടുകേക്ടോരഖ്യസതയുത്വം വക്ടോഗക്ടോനങ്ങള്ചകേക്ടോണവ് ജനങ്ങചള
ചപക്ടോറുതനിമുട്ടനിക്കുകേയുത്വംചചെയ  ആ  ഭരണത്തനില്  മടുത്തതുചകേക്ടോണക്ടോണവ്  ജനങ്ങള്
ഇടെതുപക്ഷജനക്ടോധനിപതഖ്യ മുനണനിക്കേവ് കവക്ടോട്ടവ് ചചെയതവ്. 
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നമള്  അധനികേക്ടോരത്തനില്വന  സമയത്തവ്  സത്വംസക്ടോനത്തവ്  അടെനിയനരമക്ടോയനി
ചകേക്ടോടുതതശര്കക്കേണ ബക്ടോധഖ്യതയുണക്ടോയനിരുനതവ്  10,000  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോയനിരുന.
കേഴനിഞ സര്ക്കേക്ടോര് ട്രേഷറനിയനില് മനിചത്വം കേക്ടോണനിക്കുനതനിനുകവണനി 1,817 കകേക്ടോടെനി രൂപ
തടെഞവച.  പക്ടോവചപ്പെട്ടവര്ക്കുത്വം  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കുത്വം  വനിധവകേള്ക്കുത്വം
വയസക്ടോയവര്ക്കുത്വം  ചകേക്ടോടുകക്കേണ  സക്ടോമൂഹേഖ്യകക്ഷമ  ചപന്ഷന്  അടെക്കേമുള്ള  തുകേ
തടെഞവച.  ബഡ്ജറനിലത്വം  മറ്റുത്വം  വകേയനിരുത്തനിയ  പല  പ്രവൃത്തനികേള്ക്കുമുളള  തുകേ
തടെഞവചചകേക്ടോണക്ടോണവ്  ട്രേഷറനിയനില്  പണമുചണനവ്  കേക്ടോണനിചതവ്.  കേഴനിഞ
യു.ഡനി.എഫവ്. സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ കേക്ടോലത്തവ് 12.4 ശതമക്ടോനമക്ടോണവ് റവനമ്മ്യൂ വരുമക്ടോനത്തനിചന്റെ
ശരക്ടോശരനി  കേക്ടോണനിചനിരുനതവ്.  ഇതവ്  ധവളപതത്തനില്നനിനവ്  മനസനിലക്ടോയതക്ടോണവ്.
നമ്മുചടെ ബഡ്ജറനിചന്റെ സമയത്തവ്  20 മുതല് 25 ശതമക്ടോനത്വംവചര നനികുതനി വരുമക്ടോനത്വം
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കേണചമനള്ളതക്ടോണവ്  നമ്മുചടെ  ലക്ഷഖ്യചമനവ്  ധനകേക്ടോരഖ്യ  വകുപ്പുമനനി
പറഞ.  പചക്ഷ ജനി.എസവ്.ടെനി.  നടെപ്പെക്ടോക്കുകേയക്ടോചണങനില് ആ ലക്ഷഖ്യത്തനിചലത്തക്ടോന്
കേഴനിയുകേയനിചല്ലെനവ്  ഇനചല  മനനിതചന  പറഞ.  അങ്ങചനയക്ടോചണങനില്
അടെനിയനരമക്ടോയനി  കേഴനിഞ  സര്ക്കേക്ടോര്  പനിരനിചചടുക്കേക്ടോതനിരുന  12,608  കകേക്ടോടെനി
രൂപയുചടെ  റവനമ്മ്യൂ  കുടെനിശനികേ  പനിരനിചചടുക്കേക്ടോനുള്ള  നടെപടെനി  സതശകേരനികക്കേണതുണവ്.
വണ് കടെത്വം  ചസറനില്ചമന്റെനിലൂചടെ  ഓഫറുകേകളക്ടോ  മകറക്ടോ  അനുവദനിചവ്  പനിരനിചചടുക്കേക്ടോന്
കേഴനിയുകേയക്ടോചണങനില്  ജനി.എസവ്.ടെനി.  വരുനതനിനുമുമ്പവ്  ഒരു  ചഫഷവ്  സ്റ്റക്ടോര്ട്ടവ്  നമുക്കേവ്
നടെത്തക്ടോന്  കേഴനിയുത്വം.  ജനി.എസവ്.ടെനി.  വരനികേയക്ടോചണങനില്  ഇഗൗ  രശതനിയനിലള്ള
അവസക്ടോനചത്ത  ബഡ്ജറവ്  ചെര്ചയക്ടോയനിരനിക്കുത്വം  ഇചതനവ്  മനനിതചന  പറഞ.
അങ്ങചനയക്ടോചണങനില്  പരമക്ടോവധനി  പനിരനിചകേനിട്ടക്ടോനുള്ള  കുടെനിശനികേ  മുഴുവന്
പനിരനിചചടുക്കേക്ടോന്  കനക്ടോകക്കേണതുണവ്.  ഞക്ടോന്  കൂടുതചലക്ടോനത്വം  യു.ഡനി.എഫവ്.-ചന
പറയുനനില്ലെ.  കേക്ടോരണത്വം,  അഴനിമതനി സതനത്വം കൂടെക്ടോരത്തനില് വനനിട്ടുത്വം ഒനത്വം പറയക്ടോന്
അവര്ക്കേവ്  കേഴനിയുനനില്ലെ.   ശവത്തനില്  കുതനതനില്  അര്തമനില്ലെ.   അതുചകേക്ടോണവ്
നമുക്കേവ്  കേക്ടോരഖ്യത്തനികലയ്ക്കവ്  കേടെക്കേക്ടോത്വം.   എന്.ഡനി.എ.  സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ  'വണ്  കനഷന്,
വണ്  ടെക്ടോകവ്'  എന  നയത്തനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ഭരണഘടെനയുചടെ  122-ാം  കഭദഗതനി
പ്രകേക്ടോരമക്ടോണവ്  ഗുഡ്സവ്  ആന്റെവ്  സര്വ്വശസവ്  ടെക്ടോകവ്  (ജനി.എസവ്.ടെനി.)  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുനതവ്.
ജനി.എസവ്.ടെനി.  ബനില്ലെനിലൂചടെ  അവര് പറയുനതവ്  ചസന്ട്രേല് ഗവണ്ചമന്റെവ്  ചകേക്ടോടുക്കുന
എകകസവ്  നനികുതനി,  സര്വ്വശസവ്  ടെക്ടോകവ്  മുതലക്ടോയ എല്ലെക്ടോ ഇന്ഡയറകവ്  ടെക്ടോകത്വം  കസ്റ്ററവ്
ചകേക്ടോടുക്കുന  വക്ടോറവ്,  ലക്ഷതറനി  ടെക്ടോകവ്  മുതലക്ടോയ  ടെക്ടോകത്വം  ഇന്റെര്കസ്റ്ററവ്  ട്രേക്ടോന്സക്ടോക്ഷന്
ടെക്ടോകചമല്ലെക്ടോത്വം  ഒരുമനിചവ്  ഒരു  കുടെക്കേശഴനില്  ചകേക്ടോണ്ടുവനവ്  സക്ടോധക്ടോരണ  ജനങ്ങള്ക്കേവ്
കൂടുതല്  എളുപ്പെത്തനില്,  സഹേക്ടോയകേരമക്ടോയ  രശതനിയനില്  കകേകേക്ടോരഖ്യത്വം  ചചെയ്യുകേ
എനള്ളതക്ടോണവ്.  അതനില് മദഖ്യവുത്വം  ചപകട്രേക്ടോളനിയവുത്വം  ഉള്ചപ്പെടുത്തനിയനിട്ടനില്ലെ.  ചപകട്രേക്ടോളനിയത്വം
ഉലനങ്ങള് ഒഴനിവക്ടോക്കുകമ്പക്ടോള്  അതവ് സത്വംസക്ടോനചത്ത എങ്ങചന ബക്ടോധനിക്കുചമനവ് നമള്
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അചസസവ്  ചചെയനിട്ടുകണക്ടോ?ചപകട്രേക്ടോളനിയത്വം  ഉല്പ്പെനങ്ങളുചടെ  വനിലയനിലള്ള  മക്ടോറത്വം,
സത്വംസക്ടോനത്തവ്  വനിലക്കേയറത്വം  പനിടെനിചനനിര്ത്തക്ടോന്  ബുദ്ധനിമുട്ടക്ടോയനിവരുത്വം.  അതവ്  അചസസവ്
ചചെയനിട്ടുകണക്ടോ; ഇചല്ലെങനില് അതവ് ചചെകയ്യണതകല്ലെ?

ജനി.എസവ്.ടെനി.-യുചടെ  ഇത്വംപനിചമന്റെനിത്വംഗവ്  പശരശഡനില്,  ഷനിഫനിത്വംഗവ്  പശരശഡനില്
സത്വംസക്ടോനത്തനിനവ്  എനക്ടോയക്ടോലത്വം  നഷ്ടമുണക്ടോകുചമനറപ്പെക്ടോണവ്.  ആ  നഷ്ടത്വം
കകേക്ടോമ്പന്കസറവ് ചചെയ്യക്ടോനുള്ള തുകേ കകേന്ദ്രത്വം തരുചമനപറയുനണവ്.  അമ്പതനിനക്ടോയനിരത്വം
കകേക്ടോടെനിയനിലധനികേത്വം രൂപയക്ടോണവ് ഒരു വര്ഷത്വം സത്വംസക്ടോനങ്ങള്ക്കേക്ടോയനി ചകേക്ടോടുക്കേക്ടോചമനവ്
കകേന്ദ്രത്വം പറയുനതവ്.  അധനികേക്ടോരത്തനില്വനവ് നൂറവ് ദനിവസത്വംചകേക്ടോണവ്  15 ലക്ഷത്വം രൂപ
നമ്മുചടെചയല്ലെക്ടോകപരുചടെയുത്വം  കപക്ടോക്കേറനിചലതചമനവ്  പ്രഖഖ്യക്ടോപനിച  സര്ക്കേക്ടോരക്ടോണവ്
കകേന്ദ്രത്തനിലള്ളതവ്.  അതുചകേക്ടോണവ്  ഈ  വക്ടോഗക്ടോനത്വം  പക്ടോലനിക്കേചപ്പെടുകമക്ടോ  എന
ആശങയുണവ്.  അങ്ങചന  പക്ടോലനിക്കേക്ടോതനിരുനക്ടോല്  അതനിചന  മറനികേടെക്കേക്ടോനുള്ള
സത്വംവനിധക്ടോനങ്ങചളക്കുറനിചവ്  നമള് ആകലക്ടോചെനിചനിട്ടുകണക്ടോ?  സത്വംസക്ടോനങ്ങളുചടെ
ചഫഡറല്  സതഭക്ടോവത്വം  നഷ്ടചപ്പെടുത്തക്ടോന്  സതശകേരനിചനിട്ടുള്ള  ഒരു  നയത്വംകൂടെനിയക്ടോയനി
ജനി.എസവ്.ടെനി.-ചയ   കേണക്കേക്ടോക്കേക്ടോത്വം.  എല്ലെക്ടോത്തനിലത്വം  യൂണനികഫക്ടോമനിറനി  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുകേ
എനതക്ടോണവ്  കമക്ടോദനി  സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ  നയത്വം.  വനിവനിധ  സത്വംസക്ടോനങ്ങള്  ഭരനിക്കുന
പക്ടോര്ട്ടനികേള്ക്കേവ്  വളചര  ഡനിഫറന്റെക്ടോയ  ചപക്ടോളനിറനിക്കേല്  ഐഡനികയക്ടോളജനിയുമുണക്ടോകുത്വം.
ടെക്ടോകവ്  റവനക്യു  ചമക്ടോബനികലകസഷന്  സ്ട്രേക്ടോറ ജനിയനിലള്ള  വഖ്യതഖ്യക്ടോസത്വം  ആ
ഐഡനികയക്ടോളജനിയനില്  നനിഴലനിചവ്  കേക്ടോണുത്വം.  അങ്ങചനവരുന  സമയത്തവ്
ഇത്തരത്തനിലള്ള  ചപക്ടോളനിറനിക്കേല്  ഐഡനികയക്ടോളജനികേചളചയക്ടോചക്കേ  ഒരു  കുടെക്കേശഴനില്
ചകേക്ടോണ്ടുവനവ് ഒരു സനിത്വംഗനിള് മക്ടോര്ക്കേറക്ടോയനി കേക്ടോണുന സമയത്തവ് വഖ്യതഖ്യസമക്ടോയനി ചെനില
ഉത്പനങ്ങള്ക്കേവ്  ടെക്ടോകനില്  കുറവവ്  വരുത്തനിയുത്വം  ചെനിലതനില്  കൂട്ടനിയുത്വം  നമ്മുചടെ
ഐഡനികയക്ടോളജനിക്കേനുസരനിചവ്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോനുള്ള സത്വംസക്ടോനങ്ങളുചടെ അധനികേക്ടോരത്വം
നഷ്ടചപ്പെടുത്വം.  അങ്ങചനയക്ടോചണങനില്  ചഫഡറല്  സത്വംവനിധക്ടോനങ്ങചള  മുഴുവന്
നനിയനനിക്കുന കകേന്ദ്ര സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ  ഒരു കപക്ടോളനിസനിയക്ടോയനികപ്പെക്ടോലത്വം  നമുക്കേനിതനിചന
കേക്ടോണക്ടോന്  കേഴനിയുത്വം.   അതവ്  നമള്  ശദ്ധനികക്കേണതുണവ്.  ഇത്തരത്തനില്
ഇക്കേകണക്ടോമനികേവ്  കപക്ടോളനിസനി ചസന്ട്രേല് ഗവണ്ചമന്റെവ്   impose  ചചെയ്യുന സമയത്തവ്
നമ്മുചടെ  അധനികേക്ടോരത്വം  നഷ്ടചപ്പെടുചനക്ടോരവസ  ഉണക്ടോകുകമക്ടോ  എന  ഭയമക്ടോണവ്
മുകനക്ടോട്ടുവയ്ക്കുനതവ്.   ഇതനിനവ്  മറുപടെനിയക്ടോയനി  ചസന്ട്രേല്  ഗവണ്ചമന്റെവ്  പറയുനതവ്,
ജനി.എസവ്.ടെനി.  കേഗൗണ്സനിലനില്  സത്വംസക്ടോനങ്ങളുചടെ  പ്രക്ടോതനിനനിധഖ്യത്വം  ഉണക്ടോകുചമനത്വം
അകപ്പെക്ടോള്  നമുക്കേതനിചനക്കുറനിചവ്  പറയക്ടോന്  കേഴനിയുചമനമക്ടോണവ്.  പചക്ഷ  അതനിചല
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ഭൂരനിഭക്ടോഗത്വം  സത്വംസക്ടോനങ്ങളുത്വം  വഖ്യതഖ്യസമക്ടോയ  ചപക്ടോളനിറനിക്കേല്  ഐഡനികയക്ടോളജനി
ഉള്ളവരക്ടോചണങനിലത്വം  കകേരളചത്തകപ്പെക്ടോചലയുള്ള  ഇടെതുപക്ഷ  സര്ക്കേക്ടോര്
ജനകേശയമക്ടോയനിട്ടുള്ള  കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്  പറയുന  സമയത്തവ്  ഹേരനിയക്ടോന,  ഝക്ടോര്ഖണ്ഡവ്,
ഛത്തശസ്ഗഢവ്  കപക്ടോലള്ള  സത്വംസക്ടോനങ്ങളനിചല  ഗവണ്ചമനകേള്  അതനിചന
അത്വംഗശകേരനിക്കുവക്ടോന് തയ്യക്ടോറക്ടോകുകമക്ടോ എചനക്ടോരു കചെക്ടോദഖ്യമുണവ്.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
നയത്വം  കഡകവഴനിറനിക്കുപകേരത്വം  യൂണനികഫക്ടോമനിറനിയക്ടോണവ്,  അതുകപക്ടോചല
ഡശചസന്ട്രേകലകസഷനുപകേരത്വം ചസന്ട്രേകല കസഷന്, പക്ടോനനിത്വംഗവ് കേമശഷന് മക്ടോറനിയനിട്ടവ്
ചസന്ട്രേകലസ്ഡവ് പക്ടോനനിത്വംഗവ്  -  നശതനി ആകയക്ടോഗവ് കപക്ടോലള്ള അകനകേത്വം കേക്ടോരഖ്യങ്ങളുണവ്.
ഞക്ടോന്  അതനികലക്കേവ്  കേടെക്കുനനില്ലെ.  എനക്ടോയക്ടോലത്വം  ജനി.എസവ്.ടെനി.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെവ്
നടെപ്പെക്ടോക്കുകമ്പക്ടോള് നമുക്കേവ് മക്ടോറനിനനില്ക്കേക്ടോന് കേഴനിയനില്ലെ എനതവ് സതഖ്യമക്ടോണവ്. കേക്ടോരണത്വം,
കേഴനിഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേക്ടോലഘട്ടത്തനില് യു.പനി.എ. സര്ക്കേക്ടോര് ചകേക്ടോണ്ടുവന ഫുഡവ്
ചസകേമ്മ്യൂരനിറനി  ആകവ്  -  പലതവണ  വക്ടോണനിത്വംഗവ്  ചകേക്ടോടുത്തനിട്ടുത്വം  അതവ്  നടെപ്പെക്ടോക്കേക്ടോചത
മക്ടോറനിനനിനതനിചന്റെ  പരനിണനിതഫലമക്ടോണവ്  ഇനവ്  കകേരളത്തനിചല  കറഷന്കേടെകേളനിലത്വം
വനികല്ലെജവ്  ഓഫശസുകേളനിലത്വം  ജനങ്ങള്  കേമ്മ്യൂ  നനില്കക്കേണനിവരുനതവ്.  ഇത്തരത്തനില്
നമള് മക്ടോറനിനനിനക്ടോല് ബുദ്ധനിമുട്ടുണക്ടോകേക്ടോന് സക്ടോധഖ്യതയുണവ്.  അതുചകേക്ടോണവ് ജനി.  എസവ്.  ടെനി.
നടെപ്പെക്ടോക്കുന  സമയത്തവ്  ഇത്തരത്തനിലള്ള  കേക്ടോരഖ്യങ്ങചളക്ടോചക്കേ  കേണ്സനിഡര്
ചചെകയ്യണതുണവ്. 

കകേരളത്തനിചല  ഏകേകദശത്വം  നക്ടോലതവ്   ലക്ഷകത്തക്ടോളത്വംവരുന  യുവതശ-
യുവക്ടോക്കേളക്ടോണവ് ചതക്ടോഴനിലനില്ലെക്ടോചത കേഷ്ടചപ്പെടുനതവ്. പനി.എസവ്.സനി. റക്ടോങവ് ലനിസ്റ്റനില് കപരവ്
പ്രസനിദ്ധശകേരനിചനിട്ടവ് വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി ചതക്ടോഴനില് ലഭനിക്കേക്ടോത്തവരുണവ്. അവര്   സത്വംഘടെന
രൂപശകേരനിചനിട്ടുണവ്.  ഭക്ടോവനിയനില്  റക്ടോങവ്  ലനിസ്റ്റനില്  കപരവ്  വനത്വം  അല്ലെക്ടോചതയുത്വം
പനി.എസവ്.സനി.  കജക്ടോലനിക്കേക്ടോയനി  കേക്ടോത്തനിരനിക്കുന  ആളുകേള്  രക്ടോഷശയ  പക്ടോര്ട്ടനികേളുണക്ടോ
ക്കേനിയക്ടോല്കപ്പെക്ടോലത്വം  അത്ഭുതചപ്പെടെക്ടോനനില്ലെക്ടോത്ത  സക്ടോഹേചെരഖ്യത്തനികലയ്ക്കവ്  നമള്
മക്ടോറനിയനിട്ടുണവ്.  പലകപ്പെക്ടോഴുത്വം  കവണരശതനിയനില്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടവ്  ചചെയ്യചപ്പെടെക്ടോത്തതു
ചകേക്ടോണക്ടോണവ് ഇങ്ങചന സത്വംഭവനിക്കുനതവ്. ഇത്തരത്തനില് ഉകദഖ്യക്ടോഗസരക്ടോല് ഒഴുനിവുകേള്
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടവ്  ചചെയ്യചപ്പെടെക്ടോതനിരനിക്കുകേയുത്വം  അങ്ങചന  പക്ടോവചപ്പെട്ട  ഉകദഖ്യക്ടോഗക്ടോര്തനികേളുചടെ
അവസരത്വം നഷ്ടചപ്പെടുതകേയുത്വം ചചെയ്യുനവര്ക്കേവ് കവണരശതനിയനില് ശനിക്ഷ നല്കേക്ടോനുത്വം
dismissal  വചര  നല്കേക്ടോനുമുള്ള  നടെപടെനികേളുണക്ടോകേണത്വം.  യുവക്ടോക്കേള്ക്കുത്വം
യുവതനികേള്ക്കുത്വം   അടെനിയനരമക്ടോയനി  ചതക്ടോഴനില്  ലഭഖ്യമക്ടോക്കുനതനിനുള്ള  കപ്രക്ടോസസവ്
ഉണക്ടോക്കേണചമനകൂടെനി പറയചട്ട. 



340 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 27, 2016

ഒരു ബദല് രക്ടോഷശയചമന നനിലയനില് നമുക്കേവ് വരുമക്ടോനത്തനില് ടെക്ടോകനിചന്റെ കേക്ടോരഖ്യത്വം
മക്ടോതത്വം കനക്ടോക്കേനിയക്ടോല് കപക്ടോരകല്ലെക്ടോ.  ഇനചല മുഖഖ്യമനനി ഇവനിചടെ വനിവനിധതരത്തനിലള്ള
പക്ടോനുകേചളക്കുറനിചവ് പറഞ.  ബഹുരക്ടോഷ കുത്തകേകേള് ചകേക്ടോണ്ടുവരുന  ബനിസവ് കലരനി,
അകേതക്ടോഫനിന  കപക്ടോചലയുള്ള  വക്ടോട്ടര്,  അതുകപക്ടോലള്ള  മറവ്  ഉലനങ്ങള്  ഇവയ്ക്കുപകേരത്വം
കകേക്ടോ-ഓപ്പെകററശവവ്  ചസക്ടോകസറനി  വഴനി  ഇത്തരത്വം  ഉലനങ്ങള്  ജനകേശയമക്ടോയനി
ഉലക്ടോദനിപ്പെനിചവ്   വനിതരണത്വം  ചചെയ്യക്ടോന്  കേഴനിയുന  ഒരു  മക്ടോര്ക്കേറനിത്വംഗവ്  സത്വംവനിധക്ടോനത്വം
ചകേക്ടോണ്ടുവനക്ടോല്,  നമുക്കേവ് ബദലക്ടോയനിട്ടുള്ള  ഒരു  ഇകക്കേക്ടോണമനികപക്ടോലത്വം
നനിര്മനിചചടുക്കേക്ടോന് കേഴനിയുത്വം.  അതനിനുള്ള സക്ടോധഖ്യതകേചളക്കുറനിചവ്  ഗഗൗരവകത്തക്ടോടുകൂടെനി
കനക്ടോക്കേനിക്കേക്ടോണണചമന പറഞചകേക്ടോണവ്  ഞക്ടോന് ഈ ധനവനിനനികയക്ടോഗ ബനില്ലെനിചന
ഒരനിക്കേല്ക്കൂടെനി പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി പനിന്തുണയ്ക്കുന.  

ശശ  .    എത്വം  .    വനിന്ചസന്റെവ് :  സര്,  ഒരു നവകകേരള സൃഷ്ടനിക്കേക്ടോയുള്ള നടെപടെനികേള്
ഞങ്ങള്  കേക്ടോണുനനിചല്ലെനക്ടോണവ്  ശശ.  മുഹേമദവ്  മുഹേസനിന്  പറഞതവ്.  അകദ്ദേഹേത്വം
ഞങ്ങചള  കബക്ടോധഖ്യചപ്പെടുതനതനിനുമുമ്പവ്  നനിങ്ങളുചടെ  പക്ടോര്ട്ടനിക്കേക്ടോരക്ടോയ  സനി.പനി.ഐ.-
ക്കേക്ടോചര  കബക്ടോധഖ്യചപ്പെടുത്തണത്വം.  ഈ  സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ  നടെപടെനിചക്കേതനിരക്ടോയനി  ജനയുഗത്വം
പതത്വം മുഖപ്രസത്വംഗചമഴുതനി.  തക്ടോങള് പ്രവര്ത്തനിക്കുന എ.ഐ.കവ.എഫവ്.  പ്രകമയത്വം
പക്ടോസക്ടോക്കേനി.  അവനിചടെ  നടെന  ചെര്ചകേള്  നനിങ്ങള്  പരനികശക്ടോധനിക്കേണത്വം.  നവകകേരള
സൃഷ്ടനിക്കേക്ടോയുള്ള  നടെപടെനികേചളക്കുറനിചവ്  ആദഖ്യത്വം  നനിങ്ങള്  കബക്ടോധഖ്യചപ്പെടുകത്തണതവ്
പ്രതനിപക്ഷചത്തയല്ലെ,  നനിങ്ങകളക്ടോചടെക്ടോപ്പെമുള്ള  നനിങ്ങളുചടെ  പക്ടോര്ട്ടനി  കനതക്ടോക്കേചളയക്ടോണവ്.
ശശ.  കേക്ടോനത്വം  രക്ടോകജന്ദ്രന്  ഓപ്പെണ്  കസ്റ്ററവ്ചമനവചര  ഇറക്കേനിയനികല്ലെ;  ....(ബഹേളത്വം)....
രക്ടോജനുള്ള മറുപടെനി  ശശ.  എത്വം.  സതരക്ടോജനിചന്റെ ഭക്ടോഷയനില് പറയക്ടോന് എനനിക്കേറനിയനില്ലെ.
അതുചകേക്ടോണവ്  ഞക്ടോന്  പറയുനനില്ലെ.   കേഴനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷചത്ത  യു.ഡനി.എഫവ്.
ഭരണകേക്ടോലത്തവ്  ഇനഖ്യയനില്  ഒരു  സത്വംസക്ടോനത്തനിനുത്വം  ആര്ജനിക്കേക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോത്ത
കനട്ടമുണക്ടോക്കേനി.  ഒരു  ഇന്റെര്നക്ടോഷണല്  സശകപക്ടോര്ട്ടവ്,  ഒരു  ഇന്റെര്നക്ടോഷണല്
എയര്കപക്ടോര്ട്ടവ്, ഒരു ചറയനില്കവ എനനിവ ചകേക്ടോണ്ടുവന.  ചറയനില്കവയുത്വം സശകപക്ടോര്ട്ടുത്വം
എയര്കപക്ടോര്ട്ടുത്വം ഒകര സമയത്വം കനടെനിയ ഇനഖ്യയനിചല ഏകേ സത്വംസക്ടോനത്വം കകേരളമക്ടോണവ്.
അതവ്  ശശ.  ഉമന്  ചെക്ടോണനി  കകേരളത്വം  ഭരനിച  സമയത്തക്ടോചണനവ്  ഓര്ക്കേണത്വം.
അതനിചനതടെര്നവന  ഇടെതുപക്ഷജനക്ടോധനിപതഖ്യ  മുനണനി  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
ഭരണവശഴ്ച  ചൂണനിക്കേക്ടോണനിചക്ടോല് അവര് പറയുനതവ്  ഞങ്ങള് വനനിട്ടവ്  അഞ്ചുമക്ടോസകമ
ആയനിട്ടുള  എനക്ടോണവ്.  ചതരുവുനക്ടോയ്ക്കള്  ഇനചലയുത്വം  90  വയസള്ള  ഒരു
വകയക്ടോധനികേചന  കേടെനിചചകേക്ടോന.  ഇതനിനകേത്വം  പകത്തക്ടോളത്വംകപചര  ചകേക്ടോന.  അങ്ങചന
ചതരുവുനക്ടോയ്ക്കള്  ജനങ്ങചള  കേടെനിചചകേക്ടോല്ലുന  എനപറയുകമ്പക്ടോള്  ഇവനിടെചത്ത
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ഭരണപക്ഷ  എത്വം.എല്.എ.  പറയുനതവ്  ഇതവ്  ഞങ്ങളുചടെ  കേക്ടോലചത്ത  ചതരുവുനക്ടോയവ്
അല്ലെ  എനക്ടോണവ്.  എനവ്  പരനിഹേക്ടോസഖ്യമക്ടോണവ്.  ഞങ്ങളുചടെ  കേക്ടോലചത്ത  ചതരുവുനക്ടോയ
ആചണങനില്  അഞ്ചുമക്ടോസത്വം  പ്രക്ടോയമുള്ള  കുഞനക്ടോയ  ആയനിരനിക്കുചമനക്ടോണവ്  അവര്
പറയുനതവ്. അങ്ങചന പറയുന പ്രതനിഭകേളക്ടോണവ് ഇനവ് ഭരണപക്ഷത്തനിരനിക്കുനചതനവ്
പറയക്ടോന്  ഞക്ടോന്  ആഗഹേനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ആദനിവക്ടോസനി  കകേക്ടോളനനികേളനിലണക്ടോകുന
ശനിശുമരണചത്തക്കുറനിചവ് പറയുകമ്പക്ടോള് ഇതവ് ഞങ്ങളുചടെ കേക്ടോലചത്ത ഗര്ഭമചല്ലെനക്ടോണവ്
പറയുനതവ്.  യു.ഡനി.എഫവ്.  ഗര്ഭചമനത്വം എല്.ഡനി.എഫവ്.  ഗര്ഭചമനത്വം ആദനിവക്ടോസനി
ശനിശുമരണചത്തക്കുറനിചവ് കവര്തനിരനിചവ് പറയുന പരനിഹേക്ടോസഖ്യതയകല്ലെ ഇവനിചടെയുള്ളതവ്.
ഇവനിചടെ  യു.ഡനി.എഫവ്.  ചതരുവുനക്ടോയയുത്വം  എല്.ഡനി.എഫവ്.  ചതരുവുനക്ടോയയുമുകണക്ടോ;
ഇത്തരത്വം  നക്ടോണത്വംചകേട്ട  നഖ്യക്ടോയശകേരണത്തനിനവ്  ഇടെതുമുനണനിചയനക്ടോകണക്ടോ
വനിളനികക്കേണതവ്.  അഞ്ചുമക്ടോസത്വം  ചചെറനിയ  കേക്ടോലയളചവനക്ടോണവ്  പറയുനതവ്.  ഇവനിചടെ
ചകേക്ടോലപക്ടോതകേ  പരമ്പരകേള്  നടെക്കേക്ടോന്  ഈ  അഞ്ചുമക്ടോസത്വം  മതനിയക്ടോയകല്ലെക്ടോ;
എണ്പതനിനക്ടോയനിരത്തനിലധനികേത്വം  സത്വംഘര്ഷങ്ങളുണക്ടോകേക്ടോന് ഈ ചചെറനിയ കേക്ടോലയളവു
മതനിയകല്ലെക്ടോ;   എ.ടെനി.എത്വം.  ചകേക്ടോള്ള  മുതല്  ഈ  രക്ടോജഖ്യതള്ള  കേവര്ചകേളുത്വം  മറ്റുത്വം
നടെത്തക്ടോന്  ചവറുത്വം  അഞ്ചുമക്ടോസത്വം  ഇവര്ക്കേവ്  മതനിയകല്ലെക്ടോ.  വശഴ്ചകേള്  പറയുകമ്പക്ടോള്
അഞ്ചുമക്ടോസത്വംകപക്ടോചരനവ്  പറയുനതവ്  ശരനിയല്ലെ  എനക്ടോണവ്  എനനിക്കേവ്  ഈ
അവസരത്തനില് പറയക്ടോനുള്ളതവ്. 

ഇനചല ഇടെതുപക്ഷചത്ത ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  മുന് മുഖഖ്യമനനി  ഒരു എകവ്പക്ടോര്ട്ടനി
വനിധനിചയക്കുറനിചവ് ഇവനിചടെ പറയുകേയുണക്ടോയനി.  എകവ്പക്ടോര്ട്ടനി വനിധനി വനതനിചനക്കുറനിചവ്
ദുര്ബലമക്ടോയ  പ്രതനികരക്ടോധവുമക്ടോയനി  പ്രതനിപക്ഷത്തനിനുകനചര  അകദ്ദേഹേത്വം
വനനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  പഴയതുകപക്ടോചലയുള്ള വശറുത്വം  വക്ടോശനിയുചമക്ടോനത്വം  അകദ്ദേഹേത്തനില്
കേക്ടോണുനനില്ലെ.   അകദ്ദേഹേത്തനിനക്ടോവശഖ്യത്വം  കേക്ടോര്,  പദവനി,  മന്ദനിരത്വം  ഇവചയക്ടോചക്കേയക്ടോണവ്.
അചതക്ടോചക്കേ  കേനിട്ടനിയകപ്പെക്ടോള്  അകദ്ദേഹേത്വം  മനിണക്ടോതനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഇകപ്പെക്ടോള്
അകദ്ദേഹേത്തനില് കേക്ടോണുനതവ്  ബക്കേറനിചല ചവള്ളത്തനിചന്റെ തനിരയനിളക്കേത്വം മക്ടോതമക്ടോണവ്.
ഇനഖ്യയനിചലവനിചടെചയങനിലത്വം  ഇതയുത്വം  പ്രക്ടോയത്വംകൂടെനിയ  ഒരക്ടോള്  പദവനിക്കുകവണനി
ഇങ്ങചന  ആകക്ടോനത്വം  കേക്ടോണനിക്കുനതനിനവ്  ഒരു  ഉദക്ടോഹേരണത്വം  ചൂണനിക്കേക്ടോണനിക്കേക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ?  ഒരു  സലതത്വം  ഉണക്ടോകേനില്ലെ.  നനിങ്ങള്  നല്ലെ  നടെപടെനികേള്
സതശകേരനിചചകേക്ടോണവ് മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേണചമനക്ടോണവ് എനനിക്കേവ് പറയക്ടോനുള്ളതവ്. 

ഇകപ്പെക്ടോഴുള്ള  ഈ  മനനിസഭചയക്ടോനവ്  കനക്ടോക്കേണത്വം.  കേഴനിഞ  സഭയനില്
ഞക്ടോനുണക്ടോയനിരുനനില്ലെ.  ഞക്ടോന്  ഈ  സഭയനില്  വനകപ്പെക്ടോള്  ആചരക്ടോചക്കേയക്ടോണവ്
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മനനിസഭയനിലനിരനിക്കുനതവ്?  കേഴനിഞ  നനിയമസഭക്ടോ  കേക്ടോലയളവനില്  നമ്മുചടെ
ജനക്ടോധനിപതഖ്യത്തനിനവ്  കേളങത്വം  വരുത്തനിവച  രശതനിയനില്  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  സശക്കേര്
ഇരനിക്കുന കേകസര ഒരു മക്ടോര്ബനിള് കേമ്പനനിയുചടെ പരസഖ്യത്തനില് സുകമക്ടോ ഗുസനിക്കേക്ടോരന്
നനില്ക്കുനതുകപക്ടോചല എടുചത്തറനിഞയക്ടോള്  വഖ്യവസക്ടോയ വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരനിക്കുന,
മുഷ്ടനിചകേക്ടോണ്ടുത്വം  കകേചകേക്ടോണ്ടുത്വം  വക്ടോചവ്  ആന്റെവ്  വക്ടോര്ഡനിചന  ഇടെനിചതള്ളനിയ  ആള്
ധനകേക്ടോരഖ്യ  വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരനിക്കുന,  കമചക്കേടുത്തവ്  എറനിഞയക്ടോള്  തകദ്ദേശ
സതയത്വംഭരണ  വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരനിക്കുന.  ഈ  അതനികമങ്ങള്ക്കേവ്  കൂട്ടുനനില്ക്കേക്ടോത്ത
ശശ. എസവ്. ശര്മയുത്വം ശശ. ചകേ. സുകരഷവ് കുറുപ്പുത്വം മനനിസഭയനിലനില്ലെ. ഈ സര്ക്കേക്ടോര്
മനനിമക്ടോചര  ചതരചഞടുക്കുനതനിചന്റെ  കനക്ടോത്വംസവ്  എനക്ടോണവ്?  നനിയമസഭയനില്
ജനക്ടോധനിപതഖ്യത്തനിനവ് കേളങത്വം വരുത്തനിവച ആളുകേള്, ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട സശക്കേര്കപക്ടോലത്വം
അങ്ങനിരനിക്കുന  കവദനിയനില്  ഈ  അകമങ്ങള്ക്കേവ്  കനതൃതതത്വം  ചകേക്ടോടുത്ത  ആളക്ടോണവ്.
എല്ലെക്ടോതരത്തനിലത്വം  കേഴനിഞ  അഞ്ചുമക്ടോസത്വംചകേക്ടോണവ്   ഇതയുത്വം  ചകേക്ടോള്ളരുതക്ടോയ്മകേള്
നടെത്തനിയനിട്ടുള്ള  ചറകക്കേക്ടോര്ഡവ്  ഈ  സര്ക്കേക്ടോരനിനുമക്ടോതമക്ടോണവ്.  അതുചകേക്ടോണവ്  ഈ
സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ  ധനവനിനനികയക്ടോഗ ബനില്ലെനിചന ഞക്ടോന് ശകമക്ടോയനി എതനിര്ക്കുകേയക്ടോണവ്.

ശശ  .    ചഎ  .    ബനി  .    സതശഷവ്:   സര്,  ഞക്ടോന്  ഇഗൗ  ധനവനിനനികയക്ടോഗ  ബനില്ലെനിചന
പനിന്തുണയ്ക്കുകേയക്ടോണവ്.  കകേരളത്വം  ചചെചനത്തചപ്പെട്ടനിരനിക്കുന  സവനികശഷമക്ടോയ  ഒരു
സക്ടോഹേചെരഖ്യത്തനില്  ഇഗൗ  ധനവനിനനികയക്ടോഗ  ബനില്  ചഎകേകേകണഖ്യന
അത്വംഗശകേരനിക്കേചപ്പെകടെണതക്ടോണവ് എന അഭനിപ്രക്ടോയത്വംകൂടെനി ഞക്ടോന് പങ്കുവയ്ക്കുകേയക്ടോണവ്.

വനികമക്ടോചെന  സമരകേക്ടോലത്വം  മുതല്  കകേരളത്തനിചല  കകേക്ടോണ്ഗസവ്  കനതൃതതത്വം
പനിന്തുടെരുന പ്രതനികലക്ടോമകേരമക്ടോയ രക്ടോഷശയമക്ടോണവ്  കകേരളത്തനിചന്റെ  സക്ടോമ്പത്തനികേ,
സക്ടോമൂഹേനികേ  പുകരക്ടോഗതനിക്കേവ്  തടെസത്വം  നനില്ക്കുനചതനവ്  നമുക്കേവ്  കേക്ടോണക്ടോന്  കേഴനിയുത്വം.
ഇടെകവളകേളനില് ഇടെതുപക്ഷഭരണത്വം സത്വംസക്ടോനത്തനിനവ് നഷ്ടമക്ടോകുനതനിചന്റെ ദുരനമക്ടോണവ്
കകേരളത്വം  അനുഭവനിചചകേക്ടോണനിരനിക്കുനതവ്.  ഇകപ്പെക്ടോള്  ആകഗക്ടോളവത്ക്കേരണ
നയങ്ങള്ക്കേവ്  പ്രതനിവനിധനിയുത്വം  പ്രതനികരക്ടോധവുമനിചല്ലെനക്ടോണവ്  യു.ഡനി.എഫവ്.
മുകനക്ടോട്ടുവയ്ക്കുന  രക്ടോഷശയത്വം.  കകേരളത്തനിചന്റെ  ഭക്ടോവനിചയ  സത്വംബനനിചവ്   'കകേരള
പരനികപ്രഷഖ്യ  പദ്ധതനി  2030'  എചനക്ടോരു  കഡക്ടോകേക്യുചമന്റെവ്  യു.ഡനി.എഫവ്.
പുറത്തനിറക്കേനിയനിട്ടുണവ്.  ആ കരഖയനിലൂചടെ കേടെനകപക്ടോകുകമ്പക്ടോള് അവര് പ്രതനിനനിധക്ടോനത്വം
ചചെയ്യുന  സക്ടോമ്പത്തനികേ  തക്ടോലരഖ്യചമചനനവ്  വളചര  വഖ്യകമക്ടോയനി  മനസനിലക്ടോകുത്വം.
എനക്ടോല് ആകഗക്ടോളവത്കേരണകേക്ടോലതത്വം  വനിനക്ടോശപരമക്ടോയ ആഘക്ടോതങ്ങളനില്നനിനത്വം
ജനങ്ങചള രക്ഷനിക്കേക്ടോനക്ടോകുചമനതനിചന്റെ സതയത്വം സത്വംസക്ടോരനിക്കുന കരഖയക്ടോണവ് ഇവനിചടെ
അവതരനിപ്പെനിക്കേചപ്പെട്ട  ബഡ്ജറവ്.  രണവ്  സര്ക്കേക്ടോരുത്വം  രണവ്  രക്ടോഷശയ  സമശപനങ്ങളുത്വം
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തമനിലള്ള വഖ്യതഖ്യക്ടോസത്വം നമുക്കേവ് മനസനിലക്ടോകുത്വം.  2001-06 കേക്ടോലത്തവ് റവനമ്മ്യൂ കേമനി 3.4
ശതമക്ടോനവുത്വം  ധനക്കേമനി  4.42  ശതമക്ടോനവുമക്ടോയനിരുന.  2006-2011  വചരയുളള
എല്.ഡനി.എഫവ്.  ഭരണകേക്ടോലത്തവ്  3.4  ശതമക്ടോനത്തനില്നനിനവ്  1.83  ശതമക്ടോനമക്ടോയനി
റവനമ്മ്യൂ  കേമനിയുത്വം  4.42  ശതമക്ടോനത്തനില്നനിനവ്  3.04  ശതമക്ടോനമക്ടോയനി ധനക്കേമനിയുത്വം
കുറഞ.  2011-2016-ല് യു.ഡനി.എഫവ്. അധനികേക്ടോരത്തനില് വനകപ്പെക്ടോള് റവനമ്മ്യൂ കേമനി
1.83 ശതമക്ടോനത്തനില്നനിനവ്  2.3  ശതമക്ടോനമക്ടോയുത്വം  ധനക്കേമനി  3.04  ശതമക്ടോനത്തനില്
നനിനവ്  3.53  ശതമക്ടോനമക്ടോയുത്വം  ഉയര്ന.  ഇതവ്  സതയത്വം സത്വംസക്ടോരനിക്കുന കേണക്കുകേളുത്വം
വസ്തുതകേളുമക്ടോണവ്.ആയനിരത്വം  പ്രസത്വംഗങ്ങകളക്ടോ  ദശര്ഘമക്ടോയ  കലഖനങ്ങകളക്ടോചകേക്ടോണവ്
സക്ടോദ്ധഖ്യമക്ടോകേക്ടോത്തതവ്  ചെനില  കേണക്കുകേള്ചകേക്ടോണവ്  കബക്ടോദ്ധഖ്യമക്ടോകുചമനക്ടോണവ്  രണവ്
ഗവണ്ചമനകേള് തമനിലള്ള വഖ്യതഖ്യക്ടോസത്വം നചമ പഠനിപ്പെനിക്കുനതവ്. 

ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളുചടെ  സനിതനി  പരനികശക്ടോധനിക്കേക്ടോത്വം.  യു.ഡനി.എഫവ്.
സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ  2001-2006  കേക്ടോലഘട്ടത്തനില് ശരക്ടോശരനി പ്രതനിവര്ഷ നഷ്ടത്വം  213.74
കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോചണങനില്  എല്.ഡനി.എഫവ്.  സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ  2006-2011
കേക്ടോലഘട്ടത്തനില്  ശരക്ടോശരനി  പ്രതനിവര്ഷ  ലക്ടോഭത്വം  292.45  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോയനിരുന.
2011-2016-ല്  യു.ഡനി.എഫവ്.  ഭരണത്തനിന്കേശഴനില്  ശരക്ടോശരനി  പ്രതനിവര്ഷ  നഷ്ടത്വം
645.92  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണവ്.  ഇഗൗ  യക്ടോഥക്ടോര്തഖ്യങ്ങള്  നമ്മുചടെ  മുമ്പനിലളളതക്ടോണവ്.
ഇവനിചടെ  ഒരു നവകകേരളത്വം  സൃഷ്ടനിക്കേക്ടോനുള്ള പ്രതനിജ്ഞക്ടോബദ്ധത ഇടെതുപക്ഷജനക്ടോധനിപതഖ്യ
മുനണനിയുചടെ ബഡ്ജറനില് പ്രഖഖ്യക്ടോപനിചനിട്ടുണവ്. കകേരളത്വം വനിനക്ടോശകേരമക്ടോയ പരനിസനിതനി
ദുരനത്തനികലയ്ക്കക്ടോണവ് കപക്ടോകുനതവ്. കുടെനിചവള്ളത്തനിനുകവണനി തമനില്ത്തല്ലെനി തലകേശറനി
ചെക്ടോകുനതവ് രക്ടോഷങ്ങളല്ലെ, അയല്സത്വംസക്ടോനങ്ങളനിചല ജനങ്ങളക്ടോചണന യക്ടോഥക്ടോര്തഖ്യത്വം
നമ്മുചടെ മുനനിലണവ്.  അടുത്ത പതനിറക്ടോണവ് കുടെനിചവള്ളത്തനിനുകവണനി പരക്കേത്വംപക്ടോയുന
മലയക്ടോളനികേളുചടെ  നക്ടോടെക്ടോകുചമന  യക്ടോഥക്ടോര്തഖ്യത്വം  തനിരനിചറനിഞചകേക്ടോണവ്  ഓടുന
ചവള്ളചത്ത നടെത്തക്ടോനുത്വം നടെക്കുന ചവള്ളചത്ത ഇരുത്തക്ടോനുത്വം ഇരനിക്കുന ചവള്ളചത്ത
കേനിടെത്തക്ടോനുത്വം  കേനിടെക്കുന  ചവള്ളചത്ത  ഭൂമനിക്കേടെനിയനില് ഉറക്കേനിക്കേനിടെത്തക്ടോനുമുള്ള
പ്രതനിജ്ഞക്ടോബദ്ധവുത്വം  ഭക്ടോവനക്ടോപൂര്ണ്ണവുമക്ടോയ  പദ്ധതനികേള്  പ്രഖഖ്യക്ടോപനിക്കേക്ടോന്
കേഴനിഞനിട്ടുചണനള്ളതവ്  ഭക്ടോവനിതലമുറ  നന്ദനിപൂര്വ്വത്വം  ഇഗൗ  സര്ക്കേക്ടോരനിചന
കേക്ടോണുചമനതനിചന്റെ സൂചെനയക്ടോണവ്.  

ഇവനിചടെ  ചെര്ചകേളനില്  പചങടുതചകേക്ടോണവ്  യു.ഡനി.എഫവ്.-ചന്റെ  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട
അത്വംഗങ്ങള്  മക്ടോഫനിയക്ടോവത്കേരണത്തനിചനതനിരക്ടോയുളള  നനിലപക്ടോടുകേള്  ഉറചക്കേ
പ്രഖഖ്യക്ടോപനിക്കുനതവ്  കകേട്ടു.  ആ  വനിശുദ്ധ  പശുക്കേളുചടെ  വക്ടോദത്തനിനവ്  എതമക്ടോതത്വം
അപഹേക്ടോസഖ്യമക്ടോണവ്  എചന്റെ  നക്ടോട്ടനിചല  ചെനില  അനുഭവങ്ങള്;  1987-ല്
അയല്പക്കേക്കേക്ടോരനുമക്ടോയുള്ള  കനിമനിനല് കകേസനില് അപക്ടോയചപ്പെടുത്തക്ടോന് ശമനിചതനിനവ്
കകേക്ടോടെതനി ശനിക്ഷനിച ഒരക്ടോള് സുപ്രശത്വം കകേക്ടോടെതനിവചര കപക്ടോയനി, കകേക്ടോടെതനി അപ്പെശല് തള്ളനി
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ശനിക്ഷ  ശരനിവചനിട്ടുത്വം  അയക്ടോചള  കുറവനിമുകനക്ടോക്കേക്ടോന്  കകേരളത്തനിചന്റെ  അനചത്ത
മുഖഖ്യമനനി  ഉത്തരവനിട്ട  നടെപടെനി  മുമ്പുണക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ;  അങ്ങചനയുത്വം  നടെന.
യു.ഡനി.എഫവ്.  മുഖഖ്യമനനി  ആയനിരുന  ശശ.  ഉമന്  ചെക്ടോണനി  കനിമനിനല്  കകേസനില്
സുപ്രശത്വം  കകേക്ടോടെതനി  കുറക്കേക്ടോരനക്ടോചണനവ്  വനിധനിച  ഒരക്ടോചള   കുറവനിമുകനക്ടോക്കുകേ
മക്ടോതമല്ലെ,  ഗക്ടോന്റെവ്  കകേരള കഷക്ടോപ്പെനിത്വംഗവ്  ചഫസ്റ്റനിവലനിചന്റെ ടെനിക്കേറവ്  വനിലനയുചടെ ചുമതല
മൂനവര്ഷകത്തയ്ക്കവ്  അയക്ടോചള  ഏലനിക്കുകേയുത്വം  ചചെയ്തു.   ഇവനിചടെ  എറണക്ടോകുളചത്ത
ഏകതക്ടോ ഒരു സനിദ്ധനിക്കേനിചന്റെ കപരുപറഞവ് ഉറഞതുള്ളുനതു കേണ്ടു.  എചന്റെ നക്ടോട്ടനില്
യൂത്തവ് കകേക്ടോണ്ഗസനിചന്റെ ഒരു ജനറല് ചസകട്ടറനി  നനിര്ഭയയനിചല അകനവക്ടോസനിയുത്വം
പക്ടോലക്കേക്ടോടെവ്  സതകദശനിനനിയുമക്ടോയ  ഒരു  ചപണ്കുട്ടനിചയ  പശഡനിപ്പെനിചവ്  കൂരനിരുട്ടനില്
കുറനിക്കേക്ടോട്ടനില് ചകേക്ടോണ്ടുതള്ളനി.  അയക്ടോള് ചചെറനിയ പുള്ളനിചയക്ടോനമക്ടോയനിരുനനില്ലെ.  യൂത്തവ്
കകേക്ടോണ്ഗസനിചന്റെ  ചവറുത്വം  ജനറല്  ചസകട്ടറനി  മക്ടോതമക്ടോയനിരുനനില്ലെ,  കേഴനിഞ
അഞ്ചുവര്ഷക്കേക്ടോലത്വം  ഒരു  ഡനിവനിഷന്  ഭരനിച  കകേക്ടോണ്ഗസനിചന്റെ  കനതക്ടോവക്ടോയനിരുന
അയക്ടോള്.  അങ്ങചനയുള്ള  ആളുകേചള  ഇടെവുത്വം  വലവുത്വം  നനിര്ത്തനിചക്കേക്ടോണക്ടോണവ്
മക്ടോഫനിയക്ടോവത്കേരണത്തനിചനതനിരക്ടോയനി,  ഇടെതുപക്ഷത്തനിചനതനിരക്ടോയനി  ആകകക്ടോശ
മുയര്തനതവ്.  

ഇവനിചടെ  ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ  സഖക്ടോവവ്  വനി.  എസവ്.  ഉയര്ത്തനിയ  വക്ടോദത്വം
സത്വംബനനിചവ്  ചെനില  സുഹൃതകേള്  പറയുനതുകകേട്ടു.  അതവ്  ഒരുപകക്ഷ
നനിയമവഖ്യവസചയ സത്വംബനനിചള്ള അജ്ഞത ചകേക്ടോണക്ടോകേക്ടോത്വം.  ഞക്ടോന് ഒരു കേക്ടോരഖ്യത്വം
അപ്പുറത്തനിരനിക്കുന  നനിയമജ്ഞകരക്ടോടെവ്  കചെക്ടോദനിക്കേക്ടോന്  ആഗഹേനിക്കുന.  കകേക്ടോടെതനി
സമന്സയയ്ക്കുന,  ചചകേപ്പെറ്റുന,  വക്കേക്ടോലത്തവ്  ഫയല്  ചചെയ്യുന,  കസ്റ്ററവ്ചമന്റെവ്  ഓഫവ്
ഫക്ടോകവ്സവ്  ഫയല് ചചെയനിചല്ലെനതുചകേക്ടോണ്ടുമക്ടോതത്വം അതവ്  എകവ്പക്ടോര്ട്ടനി  വനിധനിയക്ടോകുകമക്ടോ
എന  സത്വംശയത്വം  ഞക്ടോന്  ഉനയനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഇവനിചടെ  കേഴനിഞ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
കേക്ടോലത്തവ്  അധനികേക്ടോരത്തനിലനിരുന  എകട്ടക്ടോളത്വം  മനനിമക്ടോര്  വനിജനിലന്സവ്  കകേസനില്
പ്രതനികേളക്ടോയനിരുന എന വസ്തുത നമുകക്കേവര്ക്കുത്വം അറനിയുന കേക്ടോരഖ്യമകല്ലെ.  

ഇടെതുപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതഖ്യമുനണനിയുചടെ  വനിജയത്വംകേഴനിഞവ്  ധര്മടെത്വം
മണ്ഡലത്തനിചല  ആഹക്ടോദപ്രകേടെനത്തനിനനിടെയനില്  കേമമ്മ്യൂണനിസ്റ്റവ്  പക്ടോര്ട്ടനിയുചടെ  ഒരു
പ്രവര്ത്തകേന്,  കമക്ടോഹേനന്  ചകേക്ടോല  ചചെയ്യചപ്പെട്ടകപ്പെക്ടോള്  ഇവനിചടെ  കകേക്ടോണ്ഗസനിചന്റെ
ഏചതങനിലത്വം ഒരു കനതക്ടോവനിചന്റെ നക്ടോവവ് ഉയര്കനക്ടോ? ഏറവുത്വം അപകേടെകേരമക്ടോയനി നമള്
കേക്ടോകണണ  ഒരു  കേക്ടോരഖ്യത്വം,  കേണ്ണൂരനില്  കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെയുത്വം  സനി.ആര്.പനി.എഫവ്.-
ചന്റെയുത്വം  ഇടെചപടെല്  അനനിവക്ടോരഖ്യമക്ടോചണനവ്  ബനി.ചജ.പനി.-യുചടെ  സത്വംസക്ടോന  ജനറല്
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ചസകട്ടറനി പ്രസക്ടോവന പുറചപ്പെടുവനിക്കുകമ്പക്ടോള് അതനിനവ് പനിന്തുണപ്പെക്ടോട്ടുമക്ടോയനി ശശ.  ചകേ.
സുധക്ടോകേരന് എന കകേക്ടോണ്ഗസനിചന്റെ സമുനതനക്ടോയ കനതക്ടോവവ് രത്വംഗത്തവ് വനതനിചന്റെ
സൂചെനചയനക്ടോണവ്?  അകപ്പെക്ടോള്  കേമമ്മ്യൂണനിസ്റ്റവ്  പക്ടോര്ട്ടനി  മുകനക്ടോട്ടുവയ്ക്കുന  ജനപക്ഷ
രക്ടോഷശയചത്ത  ദുര്ബലചപ്പെടുത്തക്ടോന്  ബനി.ചജ.പനി.-യുമക്ടോയുത്വം  ആര്.എസവ്.എസവ്.-മക്ടോയുത്വം
ഫക്ടോസനിസ്റ്റുകേളുമക്ടോയുത്വം  ഒതകചരക്ടോന്  തങ്ങള്ക്കേവ്  മടെനിയനില്ലെ  എനവ്  സതയത്വം
പ്രഖഖ്യക്ടോപനിക്കുകേയകല്ലെ  കകേക്ടോണ്ഗസവ്  ചചെയ്യുനതവ്;   ഏചതങനിലത്വം  ഘട്ടത്തനില്  ഇഗൗ
രക്ടോജഖ്യചത്ത ജനങ്ങകളക്ടോടെവ് നശതനിപുലര്ത്തക്ടോന് അവര്ക്കേവ് കേഴനിഞനിട്ടുകണക്ടോ?

ഇകപ്പെക്ടോള്  നമള്  ചെര്ച  ചചെയ്യുനതവ്  ഭക്ഷഖ്യസുരക്ഷചയക്കുറനിചക്ടോണവ്.
ഭക്ഷഖ്യസുരക്ഷക്ടോ  നനിയമത്വം  നടെപ്പെക്ടോക്കുകമ്പക്ടോള്  കകേരളത്തനില്  2  രൂപ  നനിരക്കേനില്   5
കേനികലക്ടോഗക്ടോത്വം  കഗക്ടോതമ്പക്ടോണവ്  നമുക്കേവ്  ലഭഖ്യമക്ടോവുകേ.   കനരചത്ത  കേക്ടോര്ഡനിനവ്  25
കേനികലക്ടോഗക്ടോത്വം ലഭനിച സക്ടോനത്തവ് അഞനില് കുറവവ് അത്വംഗങ്ങളുള്ള കുടുത്വംബങ്ങള്ക്കുള്ള
അരനി  വനിഹേനിതത്വം   കുറയുത്വം.  അകനഖ്യക്ടോദയ-അനകയക്ടോജന  വനിഭക്ടോഗത്തനില്ചപ്പെട്ട
കേക്ടോര്ചഡക്ടോനനിനവ്  36  കേനികലക്ടോഗക്ടോത്വം  അരനി  തുടെര്നത്വം ലഭഖ്യമക്ടോകുത്വം.   ഇഗൗ സത്വംവനിധക്ടോനത്വം
നടെപ്പെക്ടോക്കുനതനിനവ്  ചെനില  തയ്യക്ടോചറടുപ്പുകേള്  ആവശഖ്യമക്ടോയനിട്ടുണവ്.  കറഷന്  കേടെകേള്
കേമ്പമ്മ്യൂട്ടര്വത്കേരനിചവ്  ബകയക്ടോചമട്രേനികേവ്  സത്വംവനിധക്ടോനത്വംവഴനി  കറഷന്  കേക്ടോര്ഡുടെമകേളുചടെ
വനിരലടെയക്ടോളവുത്വം   കൃഷ്ണമണനിയുത്വം  കരഖചപ്പെടുകത്തണതുണക്ടോയനിരുന.  ഭക്ഷഖ്യസുരക്ഷക്ടോ
നനിയമത്വം  നടെപ്പെക്ടോക്കുനതനിനവ്  എചനങനിലത്വം  സമശപനത്വം  കേഴനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷത്വം
അധനികേക്ടോരത്തനിലനിരുന  യു.ഡനി.എഫവ്.  ഗവണ്ചമന്റെവ്  സതശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ?  തങ്ങള്
പ്രതനിനനിധക്ടോനത്വം ചചെയ്യുന ഒരു സത്വംസക്ടോനചത്ത ജനങ്ങകളക്ടോടെവ്  തങ്ങള്ക്കേവ് യക്ടോചതക്ടോരു
തക്ടോലരഖ്യവുമനില്ലെ.  അഞ്ചുവര്ഷവുത്വം  കകേക്ടോഴപ്പെണത്വം  എണ്ണനിവക്ടോങ്ങക്ടോന്  യനത്വം  വശട്ടനില്
സക്ടോപനിക്കുകേയുത്വം  ചചവകൃത  രക്ടോഷശയത്തനിചന്റെ  എല്ലെക്ടോ  ജശര്ണ്ണതകേളുചടെയുത്വം
മക്ടോതൃകേകേളക്ടോകുകേയുത്വം  ചചെയ  യു.ഡനി.എഫവ്.-നവ്  ഇഗൗ  ധനവനിനനികയക്ടോഗ  ബനില്ലെനിചന
എതനിര്ക്കേക്ടോനുള്ള  ധക്ടോര്മനികേമക്ടോയ  അവകേക്ടോശമനിചല്ലെനവ്  സൂചെനിപ്പെനിചചകേക്ടോണവ്
ധനവനിനനികയക്ടോഗ ബനില്ലെനിചന ഞക്ടോന് ശകനിയക്ടോയനി പനിന്തുണയ്ക്കുന.

ശശ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടനി:   സര്,  ഞക്ടോന്  ഇഗൗ  ധനവനിനനികയക്ടോഗ  ബനില്ലെനിചന
അനുകൂലനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  കേഴനിഞദനിവസത്വം  ധനകേക്ടോരഖ്യ  വകുപ്പുമനനിയുത്വം  ഇനവ്
പനി.ഡബക്യു.ഡനി.  വകുപ്പുമനനിയുത്വം  പറഞതവ്  കറക്ടോഡുകേള്ക്കുത്വം  റനിപ്പെയറനിത്വംഗനിനുമുളള
പണത്തനിചന്റെ അപരഖ്യക്ടോപ്തതചയക്കുറനിചക്ടോണവ്. ധനകേക്ടോരഖ്യ വകുപ്പുമനനി കേനിഫ്ബനിയനിലൂചടെ
ധക്ടോരക്ടോളത്വം വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ചകേക്ടോണ്ടുവരുന എനളളതക്ടോണവ് നമ്മുചടെ  രക്ഷ.
നക്ടോഷണല് സക്ടോമ്പനിള് സര്കവ്വയുചടെ കേണക്കേനുസരനിചവ്  ഇനഖ്യന് സത്വംസക്ടോനങ്ങളനില്
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ഉപകഭക്ടോഗ  വനിതരണത്തനില്  ഏറവുത്വം  കൂടുതല്  അസമതതമുളള  സത്വംസക്ടോനത്വം
കകേരളമക്ടോണവ്.   കൂടുതല്  പണമുളളവര്  വലനിയ  പണക്കേക്ടോരക്ടോയുത്വം  ദക്ടോരനിദഖ്യമുളളവര്
കൂടുതല് ദക്ടോരനിദഖ്യമുള്ളവരക്ടോയുത്വം മക്ടോറുത്വം.  അമ്പതവ് കകേക്ടോടെനി രൂപ ചചെലവുചചെയവ് കേല്ലെഖ്യക്ടോണത്വം
കേഴനിക്കുത്വം.   ഒരു  ചപയനിന്  ചെക്ടോര്ട്ടവ്  ചചെയവ്  ബക്ടോത്വംഗ്ലൂരനില്കപക്ടോയനി  സക്ടോധനങ്ങള്വക്ടോങ്ങനി
തനിരനിചവരുത്വം.  8  ലക്ഷത്വം  രൂപയക്ടോണവ്  അതനിചന്റെ  ചചെലവവ്.  ഇചതക്ടോചക്കേ  നമ്മുചടെ
കകേരളത്തനില് നടെക്കുകേയക്ടോണവ്.  സക്ടോമ്പത്തനികേ അസമതതത്വം എത വലതക്ടോണവ്.  ഇതനിനവ്
പരനിഹേക്ടോരത്വം  കേക്ടോണകണ;  ഇചല്ലെങനില്  കകേരളത്വം  നനിലനനില്ക്കുകമക്ടോ?  ആദനിവക്ടോസനി,
പട്ടനികേജക്ടോതനി  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചടെയുത്വം  സശകേളുചടെയുത്വം  കുട്ടനികേളുചടെയുത്വം  സനിതനി
പരനിതക്ടോപകേരമക്ടോണവ്. കകേരളത്തനിചന്റെ വളര്ചചയനപറയുനതവ് കസവന കമഖലയക്ടോണവ്.
കേക്ടോര്ഷനികേരത്വംഗത്വം തകേര്ചയുചടെ വക്കേനിലക്ടോണവ്.  ഇനവ് രക്ടോവനിചല  ശദ്ധക്ഷണനിക്കേലനില്
പറഞതുകപക്ടോചല  ആസനിയന്  കേരക്ടോര്,  ആര്.സനി.ഇ.പനി. കേരക്ടോര്  വരുനകതക്ടോടുകൂടെനി
തകേര്നവ്  തരനിപ്പെണമക്ടോകേക്ടോന്  കപക്ടോവുകേയക്ടോണവ്.  കൂടെക്ടോചത  നമുക്കേവ്  ഏറവുത്വം  വലനിയ
പ്രശ്നമുണക്ടോകേക്ടോന്  കപക്ടോകുനതവ്  വരള്ചയക്ടോണവ്.  വരള്ച  ഉണക്ടോയക്ടോല്  കേക്ടോര്ഷനികേ
രത്വംഗത്തനിചന്റെ  സനിതനി  എനക്ടോകുത്വം?  കുടെനിചവളളക്ഷക്ടോമവുത്വം  ആകരക്ടോഗഖ്യപ്രശ്നവുചമക്ടോചക്കേ
ഇതനിചന്റെ  ഫലമക്ടോയനി  ഉണക്ടോകുത്വം.  ഇചതങ്ങചന  തരണത്വം  ചചെയ്യുചമനളളതവ്  വളചര
ഗഗൗരവമക്ടോയനി  ആകലക്ടോചെനികക്കേണതക്ടോണവ്.  1990-കേളനിചല  സക്ടോമ്പത്തനികേ
ഉദക്ടോരവല്ക്കേരണത്തനിചന്റെ  ഫലമക്ടോയനി  വനിദഖ്യക്ടോഭഖ്യക്ടോസത്വം,  ആകരക്ടോഗഖ്യത്വം,  സതകേക്ടോരഖ്യ
വല്ക്കേരണത്വം  എനശ  കമഖലകേളനില്  പനിനക്ടോക്കേ  വനിഭക്ടോഗക്കേക്ടോര്ക്കേവ്  അടുക്കേക്ടോകന
കേഴനിയുനനില്ലെ.  പഞനക്ഷത  ആശുപതനികേള്  കപക്ടോചലയുള്ളവ  വരുകമ്പക്ടോള്
സക്ടോധക്ടോരണക്കേക്ടോര്ക്കേവ്  എങ്ങചനയക്ടോണവ്  അടുക്കേക്ടോന്  കേഴനിയുകേ;  പഞനക്ഷത
ആശുപതനികേളനില്  ചകേക്ടോടുക്കുന  നനികുതനിയനിളവവ്  എതയക്ടോണവ്?  അതവ്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെവ് ചകേക്ടോടുക്കുന. അവനിടെചത്ത ചമഷനിനറനികേള് ഇറക്കുമതനി ചചെയ്യക്ടോന് പണത്വം
അനുവദനിക്കുന.  ടെക്ടോകത്വം മറ്റുത്വം ഒഴനിവക്ടോക്കേനിചക്കേക്ടോടുക്കുന.  അതനിചന്റെ ഫലമക്ടോയനി നമ്മുചടെ
ചചപ്രമറനി  ചഹേല്ത്തവ്  ചസന്റെറുകേളുത്വം  തക്ടോലൂക്കേക്ടോശുപതനികേളുത്വം  തകേര്ചയുചടെ
വക്കേനിലക്ടോകുന.  അവനിചടെ  കഡക്ടോകര്മക്ടോചര  കപക്ടോസ്റ്റവ്  ചചെയ്യക്ടോതനിരനിക്കുകേകയക്ടോ  അവര്ക്കേവ്
ശമ്പളത്വം ചകേക്ടോടുക്കേക്ടോനനില്ലെക്ടോത്ത അവസ ഉണക്ടോകുകേകയക്ടോ ചചെയക്ടോല് സക്ടോധക്ടോരണക്കേക്ടോരുചടെ
ചെനികേനിത നനികഷധനിക്കേചപ്പെടുത്വം. നനികുതനി കൃതഖ്യമക്ടോയനി പനിരനിക്കേക്ടോന് സക്ടോധനിക്കേണത്വം. 2011 -
ചല കേണക്കേവ് പ്രകേക്ടോരത്വം കകേരളത്തനില് 80,000 കകേക്ടോടെനി രൂപയുചടെ സതര്ണ്ണത്വം വനിറനിരുന.
അതനിചന്റെ  നക്ടോലവ്  ശതമക്ടോനത്വം  ടെക്ടോകവ്  കേണക്കേക്ടോക്കേനിയക്ടോല്  3,200  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  കേനിട്ടുത്വം.
ഇകപ്പെക്ടോള്   300  കകേക്ടോടെനി  രൂപകയ  കേനിട്ടുനള.  54,000  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ   വശടെവ്
നനിര്മക്ടോണത്വം  ഇവനിചടെ  നടെക്കുനണവ്.  അതനില്  രണവ്  ശതമക്ടോനത്വം  ടെക്ടോകവ്  കപക്ടോലത്വം
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പനിരനിചചടുക്കേക്ടോന് നമുക്കേവ് സക്ടോധനിക്കുനനില്ലെ.  ലക്ടോന്റെവ് മക്ടോഫനിയയുചടെ കകേവശത്വം 12 ലക്ഷത്വം
ചഹേകര്  ഭൂമനിയുചണനക്ടോണവ്  കരഖകേള്  സൂചെനിപ്പെനിക്കുനതവ്.  ഇതനിനവ്  എചനങനിലത്വം
നടെപടെനി കവകണ; ഇചല്ലെങനില്  നമ്മുചടെ രക്ടോജഖ്യത്വം എവനിചടെ എതത്വം?  ഇചതക്ടോചക്കേയക്ടോണവ്
നമ്മുചടെ അവസ. 

മദഖ്യത്വം,  വക്ടോഹേനത്വം എനനിവയനില്നനിനക്ടോണവ് കൂടുതല് നനികുതനി പനിരനിവവ് വരുനതവ്.
നനികുതനി  പനിരനിവനിചന്റെ  45  ശതമക്ടോനവുത്വം  അതനില്  നനിനമക്ടോതമക്ടോണവ്  ലഭനിക്കുനതവ്.
വരുമക്ടോനത്വം  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കേക്ടോന്  എനക്ടോണവ്  കപക്ടോത്വംവഴനി;  ഇഗൗ  അസമതതത്വം
മക്ടോറനിചയടുക്കേകണ?  കൂടുതല്  വരുമക്ടോനമുളളവരനില്നനിനവ്  കവണ  രശതനിയനില്  ടെക്ടോകവ്
പനിരനിക്കേക്ടോനുളള  നടെപടെനിചയക്കുറനിചവ്  വളചര  ഗഗൗരവമക്ടോയനി  ആകലക്ടോചെനിക്കേണത്വം.
അതുകപക്ടോചല  മൂലഖ്യവര്ദ്ധനിത  ഉത്പനങ്ങളനില്നനിനകേനിട്ടുന  വരുമക്ടോനത്തനിനവ്  ടെക്ടോകവ്
ചുമത്തക്ടോന് കേഴനിയുത്വം.   ഒരു കേനികലക്ടോ മക്ടോങ്ങ  ഫ്രൂട്ടനിയക്ടോയനി മക്ടോറുകമ്പക്ടോള്  650 രൂപയക്ടോണവ്
ലക്ടോഭത്വം  കേനിട്ടുനതവ്.   ഇകപ്പെക്ടോള്  ഒരു  കേനികലക്ടോ  മക്ടോങ്ങയ്ക്കവ്  30 -40  രൂപകയ  വനിലയുളള.
കുറചകൂടെനി  കേഴനിഞക്ടോല്  അതവ്  10-20  രൂപയക്ടോകുത്വം.  അങ്ങചന  മൂലഖ്യവര്ദ്ധനിത
ഉത്പനങ്ങളനില്നനിനവ്  ടെക്ടോകവ്  പനിരനിക്കേക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോചയനവ്  പരനികശക്ടോധനിക്കേണത്വം.  10
കേനികലക്ടോ ഉരുളക്കേനിഴങ്ങനിനവ്  80  രൂപയക്ടോണവ് വനില.  അതവ്  650 രൂപയ്ക്കക്ടോണവ് കപ്രക്ടോസസവ് ചചെയവ്
 വനില്ക്കുനതവ്.  അതനില്നനിനവ്  വരുമക്ടോനത്വം വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കേക്ടോന് കേഴനിയുകമക്ടോ?  ഏറവുത്വം കൂടുതല്
ഷുഗറുളള  ജമ്മ്യൂസുകേള്   കേഴനിചക്ടോല്  കൂടുതല്  കരക്ടോഗങ്ങള്  വരുനതുചകേക്ടോണവ്  അതനിനുത്വം  ടെക്ടോകവ്
ചുമത്തക്ടോന്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെവ്  ആകലക്ടോചെനിക്കുനചവനക്ടോണവ്  പറയുനതവ്.   ഇത്തരത്തനില്
കരക്ടോഗങ്ങള്  വരുനതുചകേക്ടോണവ്  ടെക്ടോകവ്  ചുമത്തക്ടോന്  കേഴനിയുകമക്ടോചയനത്വം  അങ്ങചന  വരുമക്ടോനത്വം
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കേക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോചയനത്വം  വളചര  ഗഗൗരവമക്ടോയനി  ആകലക്ടോചെനികക്കേണ
സമയമക്ടോയനി. 

കേരനിമണല്  കേടെതനതനിചനക്കുറനിചളള  ഒരു  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടവ്  എചന്റെ  കേയ്യനിലണവ്.
വനിവരക്ടോവകേക്ടോശ നനിയമത്വംവഴനി  കചെക്ടോദനിചകപ്പെക്ടോള് കേനിട്ടനിയതക്ടോണവ്.   അതനില് പറയുനതവ്,
140 ചകേക്ടോല്ലെകത്തക്കേവ് ഇവനിചടെ ജനകററവ് ചചെയ്യക്ടോന് കേഴനിയുന തരത്തനില് കേരനിമണലനില്
കതക്ടോറനിയമുണവ് എനക്ടോണവ്. അതവ്  നമ്മുചടെ  രക്ടോജഖ്യതനനിന  കേടെത്തനിചക്കേക്ടോണ്ടു
കപക്ടോകുചമനക്ടോണവ് പറയുനതവ്.  കകേരളത്തനിലക്ടോണവ് ഏറവുത്വം കൂടുതല്  (24 ശതമക്ടോനത്വം)
കതക്ടോറനിയത്വം ഉള്ളചതനക്ടോണവ് പറയുനതവ്.  അതുമക്ടോതത്വം മതനി കകേരളത്തനിചന്റെ ഇനചത്ത
സക്ടോമ്പത്തനികേത്തകേര്ച മുഴുവന്  മക്ടോറനിചയടുക്കേക്ടോന്.   അണുശകനി വകുപ്പെക്ടോണവ് ഇതവ്
ചചകേകേക്ടോരഖ്യത്വം  ചചെയ്യുനതവ്.  ഇനഖ്യക്ടോ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  പുതനിയ  നയത്തനിചന്റെ
അടെനിസക്ടോനത്തനില്  ഛത്തശസ്ഗഢവ് കപക്ടോചലയുള്ള  കേല്ക്കേരനിയുണക്ടോക്കുന
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സത്വംസക്ടോനങ്ങള്ക്കേവ്  കലലത്വം  ചചെയ്യുന  സത്വംഖഖ്യയനില്  നചല്ലെക്ടോരു  വനിഹേനിതത്വം  അതക്ടോതവ്
സത്വംസക്ടോനങ്ങള്ക്കേവ്  ചകേക്ടോടുക്കുകേയക്ടോചണങനില്  കേരനിമണല്  കേയറനി  അയയ്ക്കുകമ്പക്ടോള്
കേനിട്ടുന സത്വംഖഖ്യചകേക്ടോണവ് നമ്മുചടെ എല്ലെക്ടോ പ്രയക്ടോസങ്ങളുത്വം തശര്ക്കേക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുത്വം.  

അതുകപക്ടോചലചയക്ടോണവ്  ചവള്ളത്തനിചന്റെ  കേക്ടോരഖ്യത്വം.  മലമ്പുഴ  ഡക്ടോമനില്നനിനവ്
ഏകേകദശത്വം  40  ടെനി.എത്വം.സനി.  ജലത്വം  മറവ്  സത്വംസക്ടോനങ്ങള്  ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുനണവ്.
ആനക്ടോപ്രകദശനിലളള  കൃഷ്ണക്ടോനദനിയനില്നനിനവ്  മദക്ടോസനിനവ്  ഒരു  ടെനി.എത്വം.സനി.  ജലത്വം
ചകേക്ടോടുക്കുകമ്പക്ടോള് ഒരു കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോണവ് തമനിഴക്ടോടെവ് ഗവണ്ചമന്റെവ് നല്കുനതവ്.  220
ടെനി.എത്വം.സനി.  ജലത്വം  ഒരു  ചകേക്ടോല്ലെത്വം  നമള്  ചകേക്ടോടുക്കുന.  അതനിചന്റെ  ഫലമക്ടോയനി
ഇലക്ട്രേനിസനിറനി നഷ്ടമക്ടോകുന.  വളചര ചെശപ്പെക്ടോയനി കേനിട്ടുന ഒരു ചചഹേഡല് കപ്രക്ടോജകക്ടോണവ്
ഇലക്ട്രേനിസനിറനി.  കൃഷ്ണക്ടോനദനിയനിചല  ജലത്തനില്നനിനവ്  രണ്ടുമൂനവ്  സലങ്ങളനിലക്ടോണവ്
ഇലക്ട്രേനിസനിറനി എടുക്കുനതവ്. ഏകതക്ടോ കേക്ടോലത്തവ് നനിശയനിച കററക്ടോണവ് ഇകപ്പെക്ടോഴുത്വം നമള്
വക്ടോങ്ങനിചക്കേക്ടോണനിരനിക്കുനതവ്.  അതവ്  വര്ദ്ധനിപ്പെനിചക്ടോല്  നമുക്കേവ്  വലനിചയക്ടോരു  സത്വംഖഖ്യ
ലഭനിക്കേക്ടോന്  സക്ടോധഖ്യതയുണവ്.   ഇചതക്ടോചക്കേ  വളചര  ഗഗൗരവമക്ടോയനി   ചെര്ച  ചചെകയ്യണ
പ്രശ്നങ്ങളക്ടോണവ്. ഞക്ടോന് ഇഗൗ ധനവനിനനികയക്ടോഗ ബനില്ലെനിചന അനുകൂലനിക്കുന.  

ശശ  .    ചജയനിത്വംസവ് മക്ടോതക്യു:  സര്,  ഈ ധനവനിനനികയക്ടോഗ ബനില്ലെനിചന പനിനക്ടോങ്ങുന.
ബഡ്ജറവ്  അവതരനിപ്പെനിചചകേക്ടോണ്ടുത്വം  പനിനശടെവ്  ധനവനിനനികയക്ടോഗ  ബനില്
അവതരനിപ്പെനിചചകേക്ടോണ്ടുത്വം ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ ധനകേക്ടോരഖ്യ വകുപ്പുമനനി ഇഗൗ സഭയ്ക്കുത്വം കകേരള
ജനതയ്ക്കുത്വം  നല്കേനിയ  വക്ടോഗക്ടോനങ്ങചളക്കുറനികചക്ടോ  അതനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  നടെപ്പെക്ടോക്കേനി
ചക്കേക്ടോണനിരനിക്കുന  പ്രവര്ത്തനങ്ങചള  സത്വംബനനികചക്ടോ  എചനങനിലത്വം  കേക്ടോരഖ്യത്വം
നനിയമസഭയനില്  ഉനയനിക്കുനതനികനക്ടോ  ഏചതങനിലത്വം  തരത്തനിലളള  വനിമര്ശനങ്ങള്
ചൂണനിക്കേക്ടോണനിക്കുനതനികനക്ടോ പ്രതനിപക്ഷത്വം തയ്യക്ടോറക്ടോയനിട്ടനില്ലെ.  ഇനവ്  സഭയനില് ആദഖ്യത്വം
ചെര്ച  ആരത്വംഭനിച  ശശ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്  എചനക്ടോചക്കേ  കേക്ടോരഖ്യങ്ങളക്ടോണവ്
പറഞചതനവ്  അകദ്ദേഹേത്തനിനുതചന  നനിശയമുകണക്ടോചയനവ്  സത്വംശയമക്ടോണവ്.
ധനവനിനനികയക്ടോഗ  ബനില്ലുമക്ടോയനി  ബനചപ്പെട്ട  കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്  മക്ടോതകമ  പറയക്ടോന്  പക്ടോടുളള
എന അഭനിപ്രക്ടോയചമക്ടോനത്വം എനനിക്കേനില്ലെ.  പചക്ഷ, ഏചതങനിലത്വം ഒരു കേക്ടോരഖ്യചത്തക്കുറനിചവ്
ഒരു  വരനിചയങനിലത്വം  പറയക്ടോന്  അകദ്ദേഹേത്വം  മക്ടോതമല്ലെ,  തുടെര്നവന  ഒരക്ടോളുത്വം
തയ്യക്ടോറക്ടോകുനനില്ലെ. ഇതവ് ഇനചത്ത അനുഭവമല്ലെ. ഇനചല എസ്റ്റനികമറവ്സവ് കേമനിറനിയുചടെ
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടവ് അവതരനിപ്പെനിചചകേക്ടോണവ് ശശ. ചകേ. സനി. കജക്ടോസഫവ് സത്വംസക്ടോരനിക്കുനതവ് കകേട്ടു.
അതനിചനക്കുറനിചവ് ഇനചലത്തചന വലനിയ ആകക്ഷപവുത്വം വനിമര്ശനവുത്വം ഉയര്നവന.
യഥക്ടോര്തത്തനില്  പ്രതനിപക്ഷത്തനിനവ്  എനക്ടോണവ്  സത്വംഭവനിചതവ്?  കേഖ്യക്ടോപ്റനനില്ലെക്ടോചത
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കേളനിക്കേളത്തനിലനിറങ്ങനിയ ഒരു ടെശമനിചന്റെ അമ്പരപ്പെക്ടോണനിതവ്. എവനിചടെകപ്പെക്ടോയനി കേഖ്യക്ടോപ്റന്?
പ്രതനിപക്ഷ കനതക്ടോവനിചന കേക്ടോണക്ടോത്തതുചകേക്ടോണല്ലെ ഞക്ടോന് പറഞതവ്.  അഞ്ചുചകേക്ടോല്ലെത്വം
നനക്ടോയനി  കേളനിച  ഒരു  കേഖ്യക്ടോപ്റനുണക്ടോയനിരുനകല്ലെക്ടോ;  എവനിചടെകപ്പെക്ടോയനി  അകദ്ദേഹേത്വം?
അകദ്ദേഹേചത്ത  കേഖ്യക്ടോപ്റനക്ടോക്കേനി  വശണ്ടുത്വം  ഒരു  കേളനിക്കേനിറങ്ങക്ടോനുളള
അവസയനില്ലെക്ടോതക്ടോയനികല്ലെ  നനിങ്ങള്ക്കേവ്.  നനിങ്ങളതവ്  മനസനിലക്ടോക്കേണത്വം.  ഇനചല
ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ സണ്ണനി കജക്ടോസഫുത്വം  ഇനവ്  ശശ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണനുത്വം ശശ.
എത്വം. വനിന്ചസനചമക്ടോചക്കേ പറയുനതവ് കകേട്ടക്ടോല് എകവ് പക്ടോര്ട്ടനി വനിധനിചയനപറഞക്ടോല്
കകേക്ടോടെതനി  എകനക്ടോ  റനിവക്ടോര്ഡവ്  പ്രഖഖ്യക്ടോപനിചതുകപക്ടോചലയക്ടോചണനവ്  കതക്ടോനത്വം.  ഒരു
കകേക്ടോടെതനി വനിധനി  ഉണക്ടോയക്ടോല് മക്ടോനഖ്യമക്ടോയനി അതവ്  അത്വംഗശകേരനിചവ്  ആ വനിധനിചക്കേതനിചര
നനിങ്ങള് അപ്പെശല് സമര്പ്പെനിക്കേണത്വം. അതനിനവ് എനക്ടോണവ് തടെസത്വം; അതനിചന ഇങ്ങചന
നഖ്യക്ടോയശകേരനിക്കുനതനിനവ്  എചനങനിലത്വം  അടെനിസക്ടോനമുകണക്ടോ?  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  മുന്
മുഖഖ്യമനനി  ശശ.  ഉമന്  ചെക്ടോണനിയുചടെ  സമശപനചത്തക്കുറനിചവ്   ഇവനിചടെ  പറഞ.
ഓകരക്ടോ  ഘട്ടത്തനിലത്വം  അകദ്ദേഹേത്വം  എങ്ങചനയക്ടോണവ്  പ്രശ്നങ്ങചള
അഭനിമുഖശകേരനിക്കുനചതനവ്.  ഞക്ടോനതവ്  ആവര്ത്തനിക്കുനനില്ലെ.   ഇനനിയനികപ്പെക്ടോള്
എനക്ടോണവ് പറയുകേ?  

12 NOON] 

ജനങ്ങളുചടെ  കകേക്ടോടെതനിയനില്  കതക്ടോറ്റു,  ഇകപ്പെക്ടോള്  നനിയമ  കകേക്ടോടെതനിയനിലത്വം  കതക്ടോറ്റു.
ഇനനി എകങ്ങക്ടോട്ടവ് കപക്ടോകുചമനക്ടോണവ് പറയുനതവ്.  എവനിചടെചയങനിലത്വം കപക്ടോകേക്ടോന് പറ്റുന
ഒരു സലത്വം പറഞതനക്ടോല് നമുക്കേവ് മനസനിലക്ടോകുത്വം.  നനിങ്ങള് അഞ്ചുവര്ഷത്വം ഭരനിചവ്
ഈ  കകേരളചത്ത  നനക്ടോയനി  മനസനിലക്ടോക്കേനിയകല്ലെക്ടോ;  ജനങ്ങചളയുത്വം  നനിങ്ങള്
മനസനിലക്ടോക്കേനി.  അതുചകേക്ടോണവ്  ഇകപ്പെക്ടോള്  എവനിചടെയക്ടോയനി?  അതുകപക്ടോചല
മനസനിലക്ടോക്കേണചമനക്ടോകണക്ടോ  ഞങ്ങള്ക്കേവ്  ഉപകദശനിചവ്  തരുനതവ്.  നനിങ്ങള്
മനസനിലക്ടോക്കേനിയതുകപക്ടോചല  കകേരളത്തനിചല  ജനങ്ങചള  മനസനിലക്ടോക്കേക്ടോന്  ഞങ്ങള്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകതയനില്ലെ. ഓകരക്ടോ ദനിവസവുത്വം നനിങ്ങള് ഇവനിചടെ പറയുനണവ്, ഞങ്ങള്ക്കേവ്
കബക്ടോദ്ധഖ്യമക്ടോയനിരനിക്കുന,  ഞങ്ങള്  ജനവനിധനി  അത്വംഗശകേരനിക്കുന  എനവ്.  ജനവനിധനി
അത്വംഗശകേരനിചക്ടോല്  മക്ടോതത്വം  കപക്ടോര.  അത്തരചമക്ടോരു  ജനവനിധനിക്കേവ്  കേക്ടോരണമക്ടോയ
ചതനക്ടോചണനകൂടെനി പരനികശക്ടോധനിക്കേക്ടോന് തയ്യക്ടോറക്ടോകകേണതക്ടോണവ്.  ഒരു തവണചയങനിലത്വം
അത്തരചമക്ടോരു  പരനികശക്ടോധന  നനിങ്ങള്  നടെത്തനിയതക്ടോയനി  നനിങ്ങളുചടെ  പക്ടോര്ട്ടനിയുചടെ
കയക്ടോഗങ്ങളനികലക്ടോ പരസഖ്യപ്രസക്ടോവനകേളനികലക്ടോ  നനിയമസഭയ്ക്കകേചത്ത പ്രസത്വംഗങ്ങളനികലക്ടോ
ഒരു വരനി കകേള്ക്കേകണ; എന്തുചകേക്ടോണവ് പരക്ടോജയചപ്പെട്ടു?  ഇവര് കേഴനിഞ അഞ്ചുവര്ഷത്വം
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ചചെയ  പ്രവൃത്തനികേളുചടെ  ഫലമക്ടോണവ്   ഇവര്  അനുഭവനിക്കുനചതന  കേക്ടോരഖ്യത്തനില്
യക്ടോചതക്ടോരു  സത്വംശയവുമനില്ലെ.  അഞ്ചു വര്ഷചത്ത  ഭരണത്തനില്  അഴനിമതനിയുണവ്,
ചകേടുകേക്ടോരഖ്യസതയുണവ്.  ഇചതക്ടോനത്വം  കേക്ടോണക്ടോചത,  അതനിചനല്ലെക്ടോത്വം  ഉപരനിയക്ടോയനി
നനിങ്ങള്ക്കേവ്  എനക്ടോണവ്  സത്വംഭവനിചതവ്?  ബനി.ചജ.പനി.-യുചടെ  കനതൃതതത്തനില്
എന്.ഡനി.എ.  രൂപശകേരനിചവ്  കകേരളത്തനില്  ഒരു  പുതനിയ  മുഖഖ്യമനനിചയ  തചന
വക്ടോഴനിചകല്ലെക്ടോ;  ഒരക്ടോള്  മുഖഖ്യമനനി  ആയകല്ലെക്ടോ;  മുഖഖ്യമനനി  സക്ടോനക്ടോര്തനിയല്ലെ.
മുഖഖ്യമനനിയക്ടോയനിത്തചന വക്ടോഴുന പ്രഖഖ്യക്ടോപനങ്ങളുത്വം പരസഖ്യപ്രസക്ടോവനകേളുത്വം വനനികല്ലെ?
ഇതവ്  കേണകപ്പെക്ടോള്  യഥക്ടോര്തത്തനില്  പരസഖ്യവക്ടോചെകേങ്ങളനില്  പറയുനതുകപക്ടോചല
നനിങ്ങളുചടെ മനസനില് ലഡു ചപക്ടോട്ടനി.  എനക്ടോണവ് നനിങ്ങളുചടെ മനസനില് ചപക്ടോട്ടനിയ ലഡു;
ചചെറനിയ അഡ്ജസ്റ്റവ്ചമനണക്ടോക്കേനിയക്ടോല് എളുപ്പെത്തനില് കേരകേയറക്ടോന് കേഴനിയുചമനകല്ലെ
നനിങ്ങള് വനിചെക്ടോരനിചതവ്? ബനി.ചജ.പനി.-കയക്ടോടുത്വം ആര്.എസവ്.എസവ്.-കനക്ടോടുത്വം മൃദുസമശപനത്വം
സതശകേരനിച.  ആരക്ടോണവ്  ആര്.എസവ്.എസവ്.;   ആരക്ടോണവ്  ബനി.ചജ.പനി.;  എനക്ടോണവ്
അവരുചടെ  ലക്ഷഖ്യത്വം  എചനക്ടോചക്കേ  ഇനനിചയങനിലത്വം  നനിങ്ങള്  തനിരനിചറനിയണത്വം.  അതവ്
തനിരനിചറനിയക്ടോന്  ഇനനിയുത്വം നനിങ്ങള് തയ്യക്ടോറക്ടോകേക്ടോത്തപക്ഷത്വം കകേക്ടോണ്ഗസവ് ഉപ്പുവചകേലത്വം
കപക്ടോചലയക്ടോയനി തശരുചമനതനില് ഒരു സത്വംശയവുത്വം കവണ.  ഒരുകേക്ടോലത്തവ് ഇനഖ്യയനിചല
മുഴുവന്  സത്വംസക്ടോനങ്ങളുത്വം  ഭരനിച  ഒരു  പക്ടോര്ട്ടനിയക്ടോയനിരുന  കകേക്ടോണ്ഗസവ്.  ആ
കകേക്ടോണ്ഗസനിചന്റെ  അവസ  ഇനവ്  എവനിചടെ  എത്തനിനനില്ക്കുന?  ഞക്ടോന്
അതനിചനക്കുറനിചചക്ടോനത്വം  പറയക്ടോന്   ആഗഹേനിക്കുനനില്ലെ.  കകേക്ടോണ്ഗസനിചന്റെ  തകേര്ച
ഞങ്ങള് ആഗഹേനിക്കുനനില്ലെ.  ഞങ്ങള് മക്ടോതമല്ലെ,  കകേരളത്തനിചലയുത്വം ഇനഖ്യയനിചലയുത്വം
ജനങ്ങള്  ആഗഹേനിക്കുനനില്ലെ.  എന്തുചകേക്ടോണവ്?  അലചമങനിലത്വം  മതനനിരകപക്ഷത
നനിലനനില്ക്കുന  മക്ടോനസനികേതലമുള്ളവരുത്വം  ജനക്ടോധനിപതഖ്യകബക്ടോധമുള്ളവരുത്വം
കുകറചയങനിലത്വം ഇനത്വം കകേക്ടോണ്ഗസനില് അവകശഷനിക്കുനണവ്.  അത്തരത്വം ആളുകേചള
ഇല്ലെക്ടോതക്ടോക്കുനതനിനവ്,  കകേക്ടോണ്ഗസനില്നനിനവ്  എതയുത്വം കവഗത്വം വനിട്ടുകപക്ടോകുനതനിനുള്ള
സക്ടോഹേചെരഖ്യമക്ടോണവ് ഒരുക്കേനിചക്കേക്ടോണനിരനിക്കുനചതനവ് അവര് തനിരനിചറനിയണത്വം. 

കേണ്ണൂരനിചല  ചകേക്ടോലപക്ടോതകേങ്ങചള  വനികശഷനിപ്പെനിചചകേക്ടോണവ്  ഒനനിനുപുറചകേ
ഒനക്ടോയനി  ഇവനിചടെ  പറയുനതവ്  കകേട്ടു.  അവനിടെചത്തയുത്വം  ചതക്ടോട്ടടുത്ത  ജനില്ലെകേളനിചല
മനനിമക്ടോരുചടെയുത്വം  എണ്ണത്വം  പറഞചകേക്ടോണവ്  അവര്ക്കേവ്  ആര്ചക്കേങനിലത്വം  ഒരു  അഞവ്
മനിനനിട്ടവ്  സമയമനികല്ലെ ഇചതക്ടോചക്കേ ചെര്ച ചചെയ്യക്ടോചനനക്ടോണവ്  ഇനവ്  ശശ.  തനിരുവഞ്ചൂര്
രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്  കചെക്ടോദനിചതവ്. കേണ്ണൂരനിചല  സത്വംഘര്ഷക്ടോവസയ്ക്കവ്  ആരക്ടോണവ്
ഉത്തരവക്ടോദനിചയനവ്  ഒരനിക്കേചലങനിലത്വം  നനിങ്ങള്  പറയക്ടോന്  തയ്യക്ടോറക്ടോകുകമക്ടോ?  അങ്ങചന
നനിങ്ങള് പറഞക്ടോല് അകപ്പെക്ടോള് തശരുത്വം പ്രശ്നത്വം.  നനിങ്ങചളനവ് ഞക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതവ്
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കകേക്ടോണ്ഗസനിചനകയക്ടോ  യു.ഡനി.എഫവ്.-ചനകയക്ടോ  മക്ടോതമല്ലെ.  കകേരള  സത്വംസക്ടോനചത്ത
ബഹുജനങ്ങളുചടെ  കബക്ടോധചത്ത  ഉയര്ത്തനിചക്കേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കേത്തക്കേ
രൂപത്തനില്  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലെയ്ക്കകേതണക്ടോകുന  സത്വംഘര്ഷങ്ങള്ക്കേവ്  നനിദക്ടോനചമചനനവ്
പറയക്ടോന്  ഉത്തരവക്ടോദനിതതമുളള  രക്ടോഷശയപ്രസക്ടോനചമന   നനിലയനില്  നനിങ്ങള്
തയ്യക്ടോറക്ടോകേണത്വം.  എചന്റെ ജനില്ലെയ്ക്കകേത്തവ് രക്ടോഷശയ പ്രവര്ത്തനത്വം നടെതന കകേക്ടോണ്ഗസവ്
കനതക്ടോക്കേള് പലരുത്വം ഇഗൗ സഭയനിലണവ്. ഒരുകവള നനിങ്ങള് പറയകണ; ചതരചഞടുപ്പെവ്
കേഴനിഞതനിചന്റെ  ആഹക്ടോദപ്രകേടെനത്വം  നടെക്കുകമ്പക്ടോഴക്ടോണവ്  സഖക്ടോവവ്  രവശന്ദ്രന്  ധര്മടെത്വം
നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലത്തനില്  ചകേക്ടോല്ലെചപ്പെട്ടചതനവ്.  എനക്ടോയനിരുന  നനിങ്ങളുചടെ
പ്രതനികേരണത്വം?  അതനിനുകശഷത്വം  ധര്മടെതനനിനളള  സഖക്ടോവവ്  ശശ.  പനിണറക്ടോയനി
വനിജയന്  മുഖഖ്യമനനിയക്ടോയുള്ള  ഈ  ഗവണ്ചമന്റെവ്  അധനികേക്ടോരത്തനില്വനവ്  നക്ടോളുകേള്
കേഴനിയുനതനിനുമുമ്പവ്  ധനരക്ടോജവ്  എന  ചചെറുപ്പെക്കേക്ടോരചന  ചകേക്ടോലചപ്പെടുത്തനിയനികല്ലെ;
എനനിചന്റെ  കപരനിലക്ടോയനിരുന  ചകേക്ടോലചപ്പെടുത്തനിയതവ്;  എനവ്  പ്രതനികേക്ടോരത്തനിചന്റെ
കപരനിലക്ടോയനിരുന  ചകേക്ടോലചപ്പെടുത്തനിയതവ്;  ഏചതങനിലത്വം  പ്രശ്നത്തനിചന്റെ,
പ്രതനികേരണത്തനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനിട്ടക്ടോയനിരുകനക്ടോ;  അതനിചനക്കുറനിചചക്ടോനത്വം  പറയക്ടോന്
നനിങ്ങള്ക്കേവ്  നക്ടോവവ്  ഉയരുനനില്ലെകല്ലെക്ടോ;  കമക്ടോഹേനചന  ചകേക്ടോലചപ്പെടുത്തനിയതവ്
എനനിനക്ടോയനിരുന;  കമക്ടോഹേനകനക്ടോടുളള  പ്രതനികേക്ടോരത്വം  എനക്ടോയനിരുന;  ആ
പ്രകദശതണക്ടോയ  സത്വംഘര്ഷത്വം  എനനിനക്ടോയനിരുന;  അതവ്  പറയക്ടോന്  നനിങ്ങള്
തയ്യക്ടോറക്ടോകേകണ?  ആര്.എസവ്.എസവ്.-ഉത്വം  ബനി.ചജ.പനി.-യുത്വം  എനനിനക്ടോണനിതവ്
നടെതനചതനവ്  നനിങ്ങള്ക്കേവ് നനക്ടോയറനിയക്ടോത്വം.  അവര് ആഗഹേനിക്കുനതനിനനുസരനിചവ്
പ്രവര്ത്തനിചചകേക്ടോണനിരനിക്കുന. രണവ് തവണ എ.ചകേ.ജനി. ഭവനനികലയ്ക്കവ് മക്ടോര്ചവ് നടെത്തനി.
കേണ്ണൂര്  ജനില്ലെയനിചല  സത്വംഘര്ഷക്ടോവസ  കുറയ്ക്കുനതനിനുകവണനിയക്ടോകണക്ടോ  എ.ചകേ.ജനി.
ഭവനനികലയ്ക്കവ്  മക്ടോര്ചവ്  നടെത്തനിയതവ്?  എത  എത്വം.പനി.-മക്ടോരുചടെ  ടെശമക്ടോണവ്  കേണ്ണൂര്
സന്ദര്ശനിചകപക്ടോയതവ്.  ബനി.ചജ.പനി.-യുചടെ  കദശശയ  കേഗൗണ്സനില്  കയക്ടോഗത്വം
കചെര്നകപ്പെക്ടോള്കപ്പെക്ടോലത്വം  നകരന്ദ്ര  കമക്ടോദനിക്കുത്വം  അമനിത്ഷക്ടോയ്ക്കുത്വം  പറയക്ടോനുണക്ടോയനിരുനതവ്
കേണ്ണൂരനിചനക്കുറനിചക്ടോണവ്.  എനക്ടോണവ്  കേണ്ണൂരനിചല  പ്രശ്നത്വം?   കകേരളത്തനിചല   ഇടെതുപക്ഷ
പ്രസക്ടോനത്തനിനവ് കനതൃതതത്വം ചകേക്ടോടുക്കേക്ടോനുത്വം ദനിശക്ടോകബക്ടോധത്വം നല്കേക്ടോനുത്വം കേണ്ണൂരുത്വം മലബക്ടോറുത്വം
ഉണര്ന പ്രവര്ത്തനിക്കുനചവനല്ലെക്ടോചത മചറനക്ടോണവ്  പ്രശ്നത്വം;  ചചവദക്യുതനി  ബള്ബുകേളല്ലെ
ഞങ്ങള് തകേര്ക്കേക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതവ്,  ട്രേക്ടോന്കസക്ടോര്മര്തചന തകേര്ക്കുചമനവ് പറഞതവ്
ഇതനിനുമുമ്പവ് ഞങ്ങള് കകേട്ടനിട്ടുണവ്.  കേണ്ണൂരനിചല ചമമ്പര് മക്ടോതമല്ലെ കകേരളത്തനിചല വനിവനിധ
ഭക്ടോഗങ്ങളനിലളളവര്  കകേട്ടനിട്ടുണക്ടോകുത്വം.  കേണ്ണൂരനിചല  പ്രസക്ടോനചത്ത  തകേര്ത്തക്ടോല്
ട്രേക്ടോന്കസക്ടോര്മര് തകേര്ക്കുനതനിനവ് തുലഖ്യമക്ടോയനിരനിക്കുത്വം. ബള്ബുകേള് ഫമ്മ്യൂസക്ടോക്കേക്ടോന് ഞങ്ങള്
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ആകലക്ടോചെനിക്കുനനില്ലെ,  ഞങ്ങള് ട്രേക്ടോന്കസക്ടോര്മര്   തകേര്ക്കുത്വം.   അങ്ങചന  ട്രേക്ടോന്കസക്ടോര്മര്
തകേര്ക്കുചമനവ്  പറഞവ്  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലെയനിചല  പക്ടോര്ട്ടനി  ചസകട്ടറനിചയ  ഉള്ചപ്പെചടെ
വകേവരുത്തനി, തലനക്ടോരനിഴയ്ക്കകല്ലെ സഖക്ടോവവ് ജയരക്ടോജന് രക്ഷചപ്പെട്ടതവ്. അങ്ങചന എതചയത
സഖക്ടോക്കേചള വകേവരുതനതനിനുകവണനി ശമനിചനിട്ടുണവ്. അതനിചനക്കുറനിചചല്ലെക്ടോത്വം നനിശബ്ദത
പക്ടോലനിക്കുകേയക്ടോണവ് കകേക്ടോണ്ഗസത്വം യു.ഡനി.എഫുത്വം.  ഒരു കേക്ടോരഖ്യത്വം നനിങ്ങചള ഓര്മനിപ്പെനിക്കേക്ടോന്
ഞക്ടോന് ആഗഹേനിക്കുകേയക്ടോണവ്.   നകരന്ദ്ര കമക്ടോദനിയുചടെയുത്വം അമനിത്ഷക്ടോയുചടെയുത്വം തനങ്ങള്
കകേരളത്തനില്  വനിലകപ്പെക്ടോകേനിചല്ലെനവ്  നനിങ്ങകളക്കേക്ടോള്  യക്ടോഥക്ടോര്തഖ്യകബക്ടോധകത്തക്ടോചടെ
മനസനിലക്ടോക്കുന  വഖ്യകനിയക്ടോണവ് ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട ഒ.  രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോല്.  അതയുത്വം നനിങ്ങള്
മനസനിലക്ടോക്കേണത്വം.  നനിങ്ങകളക്കേക്ടോള് യക്ടോഥക്ടോര്തഖ്യകബക്ടോധത്വം ശശ.  ഒ.  രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലനിനുണവ്.
നകരന്ദ്ര  കമക്ടോദനിയുചടെയുത്വം  അമനിത്ഷക്ടോയുചടെയുത്വം  കുടെനിലതനത്വം  വനിലകപ്പെക്ടോകേനിചല്ലെനവ്
അകദ്ദേഹേത്തനിനവ്  മനസനിലക്ടോകുനതുചകേക്ടോണക്ടോണവ്  ഇവനിചടെ  വരുന  പക്ടോര്ലചമന്റെവ്
അത്വംഗങ്ങകളക്ടോചടെക്ടോപ്പെത്വം അകദ്ദേഹേചത്ത കേക്ടോണക്ടോനനില്ലെക്ടോത്തതവ്. അകദ്ദേഹേത്വം ഇചതക്ടോനത്വം പറയക്ടോന്
നനില്ക്കുനനില്ലെ.   എനക്ടോണവ്  കേക്ടോരഖ്യത്വം?   ഞങ്ങള്  അകദ്ദേഹേചത്തയക്ടോണവ്  കൂടുതല്
ഭയചപ്പെടുനതവ്.  കേക്ടോരണത്വം,  ഇടെതുപക്ഷ  ആഭനിമുഖഖ്യമുളള,  പുകരക്ടോഗമന  ചെനിനക്ടോഗതനിയുളള,
ജനക്ടോധനിപതഖ്യകബക്ടോധമുളള  കകേരളത്തനിചല  ജനങ്ങള്  ശശ.  ഒ.  രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലനിചന
കപക്ടോചലയുളള  ആളുകേളുചടെ  സമശപനമക്ടോണവ്  കൂടുതല്  അപകേടെകേരമക്ടോയനി  കേക്ടോണുനതവ്.
ആര്.എസവ്.എസവ്.-കലക്കുത്വം ബനി.ചജ.പനി.-യനികലയ്ക്കുത്വം ആളുകേചള കൂടുതല് ആകേര്ഷനിക്കേക്ടോന്,
കകേരളത്തനിചന്റെ മണ്ണനില് അമനിത്ഷക്ടോചയക്കേക്ടോള് കൂടുതല് ശശ.  ഒ.  രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലനിനക്ടോണവ്
സക്ടോധനിക്കുകേചയനവ് ഞങ്ങള്ക്കേവ് കബക്ടോദ്ധഖ്യമുണവ്.  എനക്ടോല് നനിങ്ങള്ക്കേവ് ആ കബക്ടോദ്ധഖ്യമനില്ലെ.
അതുചകേക്ടോണക്ടോണവ്  അമനിത്ഷക്ടോയുത്വം  നകരന്ദ്ര  കമക്ടോദനിയുത്വം  കേമമ്മ്യൂണനിസ്റ്റവ്  പ്രസക്ടോനചത്ത
തകേര്ക്കേക്ടോനുത്വം  ദുര്ബ്ബലചപ്പെടുത്തക്ടോനുത്വം  ശമനിക്കുകമ്പക്ടോള്  നനിങ്ങള്  കേയ്യടെനിചവ്
കപ്രക്ടോതക്ടോഹേനിപ്പെനിക്കുനതവ്.  നനിങ്ങളുചടെ  കൂചടെയനിരനിക്കുനവചരല്ലെക്ടോത്വം  ആ  സമശപനത്വം
സതശകേരനിക്കുചമന അഭനിപ്രക്ടോയത്വം ഞങ്ങള്ക്കേനില്ലെ.  

ശശ.  പനി.  ചകേ.  കുഞക്ടോലനിക്കുട്ടനി  സക്ടോഹേനിബവ്  പറയചട്ട,  ആര്.എസവ്.എസവ്.-ഉത്വം
ബനി.ചജ.പനി.-യുത്വം  കകേരളത്തനില്  ഒരുകപക്ടോചലയക്ടോകണക്ടോചയനവ്.   ഇനഖ്യന്  യൂണനിയന്
മുസശത്വം  ലശഗവ്  പറയചട്ട;  അങ്ങചന  പറയുചമനവ്  ഞങ്ങള്ക്കേഭനിപ്രക്ടോയമനില്ലെ.
കകേരളത്തനിചല രക്ടോഷശയ സക്ടോഹേചെരഖ്യചത്തക്കുറനിചവ് നനക്ടോയനി മനസനിലക്ടോക്കുന ഏചതക്ടോരു
വഖ്യകനിക്കുത്വം  പറയക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുത്വം,  ഇഗൗ  സത്വംസക്ടോനത്തവ്  നക്ടോളനിതുവചര
ഉയര്ത്തനിചക്കേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്  സക്ടോധനിച  എല്ലെക്ടോ  നനയുചടെയുത്വം  പുറകേനില്
ഇടെതുപക്ഷമുണക്ടോയനിരുനചവനവ്.  ഏചതങനിലത്വം  ഒരു  നല്ലെതനിനുപുറകേനില്
ആര്.എസവ്.എസവ്.-ഓ ബനി.ചജ.പനി.-കയക്ടോ ഉകണക്ടോ;  നനിങ്ങള് പറയൂ?  എനനിട്ടുകവണത്വം



നനിയമനനിര്മക്ടോണകേക്ടോരഖ്യത്വം 353

ആര്.എസവ്.എസവ്.-ഉത്വം  സനി.പനി.ചഎ.(എത്വം)-ഉത്വം  ഒരുകപക്ടോചലയക്ടോചണനവ്  പറകയണതവ്.
എനക്ടോല്  കകേക്ടോണ്ഗസകേക്ടോര്  അങ്ങചന  പറയക്ടോന്  തയ്യക്ടോറക്ടോകേക്ടോത്തതനിനവ്  പുറകേനിചല
രക്ടോഷശയ  ദുഷ്ടലക്ടോക്കേക്ടോണവ്  നനിങ്ങള്ക്കേനികപ്പെക്ടോഴുണക്ടോയ  ഗതനികകേടെനിനവ്  കേക്ടോരണത്വം.  ഇതവ്
ഇനനിചയങനിലത്വം  അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കേക്ടോന്  നനിങ്ങള്  തയ്യക്ടോറക്ടോകേണത്വം.  ഇന്ഡഖ്യയനിചല  23
സത്വംസക്ടോനങ്ങള്  നനിങ്ങള്  ഭരനിചനിരുനതക്ടോണവ്.  അചതക്ടോചക്കേ  കപക്ടോയനി.
അതുകപക്ടോചലക്ടോരവസ  അചല്ലെങനില്  അതനിചനക്കേക്ടോള്  ഗതനിചകേട്ട  അവസ  ഇഗൗ
കകേരളത്തനില്  കകേക്ടോണ്ഗസനിനുണക്ടോകേരുചതന  ആഗഹേത്വം  ചകേക്ടോണക്ടോണവ്  ഞക്ടോന്
പറയുനതവ്,  അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുകേ,  എനനിട്ടവ് നനിങ്ങള് ഗവണ്ചമന്റെനിചന വനിമര്ശനിക്കുകേ.
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  വനിവനിധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങചളക്കുറനിചവ്  വനിമര്ശനിക്കുകേ.   ഇനവ്
ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  ശശ.  കമക്ടോന്സവ്  കജക്ടോസഫവ്  അവതരനിപ്പെനിച  ശദ്ധക്ഷണനിക്കേല്
പ്രകമയത്തനിനവ്  മറുപടെനിയക്ടോയനി  മുഖഖ്യമനനി  പറഞ  ഒരു  കേക്ടോരഖ്യത്വം  നനിങ്ങള്
കുറചകപചരങനിലത്വം  ശദ്ധനിചനിട്ടുണക്ടോകുത്വം.  ആരവ്  ശദ്ധനിചനിചല്ലെങനിലത്വം  ശശ.  കമക്ടോന്സവ്
കജക്ടോസഫവ്  ശദ്ധനിചനിട്ടുണക്ടോകുചമനവ്  ഞക്ടോന്  വനിശതസനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഇക്കേക്ടോരഖ്യത്തനില്
നമള്  കേക്ഷനിരക്ടോഷശയത്വം  മക്ടോറനിവചവ്  ഒറചക്കേട്ടക്ടോയനി  നനില്ക്കേണചമനവ്  ശശ.  കമക്ടോന്സവ്
കജക്ടോസഫവ് പറഞതനിചന നൂറുശതമക്ടോനത്വം  പനിന്തുണചചകേക്ടോണവ് മുഖഖ്യമനനി പറഞതവ്,
കകേരളത്തനിചന്റെ  വനികേസനകേക്ടോരഖ്യത്തനില്  രക്ടോഷശയമക്ടോയ  പക്ഷപക്ടോതകത്തക്ടോടുകൂടെനി
കചെരനിതനിരനിഞ നനില്കക്കേണ ഒരു ഘട്ടമല്ലെനിതവ്. അതുചകേക്ടോണവ് നമുക്കേവ് ഒരുമനിചവ് ഒചരക്ടോറ
മനകസക്ടോടുകൂടെനി  പ്രവര്ത്തനിക്കേണത്വം  എനക്ടോണവ്.  കകേരളത്തനിചന്റെ  വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി
50,000 കകേക്ടോടെനി രൂപയുചടെ ദശര്ഘവശക്ഷണകത്തക്ടോടുകൂടെനിയ ഒരു പദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനിച.
അതനിചനക്കുറനിചവ്  ചെര്ചചചെയ്യുന  സഭയ്ക്കകേത്തവ്  ഒരക്ഷരത്വം  മനിണക്ടോന്  നനിങ്ങള്ക്കേവ്
കതക്ടോനകണ?  നനിങ്ങള്ക്കേവ്  കതക്ടോനക്ടോത്തതനില് ഒരത്ഭുതവുമനില്ലെ.   കേക്ടോരണത്വം കേഴനിഞ
അഞ്ചുവര്ഷക്കേക്ടോലത്വം നനിങ്ങള് ചചെയ കേക്ടോരഖ്യത്വം ചചെറനിയ സമയത്വംചകേക്ടോണവ് പറയുകേയക്ടോണവ്.
കകേക്ടോക്കേനട്ടവ്  ബകയക്ടോപക്ടോര്ക്കേവ്,  കറസവ്  ബകയക്ടോപക്ടോര്ക്കേവ്,  നക്ടോളനികകേരവനികേസന
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷചന്റെ  മക്ടോമത്വം  സത്വംസരണ  പദ്ധതനി,  കകേരചഫഡവ്  തുടെങ്ങനിയ  നൂറവ്
പ്രഖഖ്യക്ടോപനങ്ങള്  അനചത്ത  മനനി  നടെത്തനി.  വക്ടോയക്ടോരനിയല്ലെക്ടോചത ഒചരക്ടോറ  കേക്ടോരഖ്യത്വം
ചചെയനില്ലെ.   ഇഗൗ  ഗവണ്ചമന്റെവ്  വനതനിനുകശഷത്വം  മനിനനിമത്വം  കവജസവ്  ഉപകദശകേ
സമനിതനിക്കേവ്  അധനികേക്ടോരത്വം  നല്കേനിചക്കേക്ടോണവ്  അടെനിയനരമക്ടോയനി  മനിനനിമത്വം  കവജസവ്
പുതുക്കേക്ടോന് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്. 

മുന്  എസവ്.  സനി/എസവ്.  ടെനി  വകുപ്പുമനനി  പരനിണനിതപ്രജ്ഞനുത്വം  സഗൗമഖ്യ
സതഭക്ടോവക്കേക്ടോരനുമക്ടോണവ്,  അകദ്ദേഹേകത്തക്ടോടുളള  എല്ലെക്ടോ  കസ്നേഹേവുത്വം  ആദരവുത്വം
നനിലനനിര്ത്തനിചക്കേക്ടോണ്ടു  പറയചട്ട,  അങ്ങവ്  പറഞതവ്  വസ്തുതക്ടോവനിരുദ്ധമക്ടോണവ്.  ഇഗൗ
ഗവണ്ചമന്റെവ്  വനതനിനുകശഷമക്ടോണവ്  ഒരു  ലക്ഷത്വം  രൂപ  എസവ്.  സനി  വനിഭക്ടോഗത്തനിനുത്വം
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50,000  രൂപ എസ്  ടെനി  വനിഭക്ടോഗത്തനിനുമുള്ള  ഗഖ്യക്ടോപവ് ഫനില്ലെനിത്വംഗവ് ഫണവ് ചകേക്ടോടുത്തതവ്.
നനിങ്ങളുചടെ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേക്ടോലത്തവ് അതവ് പക്ടോസക്ടോക്കേനി വചനിരുനനില്ലെ.  Ways and
means-ചന്റെ  പ്രശ്നത്വംചകേക്ടോണവ്  ഡനികല  ആയതല്ലെ,  ഇഗൗ  ഗവണ്ചമന്റെവ്  തചനയക്ടോണവ്
ചകേക്ടോടുത്തതവ്.  ആ  കഡക്ടോകേക്യുചമന്റെവ്  ഞക്ടോന്  പരനികശക്ടോധനിചതുചകേക്ടോണക്ടോണവ്  പറയുനതവ്.
കേഴനിഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേക്ടോലത്തവ് ഓകരക്ടോ വകുപ്പുത്വം കേക്ടോണനിച ചകേടുകേക്ടോരഖ്യസതയുചടെ
വനിശദക്ടോത്വംശങ്ങളനികലക്കേവ്  ഞക്ടോന്  കപക്ടോകുനനില്ലെ.  മതഖ്യകമഖലയനില്  ഒരു
തതതദശക്ഷയുമനില്ലെക്ടോചതയക്ടോണവ് നനിങ്ങള് പ്രവര്ത്തനിചതവ്.  വഖ്യക്ടോവസക്ടോയനികേ കമഖലയനില്
നനിങ്ങള്ചക്കേക്ടോനത്വം  ചചെയ്യക്ടോനുണക്ടോയനിരുനനില്ലെ.  ജനിത്വം  കപക്ടോചല  ഒരു  എമര്ജനിത്വംഗവ്
കകേരളയുത്വംകൂടെനി നടെത്തനി ഒനമനില്ലെക്ടോതക്ടോക്കേനി.  ഇനചല  ധനക്ടോഭഖ്യര്തനയുചടെ സമയത്തവ്
വഖ്യവസക്ടോയ  വകുപ്പെനിനുകവണനി  മുഖഖ്യമനനി  പറഞ  നനിരവധനി  കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്
കകേരളത്തനിചന്റെ  വഖ്യക്ടോവസക്ടോയനികേ  കമഖലചയ  രക്ഷനിക്കേക്ടോന്  കവണനിയുള്ളതക്ടോണവ്.
വര്ഗശയശകനികേള്ചക്കേതനിരക്ടോയനി  ജനക്ടോധനിപതഖ്യ  വനിശതക്ടോസനികേചള  ഒറചക്കേട്ടക്ടോയനി
അണനിനനിരതന  ഒരു  നവകകേരള  സൃഷ്ടനിക്കുകവണനി  ഗവണ്ചമന്റെവ്  നടെതന
പരനിശമത്തനില്  തശര്ചയക്ടോയുത്വം  കകേക്ടോണ്ഗസനിചന്റെയുത്വം  യു.ഡനി.എഫവ്.-ചന്റെയുത്വം
പ്രവര്ത്തകേര്  കനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയനി  പങ്കുകചെരുചമന  പ്രതശക്ഷകയക്ടോടുകൂടെനി  ഇഗൗ
ധനവനിനനികയക്ടോഗ  ബനില്ലെനിചന  ഒരനിക്കേല്ക്കൂടെനി  പനിന്തുണചചകേക്ടോണവ്  ഞക്ടോന്
അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുന.

കഡക്ടോ  .    എന്  .    ജയരക്ടോജവ്:  സര്,  ഇഗൗ ധനവനിനനികയക്ടോഗ ബനില്ലുമക്ടോയനി ബനചപ്പെട്ട
ചെര്ചയനില്  എനനിക്കേവ്  ആറുമനിനനിറവ്  സമയകമയുള.  അതുചകേക്ടോണവ്  പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട
കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്  മക്ടോതമക്ടോണവ്  ഞക്ടോന്  സൂചെനിപ്പെനിക്കേക്ടോന്  ആഗഹേനിക്കുനതവ്.  ഒരു  നവയുഗ
കകേരളത്തനിചന്റെ  സൃഷ്ടനിക്കുകവണനിയുള്ള  ആഹക്ടോദകത്തക്ടോടുകൂടെനിയക്ടോണവ്  ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ
ചജയനിത്വംസവ്  മക്ടോതക്യു  ഇവനിചടെ  പ്രസത്വംഗത്വം  അവസക്ടോനനിപ്പെനിചതവ്.  അതവ്  അങ്ങചന
തചനയക്ടോകേചട്ട എനതചനയക്ടോണവ് എചന്റെയുത്വം പ്രക്ടോര്തന.  വയലക്ടോര് രക്ടോമവര്മയുചടെ
ചെരമദനിനമക്ടോണവ്  ഒകകക്ടോബര്  27.  അകദ്ദേഹേത്തനിചന്റെ  പ്രശസമക്ടോയ
'സര്ഗസത്വംഗശത'ത്തനില്, 

 " വക്ടോളചല്ലെന് സമരക്ടോയുധത്വം ഛണഛണധതക്ടോന

മുഴക്കേശടുവക്ടോനക്ടോളചല്ലെന് 

 കേരവക്ടോളുവനിചറക്ടോരു മണനിചപ്പെക്ടോന്വശണ

 വക്ടോങ്ങനിച ഞക്ടോന്"

എന  പ്രശസമക്ടോയ  കേവനിതയനില്  അകദ്ദേഹേത്വം  പറഞതവ്  ഇനത്വം  കകേരളശയ
ജശവനിതത്തനില്  പ്രസകമക്ടോണവ്.  യഥക്ടോര്തത്തനില്  വക്ടോളുചകേക്ടോണല്ലെ,  അക്ഷരത്വം
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ചകേക്ടോണക്ടോണവ്  മക്ടോറങ്ങള് ഉണക്ടോകക്കേണതവ്  എനള്ള ഓര്മചപ്പെടുത്തല് എല്ലെക്ടോവര്ക്കുത്വം
ബക്ടോധകേമക്ടോചണനവ് ആമുഖമക്ടോയനി സൂചെനിപ്പെനിക്കേക്ടോന് ആഗഹേനിക്കുകേയക്ടോണവ്. 

 ധനവനിനനികയക്ടോഗ   ബനില്ലെനിചന്റെ  ചെര്ചയനില്  ഒനരണവ്  കേക്ടോരഖ്യങ്ങളക്ടോണവ്  ഞക്ടോന്
സൂചെനിപ്പെനിക്കേക്ടോന്  ആഗഹേനിക്കുനതവ്.  വളചര  പ്രക്ടോഗക്ടോറനിക്കേക്ടോയ ഒരു  ധനകേക്ടോരഖ്യ
വകുപ്പുമനനിയക്ടോണവ്  കഡക്ടോ.  ടെനി.  എത്വം.  കതക്ടോമസവ്  ചഎസകേവ്.  മനില്ട്ടണ്  ചഫഡവ് മക്ടോന്
1962-ല്  എഴുതനിയ  വക്ടോക്കുകേള്  ഇഗൗ  കേക്ടോലഘട്ടത്തനില്  നമചള  സത്വംബനനിചനിടെ
കത്തക്ടോളത്വം  വളചര  പ്രസകമക്ടോണവ്.  -  ''Only  a  crisis   -  actual  or  perceived  -
produces real change.  When that crisis occurs, the actions that are taken
depends  on the ideas that are lying around.  That, I believe,  is our basic
function: to develop alternatives to existing policies, to keep them alive and
available until the politically impossible becomes the politically inevitable.''
ഞക്ടോന് അതനിചന്റെ വനിശദക്ടോത്വംശങ്ങളനികലയ്ക്കവ് കേടെക്കുനനില്ലെ.  ധനകേക്ടോരഖ്യ മക്ടോകനജവ് ചമനമക്ടോയനി
ബനചപ്പെട്ടവ്  കുചറകയറ  പ്രതനിസനനികേളുണവ്.  പലകപ്പെക്ടോഴുത്വം  ബഡ്ജറ്റുകേളുചടെ
അടെനിസക്ടോനപരമക്ടോയ  അനസത്തചയകപ്പെക്ടോലത്വം  കചെക്ടോദഖ്യത്വം  ചചെയ്യുന  തരത്തനികലയ്ക്കവ്
കേഴനിഞ  കേക്ടോലഘട്ടങ്ങള്  കേടെനകപക്ടോയനി.  ബഡ്ജറവ്  പ്രസത്വംഗങ്ങള്  പലകപ്പെക്ടോഴുത്വം
കകേവലത്വം  പ്രസത്വംഗങ്ങള്  മക്ടോതമക്ടോയനി  അവസക്ടോനനിക്കുകേയുത്വം  പുതനിയതക്ടോയനി  പലതുത്വം
പ്രഖഖ്യക്ടോപനിക്കുകേയുത്വം  പഴയകേക്ടോലത്തവ്  ആവനിഷ്കരനിച  പദ്ധതനികേള്  അക്ഷരങ്ങളനില്മക്ടോതത്വം
മയങ്ങനിക്കേനിടെക്കുകേയുത്വം ചചെയ്യുന കേക്ടോഴ്ച നമള് കേണ്ടുവരുനണവ്. കേഴനിഞ കേക്ടോലഘട്ടങ്ങളനിചല
ബഡ്ജറ്റുകേള്  പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്  ഇഗൗ  കേക്ടോരഖ്യങ്ങള് മനസനിലക്ടോക്കേക്ടോത്വം.  യഥക്ടോര്തത്തനില്
അതനിചനക്ടോരു  മക്ടോറത്വം  ഉണക്ടോകേണചമനള്ളതക്ടോണവ്  എനനിക്കേവ്  സൂചെനിപ്പെനിക്കേക്ടോനുള്ളതവ്.
മക്ടോതമല്ലെ,  നമുക്കേവ്  വഖ്യതഖ്യസമക്ടോയ  ഒരു  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടെവ്  ഇഗൗ  കേക്ടോരഖ്യത്തനില്  ഉണക്ടോകേണത്വം.
കേഴനിഞകേക്ടോല ബഡ്ജറ്റുകേള്,  അതനിചന്റെ നടെത്തനിപ്പെനിലണക്ടോകുന വളചര പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട
ഒരു  കേക്ടോരഖ്യത്വം,  അതനിചന്റെ  എകവ്ചപന്ഡനിചറനിചന്റെ  കേതക്ടോളനിറനിയുമക്ടോയനി  ബനചപ്പെട്ടക്ടോണവ്.
ബഡ്ജറ്റുകേള് പലകപ്പെക്ടോഴുത്വം കേണക്കുകേളക്ടോയനി മക്ടോറുകേയുത്വം പനിനശടെവ്  അതവ് റനികവസ്ഡവ്
എസ്റ്റനികമറ്റുകേളക്ടോയനി  വരനികേയുത്വം  ചചെയ്യുന.  എകവ്ചപന്ഡനിചര് വരുകമ്പക്ടോള് അതുമക്ടോയനി
യക്ടോചതക്ടോരു  ബനവുമനില്ലെക്ടോത്ത  അവസയക്ടോണവ്.  ഞക്ടോന്  കകേരളത്തനിചല
ബഡ്ജറ്റുകേചളക്കുറനിചവ്  റനിസര്ചവ്  നടെതകേയുത്വം അതനിചന്റെ  അകനതഷണഘട്ടത്തനിലൂചടെ
കേടെനകപക്ടോകുകേയുത്വം ചചെയകപ്പെക്ടോള് എനനിക്കേവ് മനസനിലക്ടോക്കേക്ടോന് കേഴനിഞ ഒരു കേക്ടോരഖ്യത്വം,
നമ്മ്യൂമറനിക്കേല്  എകര്കസസനിനവ്  അപ്പുറകത്തക്കേവ്  അവ  യക്ടോഥക്ടോര്തഖ്യങ്ങളുമക്ടോയനി
ബനമനില്ലെക്ടോചത  കപക്ടോകുനചവനതവ്  ഒരു  പരനിധനിവചര  സതഖ്യമക്ടോണവ്.  മക്ടോതമല്ലെ,
ബഡ്ജറവ്  എകവ്ചപന്ഡനിചറുകേള്  പരനികശക്ടോധനിക്കുകമ്പക്ടോള്  അവസക്ടോനചത്ത



356 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 27, 2016

കേതക്ടോര്ട്ടറനിലക്ടോണവ്  ഏറവുത്വം  കൂടുതല്  ചചെലവവ്  വരുനചതനകേക്ടോണക്ടോത്വം.  കകേരളത്തനിചല
തകദ്ദേശഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളക്ടോചണങനിലത്വം സര്ക്കേക്ടോര്  തലങ്ങളനിലക്ടോചണങനിലത്വം
പ്രവര്ത്തനങ്ങചളല്ലെക്ടോത്വം  തുടെങ്ങനി  വയ്ക്കുനതവ്  അവസക്ടോനചത്ത  രണ്ടുമൂനവ്
മക്ടോസക്കേക്ടോലയളവനിലക്ടോണവ്.  നമുചക്കേക്ടോരു  കേതക്ടോര്ട്ടര്ലനി  ചപര്കഫക്ടോമന്സവ്   ഇഗൗ
കേക്ടോരഖ്യത്തനില് ഇചല്ലെനള്ളതവ് വളചര പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ടതക്ടോണവ്.  ഒരു മക്ടോറത്വം ഇക്കേക്ടോരഖ്യത്തനില്
ഉണക്ടോകേചട്ടചയനക്ടോണവ്  ഞക്ടോന് ആഗഹേനിക്കുനതവ്.  അകതക്ടോചടെക്ടോപ്പെത്വംതചന കുചറകയചറ
ലക്ഷഖ്യങ്ങള് നക്ടോത്വം പ്രഖഖ്യക്ടോപനിക്കേക്ടോറുണവ്.  ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ കഡക്ടോ.  ടെനി.  എത്വം.  കതക്ടോമസവ്
ചഎസക്കേനിചന്റെ ബഡ്ജറവ് പ്രസത്വംഗത്വം -

"നമള് ജയനിക്കുത്വം 

ജയനിക്കുചമക്ടോരുദനിനത്വം 

നമചളക്ടോറയ്ക്കല്ലെ 

നമളക്ടോണശ ഭൂമനി....." 

എന  'ദനിനക്ടോന'ത്തനിചല  മകനക്ടോഹേരമക്ടോയ  കേവനിതകയക്ടോടുകൂടെനി  അവസക്ടോനനിപ്പെനി
ക്കുകമ്പക്ടോള്  നമുക്കേനിതവ്  എങ്ങചന  കനടെനിചയടുക്കേക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുചമനക്ടോണവ്
ചെനിനനികക്കേണതവ്.  പലകപ്പെക്ടോഴുത്വം ബഡ്ജറവ് ചെര്ചകേള് നടെക്കുകമ്പക്ടോള്,  ഒരു ഗവണ്ചമന്റെവ്
ചകേക്ടോണ്ടുവരുന ബഡ്ജറവ്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് കമക്ടോശമക്ടോചണനത്വം  മറുഭക്ടോഗത്തവ്  ഇചതല്ലെക്ടോത്വം
ചകേക്ടോള്ളക്ടോവുന  കേക്ടോരഖ്യങ്ങളക്ടോചണനവ്  പറയുകേയുത്വം  ചചെയ്യുകമ്പക്ടോള്  യക്ടോഥക്ടോര്തഖ്യങ്ങകളക്ടോടെവ്
നമള് എതമക്ടോതത്വം സമരസചപ്പെടുനചവനള്ളതവ് വളചര പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട  കേക്ടോരഖ്യമക്ടോണവ്.
Fiscal  Management-ചന്റെ കേക്ടോരഖ്യത്തനില് ഒരനിക്കേലത്വം പറയുനനിടെത്തവ്  എത്തനികചരക്ടോന്
പറ്റുനനില്ലെക്ടോചയനതവ്  പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട  ഒരു  കേക്ടോരഖ്യമക്ടോണവ്.  ബഡ്ജറവ്  എസ്റ്റനികമറ്റുത്വം
റനികവസ്ഡവ് എസ്റ്റനികമറ്റുത്വം തമനില് ഗഖ്യക്ടോപ്പുണക്ടോകുന. ആസൂതണത്തനിചല വലനിചയക്ടോരു
തകേരക്ടോര്  ഇക്കേക്ടോരഖ്യത്തനിലണവ്.  ധനകേക്ടോരഖ്യ  വകുപ്പുമനനി  ചസഷഖ്യല്  പര്പ്പെസവ്
ചവഹേനിക്കേനിളനിലൂചടെ ചകേക്ടോണ്ടുവരുന  ആശയങ്ങകളക്ടോടെവ്  ഒരു  പരനിധനിവചര
കയക്ടോജനിക്കുകമ്പക്ടോഴുത്വം  നനിയമസഭയുചടെ  മുനനികലയ്ക്കവ്  ഈ  കേക്ടോരഖ്യങ്ങചളക്ടോനത്വം
ചകേക്ടോണ്ടുവരുനനില്ലെ  എനതുത്വം  ചെനിനനികക്കേണതക്ടോണവ്.  ബഡ്ജറനിനവ്  പുറതള്ള
കേക്ടോരഖ്യങ്ങള് പ്രഖഖ്യക്ടോപനിചവ് അതവ് നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന ഒരു രശതനിയനികലയ്ക്കവ് കപക്ടോകുകേയക്ടോണവ്.
അതുചകേക്ടോണക്ടോണവ്  revenue  deficit ഉത്വം  fiscal  deficit ഉത്വം  തമനിലള്ള  അനരവുത്വം
public  debt ഉത്വം  വര്ദ്ധനിക്കുനതവ്.  അങ്ങചന  കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്  പലകപ്പെക്ടോഴുത്വം
കകേവനിട്ടുകപക്ടോകുന  ഒരു  അവസയുണവ്.  ഇകപ്പെക്ടോള്  ഇലകക്ട്രേക്ടോണനികേവ്  ചലഡ്ജര്
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അക്കേഗൗണനിലൂചടെ  ബഡ്ജറനിചല  പല  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുത്വം  അകറഞ്ചുചമനകേളക്ടോയനി
മക്ടോറുചനക്ടോരു   പ്രകനിയയക്ടോണവ്  കകേരളത്തനില്  കേണ്ടുവരുനതവ്.  ഇതനില്  മക്ടോറത്വം
ഉണക്ടോകേണചമനക്ടോണവ് എനനിക്കേവ് സൂചെനിപ്പെനിക്കേക്ടോനുള്ളതവ്. യു.ഡനി.എഫവ്. ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
കേക്ടോലത്തവ്  ഫക്ടോഗ്ഷനിപ്പെവ്  കപ്രക്ടോഗക്ടോമുകേള്  ഒരു  പരനിധനിവചര  നല്ലെ  നനിലയനില്
മുകനക്ടോട്ടുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  കേഴനിഞനിട്ടുണവ്.   ബഡ്ജറനില്  പ്രഖഖ്യക്ടോപനിച  കൃഷനി
ഉള്ചപ്പെചടെയുള്ള  കമഖലകേളനില്  കേക്ടോരഖ്യമക്ടോയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്   ഉണക്ടോയനിട്ടനില്ലെക്ടോ
ചയനള്ളതവ് സതഖ്യമക്ടോണവ്.

മനി  .   ചചെയര്മക്ടോന്:  സമയത്വം കേഴനിഞനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.

കഡക്ടോ  .    എന്  .    ജയരക്ടോജവ്:  സര്,  ഞക്ടോന് ചപചട്ടനവ് അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കേക്ടോത്വം.  റവനമ്മ്യൂ
വളചരകയചറ  inflate  ചചെയ്യുന  പ്രവണതയക്ടോണവ്  കേണ്ടുവരുനതവ്.  മക്ടോതമല്ലെ
അതനിനുകശഷത്വം  എകവ്ചപന്ഡനിചര്  റനികവസവ്  ചചെയ്യുന.  ഇങ്ങചന  വരുകമ്പക്ടോള്
ഒരുകേക്ടോരഖ്യത്തനിനവ്  അകലക്ടോട്ടവ് ചചെയ്യുന പണത്വം മറ്റുപല കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്ക്കുത്വം ചചെലവഴനിക്കുന
ഒരു രശതനിയുണക്ടോകുത്വം.  ചുരുക്കേത്തനില്  നമ്മുചടെ revenue deficit-ഉത്വം fiscal deficit-ഉത്വം
തമനിലള്ള ഗഖ്യക്ടോപ്പെവ്  വര്ദ്ധനിക്കുന അവസ ഉണക്ടോകുന.   ഇചതല്ലെക്ടോത്വം  ബഡ്ജറനിചന്റെ
ഇന്റെഗനിറനിചയ  ബക്ടോധനിക്കുന  പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട  കേക്ടോരഖ്യങ്ങളക്ടോണവ്.  ബഡ്ജറവ്  ഒരു
ആധനികേക്ടോരനികേ കരഖയക്ടോചണനക്ടോണവ് ഞക്ടോന്  പഠനിചനിട്ടുളളതവ്.  പചക്ഷ ഇനവ് അതയുത്വം
ആധനികേക്ടോരനികേത  ബഡ്ജറ്റുകേള്ക്കുകണക്ടോചയനള്ളതവ്  പരനികശക്ടോധനികക്കേണതക്ടോണവ്.
സതക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുത്വം  കേക്ടോലത്തനിചന്റെ മക്ടോറമക്ടോയനിരനിക്കേക്ടോത്വം.   സതഖ്യത്തനില്  ആ ഇന്റെഗനിറനി
നനിലനനിര്ത്തക്ടോന്  കേഴനിയുനനില്ലെ. ബഡ്ജറവ്  എസ്റ്റനികമറ്റുത്വം  ആക്ചെതല് എകവ്ചപന്റെനിചറുത്വം
തമനിലളള  അനരത്വം  ഇന്റെര്നക്ടോഷണല്  ചലവലനില് ഏതക്ടോണവ്  20  ശതമക്ടോനത്വം  വചര
വരക്ടോത്വം.   പചക്ഷ   ഏതക്ടോണവ്   43-49  ശതമക്ടോനത്വം  വഖ്യതഖ്യക്ടോസത്വം  വരുകമ്പക്ടോള്
എവനിചടെയക്ടോണവ് നമ്മുചടെ ബഡ്ജറ്റുകേളുചടെ ഇന്റെഗനിറനി നനിലനനില്ക്കുനചതനതവ് വളചര
പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട കേക്ടോരഖ്യമക്ടോണവ്. ഞക്ടോന് പറ ഞവ് അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണവ്. ഈ മക്ടോറങ്ങള്
ഉള്ചക്കേക്ടോണ്ടു  കവണത്വം  വരക്ടോന്  കപക്ടോകുന  കേക്ടോലഘട്ടത്തനില്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകകേണതവ്.
നമ്മുചടെ  കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടെവ്  മക്ടോറുകേയക്ടോണവ്.  കകേരളത്വം  ഒരു  കേണ്സമ്മ്യൂമര്  കസ്റ്ററക്ടോചണനവ്
പറയുകമ്പക്ടോഴുത്വം എനനിക്കേവ് കതക്ടോനനതവ് കകേരളത്വം  ആസകനി  പനിടെനിച സത്വംസക്ടോനമക്ടോയനി
മക്ടോറുകേയക്ടോണവ്  എനക്ടോണവ്.  ചതരുവുനക്ടോയ്ക്കളുചടെ  വനിഷയത്വം  കപക്ടോലത്വം  അതക്ടോണവ്
സൂചെനിപ്പെനിക്കുനതവ്.  കചെനയനില്നനിനത്വം  ചകേക്ടോണ്ടുവരുന  അജനികനക്ടോകമക്ടോകട്ടക്ടോ  കേഴനിചവ്
നക്ടോയകേള്ക്കുകപക്ടോലത്വം ആസകനി വര്ദ്ധനിക്കുന.  അനക്ടോസകനിചയക്കുറനിചവ് പറയുനവര്
കമക്ടോശക്കേക്ടോരക്ടോചണനവ്  പറയുന  കേക്ടോലഘട്ടമക്ടോണനിതവ്.  ആസകനിയല്ലെ
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അനക്ടോസകനിയക്ടോണവ് നല്ലെചതനവ് പലകപ്പെക്ടോഴുത്വം നമള് തനിരനിചറനിയണത്വം. ആ തനിരനിചറനിവവ്
നമ്മുചടെ  വനികേസനത്തനിലത്വം  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടുകേളനിലത്വം  ഉണക്ടോകുനതക്ടോണവ്  നല്ലെചതനവ്
ഒരനിക്കേല്ക്കൂടെനി  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണവ്.   'നമളക്ടോണശ  ഭൂമനി'  എനപറയുകമ്പക്ടോഴുത്വം  ഭൂമനി
തചന  ഇല്ലെക്ടോതക്ടോയനിചക്കേക്ടോണനിരനിക്കുന  അവസയനില്  എവനിചടെയക്ടോണവ്  അങ്ങവ്
കേക്ടോലറപ്പെനിക്കേക്ടോന് കപക്ടോകുനചതനള്ള എളനിയ ആശങ ഞക്ടോന് പങ്കുവയ്ക്കുന.  എങനിലത്വം
ഇചതക്ടോചക്കേ ഭത്വംഗനിയക്ടോയനി കപക്ടോകേകട്ടചയനവ്  ആത്മക്ടോര്തമക്ടോയനി ആശനിക്കുന.  ഭരണ-
പ്രതനിപക്ഷകഭദചമചനഖ്യ  വനികേസനചത്ത  അതനിചന്റെ  പൂര്ണ്ണമക്ടോയ  അര്തതലങ്ങളനില്
കേക്ടോണക്ടോന്  കേഴനിയുന  ഒരു  സത്വംവനിധക്ടോനമുണക്ടോകേണത്വം.  അതനിനവ്  കേഴനിയചട്ടചയനവ്
ഒരനിക്കേല്ക്കൂടെനി  ആഗഹേനിക്കുന.  ഞക്ടോന്  ഈ  ധനവനിനനികയക്ടോഗ  ബനില്ലെനിചന
എതനിര്ക്കുന. 

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന്:   സര്,  ഞക്ടോന്  ഈ ധനവനിനനികയക്ടോഗ  ബനില്ലെനിചന
എതനിര്ക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഈ  നനിയമസഭ  ധനക്ടോഭഖ്യര്തനകേള്  പക്ടോസക്ടോക്കുകേയുത്വം
ധനവനിനനികയക്ടോഗത്വം  നടെതനതനിനവ്  അനുമതനി  നല്കുകേയുത്വം  ചചെയ്യുന  ചെര്ച
നടെത്തനിചക്കേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ധനവനിനനികയക്ടോഗത്വം  സുതക്ടോരഖ്യവുത്വം  അഴനിമതനി
രഹേനിതവുത്വം  കേക്ടോരഖ്യകശഷനികയക്ടോടുകൂടെനിയതുമക്ടോയനിരനിക്കേണചമനക്ടോണവ്  നമചളല്ലെക്ടോവരുത്വം
ആഗഹേനിക്കുനതവ്.  അതുചകേക്ടോണക്ടോണവ്  അതനിചനക്കുറനിചള്ള  കൂലങഷമക്ടോയ,
തലനക്ടോരനിഴകേശറനിയുള്ള ചെര് ച ഈ സഭയനില് നടെകക്കേണതവ്. 

കേഴനിഞ  അഞ്ചുമക്ടോസത്തനിനുള്ളനില്  ഈ  സര്ക്കേക്ടോര്  നടെത്തനിയ  ചെനില
ധനവനിനനികയക്ടോഗങ്ങള്  സുതക്ടോരഖ്യവുത്വം  അഴനിമതനിരഹേനിതവുമക്ടോയനിരുനനിചല്ലെനക്ടോണവ്  ഞക്ടോന്
ഇവനിചടെ സൂചെനിപ്പെനിക്കുനതവ്.  2016 ആഗസ്റ്റവ്,  ചസപ്റത്വംബര്,  ഒകകക്ടോബര് മക്ടോസങ്ങളനില്
കകേരള  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേക്ടോ ര്പ്പെകറഷനുത്വം  കേക്ടോചപ്പെകത്വം  രണവ്  തരത്തനിലള്ള
കതക്ടോട്ടണനി  വക്ടോങ്ങനിയതനിലള്ള  കമകക്കേടുത്വം  അഴനിമതനിയുത്വം  ഞക്ടോന്  ഇവനിചടെ
ഉനയനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഈ  ഗവണ്ചമന്റെവ്  വനയുടെന്തചന  കേശുവണനി  വനികേസന
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനനിചലയുത്വം  കേക്ടോചപ്പെകനിചലയുത്വം  എത്വം.ഡനി.-മക്ടോചര  മക്ടോറനി  നനിയമനിച.
എത്വം.ഡനി.-മക്ടോചര മക്ടോറനി നനിയമനിക്കേക്ടോനുള്ള വനികവചെനക്ടോധനികേക്ടോരത്വം ഈ ഗവണ്ചമന്റെനിനുണവ്.
കേക്ടോചപ്പെകനിചന്റെ  എത്വം.ഡനി.-യക്ടോയനി  നനിയമനിക്കേചപ്പെട്ട  ശശ.  ആര്.  രക്ടോകജഷവ്  കേഴനിഞ
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലത്തവ്  ആകരക്ടോപണങ്ങളുചടെ  കപരനില്  റനിയക്ടോബനിചന്റെ
നനിര്കദ്ദേശപ്രകേക്ടോരത്വം  ആ സക്ടോനതനനിനത്വം നശക്കേത്വംചചെയ്യചപ്പെട്ട  ആളക്ടോണവ്.   അകദ്ദേഹേത്വം
ഓകട്ടക്ടോകേക്ടോസ്റ്റവ്-ചന്റെ  എത്വം.ഡനി.  ആയനിരനിക്കുകമ്പക്ടോഴുത്വം  നനിരവധനി  ആകരക്ടോപണങ്ങള്ക്കേവ്
വനികധയനക്ടോയനിരുന.  അനവ്  മക്ടോകനജനിത്വംഗവ്  ഡയറകര്  സക്ടോനതനനിനത്വം ഇയക്ടോചള
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നശക്കേത്വം  ചചെയ്യണചമനക്ടോവശഖ്യചപ്പെട്ടുചകേക്ടോണ്ടുള്ള  റനിയക്ടോബനിചന്റെ  കേത്തവ്  എചന്റെ
കകേവശമുണവ്.  അതവ്  ഞക്ടോന്  സഭയുചടെ  മുന്പക്ടോചകേ  വയ്ക്കുകേയക്ടോണവ്.  കേശുവണനി
വനികേസന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷചന്റെ  എത്വം.ഡനി.-യക്ടോയ  ടെനി.  എഫവ്.  കസവഖ്യര്  എസവ്.  പനി.
റക്ടോങനിലള്ള  ഒരു  കപക്ടോലശസവ്  ഉകദഖ്യക്ടോഗസനക്ടോണവ്.  ഇകദ്ദേഹേത്തനിചന്റെ  പശക്ടോത്തലത്വം
ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  മുഖഖ്യമനനി  അകനതഷനിക്കേണത്വം.  ഈ  രണവ്  എത്വം.ഡനി.-മക്ടോരുചടെയുത്വം
പശക്ടോത്തലത്വം അകനതഷനിചക്ടോല്,  നനിങ്ങള് അധനികേക്ടോരത്തനില് വരുകമ്പക്ടോള്  any Tom,
Dick and Harry can be appointed as Managing Director of Public Sector
Undertaking  എനള്ള നനിലയനിലക്ടോണവ്.  വനിജനിലന്സവ് അകനതഷണത്വം നടെതകേകയക്ടോ
കേഖ്യക്ടോബനിനറനിചന്റെ  അത്വംഗശകേക്ടോരത്വം  കനടുകേകയക്ടോ  ചചെയ്യക്ടോചത  ശരനിയക്ടോയ  പശക്ടോത്തലത്വം
ഇല്ലെക്ടോത്തവചരയക്ടോണവ്  ഈ  രണവ്  സക്ടോപനങ്ങളനിലത്വം  എത്വം.ഡനി.-മക്ടോരക്ടോയനി
നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതവ്.  25-6-2016-ചല  സര്ക്കേക്ടോര്  ഉത്തരവവ്  പ്രകേക്ടോരത്വം  കതക്ടോട്ടണനി
വക്ടോങ്ങുനതനിനുളള  ചടെണര്  വഖ്യവസകേളനില്  നക്ടോലവ്  പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട  ഇളവുകേള്
വരുത്തനിയനിട്ടുണവ്.  ഒരുപചക്ഷ  ആളുകേള്  കൂടുതല്  വരുനതനിനു  കവണനിയനിട്ടക്ടോകേക്ടോത്വം,
ഞക്ടോന്  അതനിചന  എതനിര്ക്കുനനില്ലെ.   അതനില്  എചന  അത്ഭുതചപ്പെടുത്തനിയ
പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട ഒരു കപക്ടോയനിന്റെവ്,  പ്രക്ടോഥമനികേമക്ടോയ കേതക്ടോളനിറനി  അചസസവ്ചമന്റെവ്  നടെത്തക്ടോന്
കനരകത്ത കതര്ഡവ് പക്ടോര്ട്ടനി ഏജന്സനിക്കേക്ടോയനിരുന ചുമതല.   ഇകപ്പെക്ടോള് ആ രശതനി
മക്ടോറനി  കേശുവണനി  സകപ  ചചെയ്യുന  ആളനിചനത്തചന  അതനിനവ് ചുമതലചപ്പെടുത്തനി.
അങ്ങചനചയക്ടോരു ഇളവവ് ചടെണര് കേണശഷനനില് വരുത്തനിയനിട്ടുണവ്.  ഞക്ടോന് അചതക്ടോരു
ആകരക്ടോപണമക്ടോയനി  ഉനയനിക്കുനനില്ലെ.  22-6-2016-ല്  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  മനനി
വഖ്യക്ടോപക്ടോരനികേളുചടെ  ഒരു  കയക്ടോഗത്വം  വനിളനിച,  കൂടുതല്  വഖ്യക്ടോപക്ടോരനികേള്  വരുനതനിനു
കവണനിയക്ടോണവ് മനനി ആ കയക്ടോഗത്വം വനിളനിചതവ്.  അതനിചനയുത്വം ഞക്ടോന് എതനിര്ക്കുനനില്ലെ.
കബക്ടോക്കേര്മക്ടോരുത്വം  വഖ്യക്ടോപക്ടോരനികേളുമക്ടോയനിട്ടുള്ള രണ്ടുമൂനകപര് മക്ടോതകമ ആ കയക്ടോഗത്തനില്
പചങടുതള. അവരക്ടോണവ്  എത്വം.ഡനി.-മക്ടോരുമക്ടോയനി ഗൂഢക്ടോകലക്ടോചെന നടെത്തനി  കതക്ടോട്ടണനി
വക്ടോങ്ങനിയതനില് കമകക്കേടെവ് നടെത്തനിയനിരനിക്കുനതവ്.  രണവ് പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട കേചവടെമക്ടോണവ്
ഞക്ടോന്  ഇതനില് സൂചെനിപ്പെനിക്കുനതവ്.   47  lbsഐവറനി  കകേക്ടോസ്റ്റവ്  ഒറനിജനിന്  കതക്ടോട്ടണനി
നല്കുനതനിനവ്  17-6-2016-നവ്  സനി.  ബനി.  കേകമക്ടോഡനിറശസവ്  എനപറയുന കേമ്പനനി  ഒരു
ചമട്രേനികേവ്  ടെണ്ണനിനവ്  1584  യു.  എസവ്.   കഡക്ടോളര്  നനിരക്കേനില്   ചടെണര്  ചകേക്ടോടുക്കുന,
വനിലകൂടുതലക്ടോചണന കേക്ടോരണത്തക്ടോല്  അതവ്  റനിജകവ് ചചെയ്യുന.  രണക്ടോമതവ് വശണ്ടുത്വം എകല്
സയന്റെനിഫനികേവ് കേമ്പനനി 1689 യു. എസവ്. കഡക്ടോളര് നനിരക്കേനില് വശണ്ടുത്വം ചടെണര് ചകേക്ടോടുക്കുന,
അതുത്വം റനിജകവ് ചചെയ്തു. അതനിനുള്ള കേക്ടോരണമക്ടോയനി പറഞനിരനിക്കുനതവ്,  ''Procurement price
quoted by them was also 1689  US dollar/MT for 47 lbs  out turn and count of
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195-200. The  rate  quoted  by  them was  very  high  when compared  to  market
price.  As  the  season  is  almost  over,  the  quality  of  RCMA  also  be  poor.
Therefore it may be difficult to accept the offer”  എനക്ടോണവ്.  വനില കൂടുതലക്ടോണവ്,
കേതക്ടോളനിറനി കമക്ടോശമക്ടോണവ് എനശ കേക്ടോരണങ്ങള് പറഞവ്  അതവ് റനിജകവ്  ചചെയ്യുന.  ആദഖ്യചത്ത
ചടെണര്  ചമട്രേനികേവ്  ടെണ്ണനിനവ്  1584  യു.എസവ്.  കഡക്ടോളറനിനവ്,   രണക്ടോമതവ്  1689 യു.എസവ്.
കഡക്ടോളറനിനവ്.  ഏറവുത്വം  രസകേരമക്ടോയ കേക്ടോരഖ്യത്വം,  പതദനിവസത്വം  കേഴനിഞകപ്പെക്ടോള്  Olam  Agro
India  Limited  എനപറയുന  കേമ്പനനിക്കേവ്  1858  കഡക്ടോളറനിനവ്  ചടെണര്  അപ്രൂവവ്
ചചെയ്തുചകേക്ടോടുക്കുന.  അതക്ടോയതവ് ഒരു കേനികലക്ടോയ്ക്കവ് 118 രൂപ എനളളതവ് 124.50 രൂപയനികലയ്ക്കവ്
മക്ടോറനിചക്കേക്ടോടുക്കുന.  ഒകര  കേതക്ടോളനിറനിയുളള  കേശുവണനിക്കേവ്  ഏറവുത്വം  നനിരക്കേവ്  കുറ ഞ  രണവ്
ഓഫറുകേള്  മക്ടോറനി  ഒരു  ടെണ്ണനിനവ്  272  യു.എസവ്.  കഡക്ടോളറനിചന്റെ  വഖ്യതഖ്യക്ടോസത്തനില്  മചറക്ടോരു
കേമ്പനനിക്കേവ് നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ആദഖ്യചത്ത രണ്ടു ചടെണറുകേളുത്വം വനില കൂടുതലക്ടോചണനവ്
ഗവണ്ചമന്റെവ്  ഓര്ഡറനില്  എഴുതനിവചവ്  റനിജകവ്  ചചെയനിട്ടവ്  അതനികനക്കേക്ടോള്  272  യു.എസവ്.
കഡക്ടോളര്,  കൂടുതലള്ളതവ് വക്ടോങ്ങനിക്കുന.  ഇതവ് തമനിലള്ള വഖ്യതഖ്യക്ടോസത്വം എനപറയുനതവ്,  ഒറ
റഗൗണവ്  1000 ടെണ് വക്ടോങ്ങനിചകപ്പെക്ടോള്ത്തചന 1.82 കകേക്ടോടെനി രൂപ നഷ്ടത്വം ഉണക്ടോകുന. ചസയനിത്വം
കേതക്ടോളനിറനി പത്തവ് ദനിവസത്തനിനുള്ളനില് വക്ടോങ്ങനിയതനിലക്ടോണവ് ഇഗൗ വഖ്യതഖ്യക്ടോസത്വം വനതവ്. കതര്ഡവ്
പക്ടോര്ട്ടനി  ചടെസ്റ്റവ്  നടെത്തക്ടോചത പണത്വം നല്കേനി,  പണത്വം  നല്കേനിയതനിനുകശഷമക്ടോണവ്  ഇതനിചന്റെ
കേതക്ടോളനിറനി  ചടെസ്റ്റവ്  നടെതനതവ്,  47  പഗൗണവ്  എനപറഞനിട്ടവ്  43  പഗൗണനില്  കുറവക്ടോണവ്
കേക്ടോണനിചതവ്.   കേട്ടനിത്വംഗവ്  ചടെസ്റ്റനിചന്റെ  റനിസള്ട്ടവ്  അവനിചടെയുണവ്.  ഡനിഫകശവവ്  നട്ടവ്സവ്  15
ശതമക്ടോനത്തനില്ക്കൂടുതലക്ടോണവ്.  പകക്ഷ പണത്വം ചകേക്ടോടുതകേഴനിഞ.  പണവ് ധനകേക്ടോരഖ്യ വകുപ്പെവ്
ചസകട്ടറനി  കേശുവണനി  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനനികലയ്ക്കവ്  പണത്വം  ചകേക്ടോടുക്കേനില്ലെക്ടോയനിരുന.  ഇകപ്പെക്ടോള്
ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  ധനകേക്ടോരഖ്യ  വകുപ്പുമനനി  ധക്ടോരക്ടോളത്വം  പണത്വം  ചകേക്ടോടുക്കുനണവ്.  കേശുവണനി
ഫക്ടോകറനികേള്  തുറനപ്രവര്ത്തനിക്കേണചമനള്ള  സദുകദ്ദേശകത്തക്ടോടുകൂടെനിയക്ടോണവ്  പണത്വം
ചകേക്ടോടുക്കുനതവ്.  ഞക്ടോനതവ് സമതനിക്കുന.  കേശുവണനി ഫക്ടോകറനികേള് തുറനവ് പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിചവ്
അവനിചടെയുള്ള ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കേവ് കജക്ടോലനി ലഭനിക്കുനതനിചന  ഞക്ടോന് സതക്ടോഗതത്വം ചചെയ്യുന.
പകക്ഷ  ധനവനിനനികയക്ടോഗത്വം  എങ്ങചനയക്ടോയനിരനിക്കേണത്വം?  രണക്ടോമതവ്,   ജൂചചലയനില്
ഗനിനനിബനിസക്ടോകവക്ടോ (Guinea  Bissau)  കതക്ടോട്ടണനി  വനിതരണത്വം  ചചെയ്യക്ടോന്  വനിനക്ടോയകേ
ചകേക്ടോകമഴഖ്യല്  കേമ്പനനി  കേതക്ടോട്ടവ്  ചചെയ്യുന.  എവനിചടെയക്ടോണവ്  കേതക്ടോട്ടവ്  ചചെയ്യുനതവ്?  കേക്ടോചപ്പെകനില്
1886  യു.  എസവ്.  കഡക്ടോളര് കേതക്ടോട്ടവ്  ചചെയ്തു.  വനില കൂടുതലക്ടോചണനവ് പറഞവ് അതവ്  റനിജകവ്
ചചെയ്യുന. ആഗസ്റ്റനില്ത്തചന ഇകത കേമ്പനനിയനില്നനിനത്വം ഇകത ഒറനിജനിന് കതക്ടോട്ടണനി കകേരള
സത്വംസക്ടോന  കേക്ടോഷമ്മ്യൂ  ചഡവലപ്ചമന്റെവ്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  2119  യു.എസവ്.  കഡക്ടോളറനിനവ്
വക്ടോങ്ങുകേയക്ടോണവ്. വഖ്യതഖ്യക്ടോസത്വം ഒരു ചമട്രേനികേവ് ടെണ്ണനിനവ് 233 കഡക്ടോളര്. അതക്ടോയതവ് 1,75,00,000
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രൂപയുചടെ  വഖ്യതഖ്യക്ടോസത്വം.  ഇതനില്  അറനികയണതവ്  ഗനിനനിബനിസക്ടോകവക്ടോ കതക്ടോട്ടണനി  തൂതക്കുടെനി
കപക്ടോര്ട്ടനില്  കേനിടെക്കുകമ്പക്ടോഴക്ടോണവ്  ആദഖ്യത്വം  വനിനക്ടോയകേ  ചകേക്ടോകമഴഖ്യല്  കേമ്പനനി   കററവ്  കേതക്ടോട്ടവ്
ചചെയ്യുനതവ്. തൂതക്കുടെനി കപക്ടോര്ട്ടനില് കേനിടെക്കുന അകത കേണ്കസന്ചമന്റെവ് 2119 കഡക്ടോളറനിനവ്
233  കഡക്ടോളറനിചന്റെ  വഖ്യതഖ്യക്ടോസത്തനില്,  രണക്ടോമതവ്  അതവ് അത്വംഗശകേരനിചചകേക്ടോടുക്കുന.
ആഗസ്റ്റനില്ത്തചന  132  രൂപയ്ക്കവ്  കേനികട്ടണനിയനിരുനതവ്  142  രൂപയ്ക്കവ്  വക്ടോങ്ങുന.
ആഗസ്റ്റനില്ത്തചന  138  രൂപയ്ക്കുത്വം  142  രൂപയ്ക്കുത്വം  കേശുവണനി  വനികേസന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷചന്റെ
ചെരനിതത്തനില് വക്ടോങ്ങനിയ ഏറവുത്വം വലനിയ വനിലയക്ടോയ 151  രൂപയ്ക്കുത്വം ഇവര് വക്ടോങ്ങനിച. ഇതനിനവ്
മനനി പറയക്ടോന് കപക്ടോകുന മറുപടെനി എനനിക്കേറനിയക്ടോത്വം, 53  പഗൗണക്ടോയനിരുന ആദഖ്യത്വം കേമ്പനനി
കേതക്ടോട്ടവ്  ചചെയകപ്പെക്ടോള് പറഞനിരുനതവ്,  രണക്ടോമതവ്  ഒരു പഗൗണ്ടുകൂടെനി കൂട്ടനി  54  പഗൗണക്ടോക്കേനി,
കേതക്ടോളനിറനിയനില്  വഖ്യതഖ്യക്ടോസത്വം  വന.  അതുസത്വംബനനിചവ്  മറുപടെനിയനില്  പറയുചമനവ്
എനനിക്കേറനിയക്ടോത്വം.   ഒരു ഒഗൗട്ടവ്കടെണ് കൂടെനി.   ഒരു ഒഗൗട്ടവ്കടെണ് കൂടെനിയക്ടോല്  233  കഡക്ടോളറനിചന്റെ
വഖ്യതഖ്യക്ടോസത്വം വരകണക്ടോ?  വരണ, 30  കഡക്ടോളറനിചന്റെ വഖ്യതഖ്യക്ടോസത്വം വനക്ടോല് മതനി.  പകക്ഷ ഇതു
കേഴനിഞനിട്ടക്ടോണകല്ലെക്ടോ ചടെസ്റ്റവ് നടെതനതവ്.  ചടെസ്റ്റവ് നടെത്തനിക്കേഴനിഞകപ്പെക്ടോള് 51 പഗൗകണയുള.
ആദഖ്യത്വം പറഞചതക്ടോനമനില്ലെ,  ആദഖ്യത്വം കേതക്ടോട്ടവ് ചചെയ 53 പഗൗണ്ടുമനില്ലെ,  രണക്ടോമതവ് കേതക്ടോട്ടവ് ചചെയ
54  പഗൗണ്ടുമനില്ലെ.  കേതക്ടോളനിറനി  51  പഗൗകണയുള.  കേട്ടനിത്വംഗവ്  ചടെസ്റ്റനിചന്റെ  റനിസള്ട്ടവ്  മനനിയുചടെ
ചചകേവശമുണവ്.  ഒരുകേക്ടോരഖ്യത്വം  നമുക്കേവ്  പറയക്ടോത്വം  കേമ്പനനികേചളക്ടോനത്വം  വരുനനില്ലെ.  പഴയ
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേക്ടോലത്തക്ടോചണങനില് ഒറ കേമ്പനനിക്കേവ് ചകേക്ടോടുത, ഒരു ചടെണറനിനവ് ചകേക്ടോടുത.
കനരചത്ത  പറഞതുകപക്ടോചല  കേശുവണനി  ഫക്ടോകറനികേള്  തുറനപ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കേക്ടോന്
കവണനിയക്ടോണവ്.  111  രൂപയ്ക്കവ്  കേശുവണനി  വക്ടോങ്ങനിയതനിനക്ടോണവ്  സനി.ബനി.ചഎ.-യുചടെയുത്വം
വനിജനിലന്സനികന്റെയുത്വം കകേസവ് കേഴനിഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേക്ടോലതണക്ടോയതവ്. 151 രൂപയ്ക്കക്ടോണവ്
ഇതവ്  വക്ടോങ്ങനിയനിരനിക്കുനതവ്. ഇകപ്പെക്ടോള്  രണ്ടു  കേമ്പനനികേള്  ചടെണറനില് പചങടുത്തനിട്ടുണവ്.
ധനകേക്ടോരഖ്യ വകുപ്പുമനനി പ്രകതഖ്യകേനിചവ് കകേള്ക്കേണത്വം. മഹേനിമ കട്രേകഡഴവ്,  ഇന്ഡക്ടോഫവ് കേക്ടോഷമ്മ്യൂസവ്
എനശ രണ്ടു കേമ്പനനികേള്  കററവ് കേതക്ടോട്ടവ്  ചചെയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  രണ്ടുകപരുചടെ ഡനിക്ലകറഷന്
കഫക്ടോമക്ടോണവ് എചന്റെ  കേയ്യനിലനിരനിക്കുനതവ്.  ഇതവ് ഒകര കേമ്പമ്മ്യൂട്ടറനില് ഒകര ഓഫശസനില് അചടെനിച
കഫക്ടോമക്ടോണവ്.  കേക്ടോരണത്വം 'ഒറനിജനിന്'  എനവ് ചചടെപ്പെവ് ചചെയകപ്പെക്ടോള് 'ഓര്ഗന്'  എനക്ടോയനികപ്പെക്ടോയനി.
രണ്ടുകപരുത്വം  ഒരുകപക്ടോചല  കേറുത്ത മഷനി  വചവ്  '  ഓര്ഗന്  '   എനതവ്  മക്ടോറനി  '  ഒറനിജനിന്  '
എനക്ടോക്കേനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.   ഒരു  ചടെണറനില്  മൂനവ്  ചതറ്റുണവ്.  അകത  ചതറ്റുകേള്  മകറ
ചടെണറനിലത്വം ആവര്ത്തനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഒകര പക്ടോര്ട്ടനിയുചടെ ഒകര ഓഫശസനില്നനിനത്വം
രണവ് ചടെണര് വന. രണവ് ചടെണര് വനകപ്പെക്ടോള് ഒരു ചടെണറനില് തശരുമക്ടോനചമടുത്തനില്ലെ.
വലനിയ കമകക്കേടെക്ടോണവ് ഇതനില് നടെനതവ്. ഞക്ടോന് ഒരു കകേക്ടോടെനി എഴുപതവ് ലക്ഷവുത്വം  ഒരു
കകേക്ടോടെനി എണ്പത്തനിരണവ് ലക്ഷവുത്വം വഖ്യതഖ്യക്ടോസത്വം പറഞതവ്  കൃതഖ്യമക്ടോയനിട്ടക്ടോണവ്. ആദഖ്യത്വം
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കേതക്ടോട്ടവ് ചചെയതവ് റനിജകവ് ചചെയ്യുകേയുത്വം റനിജകവ് ചചെയതവ് വക്ടോങ്ങുമക്ടോയനിരുനചവങനില് എത
രൂപയ്ക്കുത്വം  കേനിട്ടുമക്ടോയനിരുന;  രണക്ടോമതവ്  റനിജകവ്  ചചെയതവ്  കൂടുതല്  വനിലയ്ക്കവ്
വക്ടോങ്ങനിയകപ്പെക്ടോഴുള്ള  നഷ്ടത്വം.  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനനില്  നക്ടോലവ്
ചടെണറുകേള്വഴനി  3,900  ചമട്രേനികേവ് ടെണ് ഗനിനനിബനിസക്ടോകവക്ടോ കേശുവണനി വക്ടോങ്ങനിയതനില്
6.87  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  അഴനിമതനിയുണവ്.  കേക്ടോചപ്പെകനില്  രണവ്  ചടെണറുകേള്  2,000
ചമട്രേനികേവ്  ടെണ്  -  ഒനവ്  ചഎവറനി  കകേക്ടോസ്റ്റുത്വം  മചറക്ടോനവ്  ഗനിനനിബനിസക്ടോകവക്ടോ  കതക്ടോട്ടണനി
വക്ടോങ്ങനിയതനില്  3.47  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുത്വം ഉള്ചപ്പെചടെ  10  കകേക്ടോടെനി  34  ലക്ഷത്വം രൂപയുചടെ
അഴനിമതനി   ഈ  രണവ്  കകേസനിലത്വം  നടെനതക്ടോയനി   ഞക്ടോന്  ആകരക്ടോപനിക്കുന.  ഇതവ്
ഗഗൗരവതരമക്ടോയ   അകനതഷണത്തനിനവ്  വനികധയമക്ടോക്കേണത്വം.  ഈ ഉകദഖ്യക്ടോഗസചര
ഇങ്ങചന  അഴനിമതനി  നടെത്തക്ടോന് സമതനിക്കേരുതവ്.  ഗഗൗരവതരമക്ടോയ  നനിയനണത്വം
ഇതനിനകേത്തവ്  കവണത്വം.  ധനവനിനനികയക്ടോഗത്തനിനവ്  എത  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണവ്
ചകേക്ടോടുത്തനിരനിക്കുനതവ്;  തശര്ചയക്ടോയുത്വം  ഇതുമക്ടോയനി  ബനചപ്പെട്ട  ഗഗൗരവതരമക്ടോയ
ഒരകനതഷണത്വം  നടെത്തണചമനക്ടോവശഖ്യചപ്പെട്ടുചകേക്ടോണവ്  ഞക്ടോന്  ഈ  ധനവനിനനികയക്ടോഗ
ബനില്ലെനിചന എതനിര്ക്കുന. 

ശശ  .    എ  .    പ്രദശപ്കുമക്ടോര്:  സര്,  ഞക്ടോന്  ഇഗൗ  ധനവനിനകയക്ടോഗ  ബനില്ലെനിചന

 പനിനക്ടോങ്ങുന.  ഏതക്ടോണവ് 1,24,500 കകേക്ടോടെനിയനിലധനികേത്വം  രൂപ  സത്വംസക്ടോന

സഞനിതനനിധനിയനില്നനിനത്വം അനുവദനിക്കേക്ടോനുത്വം അതവ് വനിനനികയക്ടോഗനിക്കേക്ടോനുത്വം അധനികേക്ടോര

ചപ്പെടുതന  ബനില്ലെക്ടോണവ്  ഇവനിചടെ  പക്ടോസക്ടോക്കുനതവ്.  ഇവനിചടെ  വനിഭക്ടോവനചചെയ

ചചെലവുകേചളല്ലെക്ടോത്വം സമൂഹേത്തനിചന്റെ നനയ്ക്കുകവണനി യഥക്ടോസമയത്വം ശരനിയക്ടോയ നനിലയനില്

വനിനനികയക്ടോഗനിക്കുചമനവ്  ഉറപ്പുവരുത്തക്ടോനുള്ള  ഇടെചപടെല്  ഉണക്ടോകേണത്വം.  ഇനചല

ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട മുഖഖ്യമനനി ഭരണപരനിഷ്കക്ടോര നടെപടെനികേളുമക്ടോയനി ബനചപ്പെട്ടവ് നടെത്തനിയ

പ്രസത്വംഗത്തനിചന്റെ  അവസക്ടോനത്വം  നമ്മുചടെ  വനികേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങളുത്വം  മറ്റുത്വം

സമയബനനിതമക്ടോയനി  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുനതനിനുത്വം  കക്ഷമ  പദ്ധതനികേള്  യഥക്ടോസമയത്വം

ജനങ്ങളനില് എത്തനിക്കുനതനിനുത്വം  അഡനിനനികസ്ട്രേറശവവ്  ചലവലനില്  ഇനള്ള

പ്രതനിബനങ്ങള് പരനിഹേരനിക്കുനതനിനുത്വം ഇഗൗ ഗവണ്ചമന്റെവ് പ്രക്ടോധക്ടോനഖ്യത്വം നല്കുചമനത്വം

അതനിനക്ടോവശഖ്യമക്ടോയ  നടെപടെനികേള്  സതശകേരനിക്കുചമനമുള്ള  വളചര  പ്രതശക്ഷയുത്വം

ആകവശവുത്വം  നല്കുന  പ്രഖഖ്യക്ടോപനമക്ടോണവ്  നടെത്തനിയനിട്ടുളളതവ്.  തശര്ചയക്ടോയുത്വം  എല്ലെക്ടോ

വകുപ്പുകേളനിലത്വം  ആ  നനിലയനിലള്ള  ഇടെചപടെലണക്ടോകുചമനക്ടോണവ്  പ്രതശക്ഷനിക്കുനതവ്.

ബഡ്ജറവ്  വകുപ്പുതനിരനിചവ്  പക്ടോസക്ടോക്കുന  വലനിയ  പ്രകനിയ   അവസക്ടോനനിക്കുകേയക്ടോണവ്.
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യഥക്ടോര്തത്തനില്   ധനകേക്ടോരഖ്യ  വകുപ്പുമനനി  അവതരനിപ്പെനിച  ബഡ്ജറവ്  കകേരള

വനികേസനചത്തക്കുറനിചള്ള  ഇടെതുപക്ഷജനക്ടോധനിപതഖ്യമുനണനിയുചടെ  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടെനിചന്റെ

മക്ടോനനിചഫകസ്റ്റക്ടോ  ആണവ്.  കനരചത്ത  ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ  തനിരുവഞ്ചൂരുത്വം  മറ്റുള്ളവരുത്വം

സത്വംസക്ടോരനിചകപ്പെക്ടോള്   മചറചനല്ലെക്ടോകമക്ടോ കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്  പറയുകേയുണക്ടോയനി.  പകക്ഷ

ബ ഡ്ജറനിചന്റെ  ഉള്ളടെക്കേത്തനികലക്കേവ്  സമഗമക്ടോയനി   സമശപനിചനിട്ടല്ലെ  അവനിചടെനനിനവ്

ആരുത്വം  ചെര്ചയനില്  പചങടുത്തതവ്.  കകേരളത്തനിചന്റെ  വനികേസന  സക്ടോദ്ധഖ്യതകേള്ക്കേവ്

ധക്ടോരക്ടോളത്വം  പരനിമനിതനികേളുണവ്.  ഗുജറക്ടോത്തനികലക്ടോ  രക്ടോജസക്ടോനനികലക്ടോ  യു.പനി.-യനികലക്ടോ

ഉള്ളതുകപക്ടോചലയുള്ള  വന്കേനിടെ  ഫക്ടോകറനികേചളക്ടോനത്വം  ഇവനിചടെ  ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്  നമ്മുചടെ

ജനസക്ടോന്ദ്രതയുത്വം  പരനിസനിതനിയുചടെ  പ്രകതഖ്യകേതകേള്ചകേക്ടോണ്ടുത്വം   കേഴനിയനില്ലെ.   കൃഷനി

ഉള്ചപ്പെചടെയുള്ള  ഉലക്ടോദനകമഖലയ്ക്കുത്വം  പരമ്പരക്ടോഗത  വഖ്യവസക്ടോയത്തനിനുത്വം

അടെനിസക്ടോനവനികേസനത്തനിനുത്വം  ഊനല്  നല്കേനിയുത്വം  ചഎ.ടെനി.,  ടൂറനിസത്വം

കമഖലകേള്ക്കുത്വം  മനുഷഖ്യവനിഭവകശഷനി  വനികേസനത്തനിനുത്വം  പ്രക്ടോധക്ടോനഖ്യത്വം  നല്കേനിയുത്വം

വനിദഖ്യക്ടോഭഖ്യക്ടോസ  കമഖലയനില്  ശകദ്ധയമക്ടോയ  പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുന

നനിലയനിലക്ടോണവ്  എല്.ഡനി.എഫവ്.-ചന്റെ  മക്ടോനനിചഫകസ്റ്റക്ടോ.  നവകകേരളചത്തക്കുറനിചവ്

നനിങ്ങള്  പറയരുചതനക്ടോണവ്  ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ  തനിരുവഞ്ചൂര്  പറഞതവ്.

നവകകേരളചത്തക്കുറനിചവ്  പറയുചമനവ്  മക്ടോതമല്ലെ  ഞങ്ങള്  ഇഗൗ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ

കനതൃതതത്തനില്  നവകകേരളത്വം  പണനിയുത്വം.  അതനിനവ്  ആത്മവനിശതക്ടോസത്വം  നല്കുന

ഉള്ളടെക്കേത്വം ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലത്വം സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ ഇതുവചരയുള്ള സമശപനങ്ങളനിലമുണവ്.

ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ  തനിരുവഞ്ചൂര്  പറഞതുകപക്ടോചല   ചലക്ടോട്ടുചലക്ടോടുക്കേക്ടോയനിട്ടല്ലെ  ഓകരക്ടോ

കേക്ടോരഖ്യങ്ങകളയുത്വം കേണതവ്.  എല്ലെക്ടോ കേക്ടോരഖ്യങ്ങചളക്കുറനിചത്വം പറയക്ടോന് സമയമനില്ലെകല്ലെക്ടോ.  ഒരു

ഉദക്ടോഹേരണത്വം  പറയക്ടോത്വം   സര്ക്കേക്ടോര്  ഇഗൗ  ബഡ്ജറനിലൂചടെ  മുകനക്ടോട്ടുവച  ഒട്ടനവധനി

ശകദ്ധയമക്ടോയ  പദ്ധതനികേളനിചലക്ടോനവ്  വനിദഖ്യക്ടോഭഖ്യക്ടോസ  കമഖലയക്ടോണവ്.  ആയനിരകത്തക്ടോളത്വം

സ്കൂളുകേള് മനികേവനിചന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളക്ടോക്കേനി മക്ടോറ്റുനതനിനവ് ആയനിരത്വം കകേക്ടോടെനി രൂപ നശക്കേനിവച.

ചെരനിതത്തനിചലക്ടോരനിക്കേലത്വം  ഇതുണക്ടോയനിട്ടനില്ലെ.  ചചഹേചടെകേവ്  സ്കൂളുകേചളക്കുറനിചളള

കേണ്ചസപ്റവ്,  അതനിചന്റെ  വനിശദക്ടോത്വംശങ്ങളനികലയ്ചക്കേക്ടോനത്വം  ഞക്ടോന്  കപക്ടോകുനനില്ലെ.

യഥക്ടോര്തത്തനില്  സര്ക്കേക്ടോര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതവ്  കുകറ  ചകേട്ടനിടെനനിര്മക്ടോണമല്ലെ,

ചകേട്ടനിടെനനിര്മക്ടോണത്വം  കേഴനിഞവ്  ചെനിരനിക്കുന  കഫക്ടോകട്ടക്ടോയുചമടുത്തവ്  റനിബണ്  മുറനിചവ്

കപക്ടോകുന  കേക്ടോരഖ്യമല്ലെ.  എനക്ടോയനിരനിക്കേണത്വം  ഒരു  സ്കൂള്;  മനുഷഖ്യവനിഭവകശഷനി

വനിഭവത്തനില് ഏറവുത്വം പ്രധക്ടോനത്വം അടെനിസക്ടോന വനിദഖ്യക്ടോഭഖ്യക്ടോസത്വം കേതക്ടോളനിറനിയനില്  നല്കുകേ
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എനതക്ടോണവ്.   അതവ്  പക്ടോവങ്ങള്ക്കേവ്  ചകേക്ടോടുക്കേണചമങനില്  സര്ക്കേക്ടോര്  സ്കൂളുകേളുത്വം

എയ്ഡഡവ് സ്കൂളുകേളുമല്ലെക്ടോചത മറവ് മക്ടോര്ഗമനില്ലെ. എല്ലെക്ടോ വനിഷയങ്ങള്ക്കുത്വം A+  ലഭനിക്കുന

കുട്ടനികേചള വക്ടോര്ചത്തടുക്കേലക്ടോകണക്ടോ  സ്കൂളുകേള്ചകേക്ടോണവ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതവ്.  അചതക്ടോനമല്ലെ,

അതവ് ആവശഖ്യമക്ടോണവ്,  നമ്മുചടെ ഓകരക്ടോ കുഞനിലത്വം ഒരു പ്രതനിഭയുചടെ നക്ടോമ്പുണവ്.  അതവ്

അദ്ധഖ്യക്ടോപകേരുത്വം  രക്ഷനിതക്ടോക്കേളുത്വം  കുട്ടനികേളുചടെ  സത്വംഭക്ടോഷണത്വം,  ചെലനത്വം  എനനിവ

നനിരശക്ഷനിക്കുനതനിലൂചടെ  കേചണതത്വം.  ഓകരക്ടോ  കുഞനിലത്വം  അനര്ലശനമക്ടോയ

പ്രതനിഭക്ടോവനികശഷചമനക്ടോചണനവ്  കേചണത്തനി,  അതനിചന  ചതക്ടോട്ടുണര്ത്തനി,  അതനിചന

വളര്ത്തനി  വനികേസനിപ്പെനിക്കേക്ടോനുള്ള  അരങ്ങവ്  ഒരുക്കേനിചക്കേക്ടോടുക്കുകേ  എനതക്ടോണവ്  ഒരു

വനിദഖ്യക്ടോലയത്തനിചന്റെ ധര്മത്വം.  അതുചകേക്ടോണവ് വനിദഖ്യക്ടോലയങ്ങളുചടെ അടെനിസക്ടോനസഗൗകേരഖ്യ

വനികേസനത്വം  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുകമ്പക്ടോള്  സ്കൂളനിനക്ടോവശഖ്യമക്ടോയ  സഗൗകേരഖ്യവുത്വം  സഗൗന്ദരഖ്യവുത്വം

സക്ടോകങതനികേവനിദഖ്യയുത്വം  അക്കേക്ടോദമനികേവ്  നനിലവക്ടോരവുത്വം  ഉറപ്പെക്ടോക്കുന  നനിലയനിലള്ള

സമഗമക്ടോയ  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടെക്ടോണവ്  ഇടെതുപക്ഷജനക്ടോധനിപതഖ്യമുനണനി  ഗവണ്ചമന്റെനിനുള്ളതവ്.

അതനില്  നനിരവധനി  കേക്ടോരഖ്യങ്ങളുണവ്.  വനിദഖ്യക്ടോഭഖ്യക്ടോസകമഖലയനില്  ഇനവ്  സ്കൂള്

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കമക്ടോണനിറര് ചചെയ്യക്ടോന് ഒരു സനിസ്റ്റമനില്ലെക്ടോത്ത സക്ടോഹേചെരഖ്യമക്ടോണുളളതവ്.

അചതക്ടോചക്കേ  ഓകരക്ടോനക്ടോയനി  പരനിഹേരനികക്കേണതുണവ്.  വനിശദക്ടോത്വംശങ്ങളനികലയ്ക്കവ്  ഞക്ടോന്

കേടെക്കുനനില്ലെ.  ഇതക്ടോണവ്  വനിദഖ്യക്ടോഭഖ്യക്ടോസ കമഖലയനിചല  ഇടെതുപക്ഷ ബദല്.  അല്ലെക്ടോചത

എവനിചടെചയങനിലത്വം കുറചവ് ചചപസ മുടെക്കേനി അവനിചടെ നക്ടോലവ്   ചകേട്ടനിടെമുണക്ടോക്കേനി കുറചവ്

ക്ലക്ടോസവ്മുറനി  തനിരനിചവ്   കേമ്പമ്മ്യൂട്ടര്  ലക്ടോബുത്വം  അനുവദനിചവ്  കപക്ടോകുനതല്ലെ.  സമഗമക്ടോയ

രശതനിയനില്  കേക്ടോരഖ്യങ്ങചള  കേക്ടോണണത്വം.  ഈ  സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ  നനിലപക്ടോടുകേള്  നനിങ്ങള്

ശദ്ധനിചനിട്ടുണക്ടോകുത്വം.  പ്രകൃതനിവനിഭവങ്ങള്ക്കുത്വം  പരനിസനിതനി  സത്വംരക്ഷണത്തനിനുത്വം  വലനിയ

പ്രക്ടോധക്ടോനഖ്യത്വം നല്കേനിചക്കേക്ടോണക്ടോണവ് ഗവണ്ചമന്റെവ് മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുനതവ്.  മുഖഖ്യമനനിയുചടെയുത്വം

മറവ്  പല  മനനിമക്ടോരുചടെയുത്വം  പ്രസക്ടോവനകേള്  വനനിട്ടുണവ്.  അതവ്  ബഡ്ജറനിചന്റെ

ഉള്ളടെക്കേത്തനിലമുണവ്.  ജലക്ടോശയങ്ങളുകടെയുത്വം  ജലകസക്ടോതസകേളുകടെയുത്വം  സത്വംരക്ഷണ

ചത്തക്കുറനിചവ് പറയുനതവ് കകേട്ടു.  കകേരളത്തനില് മനുഷഖ്യനനിര്മനിതമക്ടോയ ജലക്ടോശയങ്ങളുണവ്,

വലനിയ  ചെനിറകേളുത്വം  തടെക്ടോകേങ്ങളുചമല്ലെക്ടോത്വം  രക്ടോജ  ഭരണകേക്ടോലത്തക്ടോണുണക്ടോയതവ്.  ശശ.

തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് ജലവനിഭവ വകുപ്പെവ് ചചകേകേക്ടോരഖ്യത്വം ചചെയതക്ടോണവ്. അകദ്ദേഹേത്തനിചന്റെ

കേക്ടോലത്തവ്  ഇചതക്ടോനത്വം  ചചെയനിട്ടനില്ലെ.  എചന്റെ  ജനില്ലെയക്ടോയ  കകേക്ടോഴനികക്കേക്ടോടെവ്  ജനില്ലെയനിചല

മക്ടോനക്ടോഞനിറ,  തളനിക്കുളത്വം,  കുറനിചനിറ,  ഗരുഡന്കുളത്വം,  തക്ടോമരക്കുളത്വം,  പൂഴനിചനിറ,  നശലനിചനിറ

എനനിവചയല്ലെക്ടോത്വം  സക്ടോമൂതനിരനി  രക്ടോജക്ടോവനിചന്റെ  കേക്ടോലതണക്ടോക്കേനിയതക്ടോണവ്.  എനക്ടോല്
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രക്ടോജഭരണകത്തക്കേക്ടോള്  എതകയക്ടോ  പരനിഷ്കൃതമക്ടോണവ്  ജനക്ടോധനിപതഖ്യ  വഖ്യവസ.  ആ

ജനക്ടോധനിപതഖ്യ  വഖ്യവസയനില്  പുതനിയവ ഉണക്ടോയനിചല്ലെനവ്  മക്ടോതമല്ലെ  ഉള്ള കേണത്വംകുളവുത്വം

ആനക്കുളവുചമക്ടോചക്കേ നനികേതകേയക്ടോണവ് ചചെയതവ്. എനപറഞക്ടോല് ഓകരക്ടോ കേക്ടോലതമുള്ള

ഗവണ്ചമനകേളുകടെകയക്ടോ  തകദ്ദേശഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളുകടെകയക്ടോ   ആസൂതണത്തനില്

പ്രകൃതനിവനിഭവങ്ങള്  സത്വംരക്ഷനിക്കുനതനിനുത്വം  പുതനിയ  കസക്ടോതസകേള്  ഉണക്ടോക്കുനതനിനുത്വം

പ്രക്ടോധക്ടോനഖ്യത്വം  ചകേക്ടോടുത്തനിരുനനില്ലെ.   അതവ്  നമ്മുചടെ  ഒരു  ദഗൗര്ബലഖ്യമക്ടോയനിരുന.  ശശ.

തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണനുത്വം  ഇതനിചനക്ടോനത്വം  ഒരു  പ്രക്ടോധക്ടോനഖ്യവുത്വം  ചകേക്ടോടുത്തനിരുനനില്ലെ.

എനക്ടോല്  ഈ  ഗവണ്ചമന്റെവ്  അതനില്നനിനവ്  വഖ്യതഖ്യസമക്ടോയനി  ജലക്ടോശയങ്ങളുത്വം

പ്രകൃതനിവനിഭവങ്ങളുത്വം  സത്വംരക്ഷനിക്കുനകതക്ടോചടെക്ടോപ്പെത്വം  പുതനിയ  സക്ടോദ്ധഖ്യതകേള്  അകനതഷനിചവ്

അതവ് പ്രക്ടോവര്ത്തനികേമക്ടോക്കേക്ടോന് ശമനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  

ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതക്ടോമസവ്:  സര്,  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  ധനകേക്ടോരഖ്യ  വകുപ്പുമനനികയക്ടോടെവ്
ഞക്ടോന് കചെക്ടോദനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ധനവനിനനികയക്ടോഗ ബനില്ലെനിചന്റെ ചെര്ച ഇതയുത്വം ഗഗൗരവതരമക്ടോയനി
നടെക്കുന.  മക്ടോതമല്ലെ  ശശ.  എ.  പ്രദശപ്കുമക്ടോറനിചനകപ്പെക്ടോചല  പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ടവര്
സത്വംസക്ടോരനിക്കുന.  ഇവനിടെചത്ത ഉകദഖ്യക്ടോഗസ ഗഖ്യക്ടോലറനി ഒനവ് കനക്ടോക്കൂ.   ജനപ്രതനിനനിധനികേള്
പറയുനതവ്  കകേള്ക്കേക്ടോന്  ആചരങനിലത്വം  കവകണ;  കവചറ  ഏചതങനിലത്വം
ചെര്ചയക്ടോയനിരുനചവങനില്  ഞക്ടോന്  ഇടെചപടെനില്ലെക്ടോയനിരുന.   ധനവനിനനികയക്ടോഗ  ബനില്ലെനിചന്റെ
സുപ്രധക്ടോനമക്ടോയ  ചെര്ച  നടെക്കുകമ്പക്ടോള്  ഗഖ്യക്ടോലറനി  എത  ദുര്ബ്ബലമക്ടോചണനവ്  കനക്ടോക്കൂ.
ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട ധനകേക്ടോരഖ്യ വകുപ്പുമനനി ഇക്കേക്ടോരഖ്യത്വം ശദ്ധനിക്കേണത്വം.  

ശശ  .    എ  .    പ്രദശപ്കുമക്ടോര്:  സര്,  ധനകേക്ടോരഖ്യ  വകുപ്പുകദഖ്യക്ടോഗസര്  ഉചണനക്ടോണവ്
പറയുനതവ്.   എല്ലെക്ടോ  ഖനനവുത്വം  ചപക്ടോതുകമഖലയനിലക്ടോക്കേക്ടോനുള്ള  തശരുമക്ടോനത്വം
യു.ഡനി.എഫവ്.-ചന്റെ  ഭക്ടോഗതനനിനവ്  ചെനിനനിക്കേക്ടോന്  കേഴനിയുനതക്ടോയനിരുകനക്ടോ;   നമ്മുചടെ
പ്രകൃതനിവനിഭവങ്ങള് സതകേക്ടോരഖ്യ  കമഖല ചകേക്ടോള്ളചചെയ്യുകേയക്ടോയനിരുന.  ഏറവുത്വം  വലനിയ
പ്രശ്നമക്ടോയനിരുന  അതനിനവ്  അറുതനിവരുകേയക്ടോണവ്.  അതക്ടോണവ്  ഖനനകമഖലയനിലള്ള
ഇടെതുപക്ഷ ബദല്.  ഖനനത്വം ചപക്ടോതുകമഖലയനിലക്ടോക്കേക്ടോനുള്ള ഏറവുത്വം ധശരമക്ടോയനിട്ടുള്ള
തശരുമക്ടോനത്വം,  ഈ  ജനത്വംമുഴുവന്  പരനിശമനിചക്ടോലത്വം  നടെപ്പെക്ടോക്കേക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോത്തതവ്  ഈ
സര്ക്കേക്ടോര്  തശരുമക്ടോനനിചനിരനിക്കുന.  മുഖഖ്യമനനി  ആ  നനിലപക്ടോടെവ്  കനരകത്ത  തചന
പ്രഖഖ്യക്ടോപനിചനിട്ടുണവ്. 

ടൂറനിസത്വം  കമഖലയുമക്ടോയനി  ബനചപ്പെട്ടവ്  പ്രകൃതനിവനിഭവങ്ങള്  സത്വംരക്ഷനിക്കേക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കേണത്വം.  അതവ്  പരസരബനനിതമക്ടോണവ്.  ഇവനിചടെ  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരനികേള്
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വരുനതവ്  നല്ലെ  റനികസക്ടോര്ട്ടുകേളനില്  തക്ടോമസനിക്കേക്ടോനല്ലെ.  അങ്ങചനയക്ടോചണങനില്
ദുബക്ടോയനിചലക്ടോചക്കേ  കപക്ടോയക്ടോല്  മതനി.  നമ്മുചടെ  പുഴ,  പൂക്കേള്,  അരുവനി  എനനിവയുചടെ
സഗൗന്ദരഖ്യവുത്വം കേക്ടോലക്ടോവസയുത്വം ചചനസര്ഗനികേതയുത്വം നനയുചമല്ലെക്ടോത്വം ആസതദനിക്കേക്ടോനക്ടോണവ്
അവര്  വരുനതവ്.  അചതല്ലെക്ടോത്വം  നനിലനനിര്ത്തനിചക്കേക്ടോണ്ടുത്വം  അതനിചന്റെ  സര്വ്വനനയുത്വം
സത്വംരക്ഷനിചചകേക്ടോണ്ടുത്വം  അവനികടെയ്ക്കക്ടോവശഖ്യമക്ടോയ  അടെനിസക്ടോന സഗൗകേരഖ്യവനികേസനങ്ങള്
ഉറപ്പെക്ടോക്കേനിചക്കേക്ടോണ്ടുത്വം  നല്ലെ  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോകടെക്ടോടുകൂടെനിയക്ടോണവ്  ടൂറനിസത്വം  രത്വംഗതളള  ഈ
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ   സമശപനത്വം.   നമുക്കേവ്  ഇനനിയുകമചറ  ചചെയ്യക്ടോനുണവ്.  നമ്മുചടെ  നക്ടോടെവ്
അനുഗഹേശതമക്ടോണവ്,  സമുദതശരവുത്വം  ഒരു  ഭക്ടോഗത്തവ്  മലകയക്ടോരവുത്വം.  അതനിചന്റെ
സക്ടോദ്ധഖ്യതകേള്  15  ശതമക്ടോനത്വംകപക്ടോലത്വം  നക്ടോത്വം  ഉപകയക്ടോഗനിചനിട്ടനില്ലെ.  അതനിചനക്കുറനിചവ്
വളചര  വനിശക്ടോലമക്ടോയ  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടെവ്  ഇതുവചര  ഒരു  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതത്വം
ഉണക്ടോയനിട്ടനില്ലെ. എചന്റെ ജനില്ലെയനിചലക്ടോചക്കേ മലകയക്ടോരകമഖലയനില് ഏറവുത്വം ശകദ്ധയമക്ടോയ
പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിക്കേക്ടോന്  ടൂറനിസവുമക്ടോയനി  ബനചപ്പെട്ടവ്  ഗവണ്ചമന്റെവ്  ഇകപ്പെക്ടോള്
തശരുമക്ടോനനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  തുഷക്ടോരഗനിരനിയുത്വം  കേക്കേക്ടോടെത്വംചപക്ടോയനിലത്വം  വയലടെ
മലനനിരകേള്,  ചപരുവണ്ണക്ടോമൂഴനിയുത്വം  കേക്കേയവുചമല്ലെക്ടോത്വം  കചെര്നചകേക്ടോണവ്  ഹേനില്
ഏരനിയയനിലൂചടെ  അതനിചന്റെ  സക്ടോദ്ധഖ്യതകേചള  ഉപകയക്ടോഗനിക്കേക്ടോന്,  യൂകറക്ടോപ്പെനിചലക്ടോചക്കേ
കപക്ടോയതുകപക്ടോചല വളചര രസകേരമക്ടോയ അനരശക്ഷത്വം അവനിചടെയുണവ്.  കേക്ടോഴ്ച മക്ടോതമല്ലെ,
കേക്ടോലക്ടോവസ   അതയുത്വം  നല്ലെതക്ടോണവ്.  അകപ്പെക്ടോള്  അതനിചനക്ടോചക്കേ  പ്രക്ടോധക്ടോനഖ്യത്വം
ചകേക്ടോടുക്കുനചവനള്ളതവ് ഈ സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ സമശപനത്തനിചന്റെ ഏറവുത്വം പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട
പ്രകതഖ്യകേതയക്ടോണവ്.  ഞക്ടോന്  ഒരുപക്ടോടെവ്  പറയുകേയല്ലെ.  നമ്മുചടെ  നക്ടോടെനിചന്റെ  ചപക്ടോതുവക്ടോയ
നനചയയുത്വം  പുകരക്ടോഗതനിചയയുത്വം  ഭക്ടോവനിതലമുറചയയുചമല്ലെക്ടോത്വം  കേണക്കേനിചലടുത്തവ്,   ഒരു
സമഗ ബഡ്ജറവ് അവതരനിപ്പെനിചവ് കപക്ടോകുചനക്ടോരു സര്ക്കേക്ടോര് തുടെങ്ങനിയനിട്ടകല്ലെയുള. ആ
സമയത്തവ്   അതനിചന  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയകല്ലെ  യഥക്ടോര്തത്തനില്  ആകരക്ടോഗഖ്യകേരമക്ടോയ
പ്രതനിപക്ഷ പ്രവര്ത്തനചമന നനിലയനില്  കവണതവ്.  വശഴ്ചകേകളക്ടോ ശദ്ധക്കുറവുകേകളക്ടോ
ഉചണങനില് അതനിചന വനിമര്ശനികചക്ടോള.  അതവ്  കവചണനല്ലെ പറഞതവ്.   അങ്ങചന
ഒരു  നനിലപക്ടോടെകല്ലെ  സതശകേരനികക്കേണതവ്;  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  പനി.  ചകേ.  കുഞക്ടോലനിക്കുട്ടനി
ഇനചല സത്വംസക്ടോരനിക്കുന കൂട്ടത്തനില് പറഞ നനിങ്ങള് ഈ അഞ്ചുവര്ഷക്കേക്ടോലചത്ത
യു.ഡനി.എഫവ്.-ചന്റെ  ഭരണചത്ത  ഇങ്ങചന  പഴനിപറഞനിരനിക്കേക്ടോചത  നല്ലെ  കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്
ചചെയ്തുകപക്ടോകേണചമനവ്.  ഞങ്ങള്  അതനിചന  നല്ലെ  നനിലയനിലക്ടോണവ്  എടുക്കുനതവ്.
അതുതചനയക്ടോണവ് ഞങ്ങളുചടെ സമശപനത്വം.  അതനില് വഖ്യതഖ്യക്ടോസചമക്ടോനമനില്ലെ. ഞങ്ങള്
ഇങ്ങചന  പഴനിപറഞവ്  ഇരനിക്കുകേയല്ലെ.  അതുചകേക്ടോണക്ടോണവ്  നനിങ്ങളുചടെ
അഞ്ചുവര്ഷക്കേക്ടോലചത്ത  ഭരണത്തനിചന്റെ  ചകേടുകേക്ടോരഖ്യസതചയക്ടോചക്കേ,  പ്രകതഖ്യകേനിചത്വം
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ധനകേക്ടോരഖ്യ  മക്ടോകനജ് ചമനമക്ടോയനി  ബനചപ്പെട്ടവ്  സത്വംഭവനിച പനിഴവുകേള് ചൂണനിക്കേക്ടോണനിചവ്
ഒരു ധവളപതമനിറക്കേനിയതവ്. സഭചയയുത്വം സമൂഹേചത്തയുത്വം വസ്തുത കബക്ടോദ്ധഖ്യചപ്പെടുത്തനി.
എനനിട്ടതവ്  പറഞചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയല്ലെ ഞങ്ങള് ചചെയതവ്. അങ്ങചന പഴനിപറഞവ്,
കുറത്വംപറഞനിരനിക്കുകേയല്ലെ ചചെയ്യുനതവ്.   നമ്മുചടെ  നക്ടോടെനിചന ജനങ്ങള് ചകേക്ടോതനിക്കുന
നനിലയനില്  പുകരക്ടോഗതനിയുചടെ  സുവര്ണ്ണവശഥനിയനിലൂചടെ  നയനിക്കേക്ടോന്  പ്രക്ടോപ്തമക്ടോകുന
കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടുത്വം  പദ്ധതനികേളുമക്ടോയനി  നക്ടോത്വം  മുകമ്പക്ടോട്ടുകപക്ടോകേണത്വം.  അതക്ടോണവ്  കേനിഫ്ബനി.  ആ
സക്ടോദ്ധഖ്യതകേള് ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന. ഇതനിചന്റെ വനിശദക്ടോത്വംശങ്ങള് കനരകത്ത നമള് ചെര്ച
ചചെയതക്ടോണവ്.  കനരകത്ത  കഡക്ടോ.  എന്.  ജയരക്ടോജവ്  സത്വംസക്ടോരനിക്കുന  കൂട്ടത്തനില്
പറഞതവ്  ഈ  ബഡ്ജറനിനവ്  പുറതനനിനവ്  കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്  ചചകേകേക്ടോരഖ്യത്വം  ചചെയ്യുന
ചവനക്ടോണവ്.  എന്തുചകേക്ടോണക്ടോണവ്;  കേക്ടോലനിയക്ടോയ  ഖജനക്ടോവുമക്ടോയനി  ഭരണത്വം
ഏലനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  അതുചകേക്ടോണക്ടോണവ്  ബഡ്ജറനിനവ്  പുറതള്ള  കേക്ടോരഖ്യങ്ങചള 
ആശയനികക്കേണനിവരുനതവ്.  വക്ടോയ്പയുത്വം  കബക്ടോണ്ടുകേളുത്വംവഴനി  കേനിഫ്ബനിചയ
സത്വംബനനിചള്ള കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോചടെക്ടോചക്കേ ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  ധനകേക്ടോരഖ്യവകുപ്പുമനനി കനരകത്ത
പറഞതക്ടോണവ്.  ആ  നനിലയനികലക്കേവ്  കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്  എത്തനിചതനതവ്  നനിങ്ങളക്ടോണവ്.
അവനിചടെ  പഴനിപറഞനിരനിക്കേക്ടോചത  ജനങ്ങള്  അര്പ്പെനിച  വനിശതക്ടോസമനുരനിചവ്  നക്ടോടെനിചന
മുകനക്ടോട്ടുനയനിക്കേക്ടോനക്ടോണവ്  ഈ ഗവണ്ചമന്റെവ്  ശമനിചചകേക്ടോണനിരനിക്കുനതവ്. 

ഫക്ടോഗ്ഷനിപ്പെവ്  കപ്രക്ടോഗക്ടോമനിചനക്കുറനിചവ്  പറഞ.  നനക്ടോയനി  നടെനചവനവ്  കഡക്ടോ
എന്. ജയരക്ടോജവ് സത്വംസക്ടോരനിക്കുകമ്പക്ടോള് പറഞ. എവനിചടെയക്ടോണവ് നടെനതവ്; ഫക്ടോഗ്ഷനിപ്പെവ്
കപ്രക്ടോഗക്ടോമുകേള് എനപറഞവ് നനിങ്ങള് പ്രഖഖ്യക്ടോപനിച.  ഏചതങനിലചമക്ടോനവ് നടെകനക്ടോ?
പനി.ഡബക്യു.ഡനി.  മനിനനിസ്റ്റര് സത്വംസക്ടോരനിക്കുകമ്പക്ടോള് പലഘട്ടത്തനിലത്വം പറഞ.  ഒനനിനുത്വം
പണത്വം  വചനിട്ടനില്ലെ.  എചന്റെ  ജനില്ലെയനില്  പ്രഖഖ്യക്ടോപനിച  ജനില്ലെക്ടോതല  ഫക്ടോഗ്ഷനിപ്പെനിനവ്  ഒരു
നയക്ടോചചപസ  നനിങ്ങള്  വചനില്ലെ.  പണത്വം   ഉണക്ടോയനിരുനനില്ലെ.  നനിങ്ങളുചടെ  കേക്ടോലത്തവ്
പ്രഖഖ്യക്ടോപനങ്ങള്  മക്ടോതകമയുള.  ഇതക്ടോയനിരുന  നനിങ്ങളുചടെ  കേക്ടോലത്തവ്  നടെനതവ്.
സതഖ്യത്തനില്  നനിങ്ങള്  തചനയക്ടോണവ്  ഞങ്ങചളചക്കേക്ടോണവ്  ഇതവ്  പറയനിപ്പെനിക്കുനതവ്.
ഇതുതചന  പറഞചകേക്ടോണനിരനിക്കേണ ചമനല്ലെ  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതവ്.  പുതനിയ  കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്
ചചെയവ് കപക്ടോകേണചമനക്ടോണവ്.

ശശ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബക്ടോഹേനിത്വം  കുഞവ്:  സര്,   അങ്ങയുചടെ  ജനില്ലെയനിലക്ടോണവ്
ഫക്ടോഗ്ഷനിപ്പെവ്  കപ്രക്ടോഗക്ടോമനില് ഏറവുത്വം കൂടുതല് വര്ക്കേവ്  കേത്വംപശറവ്  ചചെയതവ്.  ഞക്ടോന് ഒരു
കേക്ടോരഖ്യത്വം  പറയക്ടോത്വം.  എതകയക്ടോ  വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി  കകേക്ടോഴനികക്കേക്ടോടെവ്  ചചബപ്പെക്ടോസനില്  5.5
കേനികലക്ടോമശററനില്  രണവ്  വലനിയ  പക്ടോലത്വം  ഒനരവര്ഷത്വംചകേക്ടോണവ്  ഊരക്ടോളുങല്  കലബര്
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കകേക്ടോണ്ട്രേക്ടോകവ്  സഹേകേരണ ചസക്ടോചചസറനി  പണനിതവ്  നമള്  എല്ലെക്ടോവരുത്വംകൂടെനി
ഗത്വംഭശരമക്ടോയതവ്  തുറനചകേക്ടോടുത്തതകല്ലെ;  അതവ്  ഫക്ടോഗ്ഷനിപ്പെവ്  കപ്രക്ടോഗക്ടോമനില്ചപ്പെട്ടതക്ടോണവ്.
അങ്ങവ്   പ്രസത്വംഗത്തനില്  പറഞ  എനനിചക്കേക്ടോനത്വം  കേനിട്ടനിയനിട്ടനില്ലെ  എനവ്.  അങ്ങചന
വഖ്യകനിപരമക്ടോയനി  ഓകരക്ടോരുത്തര്ക്കുത്വം  ചകേക്ടോടുക്കേക്ടോന്  പറ്റുകമക്ടോ;  കകേക്ടോഴനികക്കേക്ടോടെവ്  സനിറനി
കറക്ടോഡവ്  ഇത്വംപ്രൂവ്ചമന്റെവ്  കപ്രക്ടോജകനില്  എട്ടവ്  കറക്ടോഡുകേള്  പറഞനിരുനതനില്  രണവ്
കറക്ടോഡുകേളക്ടോണവ് കഡക്ടോ.  എത്വം.  ചകേ.  മുനശറനിചന്റെ മണ്ഡലത്തനിലള്ളതവ്.  ആറവ് കറക്ടോഡവ് ശശ.
എ. പ്രദശപ്കുമക്ടോറനിചന്റെ മണ്ഡലത്തനിലക്ടോണവ്. വസ്തുതകേള് മറചവചവ് സത്വംസക്ടോരനിക്കേരുതവ്.

ശശ  .    എ  .    പ്രദശപ്കുമക്ടോര്:  സര്,  എചനചക്കേക്ടോണവ്  പറഞവ്
പറയനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണതവ്.  ഞക്ടോന് അങ്ങചന പറഞനില്ലെ.   ഫക്ടോഗ്ഷനിപ്പെവ്  കപ്രക്ടോഗക്ടോമനില്
നനിങ്ങള്  പ്രഖഖ്യക്ടോപനിചതക്ടോണവ്  മക്ടോനക്ടോഞനിറ-ചവള്ളനിമക്ടോടുകുനവ്  കറക്ടോഡവ്.  നനിങ്ങള്  പണത്വം
വചനില്ലെ.  സനിറനി  കറക്ടോഡ്സവ്  ഇത്വംപ്രൂവ്ചമന്റെവ്  കപ്രക്ടോജകവ്,   കേഴനിഞ എല്.ഡനി.എഫവ്.
ഗവണ്മന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലത്തവ്  കഡക്ടോ.  കതക്ടോമസവ്  ചഎസകേവ്  ധനകേക്ടോരഖ്യ
വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരുനകപ്പെക്ടോഴക്ടോണവ്  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കേക്ടോനുള്ള പണത്വം നല്കേനിയതവ്.  ആറവ്
കറക്ടോഡനിചന്റെ  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കേല്  പൂര്ത്തനിയക്ടോയനിട്ടവ്  മൂനവര്ഷമക്ടോയനി.  ആ  കറക്ടോഡവ്
നനിര്മക്ടോണത്തനിനവ് നനിങ്ങള് പണത്വം വചനില്ലെ. അവസക്ടോനത്വം ആനതനിറനി അടെനിസക്ടോനത്തനില്
15  ചകേക്ടോല്ലെത്വംചകേക്ടോണവ്  പണത്വം  ചകേക്ടോടുതതശര്ത്തക്ടോല്  മതനിചയന  വഖ്യവസയനിലക്ടോണവ്
ഇകപ്പെക്ടോള്  അതനിചന്റെ  നനിര്മക്ടോണത്വം  തുടെങ്ങനിയതവ്.   സനിറനി  കറക്ടോഡ്സവ്  ഇത്വംപ്രൂവ്ചമന്റെവ്
കപ്രക്ടോജകനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ഭൂമനി ഏചറടുത്ത കറക്ടോഡവ് വനികേസനിപ്പെനിക്കേക്ടോന് നനിങ്ങള് പണത്വം
തനനില്ലെ.  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട   മുന്  മനശ..  അങ്ങുതചന  എത  പ്രക്ടോവശഖ്യത്വം
ഉറപ്പുനല്കേനിയതക്ടോണവ്. മക്ടോനക്ടോഞനിറ-ചവള്ളനിമക്ടോടുകുനവ് കറക്ടോഡനിചന്റെ പ്രശ്നത്വം മുന്മുഖഖ്യമനനി
ഉറപ്പുനല്കേനി. പണത്വം തകനക്ടോ; നൂറുകകേക്ടോടെനി രൂപ കേഴനിഞ പക്ടോര്ലചമന്റെവ് ഇലക്ഷനവ് മുമ്പവ്
തരുചമനവ് പറഞ. എചന്റെ മണ്ഡലത്തനിചന്റെ പ്രശ്നമല്ലെ പറഞതവ്.  നനിങ്ങള് എടുത്ത
സമശപനത്വം,  ലശഗനിചന്റെ മൂനവ് എത്വം.എല്.എ.-മക്ടോര്ക്കേവ് മക്ടോതത്വം അഞ്ചുകകേക്ടോടെനിരൂപ വശതത്വം
നല്കേനി.   പത്തവ് എത്വം.എല്.എ.-മക്ടോര്ക്കേവ് തുകേചയക്ടോനത്വം തരക്ടോതനിരുനകപ്പെക്ടോള് ഞങ്ങള്
ശശ.  പനി.ചകേ.  കുഞക്ടോലനിക്കുട്ടനികയക്ടോടെവ്  പരക്ടോതനി  പറയുകേയുത്വം  അകദ്ദേഹേത്വം  അതനില്
ഇടെചപട്ടവ് ഇതവ് അനഖ്യക്ടോയമക്ടോചണനവ് പറയുകേയുമുണക്ടോയനി.   പനിനശടെക്ടോണവ് 2 കകേക്ടോടെനി രൂപ
തനതവ്.  ഇതയുത്വം വര്ഷമക്ടോയനിട്ടുത്വം ആ  2  കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോണവ് തനതവ്.  ഇതക്ടോയനിരുന
സമശപനത്വം.  ഒക്ടോകരക്ടോനത്വം പറഞവ് പറയനിപ്പെനിചക്ടോല് ഞങ്ങള് ഒരുപക്ടോടെവ് പറയുത്വം.  അങ്ങവ്
പറഞതുകപക്ടോചല പഴയതുതചന പറയണചമനവ് ആഗഹേനിചല്ലെ,  ഞക്ടോന് അതനികലയ്ക്കവ്
കപക്ടോയതല്ലെ.  പറഞവ്  പറയനിപ്പെനിചതക്ടോണവ്.  പറഞപറയനിപ്പെനിക്കുന  രശതനിയക്ടോണവ്
യഥക്ടോര്തത്തനിലള്ളതവ്.   അങ്ങചന  പറഞക്ടോല്  ഇനനിയുത്വം   ഒരുപക്ടോടെവ്  കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്
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പറയക്ടോനുണവ്.  കവചറക്ടോനവ് പറയചട്ട,  ഞങ്ങളുചടെ ഒരു പുതനിയ അത്വംഗമക്ടോണവ് ശശ. എ.
എന്.  ഷത്വംസശര്.  അകദ്ദേഹേത്വം  സത്വംസക്ടോരനിക്കേക്ടോന് എഴുകനല്ക്കുകമ്പക്ടോള് അവനിചടെനനിനത്വം
ചെനിലര്  അസതസത  പ്രകേടെനിപ്പെനിക്കേക്ടോറുണവ്.   ഇവനിചടെ  140  എത്വം.എല്.എ.-മക്ടോരുത്വം
ഒരുകപക്ടോചല  ചതരചഞടുക്കേചപ്പെട്ടവ്  വരുനവരക്ടോണവ്.   അതനിനകേത്തവ്  എല്ലെക്ടോവചരയുത്വം
ഒരുകപക്ടോചല  പരനിഗണനിക്കേക്ടോന്  അകങ്ങക്ടോട്ടുമനികങ്ങക്ടോട്ടുത്വം  ബക്ടോദ്ധഖ്യതയുണവ്.    ശശ.   എ.
എന്.  ഷത്വംസശര്  കേഴനിഞദനിവസത്വം  പറഞതനിചന  കേളനിയക്ടോക്കേനിചക്കേക്ടോണവ്  ചെനിലര്
പ്രസത്വംഗനിച.  നനിങ്ങള് കേളനിയക്ടോക്കേനികക്കേക്ടോള.   കേക്ടോരണത്വം തമക്ടോശ പറയുനതനിചനക്ടോനത്വം
ധനകേക്ടോരഖ്യ  വകുപ്പുമനനി  ടെക്ടോകവ്  ഏര്ചപ്പെടുത്തനിയനിട്ടനില്ലെ.  അതുചകേക്ടോണവ്  കേളനിയക്ടോക്കേക്ടോത്വം,
തമക്ടോശ പറയക്ടോത്വം.  വനിവരകക്കേടെനിനവ് ടെക്ടോകവ് ചുമതചമങനില് നല്ലെ ടെക്ടോകവ്  ഇവരനില്നനിനത്വം
പനിരനിചചടുക്കേക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുത്വം.  ഓകരക്ടോ  ദനിവസവുത്വം  പറയുന  വനിവരകക്കേടെനിനവ്  അങ്ങവ്
നനികുതനി ചുമത്തനിയക്ടോല് ഖജനക്ടോവനികലയ്ക്കവ് നല്ലെ വരുമക്ടോനത്വം ലഭനിക്കുത്വം.  ഒക്ടോകരക്ടോ ദനിവസവുത്വം
ഇവനിചടെ  യു.ഡനി.എഫവ്.  അത്വംഗങ്ങള്  അടെനിയനരപ്രകമയ അവതരണവുത്വം  വക്ടോക്കേഗൗട്ടവ്
പ്രസത്വംഗവുത്വം നടെതകമ്പക്ടോള് നമുക്കേക്ടോവശഖ്യമക്ടോയ പണത്വംകേനിട്ടുത്വം.  

കകേക്ടോണ്ഗസനിചന്റെ  തകേര്ചചയക്കുറനിചവ്  പറയുകമ്പക്ടോള്  നനിങ്ങള്  ഇങ്ങചന
അസതസരക്ടോകുനതവ്  എന്തുചകേക്ടോണക്ടോണവ്;  ഇനഖ്യയനിലക്ടോചകേ  കകേക്ടോണ്ഗസവ്
തകേരണചമനവ്  ആഗഹേനിക്കുനവരല്ലെ ഞങ്ങള്.  സതനത്വം  ചചെയനികേളുത്വം   നയപരമക്ടോയ
പനിഴവുകേളുമക്ടോണവ്    നനിങ്ങചള തകേര്ചയനികലയ്ക്കവ് എത്തനിചതവ്.  ബത്വംഗക്ടോളനില് 35 വര്ഷത്വം
ഭരനിചതനിചനക്കുറനിചവ് പറഞകല്ലെക്ടോ;  അധനികേക്ടോരത്വം നഷ്ടചപ്പെട്ട ഏതവ് സത്വംസക്ടോനത്തക്ടോണവ്
നനിങ്ങള് തനിരനിചവനതവ്.  പലയനിടെങ്ങളനിലത്വം  തുടെചനശക്കേചപ്പെട്ടനികല്ലെ;  വര്ഗശയതകയക്ടോടെവ്,
ബനി.ചജ.പനി.-യുചടെ രക്ടോഷശയകത്തക്ടോടെവ് സനനിയനികലര്ചപ്പെട്ടതനിചന്റെ ദുരനമക്ടോണവ് നനിങ്ങള്
അനുഭവനിക്കുനതവ്.  ഇവനിചടെ  കനരചത്ത  ശശ.  ചജയനിത്വംസവ്  മക്ടോതക്യു  വനിശദമക്ടോയനി
പറഞതുചകേക്ടോണവ്  ഞക്ടോന്  വനിശദശകേരനിക്കുനനില്ലെ.  നനിങ്ങള്  ഇകപ്പെക്ടോഴുത്വം  പക്ടോഠത്വം
പഠനിചനിട്ടനില്ലെ.  കേഴനിഞ അരുവനിക്കേര ചതരചഞടുപ്പെവ്   കേഖ്യക്ടോചമ്പയനിനവ്  മുന് മുഖഖ്യമനനി
ബനി.ചജ.പനി.-ക്കേവ്  ലനിഫവ്  ചകേക്ടോടുക്കുകേയക്ടോയനിരുനനികല്ലെ;  അതുകപക്ടോചല  കേഴനിഞ
അസത്വംബനി ഇലക്ഷചന്റെ കുട്ടനക്ടോടെവ്  പ്രസത്വംഗത്വം,  ശശ.  ഉമന് ചെക്ടോണനി ബനി.ചജ.പനി.-ചയ
സഹേക്ടോയനിക്കുന നനിലപക്ടോടെകല്ലെ സതശകേരനിചതവ്.  ഇകപ്പെക്ടോഴുത്വം കകേക്ടോണ്ഗസവ് സതശകേരനിക്കുന
നനിലപക്ടോടെവ്  ഒനവ്  പരനികശക്ടോധനിക്കൂ.   ശശ.  വരുണ് ഗക്ടോനനിചയക്കുറനിചവ്  ഇകപ്പെക്ടോള് ഒരു
ആകക്ഷപത്വം ഉയര്നവനനിട്ടുണവ്.  ബനി.ചജ.പനി.  കനതക്ടോവക്ടോണവ് അകദ്ദേഹേത്വം.  അകദ്ദേഹേചത്ത
ഹേണനി  ട്രേക്ടോപ്പെനില്ചപ്പെടുത്തനി  നമ്മുചടെ  രക്ടോജഖ്യത്തനിചന്റെ  പ്രതനികരക്ടോധ  രഹേസഖ്യത്വം
കചെക്ടോര്ത്തനിചയനക്ടോണവ് ആകക്ഷപത്വം.
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മനി  .   ചചെയര്മക്ടോന്  : പശസവ്.... അങ്ങയുചടെ സമയത്വം കേഴനിഞ.

ശശ  .    എ  .    പ്രദശപ്കുമക്ടോര്:  സര്,  ഞക്ടോന്  അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണവ്.
അതനിചനതനിചര ഒരക്ഷരത്വം പറയക്ടോന് കകേക്ടോണ്ഗസനിചന്റെ കനതൃതതത്വം തയ്യക്ടോറക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ;
നനിങ്ങളുചടെ  അഖനികലനഖ്യക്ടോ  കനതൃതതത്വം  ഒരു  പ്രതനികേരണത്വം  നടെത്തനികയക്ടോ;  അവനിചടെ
ഹേണനി  ട്രേക്ടോപ്പെക്ടോചണങനില്  ഇവനിചടെ  കസക്ടോളക്ടോര്  കുരുക്കേനില്ചപ്പെട്ടവ്  മുന്  മുഖഖ്യമനനി  ശശ.
ഉമന്  ചെക്ടോണനിചക്കേതനിചര  ഒരു  വനിധനി  പ്രസക്ടോവത്വം  ഉണക്ടോയനി.  അതനിചനക്കുറനിചവ്
ബനി.ചജ.പനി.-യുത്വം  മനിണ്ടുനനില്ലെകല്ലെക്ടോ;  ഇചതല്ലെക്ടോത്വം  ഒരു  പരസരധക്ടോരണയനിലളളതക്ടോണവ്.
നനിങ്ങള് ഇകപ്പെക്ടോഴുത്വം ആ നനിലപക്ടോടെവ് സതശകേരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഒരു മകതതര പക്ടോര്ട്ടനിചയന
പഴയ പക്ടോരമ്പരഖ്യകത്തക്ടോചടെ കകേരളത്തനിചലയുത്വം ഇനഖ്യയനിചല യുത്വം രക്ടോഷശയ മണ്ഡലത്തനില്
നനിലനനില്ക്കേണചമങനില്  ബനി.ചജ.പനി.-ചക്കേതനിരക്ടോയുള്ള,  ആര്.എസവ്.എസവ്.-
ചനതനിരക്ടോയുള്ള അതനിശകമക്ടോയ നനിലപക്ടോടെവ്  നനിങ്ങള് സതശകേരനികക്കേണനിവരുത്വം.   അതവ്
ഈ  നക്ടോടെനിചന്റെ  നനിലനനില്പ്പെനിനുകൂടെനി  ആവശഖ്യമക്ടോണവ്.  ഞങ്ങള്  സക്ടോധഖ്യമക്ടോയ
നനിലയനിചലക്ടോചക്കേ അതനിനവ് ശമനിക്കുനണവ്.  

മനി  .   ചചെയര്മക്ടോന്  :  പശസവ്... കേണ്ക്ലൂഡവ്.

ശശ  .    എ  .    പ്രദശപ്കുമക്ടോര്  : സര്,  ഒരു  കേക്ടോരഖ്യത്വംകൂടെനി  പറഞ  ഞക്ടോന്
അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  നനിങ്ങള്  സതഖ്യത്തനില്  എകന  ചപക്ടോളനികയണതക്ടോണവ്.
2004-ചല  ചതരഞടുപ്പെനില്  നനിങ്ങള്ക്കേവ്  ഭൂരനിപക്ഷമനില്ലെക്ടോയനിരുന.  ഇടെതുപക്ഷത്വം
നനിങ്ങകളക്ടോടെവ്  കനര്ക്കുകനര് മതരനിചവ് ജയനിചവനനിട്ടുകപക്ടോലത്വം ഈ നക്ടോടെനിചന്റെ തക്ടോലരഖ്യത്വം
പരനിഗണനിചചകേക്ടോണക്ടോണവ്  ഇടെതുപക്ഷത്വം  പനിന്തുണ  നല്കേനിയതവ്.  അത്തരത്വം  ഒരു
അനരശക്ഷത്വം  വനികേസനിപ്പെനിചതനിനവ്  ഹേര്കേനിഷന്  സനിത്വംഗവ്  സുര്ജനിത്തനികനക്ടോടെവ്  നന്ദനി
പറയണത്വം.  ഇചല്ലെങനില് അകന നനിങ്ങള് ചപക്ടോളനിഞടെനിയുമക്ടോയനിരുന.  പതചകേക്ടോല്ലെത്വം
മുമ്പുതചന  പതനത്തനിചലതമക്ടോയനിരുന.   അനവ്  നനിങ്ങള്ക്കേവ്  നനില്ക്കേക്ടോനുള്ള
ഊര്ജത്വം  നല്കേനിയതവ്  ഇടെതുപക്ഷമക്ടോചണനവ്  ഓര്മയുണക്ടോകേണത്വം.   ഞക്ടോന്  ഈ
ധനവനിനനികയക്ടോഗ ബല്ലെനിചന പനിന്തുണചചകേക്ടോണവ് അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുന.

ശശ  .    മുല്ലെക്കേര  രതക്ടോകേരന്  : സര്,  ഞക്ടോന്  ഈ  ധനവനിനനികയക്ടോഗ  ബനില്ലെനിചന
പനിന്തുണയ്ക്കുകേയക്ടോണവ്.  

മനുഷഖ്യന് മതങ്ങചള സൃഷ്ടനിച
മതങ്ങള് കദവങ്ങചള സൃഷ്ടനിച 

       മനുഷഖ്യനുത്വം മതങ്ങളുത്വം കദവങ്ങളുത്വംകൂടെനി 
     മണ്ണവ് പങ്കുവച മനസവ് പങ്കുവച. 
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 എനവ്  പക്ടോടെനിയതവ്  വയലക്ടോര്  രക്ടോമവര്മയക്ടോണവ്.  അകദ്ദേഹേത്തനിചന്റെ
ചെരമദനിനമക്ടോണനിനവ്.  അകദ്ദേഹേത്തനിചന്റെ  ആ  വരനികേള്ക്കേവ്  കദശശയ  അവക്ടോര്ഡവ്  കേനിട്ടനി.
അചതക്ടോരു  സനിനനിമക്ടോ  ഗക്ടോനമക്ടോചണങനിലത്വം  ഇനചത്ത  ഇനഖ്യയ്ക്കവ്  മുനനില്
പതനിചവയ്ക്കക്ടോവുന  മുദക്ടോവക്ടോകേഖ്യത്വംകപക്ടോലള്ള  കേവനിതയക്ടോണവ്.   അതുചകേക്ടോണവ്  വയലക്ടോര്
നമുക്കേവ്  നല്കേനിയ  ആ  വരനികേകളക്ടോടെവ്  നകവക്ടോതക്ടോനസങലങ്ങചള  കകേരളത്തനില്
കേരനിയക്ടോചതയുത്വം  ചപക്ടോലനിയക്ടോചതയുമനിരനിക്കേക്ടോന്  നശതനികേക്ടോണനിചതനിചന്റെ  സര്ശമുള്ള  ഒരു
ബഡ്ജറക്ടോണവ്  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  ധനകേക്ടോരഖ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിചടെ  അവതരനിപ്പെനിചതവ്.
വയലക്ടോറനിചന്റെ ചെരമദനിനത്വം മചറക്ടോനനിചന്റെ ഓര്മദനിനമക്ടോണവ്.  വയലക്ടോര് രകസക്ടോക്ഷനികേള്
മരനിചവശണതനിചന്റെ  70-ാം  വര്ഷത്വം  തനികേയുന  ദനിവസമക്ടോണനിനവ്.  ഒരക്ടോളനിചന്റെ
മരണദനിനവുത്വം  മചറക്ടോനനിചന്റെ  ഓര്മദനിനവുത്വംകചെര്ന  ആ  ദനിവസത്തനില്  ഭക്ടോസരന്
സക്ടോറക്ടോണവ് പറഞതവ്, 

                  "ഉയരുത്വം  ഞക്ടോന് നക്ടോടെക്ടോചകേ-
പ്പെടെരുത്വം ഞക്ടോചനക്ടോരു പുത്ത-
നുയനിര് നക്ടോടെനികനകേനിചക്കേക്ടോണ്ടു
യരുത്വം വശണ്ടുത്വം"

എനക്ടോണവ്.  അതനിചന്റെ സര്ശവുത്വം ഈ ബഡ്ജറനില് ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട ധനകേക്ടോരഖ്യ
വകുപ്പുമനനി ഉള്ചക്കേക്ടോണനിട്ടുണവ്.  ഈ നകവക്ടോതക്ടോന സങലങ്ങള് ഒരു ബഡ്ജറനിലൂചടെ
നനിലനനിര്തകേചയന  റനിസവ്  ഏചറടുതചകേക്ടോണക്ടോണവ്  മുഴുവന്  തുകേ  വലനിയ
കുഴപ്പെമനില്ലെക്ടോചത,  ഒട്ടുത്വംകചെക്ടോരക്ടോചത  കശഖരനിചവ്,  ഏറവുത്വം  നശതനിപൂര്വ്വമക്ടോയനി,
ജനപക്ഷമക്ടോയനി  കചെകരണവനനിചലത്തനിക്കുനതനിനവ്  ഈ  ഓണത്തനിനവ്  കകേരളത്തനില്
സക്ടോധനിചനിട്ടുണവ്.  കേഴനിഞ  നക്ടോലവര്ഷങ്ങളനില്  ഇല്ലെക്ടോത്ത  ഓണത്തനിചന്റെ
ചെക്ടോരുതയുള്ളതുചകേക്ടോണക്ടോണവ് ഈ ഓണത്തനിനവ് കേശുവണനി/കേയര് ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചടെ
തുടെങ്ങനി എല്ലെക്ടോ ചപന്ഷന്കേക്ടോരുചടെയുത്വം പക്ടോവചപ്പെട്ടവചന്റെയുത്വം വശട്ടനില് അഞ്ചുവര്ഷത്തനിനു
കശഷത്വം മക്ടോകവലനി വചനത്തനിയതവ്.  അതുചകേക്ടോണവ് ഈ ജനപക്ഷ ബഡ്ജറനിചന്റെ മക്ടോറത്വം
കകേരളത്തനില് പ്രകേടെമക്ടോയനിട്ടുണവ്.  ഓണത്തനിനവ് മക്ടോകവലനി എല്ലെക്ടോ വശട്ടനിലത്വം വനകപ്പെക്ടോള്
ബനി.ചജ.പനി.-ക്കേവ്  ഇഷ്ടചപ്പെട്ടനില്ലെ.   ഇവനിചടെ  ഒരു  ടെശചര്ക്കുത്വം  ശശ.  അമനിത്ഷക്ടോയ്ക്കുത്വം
ഇഷ്ടചപ്പെട്ടനില്ലെ.  അവര് പറഞതവ്,  ഓണചമനവ് പറഞക്ടോല് മക്ടോകവലനിയുചടെ ദനിനമല്ലെ,
വക്ടോമനചന്റെ  ദനിനമക്ടോചണനക്ടോണവ്.  ഓണത്വം  വക്ടോമനചന്റെ  ദനിനമക്ടോചണനവ്  പറയുകമ്പക്ടോള്
അതനിചലക്ടോരു  വര്ഗശയചവയുണവ്.  മനുഷഖ്യചന  അത്വംഗശകേരനിക്കേക്ടോത്ത  ഒരു
പ്രകതഖ്യകേതയുണവ്.   ഓണത്തനിചന്റെ  വലനിചയക്ടോരു പ്രകതഖ്യകേത  എനക്ടോചണനവചക്ടോല്,
കലക്ടോകേത്തനിചല  ഒരു  myth-ലമനില്ലെക്ടോത്ത  പ്രകതഖ്യകേത  മലയക്ടോളനികേളുചടെ  സതകേക്ടോരഖ്യ
അഭനിമക്ടോനത്വംകപക്ടോചല,  മകതതരതതത്തനിചന്റെ  ചകേക്ടോടെനിചൂടെനിയ  ഓണത്തനിനുണവ്.  അതവ്
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ചെരനിതത്തനില് ആദഖ്യമക്ടോയനി കദവത്വം വനില്ലെനുത്വം മനുഷഖ്യന് നക്ടോയകേനുമക്ടോയ കലക്ടോകേത്തനിചല
ഏകേ myth  ഓണത്തനിചന്റെ  myth  ആണവ്.  അതനില്  മക്ടോകവലനി  ചെവനിട്ടനിത്തക്ടോഴ
ചപ്പെടുചമങനിലത്വം  കദവമക്ടോണവ്  ചതറ്റുചചെയ്യുനതവ്.  അതുചകേക്ടോണവ്  തക്ടോഴചപ്പെട്ടവചന്റെ,
മനുഷഖ്യന്  സതഖ്യത്തനിനുകവണനി  കേക്ടോത്തനിരനിക്കുന  ദനിവസമക്ടോണവ്.  ഓണത്വം  ഇനചല
സത്വംഭവനിചതല്ലെ, നക്ടോചള വരക്ടോന് കപക്ടോകുനതക്ടോണവ്.  നക്ടോചള അങ്ങചന വരക്ടോന് കപക്ടോകുന
ഒരു സതപത്വം മലയക്ടോളനി കകേപനിടെനിചയര്തകമ്പക്ടോള്,  ആ സതപത്വം ഈ ബഡജ്റനിലണവ്.
ഇനചല  ചചെയ  ചതറ്റുകേള്  ഇല്ലെക്ടോതക്ടോകുന  ഒരു  നല്ലെ  നക്ടോകളക്കുകവണനിയുള്ള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്ടോണവ് ഈ ബഡ്ജറനിലള്ളതവ്.  അതുചകേക്ടോണവ് ഓണത്വം ചെവനിട്ടനിയവകന്റെതല്ലെ,
സതഖ്യത്തനിനുകവണനി  ചെവനിട്ടുചകേക്ടോണവ്  തക്ടോഴ്ന്നുകപക്ടോയവകന്റെതക്ടോണവ്.  അവന്  നക്ടോചള
ഉയര്നവരണചമനവ്  ആഗഹേനിക്കുന  മകതതരതതവുത്വം  ജനക്ടോധനിപതഖ്യവുത്വം
മക്ടോനവനികേതയുത്വം  ചകേക്ടോണ്ടുനടെക്കുന  ഒരു  ജനതയുചടെ  സതപമക്ടോണവ്  ഓണത്വം.  നമ്മുചടെ
നക്ടോടെനിചന്റെ  സക്ടോമൂഹേഖ്യജശവനിതത്തനിനവ്  ഈ  ബഡ്ജറനില്  അവതരനിപ്പെനിച  ഒരു  കേക്ടോരഖ്യത്വം
അങ്ങവ്  ശദ്ധനിക്കേണത്വം.  ഈ  ബഡ്ജറനില്  അവസക്ടോനത്വം  പറഞനനിര്ത്തനിയതവ്
ശശനക്ടോരക്ടോയണഗുരുവുത്വം അയ്യങക്ടോളനിയുത്വം ചെട്ടമ്പനിസതക്ടോമനിയുചമല്ലെക്ടോത്വം പടുതയര്ത്തനിയ ഒരു
നകവക്ടോതക്ടോനത്തനിചന്റെയുത്വം  ആ  നകവക്ടോതക്ടോനത്വം  സത്വംഭക്ടോവന  ചചെയ്യുന
മക്ടോനവനികേതയുചടെയുത്വം  നനിലനനിലനിനുകവണനിയക്ടോണവ്  ഒരു  ഭരണകൂടെത്വം  ചെനിനനികക്കേണതവ്
എനക്ടോണവ്.

നമള്  ഓകരക്ടോ  കപസയുത്വം  ചചെലവഴനിക്കുകമ്പക്ടോള്  ഓകരക്ടോ  കപസയുത്വം
സമക്ടോഹേരനിക്കുകമ്പക്ടോള് ചെനിനനികക്കേണതവ് ഇതക്ടോണവ്.  കേഴനിഞ ദനിവസത്വം ശശ.  വനി.  ഡനി.
സതശശന്  പ്രസത്വംഗനിചകപ്പെക്ടോള്  പറഞതവ്,  കേഗൗടെനിലഖ്യചന്റെ  ധനകേക്ടോരഖ്യ
മക്ടോകനജുചമന്റെനിചനക്കുറനിചക്ടോണവ്.  കേഗൗടെനിലഖ്യചന്റെ  ധനകേക്ടോരഖ്യ  മക്ടോകനജുചമന്റെനില്  അകദ്ദേഹേത്വം
പറഞതവ്  ശരനിയക്ടോണവ്,  പൂവനിനവ്  കനക്ടോവക്ടോചത  പൂവറനിയക്ടോചത  കവണത്വം  തുമ്പനികപക്ടോയനി
കതന് എടുക്കേക്ടോന്. പകക്ഷ ശശ. വനി. ഡനി. സതശശകനക്ടോടെവ് എനനിക്കേവ് കചെക്ടോദനിക്കേക്ടോനുള്ളതവ്,
ഇതനിചന്റെ കറകഷഖ്യക്ടോ തകേര്നക്ടോല് എനവ് ചചെയ്യുചമനക്ടോണവ്;  തുമ്പനിക്കേവ് കതന് കുടെനിക്കേക്ടോന്
ആവശഖ്യത്തനിനവ്  പൂവവ്  ഇചല്ലെങനില്  എന്തുചചെയ്യുത്വം?  സതഖ്യത്തനില്  കകേരളത്തനില്  ആ
പ്രതനിസനനിയുണവ്.  ഒരുപക്ടോടെവ്  തുമ്പനികേള് കതന് കുടെനിചതനിചന്റെ ചെരനിതത്വം കകേരളത്തനില്
യു.ഡനി.എഫവ്. ഭരണകേക്ടോലതണക്ടോയനിരുന.  ഞക്ടോന് അചതക്ടോനത്വം പറഞകപക്ടോകുനനില്ലെ.
പകക്ഷ ആവശഖ്യത്തനിനവ് തുമ്പനി  ഉണക്ടോയനിരനിക്കുകേയുത്വം കതന് കുടെനിക്കേക്ടോന് ആവശഖ്യത്തനിനവ്
പൂവവ്  ഇല്ലെക്ടോതനിരനിക്കുകേയുത്വം  ചചെയക്ടോല്  പുതനിയ  പൂക്കേചള  സൃഷ്ടനിക്കേക്ടോനുള്ള  ഒരു  കേര്മ
പദ്ധതനികൂടെനി  കകേരളത്തനിചന്റെ  പരനിസനിതനികയയുത്വം  മക്ടോനവനികേതകയയുത്വം  സക്ടോമൂഹേഖ്യ
അവസകയയുത്വം  സൃഷ്ടനിചചകേക്ടോകണ  നമുക്കേവ്  പൂക്കേചളകൂട്ടനി  ഉള്ള  തുമ്പനികേള്ക്കേവ്,
പൂക്കേള്ക്കേവ് കനക്ടോവക്ടോചത കതന് കുടെനിക്കേക്ടോനുള്ള ഒരനരശക്ഷത്വം ഉണക്ടോക്കേക്ടോന് സക്ടോധനിക്കൂ. 
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ശശ.  ചകേ.  മുരളശധരന്  പ്രസത്വംഗനിചകപ്പെക്ടോള്  അവസക്ടോനത്വം  പറഞ,  ഇകപ്പെക്ടോള്
എല്ലെക്ടോവരുത്വം ഒറനക്ടോമത്തനിലക്ടോണവ് അതവ് കേനിഫ്ബനിയക്ടോയ നമനഃ എനക്ടോണവ്. എന്തുചകേക്ടോണവ്
അങ്ങചനവന?  സതഖ്യത്തനില്  കകേരളത്തനിചന്റെ  അനരശക്ഷത്തനില്  അങ്ങചനചയക്ടോരു
പ്രതനിസനനിയനിചലത്തക്ടോന്  എനക്ടോണവ്  കേക്ടോരഖ്യത്വം?  കേഴനിഞ  ബഡ്ജറവ്
അവതരനിപ്പെനിക്കുകമ്പക്ടോള്, ഈ ധനകേക്ടോരഖ്യ വകുപ്പുമനനി ധനകേക്ടോരഖ്യത്തനിചന്റെ കേക്ടോരഖ്യത്തനില്,
ജനപക്ഷത്തനിചന്റെ  കേക്ടോരഖ്യത്തനില്,  മക്ടോനവനികേതയുചടെ  കേക്ടോരഖ്യത്തനില്  മനിടുക്കേനക്ടോചണനവ്
തര്ക്കേമനില്ലെ.  പചക്ഷ  ഇവനിചടെയുള്ള  തര്ക്കേചമനക്ടോചണനവചക്ടോല്,  അങ്ങവ്
പരക്ടോജയചപ്പെട്ടുകപക്ടോകുചമനതക്ടോണവ്.  പരക്ടോജയചപ്പെടെക്ടോതനിരനിക്കേക്ടോന് പ്രക്ടോര്തനിക്കേണത്വം.  ഒരു
പക്ടോലത്തനിചന്റെ  മുനനില്  ഒരു കേര്ഷകേന്  വനനനിന  പഴയ കേഥയുണവ്.  കേര്ഷകേന്
വനനനിനതവ് ഒരു കുട്ട ചനല്ലുത്വം ഒരു കുറുക്കേനുത്വം ഒരു കകേക്ടോഴനിയുമക്ടോയക്ടോണവ്.  പചക്ഷ ആ
പക്ടോലത്തനിലൂചടെ ഒരക്ടോളുമക്ടോയനി മക്ടോതകമ കേടെക്കേക്ടോന് പറ്റൂ.   മൂചനണ്ണത്തനിചനയുത്വം കചെര്ത്തവ്
നടെനക്ടോല്  വശണുകപക്ടോകുത്വം.  അത്തരത്വം  ഒരു  പ്രതനിസനനി  കകേരളത്തനിചല  ധനകേക്ടോരഖ്യ
വകുപ്പുമനനിക്കുണവ്.  പചക്ഷ ആ പ്രതനിസനനി മറനികേടെക്കുകേയക്ടോണവ്.  മറനികേടെക്കുകമ്പക്ടോള്
ഇങ്ങചനചയക്ടോരു  നൂല്പ്പെക്ടോലത്തനിലൂചടെ  ഭരണകേക്ഷനിക്കുകവണനി  മക്ടോതമല്ലെ,
പ്രതനിപക്ഷത്തനിനുത്വം  കകേരളത്തനിനുത്വംകവണനി  ഒറയ്ക്കവ്  ഒരു  ചുമടുമക്ടോയനികപക്ടോകുന  ഈ
ധനകേക്ടോരഖ്യ  വകുപ്പുമനനി മറനിഞവശഴണചമനവ്  പ്രക്ടോര്തനിക്കേരുതവ്,   നടെനനശങ്ങകണ
അക്കേചരചയത്തകണ  എനവ്  പ്രക്ടോ ര്തനിക്കേണത്വം.  കേക്ടോരണത്വം,  ഇതവ്  കകേരളത്തനിചന്റെ
ആവശഖ്യമക്ടോണവ്.  അനവ്  ആ  കേര്ഷകേന്  ഒരുമനിചവ്  ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്
കേഴനിയക്ടോത്തതനിനക്ടോല്  അതനിചന  മറനികേടെനതവ്  എങ്ങചനചയനക്ടോല്,  ചനലവ് ല
ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയക്ടോല്  കുറുക്കേന്  കകേക്ടോഴനിചയ  പനിടെനിക്കുത്വം  കുറുക്കേചന  ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയക്ടോല്
ചനലവ് ല  കകേക്ടോഴനി തനിനത്വം ഒറയ്ക്കവ് ഒറയ്കക്കേ ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന് ഒക്കൂ.  അയക്ടോള് ആദഖ്യത്വം
കകേക്ടോഴനിചയ  ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി  അക്കേചര  നനിര്ത്തനി.  അകപ്പെക്ടോള്  കുറുക്കേന്  ചനലവ് ല
തനിനകേയനില്ലെ.  പനിനശടെവ്  ചനലവ് ല  ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി  അകപ്പെക്ടോള്  കകേക്ടോഴനിചയ  തനിരനിചവ്
ചകേക്ടോണ്ടുവന.  പനിനശടെവ് കുറുക്കേചന അക്കേചര ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി നനിര്തകേയുത്വം പനിനശടെവ്
വശണ്ടുത്വം  കകേക്ടോഴനിചയ  ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുകേയുത്വം  ചചെയ്തു.   അങ്ങചനയക്ടോണവ്  അയക്ടോള്
രക്ഷചപട്ടതവ്.   അങ്ങചനചയക്ടോരു റനിസനിലക്ടോണവ്  ഇവനിചടെചത്ത കേക്ടോരഖ്യവുത്വം.  നമുക്കേവ്  ഈ
പക്ടോലത്വം  കേടെക്കേണത്വം,  ഈ  സക്ടോമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനി  മറനികേടെക്കേണത്വം,  ഒപ്പെത്വം
ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശന് പറഞതുകപക്ടോചല പക്ടോവചപ്പെട്ടവചന കനക്ടോവനിക്കേക്ടോതനിരനിക്കേണത്വം.
എടുകക്കേണവനനില്നനിനവ്  മക്ടോകനിമത്വം  എടുക്കേണത്വം.  ശശ.  ചകേ.  കൃഷ്ണന്കുട്ടനി  ചെനില
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  പറഞ.   പലതുത്വം  ആകലക്ടോചെനിക്കേണത്വം.   പനിരനിക്കേക്ടോവുനതവ്  മുഴുവന്
പനിരനിക്കേണത്വം.   യു.ഡനി.എഫവ്.  ഭരണകേക്ടോലത്തവ്  സത്വംഭവനിചതവ്  എനക്ടോചണനവചക്ടോല്,
അങ്ങചന പനിരനിക്കേക്ടോന് കേഴനിഞനില്ലെ. ഇകപ്പെക്ടോഴുത്വം ചവല്ലുവനിളനിയുണവ്.  
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സക്ടോമ്പത്തനികേ  മക്ടോന്ദഖ്യത്വം  നനിലനനില്ക്കുകേയക്ടോണവ്.  കകേരളത്തനില്നനിനവ്
പുറതകപക്ടോയവര്   അയയ്ക്കുന  പണവുത്വം  റബ്ബറനിചന്റെ  വനിലയുമക്ടോണവ്  കകേരളത്തനിചന്റെ
ഏറവുത്വം വലനിയ സമ്പത്തവ്. ഇചതല്ലെക്ടോത്വം തകേര്നനനില്ക്കുന സമയത്തവ് വക്ടോങ്ങല്കശഷനി
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കേണചമങനില് കേഴനിഞ ഓണക്കേക്ടോലചത്തകപ്പെക്ടോചല പക്ടോവചപ്പെട്ടവചന്റെ കേയ്യനില്
ആവശഖ്യത്തനിനവ്  പണമുണക്ടോകേണത്വം.  പണമുണക്ടോകുചമനവ്  ഉറപ്പെനിചവ്  മുകനക്ടോട്ടുനശങ്ങനി,
കലക്ടോകേത്വം  പ്രതനിസനനിയനില്ചപ്പെട്ടവ്  തശപനിടെനിക്കുകമ്പക്ടോള്  ഇവനിചടെ  മഴനനചവ്  ഒരു
കുളനിരുണക്ടോക്കേണചമനവ്  വനിചെക്ടോരനിചക്ടോല്  അതവ്  വലനിയ  റനിസക്ടോണവ്.  ആ  റനിസക്ടോണവ്
ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  ധനകേക്ടോരഖ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഏചറടുക്കേക്ടോന്  ശമനിക്കുനതവ്. അതനിനവ്
ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  മുഖഖ്യമനനി  പറഞതുകപക്ടോചല  നമ്മുചടെ  ചപക്ടോതുസമ്പത്തവ്
കദശസക്ടോല്ക്കേരനിക്കേണത്വം.  അതനിചന്റെ  വരുമക്ടോനത്വം  സമൂഹേത്തനിനവ്  കേനിട്ടണത്വം.  അതവ്
അര്ഹേതചപ്പെട്ടവനവ് കേനിട്ടുചമനവ് ഉറപ്പെക്ടോക്കേണത്വം. നമ്മുചടെ വനിദഖ്യക്ടോഭഖ്യക്ടോസ കമഖലചയ കലക്ടോകേ
നനിലവക്ടോരത്തനിചലത്തനിക്കേണത്വം.  അചല്ലെങനില്  നമ്മുചടെ  യഗൗവ്വനത്തനിനവ്  കലക്ടോകേകത്തക്ടോടെവ്
മതരനിക്കേക്ടോന്  ചകേലനില്ലെക്ടോതക്ടോകുത്വം.  അതനിനക്ടോയനി  ഇകപ്പെക്ടോള്  മുടെക്കുന  പണത്വം  നക്ടോചള
കേനിട്ടുചമനവ് ഉറപ്പെക്ടോണവ്.  കലക്ടോകേത്തവ് ആകരക്ടോടുത്വം മതരനിക്കേക്ടോന് കേഴനിയുന ഒരു യഗൗവ്വനത്വം
നക്ടോചള  ഉണക്ടോയനിചല്ലെങനില്  കകേരളവുത്വം  കകേരളത്തനിചന്റെ  നകവക്ടോതക്ടോനവുത്വം
തകേര്നകപക്ടോകുത്വം.  നമുക്കേവ്  സതപത്വംകേക്ടോണക്ടോവുന  ഒരു യഗൗവ്വനചത്ത  സൃഷ്ടനിക്കേണത്വം.
കപടെനിചപ്പെടുതത്വംവനിധമക്ടോണവ് ഇനവ് കറക്ടോഡനില്ക്കൂടെനി ചചബകക്കേക്ടോടെനിക്കുനതവ്.  ഇടെതവചവ്
വലതമക്ടോറനി  കേളരനിചയക്ടോചക്കേ  കേക്ടോണനിചവ്,  പനിചന  ചമഡനിക്കേല്  കകേക്ടോകളജനിലക്ടോണവ്
കേക്ടോണുനതവ്.  ചചെറുപ്പെക്കേക്ടോരക്ടോയ  നക്ടോലക്ടോയനിരത്തനിലധനികേത്വംകപരക്ടോണവ്  ഒരുവര്ഷത്വം
മരനിക്കുനതവ്.  അതനിനുള്ള പ്രധക്ടോനകേക്ടോരണത്വം അവനവ് സതപമനില്ലെക്ടോത്തതുത്വം  ജശവനിതചത്ത
കുറനിചത്വം  ബന്ധുക്കേചളക്കുറനിചത്വം  കേരുതലനില്ലെക്ടോത്തതുമക്ടോണവ്.  ആ  കേരുതലണക്ടോക്കേക്ടോന്
വനിദഖ്യക്ടോഭഖ്യക്ടോസത്തനികന കേഴനിയൂ,  അതനിചന്റെ കലക്ടോകേനനിലവക്ടോരത്തനിനുത്വം മകനക്ടോഹേക്ടോരനിതയ്ക്കുകമ
കേഴനിയൂ. അങ്ങചനചയക്ടോനവ് സൃഷ്ടനിക്കേക്ടോന് ശമനിക്കുകമ്പക്ടോള് അചതല്ലെക്ടോത്വം എല്.ഡനി.എഫവ്.-
കേക്ടോരല്ലെ,  എല്.ഡനി.എഫവ്.-ഉത്വം  യു.ഡനി.എഫവ്.-ഉത്വം  ഇചതക്ടോനമല്ലെക്ടോത്ത  മനുഷഖ്യരക്ടോണവ്.
പകക്ഷ  അവര്ചക്കേല്ലെക്ടോത്വം  മുന്പനില്  നമള്  കനരചത്ത  പറഞതുകപക്ടോചല
വക്ടോമനകന്റെതക്ടോണവ്  ഓണചമനവ്  പറയുകമ്പക്ടോള്,  മക്ടോകവലനി  അവനിചടെയനില്ലെ
എനപറയുകമ്പക്ടോള് എതനിര്ക്കേക്ടോന് ഒരുമനിചണക്ടോവണത്വം. നകവക്ടോതക്ടോനത്തനിചന്റെ നനകേള്
പൂക്കേക്ടോനുള്ള  ചവള്ളവുത്വം  വളവുത്വം  കകേരളത്തനിനവ്  നല്കേണത്വം.  എല്ലെക്ടോമക്ടോചയനവ്  ഞക്ടോന്
പറയുനനില്ലെ.  അതനിചന്റെ  സര്ശമുള്ള,  യു.ഡനി.എഫവ്.-ചന്റെ  കേക്ടോലചത്ത  ചതറ്റുകേള്
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തനിരുത്തനിയുള്ള,  കേളങങ്ങള് വനതവ് ഇല്ലെക്ടോതക്ടോക്കേനി,  കചെക്ടോരക്ടോചത എല്ലെക്ടോത്വം ഖജനക്ടോവനില്
കേനിട്ടക്ടോവുന  തരത്തനില്,  അതനില്  നശതനിപൂര്വ്വമക്ടോയനി  വനിതരണത്വം  നടെത്തക്ടോവുന
തരത്തനില് ഒരു മക്ടോനവനികേതയുകടെയുത്വം മകതതരതതത്തനികന്റെയുത്വം നകവക്ടോതക്ടോനത്തനികന്റെയുത്വം
സര്ശമുള്ള  ബഡ്ജറക്ടോണനിതവ്.  അതുചകേക്ടോണവ്  ഈ  ധനക്ടോഭഖ്യര്തനചയ  എല്ലെക്ടോ
അര്തത്തനിലത്വം പനിന്തുണചചകേക്ടോണവ് അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുന.         

ശശ  .   പനി  .   ചകേ  .   കുഞക്ടോലനിക്കുട്ടനി: സര്, ഈ ധനവനിനനികയക്ടോഗ ബനില്ലെനിചന ഞക്ടോന്
എതനിര്ക്കുകേയക്ടോണവ്.  പുതനിയ സര്ക്കേക്ടോരനിനവ് ഒരു അകപ്രക്ടോചവ് ഇതുവചര ചചകേവനനിട്ടനില്ലെ.
ഒരു  പനിടെനിത്തത്വം  കേനിട്ടനിയനിചല്ലെനക്ടോണവ്  എനനിക്കേവ്  കതക്ടോനനതവ്.  ആചകേ  ഒരുമക്ടോതനിരനി
നനിലക്ടോവത്തവ്  കകേക്ടോഴനികേചള  വനിട്ടതുകപക്ടോചല  കേനിടെനതനിരനിയുന  ഒരു സതഭക്ടോവമക്ടോണവ്
കേക്ടോണുനതവ്.  ഞങ്ങള് കകേരളത്തനിചന്റെ  കേക്ടോതലക്ടോയ പ്രശ്നങ്ങള് അനചചലസവ്  ചചെയവ്,
വഖ്യകതകയക്ടോടുകൂടെനി  ആദഖ്യത്വംതചന  നൂറുദനിന  പരനിപക്ടോടെനി  പ്രഖഖ്യക്ടോപനിച.  നൂറവ്
ദനിവസത്തനിനുള്ളനില്  ഇന  റനിസള്ട്ടുണക്ടോക്കുചമനവ്  പറഞനിരുന.  ഇകപ്പെക്ടോഴചത്ത
മനനിമക്ടോരനില്  കുകറകപ്പെര്  പുതനിയ  ആളുകേളക്ടോണവ്.  കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്  പഠനിക്കേക്ടോന്  കുറചവ്
സമയചമടുക്കുത്വം.  അതവ്  നല്ലെതക്ടോണവ്.  പകക്ഷ  പ്രശ്നത്വം  എനക്ടോചണനവചക്ടോല്  ഈ
ഹേണനിമൂണ് പശകരഖ്യഡവ് ഇകപ്പെക്ടോഴങ്ങവ് തശരുത്വം.  നനിങ്ങള് ജശവനിതയക്ടോഥക്ടോര്തഖ്യത്തനികലയ്ക്കവ്
വരണത്വം.  ഇകപ്പെക്ടോഴുത്വം  ആലസഖ്യത്തനില്  ഇരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  പുതനിയ  സര്ക്കേക്ടോരനിനവ്
പുതനിചയക്ടോരു  അകപ്രക്ടോചനില്ലെ.  കേക്ടോരഖ്യങ്ങചള  ആ  രശതനിയനില്  കേക്ടോണുനമനില്ലെ.
ഇവനിചടെവനക്ടോല്  എല്ലെക്ടോത്വം  ശരനിയക്ടോക്കേനിത്തരക്ടോത്വം  എനപറഞക്ടോണവ്  നനിങ്ങള്  വനതവ്.
ഇകപ്പെക്ടോള്  ശരനിയക്ടോയനിരുനതുകപക്ടോലത്വം  ഇചല്ലെനമക്ടോതമല്ലെ  സക്ടോമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനി
രൂക്ഷമക്ടോണവ്.  സക്ടോമ്പത്തനികേ കേക്ടോരഖ്യങ്ങള് പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്,  ഇകപ്പെക്ടോഴചത്ത കേനിഫ്ബനി,
അതവ് പറയക്ടോന്തചന കുറച പ്രയക്ടോസമക്ടോണവ്.  കേനിഫ്ബവ് എനപറയകണക്ടോ കേനിഫ്ബനി
എനപറയകണക്ടോ  എചനനനിക്കേറനിയനില്ലെ.  ഏതക്ടോയക്ടോലത്വം  ശരനി  കേനിഫ്ബനി  വരചട്ട
എനക്ടോണവ്  പറയുനതവ്.  നക്ടോട്ടനിന്പുറചത്തക്ടോരു  ചചവദഖ്യരുണവ്.  അകദ്ദേഹേത്തനിചന്റെ  കേഥ
പറഞതുകപക്ടോചലയക്ടോണവ്.  അകദ്ദേഹേത്തനിചന്റെ  അടുത്തവ്  പനനി  പനിടെനിചചചെനക്ടോലത്വം
വയറശനകപക്ടോക്കേനിനവ്  ചചെനക്ടോലത്വം  ഒരു  കേഷക്ടോയത്വം  കേക്ടോചനിത്തരക്ടോചമനവ്  പറയുത്വം.
അതുകപക്ടോചല  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  ധനകേക്ടോരഖ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഇകപ്പെക്ടോള്  എന്തുപറഞക്ടോലത്വം
കേനിഫ്ബനി  വരചട്ട,  കേനിഫ്ബനി  വരചട്ട  എനപറയുകേയക്ടോണവ്.  കേനിഫ്ബനി  എനക്ടോണവ്
വരുനതവ്,  എങ്ങചനയക്ടോണവ്  വരുനതവ്  എനള്ളതവ്  അറനിയനില്ലെ.  നനിങ്ങളക്ടോദഖ്യത്വം
ചഎഡനികയക്ടോളജനിയുചടെ  ഹേക്ടോത്വംഗവ്ഓവറനില്നനിനവ്  ഉണരണത്വം.  എനക്ടോകല
ശരനിയക്ടോവുകേയുള.  ഇനചല ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  മുഖഖ്യമനനി ഇവനിചടെ  പ്രസത്വംഗനിചകപ്പെക്ടോള്
എ.ഡനി.ബനി.-ചയക്കുറനിചവ്  കുകറ  കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്  പറഞ.  അതവ്  നനിങ്ങളുചടെ  രക്ടോഷശയ
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വശക്ഷണമക്ടോയനിരനിക്കേക്ടോത്വം.  പകക്ഷ  ഫണവ്  എവനിചടെനനിനവ്  വക്ടോങ്ങനിയക്ടോലത്വം  അതവ്
കലക്ടോണക്ടോണവ്.  പലനിശസഹേനിതത്വം  തനിരനിചചകേക്ടോടുക്കേണത്വം,  കേനിഫ്ബനി  ആയക്ടോലത്വം
ചകേക്ടോടുക്കേണത്വം.  പകത്തക്ടോ പനകണക്ടോ,  എതശതമക്ടോനമക്ടോണവ് പലനിശ? എ.ഡനി.ബനി.-യുകടെതവ്
കുറചകൂടെനി പലനിശ കുറവക്ടോയനിരുന എനക്ടോണവ് എനനിക്കേവ് കതക്ടോനനതവ്.  ഇതവ് കേനത്ത
പലനിശകയക്ടോടുകൂടെനി തനിരനിചചകേക്ടോടുക്കേണത്വം. ഇനചല ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട മുഖഖ്യമനനി ഇവനിചടെ
വചതവ് ഒരു കഡക്ടോകേക്യുചമന്റെക്ടോണവ്. അതവ് നനിങ്ങളുചടെ രക്ടോഷശയ വശക്ഷണമക്ടോണവ്.

ചപക്ടോതുമരക്ടോമതത്വം രജനികസ്ട്രേഷനുത്വം വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ജനി  .    സുധക്ടോകേരന്):  സര്,
കേനിഫ്ബനി  വനകേഴനിഞ.  അമ്പലപ്പുഴ-തനിരുവല്ലെ-ശബരനിമല  കറക്ടോഡനിചന്റെ  പണനി
കേനിഫ്ബനി വഴനി തുടെങ്ങനി. 

പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവര്ഗ  പനികനക്ടോക്കേസമുദക്ടോയകക്ഷമവുത്വം  നനിയമവുത്വം
സക്ടോത്വംസക്ടോരനികേവുത്വം പക്ടോര്ലചമന്റെറനികേക്ടോരഖ്യവുത്വം വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   ചകേ  .   ബക്ടോലന്): സര്,
കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനവ് പട്ടനികേജക്ടോതനി/പട്ടനികേവര്ഗ വനിഭക്ടോഗത്തനിചന്റെ കഹേക്ടോസ്റ്റലകേള്ക്കേക്ടോയനി
250 കകേക്ടോടെനി രൂപയുചടെ എ.എസവ്. ലഭനിചനിട്ടുണവ്.

ശശ  .    പനി  .    ചകേ  .    കുഞക്ടോലനിക്കുട്ടനി:  സര്,  നല്ലെ കേക്ടോരഖ്യമക്ടോണവ്.  കേനിഫ്ബനി എത്തനി
എനറനിഞതനില്  സകനക്ടോഷമുണവ്.  ഞക്ടോന്  പറയക്ടോന്  കപക്ടോകുന  കപക്ടോയനിന്റെവ്  കവചറ
ഒനക്ടോണവ്.  കേനിഫ്ബനിയുചടെ കേഥ അവസക്ടോനത്വം എനക്ടോകുചമനവ് ഞക്ടോന് പറയക്ടോത്വം.  ഞക്ടോന്
വഖ്യവസക്ടോയ  വകുപ്പുമനനി  ആയനിരുന  സമയത്തവ്  പത-പനണവ്  ശതമക്ടോനത്തനിനവ്
പ്രകതഖ്യകേ  കലക്ടോചണടുത്തവ്  വഖ്യവസക്ടോയ  വകുപ്പെനില്  കുറചവ്  കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്  ചചെയ്ചതനത്വം
കവചറ  ഒരു  വകുപ്പെനിലത്വം  എ.ഡനി.ബനി.  കലക്ടോണുത്വം  എത്വം.ജനി.എഫവ്.-ഉത്വം  ഒചക്കേ  എടുത്തവ്
ഒനത്വം  ചചെയനിചല്ലെനത്വം  ഇനചല  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  മുഖഖ്യമനനി  പ്രസത്വംഗനിചകപ്പെക്ടോള്
പറഞ.  ഞക്ടോന്  പറയുനതവ്  കവചറക്ടോരു സത്വംഗതനിയക്ടോണവ്.  ഈ കപക്ടോക്കുകപക്ടോയക്ടോല്,
നനിങ്ങള്  ചഎഡനികയക്ടോളജനിയുചടെ  ഹേക്ടോത്വംഗവ്ഓവറനില്  കേനിടെനവ്  പുതനിയ
യക്ടോഥക്ടോര്തഖ്യങ്ങചളചയക്ടോനത്വം  കേക്ടോണക്ടോചത  അഞ്ചുവര്ഷത്വം  പക്ടോഴക്ടോക്കേനിക്കേളയുചമനക്ടോണവ്
എനനിക്കേവ്  പറയക്ടോനുള്ളതവ്.  കേക്ടോരണത്വം നനിങ്ങള്ക്കേവ് എവനിചടെനനിനക്ടോണവ്  പണത്വം;  പണത്വം
ഉണക്ടോക്കേക്ടോനുള്ള ഒരു മക്ടോര്ഗവുത്വം ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട ധനകേക്ടോരഖ്യ വകുപ്പുമനനി കഡക്ടോ. ടെനി. എത്വം.
കതക്ടോമസവ്  ചഎസകേവ്  ഇതുവചര  ആകലക്ടോചെനിചനിട്ടനില്ലെ.  പണത്വം  ഇല്ലെക്ടോത്ത  കേളനിയക്ടോണവ്.
കേനിഫ്ബനി വരചട്ട. കേനിഫ്ബനി  എത്തനിചയചനക്ടോചക്കേ പറയുന. കേനിഫ്ബനി വനക്ടോല് ഒരു
കേണക്കുണവ്. അതനിനപ്പുറകത്തയ്ക്കവ് കപക്ടോകേനില്ലെ. എ.ഡനി.ബനി. കലക്ടോണ് കുറഞ പലനിശയ്ക്കവ്
കേനിട്ടുനതനിചനക്കുറനിചള്ള  കുകറ  നനിബനനകേചള  സത്വംബനനിചക്ടോണവ്  ഇനചല
ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  മുഖഖ്യമനനി  വനിമര്ശനിചതവ്.  നല്ലെ  കസക്ടോഗനക്ടോണവ്.  അതനിങ്ങചന
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പറഞചകേക്ടോണനിരനിക്കേക്ടോത്വം.  പകക്ഷ  യഥക്ടോര്തത്തനില്  എനക്ടോണവ്?  റശസ്ട്രേക്ചെറനിത്വംഗവ്,
ഡഗൗണ്ചചസസനിത്വംഗവ്  -  ചചെലവുചുരുക്കേല് ഇചതക്ടോനമനില്ലെക്ടോചത,  കേനിഫ്ബനിയുചടെ ഫണവ്
കകേരളത്തനിചന്റെ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുത്വം  മറ്റുത്വം  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വകുപ്പെനികന്റെയുത്വം
ചപക്ടോതുമരക്ടോമത്തവ്  വകുപ്പെനികന്റെയുത്വം  ഒചക്കേ പണനികേള് ചചെയ്യക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുചമനക്ടോകണക്ടോ
അങ്ങവ് കേരുതുനതവ്?   നനിതഖ്യനനിദക്ടോന ചചെലവനിനവ്  കേക്ടോശനില്ലെക്ടോത്ത ഒരുത്തചന്റെ കേയ്യനില്
ഏതവ്  കേക്ടോശവ്  കേനിട്ടനിയക്ടോലത്വം അതവ്  അവന് കേണതനിനവ്  ചചെലവക്ടോക്കേനികല്ലെ;  നനിതഖ്യനനിദക്ടോന
ചചെലവനിനവ്  വകേയനിചല്ലെങനില്പ്പെനിചന  കേനിട്ടനിയ  പണത്വം  ചചെലവക്ടോക്കുകേയല്ലെക്ടോചത  എന്തു
ചചെയ്യുത്വം?

ശശ  .   എ  .   ചകേ  .   ബക്ടോലന്:  അതവ് ചകേക്ടോടുക്കേക്ടോന് പക്ടോടെനില്ലെ എനക്ടോണവ് നനിയമത്വം.

ശശ  .    പനി  .    ചകേ  .    കുഞക്ടോലനിക്കുട്ടനി:  സര്,  നനിയമത്വം എഴുതനിവചനിട്ടവ് കേക്ടോരഖ്യമനില്ലെ.  ആ
പണത്വം  മുഴുവന്  ശമ്പളത്തനിനുത്വം  ചപന്ഷനുത്വം  ചകേക്ടോടുത്തവ്  ബക്ടോക്കേനിയുള്ളതവ്  മറവ്
കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്ക്കേക്ടോയനി  കപക്ടോകുത്വം.  ഇകപ്പെക്ടോള്  ചകേ.എസവ്.ആര്.ടെനി.സനി.  മക്ടോതചമടുത്തക്ടോന്
മതനിയകല്ലെക്ടോ. ചകേ.എസവ്.ആര്.ടെനി.സനി.-യനില് ശമ്പളകത്തക്കേക്ടോള്ക്കൂടുതല് തുകേ കവണതവ്
ചപന്ഷനക്ടോണവ്.  1984-ല്  ഒരു  മുദക്ടോവക്ടോകേഖ്യത്തനിചന്റെ  കൂചടെകപ്പെക്ടോയനി
ഏര്ചപ്പെടുത്തനിയതക്ടോണവ് ചപന്ഷന്. ഇകപ്പെക്ടോള് ശമ്പളവുത്വം മുടെങ്ങനി, ചപന്ഷനുത്വം മുടെങ്ങനി.
അവസക്ടോനത്വം  ചകേ.എസവ്.ആര്.ടെനി.സനി.  തചന  തകേരുന  സനിതനിയക്ടോയനി.
ഡഗൗണ്ചചസസനിത്വംഗവ് ഒനത്വം പക്ടോടെനില്ലെ എനള്ളതവ് നചല്ലെക്ടോരു മുദക്ടോവക്ടോകേഖ്യമക്ടോണവ്.  പകക്ഷ
എചന്റെ കപക്ടോയനിന്റെവ് ഇതക്ടോണവ്, പുതനിയ സര്ക്കേക്ടോരനിനവ് ഒരു പനിടെനിത്തവുത്വം കേനിട്ടനിയനിട്ടനില്ലെ. ഒരു
അകപ്രക്ടോചനില്ലെ.  കകേരളത്തനില്  ഗുരുതരമക്ടോയ  ഒരുപക്ടോടെവ്  പ്രശ്നങ്ങളുണവ്.  നനിങ്ങളുചടെ
ചപര്കഫക്ടോമന്സനിചന്റെ കേക്ടോരഖ്യമക്ടോചണന പറഞചകേക്ടോണവ് നമുക്കേനിതവ്  വനിടെക്ടോമക്ടോയനിരുന.
ഇകപ്പെക്ടോള് അതല്ലെ. ഗുരുതരമക്ടോയ പ്രശ്നങ്ങളുണവ്. അഞ്ചുചകേക്ടോല്ലെത്വം ഭരനിക്കേക്ടോനുള്ള അവസരത്വം
ലഭനിചനിരനിക്കുനതവ്  നനിങ്ങള്ക്കേക്ടോണവ്.  ഞങ്ങള്ക്കേല്ലെ.  ഞങ്ങള്ചക്കേക്ടോരു
അകപ്രക്ടോചണക്ടോയനിരുന.  ഞങ്ങള്  ഇന്ഫക്ടോസ്ട്രേക്ചറനില്  നല്ലെ  പുകരക്ടോഗതനി
ഉണക്ടോക്കേനിയനിട്ടുണവ്.  ചഎ.ടെനി.-യനില്  നല്ലെ  പുകരക്ടോഗതനിയുണക്ടോക്കേനിയനിട്ടുണവ്.  അതനിചന്റെ
ഫലത്വം  ഇകപ്പെക്ടോള് കകേരളത്തനിനവ്  കേനിട്ടുനണകല്ലെക്ടോ.  ഇനചല മുഖഖ്യമനനി പറഞ,  ഒരു
ബനിലഖ്യന് എനളളതവ് രണവ് ബനിലഖ്യനക്ടോക്കുചമനവ്.

അതുകപക്ടോചല  എത്വംകപക്ടോയ്ചമന്റെവ്  -  കേഴനിഞ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലത്തവ്
ചടെകകക്ടോപക്ടോര്ക്കേനിചലക്ടോചക്കേ  എത  ആളുകേള്ക്കേക്ടോണവ്  കജക്ടോലനി  കേനിട്ടനിയതവ്.
സത്വംശയമുചണങനില്  അകനതഷനിചകനക്ടോക്കേ  ക.  ഞക്ടോന്  പറയുനനില്ലെ,
ചടെകകക്ടോപക്ടോര്ക്കേനിചന്റെയുത്വം  ഇന്കഫക്ടോപക്ടോര്ക്കേനികന്റെയുത്വം   കഗറനിനുമുനനില്  നനിനക്ടോല്
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അവനിചടെനനിനവ്  പുറതവരുനവചരക്കേക്ടോണക്ടോത്വം.  അചതക്ടോചക്കേ  കുറുക്കേന്
കമഞനടെനനിരുന  സലമകല്ലെ;  കേക്ടോലനിക്കേറവ്  അങ്ങചന  ആയനില്ലെ.   കേക്ടോലനിക്കേറനിചന്റെ
സക്ടോധഖ്യത  ആയനിവരുനകതയുളള,  പകക്ഷ  ചകേക്ടോചനിയക്ടോയനി.   ഇകപ്പെക്ടോള്  ഞക്ടോന്
പറയുനതവ്  പുതനിയ  ഗവണ്ചമന്റെനിനവ്  ഇത്തരത്തനിലളള  എചനങനിലത്വം  ഒരു
സമശപനമുകണക്ടോ;  ഉമന്  ചെക്ടോണനി  ഗവണ്ചമന്റെനിനുണക്ടോയനിരുന,  നനിങ്ങള്ക്കേനില്ലെ
എനക്ടോണവ്  എചന്റെ  അഭനിപ്രക്ടോയത്വം.  ഉമന്  ചെക്ടോണനി  ഗവണ്ചമന്റെവ്  ഇന്ഫക്ടോസ്ട്രേക്ചര്
ചഡവലപ്ചമന്റെനിനുകവണനി  -ചമകട്രേക്ടോ,  കപക്ടോര്ട്ടവ്,  ചറയനില്,  കറക്ടോഡവ്  മുതലക്ടോയവ
യ്ചക്കേക്ടോചക്കേ കുകറ കേക്ടോരഖ്യങ്ങള് ചചെയ്തു. ഇകപ്പെക്ടോള് നനിങ്ങള് കപക്ടോകുന കപക്ടോക്കുകേണക്ടോല്,
നനിങ്ങള്ക്കേതവ്  ചചെയ്യക്ടോന്  കേഴനിയനില്ലെ.  അതക്ടോണവ്  എചന്റെ  കപക്ടോയനിന്റെവ്.  ഇകപ്പെക്ടോഴചത്ത
സനിതനി വളചര ഗഗൗരവമക്ടോണവ്.  എല്നനികനക്ടോ പ്രതനിഭക്ടോസത്തനിചന്റെയുത്വം മറ്റുത്വം ഫലമക്ടോയനി
കേക്ടോലക്ടോവസയനില്  മക്ടോറത്വംവനനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്,  അതനിചനതടെര്നവ്  കേടുത്ത
വരള്ചയക്ടോണവ്. അവസരത്തനിചനക്ടോത്തവ് നനിങ്ങള് ഉയരുനനില്ലെ. നനിങ്ങള് ചമചല്ലെകപ്പെക്ടോക്കേവ്
നയമക്ടോണവ് സതശകേരനിചനിരനിക്കുനതവ്.  കുടെനിചവളളത്തനിചന്റെ സക്ടോധഖ്യത പരനികശക്ടോധനിക്കേണത്വം.
എന്വകയക്ടോണ്ചമന്റെനിചനപ്പെറനി  പറയുന,  കകേരളത്വം  ഉഗൗഷരഭൂമനിയക്ടോണവ്, മഴയനിചല്ലെങനില്
എനക്ടോണവ്  നമ്മുചടെ  സനിതനി?  പ്രകൃതനി  സത്വംരക്ഷണചത്തക്കുറനിചത്വം  കൃഷനി
വനികേസനചത്തക്കുറനിചചമക്ടോചക്കേ   പ്രസത്വംഗനിചക്ടോല്  അതുണക്ടോകുകമക്ടോ?  കൃഷനിചയപ്പെറനി
ഒരുപക്ടോടെവ് പ്രസത്വംഗനിക്കുനണവ്. കേക്ടോര്ഷനികകേക്ടോലനങ്ങള്ക്കേവ് വനില കേനിട്ടണചമങനില് വക്ടോലമ്മ്യൂ
അഡനിഷന്  കവണത്വം,  വഖ്യവസക്ടോയത്വം  വരണത്വം.  ആ  നനിലയ്ക്കുളള  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല്
കപക്ടോളനിസനിയുകണക്ടോ;  കേക്ടോര്ഷനികേ കപക്ടോളനിസനിയുകണക്ടോ;  ഒരു അകപ്രക്ടോചകണക്ടോ?  ഒനമനില്ലെ.
കേക്ടോര്ഷനികകേക്ടോലനങ്ങള്ക്കേവ് വനില വര്ദ്ധനിക്കേക്ടോചത എങ്ങചന കൃഷനി മുതലക്ടോകുത്വം?  ശശ.
വനി.  എസവ്.  സുനനില്  കുമക്ടോര്  നക്ടോട്ടനില്  മുഴുവന്  നടെനവ്  പ്രസത്വംഗനിക്കുനണവ്,  വളചര
ഉഗൗര്ജസതലനക്ടോയനി പക്ടോയുനണവ്,  പകക്ഷ പറഞക്ടോല് കൃഷനിയുണക്ടോകുകമക്ടോ;  കകേരളത്വം
മുഴുവന്  പക്ടോഞനടെനതുചകേക്ടോണവ്  കൃഷനിയുണക്ടോകേക്ടോന്  കപക്ടോകുനനില്ലെ.
കേക്ടോര്ഷനികകേക്ടോലനങ്ങള്ക്കേവ്  വനില  കേനിട്ടക്ടോനുളള  ഒരു  കപ്രക്ടോഗക്ടോത്വം  അകദ്ദേഹേത്വം
പ്രഖഖ്യക്ടോപനിക്കേണത്വം. എല്ലെക്ടോ കൃഷനിക്കേക്ടോകരക്ടോടുത്വം നനിങ്ങള് കൃഷനി ചചെയ്യണത്വം, കൃഷനി ചചെയ്യണത്വം
എനപറഞക്ടോല് അതവ് കനകരയക്ടോകുകമക്ടോ? ഇകപ്പെക്ടോള് എകനക്ടോടുത്വം പറഞ. ഞക്ടോന് ഒരു
കഹേക്ടോബനിയക്ടോയനി ഒരു മണനിക്കൂര്,  രണ്ടു മണനിക്കൂര് പക്ടോടെതത്വം പറമ്പനിലചമക്ടോചക്കേ നടെനവ്
കൃഷനി കനക്ടോക്കുന ആളക്ടോണവ്. പകക്ഷ എനനിക്കേവ് കൃഷനിയനില്നനിനളള വരുമക്ടോനത്വംചകേക്ടോണവ്
ജശവനിക്കേക്ടോന്  പറ്റുകേയനില്ലെ.  എനക്ടോല്  എചന്റെ  ഫക്ടോദറനിനുത്വം  ഫക്ടോദറനിചന്റെ  ഫക്ടോദറനിനുത്വം
സക്ടോധനിചനിരുന.  അവര്  കേക്ടോര്ഷനികകേക്ടോലനങ്ങള്  മക്ടോതത്വംവനിറവ്  സുഭനിക്ഷമക്ടോയനി
ജശവനിചനിരുന,  പണവ് കേക്ടോറുത്വം ഒചക്കേവചവ്  ജശവനിചനിരുന.   പകക്ഷ എനനിക്കേവ് പറ്റുകമക്ടോ?
ആ വരുമക്ടോനത്വം മക്ടോതത്വംവചവ് ജശവനിക്കേക്ടോന് പറനില്ലെ.  കേക്ടോരണത്വം കേക്ടോര്ഷനികകേക്ടോലനങ്ങള്ക്കേവ്
വനില കേനിട്ടനില്ലെ.  കേക്ടോര്ഷനികേ പ്രക്ടോധക്ടോനഖ്യമുളള വയനക്ടോട്ടനില്  മറവ്  ജനില്ലെകേചള അകപക്ഷനിചവ്
കൂടുതല് ദക്ടോരനിദഖ്യത്വം പ്രകേടെമക്ടോണവ്. കൃഷനിക്കേക്ടോര്ക്കേവ് വരുമക്ടോനമനില്ലെ. അതനിനവ് ഇവനിചടെ വക്ടോലമ്മ്യൂ
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അഡനിഷന് കവണത്വം.   ശശലങയനിലത്വം കപക്ടോയനി കനക്ടോക്കൂ, എതയക്ടോ വക്ടോലമ്മ്യൂ അഡനിഷന്;
അതുകപക്ടോചലക്ടോരു പരനിപക്ടോടെനി  ഇവനിചടെ  കേക്ടോണുനനില്ലെ.  ഇനഖ്യ ഡവലപവ്  ചചെയ്ചതടുത്ത
വനിത്തവ്,  അതവ്  അനകേന്  വനിത്തക്ടോചണനകപരനില്  കകേരളത്തനില്
പറ്റുകേയനിചല്ലെനപറഞവ്  ബഹേളമുണക്ടോയനി.  അനകേന്  വനിത്തവ്  കവചണനവ്  പറയക്ടോത്വം,
പകക്ഷ കനക്ടോക്കേനിയനിട്ടവ് കവകണ പ്രഖഖ്യക്ടോപനങ്ങള് നടെത്തക്ടോന്.  പ്രഖഖ്യക്ടോപനങ്ങള് ആദഖ്യത്വം
വരനികേയക്ടോണവ്. അതുചകേക്ടോണവ് കേക്ടോരഖ്യമനില്ലെ.

(അദ്ധഖ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സശക്കേര്)

അതുകപക്ടോചല  കവസ്റ്റനിചന്റെ  കേക്ടോരഖ്യത്വം  വളചര  സശരനിയസക്ടോയനി  ഞങ്ങള്
എടുത്തതക്ടോണവ്. നനിങ്ങള് സമയത്വം കേളയുനതല്ലെക്ടോചത അതനിചനക്ടോരു കപ്രക്ടോഗക്ടോമുളളതക്ടോയനി
കേക്ടോണുനനില്ലെ.   കവസ്റ്റവ്,  കറക്ടോഡവ്,  ലക്ടോന്റെവ്  അകേതസനിഷന്  എനവ്  കേക്ടോരഖ്യമക്ടോകേചട്ട  എല്ലെക്ടോ
പക്ടോര്ട്ടനികേകളയുത്വം  ഒരുമനിപ്പെനിചചകേക്ടോണ്ടുള്ള  ജനകേശയ  സഹേകേരണമക്ടോണവ്  കവണതവ്.
ജനകേശയ സഹേകേരണത്തനിനക്ടോയനി,  എല്ലെക്ടോവകരയുത്വം വനിളനിചകൂട്ടുകേ,  ആള്പക്ടോര്ട്ടനി കൂടുകേ,
ചെര്ച ചചെയ്യുകേ ഇങ്ങചന എചനങനിലത്വം  കേക്ടോരഖ്യങ്ങള് ചചെയ്യുനകണക്ടോ?  ശശ.   ഉമന്
ചെക്ടോണനിയുചടെ  കേക്ടോലത്തവ്  അടെനിക്കേടെനി  മശറനിത്വംഗവ്  കൂടുമക്ടോയനിരുനകല്ലെക്ടോ;  യക്ടോചതക്ടോരു
ഇനനികഷഖ്യറശവുമനില്ലെക്ടോത്ത  നനിലയനിലക്ടോണവ്  ഈ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കപക്ടോക്കേവ്.
ചുരുക്കേനിപ്പെറഞക്ടോല് നക്ടോയയുചടെ വനിഷയത്തനില്കപ്പെക്ടോലത്വം നനിങ്ങള് കേണ്ഫമ്മ്യൂസ്ഡക്ടോണവ്.
എല്ലെക്ടോ  കേക്ടോരഖ്യത്തനിലത്വം  തനികേഞ  കേണ്ഫമ്മ്യൂഷന്  നനിങ്ങള്ക്കുണവ്,  അതവ്
ചഎഡനികയക്ടോളജനിയുചടെ  ഹേക്ടോത്വംഗവ്ഓവര്  ആകണക്ടോ  എചനനനിക്കേറനിഞകൂടെക്ടോ.
ഏതക്ടോയക്ടോലത്വം ഒരു വനികേസനനയത്വം ആവശഖ്യമക്ടോണവ്. 

ലക്ടോന്റെവ്  യൂട്ടനിചചലകസഷചന  സത്വംബനനിചവ്  എനക്ടോണവ്  പറയുനതവ്;  പ്രകൃതനിയുത്വം
ബക്ടോക്കേനിയുള്ളതുചമല്ലെക്ടോത്വം  കനക്ടോക്കേണത്വം.  എല്ലെക്ടോ  ഭൂമനിയുത്വം  കൃഷനിക്കേവ്,  കേയ്യനില്
കേനിട്ടനിയതുമുഴുവന് കൃഷനി ചചെയ്യുചമചനക്ടോചക്കേ നനിങ്ങള് പറയുനണവ്,  ചഎ.ടെനി.,  ടൂറനിസത്വം
ഇങ്ങചനയുള്ള  സത്വംഗതനികേള്ചക്കേങനിലത്വം  കുറചവ്  ഭൂമനി  കവര്തനിരനിചചടുത്തവ്
ഉപകയക്ടോഗനിക്കുനതനിചനക്കുറനിചവ്  ഒരു  കപക്ടോളനിസനി  കവകണ;  അതുമനില്ലെ.   അതക്ടോണവ്
ഞക്ടോന്  പറഞതവ്  യക്ടോചതക്ടോരുവനിധ  നയവുമനില്ലെക്ടോചത  ഒരുമക്ടോതനിരനി  ഇരുട്ടനില്  തപ്പുന
ഗവണ്ചമന്റെക്ടോണനിതവ്.  കമക്ടോഡചചണകസഷചനക്കുറനിചവ് ഞക്ടോന് കനരകത്ത പറഞകല്ലെക്ടോ,
കമക്ടോഡചചണകസഷചന  നനിങ്ങള്  മുദക്ടോവക്ടോകേഖ്യത്വം  വനിളനിചവ്  പരക്ടോജയചപ്പെടുത്തനിയതക്ടോണവ്.
എ.ഡനി.ബനി.  ഫണവ്,  നനിങ്ങളുചടെ കേക്ടോലത്തവ് തുടെങ്ങനി,  അതനിനുകശഷത്വം ശശ.  ആന്റെണനി
ഗവണ്ചമന്റെവ്  വന സമയത്തവ്  ഫണ്ടു  വന,   കമക്ടോഡചചണകസഷനുകവണനി  ഫണവ്
ചചെലവക്ടോക്കേക്ടോന്  ശമനിചകപ്പെക്ടോള്  വമ്പനിച  സമരവുമക്ടോയനി   നനിങ്ങള്  രത്വംഗത്തനിറങ്ങനി.
കേത്വംപമ്മ്യൂട്ടചചറകസഷകനയുത്വം  മറ്റുത്വം  ഒരുകപക്ടോചല  എതനിര്ത്തവ്,  ഫര്ണനിചര്
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വക്ടോങ്ങുകേയക്ടോചണനവ് പറഞവ് ജശവനക്കേക്ടോര് സമരത്വം,  എല്ലെക്ടോവരുത്വം സമരത്വം.  അവസക്ടോനത്വം
എനക്ടോണവ് ഉണക്ടോയതവ്;  ഫണവ് ശരനിയക്ടോയനി വനിനനികയക്ടോഗനിക്കേക്ടോന് കേഴനിഞനില്ലെ,  നനിങ്ങള്
വനകപ്പെക്ടോള് അതവ് നനിര്ത്തനി.  ആ ഫണവ് മുഴുവന് നനിതഖ്യനനിദക്ടോന ചചെലവനിനവ് എടുത.
ഇവനിചടെ  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉണക്ടോകേക്ടോന്  കപക്ടോകുനതുത്വം  അതുതചനയക്ടോണവ്.
അങ്ങചനചയക്ടോരു അകപ്രക്ടോചത്വം പക്ടോനനിത്വംഗുത്വം ഇല്ലെക്ടോചതയക്ടോണവ് മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുനതവ്. 

ചകേക്ടോചനിയുചടെ കേക്ടോരഖ്യത്വംതചനചയടുക്കേക്ടോത്വം,  ഏതവ് കസ്റ്ററനിനുത്വം ഒരു നല്ലെ ചകേക്ടോകമഴഖ്യല്
കേഖ്യക്ടോപ്പെനിറല്  ഉണക്ടോകുത്വം.  ഇകപ്പെക്ടോള്  മഹേക്ടോരക്ടോഷയ്ക്കവ്  കബക്ടോത്വംചബയുണവ്,  തമനിഴക്ടോടെനിനവ്
ചചെചചനയുണവ്,  കേര്ണ്ണക്ടോടെകേയ്ക്കവ്  ബക്ടോത്വംഗ്ലൂര്  ഉണവ്,  അതുകപക്ടോചല  ഇവനിചടെ  ചകേക്ടോചനി.
ഞങ്ങളുചടെ സമയത്തവ് ചകേക്ടോചനിയനില് ഇന്ഫക്ടോസ്ട്രേക്ചെര് ചഡവലപ്ചമന്റെനിനുത്വം  ചഎ.ടെനി.
ചഡവലപ്ചമന്റെനിനുത്വം ടൂറനിസത്തനിനുത്വം മറ്റുചമക്ടോചക്കേയക്ടോയനി ഒരു ചകേക്ടോകമഴഖ്യല് കേഖ്യക്ടോപ്പെനിറല്
എന  നനിലയനിലളള  പക്ടോനുണക്ടോയനിരുന.  അങ്ങചനചയക്ടോനവ്  നനിങ്ങള്
പ്രഖഖ്യക്ടോപനിചതക്ടോയനി കേക്ടോണുനനില്ലെ.  ഇതക്ടോണവ്  ചപക്ടോതുവനിലളള സനിതനി. യക്ടോചതക്ടോരുവനിധ
വനികേസന  അകപ്രക്ടോചമനില്ലെക്ടോത്ത  സനിതനിയനിലക്ടോണവ്  നനിങ്ങളുചടെ  കപക്ടോക്കേവ്.  ഇത്തരത്വം
കേക്ടോരഖ്യങ്ങചളക്കുറനിചവ്  ഞക്ടോന്  ഇതകയ  പറയുനളളു.  ഇഗൗ  കപക്ടോക്കുകപക്ടോയക്ടോല്
നനിങ്ങചളക്ടോരു  റനിസല്ട്ടുണക്ടോക്കുചമനവ്  എനനിക്കേവ്  കതക്ടോനനനില്ലെ,  ഓട്ടത്തനിനനിടെയനില്
ഇടെനിചവ്  എവനിചടെചയങനിലത്വം  നനില്ക്കേക്ടോചത  കനക്ടോക്കേനിയക്ടോല്  മതനി.  ഇഗൗ  സക്ടോമ്പത്തനികേ
പ്രതനിസനനി,  ശമ്പളത്വംവചര  മുടെങ്ങുത്വം.  ധനകേക്ടോരഖ്യ  വകുപ്പുമനനി  മനസനിലക്ടോക്കേണത്വം,
കേനിഫ്ബനി  അല്ലെക്ടോചത  ഒരു  കസക്ടോഴ്സുത്വം  പുതനിയ  ഒരു  വരുമക്ടോനമക്ടോര്ഗവുത്വം  വരുമക്ടോനത്വം
കൂട്ടക്ടോനുളള യക്ടോചതക്ടോരുവനിധ ചപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസലത്വം അങ്ങയുചടെ നയത്തനിലനിചല്ലെനള്ളതക്ടോണവ്. 

ഞക്ടോന് കകേരളത്തനിചല കേക്ടോരഖ്യത്വം  പറയുകമ്പക്ടോള് നമുക്കേവ്  മറ്റുചെനില കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്കൂടെനി
പറയക്ടോതനിരനിക്കേക്ടോന് വയ്യ.  രക്ടോഷശയമക്ടോയനി  കകേരളത്തനില് ഒരുപക്ടോടെവ്  ചവല്ലുവനിളനികേളുണവ്.
കകേന്ദ്രത്തനില് ബനി.ചജ.പനി.  ഗവണ്ചമന്റെക്ടോണവ് ഭരനിക്കുനതവ്.  ബനി.ചജ.പനി.  ഗവണ്ചമന്റെവ്
ഇവനിചടെ  പലകേക്ടോരഖ്യങ്ങളുത്വം  ചചെയ്യക്ടോന്  കനക്ടോക്കുനണവ്.  ഉദക്ടോഹേരണമക്ടോയനി,  ഇവനിചടെ
യു.എ.പനി.എ. ഇത്വംപനിചമന്റെവ്  ചചെയ്യക്ടോന്  തുടെങ്ങനി,  നനിങ്ങചളക്ടോനത്വം  അറനിഞനില്ലെ.
യു.എ.പനി.എ.-യുചടെ കൂചടെ നനിങ്ങളുത്വം നനില്ക്കുകേയക്ടോണവ്. ഇ. ചകേ. നക്ടോയനക്ടോര് പ്രതനിപക്ഷ
കനതക്ടോവക്ടോയനിരനിക്കുന സമയത്തവ്,  ഞക്ടോന്  മനനിസഭയനില് ഉള്ളകേക്ടോലത്തവ്,  കേണ്ണൂരനില്
മക്ടോര്കനിസ്റ്റവ്-ബനി.ചജ.പനി.  സത്വംഘട്ടനത്തനില്  അനവ്  യു.എ.പനി.എ.  ഇടെക്ടോന്
കനക്ടോക്കേനിയകപ്പെക്ടോള്, എചന അനവ് നക്ടോയനക്ടോര് വനിളനിചനിട്ടുപറഞ - അനവ് ടെക്ടോഡയക്ടോണവ്,
നനിങ്ങള്  ഇഗൗ  ടെക്ടോഡയ്ചക്കേതനിരകല്ലെ;  പനിചനനനിനക്ടോണവ്    ടെക്ടോഡ  ഇകപ്പെക്ടോള്  ഇവനിചടെ
പ്രകയക്ടോഗനിചതവ്  എനകചെക്ടോദനിച.  ഞക്ടോന്  അകപ്പെക്ടോള്ത്തചന  അനചത്ത
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മുഖഖ്യമനനിയക്ടോയനിരുന  ചകേ.  കേരുണക്ടോകേരകനക്ടോടെവ്   പറഞ.  ടെക്ടോഡയ്ക്കവ്  ഞങ്ങള്
എതനിരക്ടോണവ്,  ടെക്ടോഡ ഇടെരുചതനവ്.  പകക്ഷ നനിങ്ങള്ക്കേവ് ഇകപ്പെക്ടോള് അങ്ങചന പറയക്ടോന്
കേഴനിയനില്ലെ. നനിങ്ങള് ഒരു മതപണ്ഡനിതചന്റെ കപരനില് യു.എ.പനി.എ. ഇടുന സനിതനിവന
കകേരളത്തനില്.  അതവ് നനിങ്ങള് അറനിയക്ടോചത കപക്ടോകുകേയക്ടോണവ്.  അതുകപക്ടോചല ഇവനിചടെ
ബനി.ചജ.പനി.  ചെനില അജണ നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുനണവ്.  സനിലബസനിലൂചടെ പനിഞ്ചുകുട്ടനികേളുചടെ
മനസനില്  തശവ്രവക്ടോദത്വം  കുത്തനിവയ്ക്കക്ടോന്  ഏചതങനിലത്വം  വനിദഖ്യക്ടോലയങ്ങള്  എചനങനിലത്വം
ശമത്വം  നടെതനചണങനില്  അത്തരത്വം  സനിലബസകേള്  മക്ടോറണത്വം.  നമുക്കേവ്  കൂട്ടക്ടോയനി
ആകലക്ടോചെനിക്കേക്ടോത്വം.  പകക്ഷ  ആ  സനിലബസവ്  മക്ടോകറണകേക്ടോരഖ്യത്വം  ആകലക്ടോചെനികക്കേണതവ്
വനിദഖ്യക്ടോഭഖ്യക്ടോസ  വകുപ്പെക്ടോണവ്.  വനിദഖ്യക്ടോഭഖ്യക്ടോസ  വകുപ്പെവ്  കേടുത്ത  നടെപടെനി  സതശകേരനിക്കേണത്വം.
അതനിനുപകേരത്വം  കകേന്ദ്ര  ഏജന്സനികേകളക്ടോചടെക്ടോപ്പെത്വം  കകേരള  കപക്ടോലശസുത്വംകൂടെനികചെര്നവ്
എഫവ്.ചഎ.ആര്.  ഇട്ടവ്  അകനതഷനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഞങ്ങള് ഇക്കേക്ടോരഖ്യത്വം  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട
മുഖഖ്യമനനിയുചടെ ശദ്ധയനില്ചപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണവ്. അതവ് അഭനികേക്ടോമഖ്യമക്ടോയ ഒരു നനിലപക്ടോടെല്ലെ.
തശവ്രവക്ടോദത്തനിചനതനിരക്ടോയനി  വളചര  ശകമക്ടോയ  നനിലപക്ടോചടെടുക്കേണത്വം.  ഞങ്ങളക്ടോണവ്
ഏറവുത്വം കൂടുതല് അതനിചനതനിരക്ടോയനി  കേഖ്യക്ടോമ്പയനിന് നടെതനതവ്.   അതനിനവ്  ഞങ്ങള്
കൂചടെ  നനില്ക്കേക്ടോത്വം.  പകക്ഷ  തശവ്രവക്ടോദത്വം  എനപറഞവ്  എഫവ്.ചഎ.ആര്.  ഇട്ടവ്,
യു.എ.പനി.എ.  പ്രകയക്ടോഗനിക്കുന  സമശപനചമടുത്തക്ടോല്  അതവ്  ബനി.ചജ.പനി.-ക്കുളള
വക്കേക്ടോലത്തക്ടോയനികപ്പെക്ടോകുത്വം.  അതുകപക്ടോചലതചനയക്ടോണവ്  നമ്മുചടെ  ഏകേശകൃത  സനിവനില്
കകേക്ടോഡനിചന സത്വംബനനിചളള കേക്ടോരഖ്യവുത്വം.  ആവശഖ്യത്വം വരുകമ്പക്ടോള് ബനി.ചജ.പനി.  ഓകരക്ടോ
അജണ  പുറചത്തടുക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഇകപ്പെക്ടോള്  ഏകേശകൃത  സനിവനില്  കകേക്ടോഡവ്
അതഖ്യക്ടോവശഖ്യമക്ടോയതുചകേക്ടോണല്ലെ,  യു.പനി.  ഇലക്ഷന്  വരുന,  തല്ക്കേക്ടോലകത്തക്കേവ്  ഒരു
കേമമ്മ്യൂണല്  അജണ  കവണത്വം,  അതവ്   ബനി.ചജ.പനി  പുറചത്തടുത.  പകക്ഷ  അതവ്
പൂര്ണ്ണമക്ടോയുത്വം  മനസനിലക്ടോക്കേക്ടോചത  അപ്പുറത്തവ്  ചെനിലര്  ബനി.ചജ.പനി.-യുചടെ  വക്കേക്ടോലത്തവ്
എടുക്കുനണവ്.  മുത്തലക്ടോഖവ്  പറഞവ്  അവരുചടെ  ചകേണനിയനില്  ചെക്ടോകടെണ  എനക്ടോണവ്
എനനിക്കേവ്  അവകരക്ടോടെവ്  പറയക്ടോനുള്ളതവ്.  ഇതവ്  ബനി.ചജ.പനി.-യുചടെ  അജണയക്ടോണവ്,
അല്ലെക്ടോചത മുത്തലക്ടോഖവ് ശരനിയക്ടോകണക്ടോ അല്ലെകയക്ടോ എനല്ലെ ഇകപ്പെക്ടോള് ചെര്ച ചചെകയ്യണതവ്.
അങ്ങചനചയക്ടോചക്കേ  ഉണക്ടോയനിരനിക്കേക്ടോത്വം,  അതവ്  ബനചപ്പെട്ടവര്  കനക്ടോക്കേകട്ട.  പകക്ഷ
ബനി.ചജ.പനി.-യുചടെ ലക്ഷഖ്യത്വം ഇതക്ടോണവ്. ഇവനിചടെ ഒരു കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമനണവ്.  ആവശഖ്യത്വം
വരുകമ്പക്ടോള് ഇഗൗ നക്ടോട്ടനിചല ജനങ്ങള് കനരനിടുന പ്രശ്നങ്ങള് എനക്ടോയക്ടോലത്വം ശരനി ആ
സന്ദര്ഭങ്ങളനില് ഇങ്ങചനയുള്ള വനിഷയങ്ങചളടുത്തക്ടോല് അതവനിചടെ തശരുത്വം.  എനനിക്കേവ്
പറയക്ടോനുളളതവ്  ഇതക്ടോണവ്,  കകേരളത്വം  വളചര  ശകമക്ടോയ  മകതതരകവരുകേളുള്ള  ഒരു
കസ്റ്ററക്ടോണവ്,  തശവ്രവക്ടോദത്തനിചനതനിരക്ടോയനി  നനില്ക്കേണത്വം,  ഫക്ടോസനിസത്തനിചനതനിരക്ടോയനി
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കപക്ടോരക്ടോടെണത്വം.  അവനിചടെചയക്ടോചക്കേ  എല്.ഡനി.എഫവ്.  ഗവണ്ചമന്റെനിനവ്  ചതറ്റുവരക്ടോചത
കനക്ടോക്കേണത്വം.  ഇകപ്പെക്ടോള്  യു.എ.പനി.എ.-യുചടെ  കേക്ടോരഖ്യത്തനില്  നനിങ്ങള്ക്കേവ്  വലനിയ
ചതറ്റുപറനി,  തശവ്രവക്ടോദചത്ത  കനരനിടെക്ടോനുളള  സമശപനത്തനില്  എഫവ്.ചഎ.ആര്.  ഇട്ടവ്
അകനതഷനിക്കുനതനില്  ചതറ്റുപറനി.  അത്തരത്വം  കേക്ടോരഖ്യങ്ങളനില്  നനിങ്ങള്ക്കേവ്
ചതറ്റുപറ്റുനചണനവ്  ഞക്ടോന്  ചൂണനിക്കേക്ടോണനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഇഗൗ  ധനക്ടോഭഖ്യര്തനകേചള
ശകനിയക്ടോയനി എതനിര്തചകേക്ടോണവ്  നനിര്തന.

ശശ  .    ചകേ  .    സുകരഷവ്  കുറുപ്പെവ്:  സര്,  സഖക്ടോവവ്  പനിണറക്ടോയനി  വനിജയചന്റെ
കനതൃതതത്തനിലള്ള  എല്.ഡനി.എഫവ്.  ഗവണ്ചമന്റെനിനുകവണനി  കഡക്ടോ.  ടെനി.  എത്വം.  കതക്ടോമസവ്
ചഎസകേവ്  അവതരനിപ്പെനിച  ഇഗൗ  ബഡ്ജറവ്  സഭയ്ക്കകേതത്വം  പുറതത്വം  വഖ്യക്ടോപകേമക്ടോയനി  ചെര്ച
ചചെയ്യചപ്പെടുകേയുത്വം  കേക്ഷനിരക്ടോഷശയത്തനിനതശതമക്ടോയനി  കകേരളത്തനിചല  ജനങ്ങള്  സതക്ടോഗതത്വം
ചചെയ്യുകേയുത്വം ചചെയനിട്ടുണവ്. ഉദക്ടോരവല്ക്കേരണ-സക്ടോമ്പത്തനികേ നയസമശപനങ്ങള് അരങ്ങവ്
തകേര്ക്കുന  ഒരു  കേക്ടോലമക്ടോണനിതവ്.  ഇനഖ്യയനിചല  ഇടെതുപക്ഷ  പ്രസക്ടോനങ്ങചളക്ടോഴനിചവ്
ബക്ടോക്കേനിയുള്ള  എല്ലെക്ടോ  രക്ടോഷശയ  പക്ടോര്ട്ടനികേളുത്വം  ഒരുതരത്തനില്  അചല്ലെങനില്  മചറക്ടോരു
തരത്തനില് ഇഗൗ ഉദക്ടോരവല്ക്കേരണ-സക്ടോമ്പത്തനികേ നയസമശപനങ്ങചള വക്ടോരനിപ്പുണരുന
കേക്ടോഴ്ചയക്ടോണവ്  നമ്മുചടെ  മുമ്പനിലള്ളതവ്.   ഇഗൗ  നക്ടോട്ടനിചല  സക്ടോധക്ടോരണക്കേക്ടോരനവ്  കേരുതലത്വം
സത്വംരക്ഷണവുത്വം  നല്കേനിചക്കേക്ടോണ്ടുത്വം  അകതക്ടോചടെക്ടോപ്പെത്വം  കകേരളത്തനിചന്റെ  വനികേസന
കുതനിപ്പെനിനവ്  അടെനിസക്ടോനസഗൗകേരഖ്യങ്ങള്  ഒരുക്കേനിചക്കേക്ടോണ്ടുമുള്ള  ഒരു  ബഡ്ജറക്ടോണവ്
സഖക്ടോവവ്  ടെനി.  എത്വം.  കതക്ടോമസവ്  ചഎസകേവ്  ഇവനിചടെ  അവതരനിപ്പെനിചതവ്.  ശശ.പനി.  ചകേ.
കുഞക്ടോലനിക്കുട്ടനി  സക്ടോഹേനിബനിചനകപ്പെക്ടോചലയുള്ള  ഒരക്ടോള്  ഇതയുത്വം  കദക്ടോകഷകേ
ദൃഷ്ടനികയക്ടോടുകൂടെനി  സത്വംസക്ടോരനികക്കേണ  കേക്ടോരഖ്യമനില്ലെക്ടോയനിരുന.  കേക്ടോരണത്വം  'കേനിഫ്ബനി'
ഒരുതരത്തനിലത്വം  പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമല്ലെ.  'കേനിഫ്ബനി'ചയനവ്  പറയുന  ഇഗൗ  ചതക്ടോപ്പെനി
അവനിചടെയുണക്ടോയനിരുനകല്ലെക്ടോ;  ചപക്ടോടെനിപനിടെനിചകേനിടെന  ആ  ചതക്ടോപ്പെനിയനില്നനിനത്വം
മക്ടോനനികേനക്ടോയ  മക്ടോന്കഡ്രേക്കേനിചനകപ്പെക്ടോചല  കഡക്ടോ.  ടെനി.  എത്വം.  കതക്ടോമസവ്  ചഎസകേവ്  ഇതയുത്വം
വര്ണ്ണശബളമക്ടോയ  തൂവലകേള്  എടുതവനകപ്പെക്ടോള്  നനിങ്ങള്ക്കേവ്  അസതസതയുണക്ടോകുത്വം.
അതവ് സതക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോണവ്.  കേക്ടോലനിയക്ടോയ ഒരു ഖജനക്ടോവവ് വചവ്   വനികേസനക്കുതനിപ്പെവ് എങ്ങചന
നടെത്തക്ടോനക്ടോണവ്;  റവനമ്മ്യൂ  വരുമക്ടോനത്വം  എത  കൂട്ടനിയക്ടോലത്വം  അതവ്  നമ്മുചടെ  വനികേസനത്തനിനു
തകേനിചല്ലെനവ്  എല്ലെക്ടോവര്ക്കുമറനിയക്ടോത്വം.  അതനിനവ്  വലനിയ  സക്ടോമ്പത്തനികേശക്ടോസത്വം  പഠനികക്കേണ
ആവശഖ്യമനില്ലെ.  അതുണക്ടോവനിചല്ലെനള്ളതവ് പകേല്കപക്ടോചല  വഖ്യകമക്ടോയ  ഒരു
സന്ദര്ഭത്തനിലക്ടോണവ് ഇഗൗ  ഇന്ഫക്ടോസ്ട്രേക്ചെര് ചഡവലപവ് ചമന്റെവ് കബക്ടോര്ഡവ് ഉപകയക്ടോഗനിചവ്
ചചപസ  കേചണത്തക്ടോനുത്വം  ആ  ചചപസ  കകേരളത്തനിചന്റെ  വനികേസനത്തനിനുകവണനി
വനിനനികയക്ടോഗനിക്കേക്ടോനുത്വം ഭക്ടോവനക്ടോസമ്പനമക്ടോയ ഒരു പുതനിയ പദ്ധതനി ഇഗൗ ബഡ്ജറനില്
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അവതരനിപ്പെനിചവ്  പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമക്ടോയനി  നടെപ്പെക്ടോക്കേക്ടോനുമുള്ള  സത്വംവനിധക്ടോനങ്ങള്  കകേരള
ഗവണ്ചമന്റെവ്  സതശകേരനിചതവ്.  ചപന്ഷന്  ചകേക്ടോടുത്തതവ്  എല്ലെക്ടോവര്ക്കുമറനിയക്ടോത്വം.
കകേരളത്തനില്  ഭവനരഹേനിതരക്ടോയ  മുഴുവന്  ആളുകേള്ക്കുത്വം  വരുന  അഞ്ചുവര്ഷ
ത്തനിനുള്ളനില്  ഭവനത്വം  നനിര്മനിചചകേക്ടോടുക്കേക്ടോനുള്ള  പദ്ധതനി  തയ്യക്ടോറക്ടോയനി.  കകേരളത്തനില്
തരനിശുഭൂമനിയനില് കൃഷനി ചചെയ്യക്ടോനുള്ള വലനിയ പദ്ധതനിക്കേവ് തുടെക്കേമനിട്ടു.  അങ്ങചനയക്ടോണവ്
ആറന്മുളയനില്  വനിമക്ടോനത്തക്ടോവളത്തനിചന്റെ  ഭൂമനിയനില്  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  മുഖഖ്യമനനി
കൃഷനിയനിറക്കേനിയതവ്.  കുമരകേത്തവ് ചമതക്ടോന്കേക്ടോയല്  428  ഏക്കേര് ഭൂമനിയക്ടോണവ്.  ആദഖ്യത്വം
എങ്ങചനയക്ടോയനിരുന; ഇരുപത്തനിയകഞക്കേര് മക്ടോതത്വം കൃഷനിചചെയ്യക്ടോന് തയ്യക്ടോറക്ടോയനിരുന
സന്ദര്ഭത്തനിലക്ടോണവ്  ആ  428  ഏക്കേറനിചന്റെ ബണവ്  ബലചപ്പെടുത്തക്ടോനുത്വം കൃഷനിക്കേക്ടോര്ക്കേവ്
കൃഷനി  ചചെയ്യക്ടോനുമുള്ള  എല്ലെക്ടോ  സഗൗകേരഖ്യങ്ങളുത്വം  ഉണക്ടോക്കേനിചക്കേക്ടോടുക്കുചമനവ്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി  പ്രഖഖ്യക്ടോപനിചതവ്.  അങ്ങചന  അതനിചന്റെ  നടെപടെനികേള്  നടെന
ചകേക്ടോണനിരനിക്കുകമ്പക്ടോഴക്ടോണവ്  ഇഗൗ  മുഴുവന്  ഏക്കേറനിലത്വം  കൃഷനി  ചചെയ്യുനതനിനുള്ള
തശരുമക്ടോനചമടുത്തതവ്.   അവനിചടെ  കൃഷനി  ഇറക്കേക്ടോന്  കപക്ടോകുകേയക്ടോണവ്,  ഇചതക്ടോരു
സകനക്ടോഷത്വം  നല്കുന  വക്ടോര്ത്തയക്ടോണവ്.  അതക്ടോയതവ്  കകേരളത്തനില്  തരനിശക്ടോയനി
കൃഷനിഭൂമനിയനിടെക്ടോന്  ഇഗൗ  ഗവണ്ചമന്റെവ്  ആഗഹേനിക്കുനനില്ലെ.  കകേരളത്തനിചല  കൃഷനിഭൂമനി
നനികേത്തക്ടോന് ഇനനി അനുമതനി നല്കേക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില്ലെ.   കൃഷനി ചചെയ്യുനതനിനുള്ള
എല്ലെക്ടോ  സഗൗകേരഖ്യങ്ങളുത്വം  ഒത്തക്ടോശയുത്വം  ചചെയ്തുചകേക്ടോടുക്കുചമന   പ്രഖഖ്യക്ടോപനമക്ടോണവ്  ഇഗൗ
ഗവണ്ചമന്റെവ് നടെത്തനിയതവ്.  റബ്ബറനിനുകവണനി ഇഗൗ ഗവണ്ചമന്റെവ് ബഡ്ജറനില്  500
കകേക്ടോടെനി  രൂപ  വകേചകേക്ടോള്ളനിചചങനിലത്വം  റബ്ബറനിചന്റെ  വനില  ഉയരുനനില്ലെ.  എനക്ടോണവ്
കേക്ടോരണത്വം;  കൃഷനിക്കേക്ടോരനവ്  ചകേക്ടോടുക്കുന  150  രൂപയക്ടോയനിരനിക്കുത്വം  റബ്ബറനിചന്റെ
ഇറക്കുമതനിക്കേവ് കവണനിവരുനതവ്.  ഇഗൗ  150  രൂപ ഉപകയക്ടോഗനിചവ്  വഖ്യവസക്ടോയനികേള്ക്കേവ്
റബ്ബര്  ഇറക്കുമതനി  ചചെയ്യുനതനിനവ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെവ്  എല്ലെക്ടോ  സഹേക്ടോയവുത്വം
ചചെയ്തുചകേക്ടോടുക്കുകേയക്ടോണവ്,  റബ്ബറനിചന്റെ  വനില  ഇടെനിക്കേക്ടോന്കവണനി.  അകപ്പെക്ടോള്  നമള്
സഹേക്ടോയനിചനിട്ടുകപക്ടോലത്വം  ഇനഖ്യക്ടോ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  നയസമശപനത്തനിചന്റെയുത്വംകൂടെനി
ഫലമക്ടോയനി  കകേരളത്തനിചല  കൃഷനിക്കേക്ടോരനവ്  റബ്ബറനിചന്റെ  വനില  കൂട്ടനിക്കേനിട്ടുനനില്ലെ.  പകേരത്വം
വനിലയനിടെനിക്കുനതനിനുകവണനി  യു.പനി.എ.  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലത്തവ്  തുടെങ്ങനിയ
സമശപനങ്ങള്  ഇനത്വം അഭത്വംഗുരത്വം തുടെരുകേയക്ടോണവ്.  അകപ്പെക്ടോള്  ഇത്തരത്വം  ചെനില
പ്രശ്നങ്ങളുചടെ  ഇടെയനിലത്വം  ഇഗൗ  നക്ടോട്ടനിചല  സക്ടോധക്ടോരണക്കേക്ടോരചന  സത്വംരക്ഷനിക്കുന  ഒരു
ബഡ്ജറവ്  കകേരളത്തനില്  അവതരനിപ്പെനിചചവനതക്ടോണവ്  ഏറവുത്വം  അഭനിമക്ടോനകേരമക്ടോയ
കേക്ടോരഖ്യത്വം.  ശതക്ടോസത്വംമുട്ടനികേനിടെന സലകത്തയ്ക്കവ്  ശുദ്ധവക്ടോയു എത്തനിചതുകപക്ടോചലയക്ടോണതവ്.
കേഴനിഞ  ഗവണ്ചമന്റെവ്  അധനികേക്ടോരത്തനില്നനിനത്വം  എങ്ങചനയക്ടോണവ്  പുറതകപക്ടോയ
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ചതനറനിയക്ടോന്  പക്ടോഴൂര്  പടെനിപ്പുരയനില്  കപക്ടോകകേണ  കേക്ടോരഖ്യമനില്ലെ.  രണവ്
കേക്ടോരഖ്യങ്ങളക്ടോണുള്ളതവ്.  ഒനവ്,  ഗവണ്ചമന്റെവ്  നടെത്തനിയ  നനിര്ബക്ടോധമക്ടോയ  അഴനിമതനി,
മചറക്ടോനവ്,  കകേരളത്തനിചന്റെ  മതനനിരകപക്ഷ  പക്ടോരമ്പരഖ്യത്തനിചനതനിരക്ടോയനി  ഗവണ്ചമനത്വം
യു.ഡനി.എഫവ്.-ഉത്വം എടുത്ത നടെപടെനികേള്.  ജനക്ടോധനിപതഖ്യത്തനില് അഴനിമതനി നടെത്തനിയ
ഒരു  ഗവണ്ചമനത്വം  പനിനശടെവ്  നടെന  ചതരചഞടുപ്പെനില്  തനിരനിചവനനിട്ടനില്ലെ.
കലക്ടോകേചത്തക്ടോരനിടെതമനില്ലെ, ഇനഖ്യയനിചലക്ടോരനിടെതമനില്ലെ.  രണക്ടോത്വം യു.പനി.എ. ഗവണ്ചമന്റെവ്
കപക്ടോകേക്ടോന്  കേക്ടോരണചമനക്ടോണവ്?  ഡല്ഹേനിയനിചല  ഏറവുത്വം  ജനസമതനിയുള്ള
മുഖഖ്യമനനിയക്ടോയനിരുന  ശശമതനി  ഷശലക്ടോ  ദശക്ഷനിതവ്.  പ്രതനിപക്ഷ  കനതക്ടോവനിനറനിയക്ടോത്വം.
ഇതയുത്വം  ജനസമതനിയുണക്ടോയനിരുന  ഒരു  മുഖഖ്യമനനിചയ  ഇനചലയുണക്ടോയ  ഒരു
രക്ടോഷശയ  പക്ടോര്ട്ടനി  കതക്ടോലനിചചതങ്ങചനയക്ടോണവ്?  അഴനിമതനിയുചടെ  കപരനിലക്ടോണവ്.  കുമക്ടോരനി
ജയലളനിതയുചടെ  ആദഖ്യ  ഗവണ്ചമന്റെവ്  അഴനിമതനിയുചടെ  കപരനില്  പുറതകപക്ടോയനി.
ഇങ്ങചന ഇനഖ്യയ്ക്കകേതത്വംപുറതത്വം നനിങ്ങള് എതകയക്ടോ ഉദക്ടോഹേരണങ്ങചളടുതകനക്ടോക്കൂ.
അഴനിമതനി  നടെത്തനിയ  ഒരു  ഗവണ്ചമനത്വം  ജനക്ടോധനിപതഖ്യത്തനില്  പനിനശടെവ്  നടെന
ചതരചഞടുപ്പെനില്  തനിരനിചവനനിട്ടനില്ലെ. സക്ടോമക്ടോജഖ്യതതത്വംകപക്ടോലത്വം  അഴനിമതനി
ചപക്ടോറുത്തനിട്ടനില്ലെ.  നനിങ്ങള്  ഓര്ക്കേണത്വം.  ഇനഖ്യയനിചല  ബനിട്ടശഷവ്  സക്ടോമക്ടോജഖ്യതതത്തനിനവ്
അടെനിത്തറയനിട്ടതവ്  രണവ്  ആളുകേളക്ടോണവ്.  വക്ടോറന്  കഹേസ്റ്റനിത്വംഗ്സുത്വം  കറക്ടോബര്ട്ടവ്  ചചക്ലവുത്വം.
തനങ്ങളുത്വം  കുതനങ്ങളുത്വംചകേക്ടോണവ്  ഇഗൗ  രക്ടോജഖ്യചത്ത  ചവട്ടനിപ്പെനിടെനിചവ്  ഒരു
തളനികേയനിലക്ടോക്കേനി  ബനിട്ടശഷവ്  സക്ടോമക്ടോജഖ്യതതത്തനിനവ്  മുമ്പനില്  സമര്പ്പെനിച  ഇഗൗ
രണക്ടോളുകേചളയുത്വം  ബനിട്ടശഷവ്  പക്ടോര്ലചമന്റെവ്  വനിചെക്ടോരണ ചചെയ്തു,  കുറവനിചെക്ടോരണ നടെത്തനി.
വക്ടോറന്  കഹേസ്റ്റനിത്വംഗ്സനിചന്റെ  കുറവനിചെക്ടോരണ  ഏഴുവര്ഷമക്ടോണവ്  നശണ്ടുനനിനതവ്.
അകദ്ദേഹേചത്ത  ഇത്വംപശചവ്  ചചെയ്തു.  ഇരുന്നൂറവ്  വര്ഷത്വംമുമ്പവ്  വക്ടോറന്  കഹേസ്റ്റനിത്വംഗ്സനിചന
കുറവനിചെക്ടോരണ നടെത്തനിചക്കേക്ടോണവ് കലക്ടോര്ഡവ് എഡണവ് ബര്ഗവ് നടെത്തനിയ പ്രസത്വംഗമുണവ്.
ഇരുനൂറവ്  വര്ഷമക്ടോയനിട്ടുത്വം  ജനക്ടോധനിപതഖ്യത്തനിചന്റെ  മൂലഖ്യങ്ങചളക്കുറനിചത്വം
ജനക്ടോധനിപതഖ്യത്തനില്  അഴനിമതനിക്കേവ്  സക്ടോനമനില്ലെക്ടോത്തതനിചനക്കുറനിചത്വം  ഇഗൗ  പ്രസത്വംഗത്വം
തലമുറകേളക്ടോയനി  ഇത്വംഗ്ലണനിചല  സ്കൂള്  കുട്ടനികേള്  പഠനിക്കുകേയക്ടോണവ്.   കലക്ടോകേത്തനിചല
ഏറവുത്വം  നല്ലെ  പ്രസത്വംഗങ്ങളനിചലക്ടോനക്ടോയനി  വക്ടോഴചപ്പെടുന  പ്രസത്വംഗമക്ടോണതവ്.
ചെരനിതകരഖയക്ടോണവ്.   അതുകപക്ടോചലതചന കറക്ടോബര്ട്ടവ്  ചചക്ലവനിചനതനിരക്ടോയനി  ബനിട്ടശഷവ്
പക്ടോര്ലചമന്റെവ്  ഗുരുതരമക്ടോയ  ആകരക്ടോപണമുനയനിച.  സക്ടോമക്ടോജഖ്യതതത്തനിനുകവണനി
ദക്ടോസഖ്യകവലചചെയ  രണക്ടോളുകേചള,  അവര്  നടെത്തനിയ  വഖ്യകനിപരമക്ടോയ  അഴനിമതനിയുചടെ
കപരനില്, കേശശ വശര്പ്പെനിചതനിചന്റെ കപരനില് സക്ടോമക്ടോജഖ്യതതത്തനിചന്റെ ഏറവുത്വം ഉജതലമക്ടോയ
നക്ടോളുകേളനില്  ബനിട്ടശഷവ്  സക്ടോമക്ടോജഖ്യത്വം  കുറവനിചെക്ടോരണ  നടെത്തനി.  യഥക്ടോര്തത്തനില്
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അഴനിമതനിയുചടെ കപരനില് ഇവനിചടെ നനിങ്ങളുചടെ ഗവണ്ചമന്റെനിചന കുറവനിചെക്ടോരണ നടെത്തനി
പുറത്തക്ടോക്കേനിയതവ്  ജനങ്ങളക്ടോണവ്.  ശശ.  ഉമന്  ചെക്ടോണനിചക്കേതനിചര  ബക്ടോത്വംഗ്ലൂര്
കകേക്ടോടെതനിയനില്നനിനവ്  വന  വനിധനിയനില്  ഞക്ടോന്   സകനക്ടോഷനിക്കുനനില്ലെ.  അതവ്
അകദ്ദേഹേത്തനിചന്റെ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കനതൃതതത്തനില്  നടെന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചടെ
സതക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയ  പരനിണക്ടോമമക്ടോണവ്.  ശശ  ചകേ.  ബക്ടോബുവനിചന്റെ  കപരനില്  നടെക്കുന
അകനതഷണവുത്വം അതുതചനയക്ടോണവ്. 

ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതക്ടോമസവ്:  സര്,  യുവജന  വനിദഖ്യക്ടോര്തനി  പ്രസക്ടോനങ്ങളനിലൂചടെ
വളര്നവന,  പക്ടോര്ലചമന്റെത്വംഗമടെക്കേത്വം വലനിയ പദവനികേള് വഹേനിച അങ്ങവ് ഒരു എകവ്-
പക്ടോര്ട്ടനി  വനിധനിയുചടെ  കപരനില്  ശശ.  ഉമന്  ചെക്ടോണനിചയകപ്പെക്ടോലള്ള  ഒരു
ചപക്ടോതുപ്രവര്ത്തകേനവ് എകനക്ടോ കുഴപ്പെത്വംപറനിചയനവ് ചതറനിദ്ധരനിപ്പെനിക്കേക്ടോന് ശമനിക്കുനതവ്
ഉചെനിതമക്ടോകണക്ടോ? 

ശശ  .    ചകേ  .    സുകരഷവ് കുറുപ്പെവ് :  സര്,  ആ വനിധനിയനില് സകനക്ടോഷനിക്കുന ആളല്ലെ
ഞക്ടോചനനവ്  പറഞ.   എകവ്-പക്ടോര്ട്ടനി  വനിധനിയക്ടോചണങനിലത്വം  കേഴനിഞ  ഗവണ്ചമന്റെവ്
തുടെര്നവന  നയസമശപനങ്ങളുചടെ  പരനിണനിതഫലമമക്ടോചണനക്ടോണവ്  ഞക്ടോന്
പറഞതവ്.   കകേക്ടോടെതനിയനില്നനിനത്വം കനക്ടോട്ടശസവ്  വനകല്ലെക്ടോ;  അകദ്ദേഹേത്വം വക്കേക്ടോലത്തനിനവ്
ആചള ഏലനിചകല്ലെക്ടോ;  എനനിട്ടവ്  എകവ്-പക്ടോര്ട്ടനി  വനിധനി  വരക്ടോന് എന്തുപറനി?   അകപ്പെക്ടോള്
ഞക്ടോന്  പറഞതവ്  അകദ്ദേഹേത്തനിചന്റെ  കനതൃതതത്തനില്  അകദ്ദേഹേത്വം  അറനിഞത്വം
അറനിയക്ടോചതയുത്വം  നടെത്തനിയ  അഴനിമതനിയുചടെ  പരനിണനിതഫലമക്ടോയനി  വനതക്ടോണവ്  ആ
വനിധനി. ആ അഴനിമതനിയക്ടോണവ് കേഴനിഞ ചതരചഞടുപ്പെനില് കകേരളത്തനിചല ജനങ്ങള് ആ
സര്ക്കേക്ടോരനിചന  പുറത്തക്ടോക്കേക്ടോനുള്ള  പ്രധക്ടോന  കേക്ടോരണചമനവ്  ഇനനിചയങനിലത്വം  നനിങ്ങള്
മനസനിലക്ടോക്കേണചമന അഭനിപ്രക്ടോയമക്ടോണവ് എനനിക്കുള്ളതവ്. 

അതുകപക്ടോചലതചന കകേരളത്വം പ്രനിയചപ്പെട്ടതക്ടോയനി കേരുതുന മതനനിരകപക്ഷതചയ
നനിങ്ങള് കേക്ടോറനില് പറത്തനിയനികല്ലെ?  ഇവനിചടെ അരുവനിക്കേര ചതരചഞടുപ്പെനിചന്റെ കേക്ടോരഖ്യത്വം
പറഞ.  കകേരളത്തനിലത്വം  ഇനഖ്യയനിലത്വം  കകേക്ടോണ്ഗസവ്  പനിന്തുടെരുന  അചല്ലെങനില്
എതകയക്ടോ  കേക്ടോലമക്ടോയനി  പനിന്തുടെര്നവരുന  രക്ടോഷശയത്തനിനവ്  കേടെകേവനിരുദ്ധമക്ടോയ  ചെനില
കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്  ചചെയനികല്ലെ?  തക്ടോലക്ടോലനികേ  രക്ടോഷശയ  ലക്ടോഭത്തനിചന്റെ  കപരനില്  എതകയക്ടോ
കേക്ടോലമക്ടോയനി  നനിങ്ങള് എചനല്ലെക്ടോത്വം ചചെയ്തുചകേക്ടോണനിരനിക്കുന.  ഇവനിചടെ ബനി.ചജ.പനി.-യുത്വം
ആര്.എസവ്.എസവ്.-ഉത്വം  വളരുനതനിനവ്  ഞങ്ങള്  കുറക്കേക്ടോരക്ടോകണക്ടോ;  1984-ല്  ഞക്ടോന്
പക്ടോര്ലചമന്റെനില് ചചെല്ലുകമ്പക്ടോള് ഇനഖ്യയുചടെ പ്രമുഖനക്ടോയ സതക്ടോതനഖ്യ സമര കസനക്ടോനനി
കഗക്ടോവനിന്ദവ്  വല്ലെഭവ്  പനനിചന്റെ മകേന് കൃഷ്ണ ചെന്ദ്ര പനവ്  (ചകേ.  സനി.  പനവ്)  അകദ്ദേഹേത്വം
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രക്ടോജശവവ്  ഗക്ടോനനിയുചടെ  കേഖ്യക്ടോബനിനറനിചല  രണക്ടോമനക്ടോയനിരുന.  അകദ്ദേഹേത്വം  ചസന്ട്രേല്
ഹേക്ടോളനില് വരുകമ്പക്ടോള് കേക്ഷനിരക്ടോഷശയത്തനിനതശതമക്ടോയനി  ചചെറുപ്പെക്കേക്ടോരക്ടോയ അത്വംഗങ്ങള്
അകദ്ദേഹേത്തനിചന്റെ  കേക്ടോലനില്ചതക്ടോട്ടവ്  വന്ദനിക്കുനതുകേണവ്  ഞക്ടോന്  നനിര്നനികമഷനക്ടോയനി
നനിനനിട്ടുണവ്.  അകദ്ദേഹേത്വം ബനി.ചജ.പനി.-യനികലയ്ക്കവ് കപക്ടോയനികല്ലെ? ചകേ. സനി. പനനിനവ് പുറകമ
എത  ആളുകേളക്ടോണവ്  പക്ടോര്ട്ടനിവനിട്ടവ്  കപക്ടോയതവ്?  ഇകപ്പെക്ടോള്  ഏറവുചമക്ടോടുവനില്  കപക്ടോയതവ്
ഉത്തര്പ്രകദശനില്  കകേക്ടോണ്ഗസവ്  പക്ടോര്ട്ടനിയുചടെ  സത്വംസക്ടോന  അദ്ധഖ്യക്ഷയക്ടോയനിരുന
ശശമതനി റശത്തക്ടോ ബഹുഗുണ.  അതുകപക്ടോചല എതചയത ആളുകേള് എല്ലെക്ടോവരുകടെയുത്വം
കപരുകേള് ഞക്ടോന് പറയുനനില്ലെ.  അതനിനവ് ഞങ്ങളക്ടോരുത്വം ഉത്തരവക്ടോദനിയല്ലെ.

പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവര്ഗ  പനികനക്ടോക്കേസമുദക്ടോയകക്ഷമവുത്വം  നനിയമവുത്വം
സക്ടോത്വംസക്ടോരനികേവുത്വം പക്ടോര്ലചമന്റെറനികേക്ടോരഖ്യവുത്വം വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   ചകേ  .   ബക്ടോലന്): സര്,
മുന്  ചഡപമ്മ്യൂട്ടനി  സശക്കേറക്ടോയനിരുന  ശശമതനി  നജവ് മക്ടോചഹേപ്തുള്ള   ബനി.ചജ.പനി.-യനികലക്കേവ്
കപക്ടോയനികല്ലെ?  കകേക്ടോണ്ഗസനിചല  മതനമ്മ്യൂനപക്ഷ  വനിഭക്ടോഗത്തനില്ചപ്പെട്ട  ഒരു  വനനിതയക്ടോണവ്
കപക്ടോയതവ്. 

ശശ  .   വനി  .   പനി  .   സജശന്ദ്രന്: സര്, ഇഗൗ സഭയനിചല മുന് അത്വംഗവുത്വം സനി.പനി.ചഎ.(എത്വം.)-ചന്റെ
അത്വംഗവുമക്ടോയനിരുന  ശശ.  അല്കഫക്ടോണ്സവ്  കേണ്ണനക്ടോനത്വം  ഇനവ്  ഏതവ്
പക്ടോര്ട്ടനിയനിലക്ടോചണനവ് അകങ്ങയ്ക്കവ് പറയക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ?

മനി  .   സശക്കേര്: ശശ. ചകേ. സുകരഷവ് കുറുപ്പെവ്,   അങ്ങവ് സത്വംസക്ടോരനിക്കൂ.

ശശ  .   ചകേ  .   സുകരഷവ് കുറുപ്പെവ്: സര്, ശശ. അല്കഫക്ടോണ്സവ് കേണ്ണനക്ടോനത്വം ഒരനിക്കേലത്വം
പക്ടോര്ട്ടനി  അത്വംഗമക്ടോയനിരുനനിട്ടനില്ലെ.  അകദ്ദേഹേത്വം  ഇടെതുപക്ഷ  പനിന്തുണയനില്  ജയനിച
ഒരക്ടോളക്ടോയനി ഇഗൗ നനിയമസഭയനില് വനനിട്ടുണവ്. ഞക്ടോന് കചെക്ടോദനിക്കുനതവ്, ഇനഖ്യക്ടോ രക്ടോജഖ്യത്തവ്
കകേക്ടോണ്ഗസനിനവ്  ശകമക്ടോയ പനിന്തുണയുളള സലങ്ങളക്ടോയ രക്ടോജസക്ടോനനിലത്വം  യു.പനി.-
യനിലത്വം  ഞങ്ങളനില്ലെക്ടോയനിരുനകല്ലെക്ടോ;  ഞങ്ങചളക്ടോരു  ചചെറനിയ  പക്ടോര്ട്ടനിയക്ടോണവ്.  ഇനഖ്യക്ടോ
രക്ടോജഖ്യത്തവ്  മകതതരതതത്വം  പുലരക്ടോന്  ഞങ്ങളുചടെ  സതക്ടോധശനമുള്ള  കമഖലകേളനില്
ബനി.ചജ.പനി.-യുത്വം  ആര്.എസവ്.എസവ്.-ഉത്വം  കേടെനവരുനതനിചനതനിരക്ടോയനി  ശകമക്ടോയ
നനിലപക്ടോചടെടുക്കുന  രക്ടോഷശയ  പക്ടോര്ട്ടനിയക്ടോണവ്.  അകപ്പെക്ടോള്  ഞങ്ങചളകനക്ടോ  കുഴപ്പെത്വം
കേക്ടോണനിചനിട്ടക്ടോണവ് കകേരളത്തനിലത്വം ഇനഖ്യയനിലത്വം ബനി.ചജ.പനി.-യുത്വം ആര്.എസവ്.എസവ്.-ഉത്വം
വളരുനചതചനക്ടോചക്കേ  പറയുനതവ്  സതഖ്യസനമക്ടോയ  രക്ടോഷശയ  കേക്ടോരഖ്യമല്ലെ.  അതവ്
പറയരുതവ്.  കകേരളത്തനില്  ഞങ്ങള്ചക്കേതനിചര  ആകമണങ്ങള്  വരുനതുകേണവ്
നനിങ്ങള്  കകേചകേട്ടനി  നനില്ക്കുകേയകല്ലെ?  നനിങ്ങള്  ഏറവുത്വം  അപകേടെകേരമക്ടോയ  ഒരു
രക്ടോഷശയമക്ടോണവ്  കകേരളത്തനില്  കേളനിചചകേക്ടോണനിരനിക്കുനചതനവ്  ഇനനിചയങനിലത്വം
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മനസനിലക്ടോക്കേണത്വം.  കകേരളത്തനില് ബനി.ചജ.പനി.-യുത്വം ആര്.എസവ്.എസവ്.-ഉത്വം ഞങ്ങളുചടെ
ആളുകേചള  ചകേക്ടോലചപ്പെടുതനതുകേണവ്  ഒരു  ചചെറുപുഞനിരനികയക്ടോടുകൂടെനി  നനിങ്ങളവനിചടെ
ഇരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഇരുകനക്ടോള  ഞങ്ങള്ക്കേവ് വനികരക്ടോധമനില്ലെ.  പചക്ഷ ഇഗൗ നക്ടോട്ടനില് ഒരു
കേമമ്മ്യൂണനിസ്റ്റുകേക്ടോരചനങനിലത്വം  ജശവകനക്ടോചടെയുചണങനില്  ആര്.എസവ്.എസവ്.-ചനതനിചര
പടെചവട്ടുത്വം.  ഇഗൗ  നക്ടോട്ടനിചല  മതനമ്മ്യൂനപക്ഷങ്ങചള  രക്ഷനിക്കുകേ,  അവര്ക്കുകവണനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുകേ എനതവ്  ജശവശതക്ടോസത്വംകപക്ടോചല കേമമ്മ്യൂണനിസ്റ്റുകേക്ടോര്  ചകേക്ടോണ്ടുനടെക്കുന
കേക്ടോരഖ്യമക്ടോണവ്.  പക്ടോര്ലചമന്റെനില്  ശശ.  രകമശവ്  ചചെനനിത്തലയുണക്ടോയനിരുന  ഒനക്ടോത്വം
യു.പനി.എ.  ഗവണ്ചമന്റെനില്,  ഞങ്ങള്  ഇപ്പുറത്തനിരുനവ്  കകേചപക്ടോക്കേനിയതവ്
എനനിനക്ടോയനിരുന?  ഇഗൗ  നക്ടോട്ടനില്  മതനമ്മ്യൂനപക്ഷങ്ങള്ചക്കേതനിചര  ബനി.ചജ.പനി.
ഉയര്ത്തനിചക്കേക്ടോണ്ടുവന  ഭശഷണനിചയ  അതനിജശവനിക്കുനതനിനവ്  കവണനിയക്ടോണവ്  101
കേക്ടോരഖ്യങ്ങളനില്  അഭനിപ്രക്ടോയവഖ്യതഖ്യക്ടോസമുള്ള  കകേക്ടോണ്ഗസനിനവ്  പനിന്തുണ  നല്കേക്ടോന്
ഞങ്ങള്  തയ്യക്ടോറക്ടോയതവ്.  അതക്ടോണവ്  ഞങ്ങളുചടെ  മകതതര  പക്ടോരമ്പരഖ്യത്വം.
മതനനിരകപക്ഷതയ്ക്കുകവണനിയുത്വം  മതനമ്മ്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കുകവണനിയുത്വം  ഞങ്ങചളടുക്കുന
സമശപനങ്ങചള കചെക്ടോദഖ്യത്വംചചെയ്യക്ടോന് ഇവനിടെചത്ത കകേക്ടോണ്ഗസകേക്ടോര് ആയനിട്ടനില്ലെ.  അതവ്
ഞങ്ങളുചടെ  ജശവനിതത്വംചകേക്ടോണവ്  ചതളനിയനിചതക്ടോണവ്.  അഴനിമതനിക്കുത്വം  മകതതരതതത്തനിനു
ചമതനിരക്ടോയനി  കകേരളത്തനിചല  യു.ഡനി.എഫവ്.  നടെത്തനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്ടോണവ്
കകേരളത്തനിചല  ജനങ്ങള്  കേഴനിഞ  ചതരചഞടുപ്പെനില്  യു.ഡനി.എഫവ്.-ചന
തനിരസരനിക്കുനതനിനവ്  കേക്ടോരണമക്ടോയതവ്.  അതനില്നനിനവ്  കകേരളത്തനിചന്റെ  മകതതര
പക്ടോരമ്പരഖ്യചത്ത  അരക്കേനിട്ടുറപ്പെനിക്കേക്ടോനുത്വം  കകേരളത്തനിചല  സക്ടോധക്ടോരണക്കേക്ടോരചന
സത്വംരക്ഷനിക്കേക്ടോനുത്വം  കകേരളത്തനിചന്റെ  വനികേസന  സതപങ്ങള്  സക്ടോക്ഷക്ടോത്കേരനിക്കേക്ടോനുത്വം
കവണനിയുള്ള ഒരു വലനിയ യജ്ഞമക്ടോണവ് സഖക്ടോവവ് ടെനി. എത്വം. കതക്ടോമസവ് ചഎസകേവ് ഇവനിചടെ
അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന ബഡ്ജറവ് എന കേക്ടോരഖ്യത്തനില് സത്വംശയമുകണക്ടോ? 

ശശ.  പനി.  ചകേ.  കുഞക്ടോലനിക്കുട്ടനി സക്ടോഹേനിബവ് കനരചത്ത ഇവനിചടെ ഇല്ലെക്ടോയനിരുന.
അകദ്ദേഹേത്വം ഇതയുത്വം കദക്ടോകഷകേദൃഷ്ടനികയക്ടോടുകൂടെനി ഇതവ് പറകയണ കേക്ടോരഖ്യമനില്ലെക്ടോയനിരുന.
എവനിചടെനനിനക്ടോണവ് കേനിഫ്ബനി പണമുണക്ടോക്കേക്ടോന് കപക്ടോകുനചതനവ് കചെക്ടോദനിച. കേനിഫ്ബനി
പണമുണക്ടോക്കുകേയുത്വം  കകേരളത്തനിചന്റെ  വനികേസനത്തനിനവ്  കനതൃതതത്വം  ചകേക്ടോടുക്കുകേയുത്വം
ചചെയ്യുചമനള്ള  ഒരു  പുതനിയ  സമശപനത്വം  ഇഗൗ  ബഡ്ജറനില്  ചകേക്ടോണ്ടു
വനനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  നമുക്കേവ് കേക്ടോത്തനിരുനവ് കേക്ടോണക്ടോത്വം.  കേക്ടോലനിയക്ടോയ ഖജനക്ടോവനില്നനിനവ്
പണമുണക്ടോവനില്ലെകല്ലെക്ടോ;  റവനക്യു  വരുമക്ടോനത്വം  ഒരു  പരനിധനിയനില്  കേവനിഞവ്  കൂടെനില്ലെകല്ലെക്ടോ;
അതുചകേക്ടോണവ്  കകേരളത്തനിചന്റെ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനത്വം  മുകനക്ടോട്ടുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്
കേഴനിയനില്ലെകല്ലെക്ടോ?  ആ യക്ടോഥക്ടോര്തഖ്യത്വം മനസനിലക്ടോക്കേനിയക്ടോണവ് കേടെചമടുത്തവ് കകേരളത്തനിചന്റെ
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വനികേസനപ്രവര്ത്തനത്വം  മുകനക്ടോട്ടുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുചമന  പ്രഖഖ്യക്ടോപനത്വം  കധരഖ്യസകമതത്വം
ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലൂചടെ  ചവളനിചപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുനതവ്.  ഇതവ്  ദശര്ഘകേക്ടോലമക്ടോയനി  മുരടെനിചവ്
കേനിടെനനിരുന കകേരളത്തനിചന്റെ വനികേസനസക്ടോധഖ്യതകേള് പ്രക്ടോവര്ത്തനികേമക്ടോക്കുനതനിനുള്ള
ബഡ്ജറക്ടോണവ്.  സക്ടോധക്ടോരണക്കേക്ടോരചന സത്വംരക്ഷനിക്കുന ബഡ്ജറക്ടോണവ്.  കനരചത്ത ശശ.
എ.  പ്രദശപവ്  കുമക്ടോര് പറഞതുകപക്ടോചല ഇടെതുപക്ഷജനക്ടോധനിപതഖ്യ മുനണനിയുചടെ ഒരു
രക്ടോഷശയ  കരഖയക്ടോണവ്.  ഉദക്ടോരവത്കേരണ  കേക്ടോലഘട്ടത്തനില്  ഇഗൗ  നക്ടോട്ടനിചല
ഇടെതുപക്ഷങ്ങള്  എങ്ങചനയക്ടോണവ്  സക്ടോമ്പത്തനികേ  സമശപനങ്ങള്  മുകനക്ടോട്ടുചകേക്ടോണ്ടു
കപക്ടോകുനചതനതനിചന്റെ  ചെരനിത  കരഖയക്ടോണവ്  ഈ  ബഡ്ജറവ്.  അതക്ടോണവ്  ഇഗൗ
ബഡ്ജറനിചന്റെ പ്രക്ടോധക്ടോനഖ്യത്വം.   അതുചകേക്ടോണവ് ഞക്ടോന് ഇഗൗ ധനവനിനനികയക്ടോഗ ബനില്ലെനിചന
പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി പനിന്തുണയ്ക്കുന.

പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവവ്  (ശശ  .    രകമശവ് ചചെനനിത്തല):  സര്,  ഇഗൗ ധനവനിനനികയക്ടോഗ
ബനില്ലെനിചന  ഞക്ടോന്  എതനിര്ക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഇഗൗ  സര്ക്കേക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വനനിട്ടവ്
നക്ടോലര  മക്ടോസകമ  ആയനിട്ടുള.  പചക്ഷ  ഇതയുത്വം  ചചെറനിചയക്ടോരു  കേക്ടോലയളവനില്
വനിവക്ടോദങ്ങളുചടെ ചറകക്കേക്ടോര്ഡനിടെക്ടോന് ഇഗൗ സര്ക്കേക്ടോരനിനവ് സക്ടോധനിചചവനള്ളതക്ടോണവ് നമുക്കേവ്
കേക്ടോണക്ടോന്  കേഴനിയുനതവ്.  ഇതവ്  അസൂയക്ടോവഹേമക്ടോയ  ഒരു  കനട്ടത്വം  തചനയക്ടോണവ്.
എചനല്ലെക്ടോത്വം  പറഞക്ടോണവ്  ഇഗൗ  ഗവണ്ചമന്റെവ്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വനതവ്.  എല്ലെക്ടോത്വം
ശരനിയക്ടോകുചമനവ്  പറഞക്ടോണവ്  വനതവ്.  എനനിട്ടവ്  എചനങനിലത്വം  ശരനിയക്ടോകയക്ടോ?
എടുതചെക്ടോട്ടത്വം,  പനിടെനിപ്പുകകേടെവ്,  മണത്തരത്വം,  ധക്ടോര്ഷഖ്യത്വം എനനിവയല്ലെക്ടോചത  ഇഗൗ
സര്ക്കേക്ടോരനിനവ്  അവകേക്ടോശചപ്പെടെക്ടോന്  എനക്ടോണുള്ളതവ്?  ഇഗൗ  സര്ക്കേക്ടോരനിനവ്
ദനിശക്ടോകബക്ടോധമുകണക്ടോ?  ചതക്ടോട്ടചതല്ലെക്ടോത്വം  ചപക്ടോനക്ടോക്കുചമനവ്  കകേട്ടനിട്ടുണവ്.  പചക്ഷ  ഇഗൗ
സര്ക്കേക്ടോര് ചതക്ടോട്ടചതല്ലെക്ടോത്വം കുളമക്ടോക്കുകേ മക്ടോതമക്ടോണവ് ചചെയതവ്.  സതക്ടോശയ പ്രശ്നത്വം മുതല്
കറഷന്  കേക്ടോര്ഡവ്  വചരയുള്ള  പ്രശ്നങ്ങളനില്  അപൂര്വ്വ  പ്രതനിഭക്ടോവനിലക്ടോസമക്ടോണവ് ഇഗൗ
സര്ക്കേക്ടോര്  കേക്ടോട്ടനിയനിട്ടുള്ളതവ്.  യു.ഡനി.എഫവ്.  ഗവണ്ചമന്റെവ്  സക്ടോമ്പത്തനികേരത്വംഗത്വം
തകേര്തചവനവ്  പറഞവ്  ധവളപതമനിറക്കേനിയ  ഗവണ്ചമന്റെക്ടോണനിതവ്.
എചനക്ടോചക്കേയക്ടോണവ്  ആ  ധവളപതത്തനില്  പറഞനിരുനതവ്;  നനികുതനി  പനിരനിവനില്
യു.ഡനി.എഫവ്.  സര്ക്കേക്ടോര് വന് വശഴ്ച വരുത്തനി,  നനികുതനി പനിരനിക്കേക്ടോത്തതനിനവ് അഴനിമതനി,
ചകേടുകേക്ടോരഖ്യസത  തുടെങ്ങനി  എചനല്ലെക്ടോത്വം  ആകരക്ടോപണങ്ങളക്ടോണവ്  ഉനയനിചനിരനിക്കുനതവ്.
ഇഗൗ സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ കേക്ടോലത്തവ് നനികുതനി വരുമക്ടോനത്തനിചല വളര്ചക്ടോനനിരക്കേവ് കുത്തചന
ഇടെനിഞ.  കേഴനിഞ  ബഡ്ജറവ്  പ്രസത്വംഗത്തനില്  ധനകേക്ടോരഖ്യ  വകുപ്പുമനനി,  ബഡ്ജറവ്
പ്രസത്വംഗത്തനിചന്റെ കപജവ്  88-ല്  (226)-ല്  'നനികുതനി വകുപ്പെവ്  25  ശതമക്ടോനത്വം നനികുതനി
വരുമക്ടോനത്വം വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കേക്ടോനക്ടോണവ്  ലക്ഷഖ്യമനിട്ടവ് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതവ്' എനവ് പറഞനിട്ടുണവ്.
ഇടെതുപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതഖ്യമുനണനി  സര്ക്കേക്ടോര്  അധനികേക്ടോരകമറകശഷത്വം  ജൂണ്
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മക്ടോസത്തനില് നനികുതനി വരുമക്ടോനത്വം 19  ശതമക്ടോനമക്ടോയകപ്പെക്ടോള്  കഡക്ടോ.  ടെനി.  എത്വം.  കതക്ടോമസവ്
ചഎസകേവ്  തുള്ളനിചക്ടോടുകേയക്ടോയനിരുന.  ഇതക്ടോ  മക്ടോറമുണക്ടോയനിരനിക്കുന.  എല്.ഡനി.എഫവ്.
ഗവണ്ചമന്റെവ്  അധനികേക്ടോരത്തനില് വനകശഷത്വം  19  ശതമക്ടോനമക്ടോയനി  നനികുതനി വരുമക്ടോനത്വം
വര്ദ്ധനിചനിരനിക്കുന.  കഡക്ടോ.  ടെനി.എത്വം.  കതക്ടോമസവ്  ചഎസകേവ്-ചന്റെ  ബഡ്ജറവ്
പ്രസത്വംഗത്തനിചല  ഒരു  ഭക്ടോഗത്വം  ഞക്ടോന്  വക്ടോയനിക്കേക്ടോത്വം.  "കേഴനിഞ   മൂനവ്  വര്ഷമക്ടോയനി
യു.ഡനി.എഫവ്.  ഭരണകേക്ടോലത്തവ്  10  മുതല്  12  ശതമക്ടോനത്വം   വചരയക്ടോണവ്  വക്ടോണനിജഖ്യ
നനികുതനി വരുമക്ടോനത്വം വര്ദ്ധനിചതവ്. കമയവ് മക്ടോസത്തനില് കകേവലത്വം 10 ശതമക്ടോനമക്ടോയനിരുന
വര്ദ്ധനവവ്.  ജൂണ്  മക്ടോസത്തനില്   19  ശതമക്ടോനമക്ടോയനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിച."  എനക്ടോണവ്
അകദ്ദേഹേത്വം  പറഞതവ്.  ഇഗൗ  ജൂണനിചല  നനികുതനി  വര്ദ്ധനവവ്  'ചഎസകേവ്  മക്ടോജനികേവ്'
എനതചന  പറയണത്വം.  പചക്ഷ  ശരനിക്കുള്ള  മക്ടോജനികേവ്  അടുത്ത
മക്ടോസങ്ങളനിലക്ടോണുണക്ടോയതവ്.  ജൂകല  മക്ടോസത്തനില്   വളര്ചക്ടോനനിരക്കേവ്  19
ശതമക്ടോനത്തനില്നനിനവ്  ചവറുത്വം  2.94  ശതമക്ടോനമക്ടോയനി  കുത്തചന  ഇടെനിയുകേയുണക്ടോയനി.
ശരനിക്കുത്വം  മക്ടോജനികേവ്  തചന.  വക്ടോണനിജഖ്യ  നനികുതനി  വളര്ചക്ടോനനിരക്കേവ്  അടുത്ത
കേക്ടോലചത്തക്ടോനത്വം  ഇതമക്ടോതത്വം  ഇടെനിഞനിട്ടനില്ലെ.  അങ്ങയുചടെ  Revenue  Collection
Statement  as  on  01-10-2016-ല്  എനക്ടോണവ്  പറയുനതവ്?  ആഗസ്റ്റനിചല
വളര്ചക്ടോനനിരക്കേവ്  8.16  ശതമക്ടോനമക്ടോയനി,  ചസപ്റത്വംബറനില്  8.38  ശതമക്ടോനമക്ടോയനി.
യു.ഡനി.എഫവ്.  സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ  കേക്ടോലചത്ത  ചകേക്ടോകമഴഖ്യല്  ടെക്ടോകവ്  നനിരക്കേവ്  പതത്വം
പനണണത്വം ശതമക്ടോനമക്ടോയനിരുചനങനില് ചഎസക്കേനിചന്റെ കേക്ടോലത്തവ് അതവ് ചവറുത്വം  2.94
ശതമക്ടോനത്വം,  8.6  ശതമക്ടോനത്വം,  8.38  ശതമക്ടോനത്വം  എനനിങ്ങചന ഇടെനിഞതവ്  എനനിചന്റെ
അടെനിസക്ടോനത്തനിലക്ടോചണനവ് കഡക്ടോ. ടെനി.  എത്വം.  കതക്ടോമസവ് ചഎസകേവ്     പറയണചമനക്ടോണവ്
എനനിക്കേവ്  ആവശഖ്യചപ്പെടെക്ടോനുള്ളതവ്.  ചസപ്റത്വംബറനില് ഓണക്കേക്ടോലത്തവ് കേചവടെത്വം  കൂടെനിയനിട്ടുത്വം
ചകേക്ടോകമഴഖ്യല് ടെക്ടോകനിചന്റെ വരവവ് കുറഞ എനതവ് ഗഗൗരവമക്ടോയ കേക്ടോരഖ്യമകല്ലെ? ഇഗൗ ബഡ്ജറവ്
അവതരനിപ്പെനിചചകേക്ടോണവ്  അകദ്ദേഹേത്വം  ഉഗൗറത്വംചകേക്ടോണതവ്  എവനിചടെ  നനില്ക്കുന?
ചകേക്ടോകമഴഖ്യല്  ടെക്ടോകനിചന്റെ  കേക്ടോരഖ്യത്തനില്  ഇതക്ടോണവ്  അവസചയങനില്  രജനികസ്ട്രേഷചന്റെ
കേക്ടോരഖ്യത്തനില്  എനക്ടോണവ്  സനിതനി?  പരനിതക്ടോപകേരമക്ടോയ  സനിതനിയക്ടോണവ്,  ചനഗറശവവ്
കഗക്ടോത്തക്ടോണുണക്ടോയതവ്. ജൂകലയനില് 29 ശതമക്ടോനമക്ടോയനിന വളര്ച. ആഗസ്റ്റനില് -1.69
ആയനി, ചസപ്റത്വംബറനില്-7.22 ആയനി. കലക്ടോട്ടറനി വരുമക്ടോനത്വം ഇല്ലെക്ടോയനിരുചനങനില് ഇഗൗ
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേഞനികുടെനി  മുട്ടുമക്ടോയനിരുന.  കലക്ടോട്ടറനിചയടുക്കുന പക്ടോവചപ്പെട്ടവകരക്ടോടെവ്
ധനഖ്യകേക്ടോരഖ്യ വകുപ്പുമനനി  നന്ദനി പറയണത്വം.  പകക്ഷ,  ആ കലക്ടോട്ടറനി ഇകപ്പെക്ടോള് പഴയ
സക്ടോന്റെനിയക്ടോകഗക്ടോ  മക്ടോര്ട്ടനിചന്റെ കേയ്യനികലയ്ക്കവ് കപക്ടോകുകമക്ടോ എന ആശങ എല്ലെക്ടോവര്ക്കുമുണവ്.
അതുകേക്ടോരണത്വം സര്ക്കേക്ടോരനിനവ്  കലക്ടോട്ടറനി  വരുമക്ടോനത്വം  കുറഞ.  ഈ രത്വംഗത്തവ്  ഏപ്രനില്
മക്ടോസത്തനില്  71.13  ശതമക്ടോനത്വം  വളര്ചക്ടോ  നനിരക്കേവ്  കേക്ടോണനിചകപ്പെക്ടോള് ചസപ്റത്വംബറനില്
അതവ്  31.15  ശതമക്ടോനമക്ടോയനി,  കനചര  പകുതനിയക്ടോയനി.  നനികുതനി  വരുമക്ടോനത്തനിചന്റെ
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സനിതനിയനിതക്ടോണവ്. അങ്ങയുചടെ  അഞ്ചുമക്ടോസക്കേക്ടോലത്തനിനനിടെയനില്  ചകേക്ടോകമഴഖ്യല്
ടെക്ടോകനിചന്റെയുത്വം  കലക്ടോട്ടറനിയുചടെയുത്വം   രജനികസ്ട്രേഷചന്റെയുത്വം  കേക്ടോരഖ്യത്തനില്   നനികുതനി
കുറഞനിരനിക്കുന.   അങ്ങവ് എനവ് മക്ടോജനിക്കേക്ടോണവ് ഇവനിചടെ കേക്ടോണനിചതവ്?  പദ്ധതനിയുചടെ
കേക്ടോരഖ്യത്തനില്, 24,000 കകേക്ടോടെനി രൂപയുചടെ പക്ടോന് സശമനില് ചസപ്റത്വംബര് വചര അങ്ങവ്
ചചെലവക്ടോക്കേനിയതവ് ആചകേ 3,921 കകേക്ടോടെനി രൂപ മക്ടോതത്വം, അതക്ടോയതവ് 16 ശതമക്ടോനമക്ടോണവ്
പക്ടോന്  എകവ്ചപന്റെനിചര്  ഉണക്ടോയനിരനിക്കുനതവ്.   യു.ഡനി.എഫവ്.-ചന്റെ  കേക്ടോലത്തവ്  ഈ
സമയത്തവ്  24  ശതമക്ടോനത്വം  പക്ടോന്  എകവ്ചപന്റെനിചറുണക്ടോയനിരുന.  ഇനനിയുളള
നക്ടോലമക്ടോസത്തനിനകേത്വം  അകങ്ങയ്ക്കവ്  ചചെലവഴനിക്കേക്ടോന്  കേഴനിയുകമക്ടോ?  അങ്ങവ്
തകദ്ദേശഭരണസക്ടോപനങ്ങളുചടെ  അധനികേക്ടോര  വനികകേന്ദ്രശകേരണചത്തപ്പെറനി  വക്ടോകതക്ടോരക്ടോചത
കകേരളത്വം മുഴുവന് സത്വംസക്ടോരനിചയക്ടോളക്ടോണവ്.  പകക്ഷ 5,500 കകേക്ടോടെനി രൂപ നശക്കേനിവചതനില്
തകദ്ദേശഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളുചടെ  ചസപ്റത്വംബര്  വചരയുള്ള  ചചെലവവ്
എതയക്ടോചണനറനിയക്ടോകമക്ടോ;  ചവറുത്വം  42.107  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണവ്.  എനവചക്ടോല് ഒരു
ശതമക്ടോനമക്ടോണവ്  ഇവനിടെചത്ത  അധനികേക്ടോര  വനികകേന്ദ്രശകേരണത്തനിനുകവണനി  നനിങ്ങള്
ചചെലവക്ടോക്കേനിയതവ്.  വനിഴനിഞത്വം  പദ്ധതനി,  ചകേക്ടോചനി  ചമകട്രേക്ടോ,  കേണ്ണൂര്  വനിമക്ടോനത്തക്ടോവളത്വം
എനശ  പദ്ധതനികേള്ക്കുകവണനി  അനുവദനിച  2,576  കകേക്ടോടെനി  രൂപയനില്  ഒരു
രൂപകപക്ടോലത്വം  ഇതുവചര  ചചെലവക്ടോയനിചല്ലെനക്ടോണവ്  കേക്ടോണുനതവ്.  കേനിഫ്ബനിയനികലയ്ക്കവ്
അങ്ങവ്  മക്ടോറനിയതക്ടോകണക്ടോ  എനറനിയക്ടോന്  തക്ടോലരഖ്യമുണവ്.  കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനികേള്
മനിക്കേതുത്വം മുടെങ്ങനിക്കേനിടെക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഒരു കപസകപക്ടോലത്വം കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത പദ്ധതനിയനില്
ചചെലവഴനിക്കേക്ടോന് കേഴനിഞനിട്ടനില്ലെ. ഇതക്ടോകണക്ടോ ഇടെതുപക്ഷ ബദല്?  ഇവനിചടെ ശശ. ചകേ.
സുകരഷവ്   കുറുപ്പുത്വം  ശശ.  എ.  പ്രദശപവ്  കുമക്ടോറുചമല്ലെക്ടോത്വം  ഇടെതുപക്ഷത്തനിചന്റെ
ബദലനിചനക്കുറനിചവ് പറഞ.  ബദല് സമശപനത്വം എനക്ടോചണനവ് ആരുത്വം പറയുനനില്ലെ.
ബദല്,  ബദല്  എനപറയുന.  ചഎ.എത്വം.എഫവ്.-ചന്റെയുത്വം  അകമരനിക്കേന്
മുതലക്ടോളനിതതത്തനിചന്റെയുത്വം ചഫഡറല് സനിസ്റ്റത്തനിചന്റെയുത്വം വകക്ടോവക്ടോയ ശശമതനി  ഗശതക്ടോ
കഗക്ടോപനിനക്ടോഥനിചനയക്ടോകണക്ടോ ഇവനിചടെ ഇടെതുപക്ഷ ബദല് സൃഷ്ടനിക്കേക്ടോന്കവണനി നനിങ്ങള്
ചകേക്ടോണ്ടുവനനിരനിക്കുനതവ്;  ഏതക്ടോയക്ടോലത്വം  കഡക്ടോ.  ടെനി.  എത്വം.  കതക്ടോമസവ്
ചഎസക്കേനിചനക്കേക്ടോള് വലനിയ ഒരു ധനകേക്ടോരഖ്യതതതശക്ടോസജ്ഞയക്ടോണവ് ഇവചരനവ് ഞക്ടോന്
കേരുതുനനില്ലെ.  അവരുചടെ  ചപ്രക്ടോകഫല്  മുഴുവന്  ഞക്ടോന്  വക്ടോയനിച.
സക്ടോമക്ടോജഖ്യതതത്തനിചന്റെയുത്വം  നവലനിബറല്  സമശപനങ്ങളുചടെയുത്വം  ഏറവുത്വം  വലനിയ
വകക്ടോവനിചനയക്ടോണവ് മുഖഖ്യമനനിയുചടെ ധനകേക്ടോരഖ്യ ഉപകദഷ്ടക്ടോവക്ടോയനി എടുത്തനിരനിക്കുനതവ്.
അതനിചന്റെ അര്തത്വം അകങ്ങയ്ക്കവ് മനസനിലക്ടോയനിക്കേക്ടോണുചമനവ് വനിചെക്ടോരനിക്കുന. ഇതക്ടോകണക്ടോ
നനിങ്ങള് ബദല് സമശപനമക്ടോയനി ഉയര്ത്തനിക്കേക്ടോട്ടുനതവ്?  ജനങ്ങചള കേബളനിപ്പെനിക്കേക്ടോന്
നനിങ്ങള്ക്കേവ്  സക്ടോധഖ്യമല്ലെ.  വക്ടോചെകേമടെനിക്കുന  കഡക്ടോകര്മക്ടോചരക്കുറനിചവ്  കകേട്ടനിട്ടുണവ്.
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എനക്ടോല്   ചെനികേനിതയ്ക്കവ്  ചചെനക്ടോല്  കരക്ടോഗനിയുചടെ  സനിതനി  കേട്ടപ്പുകേയക്ടോകുത്വം.
അങ്ങചനയുള്ള സനിതനിയക്ടോണവ്  ഇവനിചടെ കേണ്ടുചകേക്ടോണനിരനിക്കുനതവ്.  ഓകരക്ടോ ഫയലത്വം
ജശവനിതമക്ടോചണനവ്  ഇവനിചടെ  ആകരക്ടോ  പറയുനതവ്  കകേട്ടു.  ചസകകട്ടറനിയറനില്
മനനിമക്ടോരുചടെ  ഓഫശസനില്  ഇഗൗ  ഫയലകേചളല്ലെക്ടോത്വം  വനിശമനിക്കുകേയക്ടോണവ്.
മുഖഖ്യമനനിയുചടെ  ഓഫശസനില്  ആഴ്ചകേളുത്വം  മക്ടോസങ്ങളുമക്ടോയനി  ഇഗൗ  ഫയലകേള്
വനിശമനിക്കുന.  ആരുത്വം  തശരുമക്ടോനചമടുക്കുനനില്ലെ.  50,000  രൂപയുചടെ  സക്ടോത്വംഗ്ഷനു
കവണനി  ധനകേക്ടോരഖ്യ  വകുപ്പുമനനിക്കേവ്  ഫയല്  അയയ്ക്കുന  സക്ടോഹേചെരഖ്യമക്ടോണനിനളളതവ്.
എല്ലെക്ടോ  രത്വംഗതത്വം ഇനവ്  ബുദ്ധനിമുട്ടവ്  അനുഭവനിചചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  വകുപ്പുകേളനില്
പ്രഖഖ്യക്ടോപനങ്ങളല്ലെക്ടോചത  എചനങനിലത്വം  നടെക്കുനകണക്ടോ?  മുഖഖ്യമനനിയുചടെ  വകുപ്പെക്ടോയ
ആഭഖ്യനര  വകുപ്പെനിചനപ്പെറനി  കനരചത്ത  ഇവനിചടെ  പറഞ.   ഉനതതലത്തനിലള്ള
തമനിലടെനി  കേക്ടോരണത്വം  ആഭഖ്യനര  വകുപ്പെനില്   മുഖഖ്യമനനിക്കേവ്  യക്ടോചതക്ടോരു
നനിയനണവുമനില്ലെക്ടോത്ത സക്ടോഹേചെരഖ്യമക്ടോണുളളതവ്.  അകതക്ടോചടെക്ടോപ്പെത്വം ഉനത ഉകദഖ്യക്ടോഗസര്
തമനിലളള  കപക്ടോരക്ടോട്ടത്വം,   അഭനിപ്രക്ടോയ  വഖ്യതഖ്യക്ടോസത്വം  എനനിവ  ആഭഖ്യനര  വകുപ്പെനിചന
കുത്തഴനിഞതക്ടോക്കേനി  മക്ടോറനിയനിരനിക്കുനചവനവ്   നമുക്കേവ്  കേക്ടോണക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുത്വം.
അഴനിമതനിചക്കേതനിചര  ശശ.  ചകേ.  സുകരഷവ്  കുറുപ്പെവ്  വലനിയ  പ്രസത്വംഗത്വം  നടെത്തനി.
നക്ടോലമക്ടോസത്വം  കേഴനിഞകപ്പെക്ടോള്  അഴനിമതനിയുചടെയുത്വം  സതജനപക്ഷപക്ടോതത്തനിചന്റെയുത്വം
അടെനിസക്ടോനത്തനില്  വഖ്യവസക്ടോയ  വകുപ്പുമനനിക്കേവ്  രക്ടോജനിവയ്കക്കേണനിവന
അവസയുണക്ടോയനി.   സതക്ടോശയ  സമരത്വം   വനകപ്പെക്ടോള്  നനിങ്ങള്  മക്ടോകനജുചമന്റെനിചന്റെ
ഭക്ടോഗത്തക്ടോയനിരുന.  40,000  രൂപ  പക്ടോവചപ്പെട്ട  വനിദഖ്യക്ടോര്തനികേള്ക്കേവ്  കുറച
ചകേക്ടോടുക്കേണചമന  ആവശഖ്യത്വം  ഉയര്നകപ്പെക്ടോള്   അതനിനവ്  തയ്യക്ടോറക്ടോകേക്ടോതനിരുനതവ്
അതനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനിട്ടക്ടോണവ്. 

യു.ഡനി.എഫവ്.  ഭരണകേക്ടോലത്തവ് നനിയമന നനികരക്ടോധനമുണക്ടോയനിരുന  എനക്ടോണവ്
പറഞതവ്.  ശശ.  എത്വം.  വനിന്ചസന്റെനിചന്റെ  ഒരു കചെക്ടോദഖ്യത്തനിനവ്  മുഖഖ്യമനനി   നനിയമന
നനികരക്ടോധനത്വം ഇചല്ലെനക്ടോണവ് പറഞതവ്.  കമയവ് മക്ടോസത്വം മുതല്  റനിട്ടയര് ചചെയതവ്  8814
കപര്, ഇഗൗ സര്ക്കേക്ടോര് വനതനിനുകശഷത്വം നനിയമനത്വം നല്കേനിയതവ് 9518 കപര്ക്കേവ്,  ഇഗൗ
ഗവണ്ചമന്റെവ്  അധനികേക്ടോരത്തനില് വനകപ്പെക്ടോള്  704  കപര്ക്കേവ്  മക്ടോതമക്ടോണവ്  കൂടുതലക്ടോയനി
നനിയമനത്വം  നല്കേനിയതവ്.  അതനിചന്റെ  അര്തചമനക്ടോണവ്?  റനിട്ടയര്ചമന്റെവ്
കവക്കേന്സനികേളനില്  മക്ടോതമക്ടോണവ് നനിയമനത്വം നല്കേനിയതവ് എനക്ടോണവ്. 

കകേരളത്തനില്  രക്ടോഷശയ  ചകേക്ടോലപക്ടോതകേങ്ങളുത്വം  അകമങ്ങളുത്വം  വര്ദ്ധനിചവരുന.
നനിലയ്ക്കുനനിര്ത്തക്ടോന്  കേഴനിയുനനില്ലെ.  ഇഗൗ  സഭയനിലക്ടോണവ്  ഞങ്ങള്  കേണ്ണൂരനിചന്റെ
ചകേക്ടോലപക്ടോതകേരക്ടോഷശയചത്ത  ഉയര്ത്തനിപ്പെനിടെനിചചകേക്ടോണവ്  അടെനിയനര  പ്രകമയത്വം



392 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 27, 2016

ചകേക്ടോണ്ടുവനതവ്.  ഇഗൗ സഭയനില് ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ മുഖഖ്യമനനി ഏറവുത്വം നല്ലെ പ്രസത്വംഗത്വം
നടെത്തനി.  ജനില്ലെക്ടോതലത്തനില് കകേക്ടോണ്ഫറന്സവ് കൂടെനിയനിട്ടവ്  എനക്ടോണവ് സനിതനി?  ജനില്ലെക്ടോ
കേളകറുത്വം എസവ്.പനി.-യുത്വംകൂടെനി എടുത്ത തശരുമക്ടോനചത്ത സനി.പനി.ഐ.(എത്വം).-ചന്റെ ജനില്ലെക്ടോ
കേമനിറനി   നനികഷധനിക്കുന.  അവര്  ഞങ്ങള്ക്കേവ്  ഇതവ്  ബക്ടോധകേമചല്ലെനവ്  പറയുന.
പനിചന എങ്ങചന  കേണ്ണൂരനില്  സമക്ടോധക്ടോനമുണക്ടോകുത്വം.  ആര്.എസവ്.എസവ്.  ചകേക്ടോനക്ടോലത്വം
സനിപനി.ഐ. (എത്വം.)  ചകേക്ടോനക്ടോലത്വം  രണ്ടുകപരുചടെയുത്വം  ചകേക്ടോലപക്ടോതകേചത്ത ചചകമക്ടോയനി
കേക്ടോണക്ടോന് കേഴനിയുന ഒരു ഭരണകൂടെമുചണങനില് മക്ടോതകമ ഇതനിചന നനിലയ്ക്കുനനിര്ത്തക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുകേയുള.  ആര്.എസവ്.എസവ്.-ചന്റെ ചകേക്ടോലപക്ടോതകേവുത്വം സനി.പനി.ഐ. (എത്വം. )-ചന്റെ
ചകേക്ടോലപക്ടോതകേവുത്വം  രണ്ടുത്വം  അവസക്ടോനനിപ്പെനികക്കേണതക്ടോണവ്.  ബനി.ചജ.പനി.  ആയക്ടോലത്വം
സനി.പനി.ഐ. (എത്വം.) ആയക്ടോലത്വം ആയുധങ്ങള് ഉറയനിലനിടുകേയക്ടോണവ് കവണതവ്.  ഇവനിചടെ
പറയുന  പ്രസക്ടോവനകേള്ചകേക്ടോണവ്  കേക്ടോരഖ്യമുകണക്ടോ?  ടെനി.  പനി.  ചെന്ദ്രകശഖരന്
വധകക്കേസനിചല പ്രതനികേളക്ടോയ കേനിര്മക്ടോണനി മകനക്ടോജവ്, ചകേക്ടോടെനി സുനനി എനനിവചര കേണ്ണൂര്
ചസന്ട്രേല്  ജയനിലനികലയ്ക്കവ്   മക്ടോറ്റുകേയക്ടോണവ്.  ഇവചരചയക്ടോചക്കേ  എനനിനക്ടോണവ്  കേണ്ണൂര്
ചസന്ട്രേല്  ജയനിലനികലക്കേവ്  മക്ടോറ്റുനതവ്?  ജയനിലകേളനില്  സത്വംഘട്ടനങ്ങള്
ഉണക്ടോയകപ്പെക്ടോഴക്ടോണവ്  ടെനി.  പനി.  ചെന്ദ്രകശഖരചന  ചകേക്ടോലചചെയ  പ്രതനികേചള  വനിവനിധ
ജയനിലകേളനികലയ്ക്കവ്  മക്ടോറനിയതവ്.  അവചര  മുഴുവന്  കേണ്ണൂരനികലയ്ക്കവ്  മക്ടോറ്റുനതവ്
എനനിനുകവണനിയക്ടോചണനവ്  ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ മുഖഖ്യമനനി ആകലക്ടോചെനിക്കേണചമനക്ടോണവ്
എനനിക്കേവ്  പറയക്ടോനുള്ളതവ്.   സത്വംസക്ടോനത്തവ്  ചതരചഞടുകപ്പെക്ടോടുകൂടെനി  യു.ഡനി.എഫവ്.
തകേര്നചവനത്വം  യു.ഡനി.എഫവ്.-നവ്  മുകനക്ടോട്ടു  കപക്ടോകേക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കേനിചല്ലെനമുള്ള
പ്രചെരണമുണക്ടോയനി.  ഒരു  ചതരചഞടുപ്പെനില്  കതക്ടോറക്ടോല്  യു.ഡനി.എഫവ്.
ഇല്ലെക്ടോതക്ടോകുചമനളളതവ് നനിങ്ങളുചടെ മനകക്കേക്ടോട്ട മക്ടോതമക്ടോണവ്. കകേരളത്തനില് യു.ഡനി.എഫവ്.
ശകമക്ടോണവ്,  ഞങ്ങള്ക്കേവ്  പറനിയ  ചതറ്റുകേള്  തനിരുത്തനിചക്കേക്ടോണവ്,  ജനവനിശതക്ടോസത്വം
ആര്ജനിചചകേക്ടോണവ്  ജനങ്ങളുചടെ  പ്രതശക്ഷകേള്ക്കുത്വം  സതപങ്ങള്ക്കുത്വം  നനിറത്വം
പകേര്നചകേക്ടോണവ്  ഞങ്ങള്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുചമനള്ള  കേക്ടോരഖ്യത്തനില്  തര്ക്കേത്വം  കവണ.
ആരക്ടോണനിവനിചടെ  വര്ഗശയതചയ  തക്ടോകലക്ടോലനിചനിട്ടുള്ളതവ്?  കകേരളത്തനില്  കേഴനിഞ
ചതരചഞടുപ്പെനില് വര്ഗശയതചയ തക്ടോകലക്ടോലനിക്കുകേയുത്വം ഇവനിചടെ വര്ഗശയ ധ്രുവശകേരണത്വം
ഉണക്ടോക്കുകേയുത്വം ചചെയതവ്  ബനി.ചജ.പനി.-യുത്വം സനി.പനി.ഐ. (എത്വം)-ഉത്വം  ആണവ്.  നനിങ്ങള്
മനനഃപൂര്വ്വത്വം  വര്ഗശയ  കചെരനിതനിരനിവുണക്ടോക്കേക്ടോനുത്വം  വര്ഗശയ  ധ്രുവശകേരണമുണക്ടോക്കേക്ടോനുത്വം
ശമനിക്കുകേയുത്വം അതനില് വനിജയനിക്കുകേയുത്വം ചചെയ്തു.  പകക്ഷ,  എനത്വം മകതതരതതത്തനിനു
മക്ടോതകമ വനിജയമുണക്ടോകൂ.  ഇന്ഡഖ്യയനില് ബനി.ചജ.പനി.-ചക്കേതനിചര കപക്ടോരക്ടോടുന ഏറവുത്വം
വലനിയ  രക്ടോഷശയ  പ്രസക്ടോനത്വം  ഇന്ഡഖ്യന്  നക്ടോഷണല്   കകേക്ടോണ്ഗസക്ടോണവ്.
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കദശശയതലത്തനില്  അവര്ചക്കേതനിചരയുള്ള കപക്ടോരക്ടോട്ടങ്ങള്   കകേരളത്തനിലത്വം  ഞങ്ങള്
തുടെരുകേയക്ടോണവ്.  ഒരുതരത്തനിലത്വം  വനിട്ടുവശഴ്ചയനില്ലെക്ടോത്ത  സമശപനങ്ങളുമക്ടോയനി  ഞങ്ങള്
മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുത്വം.  ഒരു  ചതരചഞടുപ്പെനില്  കകേക്ടോണ്ഗസവ്  പരക്ടോജയചപ്പെട്ടക്ടോല്
കകേക്ടോണ്ഗസനിചന്റെ  അവസക്ടോനമക്ടോചണനവ്  കേരുതുനവര് വനിഡനികേളുചടെ  സതര്ഗത്തക്ടോണവ്
ജശവനിക്കുനതവ്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെവ്  എടുക്കുന  സമശപനങ്ങളുത്വം  നയങ്ങളുത്വം
രക്ടോജഖ്യത്തനിചന്റെ  വനിശക്ടോല  തക്ടോലരഖ്യങ്ങള്ചക്കേതനിരക്ടോണവ്.  ഇകപ്പെക്ടോള്  ഇവനിചടെ  ഏകേശകൃത
സനിവനില്  കകേക്ടോഡവ്  ചകേക്ടോണ്ടുവനനിരനിക്കുനതവ്  യു.പനി.-യനിചല  ചതരചഞടുപ്പെനിചന
ലക്ഷഖ്യത്വംവചചകേക്ടോണക്ടോണവ്.   ശശ.  നകരന്ദ്രകമക്ടോദനിയുചടെ  യു.പനി .-യനിചല  പ്രസത്വംഗത്വം
കവക്ടോട്ടനിനുകവണനി  മക്ടോതമുള്ളതക്ടോണവ്.  ബനി.ചജ.പനി.  സതശകേരനിക്കുന  ഇഗൗ  സമശപനത്വം
വര്ഗശയത വളര്ത്തക്ടോനുത്വം  രക്ടോജഖ്യതടെനശളത്വം  ആളുകേചള തമനില്  ഭനിനനിപ്പെനിക്കേക്ടോനുമുള്ള
നടെപടെനികേളക്ടോണവ്.  അതനിചനതനിചര ഇന്ഡഖ്യന് നക്ടോഷണല്  കകേക്ടോണ്ഗസവ് ശകമക്ടോയനി
മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുത്വം.  ഇന്ഡഖ്യയനില്  മകതതര  കചെരനിചയ  ബലചപ്പെടുത്തക്ടോനുത്വം  മകതതര
വനിശതക്ടോസനികേചളയുത്വം  പക്ടോര്ട്ടനികേചളയുത്വം  വഖ്യകനികേചളയുത്വം  ഒകര  പക്ടോറവ്കഫക്ടോമനില്
ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനുത്വം  കേഴനിയുന  ഏകേ  രക്ടോഷശയ  പ്രസക്ടോനത്വം  ഇന്ഡഖ്യന്  നക്ടോഷണല്
കകേക്ടോണ്ഗസവ്  മക്ടോതമക്ടോചണനവ്  പറയക്ടോന്  ഞക്ടോന്  ആഗഹേനിക്കുന.   ബനി.ചജ.പനി.
ഉയര്തന വര്ഗശയതചയയുത്വം അസഹേനിഷ്ണുതചയയുത്വം  രക്ടോഷശയചത്തയുത്വം എതനിര്ക്കേക്ടോന്
എല്ലെക്ടോ  മകതതര  ശകനികേചളയുത്വം  കയക്ടോജനിപ്പെനിക്കുന   ഒരു  രക്ടോഷശയമക്ടോണവ്  ശശമതനി
കസക്ടോണനിയക്ടോ  ഗക്ടോനനിയുചടെ  കനതൃതതത്തനില്  ഇന്ഡഖ്യയനില്  ഇനവ്   ഉയര്ന
വനചകേക്ടോണനിരനിക്കുനതവ്.  ആ  വസ്തുതകേചള  കേക്ടോണക്ടോന്  സനി.പനി.ഐ.(എത്വം.)
തയ്യക്ടോറക്ടോകേണത്വം.   എനക്ടോല്  നനിങ്ങളതവ്  കേക്ടോണുനനില്ലെ.  സങ്കുചെനിതമക്ടോയ  തക്ടോലരഖ്യങ്ങള്
മുനനില്വചചകേക്ടോണവ്  വനിശക്ടോലമക്ടോയ  ജനക്ടോധനിപതഖ്യ  മകതതര  കചെരനിയനില്
വനിള്ളലണക്ടോക്കേക്ടോനുളള  നനിങ്ങളുചടെ  ശമത്വം  വനിലകപ്പെക്ടോകേനില്ലെ.  ഒരു  ചതരചഞടുപ്പെനില്
ഞങ്ങള്  കതക്ടോറ്റു,  ശരനിയക്ടോണവ്.  കകേന്ദ്രത്തനില്  ഞങ്ങള്  പ്രതനിപക്ഷത്തക്ടോണവ്,  വനിവനിധ
സത്വംസക്ടോനങ്ങളനില് ഞങ്ങള് പ്രതനിപക്ഷത്തക്ടോണവ്, പകക്ഷ ഓകരക്ടോ സത്വംസക്ടോനങ്ങളനിലത്വം
ഉണക്ടോകുന  സക്ടോഹേചെരഖ്യങ്ങള്  പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്  കകേക്ടോണ്ഗസനിനുത്വം  മകതതര
ശകനികേള്ക്കുമുള്ള തനിരനിചവരവനിചന്റെ കേക്ടോഹേളങ്ങള് കേക്ടോണക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുത്വം. ഇനഖ്യയനില്
മകതതര  ജനക്ടോധനിപതഖ്യമൂലഖ്യങ്ങചള  സത്വംരക്ഷനിചചകേക്ടോണവ്,  ബനി.ചജ.പനി.-യുചടെ
വര്ഗശയതയ്ചക്കേതനിരക്ടോയനി  അവര്  ഉയര്തന  വനിഘടെനവക്ടോദത്തനിചനതനിരക്ടോയനി
ഇനഖ്യയനിചല  ജനങ്ങചള  ഒരുമനിപ്പെനിചചകേക്ടോണവ്,  ആ  മുകനറത്തനിനവ്  കനതൃതതത്വം
ചകേക്ടോടുക്കേക്ടോന് ഇനഖ്യന് നക്ടോഷണല് കകേക്ടോണ്ഗസവ്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന.  കകേരളത്തനിചല
യു.ഡനി.എഫവ്.  വശട്ടുവശഴ്ചയനില്ലെക്ടോത്ത  നനിലപക്ടോടുകേളുമക്ടോയനി  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുത്വം.  ഞങ്ങള്
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യഥക്ടോര്ത മകതതര വനിശതക്ടോസങ്ങള്  ഉയര്ത്തനിപ്പെനിടെനിചചകേക്ടോണവ്, നക്ടോട്ടനിചല ജനങ്ങളുചടെ
തക്ടോലരഖ്യങ്ങള് ഉയര്ത്തനിപനിടെനിചചകേക്ടോണവ്  സഭയ്ക്കകേതത്വം പുറതത്വം പ്രവര്ത്തനിക്കുചമനവ്
പറഞചകേക്ടോണവ് എചന്റെ വക്ടോക്കുകേള് നനിര്തന.

മതഖ്യബനനവുത്വം  ഹേക്ടോര്ബര്  എഞനിനശയറനിത്വംഗുത്വം  കേക്ടോഷമ്മ്യൂ  വഖ്യവസക്ടോയവുത്വം
വകുപ്പുമനനി  (ശശമതനി  ചജ  .    കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ):  സര്,  ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ  വനി.  ഡനി.
സതശശചനക്കുറനിചവ്  എനനിക്കേവ്  നല്ലെ  അഭനിപ്രക്ടോയമക്ടോയനിരുന.  അകദ്ദേഹേത്വം  മരഖ്യക്ടോദക്കേക്ടോര
നക്ടോചണനക്ടോണവ്  ഞക്ടോന്  ഇതുവചര  കേരുതനിയനിരുനതവ്.  അടെനിസക്ടോന  രഹേനിതമക്ടോയ
കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്  ഒരു  ഉളുപ്പുമനില്ലെക്ടോചത  സഭയനില്വനവ്  ഇങ്ങചന  പറയുനതവ്  കകേട്ടനിട്ടവ്
എനനിക്കേവ്  അത്ഭുതത്വം  കതക്ടോനനി.   അതുചകേക്ടോണവ്  ഞക്ടോന്  അതനിചന്റെ  വസ്തുതയനികലയ്ക്കവ്
കേടെക്കുകേയക്ടോണവ്.  അകദ്ദേഹേത്വം  ആദഖ്യത്വം  പറഞതവ്,  ....(ബഹേളത്വം)....  ഞക്ടോന്
പറഞതുടെങ്ങനിയതകല്ലെയുള.  എനനിനക്ടോണവ്  ബഹേളത്വം  വയ്ക്കുനതവ്.  കൂളക്ടോയനി  ഇരനിക്കൂ
സുഹൃതക്കേകള. നനിങ്ങള്ക്കേവ് എനക്ടോണവ് പറനിയതവ്? 

മനി  .    സശക്കേര്:   ആചരങനിലത്വം   ഒരക്ടോള്   എഴുകനറ്റുനനിനവ്  പറയൂ.  എനക്ടോണവ്
പ്രശ്നത്വം?  ....(ബഹേളത്വം)....  ഉളുപ്പെവ്  എനപറയുനതവ്  അസഭഖ്യമക്ടോചയക്ടോരു  പദമക്ടോകണക്ടോ?
ലജ എനക്ടോണവ്  ഞക്ടോന് മനസനിലക്ടോക്കേനിയനിട്ടുള്ളതവ്.  ലജ എനതനിചന്റെ ഒരു നക്ടോടെന്
ചമക്ടോഴനിയക്ടോചണനക്ടോണവ് ഞക്ടോന് മനസനിലക്ടോക്കേനിയനിട്ടുള്ളതവ്. 

ശശമതനി  ചജ  .    കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ:   സര്,  ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശന്
പ്രസത്വംഗനിചകപ്പെക്ടോള്  ഞക്ടോന്  ഇടെചപട്ടവ്  സത്വംസക്ടോരനിചനില്ലെ.  അകദ്ദേഹേത്വം  പറഞതവ്  ഞക്ടോന്
ക്ഷമക്ടോപൂര്വ്വത്വം  കകേട്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോയനിരുന.  ഞക്ടോന്  മറുപടെനി  പറഞവ്  തുടെങ്ങനിയകപ്പെക്ടോള്
എനനിനക്ടോണവ്  ഇത ബഹേളമുണക്ടോക്കുനതവ്?  എചന മറുപടെനി  പറയക്ടോന് അനുവദനിക്കൂ.
ഭക്ടോഷയ്ക്കവ് ഒരു കുഴപ്പെവുമനില്ലെ.  നനിങ്ങള്  അങ്ങചന എചന ഭശഷണനിചപ്പെടുതകേചയക്ടോനത്വം
കവണ.  ഞക്ടോന് വളചര കൂളക്ടോയക്ടോണവ് മറുപടെനി പറയുനതവ്. നനിങ്ങള് ഞക്ടോന് പറയുനതവ്
കകേള്ക്കേക്ടോനുള്ള  സനദ്ധത  കേക്ടോണനിക്കൂ.  അകദ്ദേഹേത്വം  ഇവനിചടെ  ഒരു
മനസക്ടോക്ഷനിക്കുതമനില്ലെക്ടോചത കേക്ടോരഖ്യങ്ങള് പറഞതവ് കകേട്ടകപ്പെക്ടോള് എനനിക്കേവ് അത്ഭുതത്വം
കതക്ടോനനി  എകന ഞക്ടോന്  പറഞള.  ആരുത്വം  പ്രകകേക്ടോപനിതരക്ടോകകേണ  കേക്ടോരഖ്യചമക്ടോനത്വം
അതനിലനില്ലെ.  ആദഖ്യത്വം അകദ്ദേഹേത്വം രണവ് എത്വം.ഡനി.-മക്ടോരുചടെ നനിയമനവുമക്ടോയനി ബനചപ്പെട്ടവ്
അവരുചടെ  കപരനില്  കകേസചണനത്വം  മറ്റുചമക്ടോചക്കേയക്ടോണവ്  പറഞതവ്.  വനിജനിലന്സവ്
എന്കേതയറനി  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുത്വം  വനിജനിലന്സനിചന്റെയുത്വം   മുഖഖ്യമനനിയുചടെയുത്വം  ക്ലനിയറന്സുത്വം
ലഭനിചവ്  എല്ലെക്ടോ  നടെപടെനികമങ്ങളുത്വം  പൂര്ത്തശകേരനിചതനിനുകശഷമക്ടോണവ്  ഇഗൗ  രണവ്
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എത്വം.ഡനി.-മക്ടോചരയുത്വം നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതവ്.  അതനില് എചനങനിലത്വം വനിജനിലന്സവ് കകേകസക്ടോ
പരക്ടോതനികയക്ടോ ഉചണങനില് അതവ് അവര്ക്കേവ് വശണ്ടുത്വം ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോത്വം.  അങ്ങചനചയക്ടോരു
പരക്ടോതനിയുത്വം  അവരുചടെ  കപരനില്  ഇനവ്  നനിലനനില്ക്കുനനില്ലെ.  ഇതക്ടോണവ്   അതുമക്ടോയനി
ബനചപ്പെട്ടവ് വളചര ക്ലനിയറക്ടോയനി  എനനിക്കേവ് പറയക്ടോനുളളതവ്. 

മചറക്ടോനവ്,  അവനിചടെ  ഒരു  എസവ്.പനി.  വരുനചവനവ്  കകേള്ക്കുകമ്പക്ടോള്
ചഞട്ടനിവനിറയ്ക്കുന  കുറചകപര്  ചകേക്ടോല്ലെതണവ്.  അങ്ങചന  ചഞട്ടനിവനിറയ്ക്കുനതവ്  എചന്റെ
കുഴപ്പെത്വംചകേക്ടോണല്ലെ.  പഴയ  സനി.ബനി.ചഎ.-യുചടെയുത്വം  വനിജനിലന്സനിചന്റെയുത്വം  കകേസമക്ടോയനി
ബനചപ്പെട്ടവ്  അകനതഷണത്വം  നടെത്തനിയ  ടെശമനില്  ഇഗൗ  ഉകദഖ്യക്ടോഗസന്
ഉണക്ടോയനിരുനചവനത്വം അകദ്ദേഹേചത്ത സതക്ടോധശനനിക്കേക്ടോന് ഒരുപക്ടോടെവ്  ശമത്വം നടെത്തനിയനിട്ടവ്
അയക്ടോള്  വഴങ്ങക്ടോത്തതുചകേക്ടോണ്ടുത്വം  അവനിചടെ  നടെനനിട്ടുള്ള  പ്രശ്നങ്ങചളക്കുറനിചവ്
കനരനിട്ടറനിയുനതുചകേക്ടോണ്ടുത്വം  ഇയക്ടോള്  അവനിചടെ  എത്വം.ഡനി.  ആയനി  വരുനചവനതവ്
വളചരയധനികേത്വം  ഭയപ്പെക്ടോകടെക്ടോടുകൂടെനിയക്ടോണവ്  ചെനിലര്  കേക്ടോണുനതവ്.  അതനിചന്റെ  കപരനില്
ഒരുപക്ടോടെവ്  കുപ്രചെരണങ്ങള്  അഴനിചവനിടുനണവ്.  അതനിചലക്ടോനത്വം  ഇഗൗ  ഗവണ്ചമന്റെവ്
വശഴക്ടോന്  കപക്ടോകുനനില്ലെ.  വളചരയധനികേത്വം  ഓഫര്  ചചെയനിട്ടുത്വം  പഴയ  കകേസനിചന
കതചമക്ടോയ്ചകേളയക്ടോന്  കനക്ടോക്കേനിയതനില്  ഇഗൗ  ഉകദഖ്യക്ടോഗസന്  വശണനില്ലെ  എനതു
ചകേക്ടോണ്ടുമക്ടോതമക്ടോണവ്  തുടെക്കേത്വംമുതകല  നനിരവധനി  ആകക്ഷപങ്ങള്  വരുനതവ്.
അതനിചനക്കുറനിചവ്  ഞങ്ങള്ചക്കേക്ടോട്ടുത്വം  കബജക്ടോറനില്ലെ,  അതുചകേക്ടോണവ്  ആ  വനിഷയത്വം
വനിടുകേയക്ടോണവ്.

കതക്ടോട്ടണനി  വക്ടോങ്ങനിയതുമക്ടോയനി  ബനചപ്പെട്ട  പ്രശ്നത്വം  ഉനയനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.
കതക്ടോട്ടണനി  കുറഞ വനിലയ്ക്കവ് ഓഫര് ചചെയകപ്പെക്ടോള് കൂടെനിയ വനിലക്കേവ് വക്ടോങ്ങനിചയനള്ളതക്ടോണവ്
ആകക്ഷപത്വം.  ഇഗൗ  ഗവണ്ചമന്റെവ്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വരുകമ്പക്ടോള്  കേശുവണനി
ഫക്ടോകറനികേള്  അടെചപൂട്ടനിയ  നനിലയനിലക്ടോയനിരുന.  കേഴനിഞകേക്ടോലങ്ങളനിചല
വനിശദക്ടോത്വംശങ്ങളനികലയ്ക്കവ്  ഞക്ടോന്  കപക്ടോകുനനില്ലെ.  ഒരു  ട്രേക്ടോന്സക്ടോക്ഷന്  മക്ടോതത്വം  ഞക്ടോന്
പറയക്ടോത്വം. 2013-ല്  5000  ടെണ് ടെക്ടോന്സക്ടോനനിയന് കതക്ടോട്ടണനി  44  കകേക്ടോടെനി രൂപയ്ക്കക്ടോണവ്
വക്ടോങ്ങനിയതവ്.  അതനിചന്റെ ഒഗൗട്ടവ് കടെണ് എനവ് പറയുനതവ് 53 ആണവ്. ഇവനിചടെ ഉനയനിച
ഒഗൗട്ടവ്  കടെണനിചന്റെ  കേഥ  ഇകപ്പെക്ടോഴകത്തതല്ലെ,  പഴയ  ഓര്മ  വചവ്  ഇകപ്പെക്ടോള്
പറയുനതക്ടോണവ്.  53  ഒഗൗട്ടവ്  കടെണ്  46-ഉത്വം  43-ഉത്വം  ഒചക്കേയക്ടോയനി  മക്ടോറനിയതവ്  കേഴനിഞ
കേക്ടോലത്തക്ടോണവ്,  ഇകപ്പെക്ടോഴുള്ളതല്ലെ.  അങ്ങചന  ഒറ  ഡശലനിത്വംഗനില്ത്തചന  24  കകേക്ടോടെനി
രൂപയുചടെ  നഷ്ടമക്ടോണവ്  കേഴനിഞ  കേക്ടോലങ്ങളനിലണക്ടോയതവ്.  അതവ്  സനി.ബനി.ചഎ.-യുചടെ
അകനതഷണത്തനിലനിരനിക്കുനതനിനക്ടോല്  അതനിചന്റെ  വനിശദക്ടോത്വംശങ്ങള്  പറയുനനില്ലെ.
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ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ വനി. ഡനി. സതശശനവ് ആ കേണചക്കേക്ടോചക്കേ അറനിയക്ടോചമനക്ടോണവ് ഞക്ടോന്
കേരുതുനതവ്.  ഇകപ്പെക്ടോഴചത്ത  ഒഗൗട്ടവ്  കടെണുമക്ടോയനി  ബനചപ്പെട്ടവ്  അകദ്ദേഹേചത്ത  ആകരക്ടോ
ചതറനിദ്ധരനിപ്പെനിചതക്ടോണവ്.  ആചരങനിലത്വം  എഴുതനിത്തരുനതവ്  ചതറനിദ്ധരനിചവ്  കപക്ടോകുനതവ്
ശരനിയചല്ലെനവ്  മക്ടോതകമ  ഞക്ടോന്  അകദ്ദേഹേചത്ത  ഓര്മനിപ്പെനിക്കുനള.  പറയുന  ഒഗൗട്ടവ്
കടെണനില്   കുറവുചണങനില്  പണവുത്വം  കുറയുത്വം  അതനില്  യക്ടോചതക്ടോരു  സത്വംശയവുമനില്ലെ.
അടെഞകേനിടെന കേശുവണനി ഫക്ടോകറനികേള് തുറക്കുന കേക്ടോരഖ്യത്തനില് ഇഗൗ ഗവണ്ചമന്റെവ്
പ്രതനിജ്ഞക്ടോബദ്ധമക്ടോണവ്.  ചതരചഞടുപ്പുകേക്ടോലത്തവ് ഇഗൗ ഗവണ്ചമന്റെവ് അധനികേക്ടോരത്തനില്
വനക്ടോല്  കേശുവണനി ഫക്ടോകറനികേള് തുറക്കുചമനവ് പറഞതനിചന്റെ അടെനിസക്ടോനത്തനില്
ഞങ്ങള് അതനിചന തുറപ്പെനിക്കേക്ടോനുള്ള തശവ്രശമത്വം നടെതകേയുണക്ടോയനി. അതനിചനചയല്ലെക്ടോത്വം
തടെസചപ്പെടുതകേയക്ടോയനിരുന ചകേക്ടോല്ലെതള്ള കുകറ കലക്ടോബനികേള്.  കതക്ടോട്ടണനി   വക്ടോങ്ങനിയക്ടോല്
വലനിയ അഴനിമതനിയുണക്ടോകുചമനവ് പറഞവ് സനി.പനി.ഐ.(എത്വം.)  സത്വംസക്ടോന ചസകട്ടറനിക്കേവ്
കതക്ടോട്ടണനി വക്ടോങ്ങുനതനിനുമുകമ്പ പരക്ടോതനി അയച.  മുഖഖ്യമനനിയുചടെ കപരനിലത്വം പരക്ടോതനി
വനനിട്ടുണക്ടോകുത്വം.  സനി.പനി.ഐ.(എത്വം.)  ചസകട്ടറനിയുചടെ  കപരനില്   വന  പരക്ടോതനി
അകദ്ദേഹേത്വം എനനിക്കേവ് തന. ഞക്ടോന് ആ അഡ്രേസകേക്ടോരചന  തനിരക്കേനിയകപ്പെക്ടോള് അങ്ങചന
ഒരക്ടോള്  ആ  പ്രകദശകത്തയനില്ലെ.  കേള്ളകപ്പെരുവചവ്  ചകേക്ടോല്ലെചത്ത  കേശുവണനി  ഫക്ടോകറനി
തുറക്കേരുചതന മുന്ലക്ഷഖ്യകത്തക്ടോടുകൂടെനി  നനിരവധനി  പരക്ടോതനികേള് രണ്ടുമക്ടോസത്വം  അവനിചടെ
കേറങ്ങനി.  ഫക്ടോകറനി  തുറക്കേരുചതനള്ളതക്ടോണവ്  ലക്ഷഖ്യത്വം.  കേക്ടോഷമ്മ്യൂ  കകേക്ടോര്കപ്പെറഷനുത്വം
കേക്ടോചപ്പെകത്വം  ഓണത്തനിനുമുമ്പവ്  തുറക്കേരുചതനത്വം  തുറനക്ടോല്  വലനിയ
അഴനിമതനിയക്ടോകുചമനത്വം ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കേവ് കുറചവ് കേക്ടോശവ് ചകേക്ടോടുത്തക്ടോല് മതനിചയനത്വം
പറഞവ് കതക്ടോട്ടണനി വക്ടോങ്ങുനതനിനുമുമ്പവ് പക്ടോര്ട്ടനി ചസകട്ടറനിക്കേവ് കേത്തയച.  കതക്ടോട്ടണനി
വക്ടോങ്ങുനതനിനുമുകമ്പ  അഴനിമതനിയക്ടോചണനള്ള  പ്രചെക്ടോരണത്വം  നടെതകേയുത്വം  ഫക്ടോകറനി
ഓണത്തനിനുമുമ്പവ്  തുറക്കേരുചതനവ്  വക്ടോശനിപനിടെനിക്കുകേയുത്വംചചെയ  ഒരുകൂട്ടര്  ചകേക്ടോല്ലെതത്വം
സത്വംസക്ടോനതമുണക്ടോയനിരുന.  അതനിചനചയല്ലെക്ടോത്വം  അതനിജശവനിചചകേക്ടോണക്ടോണവ്  എനവ്
വനിലചകേക്ടോടുതത്വം ഫക്ടോകറനി തുറക്കുചമന  നനിലപക്ടോടെവ് സര്ക്കേക്ടോര് സതശകേരനിചതവ്. ആഗസ്റ്റവ്-
ചസപ്റത്വംബര് മക്ടോസങ്ങളനില് ഏഴവ് തവണ ചടെണര് ചകേക്ടോടുക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ആദഖ്യചത്ത
മൂനവ്  ചടെണറനിലത്വം  ആരുത്വം  പചങടുത്തനിരുനനില്ലെ.  ആ  സക്ടോഹേചെരഖ്യത്തനിലക്ടോണവ്  ഞക്ടോന്
ചകേക്ടോല്ലെചത്ത  എചന്റെ  ഓഫശസനില്  കട്രേഡനിത്വംഗുമക്ടോയനി  ബനചപ്പെട്ടവചര  വനിളനിച
വരുത്തനിയതവ്.  എന്തുചകേക്ടോണക്ടോണവ്  നനിങ്ങള്  ഇഗൗ  ചടെണറനില്  പചങടുക്കേക്ടോത്തചതനവ്
കചെക്ടോദനിച.  പചങടുത്തക്ടോല്  കേക്ടോശവ്  കേനിട്ടനിചല്ലെനള്ള  ധക്ടോരക്ടോളത്വം  പരക്ടോതനികേള്  പറഞ.
ഇപ്രക്ടോവശഖ്യത്വം  നനിങ്ങള്  ചടെണറനില്  പചങടുത്തക്ടോല്   അതനിചന്റെ  വഖ്യവസയനുസരനിചവ്
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കൃതഖ്യമക്ടോയനി കേക്ടോശവ്  നല്കുചമനവ്  ഉറപ്പെക്ടോചണനവ്  ഞക്ടോന് പറഞ.  ഒരുതരത്തനിലത്വം
കപസ കേനിട്ടനിചല്ലെനവ് ഭയചപ്പെകടെണ.  ആര്ക്കുത്വം ചടെണറനില് പചങടുക്കേക്ടോത്വം.  ആ മശറനിത്വംഗവ്
കേഴനിഞവ്  ചതക്ടോട്ടടുത്ത  ദനിവസത്വം   പതത്തനില്   ഒരു  വക്ടോര്ത്ത  വരനികേയുണക്ടോയനി.
'കമഴനിക്കുട്ടനി അമ ഓഫശസനില്വചവ് മുതലക്ടോളനിമക്ടോരുമക്ടോയനി ചെര്ച നടെത്തനി.  അഴനിമതനിക്കേവ്
കേളചമക്ടോരുങ്ങുന.  കമഴനിക്കുട്ടനി  അമയുചടെ  ഭര്ത്തക്ടോവവ്  അഴനിമതനി  നടെത്തനിയനിരനിക്കുന'
എനക്ടോയനിരുന  വക്ടോര്ത്ത.   ഞക്ടോന്  ചെര്ച  മക്ടോതകമ  നടെത്തനിയനിട്ടുള.  വക്ടോര്ത്ത  വന
പതത്വം  ഓഫശസുമക്ടോയനി  ഞക്ടോന്  ബനചപ്പെടുകേയുണക്ടോയനി.  ചെര്ച  ചചെയ്യക്ടോനക്ടോണവ്  ഇഗൗ
നക്ടോട്ടനിചല  ജനങ്ങള്  എചന  ചതരചഞടുത്തതവ്.  എചന  മനനിയക്ടോയനി  ഇടെതുപക്ഷ
മുനണനി നനിശയനിചതവ്  ഇഗൗ കജക്ടോലനി ചചെയ്യക്ടോനക്ടോണവ്.  അതനിനക്ടോല് ഞക്ടോന് ആളുകേചള
വനിളനിക്കുത്വം, ചെര്ച ചചെയ്യുത്വം, അവകരക്ടോടെവ് ചടെണറനില് പചങടുക്കേക്ടോന് ആവശഖ്യചപ്പെടുത്വം. അതവ്
അഴനിമതനിയക്ടോചണനവ്  പറയുനതവ്  എനവ്  മരഖ്യക്ടോദകകേടെക്ടോചണനവ്  കചെക്ടോദനിചകപ്പെക്ടോള്
ബനചപ്പെട്ട  കലഖകേചന  ആ പതത്തനില്നനിനത്വം  പുറത്തക്ടോക്കുകേയുത്വം  എകനക്ടോടെവ്  ക്ഷമ
പറയുകേയുത്വം  ചചെയ്തു.  ഞങ്ങള്  അറനിയക്ടോചതയക്ടോണവ്  ആ  വക്ടോര്ത്ത  വനചതനത്വം
അതനിനക്ടോല് ആ കലഖകേചന മശഡനിയയനില്നനിനത്വം ഡനിസ്മെനിസവ്  ചചെയ്ചതനത്വം അവര്
എചന അറനിയനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ഇത്തരത്തനില് മുന്കൂറക്ടോയനി ഒരുപക്ടോടെവ്   ഹേമ്പവ്  അപ്പെവ്
നടെത്തനി,  ഫക്ടോകറനികേള്  തുറക്കേരുചതന  ലക്ഷഖ്യമക്ടോയനിരുന.  മൂനവ്  ചടെണറനിലത്വം  ഒരു
കേമ്പനനികപക്ടോലത്വം പചങടുത്തനില്ലെ. ചടെണര് നടെപടെനികമത്തനിചല കസക്ടോഫവ് ചവയറനില് ചെനില
പ്രശ്നങ്ങളുണക്ടോയനിരുന.  ഏചതക്ടോരക്ടോള്ക്കുത്വം  ചടെണറനില്  പചങടുക്കേക്ടോവുന തരത്തനിലള്ള
കസ്റ്ററനിചന്റെ  കസക്ടോഫവ് ചവയര്  ഇല്ലെക്ടോത്തതുചകേക്ടോണവ്  ഞങ്ങള്  കകേന്ദ്ര  ഏജന്സനിയക്ടോയ
എന്.ചഎ.സനി.-ചയ  വനിളനിച.  എന്.ചഎ.സനി.-ചയക്കുറനിചവ്  ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശന്
കേത്വംപയനിന്റെവ്  പറയുചമനവ്  ഞക്ടോന്  കേരുതുനനില്ലെ.  എന്.ചഎ.സനി.-യുചടെ  സഹേക്ടോയകത്തക്ടോടു
കൂടെനിയക്ടോണവ്  ഇഗൗ  പ്രശ്നങ്ങചളല്ലെക്ടോത്വം  പരനിഹേരനിചവ്  പുതനിയ  കസക്ടോഫവ് ചവയര്  ഉണക്ടോക്കേനിയതവ്.
ഇതനിനകേത്തവ്  മറയ്ക്കക്ടോനുത്വം  ഒളനിക്കേക്ടോനുത്വം  ഒനമനില്ലെ,  ഇചതല്ലെക്ടോത്വം  സുതക്ടോരഖ്യമക്ടോയനി
ചചെയനിട്ടുള്ളതക്ടോണവ്. ഓകരക്ടോനനിനുത്വം സര്ക്കേക്ടോര് ഉത്തരവവ് ഇറക്കേനിയനിട്ടുള്ളതക്ടോണവ്. ഇചതക്ടോനത്വം
ആരുചടെയുത്വം സതകേക്ടോരഖ്യ ഏര്പ്പെക്ടോടെക്ടോയനി മക്ടോകറണതല്ലെ. കേക്ടോരണത്വം കേശുവണനിയക്ടോണവ്, ചതക്ടോട്ടക്ടോല്
ചപക്ടോള്ളുനതക്ടോണവ്,  കേള്ളനക്ടോരുചടെ  കൂടെക്ടോരത്തനികലയ്ക്കക്ടോണവ്  കപക്ടോകുനതവ്.  അതുചകേക്ടോണവ്
അവനിചടെനനിനത്വം  രക്ഷകവണചമങനില്  വളചര  സുതക്ടോരഖ്യമക്ടോയനി  കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്
ചചെയ്യണചമനള്ളതുചകേക്ടോണവ്  എല്ലെക്ടോ  നടെപടെനികമങ്ങളുത്വം  പക്ടോലനിചവ്,  എന്.ചഎ.സനി.-യുചടെ
സക്ടോകങതനികേ  സഹേക്ടോയകത്തക്ടോടുകൂടെനി  ചെര്ച  ചചെയ്തുചകേക്ടോണക്ടോണവ്   ഇഗൗ  മക്ടോറങ്ങചളല്ലെക്ടോത്വം
ഞങ്ങള് വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതവ്. എല്ലെക്ടോ മക്ടോറങ്ങള്ക്കുത്വം സര്ക്കേക്ടോര് ഉത്തരവുമുണവ്. 
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ചസപ്റത്വംബറനില്  136  രൂപയ്ക്കവ്  ലഭനിച  ചടെണറക്ടോണവ്  ഉറപ്പെനിക്കേക്ടോന് കേഴനിഞതവ്.
53 lbs  ഒഗൗട്ടവ്കടെണുളള കതക്ടോട്ടണനി  142  രൂപയ്ക്കക്ടോണവ് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  30 -8 -2016-നവ്
ആദഖ്യമക്ടോയനി ചടെണചറടുക്കുനതവ്. പകക്ഷ കേട്ടനിത്വംഗവ് ചടെസ്റ്റനില്  51.74 lbs മക്ടോതകമ ഒഗൗട്ടവ്
കടെണ് ഉണക്ടോയനിരുനളള.  ഒഗൗട്ടവ് കടെണനില് ചചെറനിയ വഖ്യതഖ്യക്ടോസത്വം വരുനതുചകേക്ടോണവ് 142
എനതവ്  138  രൂപയ്ക്കക്ടോണവ്  വക്ടോങ്ങനിയതവ്.  അതവ് നല്ലെ  കേതക്ടോളനിറനിയുള്ള
കതക്ടോട്ടണനിയക്ടോയതനിനക്ടോല്  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കേവ്  അതനിചനക്കുറനിചവ്  ഒരക്ടോകക്ഷപവുത്വം
ഉണക്ടോയനിരുനനില്ലെ.  ഇകപ്പെക്ടോള്  6.88  എചനക്ടോചക്കേ  പറയുനകല്ലെക്ടോ,  അതനില്  ആചകേ
40-50 ലക്ഷത്വം രൂപയ്ക്കകേത്തക്ടോണവ് നഷ്ടത്വം വരുനതവ്.  ചചഫനല് വരുകമ്പക്ടോള് കുറചകൂടെനി
കേക്ടോണുത്വം.  ആദഖ്യകത്തതനില്  പ്രതശക്ഷനിച  നഷ്ടമുണക്ടോയനില്ലെ.  ഇതനികനക്കേക്ടോള്  കൂടുതല്
നഷ്ടത്വം  വരുചമനക്ടോണവ്   പ്രതശക്ഷനിചതവ്.  പകക്ഷ  വളചര  കൃതഖ്യമക്ടോയനി  അതനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കേക്ടോന് കേഴനിഞ. 

കേക്ടോചപ്പെകവ്  കതക്ടോട്ടണനിയുചടെ  വനില  അനവ്  1500  കഡക്ടോളറുണക്ടോയനിട്ടുത്വം  അതവ്
വക്ടോങ്ങനിയനില്ലെ,  വനില  കൂടെനി  എനപറഞ.  30-8-2016-നവ്  കേശുവണനി  വനികേസന
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  വക്ടോങ്ങനിയകപ്പെക്ടോള് Rs.142/kg  ആയനിരുന.  അകതദനിവസത്വം
കേക്ടോചപ്പെകനില് ചടെണര് വനകപ്പെക്ടോള് ഒലക്ടോത്വം  160  രൂപയുത്വം  ഇന്ഡക്ടോസവ്  152  രൂപയുത്വം
വനിനക്ടോയകേ  ചകേക്ടോകമഴഖ്യല്  154  രൂപയുമക്ടോണവ്  ഒരു  കേനികലക്ടോയ്ക്കവ്  കേതക്ടോട്ടവ്  ചചെയതവ്.
തകലദനിവസത്വം  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  142  രൂപയ്ക്കവ്  വക്ടോങ്ങനിയ
കതക്ടോട്ടണനിക്കേവ് ചതക്ടോട്ടടുത്ത ദനിവസത്വം 152-ഉത്വം  160-ഉത്വം രൂപ കേതക്ടോട്ടവ് ചചെയക്ടോല് തുകേയനില്
വലനിയ വഖ്യതഖ്യക്ടോസത്വം  വരുത്വം.  അതുചകേക്ടോണവ്  വനില  കൂടുതലക്ടോണവ്  എന കേക്ടോരണത്തക്ടോല്
കേഖ്യക്ടോന്സല്  ചചെയ്തു.  2-8-2016-ല്  വശണ്ടുത്വം  ചടെണര്  ലഭനിചകപ്പെക്ടോള്  125 രൂപയക്ടോണവ്
കേതക്ടോട്ടവ്ചചെയതവ്.  കതക്ടോട്ടണനിയുചടെ ചവചചററനിയനില് വഖ്യതഖ്യക്ടോസമുണക്ടോയനിരുന.  കുകറക്കൂടെനി
നല്ലെ  ഒഗൗട്ടവ്  കടെണുള്ള   ഗനിനനിബസക്ടോകവക്ടോ  ആയനിരുന   കനരചത്ത  കേതക്ടോട്ടവ്  ചചെയതവ്.
കുറചകൂടെനി  ഒഗൗട്ടവ് കടെണ് കുറവുള്ള ചഎ.വനി.സനി.-യക്ടോണവ് പനിനശടെവ്  125  രൂപയ്ക്കവ് കേതക്ടോട്ടവ്
ചചെയതവ്.  ഇവനിചടെ  അകദ്ദേഹേത്വം  സൂചെനിപ്പെനിചതുകപക്ടോചല  മറക്ടോര്ക്കുത്വം  കേതകട്ടഷന്
ചകേക്ടോടുത്തനിട്ടനില്ലെ.  മുന്കേക്ടോലങ്ങളനില് ഒകര  ആളുതചന രണ്ടുത്വം മൂനത്വം കപരനില് ചടെണര്
ചകേക്ടോടുക്കുന  ഏര്പ്പെക്ടോടുണക്ടോയനിരുന.  ഞക്ടോന്  ഇതുസത്വംബനനിചവ്  അകനതഷനിചനിരുന.
2-8-2016-ല്  ഓര്ഡര് ചകേക്ടോടുത്തതവ്    ഒലക്ടോത്വം  എന കേമ്പനനിക്കേക്ടോണവ്.  ഒലക്ടോത്വം  ഒരു
കേനികലക്ടോയ്ക്കവ്  125  രൂപയക്ടോണവ് കേതക്ടോട്ടവ് ചചെയതവ്. 1000  ടെണ് ആവശഖ്യചപ്പെചട്ടങനിലത്വം  900
ടെണ്ണക്ടോണവ്  ലഭനിചതവ്.  ബക്ടോക്കേനിയുള്ളവര്  അതനികനക്കേക്ടോള്  കൂടെനിയ  വനിലയക്ടോണവ്  കേതക്ടോട്ടവ്
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ചചെയതവ്.  അനവന  എല്  വണ്-നക്ടോണവ്  ചടെണര്  ചകേക്ടോടുത്തതവ്.  ചകേക്ടോടുത
കേഴനിഞകപ്പെക്ടോള്  വശണ്ടുത്വം  മക്ടോര്ക്കേറവ്  ചചപ്രസവ്  മക്ടോറുന.  കേശുവണനി  വനികേസന
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് കേതകട്ടഷന് ഉറപ്പെനിക്കുകമ്പക്ടോള് മക്ടോര്ക്കേറനില് പരനിപ്പെനിചന്റെ വനില  7,800
രൂപയുത്വം രണ്ടുദനിവസത്വം കേഴനിഞകപ്പെക്ടോള് അതവ്  8,200 രൂപയുമക്ടോയനി.  പരനിപ്പെനിചന്റെ വനില
മക്ടോര്ക്കേറനില്  കൂടെനിയക്ടോല്  കതക്ടോട്ടണനിയുചടെ  വനിലയുത്വം  വര്ദ്ധനിക്കുത്വം.  അതവ്
സതക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോണവ്.  2011-ചല കേക്ടോരഖ്യത്വം  അകദ്ദേഹേത്വം  സൂചെനിപ്പെനിച.  2011-ല് പരനിപ്പെനിചന്റെ
വനില  4,000  രൂപയനില്ത്തക്ടോചഴയക്ടോണവ്.  പരനിപ്പെനിചന്റെ  വനില  4,000  രൂപയനില്
തക്ടോചഴയുള്ളകപ്പെക്ടോഴുള്ള കതക്ടോട്ടണനിയുചടെ വനിലയുത്വം 8,200 ആകുകമ്പക്ടോഴുള്ള കതക്ടോട്ടണനിയുചടെ
വനിലയുത്വം തമനിലള്ള വഖ്യതഖ്യക്ടോസത്വം ഇവനിചടെ അഴനിമതനിയുചടെ കേഥയക്ടോയനി ചൂണനിക്കേക്ടോട്ടുന
എനപറഞക്ടോല് അത്ഭുതകേരചമനക്ടോണവ് പറയക്ടോനുള്ളതവ്. ഇകപ്പെക്ടോള് 125 രൂപയ്ക്കവ് കേതക്ടോട്ടവ്
ചചെയ്തു.  ഇതവ്  കേതക്ടോട്ടവ്  ചചെയവ്  രണക്ടോഴ്ച  കേഴനിഞനിട്ടുത്വം  അവര്  കതക്ടോട്ടണനി  തരക്ടോന്
തയ്യക്ടോറക്ടോയനില്ലെ.  പരനിപ്പെനിചന്റെ വനില മക്ടോര്ക്കേറനില് കൂടെനിയതുചകേക്ടോണക്ടോണവ്  തരക്ടോതനിരുനതവ്.
125 രൂപയ്ക്കവ് എഗനിചമന്റെവ് വയ്ക്കക്ടോന് തയ്യക്ടോറക്ടോയനിരുനനില്ലെ. ഓഫര് സതശകേരനിചകേഴനിഞക്ടോല്
എഗനിചമന്റെവ്  വചക്ടോലത്വം  ഇചല്ലെങനിലത്വം  കകേക്ടോണ്ട്രേക്ടോകവ്  ആകനുസരനിചവ്  അതവ്
കകേക്ടോണ്ട്രേക്ടോകക്ടോണവ് എനവ് പരസഖ്യമക്ടോയനി ഒരു കസ്റ്ററവ്ചമന്റെവ് ചകേക്ടോടുത.  ഓഫര് ഉറപ്പെനിച
ആള് നട്ടവ്സവ് തരക്ടോതനിരുനക്ടോല് ലശഗല് ആക്ഷനനികലയ്ക്കവ് കപക്ടോകകേണനിവരുത്വം. വക്കേശലക്ടോയ
ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശനവ് കകേക്ടോണ്ട്രേക്ടോകവ് ആകനിചനക്കുറനിചവ് അറനിയക്ടോവുനതക്ടോണകല്ലെക്ടോ.
ഓഫര് അകപ്റവ് ചചെയകശഷത്വം നട്ടവ്സവ്  നല്കേക്ടോതനിരുനക്ടോല് ഗവണ്ചമന്റെനിനവ്  ലശഗല്
ആക്ഷനനികലയ്ക്കവ്   കപക്ടോകകേണനിവരുത്വം.  ഇക്കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്  പറഞചകേക്ടോണവ്  ഞക്ടോന്  ഒരു
കസ്റ്ററവ്ചമന്റെവ്  ചകേക്ടോടുത്തവ്   രണക്ടോഴ്ച   കേഴനിഞക്ടോണവ്   ഒലക്ടോത്വം  കേനികലക്ടോയ്ക്കവ്  125  രൂപയ്ക്കവ്
കേക്ടോചപ്പെകമക്ടോയനി  എഗനിചമന്റെവ് വയ്ക്കുനതവ്.  എഗനിചമന്റെവ് വയ്ക്കുകമ്പക്ടോള് നട്ടവ്സനിചന്റെ കേതക്ടോളനിറനി
കമക്ടോശമക്ടോയനിരുന എനളളതവ് സതഖ്യമക്ടോണവ്. 'കേക്ടോശങ്ങവ് കപക്ടോയനികല്ലെ' എനക്ടോണവ് ശശ. വനി.
ഡനി.  സതശശന്  പറഞതവ്.  കേട്ടനിത്വംഗവ്  ചടെസ്റ്റവ്  നടെത്തനിയകശഷത്വം  മക്ടോതകമ  കേക്ടോശവ്
ചകേക്ടോടുക്കുകേയുള.  അകദ്ദേഹേത്വം അത്ഭുതകേരമക്ടോയ മചറക്ടോരു കേക്ടോരഖ്യത്വം പറഞ,  ആരക്ടോകണക്ടോ
കതക്ടോട്ടണനി തരുനതവ് അവര്തചന ചടെസ്റ്റുത്വം നടെതന എനവ്.  തരുന ആള് തചന
ചടെസ്റ്റവ്  നടെത്തനിയക്ടോല്  അതവ്  അതനിശയകേരമക്ടോണവ്.  പകക്ഷ  അത്തരത്തനില്
സത്വംഭവനിചനിട്ടനില്ലെ. എനനിനക്ടോണവ് വസ്തുതക്ടോവനിരുദ്ധമക്ടോയ കേക്ടോരഖ്യങ്ങള് പറയുനതവ്? കേഴനിഞ
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലചത്ത  കതക്ടോട്ടണനി  തനിരനിമറനിയുമക്ടോയനി  ബനചപ്പെട്ടവ്  എകവ്ചപര്ട്ടവ്
കേമനിറനി നടെത്തനിയ അകനതഷണത്തനില് മനസനിലക്ടോയതവ് ജനികയക്ടോകേത്വം, സനിനര്ജനി എനശ
രണവ് കേതക്ടോളനിറനി ചടെസ്റ്റവ് ഏജനമക്ടോരക്ടോണവ് തുടെര്ചയക്ടോയനി കേട്ടനിത്വംഗവ് ചടെസ്റ്റവ് നടെത്തനിയനിരുനതവ്
എനക്ടോണവ്.  അവരുചടെ  മക്ടോയക്ടോജക്ടോലമക്ടോണവ്  53  lbs  ഒഗൗട്ടവ്  കടെണ്;  പകക്ഷ
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പരനികശക്ടോധനിക്കുകമ്പക്ടോള് 43 lbs  മക്ടോതകമ കേക്ടോണ.  പ്രസ്തുത കേമ്പനനികേചള ഇനനി കേട്ടനിത്വംഗവ്
ചടെസ്റ്റനിനക്ടോയനി  ഏര്ചപ്പെടുത്തരുചതനപറഞവ്  കേഴനിഞകേക്ടോലതതചന   അവചര
ബക്ടോക്കേവ്  ലനിസ്റ്റനില് ഉള്ചപ്പെടുതകേയുത്വം ആര്.ബനി.എസവ്.  എന വനിശതസരക്ടോയ കേട്ടനിത്വംഗവ്
ഏജന്സനിചയ  പരനിഗണനിക്കേണചമനത്വം  എകവ്ചപര്ട്ടവ്  കേമനിറനിയുചടെ  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനില്
പറഞനിട്ടുണവ്.  ഇഗൗ  ഗവണ്ചമന്റെവ്  വനതനിനുകശഷത്വം  ആര്.ബനി.എസവ്.-ചന  മക്ടോതകമ
കേട്ടനിത്വംഗവ്  ചടെസ്റ്റനിനവ് ചുമതലചപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള.  കേശുവണനി വനികേസന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുത്വം
കേക്ടോചപ്പെകത്വം  ആര്.ബനി.എസവ്.-ചനയക്ടോണവ്  ഇതനിനക്ടോയനി  ചുമതലചപ്പെടുത്തനിയതവ്.
ആര്.ബനി.എസവ്.  ആണവ്  കേട്ടനിത്വംഗവ്  ചടെസ്റ്റവ്  നടെത്തനിയതവ്.  കേശുവണനി  വനികേസന
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് 53 lbs ഒഗൗട്ടവ് കടെണ് ഉചണന പറഞവ് വക്ടോങ്ങനിയ കതക്ടോട്ടണനി കേട്ടനിത്വംഗവ്
ചടെസ്റ്റവ്  നടെത്തനിയകപ്പെക്ടോള്  51-ല്  അലത്വം  കൂടുതകല  ഉണക്ടോയനിരുനളള.
അതുചകേക്ടോണ്ടുതചന 142 രൂപ എനപറഞതവ് 136 രൂപയക്ടോയനി. ഓട്ടവ് കടെണനില് വന
ചചെറനിയ  വഖ്യതഖ്യക്ടോസത്വം  കതക്ടോട്ടണനിയുചടെ  വനിലയനിലത്വം  പ്രതനിഫലനിക്കുത്വം.  രണക്ടോമതവ്
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് വക്ടോങ്ങനിയ കതക്ടോട്ടണനിക്കേവ്  54 lbs  ഒഗൗട്ടവ് കടെണ് എനപറചഞങനിലത്വം
കേട്ടനിത്വംഗവ്  ചടെസ്റ്റവ്  നടെത്തനിയകപ്പെക്ടോള്  54-ല് കൂടുതലണക്ടോയനിരുന.  കേതക്ടോട്ടവ്  ചചെയ അകത
കേതക്ടോളനിറനിയനിലള്ള  കതക്ടോട്ടണനി  ലഭനിക്കുനതവ്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷചന്റെ  സമശപകേക്ടോല
ചെരനിതത്തനില് ആദഖ്യമക്ടോയക്ടോണവ്.  ഒഗൗട്ടവ്  കടെണ് കൂടെനിയക്ടോലത്വം  കതക്ടോട്ടണനിക്കേവ്  കൂടെനിയ വനില
ചകേക്ടോടുകക്കേണനിവരനില്ലെ.  എനക്ടോല്  കേക്ടോചപ്പെകവ്  125  രൂപയ്ക്കവ്  M/s.  OLAM
കേമ്പനനിയനില്നനിനവ് വക്ടോങ്ങനിയ കേശുവണനിക്കേവ് കേതക്ടോളനിറനി കുറവക്ടോയനിരുന. 125  രൂപയ്ക്കവ്
ഓര്ഡര് ചചെയ്ചതങനിലത്വം ആര്.ബനി.എസവ്.-ചന്റെ കേട്ടനിത്വംഗവ് ചടെസ്റ്റവ്  കേഴനിഞകപ്പെക്ടോള് ഒഗൗട്ടവ്
കടെണ്  കുറഞതനുസരനിചവ്  105  രൂപകയ  വനില  ഉണക്ടോയനിരുനള.  കേട്ടനിത്വംഗവ്  ചടെസ്റ്റവ്
നടെതകമ്പക്ടോള് വനില  നനിശയനിക്കുനതനിനവ്  കൃതഖ്യമക്ടോയ  ഒരു കടെമുണവ്.  അതനുസരനിചവ്
വനില ചകേക്ടോടുത്തക്ടോല് മതനിയക്ടോകുത്വം. 

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന്:  സര്,  ഞക്ടോന്  വളചര  പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട  രണവ്
കേക്ടോരഖ്യങ്ങളക്ടോണവ്  ഉനയനിചതവ്.  എത്വം.ഡനി.-മക്ടോരുചടെ  കപരനില്  കകേസുണവ്  എചനക്ടോനത്വം
ഞക്ടോന് പറഞനിട്ടനില്ലെ. ആ രണവ് എത്വം.ഡനി.-മക്ടോചരയുത്വം കുറനിചവ് ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട മുഖഖ്യമനനി
അകനതഷനിക്കേണത്വം.  എസവ്.പനി.  ഉള്ചപ്പെചടെയുള്ള  ആളുകേളുചടെ  പശക്ടോത്തലത്വം,  ഇഗൗ
എസവ്.പനി.-ചയ  ചകേക്ടോല്ലെത്വം  ജനില്ലെയനിചല  ആളുകേള്  എനക്ടോണവ്  വനിളനിക്കുനചതനകൂടെനി
മുഖഖ്യമനനി  അകനതഷനിക്കേണത്വം  എനമക്ടോതകമ  ഞക്ടോന്  ആവശഖ്യചപ്പെട്ടനിട്ടുള.  കൂടുതല്
ആളുകേള്  വരക്ടോന്  കവണനിയക്ടോയനിരനിക്കുത്വം  നനിങ്ങള്  ചടെണര്  കേണശഷനനില്  ഇളവവ്
വരുത്തനിയതവ്  എനക്ടോണവ്  ഞക്ടോന്  പറഞതവ്.  ഞക്ടോന്  ആകരക്ടോപണമുനയനിചതവ്
എവനിചടെയക്ടോണവ്,  ചഎവറനി കകേക്ടോസ്റ്റവ് കേശുവണനി വക്ടോങ്ങനിയകപ്പെക്ടോള് നനിങ്ങള്ക്കേവ് ആദഖ്യത്വം
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രണവ്  ഓഫറുകേളുണക്ടോയനിരുന.  ഒനവ്,  1584  യു.എസവ്.  കഡക്ടോളറനിനുത്വം  മചറക്ടോനവ്  1689
യു.എസവ്.  കഡക്ടോളറനിനുത്വം.  അതനില്  1689  യു.എസവ്.  കഡക്ടോളറനിനവ്  വനില  കൂടുതലക്ടോണവ്
എനപറഞവ് റനിജകവ്  ചചെയ്തുചകേക്ടോണ്ടുള്ള ഗവണ്ചമന്റെവ് ഓര്ഡറക്ടോണവ്  ഞക്ടോന് ഇവനിചടെ
വക്ടോയനിചതവ്.  മുഖഖ്യമനനി ഇതവ്  കകേള്ക്കേണത്വം,  പത്തവ്  ദനിവസത്തനിനകേത്വം  272  കഡക്ടോളര്
കൂടുതലക്ടോക്കേനിയനിട്ടവ്  1858  കഡക്ടോളറനിനവ്  കവചറ  ചടെണര്  ഉറപ്പെനിച.  1689  കഡക്ടോളര്
കൂടുതലക്ടോണവ്  എനള്ളതനിചന്റെ ഗവണ്ചമന്റെവ്  ഉത്തരവക്ടോണവ്  ഞക്ടോന് വക്ടോയനിചതവ്.  പത്തവ്
ദനിവസത്തനിനകേത്വം  1858  കഡക്ടോളര്  എങ്ങചനയക്ടോയനി?  അകപ്പെക്ടോള്  272  കഡക്ടോളറനിചന്റെ
വഖ്യതഖ്യക്ടോസത്വം  വന.  ഞക്ടോന്  പറഞ  ഒരു കേക്ടോരഖ്യത്വം  അതക്ടോണവ്.  രണക്ടോമചത്ത  കേക്ടോരഖ്യത്വം,
ഗനിനനിബനിസക്ടോകവക്ടോ കേശുവണനി,  ഒകര കേമ്പനനി വനിനക്ടോയകേ ചകേക്ടോകമഴഖ്യല് എന കേമ്പനനി
ആദഖ്യത്വം  1886  യു.എസവ്.  കഡക്ടോളറനിനവ്  കേക്ടോചപ്പെകനില്  കേതക്ടോട്ടവ്  ചചെയ്തു.  കേക്ടോചപ്പെകവ്  അതവ്
കൂടുതലക്ടോചണനവ്  പറഞവ്  റനിജകവ്  ചചെയ്യുന.   അകത  കേമ്പനനി  തചന  കേശുവണനി
വനികേസന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനനില്  2119  യു.എസവ്.  കഡക്ടോളറനിനവ്  വക്ടോങ്ങുന.  തൂതക്കുടെനി
കപക്ടോര്ട്ടനില്  വനകേനിടെക്കുന  ഒറ  കേണ്ചചസന്ചമന്റെക്ടോണവ്.  അതക്ടോണവ്  ആദഖ്യത്വം  അവര്
1886 കഡക്ടോളറനിനുത്വം രണക്ടോമതവ് 2119 കഡക്ടോളറനിനുത്വം കേതക്ടോട്ടവ് ചചെയ്യുനതവ്.  അതവ് എങ്ങചന
നടെന എനവ് വഖ്യകമക്ടോക്കേണത്വം. 

ശശമതനി ചജ  .   കമഴനിക്കുട്ടനി അമ  : സര്,  അതക്ടോണവ്  സുഹൃകത്ത  ഞക്ടോന്  ആദഖ്യത്വം
പറഞതവ്.  ഞക്ടോന് പറഞതവ് തക്ടോങള് ശദ്ധനിചനില്ലെ.  എത്വം.ഡനി.-യുചടെ കേക്ടോരഖ്യത്വം സനി.എത്വം.
അകനതഷനികചക്ടോചട്ട.  അക്കേക്ടോരഖ്യത്വം ഞക്ടോന് വനിടുന.  അതനിചനക്കുറനിചവ് മറുപടെനി പറയണ
കേക്ടോരഖ്യമനില്ലെ.  കഡക്ടോളര് കററനിലല്ലെ വക്ടോങ്ങുനചതന കേക്ടോരഖ്യത്വം നനിങ്ങള് മനസനിലക്ടോക്കേണത്വം.
കലക്ടോക്കേല്  പര്കചസവ്  നടെതകമ്പക്ടോള്  കഡക്ടോളര്  കററല്ലെ.  ആകരക്ടോ  ചതറനിദ്ധരനിപ്പെനിചവ്
എഴുതനിത്തന കേണക്കുത്വം ചകേക്ടോണക്ടോണവ് അങ്ങവ് ഇവനിചടെ വനനിട്ടുള്ളതവ്.  ഞക്ടോന് പറയചട്ട.
കേക്ടോചപ്പെകനിനവ്  M/s. OLAM ആദഖ്യത്വം കേതക്ടോട്ടവ് ചചെയതവ്  160  രൂപയുത്വം ഇന്ഡസവ് കേതക്ടോട്ടവ്
ചചെയതവ്  152  രൂപയുത്വം വനിനക്ടോയകേ ചകേക്ടോകമഴഖ്യല് കേതക്ടോട്ടവ്  ചചെയതവ്  154  രൂപയുമക്ടോണവ്.
തകലദനിവസത്വം  കേശുവണനി  വനികേസന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  കേതക്ടോട്ടവ്  ചചെയതവ്  142
രൂപയക്ടോണവ്.  142  രൂപയ്ക്കവ്  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  വക്ടോങ്ങനിയ
പശക്ടോത്തലത്തനില് ഒരു ദനിവസചത്ത വഖ്യതഖ്യക്ടോസത്തനില്  160  രൂപയ്ക്കുത്വം  154  രൂപയ്ക്കുത്വം
152  രൂപയ്ക്കുത്വം  കേതക്ടോട്ടവ്  ചചെയക്ടോല്  കേക്ടോചപ്പെകനിനവ്  വക്ടോങ്ങക്ടോന്  കേഴനിയനില്ലെ,  അതനിനക്ടോല്
വക്ടോങ്ങനിയനില്ലെ.  അക്കേക്ടോരണത്തക്ടോലക്ടോണവ്  റനിജകവ്  ചചെയതവ്.  തക്ടോരതമഖ്യത്വം  ചചെയനിട്ടക്ടോണകല്ലെക്ടോ
എകപ്പെക്ടോഴുത്വം  കപ്രസവ്  എടുക്കുനതവ്.   എചന്റെ  സുഹൃകത്ത  നനിങ്ങള്  കേക്ടോകണണതവ്
വനികദശതനനിനവ്  വക്ടോങ്ങുകമ്പക്ടോഴക്ടോണവ്  നമള്  കഡക്ടോളര്  കററനില്  കേണക്കേക്ടോക്കുനതവ്.
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കലക്ടോക്കേല്  പര്കചസനില്  വക്ടോങ്ങുകമ്പക്ടോള്  അതവ്  രൂപ  കററനിലക്ടോണവ്.  രണവ്  കേണക്കുത്വം
ഒനതചനയക്ടോണവ്. അകപ്പെക്ടോള് നനിങ്ങള് അറനികയണതവ്, ഇതവ് കരഖയക്ടോണവ്. രണക്ടോമചത്ത
ദനിവസത്വം  കേക്ടോചപ്പെകവ്  കററവ്  കേതക്ടോട്ടവ്  ചചെയകപ്പെക്ടോള്  കേശുവണനി  വനികേസന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്
വക്ടോങ്ങനിയ  കപ്രസനികനക്കേക്ടോള്  വനിലകൂടെനി.  ഒറദനിവസചത്ത  വഖ്യതഖ്യക്ടോസത്തനില്  കൂടെനിയ
വനിലയ്ചക്കേടുത്തനില്ലെ  എനതവ്  കേറകക്ടോണവ്.  വനില  കൂടെനിയതുചകേക്ടോണവ്  എടുത്തനില്ലെ.
എടുകക്കേണതനിചല്ലെനവ്  തശരുമക്ടോനനിച.  വശണ്ടുത്വം  മൂനനക്ടോലവ്  ദനിവസത്വം  കേഴനിഞകപ്പെക്ടോഴക്ടോണവ്
ചഎ.വനി.സനി. കേതക്ടോട്ടവ് ചചെയതവ്. ചഎ.വനി.സനി. നനിങ്ങള് പറയുനതുകപക്ടോചല കൂടെനിയ വനിലയ്ക്കല്ലെ,
125  രൂപയ്ക്കക്ടോണവ് കേതക്ടോട്ടവ് ചചെയതവ്.  എനക്ടോല്  125  രൂപ കേതക്ടോട്ടവ് ചചെയ്യുകമ്പക്ടോള്  125  രൂപയ്ക്കവ്
കതക്ടോട്ടണനി  തരക്ടോന്  അവര്  തയ്യക്ടോറക്ടോയനില്ലെ.  ഒടുവനില്  കകേസവ്  ചകേക്ടോടുക്കുചമനവ്
ഭശഷണനിചപ്പെടുത്തനിയതനിനുകശഷമക്ടോണവ്  തനതവ്.  1000  ടെണ് കേതക്ടോട്ടവ്  ചചെയ്ചതങനിലത്വം  900
ടെണ്  മക്ടോതമക്ടോണവ്  തനതവ്.  125  രൂപയക്ടോണവ്  കേതക്ടോട്ടവ്  ചചെയചതങനിലത്വം  കേട്ടനിത്വംഗവ്  ചടെസ്റ്റനില്
കേതക്ടോളനിറനി  കമക്ടോശമക്ടോയനിരുനതുചകേക്ടോണവ്  നമള്  ചകേക്ടോടുത്ത  വനില  105  രൂപയക്ടോണവ്.
ആനുപക്ടോതനികേമക്ടോയനി കുറഞ.   ഇഗൗ വസ്തുത മറചവചവ് ശനി. വനി. ഡനി. സതശശചന ആകരക്ടോ
ചതറനിദ്ധരനിപ്പെനിചവ്  കേളവക്ടോയ ചെനില കസ്റ്ററവ്ചമനമക്ടോയനിട്ടക്ടോണവ് ഇവനിചടെ വനചതനക്ടോണവ് ഞക്ടോന്
പറഞതവ്.  വസ്തുത  ഇതക്ടോയനിരനിചക്കേ  യക്ടോചതക്ടോരു  അടെനിസക്ടോനവുമനില്ലെക്ടോത്ത  ആകക്ഷപത്വം
സഭയനില്  ഉനയനിക്കുകേ,  അതുത്വം  വനി.  ഡനി.  സതശശചനകപ്പെക്ടോചലയുള്ള   ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ
ചമമ്പര്.  ഇതവ് എചന അത്ഭുതചപ്പെടുത്തനിചയനക്ടോണവ് ഞക്ടോന് പറഞതവ്. .… (ബഹേളത്വം)....
കവചറ ആചരങനിലത്വം പറഞക്ടോല് അതവ് മനസനിലക്ടോകുത്വം. 

മനി  .    സശക്കേര്:   പശസവ്...മനനിയുചടെ   പ്രസത്വംഗത്വം     അവസക്ടോനനിക്കേചട്ട.      .…

(ബഹേളത്വം)....

ശശമതനി ചജ  .   കമഴനിക്കുട്ടനി അമ : സര്, എനക്ടോയനിതവ്? ഞക്ടോനകല്ലെ മറുപടെനി പറയുനതവ്.

മനി  .  സശക്കേര്: പശസവ്... ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട മനനി പ്രസത്വംഗത്വം അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുകേയകല്ലെ.

ശശമതനി  ചജ  .    കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ  :  സര്,  എനനിക്കേവ്  മറുപടെനി  പറയക്ടോന്
അവകേക്ടോശമനികല്ലെ?

ശശ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതശശന്:സര്, കപക്ടോയനിന്റെവ് ഓഫവ് ഓര്ഡര്. .(… ബഹേളത്വം)....

മനി  .    സശക്കേര് :  പശസവ്....  കപക്ടോയനിന്റെവ് ഓഫവ് ഓര്ഡറക്ടോണവ്.  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  മനനി
പ്രസത്വംഗത്വം അവസക്ടോനനിപ്പെനികചക്ടോ?
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ശശമതനി ചജ  .   കമഴനിക്കുട്ടനി അമ : സര്,  ഇല്ലെ. എനക്ടോണവ് കപക്ടോയനിന്റെവ് ഓഫവ് ഓര്ഡര്?

ശശ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതശശന്:സര്, കപക്ടോയനിന്റെവ് ഓഫവ് ഓര്ഡര്.  Rule 303 - I shall
raise  a  question  which  is  within  the  cognizance  of  the  speaker.   മനനി
ഇവനിചടെ മറുപടെനി പറഞനിരനിക്കുനതവ് ഞക്ടോനനിവനിചടെ കരഖക്ടോമൂലത്വം സമര്പ്പെനിച കരഖകേളുചടെ
ചകഡനിബനിലനിറനിചയ  ചെലഞവ്  ചചെയ്തുചകേക്ടോണക്ടോണവ്.  ഞക്ടോന്  കഡക്ടോളറനിലക്ടോണവ്
എനപറഞതവ് കേതകട്ടഷചന്റെ കകേക്ടോപ്പെനി  ഇവനിചടെ വചചകേക്ടോണക്ടോണവ്.    ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട
മുഖഖ്യമനനി ഉള്ചപ്പെചടെയുള്ള എല്ലെക്ടോ അത്വംഗങ്ങള്ക്കുത്വം പരനികശക്ടോധനിക്കുനതനിനവ് ഇചതല്ലെക്ടോത്വം
കമശപ്പുറത്തവ്  വയ്ക്കുനതനിനുള്ള  അനുമതനി  നല്കേണത്വം.   മനനി  പറഞതവ്  ചതറക്ടോയ
കേക്ടോരഖ്യമക്ടോണവ്.  ഞക്ടോന്  ഇഗൗ  സഭയനില്  കേതക്ടോട്ടവ്  ചചെയ  കരഖകേളുചടെ
ചകഡനിബനിലനിറനിചയയക്ടോണവ്  മനനി  ചെലഞവ്  ചചെയനിരനിക്കുനതവ്.  അതവ്  ഓര്ഡറനിലല്ലെ
എനളളതക്ടോണവ്  എചന്റെ  കമപ്രശ്നത്വം.  അകത  അവസരത്തനില്  എനനിക്കേവ്  ഇതവ്
കമശപ്പുറത്തവ്  വയ്ക്കുകേയുത്വം  കവണത്വം.  ശശ.  കേടെകേത്വംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രനവ്  ഇതനിചനക്കുറനിചവ്
എ.ബനി.സനി.ഡനി.  അറനിയനില്ലെ.  ചവറുകത  അവനിചടെയനിരുനവ്  കകേയടെനിക്കേരുതവ്.    .…

(ബഹേളത്വം)....

മനി  .    സശക്കേര്  :  പശസവ്...  ദയവക്ടോയനി  അത്വംഗങ്ങള്  സശറനിലനിരനിക്കേണത്വം.  ദയവക്ടോയനി
സഹേകേരനിക്കേണത്വം. പശസവ്... ചചെയര് ഒരു കേക്ടോരഖ്യത്വം പറയചട്ട.

ശശ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതശശന് : സര്, ഇതവ് അഹേങക്ടോരമക്ടോണവ്. .(… ബഹേളത്വം).... 

മനി  .   സശക്കേര്: ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  മനനിക്കേവ്   സത്വംസക്ടോരനിക്കേക്ടോന്  അവസരത്വം  തരക്ടോത്വം.
ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശന്  കരഖക്ടോമൂലത്വം  എഴുതനിത്തനവ്,  അകദ്ദേഹേത്തനിചന്റെ
പ്രസത്വംഗത്തനിനനിടെയനില്   ഉനയനിച  ആകരക്ടോപണത്തനിനവ്  മനനി  മറുപടെനി  പറയുകേയുത്വം
ചചെയ്തു. നനിങ്ങള്ക്കേവ് പരസരത്വം കബക്ടോദ്ധഖ്യചപ്പെടുനതുവചര പ്രസത്വംഗത്വം നശണ്ടുകപക്ടോകുചനക്ടോരു
സക്ടോഹേചെരഖ്യമുണക്ടോക്കേക്ടോന്  ചചെയറനിനവ്  ബുദ്ധനിമുട്ടുണവ്.  അതവ്  സക്ടോദ്ധഖ്യമക്ടോയ  കേക്ടോരഖ്യവുമല്ലെ.
അങ്ങുനയനിച  ആകരക്ടോപണങ്ങള്ക്കേവ്  മനനി  മറുപടെനി  നല്കുകേയുണക്ടോയനി.  ഇനനി
അകങ്ങയ്ക്കവ് എചനങനിലത്വം കരഖകേള് കമശപ്പുറത്തവ് വയ്ക്കക്ടോനുചണങനില് അതവ് കമശപ്പുറത്തവ്
വയ്ക്കക്ടോവുനതക്ടോണവ്.

ശശമതനി ചജ  .    കമഴനിക്കുട്ടനി അമ: സര്,  ഞക്ടോന്  ഉനയനിചതവ്,  കചെക്ടോദഖ്യങ്ങള്ക്കേവ്
ഉത്തരത്വം  പറയുനതവ്  കകേട്ടനിട്ടവ്  ചകേക്ടോഞനത്വം  കുതന  കേണക്കേവ്  വനിവരമനില്ലെക്ടോത്ത
വരക്ടോചണനവ് പറയരുതവ്,  അങ്ങചന കചെക്ടോദനിചതവ് ഓര്ഡറനിലക്ടോകണക്ടോ?  ഇവനിചടെ ഞക്ടോന്
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ആവര്ത്തനിചവ്  പറയുന നമള് വക്ടോങ്ങനിയതവ്  കഡക്ടോളര് കററനിലല്ലെ,  രൂപ കററനിലക്ടോണവ്.
അകങ്ങക്ടോട്ടുമനികങ്ങക്ടോട്ടുത്വം  ടെക്ടോലനി  ചചെയ്യുകമ്പക്ടോള്  ചെനിലകപ്പെക്ടോള്  ഒരു  രൂപയുചടെകയക്ടോ  മകറക്ടോ
വഖ്യതഖ്യക്ടോസത്വം  വരക്ടോത്വം.  പചക്ഷ  ഇവനിചടെ  കലക്ടോക്കേല്  പര്കചസക്ടോണവ്  നടെതനതവ്.
കലക്ടോക്കേല് പര്കചസവ് ഒരനിക്കേലത്വം കഡക്ടോളര് കററനില് സക്ടോധനിക്കേനില്ലെ.  സതശശന് ചമമ്പര്ക്കേവ്
അറനിയക്ടോത്തതുചകേക്ടോണക്ടോണവ്  അങ്ങചന  പറയുനതവ്.   ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  വനി.  ഡനി.
സതശശന്  കേഴനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷചത്ത  കേഥ  ഓര്ത്തനിട്ടവ്  ഒഗൗട്ടവ്  കടെണനിചനക്കുറനിചത്വം
മറ്റുചമക്ടോചക്കേ  കുചറ  വര്ത്തമക്ടോനങ്ങള്  ഇവനിചടെ  പറഞ.  വസ്തുതക്ടോവനിരുദ്ധമക്ടോയ
കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്  പറഞവ്  സഭചയ  ചതറനിദ്ധരനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണവ്  ചചെയതവ്.  ഞക്ടോന്
ചവല്ലുവനിളനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  എചനങനിലത്വം  ഒരു  തനിരനിമറനി  ഇക്കേക്ടോരഖ്യത്തനിലചണനവ്
ചതളനിയനിക്കേക്ടോന്  അകങ്ങയ്ക്കവ്  കേഴനിഞക്ടോല്  ഞക്ടോചനചന്റെ  ഇഗൗ  കജക്ടോലനി
അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കേക്ടോത്വം.  ഞക്ടോന് ചവല്ലുവനിളനിക്കുകേയക്ടോണവ് ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശന്. .…

(ബഹേളത്വം).... ഞങ്ങള്ക്കേവ് ഒരുതരത്തനിലത്വം ഭയപ്പെക്ടോടെനില്ലെ. ഞങ്ങള്ക്കേക്ടോര്ക്കുത്വം തുമനിയക്ടോല്
ചതറനിക്കുന മൂക്കേനില്ലെ.   നക്ടോട്ടനില്  നല്ലെകപക്ടോചല  അദ്ധതക്ടോനനിചക്ടോണവ്  കേടെനവനനിട്ടുളളതവ്.

.… (ബഹേളത്വം)....  കമനനി  നടെനിചത്വം  ടെനി.  വനി.  ചെര്ചകേളനില്  പചങടുതമല്ലെ  ഞങ്ങള്
കേടെനവനനിട്ടുള്ളതവ്. 

മനി  .    സശക്കേര്: പശസവ്...  ആവശഖ്യത്തനിനവ് വനിശദശകേരണമക്ടോയനി.  പശസവ് കേണ്ക്ലൂഡവ്.
അങ്ങയുചടെ ഭക്ടോഗത്വം അങ്ങവ് വനിശദശകേരനിച.  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട ധനകേക്ടോരഖ്യ വകുപ്പുമനശ....

ശശമതനി ചജ  .    കമഴനിക്കുട്ടനി അമ:  സര്,  അഴനിമതനിചക്കേതനിചര വനിട്ടുവശഴ്ചയനില്ലെക്ടോത്ത
കപക്ടോരക്ടോട്ടത്വം  നടെത്തനിയനിട്ടുള്ള  എകനക്ടോടെവ്,  കേഴനിഞകേക്ടോലത്തവ്  എത്വം.ഡനി.  നടെത്തനിയ
കകേക്ടോടെനികേളുചടെ  അഴനിമതനി  അകനതഷണത്തനിലനിരനിക്കുകമ്പക്ടോള്  ആ  അഴനിമതനിയനില്
മുങ്ങനിക്കുളനിചനനില്ക്കുന നനിങ്ങള് ഇകപ്പെക്ടോള്  കേശുവണനി വനികേസന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുത്വം
കേക്ടോചപ്പെകത്വം  തുറക്കേരുചതന ഗൂഢലക്ഷഖ്യകത്തക്ടോടുകൂടെനി അനക്ടോവശഖ്യമക്ടോയനി ഉനയനിക്കുന
ആകക്ഷപങ്ങള്  അടെനിസക്ടോനരഹേനിതമക്ടോണവ്.  ഞക്ടോന്  ഇഗൗ  ആകക്ഷപങ്ങചള
തള്ളനിക്കേളയുന.  അനക്ടോവശഖ്യമക്ടോചണനവ് മക്ടോതത്വം പറയുന.

പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവവ്  (  ശശ  .    രകമശവ്  ചചെനനിത്തല  ):  സര്,   ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട
ചമമ്പര് സഭയുചടെ  ചെട്ടങ്ങള് അനുസരനിചവ്  എഴുതനിചക്കേക്ടോടുത്തനിട്ടുള്ള ആകരക്ടോപണമക്ടോണനിതവ്.
ബഹുമക്ടോനഖ്യയക്ടോയ  മനനി  അതനിനവ്  മറുപടെനിയുത്വം  പറഞ.   രണ്ടുകപരുത്വം  അവരവരുചടെ
സ്റ്റക്ടോന്റെനില്  നനില്ക്കുകേയക്ടോണവ്.  എനനിക്കേവ്  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  മുഖഖ്യമനനികയക്ടോടെവ്
കചെക്ടോദനിക്കേക്ടോനുള്ളതവ്  വനിജനിലന്സനിചനചക്കേക്ടോണവ്  ഇതവ്  അകനതഷനിപ്പെനിക്കേക്ടോന്
തയ്യക്ടോറക്ടോകുകമക്ടോ എനക്ടോണവ്.



നനിയമനനിര്മക്ടോണകേക്ടോരഖ്യത്വം 405

മനി  .   സശക്കേര്: പശസവ്....  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  ധനകേക്ടോരഖ്യ  വകുപ്പുമനനി  അങ്ങവ്
സത്വംസക്ടോരനിക്കൂ.   ....(ബഹേളത്വം)....  ശശ.  സനി.  ചകേ.  നക്ടോണു...  അങ്ങവ്  ഇരനിക്കൂ.
ധനകേക്ടോരഖ്യവുത്വം കേയറുത്വം വകുപ്പുമനനി സത്വംസക്ടോരനിക്കേചട്ട. ....(ബഹേളത്വം)....

ധനകേക്ടോരഖ്യവുത്വം കേയറുത്വം വകുപ്പുമനനി (  കഡക്ടോ  .   ടെനി  .   എത്വം  .   കതക്ടോമസവ് ചഎസകേവ്  ): സര്,
ബഡ്ജറനിചന്റെ ഡനിമക്ടോന്റെവ് ചെര്ചകേള് ഇവനിചടെ അവസക്ടോനനിക്കുകേയക്ടോണവ്. .… (ബഹേളത്വം)....

മനി  .    സശക്കേര് :  അങ്ങവ്  സത്വംസക്ടോരനിക്കൂ.  സത്വംസക്ടോരനിക്കുനതനിനനിടെയനില്  കേചമന്റെവ്
ഉണക്ടോയക്ടോല് ചചെയറനിനവ് മറുപടെനി പറയക്ടോന് കേഴനിയനില്ലെ. 

ശശ  .    രകമശവ്  ചചെനനിത്തല:  സര്,  മുഖഖ്യമനനികയക്ടോടെവ്  കചെക്ടോദനിച  കചെക്ടോദഖ്യത്തനിനവ്
മറുപടെനി പറഞനില്ലെ.

മനി  .    സശക്കേര്:  അങ്ങവ്  പറഞതവ്  മനസനിലക്ടോയകല്ലെക്ടോ,  അകദ്ദേഹേത്വം
വനിശദശകേരനികക്കേണതുചണങനില്  അതവ്  ചചെയ്യുമകല്ലെക്ടോ.    ധനകേക്ടോരഖ്യ  വകുപ്പുമനനി
സത്വംസക്ടോരത്വം ആരത്വംഭനിചതക്ടോണവ്. മുഖഖ്യമനനി അവസക്ടോനത്വം സത്വംസക്ടോരനിക്കുത്വം.  

ശശ  .   സനി  .   ചകേ  .   നക്ടോണു: സര്,.....

മനി  .   സശക്കേര്: ശശ.  സനി.  ചകേ.  നക്ടോണു...  ധനകേക്ടോരഖ്യ  വകുപ്പുമനനി
സത്വംസക്ടോരനിചതുടെങ്ങനി.  അതനിനവ്  അനുവദനിക്കൂ.  .(… ബഹേളത്വം)....  മുഖഖ്യമനനി
സന്ദര്ഭത്തനിനനുസരനിചവ് സത്വംസക്ടോരനിക്കുത്വം.  പശസവ്...  അകദ്ദേഹേത്വം സത്വംസക്ടോരനിക്കുത്വം. 

കഡക്ടോ  .    ടെനി  .    എത്വം  .    കതക്ടോമസവ്  ചഎസകേവ് :  സര്,  വകുപ്പുതനിരനിചള്ള  ഡനിമക്ടോന്റെവ്
ചെര്ചയ്ക്കുകശഷത്വം ഇനവ്  ധനവനിനനികയക്ടോഗ ബനില് സഭ പക്ടോസക്ടോക്കേക്ടോന് കപക്ടോവുകേയക്ടോണവ്.
ഇതയുത്വം  ചെര്ചകേളുത്വം  കരഖകേളുത്വം  കേണനിട്ടുത്വം  ഇതനിചന്റെ  പനിനനിചലക്ടോരു  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടുകണക്ടോ,
വനികേസനതനമുകണക്ടോ  എനതനിചനക്കുറനിചവ്  പ്രതനിപക്ഷത്തനിനക്ടോചകേ  ആശയ
കുഴപ്പെമക്ടോണവ്.  ഇനവ്  ചെര്ച  ആരത്വംഭനിച  ശശ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്  പറഞതവ്
ഇചതക്ടോരു  ചലക്ടോട്ടുചലക്ടോടുക്കേവ്  പരനിപക്ടോടെനിയക്ടോണവ്  എനക്ടോണവ്.  ശശ.  എത്വം.  പനി.
പരകമശതരചനചയക്ടോചക്കേ  ഉദ്ധരനിചചങനിലത്വം  അകദ്ദേഹേത്വം  ഇതനിചന  വനിലയനിരുതനതവ്
ഇങ്ങചനയക്ടോണവ്.  പനിനശടെവ്  സത്വംസക്ടോരനിച  ഏതക്ടോണവ് എല്ലെക്ടോകപരുത്വം  നവകകേരളചത്ത
വളചര പരനിഹേക്ടോസഖ്യകത്തക്ടോടുകൂടെനി വനികശഷണങ്ങള്വചവ് തള്ളനിക്കേളയുകേയക്ടോണവ് ചചെയതവ്.
ശശ. പനി. ചകേ. കുഞക്ടോലനിക്കുട്ടനിയക്ടോചണങനില് നൂറവ് ദനിവസചത്ത പ്രവര്ത്തനത്വം കേണനിട്ടവ്
എചനങനിലചമക്ടോരു  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടുചണനവ്  കതക്ടോനനനില്ലെ  എനള്ള  നനിഗമനത്തനിലക്ടോണവ്
എത്തനികചര്നനിട്ടുള്ളതവ്.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള്  നടെതന  വനികേസന
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പ്രവര്ത്തനങ്ങചളല്ലെക്ടോത്വം  കകക്ടോഡശകേരനിചവ്  ഒരു  വനികേസനതന  കേക്ടോഴ്ചകപ്പെക്ടോകടെക്ടോടുകൂടെനി
മുകനക്ടോട്ടുവച  ബഡ്ജറനിചനക്കുറനിചവ്  ചെര്ച  ചചെയ്യുകമ്പക്ടോള്  ഇത്തരത്തനില്
ഉപരനിതലസര്ശനിയക്ടോയനി  കേക്ടോരഖ്യത്വം  പറഞകപക്ടോകുനതവ്  ശരനിയക്ടോകണക്ടോ?  ഈ  പറഞ
വനികേസനതനത്വം  ചതറക്ടോചണനവ്  നനിങ്ങള്ക്കേവ്  കവണചമങനില്  പറയക്ടോത്വം.  അചല്ലെങനില്
ശശ.  പനി.  ചകേ.  കുഞക്ടോലനിക്കുട്ടനി  പറഞതുകപക്ടോചല  ഇചതക്ടോചക്കേ  ഒരുപചക്ഷ
ശരനിയക്ടോചണങനിലത്വം  നനിങ്ങള്ക്കേവ്  നടെപ്പെക്ടോക്കേക്ടോന്  കേഴനിയനില്ലെ  എനവ്  പറയക്ടോത്വം.
പുതനിയതക്ടോയനി  ഒനമനിചല്ലെനവ്  പറഞകപക്ടോയക്ടോകലക്ടോ?  പുതനിയതവ്  ഓകരക്ടോനക്ടോയനി
എടുക്കേക്ടോത്വം.  ഇവനിചടെ  അഞ്ചുവര്ഷത്വം  യു.ഡനി.എഫവ്.  ഭരനിചകപ്പെക്ടോള്,  നനിങ്ങള്
ബഡ്ജറനിനുള്ളനില്  നനിനചകേക്ടോണവ്  പതനിനക്ടോയനിരത്വം  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  പശക്ടോത്തല
സഗൗകേരഖ്യങ്ങള്ക്കുകവണനിയുത്വം  ബഡ്ജറനിനുപുറത്തവ്  അയ്യക്ടോയനിരത്വം  കകേക്ടോടെനി  രൂപ
വനിഴനിഞത്വം  പദ്ധതനി,  ഡനി.എത്വം.ആര്.സനി.,  തുടെങ്ങനിയവയ്ചക്കേല്ലെക്ടോത്വംകൂടെനിയുത്വം  മുടെക്കേനി.
ഇതക്ടോണവ് ചറകക്കേക്ടോര്ഡവ്. ഈ അയ്യക്ടോയനിരത്വം കകേക്ടോടെനി രൂപ എനപറയുനതവ് ചുരുങ്ങനിയതവ്
അമ്പതനിനക്ടോയനിരത്വം  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  പണചചലവക്ടോയനി  ഉയര്തന  ഒരു
സമശപനമുണക്ടോയക്ടോല് അതനിചലക്ടോരു ഗുണപരമക്ടോയ കനട്ടമനികല്ലെ? ഞക്ടോന്  പ്രഖഖ്യക്ടോപനിക്കേക്ടോന്
കപക്ടോകുന  പരനിപക്ടോടെനിചയക്കുറനിചല്ലെ  പറയുനതവ്.  അതനികപ്പെക്ടോള്  ലക്ഷക്കേണക്കേനിനവ്
കകേക്ടോടെനികേള്  വകനക്കേക്ടോത്വം.  കഹേസശഡവ്  ചറയനില്  കകേക്ടോറനികഡക്ടോര്  -  ഏതവ്  രശതനിയനില്
കവണചമനതനിചനക്കുറനിചവ്  ഞങ്ങള്  തശരുമക്ടോനചമടുത്തനിട്ടനില്ലെ.  പചക്ഷ  ഇതവ്
എലനികവറഡക്ടോയനികട്ടക്ടോ  തുരങമക്ടോയനികട്ടക്ടോ  നടെത്തക്ടോന്  തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുചണങനില്  ഒനര
ലക്ഷത്വം  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  പദ്ധതനിയക്ടോകുത്വം.   ഒരുപചക്ഷ  അഞവ്  വര്ഷത്വംചകേക്ടോകണ
അതനിചന്റെ  സ്ട്രേക്ചെര്  തശരുകേയുള.  ഞക്ടോന്  അങ്ങചനയുളള  ഭക്ടോവനയനികലയ്ക്കവ്
കപക്ടോകുനനില്ലെ.  എനക്ടോല്  ബഡ്ജറനിനവ്  പുറത്തവ്  അഞ്ചുവര്ഷത്വംചകേക്ടോണവ്  അയ്യക്ടോയനിരത്വം
കകേക്ടോടെനി  രൂപ  ചചെലവഴനിചനിരുന  സക്ടോനതനനിനവ്  അമ്പതനിനക്ടോയനിരത്വം  കകേക്ടോടെനി
രൂപയനികലയ്ക്കുള്ള  ചെക്ടോട്ടചമനപറയുനതവ്  കകേരളത്തനിചന്റെ  ഇന്ഫക്ടോസ്ട്രേക്ചര്
ചഡവലപ്ചമന്റെനിചനക്കുറനിചള്ള   വളചര വഖ്യതഖ്യസമക്ടോയനിട്ടുളള നനിലപക്ടോടെക്ടോണവ്. 

രണവ്,  നമചളല്ലെക്ടോവരുത്വം പറയുനതക്ടോണവ് വനിദഖ്യക്ടോഭഖ്യക്ടോസത്വം,  ആകരക്ടോഗഖ്യത്വം തുടെങ്ങനിയ
കമഖലകേളനിലള്ള  രണക്ടോത്വംതലമുറ  പ്രശ്നങ്ങള്.  വനിദഖ്യക്ടോഭഖ്യക്ടോസത്തനിചന്റെ  ഗുണനനിലവക്ടോരത്വം
ഉയര്ത്തക്ടോന്  ഡനി.പനി.ഇ.പനി.  ചകേക്ടോണ്ടുവന,  പലകേക്ടോരഖ്യങ്ങളുത്വം  ചചെയ്തു,  എനനിട്ടുത്വം
കുട്ടനികേളുചടെ  എണ്ണത്വം  കുറഞചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ആശുപതനികേളനില്  ധക്ടോരക്ടോളത്വം
കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്  ചചെയ്യക്ടോന്  ശമനിചനിട്ടുണവ്.  പകക്ഷ  കരക്ടോഗനികേള്  കൂടുതല്  സതകേക്ടോരഖ്യ
ആശുപതനികേളനികലയ്ക്കവ്  കപക്ടോവുകേയക്ടോചണനക്ടോണവ്  ഓകരക്ടോ സര്കവ്വയുത്വം കേക്ടോണനിക്കുനതവ്.
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65%  കരക്ടോഗനികേളുത്വം  ഇനവ്  സതകേക്ടോരഖ്യകമഖലചയയക്ടോണവ്  ആശയനിക്കുനതവ്.  എങ്ങചന
ഈ  കസക്ടോഷഖ്യല്  ചസകറനിചന  സത്വംരക്ഷനിക്കേക്ടോത്വം?  ചവറുത്വം  ഇന്ഫക്ടോസ്ട്രേക്ചര്
ചഡവലപ്ചമന്റെവ് മക്ടോതമല്ലെ ഞങ്ങളുചടെ കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടെനിചല പുതനിയ സമശപനത്വം,  കസക്ടോഷഖ്യല്
ചസകറനില്   പതനിനക്ടോയനിരത്വം  കകേക്ടോടെനി  രൂപചയങനിലത്വം  മുതല്മുടെകക്കേണനിവരുത്വം.  ഈ
വര്ഷത്വം  ഡനിജനികറകസഷന് വരക്ടോന്  കപക്ടോവുകേയക്ടോണവ്.  ഇവനിചടെയുള്ള
ആശുപതനികേളനിലത്വം  ചമഡനിക്കേല്  കകേക്ടോകളജുകേളനിലചമല്ലെക്ടോത്വം  എനക്ടോകണക്ടോ  കവണതവ്,
എല്ലെക്ടോ തക്ടോലൂക്കേക്ടോശുപതനികേളനിലത്വം കേക്ടോത്തവ്      ലക്ടോബുകേള് നനിര്മനിക്കേക്ടോന് ഓര്ഡര് ചകേക്ടോടുത
കേഴനിഞ.  ജനില്ലെക്ടോ  ആശുപതനികേളനില്  ലശനനിയര്  ആകനികലറര് കവകണക്ടോ;  എനക്ടോണവ്
കവണതവ്?  ഇവനിടെചത്ത  സതകേക്ടോരഖ്യ  ആശുപതനികേകളക്കേക്ടോള്  നല്ലെ  ആശുപതനിയക്ടോണവ്
വരക്ടോന് കപക്ടോകുനതവ്.  നടെക്കേക്ടോവ്  സ്കൂളനിചനക്കുറനിചത്വം വനിദഖ്യക്ടോഭഖ്യക്ടോസ കേക്ടോരഖ്യചത്തക്കുറനിചത്വം
ശശ.  എ.  പ്രദശപ്കുമക്ടോര് ഇവനിചടെ വളചര വനിശദമക്ടോയനി പറഞ. അതുചകേക്ടോണവ് ഞക്ടോന്
അതനികലയ്ക്കവ്  കേടെക്കുനനില്ലെ.  ഇകപ്പെക്ടോള്  ഒരു  നടെക്കേക്ടോവവ്  സ്കൂകളയുള.  ഇനനി  ഒരക്ടോയനിരത്വം
സ്കൂളുണക്ടോകുത്വം.  ഇവനിടെചത്ത  അണ്-എയ്ഡഡവ്  സ്കൂളുകേളനില്  കേനിട്ടുനതനികനക്കേക്ടോള്  നല്ലെ
സഗൗകേരഖ്യത്വം  ചപക്ടോതുവനിദഖ്യക്ടോഭഖ്യക്ടോസത്തനിലണക്ടോകുചമനവ്  ഉറപ്പെക്ടോയക്ടോല് കുട്ടനികേള് അകങ്ങക്ടോട്ടവ്
കപക്ടോകേനില്ലെ.  ഇതവ്  ദനിവക്ടോസതപമക്ടോയനി  വയ്ക്കുകേയല്ലെ.  നക്ടോലതനിനക്ടോയനിരത്വം  ക്ലക്ടോസവ്  മുറനികേളനില്
ആധുനനികേ  സഗൗകേരഖ്യങ്ങള്  വനിനഖ്യസനിക്കുനതവ്  മദ്ധഖ്യകവനല്  അവധനിക്കേക്ടോലത്തവ്
നടെപ്പെക്ടോക്കേക്ടോന്  കപക്ടോകുന  കേക്ടോരഖ്യമക്ടോണവ്.  ഏചതങനിലത്വം  കേക്ടോലഘട്ടത്തനില്  നമ്മുചടെ
കസക്ടോഷഖ്യല്  ഇന്ഫക്ടോസ്ട്രേക്ചറനിനവ്  ഈ  രശതനിയനിലള്ള  മക്ടോസശവവ്  ഇന്ചവസ്റ്റവ്ചമന്റെനിനു
കവണനിയുളള കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടെവ് ആചരങനിലത്വം വചനിട്ടുകണക്ടോചയനവ് ഞക്ടോന് കചെക്ടോദനിക്കുകേയക്ടോണവ്. 

മൂനക്ടോമകത്തതവ്,  എണ്വകയക്ടോണ്ചമന്റെനിചനക്കുറനിചളള  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടെക്ടോണവ്.  ഇകപ്പെക്ടോള്
വരള്ചയുചടെ  കേക്ടോലമക്ടോണവ്,  നനിങ്ങളുചടെ  വനികേസനപരനിപക്ടോടെനിയനില്  എനവ്
കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടെക്ടോണുള്ളചതനവ് ശശ.  പനി.  ചകേ.  കുഞക്ടോലനിക്കുട്ടനി ഇവനിചടെ കചെക്ടോദനിച.  10-ാം
തശയതനി ഉദ്ഘക്ടോടെനത്വം ചചെയ്യക്ടോന് കപക്ടോവുകേയകല്ലെ. (1) ജലസത്വംരക്ഷണത്തനിനുകവണനി (2)
സക്ടോനനികറഷന്  -  ശുചെനിതതത്തനിനുകവണനി  (3)  കജവകൃഷനി.  ഇതവ്  മൂനത്വംകൂടെനി
സത്വംകയക്ടോജനിപ്പെനിചവ്  കകേരളത്തനിചല പക്ടോരനിസനിതനികേ  സത്വംരക്ഷണത്തനിനവ്,   വലനിചയക്ടോരു
ജനകേശയ  പ്രസക്ടോനത്തനിനവ്  രൂപത്വം  നല്കുകേയക്ടോണവ്.  ഞക്ടോന്  കചെക്ടോദനിക്കേചട്ട,
ഇതനിചനക്കേക്ടോള്  ഒരു  മനിഷന്  കമക്ടോഡനില്, പ്രസത്വംഗമല്ലെ,  മനിഷന്  കമക്ടോചഡനവചക്ടോല്
കമക്ടോണനിറര് ടെക്ടോര്ജറവ് വചനിട്ടവ് ഇനയനിന കേക്ടോരഖ്യങ്ങള് ചചെയ്യുത്വം. ഉകദഖ്യക്ടോഗസചര മക്ടോതമല്ലെ,
കകേരളത്തനിചല  മുഴുവന്  ജനങ്ങകളയുത്വം  അണനിനനിരതത്വം.  ഇതവ്  പക്ടോരനിസനിതനികേ
സന്തുലനിതക്ടോവസചയക്കുറനിചള്ള ഒരു പുതനിയ സങലമക്ടോണവ്. കകേരളത്തനില് ഇതനിനുമുമ്പവ് ഒരു
വനികേസന  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടെനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  എചനങനിലചമക്ടോരു  ഇടെചപടെലണക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ?
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നക്ടോലക്ടോമതവ്,  ചജന്ഡര്  ബഡ്ജറനിചനക്കുറനിചവ്  ഞങ്ങള്ക്കേവ്  നനിലപക്ടോടുചണങനിലത്വം
കൂടുതല് പരനിപക്ടോടെനിയനികലയ്ക്കവ് എത്തനിയനിട്ടനില്ലെ. വനികേസനത്തനില്  സശകേളുചടെ പങക്ടോളനിത്തത്വം
എങ്ങചന ചമയനിന്സ്ട്രേശത്വം ചചെയ്യചപ്പെടെക്ടോത്വം എനതവ് ഒരു കേക്ടോരഖ്യപരനിപക്ടോടെനിയക്ടോയനി സര്ക്കേക്ടോര്
മുകനക്ടോട്ടുവചനിട്ടനില്ലെ.  ഞങ്ങളുചടെ  മക്ടോനനിചഫകസ്റ്റക്ടോയനിലള്ള  ആശയങ്ങകളയുള.
അതനികലയ്ക്കവ് വരക്ടോന് കപക്ടോകുകേയക്ടോണവ്. അഞക്ടോമകത്തതവ്, ഇങ്ങചന ഒനരലക്ഷത്വം കകേക്ടോടെനി
രൂപയുചടെ  പദ്ധതനികേചളക്ടോചക്കേ  പശക്ടോത്തല-ആധുനനികേ  കമഖലകേളനില്
നനികക്ഷപനിക്കുകമ്പക്ടോള് ഈ നക്ടോട്ടനിചല  പക്ടോവചപ്പെട്ടവര്ക്കേവ്  ഇതനികനക്ടോചടെക്ടോപ്പെത്വം  സമ്പൂര്ണ്ണ
സുരക്ഷനിതതതത്വം  ഉറപ്പെക്ടോക്കേക്ടോന്  കേഴനിയുത്വം  എനളളതക്ടോണവ്.  ഇകപ്പെക്ടോള്  1,000 രൂപ
ചപന്ഷന്  ചകേക്ടോടുത.  1,000  രൂപ  എനതവ്  എല്ലെക്ടോവര്ഷവുത്വം  നൂറവ്  രൂപവചവ്
വര്ദ്ധനിക്കുന, സക്ടോര്വ്വതനികേ ചപന്ഷന് ചകേക്ടോടുക്കുന സത്വംസക്ടോനമക്ടോയനി കകേരളചത്ത മക്ടോറ്റുകേ
എനതക്ടോണവ്  ഈ  അനുഭവത്വം  ഞങ്ങചള  കബക്ടോദ്ധഖ്യചപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതവ്.   ഇതുമക്ടോതമല്ലെ,
കേയര്,  കേശുവണനി,  കകേത്തറനി തുടെങ്ങനിയ ചതക്ടോഴനില് കമഖലകേളനില് പക്ടോവങ്ങള്ക്കേവ്  200
ദനിവസചത്ത ചതക്ടോഴനില് നല്കുത്വം.  അവരുചടെ ചതക്ടോഴനില് സത്വംരക്ഷനിക്കുകേ, 200 ദനിവസചത്ത
പണനി  ചകേക്ടോടുക്കുകേ,   ചപന്ഷന്  നല്കുകേ,  അവരുചടെ  ആകരക്ടോഗഖ്യസുരക്ഷ  തുടെങ്ങനിയ
കേക്ടോരഖ്യങ്ങചളല്ലെക്ടോത്വം സത്വംകയക്ടോജനിപ്പെനിചവ് ഒറ പദ്ധതനിയക്ടോക്കേനി മക്ടോറനി അതവ് ചഡലനിവര് ചചെയ്യക്ടോന്
കേഴനിയുന രശതനിയനിലളള നനികക്ഷപത്വം ആകരക്ടോഗഖ്യ കമഖലയനില് വരനികേയക്ടോണവ്. എല്ലെക്ടോവര്ക്കുത്വം
വശടെവ്  എനതക്ടോണവ്  നമ്മുചടെ  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടെവ്.  പക്ടോവങ്ങളുചടെ  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തനി,
ചപക്ടോതുസത്വംവനിധക്ടോനങ്ങളുചടെ  സതഭക്ടോവത്വം  ശകനിചപ്പെടുത്തനി  വലനിചയക്ടോരു  സക്ടോമ്പത്തനികേ
കുതനിപ്പെനിനക്ടോവശഖ്യമക്ടോയ  പശക്ടോത്തല  സഗൗകേരഖ്യചമക്ടോരുക്കുത്വം.  ഇതനില്  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടെനിചല്ലെനവ്
ആരക്ടോണവ് പറയുനതവ്?

ഇവനിചടെ ശശ. മുല്ലെക്കേര രതക്ടോകേരന് പറഞ കൃഷനിക്കേക്ടോരചന്റെ കേഥ എനനിക്കേവ് വളചര
ഇഷ്ടചപ്പെട്ടു.  കുറുക്കേന്,  കകേക്ടോഴനി,  ചനലവ് ല  ഇവ ഓകരക്ടോനക്ടോയനി   കേര്ഷകേനവ്  പക്ടോലത്തനിലൂചടെ
കേടെത്തണത്വം. അതവ് വലനിയ ബുദ്ധനിമുട്ടക്ടോണവ്, എനക്ടോലത്വം കൃഷനിക്കേക്ടോരന് അതനിനവ് ഒരു ഉത്തരത്വം
കേണ്ടുപനിടെനിച.  ഇതുകപക്ടോചലക്ടോരു  പ്രശ്നത്വം  ഇവനിചടെയുമുണവ്.  ഞക്ടോന്  അതവ്  സമതനിക്കുന.
ഞക്ടോന്  ബഡ്ജറവ്  പ്രസത്വംഗത്തനില്ത്തചന  പറഞതക്ടോണവ്.  പ്രശ്നചമനക്ടോചണനവചക്ടോല്
ഒനവ്,  നനികക്ഷപത്തനിലൂചടെ  കേനിഫ്ബനിചയ  ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേണത്വം.  കേനിഫ്ബനി
മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേണചമങനില് സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ ധനസനിതനി സന്തുലനിതക്ടോവസയനിചലത്തണത്വം.
രണവ്,  ജനങ്ങള്ക്കേവ്  കക്ഷമത്വം  ഉറപ്പുവരുത്തണത്വം.  ഞക്ടോന്  കസക്ടോഷഖ്യല്
ചസകേമ്മ്യൂരനിറനിചയക്കുറനിചചക്ടോചക്കേ  പറഞ.  അതവ്  കനടെണചമങനില്  നമ്മുചടെ  ബഡ്ജറനില്
സന്തുലനിതക്ടോവസ  ആവശഖ്യമക്ടോണവ്.  കേനിഫ്ബനി,  ചപന്ഷന് ഇവചയ ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേണത്വം,
ബഡ്ജറവ്  കേമനി  ഇല്ലെക്ടോതക്ടോകേണത്വം.  ഇതവ്  മൂനത്വംകൂടെനി  ഒരുമനിചനടെനക്ടോല്  വലനിയ
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ഉപകേക്ടോരമക്ടോകുത്വം.  മൂനനികനയുത്വം  കേക്ഷത്തനിചലക്ടോതുക്കേനി  പക്ടോലത്തനിലൂചടെ  കേടെനകപക്ടോകേക്ടോന്
വലനിയ  പ്രയക്ടോസമക്ടോണവ്.  അതുചകേക്ടോണവ്  ഞങ്ങള്  ആകലക്ടോചെനിചവ്  തശരുമക്ടോനനിചതവ്
കുറുക്കേചനയുത്വം  കകേക്ടോഴനിചയയുത്വം  ചനല്ലെനിചനയുത്വം  കപക്ടോചലയല്ലെ,  എല്ലെക്ടോത്വംകൂടെനി  ഒരുമനിചവ്
ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേണചമനക്ടോണവ്.  ആദഖ്യത്വം  പക്ടോവങ്ങളുചടെ  സുരക്ഷയ്ക്കക്ടോയനി  പ്രവര്ത്തനിക്കേണത്വം.
എല്ലെക്ടോത്വംകേഴനിഞവ്   പക്ടോവങ്ങള്ക്കുളളതവ്  ചകേക്ടോടുക്കേക്ടോത്വം  എന പരനിപക്ടോടെനി  അവസക്ടോനനിപ്പെനിച.
പക്ടോവങ്ങള്ക്കേവ്  ചകേക്ടോടുക്കേക്ടോനുള്ളതവ്  ചകേക്ടോടുത്തനിട്ടവ്  ബക്ടോക്കേനി  പനിനചത്ത  കേക്ടോരഖ്യത്വം.
അതുചകേക്ടോണക്ടോണവ്  ഈ  പ്രയക്ടോസചമക്ടോചക്കേ  ഉണക്ടോയനിട്ടുത്വം   1,000  രൂപ  ചപന്ഷന്
ചകേക്ടോടുക്കേക്ടോന്  തശരുമക്ടോനനിചതവ്.  ആര്ചക്കേക്ടോചക്കേ  രണവ്  രൂപയുചടെ  സഗൗജനഖ്യ  അരനി
കേനിട്ടനിയനിരുകനക്ടോ, അവരനില് ഒരക്ടോള്ക്കുകപക്ടോലത്വം അതവ് കേനിട്ടക്ടോത്ത സക്ടോഹേചെരഖ്യമുണക്ടോകേനില്ലെ. 

ശശ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫവ്:   അങ്ങവ് ചുമതലകയറവ് നക്ടോലവ് മക്ടോസങ്ങള്ക്കുള്ളനില്
ചപന്ഷന്  ചകേക്ടോടുക്കേക്ടോന്  സക്ടോധനിച,  നല്ലെകേക്ടോരഖ്യത്വം.  ഞങ്ങള്  ഇറങ്ങനികപ്പെക്ടോകുകമ്പക്ടോള്
ഖജനക്ടോവവ് കേക്ടോലനിയക്ടോയനിരുനനില്ലെ.  ആവശഖ്യത്തനിനുളള ഫണവ് ഖജനക്ടോവനിലണക്ടോയനിരുന.
എങനിലകല്ലെ ചപന്ഷന് ചകേക്ടോടുക്കേക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുകേയുള.

കഡക്ടോ  .    ടെനി  .    എത്വം  .    കതക്ടോമസവ്  ചഎസകേവ്:  സര്ക്കേക്ടോരനികലയ്ക്കവ്  മക്ടോസക്ടോമക്ടോസത്വം  പണത്വം
വരുത്വം.  അതവ്  ചചെലവക്ടോക്കേക്ടോനുള്ള  മുന്ഗണന  നനിശയനിചതനില്  പക്ടോവങ്ങള്ക്കേവ്
മുന്ഗണന ചകേക്ടോടുക്കേക്ടോന് ഞങ്ങള് തശരുമക്ടോനനിചചവനക്ടോണവ് പറഞതവ്. നനിങ്ങള് ഒനത്വം
മനിചത്വം  വചനിചല്ലെങനിലത്വം  എല്ലെക്ടോ  ചപന്ഷനുത്വം  കുടെനിശനികേയക്ടോചണനവ്  അറനിയക്ടോചമങനിലത്വം
അഞ്ചുവര്ഷത്വം കേഴനിഞകല്ലെ ഇനനി ചതരചഞടുപ്പുള, മൂനക്ടോത്വം വര്ഷമകല്ലെ കലക്ടോകേവ് സഭക്ടോ
ചതരചഞടുപ്പെവ് വരുകേയുള, അനവ് കനക്ടോക്കേക്ടോചമനവ് തശരുമക്ടോനനിക്കേക്ടോചത പക്ടോവങ്ങള്ക്കേവ്
ഇകപ്പെക്ടോള്ത്തചന ചകേക്ടോടുക്കേക്ടോന് തശരുമക്ടോനനിച.  അകപ്പെക്ടോള് ചപന്ഷചന്റെ പക്ടോലത്വം കേടെന.
അതുകേഴനിഞക്ടോകലക്ടോ  കേനിഫ്ബനിചയ  ചകേക്ടോണ്ടുവരുത്വം.   ശരനിക്കുപറഞക്ടോല്  ബഡ്ജറവ്
സന്തുലനിതമക്ടോയതനിനുകശഷത്വം  കവണത്വം  ഓഫവ്  ബഡ്ജറവ്  കബക്ടോകറക്ടോയനിത്വംഗവ്  കവണതവ്.
ഇവനിചടെ  ബഡ്ജറവ്  കുളമക്ടോയനി  കേനിടെക്കുകമ്പക്ടോള്  ഇവര്ചക്കേങ്ങചന നനികക്ഷപത്വം
ചകേക്ടോടുക്കുചമനവ്  പുറതള്ള  ഒരു  ഇന്ചവസ്റ്റര്  ചെനിനനിക്കുത്വം.  കകേരള  സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ
ചകഡനിറവ്  കററനിത്വംഗവ്  -  നമള് കബക്ടോണനിറക്കുനതക്ടോണകല്ലെക്ടോ,  കകേരള സര്ക്കേക്ടോരണകല്ലെക്ടോ
കേനിഫ്ബനിയുചടെ ഉടെമസന്.  നമള് ഒരു കററനിത്വംഗവ്  കേമ്പനനിയുചടെ മുനനില്കപക്ടോയക്ടോല്
അവരക്ടോദഖ്യത്വം  കനക്ടോക്കുകേ  കേമനി  എതചയനക്ടോണവ്.   അകപ്പെക്ടോള്  അവരുചടെ  മുമ്പനില്
കപക്ടോകേക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കേനില്ലെ.  സത്വംസക്ടോന  ബഡ്ജറവ്  സന്തുലനിതമക്ടോകേക്ടോനക്ടോയനി
മൂനനക്ടോലവര്ഷചമടുക്കുത്വം.  അതയ്ക്കുത്വം കുളമക്ടോണവ്.  അതുവചര കേക്ടോതനനില്ക്കേക്ടോന് നമുക്കേവ്
സക്ടോധനിക്കേനില്ലെ.  ഇകപ്പെക്ടോള്ത്തചന  കറക്ടോഡുകേളുത്വം  പക്ടോലങ്ങളുമടെക്കേമുള്ള  പശക്ടോത്തല
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സഗൗകേരഖ്യങ്ങളനില് നനികക്ഷപത്വം തുടെങ്ങനിയക്ടോകല അഞക്ടോത്വം വര്ഷമക്ടോകുകമ്പക്ടോള് അചതക്ടോചക്കേ
തശര്ത്തവ് ഉദ്ഘക്ടോടെനത്വം ചചെയവ് കപക്ടോകേക്ടോന് സക്ടോധനിക്കൂ.  കേഴനിഞ തവണ 5,000  കകേക്ടോടെനി
രൂപയുചടെ പദ്ധതനികേള് നക്ടോലക്ടോത്വം വര്ഷത്വം അവസക്ടോനനിചതനിനക്ടോല്  ഉദ്ഘക്ടോടെനചമക്ടോചക്കേ
ഇവരക്ടോണവ്  (യു.ഡനി.എഫവ്.  ഗവചണ്മെന്റെവ്)  നടെത്തനിയതവ്.  ഇനനി  അതുകവണ,  ഇഗൗ
ഭരണത്തനിന്കേശഴനില്ത്തചന  ഇതനിചന്റെ  ഉദ്ഘക്ടോടെനത്വം  നടെക്കുത്വം.  അതുചകേക്ടോണവ്
കേനിഫ്ബനിയുമക്ടോയനി  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുത്വം.  അങ്ങചന  മൂനക്ടോത്വംവര്ഷമക്ടോകുകമ്പക്ടോകഴയ്ക്കുത്വം  ഇഗൗ
കേമനി  കുറയ്ക്കക്ടോത്വം.  ജനി.എസവ്.ടെനി.  വരുകമ്പക്ടോള്  അതുത്വം  നനക്ടോയനി  പനിരനിക്കുത്വം.  അതനിനവ്
മുന്കേചയ്യടുക്കുത്വം.  

ശശ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബക്ടോഹേനിത്വം കുഞവ്: സര്, കേഴനിഞ  ഗവണ്ചമന്റെവ് മക്ടോന്ദഖ്യവനിരുദ്ധ
പക്ടോകക്കേജവ് പ്രഖഖ്യക്ടോപനിചവ് എ.എസവ്.-ഉത്വം ടെനി.എസവ്.-ഉത്വം ചകേക്ടോടുത. പകക്ഷ പലയനിടെതത്വം
എ.എസവ്.  ചകേക്ടോടുത്ത  കറക്ടോഡുകേളുണക്ടോയനിരുനനില്ലെ.  അചതല്ലെക്ടോത്വം  കേണ്ടുപനിടെനിചവ്  പണനി
ചചെയവ്   ഞങ്ങളുചടെ ഗവണ്ചമന്റെവ് അതനിചനല്ലെക്ടോത്വം കപചമനത്വം ചകേക്ടോടുത.  

കഡക്ടോ  .    ടെനി  .    എത്വം  .    കതക്ടോമസവ്  ചഎസകേവ്:  സര്,  ഇതവ്  എചനങനിലത്വം  ഇവനിചടെ
നടെക്കുകമക്ടോചയനള്ള  ശശ.  പനി.  ചകേ.  കുഞക്ടോലനിക്കുട്ടനിയുചടെ  കചെക്ടോദഖ്യത്തനിനവ്  മറുപടെനി
ചകേക്ടോടുത്തതക്ടോണവ്.   5,000  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  പദ്ധതനികേള്  നനിങ്ങള്  പ്രഖഖ്യക്ടോപനിച.
എല്ലെക്ടോത്വം  നടെന,  പ്രയക്ടോസചമക്ടോചക്കേയുണക്ടോയനിരുന.  ശശ.  പനി.  ചകേ.  കുഞക്ടോലനിക്കുട്ടനി
കനരചത്ത  കചെക്ടോദനിച  കചെക്ടോദഖ്യത്തനിനവ്  അങ്ങുതചന  വളചര  കൃതഖ്യമക്ടോയനി  മറുപടെനി
നല്കേനിയതനില്  എനനിക്കേവ്  വലനിയ  സകനക്ടോഷമുണവ്.  അനവ്  5,000  കകേക്ടോടെനി  രൂപ
ചകേക്ടോടുക്കേക്ടോന് എന്തുചകേക്ടോണക്ടോണവ് തകന്റെടെമുണക്ടോയതവ്?  അനചത്ത പ്രവണത വചക്ടോണവ്
കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്  കപക്ടോകുനചതങനില്  രണവ്  വര്ഷത്വം  കേഴനിഞക്ടോല്  കകേരളത്വം
മനിചസത്വംസക്ടോനമക്ടോകേണത്വം,  മൂനക്ടോത്വം  വര്ഷത്വം  ഉറപ്പെവ്.  മനിചസത്വംസക്ടോനമക്ടോകുചമനവ്
പറഞക്ടോല്  അതനിനര്തചമനക്ടോണവ് ?  വക്ടോയ്പചയടുക്കുനതവ്  മുഴുവന്  ഇന്ചവസ്റ്റവ്ചമന്റെക്ടോ
യനിരനിക്കേണത്വം.  മൂനവര്ഷത്വം  കേഴനിഞവ്  15,000  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  ഇന്ചവസ്റ്റവ്ചമന്റെവ്
കവണചമങനില്  ഇകപ്പെക്ടോകഴ  അതനിനുള്ള  വര്ക്കുകേള്  ഓര്ഡര്  ചചെയക്ടോല്  മക്ടോതകമ
ബനില്ലുമക്ടോയനി ആളുകേള് വരനികേയുള.  അതചല്ലെങനില് ഇങ്ങചന  10.5  ശതമക്ടോനത്തനിനവ്
വക്ടോയ്പചയടുക്കുന  പണത്വം,  ഇനഖ്യയനിചല  ഭൂരനിപക്ഷത്വം  സത്വംസക്ടോനങ്ങളുത്വം  ചചെയ്യുനതു
കപക്ടോചല  ട്രേഷറനിയനില്  നനിചനടുത്തവ്  മനിചത്വംവരുനതവ്  റനിസര്വവ്  ബക്ടോങനില്
ചസകേമ്മ്യൂരനിറനിയക്ടോയനിടുത്വം.  സഭ  അറനിയക്ടോന്കവണനി  പറയുകേയക്ടോണവ്,  സത്വംസക്ടോന
സര്ക്കേക്ടോരുകേളുചടെ  1.5  ലക്ഷത്വം  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോയനിരുന  അനവ്  ഗവണ്ചമന്റെവ്  ഓഫവ്
ഇനഖ്യയനില്  ചസകേമ്മ്യൂരനിറനിയക്ടോയനി  ഉണക്ടോയനിരുനതവ്.    ഇചതക്ടോരനിക്കേലത്വം  കകേരളത്തനില്
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വരക്ടോന്  പക്ടോടെനില്ലെ  എന കൃതഖ്യമക്ടോയ  കേക്ടോഴവ് ചെപ്പെക്ടോടുണക്ടോയതുചകേക്ടോണക്ടോണവ്  അനവ്  5,000
കകേക്ടോടെനി  രൂപ  ചകേക്ടോടുത്തതവ്.  ഇതുകപക്ടോചല  തചനയക്ടോണവ്  20,000  കകേക്ടോടെനി  രൂപ
പ്രഖഖ്യക്ടോപനിചനിട്ടുള്ളതവ്.   ഉറപ്പെക്ടോയുത്വം  നടെനനിരനിക്കുത്വം.   അഞ്ചുവര്ഷത്വം  കേഴനിയുകമ്പക്ടോള്
കകേരളത്തനിചല  മുഴുവന്  സത്വംസക്ടോന  പക്ടോതകേള്,  കമജര്  ജനില്ലെക്ടോ  കറക്ടോഡുകേള്,  അദര്
ഡനിസ്ട്രേനികവ്  കറക്ടോഡുകേള് മുഴുവനുത്വം  ബനി.എത്വം.  &  ബനി.സനി.  ആയനിത്തശരുത്വം.  ഇവനിടെചത്ത
വഖ്യവസക്ടോയ  ഇടെനക്ടോഴനി,  ഏചറടുക്കേക്ടോന്  കപക്ടോകുന  സലങ്ങള്  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട
മുഖഖ്യമനനി തചന  പറഞ.  

പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവവ് (ശശ  .    രകമശവ്  ചചെനനിത്തല  ):  സര്,  അങ്ങവ്  ഇവനിചടെ
ഇരുപതനിനക്ടോയനിരത്വം  കകേക്ടോടെനി,  അമ്പതനിനക്ടോയനിരത്വം  കകേക്ടോടെനി  എചനക്ടോചക്കേ വലനിയ വലനിയ
പ്രഖഖ്യക്ടോപനങ്ങള് നടെതനതനില് സകനക്ടോഷമുണവ്.  പനി.ഡബക്യു.ഡനി.-ക്കേവ് കുറചവ് കേക്ടോശവ്
ചകേക്ടോടുത്തവ്  കറക്ടോഡവ്  നനക്ടോക്കേക്ടോന്  ശമനിക്കേണത്വം.  മനുഷഖ്യനവ്  നടെക്കേക്ടോന്  വയ്യക്ടോത്ത
സനിതനിയക്ടോണവ്. 

കഡക്ടോ  .    ടെനി  .    എത്വം  .    കതക്ടോമസവ്  ചഎസകേവ്    :  സര്,  ചകേക്ടോടുകത്തക്ടോളക്ടോത്വം.  രണ്ടുദനിവസത്വം
കേഴനിഞക്ടോല്  കേനിഫ്ബനിയുചടെ  ആദഖ്യചത്ത  കയക്ടോഗത്വം  നടെക്കുകേയക്ടോണവ്.  അതനില്
പക്ടോസക്ടോക്കേക്ടോന്  കപക്ടോകുന  നക്ടോലക്ടോയനിരത്വം  കകേക്ടോടെനി  രൂപയനില്  പകുതനി  പനി.ഡബക്യു.ഡനി.-
യുകടെതക്ടോണവ്.  കമജര് ഡനിസ്ട്രേനികവ് കറക്ടോഡുകേളുത്വം സത്വംസക്ടോന പക്ടോതകേളുത്വം അദര് ഡനിസ്ട്രേനികവ്
കറക്ടോഡുകേളുത്വം ബനി.എത്വം. &  ബനി.സനി.  യക്ടോക്കേക്ടോന് കവണതവ് 50,000 കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോണവ്.
നനിങ്ങളുചടെ വര്ത്തമക്ടോനത്തനിചന്റെ  സതക്ടോരസഖ്യത്വം എനനിക്കേവ് മനസനിലക്ടോയനി.  

ശശ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷശര്  :   സര്,  അങ്ങയുചടെ  കേനിഫ്ബനി  സതപങ്ങചളക്ടോചക്കേ
പൂവണനിയചട്ട.  എനനിക്കേവ്  കചെക്ടോദനിക്കേക്ടോനുള്ളതവ്  5  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെയുത്വം  10  കകേക്ടോടെനി
രൂപയുചടെയുചമക്ടോചക്കേ  വര്ക്കുകേള്  ചപക്ടോതുമരക്ടോമത്തവ്  വകുപ്പെനില്  അചല്ലെങനില്
മകറചതങനിലത്വം വകുപ്പുകേളനില് ആവശഖ്യമക്ടോയനി വനക്ടോല് ബനചപ്പെട്ട വകുപ്പുമനനിയുമക്ടോയനി
ഇടെചപടുകമ്പക്ടോള് പണമനിചല്ലെനപറയുത്വം. 10  കകേക്ടോടെനി രൂപയ്ക്കവ് തക്ടോചഴയുള്ള പദ്ധതനികേള്
കേനിഫ്ബനി പരനിഗണനിക്കുകമക്ടോ? കേനിഫ്ബനിയനില് പരനിഗണനിക്കുന പദ്ധതനികേളുചടെ പരനിധനി
എതയക്ടോചണനവ് അങ്ങവ് വഖ്യകമക്ടോക്കേക്ടോകമക്ടോ?

ശശ  .    ചചഹേബനി ഇഗൗഡന്  :  സര്,  അതനികനക്ടോടെനുബനനിചതചനയക്ടോണവ് എചന്റെ
കചെക്ടോദഖ്യവുത്വം.  എറണക്ടോകുളത്വം,  അകങ്ങയ്ക്കവ്  അറനിയക്ടോവുന  സലമക്ടോണവ്.  ബക്ടോനര്ജനി
കറക്ടോഡനിചന്റെ  ഒരു  കേനികലക്ടോമശറര്  ചസ്ട്രേചവ്  ചഡ്രേയനികനജവ്,  അതനിചന്റെ  ഫുട്പക്ടോത്തടെക്കേത്വം
ചചെയ്യണചമങനില്   ഒന  മുതല്  രണവ്  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  വചരയക്ടോകുത്വം.  ഇത്തരത്വം
വര്ക്കുകേള്ക്കേവ്  പനി.ഡബക്യു.ഡനി.-യനില്  ചചപസയനിചല്ലെനക്ടോണവ്  ഞങ്ങള്
മനസനിലക്ടോക്കുനതവ്. അങ്ങചനയുള്ള ചഡ്രേയനികനജവ് സനിസ്റ്റത്വം നനക്ടോക്കേക്ടോനുത്വം പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട
കമജര്കറക്ടോഡുകേള്  നവശകേരനിക്കേക്ടോനുത്വം  കേനിഫ്ബനിയുചടെ  കമജര്  വര്ക്കു
കേളല്ലെക്ടോത്തവയ്ക്കുകവണനി പനി.ഡബക്യു.ഡനി.-ക്കേവ് തു   കേ അനുവദനിക്കുകമക്ടോ എനക്ടോണവ് കചെക്ടോദഖ്യത്വം?
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ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമക്ടോര്:  സര്,  4,000  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  എ.എസവ്.
അടുത്ത കയക്ടോഗത്തനില് ചകേക്ടോടുക്കുചമനപറഞതവ് വളചര സകനക്ടോഷമുള്ള കേക്ടോരഖ്യമക്ടോണവ്.
എനനിക്കേവ്  കചെക്ടോദനിക്കേക്ടോനുള്ളതവ്,  4,000  കകേക്ടോടെനി  രൂപയ്ക്കവ്  എ.എസവ്.  ചകേക്ടോടുക്കുനതവ്
ബഡ്ജറനിനകേതള്ള തുകേ  ഉപകയക്ടോഗനിചചകേക്ടോണക്ടോകണക്ടോ?   കേനിഫ്ബനിക്കേവ്   ഇകപ്പെക്ടോള്
ഇന്ചവസ്റ്റവ്ചമന്റെവ്  എചനങനിലത്വം  വനനിട്ടുകണക്ടോ; അകതക്ടോ  പ്രതശക്ഷനിചചകേക്ടോണ്ടുള്ള
ചചെലവക്ടോകണക്ടോ;  ഏതവ് രശതനിയനിലക്ടോണവ്  എ.എസവ്. ചകേക്ടോടുക്കേക്ടോന് കപക്ടോകുനതവ്?

ശശ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബക്ടോഹേനിത്വം:  സര്,  അങ്ങവ്  പറയുനതവ്  കമജര്  കറക്ടോഡുകേളുചടെ
കേക്ടോരഖ്യമക്ടോണവ്.  അകതസമയത്വം  കേഴനിഞ  പ്രക്ടോവശഖ്യത്വം  ചചെറനിയ  ഗക്ടോമശണ  കറക്ടോഡുകേള്
മുഴുവന് വണ് ചചടെത്വം  ചസറനില്ചമന്റെനിചന്റെ  കപരനില് പരനിഹേരനിക്കേചപ്പെട്ടു.  ഇകപ്പെക്ടോള് ആ
കറക്ടോഡുകേചളല്ലെക്ടോത്വം നശനിച. അതനിനവ് പനി.ഡബക്യു.ഡനി.-ക്കേവ് പ്രകതഖ്യകേ ഫണവ് ചകേക്ടോടുക്കുകമക്ടോ
എനക്ടോണവ് കചെക്ടോദഖ്യത്വം?

കഡക്ടോ  .    ടെനി  .    എത്വം  .    കതക്ടോമസവ് ചഎസകേവ്:  സര്,  നനിങ്ങള് മറനകപക്ടോകുന കേക്ടോരഖ്യത്വം,
ഇവനിചടെ  ഒരു  ബഡ്ജറ്റുണവ്.  ബഡ്ജറനിനവ്  പകേരമല്ലെ  കേനിഫ്ബനി.   ബഡ്ജറനിനവ്
പുറതളള  അഡശഷണക്ടോലനിറനിയക്ടോണവ്  കേനിഫ്ബനി.  ഇവനിചടെ  അപ്പുറത്തനിരനിക്കുനവര്
പക്ടോസക്ടോക്കേനിചക്കേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയ  ഒരു  ബഡ്ജറനികനക്ടോടെവ്  കൂട്ടനികചര്ക്കേലകേള്  മക്ടോതകമ
വരുത്തനിയനിട്ടുള.  എചനങനിലത്വം കുറചനിട്ടുചണങനില് ആചരങനിലത്വം പറയണത്വം.  നനിങ്ങള്
അവതരനിപ്പെനിച ബഡ്ജറനില്നനിനത്വം പനി.ഡബക്യു.ഡനി.-ക്കുളളതവ്  എചനങനിലത്വം  എടുത
മക്ടോറനിയനിട്ടുകണക്ടോ?  

ശശ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമക്ടോര്:  സര്, ഇക്കേക്ടോരഖ്യത്തനില് ഒരു ക്ലക്ടോരനിറനി കവകണ?

കഡക്ടോ  .   ടെനി  .   എത്വം  .   കതക്ടോമസവ് ചഎസകേവ്: സര്, ക്ലക്ടോരനിറനിയക്ടോണവ് പറയുനതവ്.  ഇവനിചടെ
ഒരു ബഡ്ജറ്റുണവ്.  ആ ബഡ്ജറവ്  നനിങ്ങള് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കേനിയതക്ടോണവ്.  അതനികനക്ടോചടെക്ടോപ്പെത്വം
800  കകേക്ടോടെനി രൂപയുചടെ  സപനിചമന്റെറനി ഇനചല തനനിട്ടുണവ്.  അഡശഷണല് ചചെലവവ്
കൂട്ടനികചര്ക്കുകേയല്ലെക്ടോചത  ഒരു  ചചപസകപക്ടോലത്വം  എടുതമക്ടോറനിയനിട്ടനില്ലെ.   ബഡ്ജറവ്
പ്രകേക്ടോരത്വം പണത്വം ആര്ചക്കേക്ടോചക്കേയക്ടോകണക്ടോ ചകേക്ടോടുകക്കേണതവ്,  അചതക്ടോചക്കേ ചകേക്ടോടുക്കുത്വം.
അതനിചലനവ് സത്വംശയമക്ടോണുള്ളതവ്?

4,000  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  വര്ക്കുകേള്  പക്ടോസക്ടോക്കുനതു  സത്വംബനനിചവ്,
കേനിഫ്ബനിയക്ടോകണക്ടോ  സത്വംസക്ടോന  സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ  കപ്രക്ടോജക്ടുകേള്  പക്ടോസക്ടോക്കുനതവ്?
അതനിനവ്  അതനിചന്റെ  റള്സവ്  ഓഫവ്  ചപ്രക്ടോസശഡക്യുവര്  പ്രകേക്ടോരത്വം നടെപടെനികമങ്ങളുണവ്.
നനിങ്ങള്  ഭരനിചനിരുനകപ്പെക്ടോള്  എചനക്ടോചക്കേയുണക്ടോയനിരുകനക്ടോ  അതുകപക്ടോചലതചന.
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കേനിഫ്ബനി ഒരു പുതനിയ ധനകേക്ടോരഖ്യ സക്ടോപനമക്ടോണവ്.  ചകേക്ടോചനി ചമകട്രേക്ടോ ചറയനില്കവയ്ക്കക്ടോയനി
ഡനി.എത്വം.ആര്.സനി.-ക്കേവ്  നനിങ്ങള്  പണത്വംചകേക്ടോടുത.  നനിയമപ്രകേക്ടോരമക്ടോകണക്ടോ  ചടെണര്
വനിളനിചചകേക്ടോടുക്കുനതവ്?  അവരുണക്ടോക്കേനിയ ചപ്രക്ടോസശഡക്യുവര് പ്രകേക്ടോരമക്ടോണവ്.  ഇതുകപക്ടോചല
ഒരു ധനകേക്ടോരഖ്യ സക്ടോപനമക്ടോണവ്. കേനിഫ്ബനി എന ധനകേക്ടോരഖ്യ സക്ടോപനത്വം എങ്ങചനയക്ടോണവ്
കപ്രക്ടോജക്ടുകേള്ക്കേവ്  പണത്വം  നല്കുകേ  എനതവ്  സത്വംബനനിചവ്  ചെട്ടങ്ങളുണക്ടോക്കേനിയനിട്ടവ്
അതനുസരനിചവ് അനുവദനിക്കേക്ടോത്വം. 

ശശ  സണ്ണനി  കജക്ടോസഫവ് : സര്,  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  മനിനനിസ്റ്റര്  പറഞതവ്,  ഉമന്
ചെക്ടോണനി  സര്ക്കേക്ടോര്  അവതരനിപ്പെനിച  ബഡ്ജറനില്  പറഞനിരനിക്കുന  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കേവ്  പുറകമ  അഡശഷണലക്ടോയനി  കുറചവ്  വര്ക്കുകൂടെനി  പുതനിയ  ബഡ്ജറവ്
പ്രസത്വംഗത്തനില്  ഉള്ചപ്പെടുത്തനിചയനക്ടോണവ്.  കേഴനിഞ  ഗവണ്ചമന്റെവ്  അവതരനിപ്പെനിച
ബഡ്ജറനില്  കകേരളത്തനില്  സലമുളളതുത്വം  എനക്ടോല്  ആസക്ടോന  മന്ദനിരങ്ങള്
ഇല്ലെക്ടോത്തതുമക്ടോയ എല്ലെക്ടോ തക്ടോലൂക്കേവ് ഓഫശസുകേള്ക്കുത്വം ചകേട്ടനിടെത്വം പണനിയുനതനിനവ് 25 കകേക്ടോടെനി
രൂപ ബഡ്ജറനില് ഉള്ചപ്പെടുത്തനിയനിരുന. എനക്ടോല് പുതുക്കേനിയ ബഡ്ജറവ് പ്രസത്വംഗത്തനില്
ചെനില പ്രകതഖ്യകേ തക്ടോലൂക്കുകേള്ക്കേവ് മക്ടോതമക്ടോണവ് തുകേ അനുവദനിചനിരനിക്കുനതവ്.

കഡക്ടോ  .   ടെനി  .   എത്വം  .   കതക്ടോമസവ് ചഎസകേവ് : സര്, കേക്ടോരഖ്യത്വം മനസനിലക്ടോയനി. 25 കകേക്ടോടെനി രൂപ
ബഡ്ജറവ് അക്കേഗൗണവ് ചഹേഡനില് ഉണക്ടോയനിരുനതവ് ഒരു ചചപസയുത്വം കുറചനിട്ടനില്ലെ. എനക്ടോല്
പ്രസത്വംഗത്തനില് എല്ലെക്ടോ തക്ടോലൂക്കേനിലത്വം  ചകേട്ടനിടെത്വം  പണനിയുത്വം  എനക്ടോണവ്.  ആശുപതനികേളുചടെ
കേക്ടോരഖ്യത്വം  പറഞ,എത തക്ടോലൂക്കേക്ടോശുപതനിയക്ടോണുളളതവ്?   ഇനവ്   രക്ടോവനിചല  ആകരക്ടോഗഖ്യ
വകുപ്പുമനനികയക്ടോടെവ്  കചെക്ടോദനിക്കുനതവ്  കകേട്ടു,  ഫനിനക്ടോന്സവ്  വകുപ്പെവ്  കേണനിട്ടുകണക്ടോ
ഓകരക്ടോരുത്തര്ക്കുത്വം കതക്ടോനന രശതനിയനില് ജനില്ലെക്ടോ ആശുപതനി,  തക്ടോലൂക്കേക്ടോശുപതനിചയനവ്
പ്രഖഖ്യക്ടോപനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്. എനനിട്ടവ് അതനിനവ് പണമുകണക്ടോചയനവ്.

ശശ  .    എന്  .    ഷത്വംസുദ്ദേശന്:  സര്,  ബഡ്ജറനില്  പറഞ  വര്ക്കുകേള്  അപ്രകേക്ടോരത്വം
നടെക്കുചമനക്ടോണവ്  പറഞതവ്.  ഉമന്  ചെക്ടോണനി  സര്ക്കേക്ടോര്  അവസക്ടോനത്വം  അവതരനിപ്പെനിച
ബഡ്ജറനിചല  പണമുളള  വര്ക്കേനിചന്റെ  കേക്ടോരഖ്യത്തനില്  ഇതുവചര  യക്ടോചതക്ടോരു  നടെപടെനിയുത്വം
സതശകേരനിചനിട്ടനില്ലെ. അതുകപക്ടോചലതചന ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട കഡക്ടോ. ടെനി. എത്വം. കതക്ടോമസവ് ചഎസകേവ്
അവതരനിപ്പെനിച  ബഡ്ജറനില്  രണവ്  വര്ക്കുകേള്  പറഞനിരുന.  അതവ്  മറുപടെനി
പ്രസത്വംഗത്തനില്  ഉള്ചപ്പെടുതകേയുത്വം  ചചെയ്തു.  പചക്ഷ,  ഇതുവചര  അതനിചനക്കുറനിചവ്
ഡനി.പനി.ആര്.  കചെക്ടോദനിക്കുകേകയക്ടോ  അതുമക്ടോയനി  ബനചപ്പെട്ടവ്  എചനങനിലത്വം  നടെപടെനി
സതശകേരനിക്കുകേകയക്ടോ ചചെയനിട്ടനില്ലെ. ഇഗൗ രണവ് കേക്ടോരഖ്യത്തനില് വഖ്യകത കവണത്വം.
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ശശ  .    കമക്ടോന്സവ്  കജക്ടോസഫവ്:  സര്,  കമജര് കപ്രക്ടോജക്ടുകേചളല്ലെക്ടോത്വം സതക്ടോഗതക്ടോര്ഹേമക്ടോണവ്.
അതവ്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന  കേക്ടോരഖ്യമക്ടോണവ്.  ഈ  ഗവണ്ചമന്റെവ്  വനതനിനുകശഷത്വം  ഇതുവചര
പനി.ഡബക്യു.ഡനി.-യനില്  ചകേക്ടോടുത്തനിരനിക്കുന  അകലക്ടോട്ടവ്ചമന്റെവ്  പക്ടോചവ്  വര്ക്കേനിനവ്  മക്ടോതമക്ടോണവ്.
നല്ലെ  കറക്ടോഡുകേചളല്ലെക്ടോത്വം  ബനി.എത്വം.  ആന്റെവ്  ബനി.സനി.  നനിലവക്ടോരത്തനികലയ്ക്കവ്  ചകേക്ടോണ്ടുവരുന
അങ്ങയുചടെ  നനിലപക്ടോടെവ്  സതക്ടോഗതക്ടോര്ഹേമക്ടോണവ്.  പചക്ഷ,  അതനിനവ്  വളചര  സമയചമടുക്കുത്വം.
സശസണ്  പ്രകയക്ടോജനചപ്പെടുത്തനി  റശടെക്ടോറനിത്വംഗവ്  വര്ക്കുകേള്ക്കേവ്  സക്ടോത്വംങ്ഷന്
ചകേക്ടോടുത്തനിചല്ലെങനില് കകേരളത്വം ഒട്ടക്ടോചകേയുളള കറക്ടോഡുകേള് തകേരുന സനിതനിയുണക്ടോകുത്വം. അതവ്
പരനിഗണനിചവ് കറക്ടോഡവ് റശ ടെക്ടോറനിത്വംഗവ് ചചെയ്യുനതനിനവ് പ്രകയക്ടോറനിറനി നല്കുകമക്ടോ?

കഡക്ടോ  .    ടെനി  .    എത്വം  .    കതക്ടോമസവ്  ചഎസകേവ്:  സര്,  തക്ടോങള്  പനി.ഡബക്യു.ഡനി.  മനിനനിസ്റ്റര്
ആയനിരുന  സമയത്തവ്  എങ്ങചനയക്ടോണവ്  വര്ക്കുകേള്  ചകേക്ടോടുത്തനിരുനതവ്  അതുകപക്ടോചല
തചനയക്ടോണവ് ഇനത്വം ചകേക്ടോടുക്കുനതവ്. റള്സവ് ഓഫവ് ചപ്രക്ടോസശഡക്യുവചറക്ടോനത്വം മക്ടോറനിയനിട്ടനില്ലെ.  

ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതക്ടോമസവ്:  സര്,  ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ,  എ.  പനി.  അനനില്കുമക്ടോര്,  വളചര
കൃതഖ്യമക്ടോയ,  സൂക്ഷ്മതയുളള  കചെക്ടോദഖ്യത്വം  കചെക്ടോദനിച.  ഇഗൗ  നക്ടോലക്ടോയനിരത്വം  കകേക്ടോടെനി  രൂപ
കേനിഫ്ബനിയനിലക്ടോകണക്ടോ,  ബഡ്ജറവ്  വനിഹേനിതമക്ടോകണക്ടോ,  പ്രതശക്ഷനിക്കുനതക്ടോകണക്ടോ   എന
കേക്ടോരഖ്യത്തനില് വഖ്യകത വരുത്തണചമനവ് അകദ്ദേഹേത്വം ആവശഖ്യചപ്പെട്ടനിരുന.

മനി  .    സശക്കേര് :  നനിങ്ങള്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  മറുപടെനിതചന  മനനി  പറയണചമനവ്
നനിര്ബനനിക്കേക്ടോന്  പറ്റുകമക്ടോ;  മനനി   മറുപടെനി  പറഞകേഴനിഞനികല്ലെ?  നനിങ്ങള്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന  മറുപടെനി  പറഞനികട്ട  ഇഗൗ  ചെര്ച  അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കൂചവനപറഞക്ടോല്
എനക്ടോണനിതവ്;  അങ്ങവ് സത്വംസക്ടോരനിചവ്  അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കേണത്വം.  ഇനനി  ഒരു പ്രകമയത്വംകൂടെനി
എടുക്കേക്ടോനുണവ്.

കഡക്ടോ  .    ടെനി  .    എത്വം  .    കതക്ടോമസവ് ചഎസകേവ്:  സര്,  ശശ.  പനി.  ടെനി.  കതക്ടോമസവ് ഇങ്ങചന

കചെക്ടോദനിക്കുചമനവ്  കേരുതനിയനില്ലെ.  സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ  റള്സവ്  ഓഫവ്  ബനിസനിനസവ്

ചപ്രക്ടോസശഡക്യുവറനികല്ലെ;  അതുപ്രകേക്ടോരമകല്ലെ  ചചെയ്യക്ടോന്  പറ്റൂ.  കേനിഫ്ബനിയുചടെ  ഡയറകര്

കബക്ടോര്ഡവ്  കചെരുകമ്പക്ടോള്  ബഡ്ജറനിചല  കേക്ടോരഖ്യമല്ലെ  ചെര്ച  ചചെയ്യുനതവ്,  മറനിചവ്

ബഡ്ജറനിനവ്  പുറത്തവ്  പ്രഖഖ്യക്ടോപനിചനിട്ടുളള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  മക്ടോതമക്ടോണവ്.

അക്കേക്ടോരഖ്യത്തനില്  സത്വംശയത്വം  എനക്ടോണവ്?  കേമനി  നനികേത്തക്ടോനുളള  പരനിപക്ടോടെനിയനില്ലെ,

സക്ടോമ്പത്തനികേക്കുഴപ്പെത്വം  മൂര്ച്ഛേനിക്കേക്ടോന്  കപക്ടോവുകേയക്ടോണവ്  തുടെങ്ങനിയ  കേക്ടോരഖ്യങ്ങളക്ടോണവ്

പ്രതനിപക്ഷ കനതക്ടോവവ് ഉയര്ത്തനിയതവ്. നമള് നനികുതനി പനിരനിവനികലയ്ക്കവ് കേടെനകപ്പെക്ടോഴക്ടോണവ്
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കേഴനിഞ  നക്ടോലവ്  വര്ഷത്തനിനനിടെയനില്  എതമക്ടോതത്വം  കുത്തഴനിഞകപക്ടോയചതനവ്

മനസനിലക്ടോയതവ്. 12 ടെക്ടോകസവ് കേമശഷണര്മക്ടോരുണവ്.  ശരക്ടോശരനി ആറവ് മക്ടോസത്വം മക്ടോതമക്ടോണവ്

ഒരു അസസനിത്വംഗവ് ഓഫശസര് ഒരു കപക്ടോസ്റ്റനില് ഇരുനനിട്ടുളളതവ്.  ജൂചചല മക്ടോസത്തനില്

രണവ്  ശതമക്ടോനത്വം  നനികുതനി  മക്ടോതകമ  വര്ദ്ധനിചനിട്ടുളളചവനവ്  പറഞതവ്  ശരനിയക്ടോണവ്.

കേഴനിഞ  വര്ഷവുത്വം  അങ്ങചനതചന.  ജൂചചല  മക്ടോസത്തനിലക്ടോണവ്  ജനറല്  ട്രേക്ടോന്സര്

വരുനതവ്.  അനവ് പനിരനിവവ്  നടെക്കേനില്ലെ.  ആറവ് മക്ടോസത്വം കൂടുകമ്പക്ടോള് ആള്ക്കേക്ടോചര മുഴുവന്

മക്ടോറനിചക്കേക്ടോണനിരുനക്ടോല് എങ്ങചനയക്ടോണവ് നനികുതനി പനിരനിക്കേക്ടോന് കേഴനിയുനതവ്? ഇതനിചന്റെ

ഫലമക്ടോയനി ഉണക്ടോയ കേശഴ്വഴക്കേങ്ങള് മുഴുവന് ഞക്ടോന് പറയുനനില്ലെ. അതുചകേക്ടോണവ് ചചെറനിയ

ഓപ്പെകറഷചനക്ടോനത്വം  കപക്ടോരക്ടോ.  തക്ടോചഴപ്പെറയുന  നടെപടെനികേളക്ടോണവ്  സതശകേരനിക്കേക്ടോന്

കപക്ടോകുനതവ്. എണ്ണനിപ്പെറഞവ് കപക്ടോവുകേയക്ടോണവ് അചതക്ടോനത്വം വനിവരനിക്കുനനില്ലെ.   

അപ്പെശല് കകേസുകേള് മുഴുവന് ഏകേകദശത്വം ഒനര വര്ഷത്വം ചകേക്ടോണവ് തശര്ക്കേണത്വം.

നക്ടോലക്ടോയനിരത്വം  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  ചകേട്ടനിക്കേനിടെക്കുനണവ്.  നക്ടോലവ്  പുതനിയ  അപ്പെശല്

ഡനി.സനി.മക്ടോരുചടെ  കപക്ടോസ്റ്റവ്  സൃഷ്ടനിചവ്  അതനിചന്റെ  കേശഴനില്  പ്രവര്ത്തനത്വം  നടെത്തക്ടോന്

കപക്ടോവുകേയക്ടോണവ്.   ചചഹേകക്കേക്ടോടെതനിയനില് ചകേട്ടനിക്കേനിടെക്കുന ഏതക്ടോണവ്  2,000  കകേക്ടോടെനി

രൂപയുചടെ  കകേസകേള് എതയുത്വംചപചട്ടനവ്  തശര്പ്പെക്ടോക്കേക്ടോനക്ടോയനി  ചെശഫവ്  ജസ്റ്റനിസനികനക്ടോടെവ്

അഭഖ്യര്തനിചചകേക്ടോണവ്  പുതനിയ  ടെക്ടോകവ്  ചബഞവ്  സക്ടോപനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  കേഴനിഞ

ഭരണത്തനിചന്റെ  അവസക്ടോന  കേക്ടോലത്തവ്  അഞവ്  വര്ഷത്വം  കേവനിഞവ്

ചചടെത്വംബക്ടോറക്ടോയതുമുഴുവനുത്വം  ഇനനി  പനിരനിക്കേക്ടോന്  പക്ടോടെനിചല്ലെനവ്  പറഞ.  അതുചകേക്ടോണവ്

എല്ലെക്ടോത്വം  നനിര്ത്തനി  ചചടെത്വംബക്ടോറക്ടോകേക്ടോന്  കപക്ടോകുന  മുഴുവന്  കകേസകേള്ക്കുത്വം  കനക്ടോട്ടശസവ്

അയയ്ക്കക്ടോന്  കപക്ടോവുകേയക്ടോണവ്.  കേമ്പമ്മ്യൂട്ടചചറകസഷചന്റെ  കസക്ടോഫവ് ചവയര്  രണവ്

മക്ടോസത്തനിനുളളനില്  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുത്വം  പ്രവര്ത്തനത്തനിലക്ടോകുത്വം,  സ്ക്രൂട്ടനിണനി  പൂര്ത്തനിയക്ടോകുത്വം.

അഴനിമതനിരഹേനിത  വക്ടോളയക്ടോര്,  മകഞശതരത്വം  തുടെങ്ങനിയവ  അടുത്തമക്ടോസത്വം  പ്രവര്ത്തനത്വം

ആരത്വംഭനിക്കുത്വം.  പുതനിയ  നനിയമത്വം  അടുത്ത  ധനകേക്ടോരഖ്യ  വര്ഷത്തനില്

പ്രക്ടോബലഖ്യത്തനില്വരുത്വം.  ഇത്തരത്തനിലളള  കൃതഖ്യമക്ടോയ പരനിപക്ടോടെനി തയ്യക്ടോറക്ടോക്കേനിയനിട്ടുണവ്.

അതനിലപരനി അടുത്ത മക്ടോസത്വം മുതല് 'മനിഷന് എറണക്ടോകുളത്വം'  എനപറഞവ് പ്രകതഖ്യകേ

പദ്ധതനി ആരത്വംഭനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  എറണക്ടോകുളതനനിനക്ടോണവ്  70  ശതമക്ടോനത്വം നനികുതനിയുത്വം

വരുനതവ്. അവനിചടെ രണവ് ശതമക്ടോനത്വം വര്ദ്ധനകവയുളള. അതുചകേക്ടോണവ് എറണക്ടോകുളത്തവ്

തക്ടോമസനിചവ്  നനികുതനി  കൂടുകമക്ടോ  ഇല്ലെകയക്ടോചയനളളതു  പരനികശക്ടോധനിക്കേക്ടോന്

തശരുമക്ടോനനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്. 
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ശശ.  കമക്ടോന്സവ്  കജക്ടോസഫവ്  ജനി.എസവ്.ടെനി.-ചയക്കുറനിചവ്  കചെക്ടോദനിചനിരുന.  ഇഗൗ
സമയത്തവ്  ഞക്ടോന്  പ്രതനികേരനിക്കുനനില്ലെ.  അങ്ങവ്  കചെക്ടോദനിചതവ്  പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട  കചെക്ടോദഖ്യത്വം
തചനയക്ടോണവ്.  ഇകപ്പെക്ടോള്  അതുസത്വംബനനിചവ്  പ്രസത്വംഗനിക്കേക്ടോന്  നനിനക്ടോല്  സഭ
നശണ്ടുകപക്ടോകുത്വം.  അവസക്ടോനമക്ടോയനി കഡക്ടോ.  എന്.  ജയരക്ടോജനിചന്റെ പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട ഒരുപക്ടോടെവ്
നനിരശക്ഷണങ്ങളുണക്ടോയനിരുന.  ധനവനിനനികയക്ടോഗ ബനില്ലെക്ടോണവ്,  എങ്ങചന വനിനനികയക്ടോഗത്വം
നടെത്തണചമനതനിചനക്കുറനിചളള അടെനിസക്ടോന കപക്ടോരക്ടോയ്മകേള് കഡക്ടോ.  എന്.  ജയരക്ടോജവ്
ചൂണനിക്കേക്ടോണനിചനിരുന. ലക്ടോസ്റ്റവ് കേതക്ടോര്ട്ടറനികലയ്ക്കക്ടോണവ് ചചെലവുകേചളല്ലെക്ടോത്വം വരുനതവ്. അണ്
റനിയലനിസ്റ്റനികേവ്  എസ്റ്റനികമറ്റുകേള്,  ബഡ്ജറനിചന്റെ  ഇന്റെഗനിറനി  ഇചതക്ടോചക്കേ  ശരനിയക്ടോണവ്.
അചതക്ടോചക്കേ  തനിരുത്തക്ടോന്  ശമനിക്കേക്ടോത്വം.  ബനില്  പക്ടോസക്ടോക്കേനിത്തരണചമനവ്
അഭഖ്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണവ്.

മുഖഖ്യമനനി  (ശശ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്)  :  സര്,  ഇവനിചടെ  കനരചത്ത  ചെനില
കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്  ഉയര്നവനതുചകേക്ടോണക്ടോണവ്  ഞക്ടോന്  ഇടെചപട്ടവ്  സത്വംസക്ടോരനിക്കുനതവ്.
അചല്ലെങനില്  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  ധനകേക്ടോരഖ്യ  വകുപ്പുമനനി  സത്വംസക്ടോരനിചകതക്ടോചടെ
അവസക്ടോനനികക്കേണകതയുളള.  പ്രതനിപക്ഷകനതക്ടോവവ്  ചെനില  കേക്ടോരഖ്യങ്ങളനില്
വഖ്യകതയുണക്ടോക്കേണചമനവ്  പറഞ.  ഏറവുത്വം  വലനിയ  പ്രകതഖ്യകേത  കതക്ടോനനിയതവ്,
രക്ടോജഖ്യത്തവ്  വര്ഗശയതയ്ചക്കേതനിചര  ശകമക്ടോയനി  കപക്ടോരക്ടോടുനതവ്  കകേക്ടോണ്ഗസക്ടോചണനവ്
പറഞതനിലക്ടോണവ്.  ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ ഒ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോല് ഇവനിചടെ ഇല്ലെക്ടോത്തതുചകേക്ടോണവ്
അങ്ങചന  പറയുനതനില്  വലനിയ  ചതറനിചല്ലെനക്ടോണവ്  കതക്ടോനനതവ്.
ശശ.  ഒ.  രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോല്  ഇവനിചടെ  വരക്ടോന്  ഇടെയക്ടോയതവ്  എങ്ങചനയക്ടോണവ്?
കകേക്ടോണ്ഗസനിചന്റെ  ശകമക്ടോയ  മണ്ഡലത്തനില്  കകേക്ടോണ്ഗസനിനവ്  ചകേട്ടനിവച  കേക്ടോശവ്
നഷ്ടചപ്പെടുകേയക്ടോണുണക്ടോയതവ്. അതവ് വര്ഗശയതയ്ചക്കേതനിചരയുളള ഉറച നനിലപക്ടോടെനിചന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനിട്ടക്ടോയനിരനിക്കുത്വം.  ഞക്ടോന്  കൂടുതല്  ഉദക്ടോഹേരണങ്ങളനികലയ്ചക്കേക്ടോനത്വം  ഇകപ്പെക്ടോള്
കേടെക്കുനനില്ലെ.  ഓകരക്ടോ  സലതത്വം  ആളനിങ്ങചന  മക്ടോറനിമക്ടോറനി  ചപക്ടോയ്ചക്കേക്ടോ
ണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഇതവ്  എന്തുചകേക്ടോണക്ടോണവ്  സത്വംഭവനിക്കുനചതനവ്  അങ്ങവ്
ചെനിനനിക്കേണത്വം.  അങ്ങവ്  ചെനിനനിചതുചകേക്ടോണ്ടുമക്ടോതത്വം  കേക്ടോരഖ്യമുകണക്ടോചയനവ്  അറനിയനില്ലെ.
മറ്റുളള  എല്ലെക്ടോകപരുത്വംകൂടെനി  ചെനിനനിക്കേകണ;  വര്ഗശയതയ്ചക്കേതനിചര  ഉറചതുത്വം
വനിട്ടുവശഴ്ചയനില്ലെക്ടോത്തതുമക്ടോയ നനിലപക്ടോചടെടുക്കേക്ടോന് തയ്യക്ടോറക്ടോകേണത്വം. വര്ഗശയതയ്ചക്കേതനിചര
സമരസചപ്പെട്ടവ്  കപക്ടോവുകേചയന  നനിലപക്ടോടെവ്  സതശകേരനിക്കുകമ്പക്ടോള്, തങ്ങള്
വര്ഗശയമചല്ലെനവ്  പറയുനതനില്  കേക്ടോരഖ്യമനില്ലെ.  അതക്ടോണവ്  സത്വംഭവനിക്കുനചതനവ്
കേക്ടോണണത്വം.  
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ഇവനിചടെ  ഉനയനിച  മചറക്ടോരു  കേക്ടോരഖ്യത്വം,  യു.എ.പനി.എ.  ഉപകയക്ടോഗനിചതവ്
സത്വംബനനിചക്ടോണവ്.  യു.എ.പനി.എ.  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുകേ  എനതവ്   ഇകപ്പെക്ടോഴചത്ത
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  നയമല്ലെ. എനക്ടോല്  ഇവനിചടെ  ചെനില  കകേസകേള്
ഉണക്ടോയനിട്ടുചണനള്ളതവ്  വസ്തുതയക്ടോണവ്.  നമ്മുചടെ  സത്വംസക്ടോനത്തവ്  എന്.ഐ.എ.
കകേചസടുക്കേക്ടോന്  ഇടെയക്ടോകുനണവ്. എന്.ഐ.എ.  എടുക്കുന  കകേസനില്  ഐ.എസവ്.
ബനവുത്വം  മറ്റുത്വം  ഉണക്ടോകുകമ്പക്ടോള്  സതക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുത്വം  അതനില്  യു.എ.പനി.എ.  വരുത്വം.
ഹേര്ഷനിദവ്  ഖുകറഷനി,  റനിസതക്ടോന്  ഖക്ടോന്  എനശ  രണ്ടുകപചര  കപക്ടോലശസവ്  അറസ്റ്റവ്
ചചെയനിരുന.  ഇവര്ക്കേവ്  ഐ.എസവ്.  ബനത്വം  കൂടെനിയുണക്ടോയനിരുന.  നനികരക്ടോധനിച
സത്വംഘടെനകേള് ഇവനിചടെ പ്രവര്ത്തനിക്കുകമ്പക്ടോള് കകേസണക്ടോയക്ടോല് അതനില് യു.എ.പനി.എ.
ചുമത്തണചമനക്ടോണവ് വഖ്യവസ.  അതനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനിട്ടക്ടോണവ്  യു.എ.പനി.എ വരുനതവ്.
യക്ടോസനിന്  മുഹേമദവ് എന  29  വയസള്ള  ബശഹേക്ടോറുകേക്ടോരനിചയ  ഡല്ഹേനി
എയര്കപക്ടോര്ട്ടനില്നനിനത്വം  കകേരള  കപക്ടോലശസവ്  അറസ്റ്റവ്  ചചെയനിട്ടുണവ്. മന്സനിതവ്
അലനിയക്ടോര്,  അബു ബഷശര്,  മക്ടോലനികേവ്  മുഹേമദവ്,  സഫ്ഖക്ടോന്,  ചജറുസഫവ്.  എത്വം.  ചകേ,
സുബഹേക്ടോനനി തുടെങ്ങനി  ഏഴുകപചര  കേനകേമലയനില്നനിനവ്  എന്.ഐ.എ.  അറസ്റ്റവ്
ചചെയതക്ടോണവ്.   അതനിലത്വം  ഈ  പറയുന  വകുപ്പുകേള്  കചെര്ത്തനിട്ടുണവ്.  അചതക്ടോചക്കേ
എന്.ഐ.എ.-യുചടെ  പരനിപക്ടോടെനികേളക്ടോയനിട്ടക്ടോണവ്  വരുനതവ്.  പശസവ്  ഇന്റെര്നക്ടോഷണല്
സ്കൂളനില് പഠനിച ചെനിലര് ഐ.എസവ്.-ല് കചെരുന അവസയുണക്ടോയനി. ഇതനിചന്റെ കപരനില്
ഒരു  കകേസവ്  നനിലനനില്ക്കുനണവ്.   അതനിലത്വം    സതക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയനി  യു.എ.പനി.എ.
ചുമകത്തണതുണവ്.  അതനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  എന്.ഐ.എ.-ക്കേവ്  കകേസവ്
കകേമക്ടോറനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഭശകേര  സത്വംഘടെനകേളക്ടോയനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെവ്
കനക്ടോട്ടനികഫ  ചചെയ  സത്വംഘടെനകേളനില്  ആരവ്  കചെര്നക്ടോലത്വം  അവര്ചക്കേതനിചര
യു.എ.പനി.എ.  പ്രകേക്ടോരത്വം  കകേസവ്  എടുക്കേണചമനതക്ടോണവ്  നനിയമ  വഖ്യവസ.
അങ്ങചനയക്ടോണവ്  യു.എ.പനി.എ.  വനനിട്ടുള്ളതവ്.  സത്വംസക്ടോന  ഗവചണ്മെന്റെവ്  ഇവനിചടെ
ഐ.പനി.സനി. അനുസരനിചള്ള കകേസകേള് മക്ടോതകമ എടുക്കുനള.  

ശശ  .    പനി  .    ചകേ  .    കുഞക്ടോലനിക്കുട്ടനി:  സര്,   ഇചതക്ടോചക്കേ യു.എ.പനി.എ.  ചുമത്തനി
എന്.ഐ.എ.  അകനതഷനിക്കുന കകേസകേളക്ടോണവ്.  ഒരു പ്രസത്വംഗത്തനിചനതനിചര കകേരള
കപക്ടോലശസവ്  കകേചസടുത്തനിട്ടുണവ്.  അതക്ടോണവ് ഞക്ടോന് ചൂണനിക്കേക്ടോണനിചതവ്.  അതവ് ഞക്ടോന്
അങ്ങയ്ക്കവ് എഴുതനിത്തരക്ടോത്വം.  

ശശ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്:  സര്,  സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ  നനിലപക്ടോടെവ്  ഞക്ടോന്
വഖ്യകമക്ടോക്കേനി.  അതനില്നനിനത്വം  വഖ്യതഖ്യസമക്ടോയനി  എചനങനിലത്വം  സത്വംഭവനിചനിട്ടുചണങനില്
അതനിചനക്കുറനിചവ്  ഗഗൗരവമക്ടോയനി  പരനികശക്ടോധനിക്കേക്ടോന്  ഗവണ്ചമന്റെവ്  തയ്യക്ടോറക്ടോണവ്.
എഴുതനിത്തരുകമ്പക്ടോള് അചതനക്ടോചണനള്ളതവ് പരനികശക്ടോധനിക്കേക്ടോത്വം. 
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കകേരള  കപക്ടോലശസനില്  തമനിലടെനിയക്ടോചണനവ്  ഈ  ഗവണ്ചമന്റെവ്
വരുനതനിനുമുമ്പുവചര  ആഭഖ്യനര  വകുപ്പെവ്  കകേകേക്ടോരഖ്യത്വം  ചചെയനിരുന   ഇകപ്പെക്ടോഴചത്ത
പ്രതനിപക്ഷ  കനതക്ടോവവ്  ഇവനിചടെ  പ്രസക്ടോവനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.   കപക്ടോലശസനിചന്റെ  കേക്ടോരഖ്യത്വം
ഞക്ടോന്  കനരചത്ത  വഖ്യകമക്ടോക്കേനിയതക്ടോണവ്.   കപക്ടോലശസവ്  തലപ്പെത്തവ്  അങ്ങചനയുള്ള
യക്ടോചതക്ടോരു  തമനിലടെനിയുത്വം  നടെക്കുനനില്ലെ,   കൂട്ടക്ടോയനിട്ടുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്ടോണവ്
നടെക്കുനതവ്.  ഒരു പ്രശ്നവുത്വം അവനിചടെ നനിലനനില്ക്കുനനില്ലെ.  

ധനകേക്ടോരഖ്യ  വകുപ്പുമനനി  കഡക്ടോ.  ടെനി.  എത്വം.  കതക്ടോമസവ്  ഐസകേവ്  ധനകേക്ടോരഖ്യ
വനിദഗ്ദ്ധനക്ടോചണനവ് പ്രതനിപക്ഷ കനതക്ടോവവ് സമതനിചതനില് സകനക്ടോഷമുണവ്.  അകദ്ദേഹേത്വം
നമ്മുചടെ കൂട്ടത്തനിലള്ള നചല്ലെക്ടോരു ധനകേക്ടോരഖ്യ വനിദഗ്ദ്ധന് തചനയക്ടോണവ്.  പകക്ഷ അതുവചവ്
ഗശതക്ടോ  കഗക്ടോപനിനക്ടോഥനിചന  ചചെറുതക്ടോക്കേക്ടോന്  കനക്ടോക്കേണ.  കഡക്ടോ.  ടെനി.  എത്വം.  കതക്ടോമസവ്
ഐസക്കുത്വം ഗശതക്ടോ കഗക്ടോപനിനക്ടോഥത്വം രണ്ടുകപരുത്വം രണക്ടോചണനതചന കേക്ടോണണത്വം.  അതവ്
അങ്ങചനതചന  കേക്ടോകണണതക്ടോയനിട്ടുണവ്.  കേണ്ണൂരനില്ക്കൂടെനി  നടെക്കുന  ഒരു  സശചയ
ഇവനിചടെ അകഡതസറക്ടോക്കേനി എന മട്ടനിലക്ടോണവ് അകദ്ദേഹേത്വം പരക്ടോമര്ശനിചതവ്.  കഡക്ടോ.  ടെനി.
എത്വം.  കതക്ടോമസവ്  ഐസകേവ്-ചന  കപക്ടോചലയുള്ള  ഒരക്ടോളുള്ളകപ്പെക്ടോള്  എനനിനക്ടോണവ്  ഗശതക്ടോ
കഗക്ടോപനിനക്ടോഥനിചന  ചകേക്ടോണ്ടുവനചതനക്ടോണവ്  കചെക്ടോദനിചതവ്.  ഉപകദശത്വം  തരക്ടോന്
കവണനിയക്ടോണവ്  അവചര  നനിയമനിചതവ്. ഉപകദശത്വം  തനക്ടോല്  അങ്ങവ്  പറഞ
സക്ടോമ്പത്തനികേ  വനിദഗ്ദ്ധന്  കഡക്ടോ.  ടെനി.  എത്വം.  കതക്ടോമസവ്  ഐസകേവ്  അടെക്കേമുള്ളവര്
ആകലക്ടോചെനിച  കശഷമക്ടോണവ്  ആ  ഉപകദശത്വം  കവകണക്ടോ  കവണകയക്ടോ  എനവ്
തശരുമക്ടോനനിക്കുനതവ്.  സക്ടോമ്പത്തനികേ വനിദഗ്ദ്ധരചല്ലെങനിലത്വം  നക്ടോടെനിചന്റെ കേക്ടോരഖ്യത്തനില് എനവ്
ചചെയ്യണചമനവ് ഞങ്ങള്ചക്കേല്ലെക്ടോവര്ക്കുത്വം ധക്ടോരണയുണവ്. അതനിനവ് വലനിയ സക്ടോമ്പത്തനികേ
കവദഗ്ദ്ധഖ്യചമക്ടോനത്വം  ആവശഖ്യമനില്ലെ.  എനക്ടോല്  സക്ടോമ്പത്തനികേ  കവദഗ്ദ്ധഖ്യമുള്ളവരുചടെ
കവദഗ്ദ്ധഖ്യവുത്വംകൂടെനി  നമുക്കേവ്  സതശകേരനിക്കേക്ടോകമക്ടോചയനവ്  കനക്ടോക്കുത്വം.   അവര് ഹേക്ടോര്വക്ടോര്ഡവ്
യൂണനികവഴനിറനിയനിലകല്ലെ  ഉണക്ടോയനിരുനചതനവ്  ഇവനിചടെ  ആകരക്ടോ  കചെക്ടോദനിച.  അവര്
ഹേക്ടോര്വക്ടോര്ഡവ്  യൂണനികവഴനിറനിയനില്  2005  മുതല്  2009  വചര  അസനിസ്റ്റന്റെവ്
ചപ്രക്ടോഫസറക്ടോയുത്വം   2009  മുതല്  2010  വചര  അകസക്ടോസനികയറവ്  ചപ്രക്ടോഫസറക്ടോയുത്വം
ഉണക്ടോയനിരുന.  ഇചതല്ലെക്ടോത്വം  എക്കേകണക്ടോമനികനിലക്ടോണവ്.  ചപ്രക്ടോഫസര്  ഓഫവ്
എക്കേകണക്ടോമനികനില് 2010 മുതല് 2015 വചര ഉണക്ടോയനിരുന.  2015 മുതല് ഇതുവചര
John Zwaanstra Professor of International Studies and Economics. ഇതക്ടോണവ്
അവരുചടെ  തസനികേകേള്.  അവചരക്കുറനിചള്ള  മറവ്  സത്വംശയങ്ങള്  അവകരക്ടോടുതചന
കചെക്ടോദനിചക്ടോല്  മതനി.  കഡക്ടോ.  ടെനി.  എത്വം.  കതക്ടോമസവ്  ഐസക്കേനിചനകപ്പെക്ടോചല  ഒരു
വനിദഗ്ദ്ധനുള്ളകപ്പെക്ടോള് എനനിനക്ടോണവ്  ഇവചര  നനിയമനിചചതനവ്  പ്രതനിപക്ഷ  കനതക്ടോവവ്
കചെക്ടോദനിചതുചകേക്ടോണക്ടോണവ്  ഞക്ടോന്  ഇചതക്ടോചക്കേ  വഖ്യകമക്ടോക്കേനിയതവ്.  ഇതവ്  രണ്ടുത്വം  രണവ്
തചനയക്ടോചണനവ് കേക്ടോണക്ടോതനിരനിക്കേണ.  
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ആകരക്ടോപണചത്തക്കുറനിചവ്  വനിജനിലന്സവ്  അകനതഷനിക്കുകമക്ടോചയനവ്  ഇവനിചടെ
കചെക്ടോദനിച.  കകേരളത്തനില്  കേഴനിഞ  അഞവ്  വര്ഷത്വം  ആകരക്ടോപണങ്ങളുചടെ
ചപരുമഴയക്ടോചണനവ്  ഞക്ടോന്  പുറതനനിനവ്  കകേട്ടനിരുന.  അനചത്ത  ഒരു  കകേസത്വം
വനിജനിലന്സനിനവ്  വനിടുനചവനവ്  അനചത്ത  മുഖഖ്യമനനി  പറഞതക്ടോയനി  കകേട്ടനിട്ടനില്ലെ,
അങ്ങചനചയക്ടോരു രശതനി കേണനിട്ടനില്ലെ.  ഇവനിചടെ  ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ വനി. ഡനി. സതശശനുത്വം
ബഹുമക്ടോനഖ്യയക്ടോയ വകുപ്പുമനനിയുത്വം തമനില്  പറഞവനകപ്പെക്ടോള്  അവസക്ടോനത്വം
കഡക്ടോളറുത്വം  രൂപയുത്വം  തമനിലള്ള  പ്രശ്നത്തനിലക്ടോചണത്തനിയതവ്.  കഡ ക്ടോളറുത്വം  രൂപയുത്വം
തമനിലള്ള പ്രശ്നത്വം കനക്ടോക്കേനിയക്ടോല് തശരുനകതയുള.  രൂപയനിലക്ടോണവ്  വക്ടോങ്ങനിയചതനവ്
മനനി  പറഞതക്ടോണവ്.  കലക്ടോക്കേല്  പര്കചസക്ടോകുകമ്പക്ടോള്  സതക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുത്വം
അങ്ങചനയക്ടോണകല്ലെക്ടോ  വരനികേ.  അതുമക്ടോയനി  ബനചപ്പെട്ടവ്  ഒരു  വനിജനിലന്സവ്
അകനതഷണത്തനിചന്റെയുത്വം ആവശഖ്യമനില്ലെ.  

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന് :  സര്,  ഞക്ടോനുത്വം  മനനിയുത്വം  തമനിലള്ള  തര്ക്കേത്വം
കഡ ക്ടോളറുത്വം രൂപയുത്വം തമനിലള്ളതല്ലെ. കുറഞ വനിലയ്ക്കവ് ചടെണര് ചകേക്ടോടുത്തകപ്പെക്ടോള് അതവ്
റനിജകവ്  ചചെയനിട്ടവ്  പത്തവ്  ദനിവസത്വം  കേഴനിഞകപ്പെക്ടോള്  കൂടെനിയ  വനിലയ്ക്കവ്  വക്ടോങ്ങനിയതവ്
സത്വംബനനിചക്ടോണവ്.   കഡക്ടോളറനിലല്ലെ  വക്ടോങ്ങനിയചതനവ്  പറഞ.   22-7-2016-ചല
ഗവണ്ചമന്റെവ് ഓര്ഡറനില് പറഞനിരനിക്കുനതവ്, Ivory Coast and the procurement
price quoted by them was also USD 1689 MT for 47 lbs out turn' എനക്ടോണവ്.
ഗവണ്ചമന്റെവ്  ഓര്ഡറനില്  കഡക്ടോളറനിലക്ടോണവ്  കേതക്ടോട്ടവ്  ചചെയനിരനിക്കു  നചതനക്ടോണവ്
പറഞനിരനിക്കുനതവ്.  എനനിട്ടവ്  മനനി  എചന  പരനിഹേസനിക്കുനതനിനു  കവണനി
കഡക്ടോളറനില് അചല്ലെനവ് പറയുനതനില് എചനങനിലത്വം അര്തമുകണക്ടോ? ജനി.ഒ.-യനിലക്ടോണവ്
പറഞനിരനിക്കുനതവ്.  എചന  പരനിഹേസനിക്കുകേയുത്വം  കേളനിയക്ടോക്കുകേയുത്വം  എനനിക്കേവ്
ഉളുപ്പെനിചല്ലെനചമക്ടോചക്കേ പറഞ. എനനിക്കേവ് നല്ലെ മരഖ്യക്ടോദയുള്ളതുചകേക്ടോണവ് ഇതനിനകേതള്ള
മറവ്  കേക്ടോരഖ്യങ്ങളനികലയ്ചക്കേക്ടോനത്വം  ഞക്ടോന്  കപക്ടോയനില്ലെ.  ഇതനിചന്റെ  യഥക്ടോര്ത  കേക്ടോരഖ്യത്വം
എചനചക്കേക്ടോണവ് ആവശഖ്യമനില്ലെക്ടോചത പറയനിപ്പെനിക്കേരുതവ്. 

3.00 P.M.]

ശശ  .    പനിണറക്ടോയനി വനിജയന്:  സര്,  എകനക്ടോടെവ് കചെക്ടോദഖ്യത്വം കചെക്ടോദനിചനിട്ടവ് ബനചപ്പെട്ട
വകുപ്പുമനനിചയക്കുറനിചക്ടോണവ്  ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശന്  പറയുനതവ്.  ഇവനിചടെ
ബഹുമക്ടോനഖ്യയക്ടോയ  മനനി  കനരചത്ത  പറഞ  കേക്ടോരഖ്യത്വം,  കലക്ടോക്കേല്  പര്കചസവ്
നടെത്തനിയകപ്പെക്ടോള്  അതവ്  കകേക്ടോപ്പെനികററനിലക്ടോണവ്  വക്ടോങ്ങനിയചതനക്ടോണവ്.  ഇതക്ടോണവ്
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യഥക്ടോര്ത  വസ്തുത.  അതനില്  തര്ക്കേനികക്കേണ  കേക്ടോരഖ്യമനില്ലെ.  അനചത്ത  പരനിപ്പെനിചന്റെ
വനിലയുത്വം  ഇനചത്ത  വനിലയുത്വം  തമനിലളള  വഖ്യതഖ്യക്ടോസത്വം;  അതനിചന്റെ  വനിശദക്ടോത്വംശങ്ങളനി
കലയ്ചക്കേക്ടോനത്വം  ഞക്ടോനനികപ്പെക്ടോള്  കേടെക്കുനനില്ലെ.  ഇത്തരചമക്ടോരു  കേക്ടോരഖ്യത്തനില്,
മുഖഖ്യമനനിചയന  നനിലയനില്  പറയക്ടോനുളളതവ്  വനിജനിലന്സവ്  അകനതഷണത്തനിനവ്
വനികടെണ ഒരക്ടോവശഖ്യവുമനില്ലെ എനക്ടോണവ്. 

ഇവനിചടെ  കവചറക്ടോരു  കേക്ടോരഖ്യത്വംകൂടെനി  വഖ്യകമക്ടോകക്കേണതുചണനവ്  കതക്ടോനന.
കേനിഫ്ബനിയുമക്ടോയനി  ബനചപ്പെട്ടവ്  ഒരുപക്ടോടെവ്  പ്രശ്നങ്ങള്  ഉയര്നവരുനണവ്.
ആദഖ്യചമക്ടോചക്കേ കേനിഫ്ബനിയുമക്ടോയനി  ബനചപ്പെട്ടവ്  ചെനില സത്വംശയങ്ങള് സതക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയനി
ഉണക്ടോകുത്വം.  ആ  സത്വംശയങ്ങള്  ദുരശകേരനിക്കുനതനിനവ്  ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ  ധനകേക്ടോരഖ്യ
വകുപ്പുമനനി   സമയചമടുത്തവ്  കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്  വനിശദശകേരനിചനിരുന.   അനവ്  പറഞ
കേക്ടോരഖ്യങ്ങള് തചന വശണ്ടുത്വം സത്വംശയമക്ടോയനി വരനികേയക്ടോണവ്. കേനിഫ്ബനിചയനവ് പറയുനതവ്,
ഇവനിചടെ വഖ്യകമക്ടോക്കേനിയതുകപക്ടോചല ഒരു സക്ടോമ്പത്തനികേ ഏജന്സനി എന നനിലയനിലള്ള
സക്ടോപനമക്ടോണവ്.  ഒരു  സക്ടോമ്പത്തനികേ  സത്വംവനിധക്ടോനത്വം,  അതകയയുള.  കേനിഫ്ബനിയല്ലെ
എല്ലെക്ടോകേക്ടോരഖ്യങ്ങളുത്വം തശരുമക്ടോനനിക്കുനതവ്.  കകേരള ഗവണ്ചമനമക്ടോയനി ബനചപ്പെട്ടവ് വനിവനിധ
ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുചമനകേളുണവ്.  അതനില്  നനിങ്ങള്  ചെനില  ഒളനിയമ്പുകേള് എയ്യുനചണനള്ളതവ്
കവചറ  കേക്ടോരഖ്യത്വം.  ആ  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുചമനകേചളല്ലെക്ടോത്വം  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുചമനകേളക്ടോയനി  തചന
നനിലനനില്ക്കുകേയക്ടോണവ്.  കേനിഫ്ബനി ഏചതങനിലത്വം വര്ക്കുകേള് സതതനമക്ടോയനി എടുക്കുകേയല്ലെ
ചചെയ്യുനതവ്.  അതനിനുകവണ  പണമക്ടോണവ്  കേനിഫ്ബനി  ചകേക്ടോടുക്കുനതവ്.  ഇവനിചടെ
ശദ്ധനികക്കേണ  ഒരു  കേക്ടോരഖ്യത്വം,  കകേരളത്തനിചന്റെ  സമഗമക്ടോയ  വനികേസനത്വം,  സര്വ്വതല
സര്ശനിയക്ടോയ,  സമഗമക്ടോയ  വനികേസനചമനക്ടോണവ്  ഞങ്ങള്  പറഞനിട്ടുളളതവ്.  അതവ്
സക്ടോമൂഹേനികേനശതനിയനില്  അധനിഷനിതമക്ടോയതക്ടോണവ്.  അത്തരചമക്ടോരു  വനികേസനത്വം
എങ്ങചനചയന കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടെവ് ഞങ്ങള് ഇഗൗ ചതരചഞടുപ്പെനില് മതരനിക്കുകമ്പക്ടോള്ത്തചന
മുകനക്ടോട്ടുവചനിരുന.  ഇവനിചടെയനിരനിക്കുന  എല്ലെക്ടോവരുചടെയുത്വം  കേയ്യനിലളളതവ്  ഞങ്ങളുചടെ
പ്രകേടെന പതനികേയക്ടോണവ്.  അതവ് നനിങ്ങളുചടെ കേയ്യനിലമുണക്ടോകുത്വം.  ഓകരക്ടോരുത്തരുത്വം ഓകരക്ടോ
വകുപ്പുത്വം  ചചെകയ്യണ  കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്  എങ്ങചനചയനവ്  അതവ്  കനക്ടോക്കേനിയക്ടോല്ത്തചന
മനസനിലക്ടോകുത്വം.   ഓകരക്ടോ  കമഖലചയക്കുറനിചത്വം  വനിശദമക്ടോയനി  അതനില്  പറഞനിട്ടുണവ്.
അതനിനവ്  പണത്വം  കവണത്വം.  ആ  പണത്വം  ഇനചത്ത  ബഡ്ജറനിലനില്ലെ.  ബഡ്ജറനിനു
പുറകമയുള്ള പണത്വം കവണത്വം.  അതവ് കേചണത്തക്ടോനുള്ള ഒരു സത്വംവനിധക്ടോനമക്ടോണവ് ഇവനിചടെ
ഒരുക്കേനിയതവ്.   അതനിചന്റെ  കപരക്ടോണനിതവ്.   ആ  പണത്വം  കേനിട്ടുകമക്ടോ  ഇല്ലെകയക്ടോ  എനള്ള
ആശങ പ്രകേടെനിപ്പെനിക്കുനതനില് ചതറനില്ലെ. എനക്ടോല് ഞങ്ങള് ഉറപ്പെക്ടോയുത്വം കേക്ടോണുനതവ് ആ
പണത്വം  ലഭനിക്കുചമന  തചനയക്ടോണവ്.  നനിശയനിചതനിലത്വം  കൂടുതല്  തുകേ  ലഭനിക്കുത്വം.
യക്ടോചതക്ടോരു സത്വംശയവുത്വം കവണ.



നനിയമനനിര്മക്ടോണകേക്ടോരഖ്യത്വം 421

ശശ  .    പനി  .    ചകേ  .    കുഞക്ടോലനിക്കുട്ടനി  : സര്,  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  മുഖഖ്യമനനി,  എചന്റെ
സത്വംശയത്വം,  അഡനിനനികസ്ട്രേറശവവ്  റനികഫക്ടോത്വംസവ്,  ചചെലവവ്  ചുരുക്കേല്  മുതലക്ടോയ
കേക്ടോരഖ്യങ്ങളനിചല്ലെങനില് ഇഗൗ കേനിട്ടുന പണത്വം നനിതഖ്യനനിദക്ടോന ചചെലവനിനവ് ഉപകയക്ടോഗനികക്കേണനി
വരുത്വം.  പണവ്  എ.ഡനി.ബനി.-യുചടെ  കേക്ടോലത്തവ്  പറനിയതുതചന  ഇവനിചടെയുത്വം  പറ്റുചമനവ്
കഫക്ടോര്കേക്ടോസ്റ്റവ്  ചചെയ്തുചവകനയുള.  അതനിനവ്  വനിരുദ്ധമക്ടോയനി  ചതളനിയനിക്കുനതനില്
എനനിക്കേവ് വനികരക്ടോധമനില്ലെ. എനക്ടോല് എചന്റെ അഭനിപ്രക്ടോയത്വം അറനിയനിചചകനയുള. 

ശശ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്:  സര്,  ആ  ആശങ  ശരനിയക്ടോണവ്.  കേക്ടോരണത്വം
ഇനചലയുത്വം ചെര്ച ചചെയ വനിഷയത്വം അതക്ടോണകല്ലെക്ടോ.  ഭരണ നവശകേരണത്തനിനുകവണനി
പണത്വം എടുത്തനിട്ടവ് അതവ് കവചറ വഴനിക്കേവ് ചചെലവഴനിചതക്ടോണവ് നമള് കേണതവ്. അതനിചന്റെ
അടെനിസക്ടോനത്തനില്  അങ്ങചനചയക്ടോരു  ആശങയുണക്ടോകുനതനില്  ചതറനില്ലെ.
കേനിഫ്ബനിയുചടെ  കേക്ടോരഖ്യത്തനില്   ഒരു  കേക്ടോരഖ്യത്വം  വഖ്യകമക്ടോക്കേനിയനിട്ടുണവ്.   നനിയമത്വം  തചന
വനനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ആ  പണത്വം  ബഡ്ജറ്റുമക്ടോയനി  കൂടെനികചരുനനില്ലെ.  ബഡ്ജറനിചന്റെ
ഭക്ടോഗവുമല്ലെ.  ബഡ്ജറനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമചല്ലെങനിലത്വം  വനിവനിധ  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുചമനകേള്  മുകഖന
നടെപ്പെക്ടോക്കുന  പദ്ധതനികേള്ക്കേക്ടോയനിട്ടക്ടോണവ്  വരുനതവ്.  അവനിചടെയക്ടോണവ്  വഖ്യതഖ്യക്ടോസത്വം
മനസനിലക്ടോകക്കേണതവ്.  കേനിഫ്ബനി എനതവ് ഏചതങനിലത്വം ഒരു പദ്ധതനി നടെപ്പെക്ടോക്കുകേയല്ലെ.
വനിവനിധ  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുചമനകേള്  നടെപ്പെക്ടോകക്കേണ  പദ്ധതനികേള്ക്കുളള  പണത്തനിനവ്
കേനിഫ്ബനിചയ സമശപനിക്കുത്വം.  പണത്വം കേനിഫ്ബനി നല്കുത്വം ഇതക്ടോണുണക്ടോകുനതവ്.   അതവ്
ബഡ്ജറ്റുമക്ടോയനി ബനചപ്പെട്ടതല്ലെ.  

ശശ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫവ്  : സര്, ആകനില് അങ്ങചനയല്ലെ. അതനില് പറയുനതവ്
പണത്വം ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടവ്ചമനകേള്ക്കേവ് ചകേക്ടോടുക്കുചമനക്ടോണവ്. 

ശശ  .   പനിണറക്ടോയനി വനിജയന്: സര്, അതനിനക്ടോണവ് SPV ഉണക്ടോകുചമനവ് പറഞതവ്.
ഇഗൗ പണത്വം ചചെലവഴനിക്കേക്ടോന് Special Purpose Vehicle ഉണക്ടോകുചമനവ് പറഞനികല്ലെ?
ആ തരത്തനിലക്ടോണവ് ചചെലവഴനിക്കുനതവ്.  അതുസത്വംബനനിചവ് ആശങയുണക്ടോകകേണതനില്ലെ.

ശശ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമക്ടോര്  : സര്,  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുചമനകേള് വഴനി ചചെലവഴനികക്കേണ
പണത്വം കേനിഫ്ബനി ചകേക്ടോടുക്കുചമനക്ടോണവ് അങ്ങവ് പറഞതവ്.   ബഡ്ജറനില്  ധനകേക്ടോരഖ്യ
വകുപ്പുമനനി  പറഞതവ്,  കേനിഫ്ബനി  സമക്ടോഹേരനിക്കുന  പണത്വം  ഒരു  കേക്ടോരണവശക്ടോലത്വം
സര്ക്കേക്ടോര്  ഖജനക്ടോവനില്  നനികക്ഷപനിക്കുകേകയക്ടോ  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുചമനകേള്വഴനി  ചചെലവഴനി
ക്കുകേകയക്ടോ ചചെയ്യനിചല്ലെനക്ടോണവ്. ഇതവ് അങ്ങവ് പറഞതനിനവ് വനിരുദ്ധമകല്ലെ?
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ശശ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്:  സര്,  ഇതുതചനയക്ടോണവ്  ഞക്ടോനുത്വം  പറഞതവ്.
പറഞക്ടോലത്വം മനസനിലക്ടോകേക്ടോത്തതവ് ഒരു വല്ലെക്ടോത്ത അവസയക്ടോണവ്.  ഞക്ടോന് പറഞതവ്,
എനക്ടോകണക്ടോ  പ്രവൃത്തനി,  ആ  പ്രവൃത്തനി  തശരുമക്ടോനനിക്കുനതവ്  ഓകരക്ടോ
ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുചമനമക്ടോണവ്.  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുചമന്റെവ്  തശരുമക്ടോനനിക്കുന  പ്രവൃത്തനിക്കേവ്  പണത്വം
ബഡ്ജറനില് ഇചല്ലെനവ് വനിചെക്ടോരനിക്കുകേ,  എനക്ടോല് കൂടുതല് പണത്വം ആവശഖ്യവുമക്ടോണവ്,
അതനിനവ്  കേനിഫ്ബനി സഹേക്ടോയനിക്കുത്വം.  അതവ്  ബഡ്ജറവ്  വര്ക്കേല്ലെ.  അതവ്  എസവ്.പനി.വനി.
സത്വംവനിധക്ടോനമുണക്ടോക്കേനി അതനിലൂചടെ  നടെപ്പെക്ടോക്കുന വര്ക്കേക്ടോയനി  മക്ടോറുത്വം.  എനക്ടോലത്വം  അതവ്
ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുചമന്റെനിചന്റെ  കനതൃതതത്തനില്  തചനയക്ടോണവ്  നടെക്കുനതവ്.  ഒരു
ആശയക്കുഴപ്പെവുത്വം  ഇതനില്  ഉണക്ടോകകേണതനില്ലെ.  കൃതഖ്യമക്ടോയനി  കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്
നടെത്തനിചക്കേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  നമുക്കേവ് സക്ടോധനിക്കുത്വം.  ഇതയുത്വം  കേക്ടോരഖ്യങ്ങകള  എനനിക്കേവ്
പറയക്ടോനുള. ....(ബഹേളത്വം)....

മനി  .    സശക്കേര്  :  പശസവ്,  അകദ്ദേഹേത്വം  ഇരുന.  പശസവ്....  പശസവ്....   ഇനനി
ചെര്ചയനില്ലെ. ....(ബഹേളത്വം)....  എനക്ടോണവ്? ശശ. പനി. ടെനി.  കതക്ടോമസവ്  അങ്ങവ് ഇചതക്ടോനത്വം
അറനിയക്ടോത്ത ആളക്ടോകണക്ടോ?  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട മുഖഖ്യമനനി എനവ് സത്വംസക്ടോരനിക്കേണചമനവ്
നമുക്കേവ്  തശരുമക്ടോനനിക്കേക്ടോന്  പറ്റുകമക്ടോ?  അകദ്ദേഹേത്വം  പറകയണ  കേക്ടോരഖ്യങ്ങചളല്ലെക്ടോത്വം
പറഞനിട്ടുണവ്.   ഇതു ശരനിയല്ലെ. 

2016-ചല  കകേരള  ധനവനിനനികയക്ടോഗ  (2-ാംനമ്പര്)  ബനില്  പരനിഗണനയ്ചക്കേടു
ക്കേണചമന പ്രകമയചത്ത 

അനുകൂലനിക്കുനവര്............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്............

പ്രകമയത്വം സഭ അത്വംഗശകേരനിചനിരനിക്കുന. ബനില് പരനിഗണനയ്ചക്കേടുക്കുന.

2-  ഉത്വം   3-  ഉത്വം വകുപ്പെകേള്

(കഭദഗതനിയനില്ലെ)

2-ഉത്വം 3-ഉത്വം വകുപ്പുകേള് ബനില്ലെനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോക്കേണചമന പ്രശ്നചത്ത 
അനുകൂലനിക്കുനവര്.................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്..................

 2-ഉത്വം  3-ഉത്വം  വകുപ്പുകേള്  ബനില്ലെനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോക്കേണചമന  പ്രശ്നത്വം  സഭ
അത്വംഗശകേരനിച .  2-ഉത്വം 3-ഉത്വം വകുപ്പുകേള് ബനില്ലെനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി.
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പട്ടനികേ

(കഭദഗതനിയനില്ലെ)

പട്ടനികേ ബനില്ലെനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോക്കേണചമന പ്രശ്നചത്ത 

അനുകൂലനിക്കുനവര്..................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്..................

 പട്ടനികേ  ബനില്ലെനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോക്കേണചമന  പ്രശ്നത്വം  സഭ  അത്വംഗശകേരനിച.പട്ടനികേ
ബനില്ലെനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി

1-  ാം വകുപ്പുത്വം പശഠനികേയുത്വം കപരുത്വം

(കഭദഗതനിയനില്ലെ)

  1-ാം വകുപ്പുത്വം പശഠനികേയുത്വം കപരുത്വം ബനില്ലെനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോക്കേണചമന പ്രശ്നത്വം 

അനുകൂലനിക്കുനവര്..................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്..................

 1-ാം വകുപ്പുത്വം പശഠനികേയുത്വം കപരുത്വം ബനില്ലെനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോക്കേണചമന പ്രശ്നചത്ത
സഭ അത്വംഗശകേരനിച.

1-ാംവകുപ്പുത്വം പശഠനികേയുത്വം കപരുത്വം ബനില്ലെനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി.

മനി  .    സശക്കേര്  :  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട ധനകേക്ടോരഖ്യവുത്വം  കേയറുത്വം വകുപ്പുമനനി കഡക്ടോ.  ടെനി.
എത്വം.  കതക്ടോമസവ്  ചഎസകേവ്,  അകങ്ങയ്ക്കവ്  2016-ചല  കകേരള  ധനവനിനനികയക്ടോഗ  (2-ാം
നമ്പര്) ബനില് പക്ടോസക്ടോക്കേണചമന പ്രകമയത്വം അവതരനിപ്പെനിക്കേക്ടോവുനതക്ടോണവ്.  

ധനകേക്ടോരഖ്യവുത്വം കേയറുത്വം വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ടെനി  .   എത്വം  .   കതക്ടോമസവ് ചഎസകേവ്  ): സര്,
2016-ചല കകേരള ധനവനിനനികയക്ടോഗ (2-ാം നമ്പര്) ബനില് പക്ടോസക്ടോക്കേണചമന പ്രകമയത്വം
ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി (  ശശ  .   എ  .   ചകേ  .   ശശശന്ദ്രന്  ):  സര്, ഞക്ടോന് പ്രകമയചത്ത
പനിനക്ടോങ്ങുന.

മനി  .    സശക്കേര്:  2016-ചല  കകേരള  ധനവനിനനികയക്ടോഗ  (2-ാം  നമ്പര്)  ബനില്
പക്ടോസക്ടോക്കേണചമന പ്രകമയചത്ത 

അനുകൂലനിക്കുനവര്..................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്..................

ശശ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫവ്: സര്, ഞക്ടോന് കപക്ടോള് ആവശഖ്യചപ്പെടുന.

(സഭക്ടോത്വംഗങ്ങള് തക്ടോചഴപ്പെറയുത്വം പ്രകേക്ടോരത്വം കവക്ടോട്ടവ് കരഖചപ്പെടുത്തനി)
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അനുകൂലനിക്കുനവര്  :
1. ശശ ചകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്  
2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹേനിമക്ടോന് 
3. ശശമതനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി 
4. ശശ. ചകേ. ആന്സലന്
5. ശശ. ആന്റെണനി കജക്ടോണ് 
6. ചപ്രക്ടോഫ. ചകേ. യു. അരുണന് 
7. ശശമതനി സനി. ചകേ. ആശ 
8. ശശ. ചകേ. ബക്ടോബു 
9. ശശമതനി ഇ. എസവ്. ബനിജനികമക്ടോള് 
10. ശശ. ഇ. ചെന്ദ്രകശഖരന്  
11. ശശ. ചകേ. ദക്ടോസന് 
12. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 
13. ശശ. എല്കദക്ടോ എബഹേക്ടോത്വം  
14. ശശമതനി ഗശതക്ടോ കഗക്ടോപനി 
15. ശശ. കജക്ടോര്ജവ് എത്വം. കതക്ടോമസവ് 
16. ശശ. ചെനിറയത്വം കഗക്ടോപകുമക്ടോര് 
17. ശശ. സനി. ചകേ. ഹേരശന്ദ്രന് 
18. കഡക്ടോ. ചകേ. ടെനി. ജലശല് 
19. ശശ. ചജയനിത്വംസവ് മക്ടോതക്യു 
20. ശശ. ജനി. എസവ്. ജയലക്ടോല് 
21. ശശ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന്
22. ശശ. കജക്ടോണ് ചഫര്ണക്ടോണസവ്
23. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന് 
24. ശശ. ചകേ. കൃഷ്ണന്കുട്ടനി 
25. ശശ. ചകേ. കുഞനിരക്ടോമന് 
26. ശശ. കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന് 
27. ശശ. വനി. ചകേ. സനി. മമതവ് കകേക്ടോയ
28.  ശശ. എത്വം. എത്വം. മണനി 
29. ശശ. മക്ടോതക്യു ടെനി. കതക്ടോമസവ് 
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30. ശശ. ചകേ. ചജ. മക്ടോകനി 
31. ശശമതനി ചജ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ 
32. ശശ. എ. സനി. ചമക്ടോയശന് 
33. ശശ. മുഹേമദവ് മുഹേസനിന് പനി.
34. ശശ. ഡനി. ചകേ. മുരളനി  
35. ശശ. മുരളനി ചപരുചനല്ലെനി 
36. ശശ. സനി. ചകേ. നക്ടോണു
37. ശശ. എത്വം. നഗൗഷക്ടോദവ് 
38. ശശ. യു. ആര്. പ്രദശപവ് 
39. ശശ. എ. പ്രദശപവ് കുമക്ടോര് 
40. ശശ. ചകേ. ഡനി. പ്രകസനന്
41. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹേരനി 
42. ശശ. പനി. ടെനി. എ. റഹേശത്വം 
43. ശശ. എത്വം. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന്
44. ശശ. ചകേ. രക്ടോജന്
45. ശശ. ആര്. രക്ടോകജഷവ് 
46. ശശ. റനി. വനി. രക്ടോകജഷവ് 
47. ശശ. രക്ടോജു എബഹേക്ടോത്വം
48. ശശ. ആര്. രക്ടോമചെന്ദ്രന് 
49. ശശ. രക്ടോമചെന്ദ്രന് കേടെനപ്പെള്ളനി  
50. ശശ. ചകേ. ചകേ. രക്ടോമചെന്ദ്രന് നക്ടോയര് 
51. ശശ. റനി. പനി. രക്ടോമകൃഷ്ണന് 
52. ശശ. മുല്ലെക്കേര രതക്ടോകേരന് 
53. ചപ്രക്ടോഫ. സനി. രവശന്ദ്രനക്ടോഥവ് 
54. ശശ. കേക്ടോരക്ടോട്ടവ് റസക്ടോഖവ്
55. ശശ. എസവ്. ശര്മ  
56. ശശ. എ. ചകേ. ശശശന്ദ്രന് 
57. ശശ. സനി. ചകേ. ശശശന്ദ്രന് 
58. ശശ. വനി. ശശനി
59. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷവ് 
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60. ശശ. ബനി. സതഖ്യന്

61. ശശ. എ. എന്. ഷത്വംസശര്  

62. ശശമതനി ചകേ. ചകേ. കശലജ ടെശചര്

63. ശശ. ജനി. സുധക്ടോകേരന് 

64. ശശ. കേടെകേത്വംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

65. ശശ. ചകേ. സുകരഷവ് കുറുപ്പെവ്

66. ശശ. ഇ. ടെനി. കടെസണ് മക്ടോസ്റ്റര്

67. ശശ. കതക്ടോമസവ് ചെക്ടോണനി 

68. കഡക്ടോ. ടെനി. എത്വം. കതക്ടോമസവ് ഐസകേവ് 

69. ശശ. പനി. ഉണ്ണനി

70. ശശമതനി വശണക്ടോ കജക്ടോര്ജവ്

71. ശശ. ചകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസവ്

72. ശശ. ഇ. ചകേ. വനിജയന്

73. ശശ. പനിണറക്ടോയനി വനിജയന്

74. ശശ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്  :

1. ശശ. അബ്ദുള് ഹേമശദവ്. പനി.  

2. ശശ. പക്ടോറക്കേല് അബ്ദുല്ലെ

3. ശശ. പനി. ചകേ. അബ്ദു റബ്ബവ്

4. ചപ്രക്ടോഫ. ആബനിദവ് ഹുകസന് തങ്ങള്

5. ശശ. ടെനി. എ. അഹേമദവ് കേബശര് 

6. ശശ. മഞളക്ടോത്വംകുഴനി അലനി 

7. ശശ. അനനില് അക്കേര 

8. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര്

9. ശശ. അനൂപവ് കജക്കേബവ് 

10. ശശ. അന്വര് സക്ടോദത്തവ് 
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11. ശശ. ഐ. സനി. ബക്ടോലകൃഷ്ണന്

12. ശശ. വനി. ടെനി. ബല്റക്ടോത്വം

13. ശശ. പനി. ചകേ. ബഷശര്

14. ശശ. വനി. ചകേ. ഇബക്ടോഹേനിത്വം കുഞവ് 

15. ശശ. എല്കദക്ടോസവ്  കുനപ്പെനിള്ളനി 

16. ശശ. കഹേബനി ഈഡന്  

17. ശശ. ടെനി. വനി. ഇബക്ടോഹേനിത്വം 

18.  കഡക്ടോ. എന്. ജയരക്ടോജവ് 

19. ശശ. ചകേ. സനി. കജക്ടോസഫവ്

20. ശശ. പനി. ചകേ. കുഞക്ടോലനിക്കുട്ടനി 

21. ശശ. കമക്ടോന്സവ് കജക്ടോസഫവ് 

22. ശശ. ചകേ. മുരളശധരന്  

23. ശശ. എന്. എ. ചനല്ലെനിക്കുനവ് 

24. ശശ. രകമശവ് ചചെനനിത്തല

25. ശശ. ചകേ. എസവ്. ശബരശനക്ടോഥന്

26. ശശ. വനി. പനി. സജശന്ദ്രന് 

27. ശശ. എന്. ഷത്വംസുദ്ദേശന് 

28. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന് 

29. ശശ. ചകേ. എത്വം. ഷക്ടോജനി

30. ശശ. വനി. എസവ്. ശനിവകുമക്ടോര്

31. ശശ. സണ്ണനി കജക്ടോസഫവ് 

32. ശശ. പനി. ടെനി. കതക്ടോമസവ്

33. ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

34. ശശ. എത്വം. ഉമര് 

അനുകൂലനിക്കുനവര് - 74

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര് - 34

നനിഷവ് പക്ഷത പക്ടോലനിക്കുനവര് - ആരുമനില്ലെ.

പ്രകമയത്വം സഭ അത്വംഗശകേരനിചനിരനിക്കുന.  ബനില് പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന. 
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ചകേക്ടോചനിയനിചല കകേന്ദ്ര ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങള്
സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേരനിക്കേക്ടോനുത്വം അടെചപൂട്ടക്ടോനുമുള്ള നശക്കേത്വം

മനി  .    സശക്കേര്:   ശശ.  എസവ്.  ശര്മയ്ക്കവ്  ചെട്ടത്വം  130  അനുസരനിചള്ള ഉപകക്ഷപത്വം
അവതരനിപ്പെനിക്കേക്ടോവുനതക്ടോണവ്.

ശശ  .    എസവ്  .    ശര്മ:   സര്,  "ചകേക്ടോചനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിചവരുന   കകേന്ദ്ര
ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളക്ടോയ  കേപ്പെല്  നനിര്മക്ടോണശക്ടോലയുചടെ  ഓഹേരനി  വനിറഴനിചവ്
സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേരനിക്കേക്ടോനുത്വം  ഹേനിന്ദുസക്ടോന്  ഓര്ഗക്ടോനനികേവ്  ചകേമനിക്കേല്സവ്  ലനിമനിറ ഡവ്
അടെചപൂട്ടുനതനിനുമുള്ള കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോര് നശക്കേത്വംമൂലത്വം ഉളവക്ടോയനിട്ടുള്ള സനിതനിവനികശഷത്വം
ഈ സഭ ചെര്ച ചചെയ്യണത്വം "  എന പ്രകമയത്വം ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന. ഇനഖ്യയുചടെ
തനപ്രധക്ടോനമക്ടോയ വഖ്യവസക്ടോയ സക്ടോപനമക്ടോണവ് ചകേക്ടോചനി കേപ്പെല്ശക്ടോല. 100 ശതമക്ടോനത്വം
കകേന്ദ്ര  ഓഹേരനികയക്ടോചടെ  1975-ല്  സക്ടോപനിതമക്ടോയതക്ടോണവ്.   കകേരള  ജനത  എണ്ണമറ
പ്രകക്ഷക്ടോഭ  സമരങ്ങള്  നടെത്തനിയതനിചനതടെര്നവ്  സക്ടോപനിതമക്ടോയ  ഒനക്ടോണവ്
കേപ്പെല്ശക്ടോല.  നക്ടോനക്ടോ വനിധത്തനിലള്ള പ്രതനിസനനികേള്  തരണത്വം ചചെയ്തുചകേക്ടോണവ്  1995
മുതല്  ഈ  സക്ടോപനത്വം  തുടെര്ചയക്ടോയനി  ലക്ടോഭകേരമക്ടോയനി  പ്രവര്ത്തനിച
ചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  രണക്ടോത്വം പഞവല്സര പദ്ധതനിയനില് ദക്ഷനിണകമഖലയ്ക്കക്ടോയനി
പ്രഖഖ്യക്ടോപനിചനിരുന കേപ്പെല്ശക്ടോലയക്ടോയനിരുന ഇതവ്.  അനര്കദ്ദേശശയതലത്തനില് കേപ്പെല്
നനിര്മക്ടോണകമഖല  പ്രതനിസനനികേളനില്  അകേചപ്പെട്ടവ്  ഉലഞകപ്പെക്ടോഴുത്വം  ഉയര്ന
ലക്ടോഭക്ഷമതകയക്ടോചടെ  തലയുയര്ത്തനിനനിന  സക്ടോപനമക്ടോണവ്  ചകേക്ടോചനി  കേപ്പെല്ശക്ടോല
എനകേക്ടോരഖ്യത്വം  പ്രകതഖ്യകേത്വം  പ്രസക്ടോവഖ്യമക്ടോണവ്.   ഇതനിനകേത്വം  ആര്ജനിച അത്വംഗശകേക്ടോരവുത്വം
ലക്ടോഭവുത്വം  പ്രശസനിയുത്വം  ഒരു  സുപ്രഭക്ടോതത്തനില്  വനകചെര്നതക്ടോയനിരുനനില്ലെ.  മറനിചവ്
ദശക്ടോബ്ദങ്ങളക്ടോയനി  ഇവനിചടെ  പണനിചയടുക്കുന  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചടെ  വനിയര്പ്പെനിചന്റെകൂടെനി
ഫലമക്ടോയനിട്ടക്ടോണവ്  ഇപ്രകേക്ടോരത്വം  വളര്ച  കകേവരനിചതവ്.  നനിലവനില്  1,750  കകേക്ടോടെനി
രൂപയുചടെ  നശക്കേനിയനിരനിപ്പുള്ള  ഈ  സക്ടോപനത്തനിലക്ടോണവ്  ഇനഖ്യന്  കനവനി
തകദ്ദേശശയമക്ടോയനി രൂപകേലനചചെയ വനിമക്ടോനവക്ടോഹേനിനനി കേപ്പെല് നനിര്മനിചതവ്.  ഇകതക്ടോചടെ
ഇപ്രകേക്ടോരത്വം  കശഷനി  കകേവരനിചനിട്ടുള്ള  കലക്ടോകേചത്ത  അഞക്ടോമചത്ത  രക്ടോഷമക്ടോയനി  ഇനഖ്യ
മക്ടോറുകേയുണക്ടോയനി.  സക്ടോകങതനികേതതവുത്വം  കവദഗ്ദ്ധഖ്യവുത്വം  അനനിവക്ടോരഖ്യമക്ടോയ  ഇത്തരചമക്ടോരു
നനിര്മക്ടോണത്വം  നടെതനതനില്  അസക്ടോമക്ടോനഖ്യമക്ടോയ  മനികേവുത്വം  ചപ്രക്ടോഫഷണലനിസവുമക്ടോണവ്
ചകേക്ടോചനി  കേപ്പെല്ശക്ടോല കലക്ടോകേത്തനിനവ് കേക്ടോണനിചചകേക്ടോടുത്തതവ്.  അതുചകേക്ടോണ്ടുതചന ചകേക്ടോ ചനി
കേപ്പെല്ശക്ടോലയുചടെ  1,750  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  നശക്കേനിയനിരനിപ്പെനികനക്കേക്ടോള്  മൂലഖ്യത്വം
സക്ടോകങതനികേതതത്തനിലത്വം  കവദഗ്ദ്ധഖ്യത്തനിലത്വം  കകേമുതലക്ടോയനിട്ടുണവ്,  അതനിനക്ടോവശഖ്യമക്ടോയ
ജശവനക്കേക്ടോരുത്വം  ഉചണനക്ടോണവ്  ചതളനിയനിക്കുനതവ്.  കലക്ടോകേരക്ടോഷങ്ങള്ക്കുമുന്പനില്
രക്ടോഷത്തനിചന്റെ സമ്പത്തക്ടോയനി തലയുയര്ത്തനി നനില്ക്കേക്ടോന്  നമചള   പ്രക്ടോപ്തമക്ടോക്കേനിയ     ഈ
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സക്ടോപനത്വം  ഇനവ്  വനില്പ്പെന  ഭശഷണനി  കനരനിടുകേയക്ടോണവ്.  കേപ്പെല്ശക്ടോലയുചടെ
വനികേസനക്ടോവശഖ്യങ്ങള്  മുന്നനിര്ത്തനിചക്കേക്ടോണക്ടോണവ്  ഓഹേരനി  വനില്പ്പെന  നടെപ്പെക്ടോക്കേക്ടോന്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കേക്ടോര്  ശമത്വം  നടെതനതവ്.  ഇതനിനക്ടോയനി  അടുത്ത  അഞവ്
വര്ഷക്കേക്ടോലയളവനികലയ്ക്കവ്  2,700  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  കേണക്കേക്ടോണവ്  പുറത്തവ്
വനിട്ടനിട്ടുള്ളതവ്.

(അദ്ധഖ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. ചഡപമ്മ്യൂട്ടനി സശക്കേര്)  

നനിലവനിചല  1,750  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  കൂടെക്ടോചത  ഇനചത്ത  കതക്ടോതനില്  പുതനിയ
കേപ്പെലകേളുചടെ  ഓര്ഡര്  ലഭനിചക്ടോല്  അടുത്ത  അഞ്ചുവര്ഷത്വം  ചകേക്ടോണവ്  1,500  കകേക്ടോടെനി
രൂപയുചടെ  ലക്ടോഭത്വം  കനടെക്ടോന്  കേഴനിയുചമനവ്  വഖ്യകമക്ടോണവ്.   അതക്ടോയതവ്  ചഷയര്
വനില്ക്കേക്ടോചത  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടെപ്പെക്ടോക്കേക്ടോന്  യക്ടോചതക്ടോരു
തടെസവുമനില്ലെക്ടോചത  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  കേഴനിയുത്വം.  മക്ടോതവുമല്ലെ  കബക്ടോണ്ടുകേള്  വഴനി  500
കകേക്ടോടെനി  രൂപ  സമക്ടോഹേരനിക്കുനതനിനവ്  മുന്  യു.പനി.എ.  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലത്തവ്
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമക്ടോണവ്.  ചകേക്ടോചനി  കേപ്പെല്ശക്ടോല എനതവ്  ചകേക്ടോചനിയുചടെകയക്ടോ
കകേരളത്തനിചന്റെകയക്ടോ  മക്ടോതത്വം  മുഖമുദയല്ലെ,  മറനിചവ്  ഓകരക്ടോ  ഭക്ടോരതശയ  പഗൗരനുത്വം
അവകേക്ടോശചപ്പെട്ട  ചപക്ടോതുസക്ടോപനമക്ടോണവ്.  അതുചകേക്ടോണ്ടുതചന  ഈ  സക്ടോപനത്വം
നനിലനനിര്തകേയുത്വം  സത്വംരക്ഷനിക്കുകേയുത്വം  ചചെയ്യുകേചയനതവ്  നമ്മുചടെ  നക്ടോടെനിചന്റെ
ഉത്തരവക്ടോദനിതതവുത്വം  ചുമതലയുമക്ടോണവ്.   അതനിനക്ടോയനി  നനിരവധനി  മക്ടോര്ഗങ്ങള്  നമ്മുചടെ
മുനനിലണവ്.   തനപ്രധക്ടോനമക്ടോയ ഇനഖ്യന് കനവനി,  കകേക്ടോസ്റ്റവ് ഗക്ടോര്ഡവ്,  ഒ.എന്.ജനി.സനി.
കപക്ടോലള്ള  ചപക്ടോതുസക്ടോപനങ്ങള്ക്കേക്ടോവശഖ്യമക്ടോയ  കേപ്പെല്  നനിര്മക്ടോണ  ഓര്ഡറുകേളുത്വം
റനിപ്പെയര്  ഓര്ഡറുകേളുത്വം  ഇനഖ്യയനിലള്ള  കേപ്പെല്ശക്ടോലയ്ക്കവ്  തചന  നല്കേണചമനവ്
നയപരമക്ടോയനി  കകേന്ദ്രഗവചണ്മെന്റെവ്  അത്വംഗശകേരനിചക്ടോല്  രക്ടോജഖ്യത്തവ്  വനിവനിധ
കേപ്പെല്ശക്ടോലയുചടെ  അഭനിവൃദ്ധനിക്കുത്വം  ചതക്ടോഴനിലവസരങ്ങള്ക്കുത്വം  വന്മുകനറമുണക്ടോകേക്ടോനുത്വം
ചപക്ടോതു ഉടെമസതയനില് നനിലനനിര്ത്തക്ടോനുമക്ടോകുത്വം. അതുകപക്ടോചലതചന ലക്ടോഭത്തനികനലത്വം
വരുമക്ടോനത്തനികനലമുള്ള  നനികുതനികേള്ക്കേവ്  പരനിമനിത  കേക്ടോലകത്തയ്ചക്കേങനിലത്വം  അവധനി
നല്കുനതനിനുത്വം  മൂലധന  സമക്ടോഹേരണചത്ത  ശകനിചപ്പെടുതനതനിനുത്വം  നയപരമക്ടോയ
തശരുമക്ടോനത്വം  കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോര്  രൂപചപ്പെടുകത്തണതവ്  അനനിവക്ടോരഖ്യമക്ടോണവ്.  മക്ടോതമല്ലെ
ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  വഖ്യവസക്ടോയ  സക്ടോപനങ്ങളനില്നനിനത്വം  ഇതനിനകേത്വം  സമക്ടോഹേരനിക്കേ
ചപ്പെട്ടനിട്ടുള്ള  11  ലക്ഷത്വം കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  കേരുതല് ധനത്വം  ഫലപ്രദമക്ടോയ രശതനിയനില്
മൂലധന  നനികക്ഷപമക്ടോക്കേനി  മക്ടോറ്റുനതനിനവ്  നടെപടെനി  സതശകേരനികക്കേണതക്ടോണവ്.  കലക്ടോകേത്തവ്
വനികേസനിത  രക്ടോഷങ്ങളനില്  ബഹുഭൂരനിപക്ഷത്വം  കപര്ക്കുത്വം  അവകേക്ടോശചപ്പെടെക്ടോന്
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കേഴനിയക്ടോത്തവനിധത്വം ചപക്ടോതുകമഖലയനില് ലക്ടോഭകേരമക്ടോയനി പ്രവര്ത്തനിചവരുന കേപ്പെല്ശക്ടോല
എന  നനിലയ്ക്കവ്  ചകേക്ടോചനി  കേപ്പെല്ശക്ടോലയുചടെ  ഓഹേരനി  വനിറഴനിക്കേക്ടോനുള്ള
നശക്കേത്തനിചനതനിചര  ജക്ടോതനി-മത-രക്ടോഷശയ  വഖ്യതഖ്യക്ടോസമനില്ലെക്ടോചത  നമ്മുചടെ  രക്ടോജഖ്യത്വം
ഉണരുകേയുത്വം ചപക്ടോരുതുകേയുത്വം ചചെയ്യുകേചയനതവ് കേരണശയമക്ടോയനിട്ടുള്ളതക്ടോണവ്.  വക്ടോണനിജഖ്യ
തക്ടോല്പ്പെരഖ്യത്വംമക്ടോതത്വം  മുന്നനിര്ത്തനിചക്കേക്ടോണവ്  ലക്ടോഭക്കേണമക്ടോയനി  ഈ  കമഖലയനികലയ്ക്കവ്
നുഴഞകേയറക്ടോന് തക്കേത്വം പക്ടോര്തനനില്ക്കുന നനിരവധനി  സക്ടോപനങ്ങള് കേനിണഞവ്
പരനിശമനിക്കുവക്ടോന് തുടെങ്ങനിയനിട്ടവ്  നക്ടോളുകേള് ഏചറയക്ടോയനി.  കേപ്പെല്നനിര്മക്ടോണ,  റനിപ്പെയര്
രത്വംഗങ്ങളനില് ചുവടുറപ്പെനിക്കേക്ടോനുള്ള ധനകേക്ടോരഖ്യ  സക്ടോപനങ്ങളുചടെ  ശമങ്ങളുത്വം  അദക്ടോനനി,
അത്വംബക്ടോനനി കൂട്ടുചകേട്ടനിചന്റെ ഷനിപ്പെനിത്വംഗവ് വഖ്യവസക്ടോയചത്തയുത്വം തക്ടോല്പ്പെരഖ്യങ്ങചളയുചമക്ടോചക്കേ
ഇകതക്ടോചടെക്ടോപ്പെത്വം  കൂട്ടനിവക്ടോയനിക്കേചപ്പെകടെണതക്ടോണവ്.  ആത്മഹേതഖ്യക്ടോപരമക്ടോയ  ഈ  ഓഹേരനി
വനില്പ്പെനശമങ്ങള്ക്കേവ്  അടെനിസക്ടോനത്വം  സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേരണ  നയങ്ങളക്ടോചണനവ്
നമുകക്കേവര്ക്കുമറനിയക്ടോത്വം.  കേപ്പെല്ശക്ടോല  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സലത്തനിചന്റെ  ഭഗൗതനികേ
സക്ടോഹേചെരഖ്യത്വം  തനപ്രധക്ടോനമക്ടോയ  പ്രക്ടോധക്ടോനഖ്യമുള്ളതക്ടോണവ്.   ഇനഖ്യന്  കനവനിയുചടെ
സകതണ് കനവല് കേമക്ടോന്ഡന്റെവ്  ഓഫശസവ്  ചകേക്ടോചനി  കേപ്പെല്ശക്ടോലകയക്ടോടെവ്  കചെര്നക്ടോണവ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതവ്.  ഈ  സക്ടോഹേചെരഖ്യത്തനില്  നമ്മുചടെ രക്ടോഷത്തനിചന്റെ  ചപക്ടോതുസതത്തവ്
സത്വംരക്ഷനികക്കേണതനിചന്റെ പ്രക്ടോധക്ടോനഖ്യത്വം കേണക്കേനിചലടുതത്വം രക്ടോജഖ്യസുരക്ഷ പരനിഗണനിചത്വം
ചകേക്ടോചനി  കേപ്പെല്ശക്ടോലയുചടെ  25  ശതമക്ടോനത്വം  ഓഹേരനികേള്  വനിറഴനിക്കേക്ടോനുള്ള
നശക്കേത്തനില്നനിനത്വം  പനിന്മക്ടോറണചമനവ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോരനികനക്ടോടെവ്  ആവശഖ്യചപ്പെടുന
പ്രകമയത്വം സഭ ചെര്ച ചചെയവ് പക്ടോസക്ടോക്കേണചമനവ് അഭഖ്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണവ്. 

മചറക്ടോരു  പ്രശ്നത്വം  പ്രകമയത്തനില്  ചൂണനിക്കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ളതവ്,  ഹേനിന്ദുസക്ടോന്
ഓര്ഗക്ടോനനികേവ് ചകേമനിക്കേല്സവ് ലനിമനിറഡവ് എന കകേന്ദ്ര ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനത്തനിചന്റെ
ചകേക്ടോചനി യൂണനിറവ് പൂട്ടക്ടോനുള്ള നശക്കേത്തനില്നനിനത്വം കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റെവ് പനിനക്ടോറണചമനവ്
സഭ ആവശഖ്യചപ്പെടെണചമന വനിഷയമക്ടോണവ്.  വളചര പ്രക്ടോധക്ടോനഖ്യത്വം അര്ഹേനിക്കുന കകേന്ദ്ര
ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോസക്ടോപനമക്ടോയ  ചപകട്രേക്ടോ  ചകേമനിക്കേല്സവ്  യൂണനിറവ്  1986-87-ല്
അമ്പലമുകേളനില് പ്രവര്ത്തനത്വം ആരത്വംഭനിച.  ഫനികനക്ടോള്,  അസകറക്ടോണ് എനനിവയക്ടോണവ്
ചകേക്ടോചനി  യൂണനിറനില്  ഉല്പ്പെക്ടോദനിപ്പെനിക്കുനതവ്.  പ്രതഖ്യക്ഷമക്ടോയുത്വം  പകരക്ടോക്ഷമക്ടോയുത്വം
1200-ഓളത്വം  കപര്ക്കേവ്  ചതക്ടോഴനില്  നല്കേനിവരുന  പ്രസ്തുത  സക്ടോപനത്വം  ഇകപ്പെക്ടോള്
അടെചപൂട്ടല് ഭശഷണനി കനരനിടുകേയക്ടോണവ്.   ഈ സക്ടോപനത്വം  അടെചപൂട്ടനിയക്ടോല്  കകേരള
ബക്ടോത്വംബൂ കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് ലനിമനിറഡവ് ഉള്ചപ്പെചടെയുള്ള വഖ്യവസക്ടോയ സക്ടോപനങ്ങള്ക്കുള്ള
raw  material  ചകേക്ടോടുക്കുനതവ്  ഇല്ലെക്ടോതക്ടോകുകേയുത്വം  ഗുരുതരമക്ടോയ പ്രതനിസനനിയനികലയ്ക്കവ്
തള്ളചപ്പെടുകേയുത്വം ചചെയ്യുത്വം. ഇവനിടെചത്ത ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കുത്വം ജശവനക്കേക്ടോര്ക്കുത്വം കവതനത്വം



ചെട്ടത്വം 130  അനുസരനിചള്ള ചെര്ച 431

ലഭനിചനിട്ടവ്  ഒകനകേക്ടോല്  വര്ഷത്വം  കേഴനിഞ.  ഗക്ടോറ്റുവനിറനി,  പനി.എഫവ്.  എനശ
ആനുകൂലഖ്യങ്ങളുത്വം  ലഭനിക്കുനനില്ലെ.  ചുരുക്കേത്വം  ചെനില  വര്ഷങ്ങള്  ഒഴനിചകേ  അമ്പലമുകേള്
യൂണനിറവ്  ലക്ടോഭക്ഷമതയനിലക്ടോണവ്  പ്രവര്ത്തനിചവരുനതവ്.  മഹേക്ടോരക്ടോഷ  യൂണനിറനിചന്റെ
ഭശമമക്ടോയ  നഷ്ടത്വം  കപകറണനിവനതനിചനതടെര്നക്ടോണവ്  ചകേക്ടോചനി  യൂണനിറവ്
പ്രതനിസനനിയനിലക്ടോകുകേയുത്വം ബനി.ഐ.എഫവ്.ആര്.-കലക്കേവ് റഫര് ചചെയ്യുകേയുത്വം ചചെയതവ്.
മഹേക്ടോരക്ടോഷയനിചല  നഷ്ടത്വം  ചകേക്ടോചനി  യൂണനിറനിചന്റെ  അക്കേഗൗണനികലയ്ക്കവ്  കചെര്ക്കുനതനിചന്റെ
ഫലമക്ടോയനിട്ടക്ടോണവ് ചകേക്ടോചനി യൂണനിറവ് ഈ പ്രതനിസനനിയനികലയ്ക്കവ് വരുനതവ്. എചവ്.ഒ.സനി.-
ചയ  പുനരുദ്ധരനിക്കേണചമനവ്  ആവശഖ്യചപ്പെട്ടവ്  ഐ.എന്.റനി.യു.സനി.,  സനി.ഐ.റനി.യു.,
എ.ചഎ.റനി.യു.സനി. എനശ സത്വംഘടെനകേള് ഒറചക്കേട്ടക്ടോയനി അവനിചടെ സമരത്വം ചചെയ്യുകേയുത്വം
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെനിചന  സമശപനിക്കുകേയുത്വം  ചചെയനിരുന.  അതനിചന്റെ  പുനരുദ്ധക്ടോരണത്വം
ആവശഖ്യചപ്പെട്ടവ്  നടെത്തനിവന  പ്രകക്ഷക്ടോഭചത്തതടെര്നവ്  2016  മക്ടോര്ചവ്  3-നവ്
പ്രധക്ടോനമനനിയുചടെ  ഓഫശസനില്  വനിളനിചകചെര്ത്ത  ഉനതതല  കയക്ടോഗത്തനില്  840
കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  പക്ടോകക്കേജനിനവ്  അത്വംഗശകേക്ടോരത്വം  നല്കേനിചയങനിലത്വം  ഇകപ്പെക്ടോള്  അതവ്
പരനിഗണനിക്കേക്ടോതനിരനിക്കുന  സമശപനമക്ടോണവ്  സതശകേരനിക്കുനതവ്.  ഒരു  പ്രകതഖ്യകേ
ഘട്ടത്തനില്  അസത്വംസ്കൃത  വസ്തുക്കേള്  ലഭഖ്യമക്ടോക്കുനതനില്നനിനത്വം  ചകേക്ടോചനിന്
റനികഫനറശസവ് ലനിമനിറഡവ് പനിനക്ടോറനി.  ഇതവ് പ്രതനിസനനി ഏറവുത്വം രൂക്ഷമക്ടോക്കുനതനില്
മുഖഖ്യപങവ്  വഹേനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഈ  ഘട്ടത്തനില്  സത്വംസക്ടോന  മുഖഖ്യമനനി  ശശ.
പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്  പ്രശ്നത്തനില്  ഇടെചപട്ടവ്  എചവ്.ഒ.സനി.-യുചടെയുത്വം  ചകേക്ടോചനിന്
റനികഫനറനിയുചടെയുത്വം  മക്ടോകനജുചമനകേളുമക്ടോയനി  സത്വംസക്ടോരനിചവ്  ഏകേകദശ  ധക്ടോരണയനില്
എത്തനിചയങനിലത്വം ഇതനിചന ചപക്ടോതുകമഖലയനില്ത്തചന നനിലനനിര്ത്തക്ടോചമനവ് കകേന്ദ്രത്വം
ഉറപ്പുനല്കേനിയതനിനുകശഷവുത്വം അടെചപൂട്ടുനതനിനുളള നടെപടെനികേള് സതശകേരനിചവരനികേയക്ടോണവ്.
ചകേക്ടോചനി  ബനി.പനി.സനി.-യനില്നനിനത്വം  അസത്വംസ്കൃത  വസ്തുക്കേള്  അടെനിയനരമക്ടോയനി
ലഭഖ്യമക്ടോക്കുനചവനവ് ഉറപ്പുവരുത്തക്ടോനുത്വം എചവ്.ഒ.സനി.എല്.-ചന്റെ 840 കകേക്ടോടെനി രൂപയുചടെ
പുനരുദ്ധക്ടോരണ  പക്ടോകക്കേജനിനവ്  അടെനിയനരമക്ടോയനി  അത്വംഗശകേക്ടോരത്വം  നല്കുനതനിനുത്വം
എചവ്.ഒ.സനി.എല്.  അടെചപൂട്ടക്ടോനുള്ള  നശക്കേത്തനില്നനിനവ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോര്
പനിനനിരനിയണചമനത്വം ഈയവസരത്തനില് ആവശഖ്യചപ്പെടുകേയക്ടോണവ്.  

ശശ  .    ചചഹേബനി  ഇഗൗഡന് :  സര്,  ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ   ശശ.  എസവ്.  ശര്മ
അവതരനിപ്പെനിച  പ്രകമയകത്തക്ടോടെവ് പരനിപൂര്ണ്ണമക്ടോയനി കയക്ടോജനിക്കുകേയക്ടോണവ്. കകേരളത്തനിചന്റെ
യശസയര്ത്തനിയനിട്ടുള്ള,  ഇനഖ്യയുചടെ  അഭനിമക്ടോനമക്ടോയനി  മക്ടോറനിയനിട്ടുള്ള  ചകേക്ടോചനിന്  ഷനിപ്പെവ്
യക്ടോര്ഡനിചന്റെ  25  ശതമക്ടോനത്വം  ഓഹേരനി  വനില്പ്പെന  നടെതനതനിചനതനിചര   ഇഗൗ  സഭ
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ഒരുമനിചവ്  വനികേക്ടോരത്വം  പ്രകേടെനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  1972-ല്   ഇന്ദനിരക്ടോ  ഗക്ടോനനി  ഇനഖ്യന്
പ്രധക്ടോനമനനിയക്ടോയനിരുന കേക്ടോലയളവനില് തറക്കേല്ലെനിടുകേയുത്വം ബക്ടോങവ് കദശസക്ടോല്ക്കേരണത്വം
കപക്ടോചലതചന  വലനിയ  പ്രക്ടോധക്ടോനഖ്യത്വം  ചകേക്ടോടുതചകേക്ടോണവ്,  ഇനഖ്യയുചടെ  ററല്
ഏരനിയകേളുചടെ ചഡവലപ്ചമന്റെനിചന മുന്നനിര്ത്തനി  സകതണ് റശജനിയണുത്വം കനക്ടോര്ത്തവ്
ഇഗൗകസ്റ്റണ് റശജനിയണുത്വം തുലഖ്യ പ്രക്ടോധക്ടോനഖ്യത്വം ചകേക്ടോടുതചകേക്ടോണക്ടോണവ് ഇഗൗ ഷനിപ്പെവ് യക്ടോര്ഡവ്
നനിലവനില് വനതവ്.  1995  മുതല് ഒരു കപ്രക്ടോഫനിറവ്  കമക്കേനിത്വംഗവ് ഇന്ഡസ്ട്രേനിയക്ടോയനി ഇതവ്
മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണവ്.  ഇവനിചടെ  ശശ.  എസവ്.  ശര്മ സൂചെനിപ്പെനിചതുകപക്ടോചല,  ഇനവ്
1,750  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  ലക്ടോഭമുണക്ടോക്കേക്ടോന്  കേഴനിഞ  സക്ടോഹേചെരഖ്യത്തനില്
സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേരണത്തനികലയ്ക്കുള്ള   ചുവടുവയ്പക്ടോയനി  ഇഗൗ  ഓഹേരനിവനില്പ്പെനചയ
കേക്ടോണുകേയക്ടോണവ്.  വളചര  സ്ട്രേക്ടോറജനിക്കേല്  ഇത്വംകപക്ടോര്ട്ടന്സുള്ള  സകതണ്  കനവല്
കേമക്ടോന്ഡന്റെവ്  ഓഫശസവ്,  ചകേക്ടോചനിന്  കപക്ടോര്ട്ടവ്,  എല്.എന്.ജനി.  ചടെര്മനിനലടെക്കേമുള്ള
പ്രകദശത്വം,  ഭക്ടോരതവ് ചപകട്രേക്ടോളനിയത്വം കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് ലനിമനിറഡനിചന്റെ ചചപപ്പെവ് ചചലന് കൂടെനി
കേടെനകപക്ടോകുന  ഇഗൗ  സലത്വം  സത്വംരക്ഷനിക്കേചപ്പെകടെണതക്ടോണവ്.  ഇനഖ്യയുചടെ  വളചര
പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട  ഒരു  റശജനിയണക്ടോയനി,  ഇവനിചടെ  സൂചെനിപ്പെനിചതുകപക്ടോചല  രക്ടോജഖ്യത്തനിചന്റെ
സുരക്ഷചയ ബക്ടോധനിക്കുന ഒരു വനിഷയമക്ടോയനി ഇതനിചന കേണക്കേക്ടോകക്കേണനിയനിരനിക്കുന.
ചകേക്ടോചനിന് ഷനിപ്പെവ് യക്ടോര്ഡവ് തുടെങ്ങനിയതനില് ഒരു വലനിയ സമൂഹേത്തനിചന്റെ തഖ്യക്ടോഗത്തനിചന്റെ
കേഥയുണവ്.  ചകേക്ടോചനിയനില് നനിരവധനി  ആളുകേള് സലത്വം വനിട്ടുചകേക്ടോടുത്ത,  ഗവണ്ചമന്റെവ്
സക്ടോപനങ്ങള് മക്ടോതമല്ലെ,  ധക്ടോരക്ടോളത്വം  സതകേക്ടോരഖ്യവഖ്യകനികേളുചടെ  ഭൂമനികേള്,  അതുകപക്ടോചല
വറവുകേക്ടോടെവ്  കുരനിശുപള്ളനിയുത്വം   അതനികനക്ടോടുകചെര്ന  ചസമനികത്തരനിയുത്വം  ദനിവസങ്ങളുത്വം
മക്ടോസങ്ങളുത്വം  മക്ടോതത്വം  പ്രക്ടോയമുള്ള  ചകേക്ടോചകുട്ടനികേളുചടെ  മൃതകദഹേത്വം  വചര  ആ
കേല്ലെറയനില്നനിനത്വം നശക്കേത്വംചചെയ തഖ്യക്ടോഗത്തനിചന്റെ കേഥ ചകേക്ടോചനിക്കേക്ടോര് ഇനത്വം മറനനിട്ടനില്ലെ.
അതുചകേക്ടോണ്ടുതചന  ചതക്ടോഴനില്  കമഖലചയ  സമ്പുഷ്ടനിചപ്പെടുതന  ഇഗൗ  സമൂഹേത്വം
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  പനിന്തുണ  നമള്  ഓര്കക്കേണനിയനിരനിക്കുന.  ചകേക്ടോചനിന്
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷചന്റെ  ആഭനിമുഖഖ്യത്തനില്  രണവ്  കറക്ടോകറക്ടോ  ജത്വംഗക്ടോര്  സര്വ്വശസുകേള്  കമയവ്
മക്ടോസത്തനില്  പുറത്തനിറങ്ങുകേയക്ടോണവ്.  ഇനഖ്യക്കേവ്  അഭനിമക്ടോനത്വം  പകേര്നനിട്ടുള്ള
ചഎ.എന്.എസവ്.  വനികക്ടോനവ്  2013-ല്   പുറത്തനിറക്കേക്ടോന്  സക്ടോധനിച.  ഇനഖ്യയുചടെ
ആദഖ്യചത്ത  എയര്കക്ടോഫവ്  കേക്ടോരനിയറക്ടോണതവ്.  ഇവനിചടെ  സൂചെനിപ്പെനിചതുകപക്ടോചല,
തകദ്ദേശശയമക്ടോയനി  വനികേസനിപ്പെനിചചടുക്കുന  വനിമക്ടോനവക്ടോഹേനിനനിക്കേപ്പെലകേളുചടെ
ഘടെകേത്തനികലക്കേവ്,  ഇനഖ്യയുത്വം  ആ പട്ടനികേയനില് ഇടെത്വം  കനടെനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  2015
ഡനിസത്വംബര്  10-ചല എക്കേകണക്ടോമനികേവ് ചചടെത്വംസനില്  "  The  Cabinet  Committee  on
Economic Affairs (CCEA) chaired by Prime Minister Shri. Narendra Modi,
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had  approved  the  stake  sale  in  Cochin  Shipyard  Limited,  the  country's
largest  ship-building facility under  government's control.”  ശശ.  എ.  ബനി.
വക്ടോജ്കപയനി  ഇനഖ്യയുചടെ  പ്രധക്ടോനമനനിയക്ടോയനിരനിക്കുന  കേക്ടോലയളവനില്
ഡനിസവ്ഇന്ചവസ്റ്റവ്ചമന്റെനിനുകവണനി  ഒരു  മനനിചയത്തചന,  ശശ  അരുണ്  ഷൂരനിചയ
നനിയമനിചചകേക്ടോണക്ടോണവ്  ഇതനിനവ്  തുടെക്കേത്വം  കുറനിചതവ്.  അതുതചനയക്ടോണവ്
സതകേക്ടോരഖ്യകമഖലചയ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെവ്  സഹേക്ടോയനിക്കുനചണനള്ളതനിചന്റെ  വലനിയ
ചതളനിവവ്.  ഇവനിചടെ  സൂചെനിപ്പെനിചതുകപക്ടോചല  റനിലയന്സനിചനയുത്വം  അത്വംബക്ടോനനിചയയുത്വം
സഹേക്ടോയനിക്കുന  തരത്തനികലയ്ക്കവ്  ഗവണ്മെന്റെവ്  നശങ്ങുകേയക്ടോണവ്.  25  ശതമക്ടോനത്വം  ഓഹേരനി
വനില്ക്കേണചമനവ് പറയുനതവ് ഒരനിക്കേലത്വം അത്വംഗശകേരനിക്കേക്ടോന് കേഴനിയനില്ലെ. 1960-ല്  80
ഏക്കേര് ഭൂമനി അകേതയര് ചചെയതനിചന്റെ പട്ടയത്വം മുന് ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേക്ടോലത്തവ്,  ശശ
ഉമന്  ചെക്ടോണനി  മുഖഖ്യമനനിയക്ടോയനിരുന  കേക്ടോലയളവനിലക്ടോണവ്   പതനിചനല്കേനിയതവ്.
അതനില്  കൃതഖ്യമക്ടോയനി  പറഞനിരനിക്കുനതവ്  ഷനിപ്പെവ്  യക്ടോര്ഡനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കു
കവണനി  മക്ടോതകമ  ഇഗൗ  ഭൂമനി  ഉപകയക്ടോഗനിക്കേക്ടോന്  കേഴനിയൂ  എനക്ടോണവ്.  ചപ്രക്ടോഫഷണലനി
കേതക്ടോളനിചചഫഡക്ടോയ,  ധക്ടോരക്ടോളത്വം  ജശവനക്കേക്ടോരുള്ള,  സക്ടോകങതനികേ  മനികേവുള്ള  ഇഗൗ
സക്ടോപനചത്ത തകേര്ക്കേക്ടോനുളള കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ശമങ്ങചള അതനിശകമക്ടോയനി
എതനിര്കക്കേണതുണവ്.  ഇവനിചടെ  ഇനഖ്യന്  കനവനിയുചടെയുത്വം  കകേക്ടോസ്റ്റവ്  ഗക്ടോര്ഡനിചന്റെയുത്വം
എസവ്.സനി.ചഎ.-യുചടെയുത്വം (ഷനിപ്പെനിത്വംഗവ് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് ഓഫവ് ഇനഖ്യ) ഒ.എന്.ജനി.സനി.-
യുചടെയുത്വം  സഹേക്ടോയമുചണങനില്  ഇഗൗ  സക്ടോപനത്തനിനവ്  വളചരയധനികേത്വം  മുകനക്ടോട്ടു
കപക്ടോകേക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുത്വം.  ഇവനിചടെ  കട്രേഡവ്  യൂണനിയനുകേചളല്ലെക്ടോത്വം  ഒരുമനിചവ്
സമരത്തനിലക്ടോണവ്, റനികല സമരമക്ടോണവ്. അവര് മുകനക്ടോട്ടുവയ്ക്കുന ചെനില നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുണവ്.
അവ  പരനിഗണനിക്കേചപ്പെകടെണതക്ടോണവ്.   ഇവനിചടെ  സൂചെനിപ്പെനിചതുകപക്ടോചല  കബക്ടോണവ്
വനില്പ്പെന  യു.പനി.എ.  ഗവണ്ചമന്റെവ്  അത്വംഗശകേരനിച  ഒരു  കേക്ടോരഖ്യമക്ടോണവ്.  1,750  കകേക്ടോടെനി
രൂപയുചടെ  വരവവ്  തചന  ഒരു  ചസ്റ്റഡനിയക്ടോയ  കഗക്ടോത്തക്ടോണവ്,  ചകേക്ടോചനിന്  ഷനിപ്പെവ്
യക്ടോര്ഡനിചന്റെ  44-ാം  ആനതല്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിചന്റെ  ഫനിനക്ടോഷഖ്യല്  ചചഹേചചലറവ്സനില്
പറയുനതവ്  2011-12  turnover in crores 1,404.85  കകേക്ടോടെനി രൂപ. അതവ്  2015-16
ആകുകമ്പക്ടോള് 1,995.89 കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോകുത്വം, profit before tax 2011-12-ല് 252.97
ആചണങനില്  2015-16-ല്  424.8  ആണവ്.  അതുചകേക്ടോണ്ടുതചന കൃതഖ്യമക്ടോയനി ചസ്റ്റഡനി
കഗക്ടോതള്ള  ഇഗൗ  സക്ടോപനത്തനിചന്റെ  സത്വംരക്ഷണത്വം  നമള് ഉറപ്പുവരുകത്തണതുണവ്.
അതനിനവ്  ഒറചക്കേട്ടക്ടോയനി    തശരുമക്ടോനചമടുക്കേണചമനവ്  ഇഗൗ  അവസരത്തനില്
സര്ക്കേക്ടോരനികനക്ടോടെവ് അഭഖ്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണവ്. 
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കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  മചറക്ടോരു  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനമക്ടോയ  HOCL-നവ്
അടെനിയനര  സഹേക്ടോയത്വം  നല്കേണത്വം.  അവനിടെചത്ത  ജശവനക്കേക്ടോര്ക്കേവ്  ശമ്പളത്വംകപക്ടോലത്വം
ലഭനിക്കേക്ടോത്ത സക്ടോഹേചെരഖ്യത്തനില് അതവ് സത്വംരക്ഷനിക്കേക്ടോന് ഗവണ്ചമന്റെവ് മുകനക്ടോട്ടുവരണത്വം.
ഏറവുത്വം  പ്രധക്ടോനമക്ടോയുത്വം  ബനി.പനി.സനി.എല്.-ല്  നനിനത്വം  ലഭനികക്കേണ  റക്ടോ-
ചമറശരനിയല്സക്ടോണവ്.  അതവ് മുകനക്ടോട്ടുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുനതനിനവ് ഏറവുത്വം അടെനിയനരമക്ടോയനി
കവണതവ്  അസത്വംസ്കൃത  വസ്തുക്കേളക്ടോണവ്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  ഒരു  പക്ടോകക്കേജവ്
പരനിഗണനയനിലണവ്.  ആ  പക്ടോകക്കേജവ് അത്വംഗശകേരനിചചകേക്ടോണവ്  ഇതവ്
സത്വംരക്ഷനിക്കേചപ്പെടെണത്വം.   ഇഗൗ പ്രകമയകത്തക്ടോടെവ്  പരനിപൂര്ണ്ണമക്ടോയനി   കയക്ടോജനിചചകേക്ടോണവ്
ഞക്ടോന് നനിര്തന. 

ശശ  .    ചകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള്  ഖക്ടോദര്:  സര്,  ശശ.  എസവ്.  ശര്മ  ഇവനിചടെ
അവതരനിപ്പെനിച  പ്രകമയത്വം  കകേരള  ജനതയുചടെ  ഹൃദയവനികേക്ടോരത്തനിചന്റെ
പ്രതനിഫലനമക്ടോണവ്.  കേപ്പെല്  നനിര്മക്ടോണശക്ടോല  എനപറയുനതവ്  കകേരളത്തനിചന്റെ  ഒരു
സതപപദ്ധതനിയക്ടോയനിരുന.  അതനിചന്റെ ചെരനിതത്വം പലരുത്വം ചൂണനിക്കേക്ടോണനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.
ഇനവ്  കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റെവ്  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോസക്ടോപനങ്ങചള  അടെചപൂട്ടുനതുത്വം
വനിറ്റുതുലയ്ക്കുനതുത്വം  അവരുചടെ   നയമക്ടോയനി  പ്രഖഖ്യക്ടോപനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  നഷ്ടത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനചവനവ്  അവര്  പറയുന  26  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോസക്ടോപനങ്ങള്
അടെചപൂട്ടക്ടോനുത്വം  32  എണ്ണത്തനിചന്റെ  ഓഹേരനി  വനില്പ്പെന  നടെത്തനി
സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേരനിക്കേക്ടോനുത്വം  നശതനി  ആകയക്ടോഗവ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  നശതനി
ആകയക്ടോഗവ്-ചന്റെ ചചവസവ് ചചെയര്മക്ടോന് ശശ.  അര്വനിന്ദവ് പനഗരനിയയുത്വം സനി.ഇ.ഒ. ശശ.
അമനിതക്ടോഭവ്  കേക്ടോന്തുത്വം  അടെങ്ങനിയ  സമനിതനി  സമര്പ്പെനിച  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനില്  ഇതവ്
വഖ്യകമക്ടോക്കുനണവ്.  നമ്മുചടെ  രക്ടോജഖ്യത്തവ്  ചകേക്ടോചനി  കേപ്പെല്  നനിര്മക്ടോണശക്ടോല
ചകേക്ടോണ്ടുവരുനതനിനുകവണനി നടെത്തനിയ സുദശര്ഘമക്ടോയ ഒരു കപക്ടോരക്ടോട്ടമുണവ്.  1967-ല്
ഇ.എത്വം.എസവ്.  മുഖഖ്യമനനിയക്ടോയനിരനിക്കുകമ്പക്ടോഴക്ടോണവ്  170  ഏക്കേര് ഭൂമനി  ചകേക്ടോചനി കേപ്പെല്
നനിര്മക്ടോണശക്ടോലയ്ക്കുകവണനി  അകേതയര്  ചചെയ്യുനതവ്.  അതനിനുകശഷത്വം  സഖക്ടോവവ്
എ.ചകേ.ജനി.-യുചടെ കനതൃതതത്തനില് കേപ്പെല്നനിര്മക്ടോണശക്ടോല ആരത്വംഭനിക്കുനതനിനുകവണനി
സത്വംഘടെനിതമക്ടോയ  കപക്ടോരക്ടോട്ടത്വം  നടെക്കുകേയുണക്ടോയനി.  കകേരള  ജനത  ആ
കപക്ടോരക്ടോട്ടത്തനിചനക്ടോപ്പെത്വം നനില്ക്കുകേയക്ടോണവ്  ചചെയതവ്.  അതനിചനതടെര്നക്ടോണവ്  ഇവനിചടെ
കേപ്പെല്  നനിര്മക്ടോണശക്ടോല  ആരത്വംഭനിക്കുനതവ്.  കേപ്പെല്  നനിര്മക്ടോണശക്ടോലയക്ടോകേചട്ട
ഇനഖ്യയുചടെ  അഭനിമക്ടോനമക്ടോയനി  നനില്ക്കുകേയക്ടോണവ്;  CSL  has  many  records  like,
building the  largest  ship  in the  country:  the only  yard  in the  country  to
build high class warships: the only yard where INS Viraat of Indian Navy
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can  be  derived  of.  ഒകട്ടചറ  പ്രശസമക്ടോയ  കേപ്പെലകേളുചടെ  നനിര്മക്ടോണത്തനിനുത്വം
അറകുറപ്പെണനികേള്ക്കുത്വം കവദനിയക്ടോയ ചകേക്ടോചനി കേപ്പെല്നനിര്മക്ടോണശക്ടോലചയ കകേവലത്വം ഒരു
സക്ടോപനമക്ടോയനി മക്ടോതത്വം കേക്ടോണക്ടോന് കേഴനിയനില്ലെ. 1,500 കകേക്ടോടെനി രൂപയുചടെ റനിസര്വവ് ഫണവ്
ഇഗൗ  സക്ടോപനത്തനിനുണവ്.  ഈ  സക്ടോപനത്വം  ഏചതങനിലത്വം  തരത്തനില്
നഷ്ടമുണക്ടോക്കുനതക്ടോചണനവ്  പറയക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കേനില്ലെ.  ആകഗക്ടോളവല്ക്കേരണത്തനിചന്റെ
ഉപക്ടോസകേര്  ഇഗൗ  നയങ്ങള്  അടെനികചല്പ്പെനിക്കുകമ്പക്ടോള്,  നമ്മുചടെ  നക്ടോടെനിചന്റെ
അഭനിമക്ടോനമക്ടോയനിട്ടുള്ള,  ഒകട്ടചറ  സക്ടോകങതനികേ  ചചവദഗ്ദ്ധഖ്യമുള്ള,  ആയനിരക്കേണക്കേനിനവ്
ചചെറുപ്പെക്കേക്ടോര്ക്കേവ്  ചതക്ടോഴനില്  നല്കുന  ഒരു  സക്ടോപനചത്ത  തചടെയ്ക്കുനതവ്
ഒരുതരത്തനിലത്വം  അത്വംഗശകേരനിക്കേക്ടോന്  കേഴനിയുനതല്ലെ.  രക്ടോജഖ്യത്തനിചന്റെ  ചപക്ടോതു
ഉടെമസതയനിലള്ള  നവരത  സക്ടോപനങ്ങളുള്ചപ്പെചടെ  സതകേക്ടോരഖ്യകമഖലയ്ക്കവ്
അടെനിയറവുവയ്ക്കുനതവ്  ഏതവ്  കദശശയകബക്ടോധത്തനിചന്റെ  അടെനിസക്ടോനത്തനിലക്ടോചണനവ്
കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോരനിചന  നയനിക്കുന  സത്വംഘ്പരനിവക്ടോറുത്വം  സതകദശനി  ജക്ടോഗരണ്മഞ്ചുത്വം
ചപക്ടോതുജനങ്ങകളക്ടോടെവ്  പറയക്ടോന്  ബക്ടോദ്ധഖ്യസരക്ടോണവ്.  പ്രധക്ടോനമനനിയുത്വം  കൂട്ടക്ടോളനികേളുത്വം
എകപ്പെക്ടോഴുത്വം  പറഞചകേക്ടോണനിരനിക്കുനതവ്,  തങ്ങളക്ടോണവ്  കദശശയതയുചടെ  യഥക്ടോര്ത
വകക്ടോക്കേചളനക്ടോണവ്.  ലക്ഷക്കേണക്കേനിനവ് കകേക്ടോടെനി രൂപ ഓകരക്ടോ വര്ഷവുത്വം രക്ടോജഖ്യത്തനിചന്റെ
ഖജനക്ടോവനികലയ്ക്കവ്  ലക്ടോഭമക്ടോയനി  അടെയ്ക്കുന  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളുചടെ
ലക്ടോഭവനിഹേനിതത്വം  കകേക്ടോര്പ്പെകററ്റുകേളുചടെ  അക്കേഗൗണ്ടുകേളനികലയ്ക്കവ്  നല്കുനതക്ടോകണക്ടോ
കദശശയത  എനവ്  വഖ്യകമക്ടോക്കേക്ടോന്  അവര്  ബക്ടോദ്ധഖ്യസരക്ടോണവ്.  വലനിയ
കപക്ടോരക്ടോട്ടങ്ങളുചടെയുത്വം  സമരങ്ങളുചടെയുചമക്ടോചക്കേ  ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണവ്  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
സക്ടോപനങ്ങള്  ഇനഖ്യയുചടെ  അഭനിമക്ടോനസത്വംഭങ്ങളക്ടോയനി  ഉയര്നതവ്.  നമ്മുചടെ
രക്ടോജഖ്യത്തനിചന്റെ  ചെരനിതത്വം  അതക്ടോണവ്.  ഞക്ടോന്  അതനിചന്റെ  മറവ്  വനിശദക്ടോത്വംശങ്ങളനി
കലയ്ചക്കേക്ടോനത്വം  കപക്ടോകുനനില്ലെ.  സതക്ടോതനഖ്യത്തനിനുകശഷത്വം  വഖ്യവസക്ടോയങ്ങളുചടെ
അടെനിത്തറയക്ടോയ  ഉരുക്കേവ്  നനിര്മനിക്കുനതനിനുകവണനി  ആദഖ്യമക്ടോയനി  ശമനിചകപ്പെക്ടോള്,
ഭനിലക്ടോയവ്  ഉരുക്കേവ്  നനിര്മക്ടോണ  ശക്ടോലയുചടെ  നനിര്മക്ടോണത്വം  രക്ടോജഖ്യത്തനിചന്റെ  പ്രധക്ടോന
ചെരനിതമക്ടോയനി  മക്ടോറുനതവ്  അനവ്  ആകഗക്ടോളതലത്തനില്  ലഭനിച  സഹേക്ടോയങ്ങളുചടെ
അടെനിസക്ടോനത്തനിലക്ടോണവ്.   ഇനഖ്യയുചടെ  പ്രഥമ പ്രധക്ടോനമനനി പണ്ഡനിറവ്  ജവഹേര്ലക്ടോല്
ചനഹ്റു ബനിട്ടനനിലത്വം ഫക്ടോന്സനിലത്വം കപക്ടോയനി സഹേക്ടോയമഭഖ്യര്തനിചചങനിലത്വം സക്ടോകങതനികേ/
സക്ടോമ്പത്തനികേ സഹേക്ടോയത്വം നല്കേക്ടോന്  അവര് തയ്യക്ടോറക്ടോയനില്ലെ.   എനക്ടോല് കസക്ടോവനിയറവ്
യൂണനിയനക്ടോണവ് അതനിനക്ടോവശഖ്യമക്ടോയ എല്ലെക്ടോ സഹേക്ടോയങ്ങളുത്വം നല്കേനിയതവ്. ഇനവ് ഭനിലക്ടോയവ്
ഉരുക്കേവ്  നനിര്മക്ടോണശക്ടോല  രക്ടോജഖ്യത്തനിചന്റെ   അഭനിമക്ടോനസത്വംഭമക്ടോയനി  നനില്ക്കുകേയക്ടോണവ്.
മലയക്ടോളനിയക്ടോയ എത്വം.  ചകേ.  ചകേ.  നക്ടോയര് ഈ സക്ടോപനത്തനിചന്റെ നനിര്മക്ടോണവുമക്ടോയനി
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ബനചപ്പെട്ടുണക്ടോയ  കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്  വളചര  മകനക്ടോഹേരമക്ടോയനി  അകദ്ദേഹേത്തനിചന്റെ
ആത്മകേഥയനില്  വനിവരനിക്കുനണവ്.  ആ  തരത്തനില്  നമ്മുചടെ  രക്ടോജഖ്യത്തനിചന്റെ
അഭനിമക്ടോനമക്ടോയനിട്ടുള്ള ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങചള യക്ടോചതക്ടോരു വനികവചെനവുമനില്ലെക്ടോചത
വനിറ്റുതുലയ്ക്കുനതവ്  ഒരുതരത്തനിലത്വം അത്വംഗശകേരനിക്കേക്ടോന് കേഴനിയുനതല്ലെ. ഇവനിചടെ കനരചത്ത
ശശ.  എസവ്.  ശര്മയുത്വം  ശശ.  ചചഹേബനി  ഈഡനുത്വം  ചൂണനിക്കേക്ടോണനിചതവ്
വസ്തുതക്ടോപരമക്ടോയ കേക്ടോരഖ്യങ്ങളക്ടോണവ്.  ചകേക്ടോചനി കേപ്പെല്നനിര്മക്ടോണശക്ടോല തനപ്രധക്ടോനമക്ടോയ
ഒരു  സലത്തക്ടോണവ്  സനിതനി  ചചെയ്യുനതവ്.  എല്ലെക്ടോതരത്തനിലള്ള  സക്ടോകങതനികേ
ചചവദഗ്ദ്ധഖ്യമുള്ളവരുത്വം  സത്വംവനിധക്ടോനങ്ങളുത്വം  അവനിചടെയുണവ്.   എനനിട്ടുത്വം  എനനിനക്ടോണവ്
അവനിടെചത്ത  25  ശതമക്ടോനത്വം  ഓഹേരനി  വനിറ്റുതുലയ്ക്കക്ടോന്  ശമനിക്കുനചതനവ്  ഇനനിയുത്വം
വനിശദശകേരനിചനിട്ടനില്ലെ. 

ഈ പ്രകമയത്തനില് ചൂണനിക്കേക്ടോണനിക്കുന മചറക്ടോനവ് രക്ടോജഖ്യചത്ത പ്രമുഖ രക്ടോസവസ്തു
ഉത്പക്ടോദകേരക്ടോയ  HOCL-ചന്റെ  കേക്ടോരഖ്യമക്ടോണവ്.   HOCI-ചന്റെ കകേരളത്തനിചല യൂണനിറവ്
ലക്ടോഭകേരമക്ടോയനിരുന.  മഹേക്ടോരക്ടോഷയനിചല  യൂണനിറവ്  നഷ്ടത്തനിലക്ടോയനിരുന
പ്രവര്ത്തനിചനിരുനതവ്. ഇവനിടെചത്ത ലക്ടോഭത്വം അവനിചടെ ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി ചചെലവഴനിക്കുകേയുത്വം
ഇവനിചടെ  ലക്ടോഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ഈ  സക്ടോപനചത്ത  നശനിപ്പെനിക്കേക്ടോന്
ശമനിക്കുകേയുത്വം  ചചെയതവ്  ഒരുതരത്തനിലത്വം  അത്വംഗശകേരനിക്കേക്ടോന്  കേഴനിയുനതല്ലെ.  ചകേക്ടോചനി
കേപ്പെല്നനിര്മക്ടോണശക്ടോല,  തുറമുഖത്വം അതുകപക്ടോചല നനക്ടോയനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന കകേന്ദ്ര
ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങള്,  നവരത  സക്ടോപനങ്ങള്  ഉള്ചപ്പെചടെയുള്ളവയുചടെ
വലനിയ   കതക്ടോതനിലള്ള  ഫണവ്  നമ്മുചടെ  ഖജനക്ടോവനികലയ്ക്കവ്  വരുകമ്പക്ടോള്  അതനിചന
പനിന്തുണയ്ക്കക്ടോനക്ടോണവ് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെവ് തയ്യക്ടോറക്ടോകകേണതവ്.   പകക്ഷ  പ്രധക്ടോനമനനിയുത്വം
അകദ്ദേഹേത്തനിചന്റെ  പക്ടോര്ട്ടനിയുചടെയുത്വം  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെയുത്വം  കനതൃതതത്തനിലള്ള  നശതനി
ആകയക്ടോഗുചമക്ടോചക്കേ  ശമനിക്കുനതവ്  ഈ  സക്ടോപനങ്ങചള  എങ്ങചന  വനിറവ്   ഓഹേരനി
സതകേക്ടോരഖ്യവഖ്യകനികേള്ക്കേവ്  ചകേക്ടോടുത്തവ്  അവചര  തൃപ്തനിചപ്പെടുത്തക്ടോചമനക്ടോണവ്.
സന്തുഷ്ടരക്ടോകകേണതവ്  അദക്ടോനനിയുത്വം  അത്വംബക്ടോനനിയുമല്ലെ.  ഈ  നക്ടോട്ടനിചല  പക്ടോവചപ്പെട്ട
ജനങ്ങളക്ടോണവ്.  ശശ.  നകരന്ദ്ര കമക്ടോദനിയുചടെ പക്ടോര്ട്ടനിക്കുകവണനി സനിന്ദക്ടോബക്ടോദവ് വനിളനിക്കുന,
അകദ്ദേഹേത്തനിചന്റെ ഗവണ്ചമന്റെനിചന ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന് കവണനി പ്രവര്ത്തനിച ആളുകേളുചടെ
തക്ടോല്പ്പെരഖ്യത്വംകപക്ടോലത്വം  തകേര്ക്കുന  വനിധത്തനില്  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങചള
സതകേക്ടോരഖ്യവത്കേരനിക്കേക്ടോനുള്ള ശമചത്ത ഒരുതരത്തനിലത്വം നഖ്യക്ടോയശകേരനിക്കേക്ടോന് കേഴനിയനില്ലെ.
രക്ടോഷശയത്തനിനതശതമക്ടോയ ഐകേഖ്യത്തനിലൂചടെയക്ടോണവ്  കകേരള  ജനതയ്ക്കവ്  ചകേക്ടോചനി  കേപ്പെല്
നനിര്മക്ടോണശക്ടോല കനടെനിചയടുക്കേക്ടോന് കേഴനിഞതവ്.  നനിരവധനി കപക്ടോരക്ടോട്ടങ്ങളനിലൂചടെയക്ടോണവ്
അതനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനമക്ടോരത്വംഭനിചതവ്.  ആ  സന്ദര്ഭത്തനില്  ഇത്തരത്തനില്  സത്വംസക്ടോന
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നനിയമസഭ  ഏകേകേണമക്ടോയനി  ഒരു  പ്രകമയത്വം  ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്  തശരുമക്ടോനനിചതവ്
എന്തുചകേക്ടോണ്ടുത്വം  ഉചെനിതമക്ടോയനി.  മുചമ്പക്ടോചക്കേ   കകേരളത്തനിലണക്ടോയനിരുന  ഒരക്ടോകക്ഷപത്വം
ഏതവ്  സക്ടോപനത്വം  തുടെങ്ങനിയക്ടോലത്വം  ചകേക്ടോടെനിപനിടെനിക്കുനചവനക്ടോണവ്.  കകേരളത്തനില്
ഏചതങനിലചമക്ടോരു  സക്ടോപനത്വം  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചടെ   സമരത്വംകേക്ടോരണത്വം  അടെചപൂട്ടുന
സനിതനിയനില്ലെ.  ഇനവ് ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനി സത്വംഘടെനകേളുത്വം ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുത്വം സക്ടോപനങ്ങചള
നനിലനനിര്ത്തക്ടോന്  പരമക്ടോവധനി  കസവനങ്ങള്  ചചെയ്യക്ടോന്  തയ്യക്ടോറക്ടോണവ്.  ഒറചപ്പെട്ട
കേക്ടോരഖ്യങ്ങളനില്ലെ  എനല്ലെ.   പകക്ഷ ചപക്ടോതുവക്ടോയനി  കട്രേഡവ്  യൂണനിയന്  പ്രസക്ടോനങ്ങള്-
സനി.ചഎ.ടെനി.യു,  എ.ചഎ.ടെനി.യു.സനി.,  ചഎ.എന്.ടെനി.യു.സനി.  എനനിവയനികലതക്ടോചണങനിലത്വം
ഈ  ഒരു  ചപക്ടോതുകേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടെവ്  കേക്ടോണുനണവ്.  അതുചകേക്ടോണവ്  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചടെ
അനക്ടോവശഖ്യമക്ടോയനിട്ടുള്ള സമരങ്ങള് കേക്ടോരണമക്ടോണവ്  സക്ടോപനങ്ങള് അടെചപൂട്ടുനചതനവ്
ആര്ക്കുത്വം  പറയക്ടോന്  കേഴനിയനില്ലെ.  അതുകപക്ടോചല  തചന   ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  കസവനത്വം
ചചെയ്യക്ടോത്തതുചകേക്ടോണക്ടോണവ് സക്ടോപനങ്ങള്  നഷ്ടത്തനിലക്ടോകുനചതനത്വം പറയക്ടോന് പറനില്ലെ.
ചകേ.എസവ്.ആര്.ടെനി.സനി.  നഷ്ടത്തനിലക്ടോചണനവ്  മു മ്പവ്  സനിരമക്ടോയനി  പറയുമക്ടോയനിരുന.
ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചടെ കമലക്ടോണവ് കുറത്വം മുഴുവന് ആകക്ഷപനിക്കുനതവ്.  ബസവ് നനിര്ത്തനില്ലെ,
ജനങ്ങകളക്ടോടെവ്  കമക്ടോശമക്ടോയനി ചപരുമക്ടോറുത്വം എചനക്ടോചക്കേ പറയുമക്ടോയനിരുന.  പകക്ഷ ഇനവ്
അങ്ങചനയല്ലെ.  ഇനവ്  ചകേ.എസവ്.ആര്.ടെനി.സനി.  ബസവ്  നനിര്ത്തനി  ആളുകേചള
വനിളനിചകേയറ്റുന  സനിതനി  യുണക്ടോയനിരനിക്കുന.  ആ  തരത്തനില്  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചടെ
ചപക്ടോതുകബക്ടോധത്തനില്  വലനിയ  മക്ടോറത്വം  വനനിട്ടുണവ്.  ഇനനിയുത്വം  മക്ടോറത്വം  വകരണ
ഘടെകേങ്ങളുണക്ടോകേക്ടോത്വം.  ഇനവ്  ലക്ടോഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന   സക്ടോപനങ്ങള്കപക്ടോലത്വം
കേചയ്യക്ടോഴനിഞചകേക്ടോണവ്,  അതനിചന്റെ  ലക്ടോഭത്വം  തങ്ങളുചടെ  ഇഷ്ടക്കേക്ടോര്ക്കേവ്  ലഭനിക്കേണചമന
രശതനിയക്ടോണവ്  കേക്ടോണുനതവ്.     നമ്മുചടെ ഖജനക്ടോവനികലയ്ക്കവ്  വരുന കകേക്ടോടെനിക്കേണക്കേനിനവ്
രൂപ, അതനിചന്റെ കേണചക്കേല്ലെക്ടോത്വം ഇവനിചടെയുണവ്. ഓകരക്ടോ വര്ഷവുത്വം ഇനഖ്യയുചടെ നവരത
സക്ടോപനങ്ങള് ഉള്ചപ്പെചടെ ലക്ടോഭത്തനിലള്ള ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോസക്ടോപനങ്ങള് എത കകേക്ടോടെനി
രൂപയക്ടോണവ്  നമ്മുചടെ  ഖജനക്ടോവനികലയ്ക്കവ്  നല്കുനതവ്.  അതകല്ലെ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കേക്ടോര്
കേക്ടോകണണതവ്;  ലക്ടോഭത്തനിലള്ള  ഈ  സക്ടോപനങ്ങചള  സതകേക്ടോരഖ്യവഖ്യകനികേള്ക്കേവ്
ചകേക്ടോടുക്കേക്ടോനുള്ള  തക്ടോല്പ്പെരഖ്യത്വം  അവര്ക്കേക്ടോണവ്.  ചകേക്ടോചനി  കേപ്പെല്നനിര്മക്ടോണശക്ടോലയ്ക്കവ്
തുലഖ്യമക്ടോയ  ഒരു സക്ടോപനത്വം  ഇനഖ്യയനിലനില്ലെ.  അതനിചന്റെ  ഓഹേരനി  എടുക്കുകേ,  അതനില്
പങക്ടോളനിത്തത്വം  വഹേനിക്കുകേ,  അതനിചന്റെ  കനതൃതതതലങ്ങളനികലക്കേവ്  വരനികേ,   ലക്ടോഭത്വം
ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുകേ എന സതകേക്ടോരഖ്യ മുതലക്ടോളനിമക്ടോരുചടെ തക്ടോല്പ്പെരഖ്യത്തനിനവ് വനികധയമക്ടോയനി
ലക്ടോഭത്തനിലള്ള  സക്ടോപനങ്ങള്  വനിറ്റുതുലയ്ക്കുനതവ്  ഒരുതരത്തനിലത്വം  അത്വംഗശകേരനിക്കേക്ടോന്
കേഴനിയുനതല്ലെ.  കകേരള  ജനതയുചടെ  മനസവ്  ഒനക്ടോചകേ  ഈ  പ്രകമയത്തനിചനക്ടോപ്പെത്വം
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ഉണക്ടോകുചമനവ്  ഞക്ടോന്  പ്രതശക്ഷനിക്കുന.  ശശ.  എസവ്.  ശര്മ  അവതരനിപ്പെനിച
പ്രകമയചത്ത  ഞക്ടോന് ഒരനിക്കേല്ക്കൂടെനി പനിനക്ടോങ്ങുന. 

ശശ  .    എത്വം  .    രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന്:  സര്,  ചകേക്ടോചനിയനിചല  കകേന്ദ്ര  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
സക്ടോപനങ്ങളക്ടോയ  ഷനിപ്പെവ് യക്ടോര്ഡനിചന്റെ ഓഹേരനി വനിറഴനിക്കേക്ടോനുത്വം  എചവ്.  ഒ.  സനി.  എല്.
അടെചപൂട്ടക്ടോനുമുള്ള  നശക്കേത്തനിചനതനിചര  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  എസവ്.  ശര്മ  ഇവനിചടെ
അവതരനിപ്പെനിച പ്രകമയചത്ത  പനിനക്ടോങ്ങുന. 

ഇതവ് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ഒരു നയത്തനിചന്റെ പ്രശ്നമക്ടോണവ്. കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെവ്
ചപക്ടോതുകമഖലയുചടെ പണത്വംചകേക്ടോണവ് കകേക്ടോര്പ്പെകററ്റുകേചള രക്ഷനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  കമക്ടോകഡണ്
ബഡവ് മുതല്  കഹേക്ടോട്ടലകേള്വചര സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേരണത്തനിചന്റെ മറവനില് തുച്ഛേവനിലയ്ക്കവ്
വനിറ്റുനശനിപ്പെനിച  കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോര്  നടെപടെനി  ജനങ്ങളക്ടോരുത്വം  മറനനിട്ടനില്ലെ.  വക്ടോജ്കപയനി
സര്ക്കേക്ടോര്  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോസക്ടോപനങ്ങചള  വനില്ക്കേക്ടോന്  പ്രകതഖ്യകേ  വകുപ്പു
തചനയുണക്ടോക്കേനി.  ഇവനിചടെ   ശശ.  ചചഹേബനി ഈഡന് പറഞതുകപക്ടോചല അതനിനവ്
ശശ.  അരുണ്  ഷൂരനിചയ പ്രകതഖ്യകേമക്ടോയനി  നനികയക്ടോഗനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.   മന്കമക്ടോഹേന്
സനിത്വംഗവ്  സര്ക്കേക്ടോരുത്വം  ശകമക്ടോയ  സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേരണത്തനിചന്റെ  പക്ടോതയക്ടോണവ്
പനിന്തുടെര്നതവ്.  ഈ രണ്ടുകൂട്ടരുത്വം പനിന്വക്ടോങ്ങനിയതനിനുകശഷത്വം അവചര  പനിനനിലക്ടോക്കേനി
ചകേക്ടോണക്ടോണവ്  'കമയ്ക്കവ്  ഇന്  ഇന്ഡഖ്യ'  മുദക്ടോവക്ടോകേഖ്യവുമക്ടോയനി  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  ഇനഖ്യന്
പ്രധക്ടോനമനനിയുചടെ  രത്വംഗപ്രകവശത്വം.  കകേന്ദ്ര  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളുചടെ
ഓഹേരനികേള് വനിറഴനിക്കേക്ടോനുത്വം സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേരനിക്കേക്ടോനുത്വം അടെചപൂട്ടക്ടോനുമുള്ള നനിര്കദ്ദേശത്വം
ബഡ്ജറവ് പ്രസത്വംഗത്തനിലക്ടോണവ് കകേന്ദ്ര ധനകേക്ടോരഖ്യ വകുപ്പുമനനി ശശ. അരുണ് ചജയ്റവ് ലനി
പ്രഖഖ്യക്ടോപനിചതവ്.  ഇതവ്  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കേക്ടോനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശത്വം  സമര്പ്പെനിക്കേക്ടോന്  നശതനി
ആകയക്ടോഗവ്-ചന  ചുമതലചപ്പെടുതകേയക്ടോണുണക്ടോയതവ്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെവ്
ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങചള  മൂനവ്  കമഖലകേളക്ടോയനി  തനിരനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.
തനപരമക്ടോയനി  വനില്പ്പെന  നടെകത്തണവ,  ഓഹേരനി  വനില്പ്പെന  നടെത്തനി
സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേരനികക്കേണവ,  അടെചപൂകട്ടണവ എനനിവയക്ടോണതവ്.  നശതനി ആകയക്ടോഗവ്
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നടെപ്പെനിലക്ടോയക്ടോല്  26  കകേന്ദ്ര  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളക്ടോണവ്
അടെചപൂട്ടചപ്പെടുനതവ്.  32  എണ്ണത്വം  സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേരനിക്കേചപ്പെടെക്ടോന്  കപക്ടോവുകേയക്ടോണവ്.
ശശ.  നകരകന്ദ്ര കമക്ടോദനി  വനതനിനുകശഷത്വം ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  ഓഹേരനികേള്  വനിറഴനിക്കുന
കേക്ടോരഖ്യത്തനില്  തശവ്ര  നനിലപക്ടോടെക്ടോണവ്  സതശകേരനിക്കുനതവ്.  ഏകേകദശത്വം  53,000  കകേക്ടോടെനി
രൂപയുചടെ ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ ഓഹേരനി ഇതനിനകേത്വം വനിറഴനിച.  കലക്ടോകേമക്ടോചകേ സക്ടോമ്പത്തനികേ
പ്രതനിസനനിയനില് തകേര്നടെനിഞകപ്പെക്ടോള് രക്ടോജഖ്യത്വം പനിടെനിചനനിനതവ് തനപ്രധക്ടോനമക്ടോയ
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ചപക്ടോതുകമഖലയനിചല  പനിന്ബലത്വം  ചകേക്ടോണ്ടുമക്ടോതമക്ടോണവ്.  ഈ  സക്ടോപനങ്ങചള
വനിറ്റുതുലയ്ക്കക്ടോനുള്ള  തശരുമക്ടോനത്വം  രക്ടോജഖ്യതക്ടോല്പ്പെരഖ്യത്തനിനവ്  വനിരുദ്ധമക്ടോണവ്.   നശതനി
ആകയക്ടോഗവ്-ചന്റെ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് ഏറവുത്വം പ്രതനികൂലമക്ടോയനി ബക്ടോധനിക്കുനതവ് കകേരളചത്ത
ആയനിരനിക്കുത്വം.  പുതനിയ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുചടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  FACT  സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേ
രനിക്കേചപ്പെടുകേയുത്വം  HMT  അടെചപൂട്ടുകേയുത്വം  ചചെയക്ടോല്  കകേരളത്വം  കേടുത്ത
പ്രതനിസനനിയനിലക്ടോകുത്വം.  ലക്ടോഭത്തനിലള്ള ഷനിപ്പെവ് യക്ടോര്ഡവ് ഓഹേരനി വനിറഴനിക്കേക്ടോനുത്വം  HOCL
അടെചപൂട്ടക്ടോനുമുള്ള തശരുമക്ടോനത്വം ഇതനികനക്ടോടെവ്  കചെര്തവക്ടോയനിക്കേക്ടോന് നമുക്കേവ് കേഴനിയണത്വം.
കലക്ടോകേത്തനിചല  ഏറവുത്വം  വലനിയ  കേല്ക്കേരനി  കേമ്പനനിയക്ടോണവ്  ചപക്ടോതുകമഖലയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന കകേക്ടോള് ഇനഖ്യക്ടോ ലനിമനിറഡവ്. രക്ടോജഖ്യത്തനിചന്റെ കേല്ക്കേരനി ലഭഖ്യതയുചടെ 80
ശതമക്ടോനത്തനിലധനികേത്വം  നനിയനനിക്കുനതവ്  ഈ  സക്ടോപനമക്ടോണവ്.  ഇതനിചന്റെ  ഓഹേരനി
കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോര്  വനിറഴനിച.  മഹേക്ടോരത  അത്വംഗശകേക്ടോരമുള്ള  കേമ്പനനികേള്
ചപക്ടോതുകമഖലയനില്  ഏചഴണ്ണമക്ടോണുള്ളതവ്.  എണ്ണ,  പ്രകൃതനിവക്ടോതകേത്വം  എനനിവയുചടെ
ഖനന-വനിപണന  രത്വംഗങ്ങളനില്  ആധനിപതഖ്യമുള്ള  ONGC-യക്ടോണവ്  കകേന്ദ്ര
ഗവചണ്മെന്റെനിചന്റെ  കേചവടെക്കേണ്ണനില്ചപ്പെട്ട  മചറക്ടോരു  സക്ടോപനത്വം.  ക്രൂഡവ്  ഓയനിലനിചന്റെ
സത്വംസരണവുത്വം വനിപണനവുത്വം അനുബനപ്രവര്ത്തനങ്ങളുത്വം നടെതന സക്ടോപനമക്ടോണവ്
ഇനഖ്യന് ഓയനില് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്. 7,019  കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോണവ് കേഴനിഞ വര്ഷചത്ത
ആ  സക്ടോപനത്തനിചന്റെ  ലക്ടോഭത്വം.  അതുകപക്ടോചല  ജലചചവദക്യുകതക്ടോലക്ടോദന  രത്വംഗചത്ത
ചമചചപ്പെട്ട സക്ടോപനമക്ടോണവ് NHPC [National Hydroelectric Power Corporation
Limited  (India)].   ചചവദക്യുതനി  ഉല്പ്പെക്ടോദന-വനിതരണ  രത്വംഗത്തവ്  സക്ടോപനങ്ങളുചടെ
ധനപരമക്ടോയ  ആവശഖ്യങ്ങള്  നനിറകവറനിചക്കേക്ടോ  ടുക്കേക്ടോനക്ടോയനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  പവര്
ഫനിനക്ടോന്സവ്   കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  ലനിമനിറഡവ്  കേഴനിഞ  സക്ടോമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്വം  21,500
കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  വരുമക്ടോനവുത്വം  5,400  കകേക്ടോടെനി  രൂപയ്ക്കവ്  മുകേളനില്
ലക്ടോഭവുമുണക്ടോക്കേനിയനിട്ടുള്ള ഒരു സക്ടോപനമക്ടോണവ്.  ഇചതല്ലെക്ടോമക്ടോണവ് ഇവരുചടെ അടുത്ത ഇര.
വനിശക്ടോഖപട്ടണത്വം കകേന്ദ്രമക്ടോയനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന Rashtriya  Ispat  Nigam  Ltd-ചന്റെ
ഓഹേരനിമൂലധനത്തനിചന്റെ 10 ശതമക്ടോനത്വം ഇതനിനകേത്വം വനിറ്റുകേഴനിഞ. യു.പനി. സര്ക്കേക്ടോരനിനവ്
25  ശതമക്ടോനവുത്വം  കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോരനിനവ്   75  ശതമക്ടോനവുത്വം  ഓഹേരനി  പങക്ടോളനിത്തമുള്ള
യു.പനി.-യനിചല  ചതഹ് രനി  ചചഹേകഡ്രേക്ടോ ചഡവലവപവ് ചമന്റെവ്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് ലനിമനിറ ഡവ്,
അതുകപക്ടോചല  ററല്  ഇലക്ട്രേനിഫനികക്കേഷന്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  ലനിമനിറഡവ്,  ഹേനിന്ദുസക്ടോന്
എയ്കറക്ടോകനക്ടോട്ടനികവ്  ലനിമനിറഡവ്  എനനിങ്ങചന  മഹേക്ടോരത  അത്വംഗശകേക്ടോരമുള്ളതുത്വം  വന്
ലക്ടോഭമുണക്ടോക്കുനതുമക്ടോയ  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോസക്ടോപനങ്ങളക്ടോണവ്  ചസയനിലനിനവ്
വചനിരനിക്കുനതവ്.  തുറമുഖങ്ങളുത്വം  കേടെലത്വം  കകേക്ടോര്പ്പെകററവ്  കേമ്പനനികേള്  വനികദശ
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കുത്തകേകേള്ക്കേവ്  അടെനിയറവവ്  വചനിരനിക്കുന  സനിതനിവനികശഷമക്ടോണവ്  നമള്
അഭനിമുഖശകേരനിക്കുനതവ്.  ഓഹേരനികേള്  സക്ടോധക്ടോരണക്കേക്ടോരക്ടോയ  നനികക്ഷപകേര്ക്കേവ്
വചനശട്ടുനചവനക്ടോണവ് നകരന്ദ്ര കമക്ടോദനിയുചടെ കനതൃതതത്തനിലള്ള കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
പുതനിയ ഭക്ടോഷഖ്യത്വം.  2  ലക്ഷത്വം രൂപവചര നനികക്ഷപനിക്കേക്ടോന് കേഴനിയുനവചര റശചട്ടയനില്
നനികക്ഷപകേരക്ടോയനി  കേണക്കേക്ടോക്കുചമനത്വം  പറയുന.   എനക്ടോല്  കലലത്തനില്  വയ്ക്കുന
ഓഹേരനികേളുചടെ  20  ശതമക്ടോനത്വം  മക്ടോതമക്ടോണവ്  ഇത്തരക്കേക്ടോര്ക്കേവ്  കേനിട്ടുനതവ്.  ഇതുതചന
കുത്തകേ സതകേക്ടോരഖ്യ കേമ്പനനികേളുചടെ ബനിനക്ടോമനികേള് കേക്ടോകലക്കൂട്ടനി കേയ്യടെക്കേനിയനിട്ടുണക്ടോകുത്വം.
തനപ്രധക്ടോന ഓഹേരനി  വനില്പ്പെനയുചടെ  കപരനില്  22  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങള്
സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേരനിക്കേക്ടോന് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെവ്  തശരുമക്ടോനനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.   സ്റ്റശല്
അകതക്ടോറനിറനി  ഓഫവ്  ഇനഖ്യയുചടെ  കസലത്വം,  ദുര്ഗക്ടോപൂര്,  ഭദക്ടോവതനി  ശക്ടോലകേള്,  ഇനഖ്യന്
ഓയനില്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷചന്റെ  അനുബന  സക്ടോപനങ്ങള്,  ചഹേലനികകേക്ടോപ്ടര്
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  ഓഫവ്  ഇനഖ്യ,  സനിമന്റെവ്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  ലനിമനിറഡവ്,  ചഹേവനി
എഞനിനശയറനിത്വംഗവ് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് ലനിമനിറഡവ്,  ചസന്ട്രേല് ഇലകക്ട്രേക്ടോണനികവ്  ലനിമനിറഡവ്
തുടെങ്ങനിയ കേമ്പനനികേചളല്ലെക്ടോത്വം സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേരനിക്കുകേയക്ടോണവ്. 

നമ്മുചടെ സത്വംസക്ടോനചത്ത  117  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങളനില്  77  എണ്ണവുത്വം
വന്  നഷ്ടത്തനിലക്ടോചണന  കേക്ടോരഖ്യവുത്വം  ഈ  അവസരത്തനില്  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണവ്.
ബമ്മ്യൂകറക്ടോ ഓഫവ് പബനികേവ് എന്റെര്കപ്രസസനിചന്റെ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടവ് ഇതക്ടോണവ് വഖ്യകമക്ടോക്കുനതവ്.
കസ്റ്ററവ്  പബനികേവ്  ചസകര്  ആന്റെവ്  ഓകട്ടക്ടോണമസവ്  കബക്ടോഡശസവ്  ഓഫശകസഴവ്
ചഫഡകറഷന് (SPATO) തയ്യക്ടോറക്ടോക്കേനിയ ഒരു പ്രകതഖ്യകേ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുണവ്. കകേരളത്തനിചല
ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോസക്ടോപനങ്ങളുചടെ നഷ്ടത്വം  2,030  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോയനി  വര്ദ്ധനിച.   മുന്
വര്ഷചത്തക്കേക്ടോള്  മൂനവ്  ഇരട്ടനികയക്ടോളമക്ടോയക്ടോണവ്  കേണക്കേക്ടോക്കേചപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതവ്.  അഞവ്
വര്ഷചത്ത ഭരണത്വം കേഴനിഞവ് യു.ഡനി.എഫവ്. ഗവണ്ചമന്റെവ് പടെനിയനിറങ്ങുകമ്പക്ടോള് നമ്മുചടെ
സത്വംസക്ടോനചത്ത  അവസചയനക്ടോയനിരുന?  96  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളുചടെ
ശരക്ടോശരനി നഷ്ടത്വം 645.96 കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോയനിരുന.  ഇകത സക്ടോനത്തവ് 2010-2011-ല്
ശശ.  വനി.  എസവ്.  അചതക്ടോനന്ദചന്റെ  കനതൃതതത്തനിലള്ള  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  ഭരണത്വം
പൂര്ത്തനിയക്ടോയകപ്പെക്ടോള്  ശരക്ടോശരനി  ലക്ടോഭത്വം  292.45  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോയനിരുന.
അടെചപൂട്ടലനികലയ്ക്കുത്വം  കേടെചക്കേണനിയനികലയ്ക്കുത്വം  ചതക്ടോഴനില്  നഷ്ടത്തനികലയ്ക്കുമക്ടോണവ്
കകേരളചത്ത  യു.ഡനി.എഫവ്.  സര്ക്കേക്ടോര്  നയനിചതവ്.  എനക്ടോല്  എല്.ഡനി.എഫവ്.
അധനികേക്ടോരത്തനില്  വനകപ്പെക്ടോള്  യു.ഡനി.എഫവ്.  സര്ക്കേക്ടോര്  പൂട്ടനിയവ  ഒചനക്ടോനക്ടോയനി
തുറനവ് പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിചവ് കേടെചക്കേണനിയനില്നനിനവ് കേരകേയറനി ചതക്ടോഴനില് ഉറപ്പുവരുത്തനി
ലക്ടോഭത്തനികലയ്ക്കവ്  കകേപനിടെനിചയര്ത്തക്ടോന്  കേഴനിഞ.  കകേരളത്തനിലക്ടോചണങനില്
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യു.ഡനി.എഫവ്.  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേക്ടോലത്തവ് പുതനിയ കകേന്ദ്ര വഖ്യവസക്ടോയ സക്ടോപനങ്ങള്
തുടെങ്ങക്ടോന്  കധരഖ്യചപ്പെട്ടനിരുനനില്ലെക്ടോചയനവ്  ഞങ്ങളക്ടോരുത്വം  പറയുനതല്ലെ.
2013-ല്  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡവ്  വചവ്  മുന്  കകേന്ദ്ര  പ്രതനികരക്ടോധ  വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരുന
ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  എ.  ചകേ.  ആന്റെണനി  പ്രതനികരക്ടോധ  വകുപ്പെനിചന്റെ  ബകഹക്ടോസവ്
തുടെര്പദ്ധതനികേളുചടെ  ഉദ്ഘക്ടോടെന  കവദനിയനില്  ഒരു  പ്രസത്വംഗത്വം  നടെതകേയുണക്ടോയനി.
വലതുഭക്ടോഗത്തവ്  ഇനചത്ത  നമ്മുചടെ  പ്രനിയചപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതക്ടോവവ്  ശശ.  രകമശവ്
ചചെനനിത്തലയുത്വം  ഇടെതുഭക്ടോഗത്തവ്  കകേരളത്തനിചന്റെ  മുന്  വഖ്യവസക്ടോയവകുപ്പുമനനി
യക്ടോയനിരുന ശശ. പനി. ചകേ. കുഞക്ടോലനിക്കുട്ടനി സക്ടോഹേനിബുത്വം ഉണക്ടോയനിരുന.  ഇരുവചരയുത്വം
ഇരുത്തനിചക്കേക്ടോണവ്  ശശ.  എ.  ചകേ.  ആന്റെണനി പറഞ,  യു.ഡനി.എഫവ്.  ഭരണത്തനില്
കകേരളത്തനില് പുതനിയ കകേന്ദ്ര വഖ്യവസക്ടോയ സക്ടോപനങ്ങള് തുടെങ്ങക്ടോന് കധരഖ്യമനിചല്ലെനവ്,
എനനിട്ടവ്  ശശ.  എ.  ചകേ.  ആന്റെണനി  പ്രസത്വംഗത്വം  തുടെരുകേയക്ടോണവ്.  എല്.ഡനി.എഫവ്.
സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ  വഖ്യവസക്ടോയ  സത്വംരത്വംഭങ്ങള്ക്കേവ്  കേലവറയനില്ലെക്ടോചത  പനിന്തുണ
നല്കേനിചയനത്വം  ശശ.  ഉമന്  ചെക്ടോണനിയുചടെ  കനതൃതതത്തനിലള്ള  സര്ക്കേക്ടോര്
അധനികേക്ടോരത്തനികലറനി  ഒനര  വര്ഷത്വം  കേഴനിഞനിട്ടുത്വം  അത്തരചമക്ടോരു  അനരശക്ഷത്വം
കകേരളത്തനില്  കേക്ടോണുനനിചല്ലെനമക്ടോണവ്  അകദ്ദേഹേത്വം  ചൂണനിക്കേക്ടോട്ടനിയതവ്.  2006-2011
കേക്ടോലഘട്ടത്തനില് അനചത്ത മുഖഖ്യമനനിയക്ടോയനിരുന ശശ. വനി. എസവ്. അചതക്ടോനന്ദനുത്വം
വഖ്യവസക്ടോയ വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരുന ശശ.  എളമരത്വം കേരശമുത്വം മുന്കേചയ്യടുത്തവ് നനിരവധനി
പദ്ധതനികേള്ക്കേവ് തുടെക്കേത്വംകുറനിചചവനത്വം ശശ.  എ.  ചകേ.  ആന്റെണനി ആ കവദനിയനില്വചവ്
പ്രഖഖ്യക്ടോപനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  എല്.ഡനി.എഫവ്.  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  വഖ്യവസക്ടോയ
നയങ്ങള്ക്കുത്വം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുത്വം  അത്വംഗശകേക്ടോരത്തനിചന്റെ  സക്ടോക്ഷഖ്യപതത്തനിനുള്ള
കമചലക്ടോപ്പെക്ടോയക്ടോണവ്  കകേരളശയ  സമൂഹേത്വം  ഈ  പ്രതനികേരണചത്ത  കേക്ടോണുനതവ്.
എല്.ഡനി.എഫവ്.  ഗവണ്ചമന്റെവ്  ഇകപ്പെക്ടോള്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വനനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.
കേഴനിഞ  എല്.ഡനി.എഫവ്.  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലത്തവ്  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  വഖ്യവസക്ടോയ
സക്ടോപനങ്ങള്  സത്വംരക്ഷനിക്കേക്ടോചനടുത്ത  ധശരമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടുകേളുണവ്.   ധനപരമക്ടോയ
പുനനഃസത്വംഘടെന,  വക്ടോങ്ങല് നയത്തനിചല പരനിഷ്കക്ടോരത്വം,  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങള്
തമനിലള്ള  ഏകകേക്ടോപനത്വം,  കകേന്ദ്ര  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളുമക്ടോയുള്ള
സത്വംകയക്ടോജനത്വം,  മക്ടോകനജ് ചമന്റെനിചല  ചപക്ടോളനിചചഴുത്തവ്,  തുടെര്ചയക്ടോയ  കമക്ടോണനിററനിത്വംഗവ്,
അഴനിമതനി ഒഴനിവക്ടോക്കേക്ടോനുള്ള സുതക്ടോരഖ്യ നടെപടെനികേള് തുടെങ്ങനിയ തരത്തനിലക്ടോണവ് കേഴനിഞ
എല്.ഡനി.എഫവ്. ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ഇടെചപടെലകേള്. ഈ പക്ടോകക്കേജക്ടോണവ് കകേരളത്തനിചല
ചപക്ടോതുകമഖല  പുനരുദ്ധരനിക്കേക്ടോന്  സഹേക്ടോയനിചതവ്.   കകേരളത്തനിചല  ചപക്ടോതുകമഖല
ലക്ടോഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കുകേയുത്വം അതനിചന്റെ ലക്ടോഭത്വംചകേക്ടോണവ് പുതനിയ ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
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വഖ്യവസക്ടോയ  സത്വംരത്വംഭങ്ങള്  ആരത്വംഭനിക്കുവക്ടോനുള്ള  കനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയ  ഇടെചപടെലകേള്
നടെത്തനിയ  ഗവണ്ചമന്റെക്ടോയനിരുന  കേഴനിഞ  എല്.ഡനി.എഫവ്.  ഗവണ്ചമന്റെവ്.  ആ
അനുഭവ  സമ്പത്തനിചന്റെ  അടെനിത്തറയനില്നനിനചകേക്ടോണവ്  വരുത്വംവര്ഷങ്ങളനില്  ഏറവുത്വം
ശകദ്ധയമക്ടോയ  രശതനിയനില്  സതനത്വം  ലക്ടോഭത്തനില്നനിനത്വം  വനിപുലശകേരണത്തനിനുള്ള
മൂലധനത്വം  സതക്ടോയത്തമക്ടോക്കേക്ടോന്  ചപക്ടോതുകമഖലചയ  പ്രക്ടോപ്തമക്ടോക്കേക്ടോനുള്ള  ശമങ്ങള്  ഈ
ഗവണ്ചമന്റെവ്  ആരത്വംഭനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  എല്ലെക്ടോ  അര്തത്തനിലത്വം  മറവ്
സത്വംസക്ടോനങ്ങളനില്നനിനത്വം വഖ്യതഖ്യസമക്ടോയനി കകേരളത്തനിചല ഇടെതുപക്ഷ ജനക്ടോധനിപതഖ്യ
മുനണനി ഗവണ്ചമന്റെവ് ശകദ്ധയമക്ടോയ രശതനിയനിലള്ള ഇടെചപടെലകേള്ക്കേക്ടോണവ് കനതൃതതത്വം
ചകേക്ടോടുക്കേക്ടോന് കപക്ടോകുനതവ്.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെവ് ഏറവുത്വം ഒടുവനില് ബക്ടോങവ്സവ് കബക്ടോര്ഡവ്
ബമ്മ്യൂകറക്ടോ  എന ഒരു പദ്ധതനി മുകനക്ടോട്ടുവചനിട്ടുണവ്.   ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളുചടെ
അക്കേഗൗണനില്  നനികക്ഷപനിക്കേക്ടോന്  കേഴനിയുന  അധനികേ  പണത്വം  (ഇന്ചവസ്റ്റബനിള്
സര്പസവ്)  അവരുചടെ  കകേവശമുണവ്.   യഥക്ടോര്തത്തനില്  ചപക്ടോതുകമഖലയുചടെ
വനികേസനത്വം സര്ക്കേക്ടോര് ഉകപക്ഷനിചതുമൂലമക്ടോണവ് ഈ റനിസര്വവ്  പണത്വം ഉണക്ടോയചതന
കേക്ടോരഖ്യത്വം  കവചറയക്ടോണവ്.   അത്വംബക്ടോനനിചയകപ്പെക്ടോലള്ളവര്  വനില്ക്കേക്ടോന്  വചനിരനിക്കുന
ആസനികേള്  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  ബക്ടോങ്കുകേള്  വക്ടോങ്ങണചമനക്ടോണവ്  ബക്ടോങവ്സവ്  കബക്ടോര്ഡവ്
ബമ്മ്യൂകറക്ടോ പുതുതക്ടോയനി നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുനതവ്.  ഈ തുകേചകേക്ടോണവ് വക്ടോയ്പ തനിരനിചടെചക്ടോല്
ബക്ടോങനിചന്റെ  കേനിട്ടക്ടോക്കേടെത്വം  കുറയുചമനക്ടോണവ്  കേണക്കേക്ടോക്കേചപ്പെടുനതവ്.  സതകേക്ടോരഖ്യ
കകേക്ടോര്പ്പെകററ്റുകേചള രക്ഷചപ്പെടുത്തക്ടോനുള്ള നനിലപക്ടോടെക്ടോണവ് അതുവഴനി കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെവ്
സതശകേരനിചനിരനിക്കുനതവ്.  പരനിഷ്കക്ടോരത്തനിചന്റെ ഒനക്ടോത്വംഘട്ടത്തനില് വനിലപനിടെനിപ്പുള്ള ആസനി
കുറഞവനിലയ്ക്കവ്  കകേമക്ടോറനി  കകേക്ടോര്പ്പെകററ്റുകേചള  സഹേക്ടോയനിചവര്  ഇകപ്പെക്ടോള്
കകേക്ടോര്പ്പെകററ്റുകേളുചടെ വനില്ക്കേക്ടോചെരക്കുകേള് ചപക്ടോതുകമഖലചയചക്കേക്ടോചണടുപ്പെനിചവ് അവചര
സഹേക്ടോയനിക്കുന നനിലപക്ടോടെനികലയ്ക്കക്ടോണവ്  കപക്ടോകുനതവ്.  ചെനില പ്രമക്ടോണനിമക്ടോര് വനില്പ്പെനയ്ക്കവ്
വചനിരനിക്കുന  ആസനികേളുചടെ  കേണക്കേവ്  ഇകപ്പെക്ടോള്  പ്രസനിദ്ധശകേരനിചനിട്ടുണവ്.   അനനില്
അത്വംബക്ടോനനി  60,000  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെയുത്വം  ഗഗൗതത്വം  അദക്ടോനനി  6,000  കകേക്ടോടെനി
രൂപയുചടെയുത്വം  മകനക്ടോജവ്  ഗഗൗര്  24,000  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെയുത്വം    എല്.  എത്വം.  റക്ടോവു
25,000  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെയുത്വം  ആസനികേള്  വനില്പ്പെനയ്ക്കവ്  വചനിട്ടുള്ള  കേണക്കേക്ടോണവ്
പ്രസനിദ്ധശകേരനിചനിരനിക്കുനതവ്.  ഇരുമ്പയനിരവ്  കപക്ടോലള്ള  അസത്വംസ്കൃത  വസ്തുക്കേള്
ഖനനികേളനില്നനിനവ്  വന്കതക്ടോതനില്  കേയറനി  അയയ്ക്കുകേയുത്വം  പശക്ടോത്തല
വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി  ലക്ഷക്കേണക്കേനിനവ്  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  വക്ടോയ്പ  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
ബക്ടോങ്കുകേളനില്നനിനവ്  കകേക്ടോര്പ്പെകററ്റുകേള്ക്കേവ്  ചകേക്ടോടുക്കുകേയുത്വം  ചചെയനിട്ടുണവ്.  ഇവ
കേനിട്ടക്ടോക്കേടെമക്ടോയനി  മക്ടോറനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  കേനിട്ടക്ടോക്കേടെത്വം  വസൂലക്ടോക്കേക്ടോന്
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മക്ടോര്ഗമനില്ലെക്ടോത്തതനിനക്ടോല്  അതനിനുള്ള  വഴനിയുത്വം  കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോര്  കകേക്ടോര്പ്പെകററ്റുകേള്ക്കേവ്
ചപക്ടോതുകമഖലയുചടെ  ചചെലവനില് ഒരുക്കേനിചക്കേക്ടോടുക്കുകേയക്ടോണവ്.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
ഇത്തരത്വം നനിലപക്ടോടുകേള്ചക്കേതനിചര, ചപക്ടോതുകമഖലകയക്ടോടെവ് കേക്ടോണനിക്കുന നനികഷധക്ടോത്മകേ
നനിലപക്ടോടെനിചനതനിചര കകേരളത്വം കേക്ഷനി രക്ടോഷശയത്തനിനുത്വം എല്ലെക്ടോ ചെനിനകേള്ക്കുമതശതമക്ടോയനി
ശകമക്ടോയനി  ഒനനിചവ്  പ്രതനികേരനിക്കേക്ടോനുത്വം  ഐകേഖ്യകത്തക്ടോചടെ  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോനുത്വം
കേഴനിയണചമനക്ടോണവ്  ഇവനിചടെ  സൂചെനിപ്പെനിക്കേക്ടോനുള്ളതവ്.  വളചര  പ്രസകവുത്വം
അനനിവക്ടോരഖ്യവുമക്ടോയനി  ഇവനിചടെ  അവതരനിപ്പെനിക്കേചപ്പെട്ടനിട്ടുള്ള  ഈ  പ്രകമയചത്ത
ഒരനിക്കേല്ക്കൂടെനി പനിനക്ടോങ്ങനിചക്കേക്ടോണവ് ഞക്ടോന് അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുന.

ശശ  .    അനൂപവ് കജക്കേബവ്  : സര്,  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട എസവ്.  ശര്മ അവതരനിപ്പെനിച
ഈ ഉപകക്ഷപത്വം വളചര പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട ഒനക്ടോയനി നമ്മുചടെ മുനനില് നനില്ക്കുകേയക്ടോണവ്.
കകേരളത്തനിചന്റെ ചപക്ടോതുവക്ടോയ വനികേക്ടോരമക്ടോണവ് ഇവനിചടെ പ്രകേടെനിപ്പെനിക്കേചപ്പെടുനതവ്.  നമ്മുചടെ
സത്വംസക്ടോനചത്ത കകേന്ദ്ര ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങള് ഒചനക്ടോനക്ടോയനി അടെചപൂട്ടല്
ഭശഷണനിയനികലയ്ക്കവ്  മക്ടോറുനചവന  ഒരു  വലനിയ  യക്ടോഥക്ടോര്തഖ്യത്വം  നമ്മുചടെ  മുനനിലണവ്.
അതനിചനതനിചര  ശകമക്ടോയ  ജനകേശയകരക്ടോഷത്വം  ഉയര്നവനനിട്ടുണവ്.  ഒചത്തക്ടോരുമ
കയക്ടോചടെയുള്ള  വനികേക്ടോരത്വം  ഈ  സഭ  അതനിചനതനിചര  പ്രകേടെനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണവ്.
ചകേക്ടോചനിയനിചല  ഷനിപ്പെവ് യക്ടോര്ഡവ്  ഏറവുത്വം  പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട  ഒരു  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
സക്ടോപനമക്ടോണവ്.  അതവ്  നമ്മുചടെ  നക്ടോടെനിനവ്  മക്ടോതമല്ലെ  ഇനഖ്യയ്ക്കുതചന  അഭനിമക്ടോനമക്ടോയ
ഒനക്ടോണവ്.  വനിമക്ടോനവക്ടോഹേനിനനി  കേപ്പെല്  ഉള്ചപ്പെചടെ  നനിര്മനിചവ്  കലക്ടോകേത്തനിചലതചന
ചതരചഞടുക്കേചപ്പെട്ട കേപ്പെല്നനിര്മക്ടോണ ശക്ടോലകേളനിചലക്ടോനക്ടോയനി അതവ് മക്ടോറുകേയുണക്ടോയനി.
1,750  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  നശക്കേനിയനിരുപ്പുളള  ആ  സക്ടോപനത്തനില്  സക്ടോകങതനികേ
കവദഗ്ദ്ധഖ്യമുള്ള ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളക്ടോണവ് കജക്ടോലനിചചെയ്യുനതവ്. ലക്ടോഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന
സക്ടോപനങ്ങളുചടെ  ഓഹേരനികേള്  വനിറഴനിക്കേക്ടോനുള്ള  ഒരു  സമശപനത്വം  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  നയത്തനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  വനചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ചഷയര്
വനില്ക്കേക്ടോചത  തചന  അതനിചന പൂര്ണ്ണമക്ടോയുത്വം  ലക്ടോഭത്തനിലക്ടോക്കേക്ടോനുള്ള  അനവധനി
സക്ടോധഖ്യതകേള്  നമ്മുചടെ  മുമ്പനിലളളകപ്പെക്ടോഴക്ടോണവ്  ഷനിപ്പെവ് യക്ടോര്ഡനിചന  കപ്രവകറസവ്
ചചെയ്യക്ടോനുള്ള  നടെപടെനിയനികലയ്ക്കവ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെവ്  നശങ്ങുനതവ്.  അത്തരത്തനിലള്ള
സമശപനങ്ങള് തശര്ചയക്ടോയുത്വം എതനിര്ക്കേചപ്പെകടെണതക്ടോണവ്.  ഇതനികനക്ടോടെവ് കചെര്തതചന
എചവ്.ഒ.സനി.എല്.-ചന്റെ വനിഷയവുത്വം ഇവനിചടെ സൂചെനിപ്പെനിക്കേചപ്പെട്ടു. എചവ്.ഒ.സനി.എല്.-ചന്റെ
പ്രവര്ത്തനത്വം  ലക്ടോഭത്തനിലക്ടോക്കേക്ടോന്  കേഴനിഞചവനതവ്  ഉദക്ടോഹേരണസഹേനിതത്വം  നമ്മുചടെ
മുനനില്  നനില്ക്കുകേയക്ടോണവ്.  ബനി.പനി.സനി.എല്.-ല്നനിനത്വം  റക്ടോ-ചമറശരനിയല്സവ്
ലഭഖ്യമക്ടോക്കേനി  അതനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോയകപ്പെക്ടോള് ഒരുകകേക്ടോടെനി  രൂപയ്ക്കവ്
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മുകേളനില്  ലക്ടോഭമുണക്ടോക്കേക്ടോന്  കേഴനിഞചവനതവ്  വസ്തുതയക്ടോണവ്.  ഇതനില്നനിനവ്  കേനിട്ടനിയ
ലക്ടോഭത്വം അതനിചന്റെ മക്ടോതൃസക്ടോപനമക്ടോയ മഹേക്ടോരക്ടോഷയനികലയ്ക്കവ് മക്ടോറനി. അതവ് പ്രതനിസനനിക്കേവ്
കേക്ടോരണമക്ടോയനി.  കകേരള  സര്ക്കേക്ടോര്  തശര്ചയക്ടോയുത്വം  ഇടെചപടുനണവ്.  സര്ക്കേക്ടോര്  ഇടെചപട്ടു
ചകേക്ടോണവ് റക്ടോ-ചമറശരനിയല്സവ്  ബനി.പനി.സനി.എല്.-ല്നനിനവ്  ലഭഖ്യമക്ടോക്കുന
സക്ടോഹേചെരഖ്യമുചണങനില്  തശര്ചയക്ടോയുത്വം  അതനിചന  കൂടുതല്  ലക്ടോഭകേരമക്ടോയ  നനിലയനില്
മുകനക്ടോട്ടുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന് കേഴനിയുത്വം. ഈ രണവ് സക്ടോപനങ്ങളനില് ഒനവ് ലക്ടോഭകേരമക്ടോയനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതക്ടോണവ്.  എചവ്.ഒ.സനി.എല്.-ചന  ലക്ടോഭകേരമക്ടോക്കേനി  മക്ടോറക്ടോന്കേഴനിയുന
സക്ടോഹേചെരഖ്യമുണവ്.  ഈ  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്  കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ   സമശപനത്വം  തനികേചത്വം
ചതറക്ടോണവ്.  അതനിചനതനിചര  കൂട്ടക്ടോയ  പ്രവര്ത്തനത്വം  അനനിവക്ടോരഖ്യമക്ടോണവ്.  എനക്ടോയക്ടോലത്വം
ഇനനിവനിചടെ  അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന  ഈ  ഉപകക്ഷപത്വം  അതനിചന്റെ  എല്ലെക്ടോ
പ്രക്ടോധക്ടോനഖ്യകത്തക്ടോചടെ ഉള്ചക്കേക്ടോണ്ടുതചന ഞക്ടോനതനിചന പനിനക്ടോങ്ങുകേയക്ടോണവ്.

ശശ  .    കകേക്ടോവൂര്  കുഞകമക്ടോന്:  സര്,  ശശ.  എസവ്.  ശര്മ  അവതരനിപ്പെനിച
പ്രകമയചത്ത ഞക്ടോന് പൂര്ണ്ണമക്ടോയുത്വം പനിനക്ടോങ്ങുകേയക്ടോണവ്. 

കകേരളത്തനിചല  കകേന്ദ്ര  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങചളല്ലെക്ടോത്വം  ഇനവ്  വളചര
പ്രതനിസനനി  കനരനിട്ടുചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  കേപ്പെല്  നനിര്മക്ടോണ  ശക്ടോലയനില്
പണനിചയടുക്കുന  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചടെ  ജശവനിത  സക്ടോഹേചെരഖ്യത്വം  ദുരനിതപൂര്ണ്ണമക്ടോയനി
ചക്കേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  അകനകേക്ടോയനിരത്വം  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കേവ്  ചതക്ടോഴനില്
ചകേക്ടോടുത്തനിരുന  ഈ  മഹേത്തക്ടോയ  സക്ടോപനത്തനില്  കബക്ടോധപൂര്വ്വമക്ടോയ
ഇടെചപടെലകേളക്ടോണവ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോര്  ഇകപ്പെക്ടോള്  നടെത്തനിയനിട്ടുളളതവ്.  ബനി.ചജ.പനി.
സര്ക്കേക്ടോര്  നമ്മുചടെ  രക്ടോജഖ്യത്തവ്  എചനക്ടോചക്കേ  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വനനിട്ടുകണക്ടോ
അചനല്ലെക്ടോത്വം  വനിറഴനിക്കേലക്ടോണവ്  നടെത്തനിയനിരുനതവ്.  അക്കേക്ടോരഖ്യത്തനില്  കകേക്ടോണ്ഗസവ്
സര്ക്കേക്ടോരുത്വം പനിനനിലല്ലെ.  മുത്വംചചബ വനിമക്ടോനത്തക്ടോവളകത്തക്ടോടെവ് കചെര്നകേനിടെന ഏകേകദശത്വം
100  കകേക്ടോടെനി  രൂപ വനിലവരുന കകേന്ദ്ര ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനമക്ടോയ  Saint  Rose
Hotel  ചവറുത്വം  42  കകേക്ടോടെനി രൂപയ്ക്കക്ടോണവ് വനിറഴനിചതവ്.  ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ ശശ.  ചചഹേബനി
ഈഡന്  എത്വം.എല്.എ.  സൂചെനിപ്പെനിചതുകപക്ടോചല  അടെല്  ബനിഹേക്ടോരനി  വക്ടോജ്കപയനി
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലത്തവ്  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോസക്ടോപനങ്ങളുചടെ  കേടെയ്ക്കല്  കേത്തനി
വയ്ക്കുനതനിനുകവണനി,  അവ  വനിറഴനിക്കുനതനിനക്ടോയനി  ഒരു  മനനിതചന ഉണക്ടോയനിരുന.
നക്ടോടെനിനുതചന ആപത്തക്ടോയനി,  രക്ടോജഖ്യത്തനിനുതചന നക്ടോണകക്കേടെക്ടോയക്ടോണവ് ശശ.  അരുണ്
ഷൂരനി  അനവ്  പ്രവര്ത്തനിചനിരുനതവ്.  തനിരുവനനപുരത്വം  കകേക്ടോവളതള്ള  അകശക്ടോകേ
കഹേക്ടോട്ടല്, അതനികനക്ടോടെവ് കചെര്നകേനിടെന 100 ഏക്കേര് ഭൂമനി ഇചതല്ലെക്ടോത്വം അവര് വനിറഴനിച,
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ഒരു  സതകേക്ടോരഖ്യ  മുതലക്ടോളനിക്കേക്ടോണവ്  ചചകേമക്ടോറനിയതവ്.  സത്വംസക്ടോനത്തനിചന്റെയുത്വം
രക്ടോജഖ്യത്തനിചന്റെയുത്വം  വനികേസന  തക്ടോല്പരഖ്യങ്ങള്  മുനനില്കേണവ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോസക്ടോപനങ്ങള്  ചപക്ടോന്മുട്ടയനിടുന  തക്ടോറക്ടോവുകേളക്ടോണവ്.
സത്വംസക്ടോനത്തനികന്റെയുത്വം  കകേന്ദ്രത്തനികന്റെയുത്വം  ഖജനക്ടോവുകേളനികലക്കേവ്  ധക്ടോരക്ടോളത്വം  വരുമക്ടോനത്വം
ഉണക്ടോക്കേനിത്തരുന ഇത്തരത്വം ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങചള നനിലനനിര്കത്തണതവ് ഈ
കേക്ടോലഘട്ടത്തനിചന്റെ ആവശഖ്യമക്ടോണവ്.   ഇതനിനക്ടോയനി  ഇടെതുപക്ഷ ജനക്ടോധനിപതഖ്യ മുനണനി
സര്ക്കേക്ടോര്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെനില്  സതക്ടോധശനത്വം  ചചെലത്തണത്വം.  സര്വ്വകേക്ഷനി
സത്വംഘത്വംതചന  കപക്ടോകേണചമനക്ടോണവ്  എനനിക്കേവ്  ഈ  അവസരത്തനില്
സൂചെനിപ്പെനിക്കേക്ടോനുള്ളതവ്.  കകേരളത്തനിചല  കകേന്ദ്ര  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങള്ക്കേവ്
പരനിരക്ഷക്ടോ  പക്ടോകക്കേജവ്  ഉണക്ടോക്കേണത്വം.  അതുചണങനില് മക്ടോതകമ  ഇവചയചയല്ലെക്ടോത്വം
നനിലനനിര്ത്തനിചക്കേക്ടോണവ്  കപക്ടോകേക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുകേയുള.  FACT,  Cochin  Shipyard,
IRE,  HOC  ഇവചയല്ലെക്ടോത്വം  പൂട്ടക്ടോന്  കപക്ടോവുകേയക്ടോണവ്.  ചകേക്ടോല്ലെത്വം  ജനില്ലെയനില്  ഏറവുത്വം
കൂടുതല് ലക്ടോഭകേരമക്ടോയനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന കകേന്ദ്ര ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനമക്ടോയ IRE,
സത്വംസക്ടോന  വഖ്യവസക്ടോയ  വകുപ്പെവ്  കനതൃതതത്വം  ചകേക്ടോടുക്കുന  KMML  എനശ
സക്ടോപനങ്ങള്  ഓകരക്ടോവര്ഷവുത്വം  കകേക്ടോടെനിക്കേണക്കേനിനവ്  രൂപയക്ടോണവ്  സത്വംസക്ടോന
ഖജനക്ടോവനികലയ്ക്കവ്  എത്തനിക്കുനതവ്.  അവയുചടെ  ഇനചത്ത  സനിതനി  വളചര
ദയനശയമക്ടോണവ്.  ഞക്ടോന്  KMML-ചല  ഒരു  കമജര്  യൂണനിയചന്റെ  നനിലവനിചല  കട്രേഡവ്
യൂണനിയന്  പ്രസനിഡന്റെക്ടോണവ്.  അതുചകേക്ടോണവ്  എനനിക്കേവ്   കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്  നനക്ടോയറനിയക്ടോത്വം.
KMML,  IRE  എനനിവ  അനകേക്ടോരത്തനികലയ്ക്കവ്  കപക്ടോകുകേയക്ടോണവ്.   IRE
ആരത്വംഭനിക്കുകമ്പക്ടോള്   1551  ജശവനക്കേക്ടോര്  അവനിചടെ  പണനിചയടുത്തനിരുന.  ഇകപ്പെക്ടോള്
ചവറുത്വം  250  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  മക്ടോതമക്ടോണുളളതവ്.  നശണകേര  മുതല്  ആലപ്പുഴ-
ആറക്ടോട്ടുപുഴ  വചരയുള്ള  തശരകദശ  കമഖലയനില്  കേക്ടോണുന  കേരനിമണല്,  പ്രകൃതനി
കേനനിഞനല്കേനിയ   ധക്ടോതുസമ്പത്തക്ടോണവ്.  അതവ്  ഏറവുത്വം  കൂടുതലള്ളതവ്  ചകേക്ടോല്ലെത്വം
ജനില്ലെയനിചല നശണകേരയനിലത്വം ആറക്ടോട്ടുപുഴയനിലമക്ടോണവ്. കലക്ടോകേചത്തക്ടോരനിടെതത്വം കേക്ടോണക്ടോത്ത
ധക്ടോതുലവണങ്ങളക്ടോണവ്  അതനിലടെങ്ങനിയനിരനിക്കുനതവ്.  കമക്ടോകണക്ടോചചസറവ്,  ഇല്മചചനറവ്,
റചചട്ടല്  എനശ  അസത്വംസ്കൃത  പദക്ടോര്തങ്ങള്  അടെങ്ങനിയനിരനിക്കുന  കലക്ടോകേത്തനിചല
ഏറവുത്വം  നല്ലെ  കേരനിമണലക്ടോണവ്  നശണകേരയനിലള്ളതവ്.  അതനിചന  നശനിപ്പെനിക്കുന
നനിലപക്ടോടെക്ടോണവ്  സതശകേരനിക്കുനതവ്.  കകേരളത്തനിചല ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോസക്ടോപനങ്ങചളല്ലെക്ടോത്വം
അടെചപൂട്ടല്  ഭശഷണനി  കനരനിട്ടുചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  കകേരളത്തനിനവ്  എചനങനിലത്വം
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കേക്ടോര്  തരുനകണക്ടോ?  കകേക്ടോചവ്  ഫക്ടോകറനി,  വക്ടോഗണ്  ഫക്ടോകറനി,  പുതനിയ
ചട്രേയനിനുകേള്  ഇവചയക്ടോചക്കേ  തരക്ടോചമനപറഞനിട്ടവ്  തനനില്ലെ.  കേണത്വം  ചചെയ  കുകറ
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ചട്രേയനിനുകേള്  കകേരളത്തനികലക്കേവ്  വനിട്ടുചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ചട്രേയനിനുകേളനില്
മലയക്ടോളനികേളക്ടോണവ് ഏറവുത്വം കൂടുതല് ടെനിക്കേചറടുത്തവ് യക്ടോത ചചെയ്യുനതവ്.  തമനിഴവ് നക്ടോട്ടനിലത്വം
മറവ് അനഖ്യസത്വംസക്ടോനങ്ങളനിലത്വം 50 ശതമക്ടോനത്വം ആളുകേള് മക്ടോതകമ ടെനിക്കേചറടുത്തവ് യക്ടോത
ചചെയ്യുനള.   ഇന്ഡഖ്യന്  ചറയനില്കവയ്ക്കുള്ചപ്പെചടെ  കൂടുതല്  വരുമക്ടോനമുണക്ടോക്കേനി
തരുനതവ്  കകേരളത്തനിചല  ജനങ്ങളക്ടോണവ്.  കകേരളത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങചള ഇങ്ങചന മുച്ചൂടുത്വം നശനിപ്പെനിക്കേക്ടോനക്ടോയനി ബനി.ചജ.പനി.-യുത്വം
അതുകപക്ടോചല  നകരന്ദ്ര കമക്ടോദനിയുത്വം  ശമനിക്കേരുതവ്,  ഈ രക്ടോജഖ്യത്തനിചന്റെ  ഘക്ടോതകേനക്ടോയനി
മക്ടോറരുതവ്.  നമ്മുചടെ  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  കചെക്ടോരയുത്വം  നശരുത്വംചകേക്ടോടുത്തവ്  പടുതയര്ത്തനിയ
സഗൗധങ്ങളക്ടോണവ്  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങള്.  അചതക്ടോചക്കേയക്ടോണനിവനിചടെ
തകേര്നവശഴക്ടോന്  കപക്ടോകുനതവ്.  അതുചകേക്ടോണവ്  ഇതനിചനതനിചര  ശകമക്ടോയ
പ്രതനികേരണമുണക്ടോകേണത്വം.

IRE  പ്രവര് ത്തനിക്കുനതവ്  ചെവറയനിലത്വം  ഒറശസയനിലത്വം മണവക്ടോളക്കുറനിചനിയനിലമക്ടോണവ്.
അതനിചന്റെ  ചഹേഡവ്  ഓഫശസവ്  കബക്ടോത്വംചബയനിലക്ടോണവ്  സനിതനിചചെയ്യുനതവ്.
അവനിചടെയുളളവചരക്ടോചക്കേ  ചവള്ളക്കേക്ടോരക്ടോണവ്.  പക്ടോവചപ്പെട്ട,  തക്ടോകഴക്കേനിടെയനിലള്ള
ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേചളചയക്ടോനത്വം  അവര്  കേക്ടോണനില്ലെ.  ഈ  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
സക്ടോപനങ്ങചളല്ലെക്ടോത്വം നനിലനനിര്തനതനിനക്ടോവശഖ്യമക്ടോയ നടെപടെനി ഉണക്ടോകേണത്വം.  അതനിനവ്
സത്വംസക്ടോന  സര്ക്കേക്ടോര്  പ്രകമയത്വം  പക്ടോസക്ടോക്കേനി   കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോരനില്  സബ്മനിറവ്
ചചെയ്യണചമനവ്  മക്ടോതത്വം  ഈ  അവസരത്തനില്  പറഞചകേക്ടോണവ്  ഈ  പ്രകമയചത്ത
ഒരനിക്കേല്ക്കൂടെനി പനിനക്ടോങ്ങനിചക്കേക്ടോണവ് നനിര്തന.

ശശ  .    കമക്ടോന്സവ്  കജക്ടോസഫവ്:  സര്,  ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ  ശശ.  എസവ്.  ശര്മ
അവതരനിപ്പെനിച ഉപകക്ഷപചത്ത ഞക്ടോന് പനിന്തുണയ്ക്കുന.

ശശ.  കകേക്ടോവൂര്  കുഞകമക്ടോന്  അവസക്ടോനത്വം  പറഞനനിര്ത്തനിയതുകപക്ടോചല
കകേരളത്തനിചന്റെ ചപക്ടോതുകമഖലചയ പൂര്ണ്ണമക്ടോയുത്വം തകേര്ക്കുനവനിധത്തനിലള്ള  നനിലപക്ടോടെവ്
കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോര്  സതശകേരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  രണവ്  സക്ടോപനങ്ങചള  മക്ടോതത്വം  ബക്ടോധനിക്കുന
പ്രശ്നമക്ടോയനി  ഇതനിചന  കേക്ടോണക്ടോന്  കേഴനിയനില്ലെ.  ഒരു  നയത്തനിചന്റെ  പ്രശ്നമക്ടോയനിത്തചന
വരുകേയക്ടോണവ്.  ബനി.ചജ.പനി.  സര്ക്കേക്ടോര് സതശകേരനിചനിരനിക്കുന ഈ പുതനിയ സമശപനത്വം
നമ്മുചടെ  രക്ടോജഖ്യചത്ത  ചപക്ടോതുകമഖലചയ  തകേര്ക്കുനതക്ടോണവ്.  കകേരളത്തനിചന്റെ  ഏറവുത്വം
പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട സമ്പത്തക്ടോയനി കേരുതുന  രണവ് സക്ടോപനങ്ങളുചടെ വനിഷയമക്ടോണവ് ഇനവ്
സഭ  ചെര്ച  ചചെയ്യുനതവ്.  ചകേക്ടോചനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിചവരുന  കകേന്ദ്ര  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
സക്ടോപനമക്ടോയ കേപ്പെല് നനിര്മക്ടോണശക്ടോല നമുചക്കേല്ലെക്ടോത്വം അഭനിമക്ടോനമുണക്ടോക്കുന ഒനക്ടോണവ്.
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അതനിചന  തകേര്ക്കുന  സനിതനിയനികലയ്ക്കവ്  വരനികേയക്ടോണവ്.  അതുകപക്ടോചലതചനയക്ടോണവ്
Hindustan Organic Chemical Limited ചന്റെ കേക്ടോരഖ്യവുത്വം.  ഈ രണവ് സക്ടോപനങ്ങളുത്വം
സത്വംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള ശകമക്ടോയ ഇടെചപടെല് കകേരള നനിയമസഭ നടെതകേയക്ടോണവ്.
ഇതവ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോരനിചന  കബക്ടോധഖ്യചപ്പെടുത്തനി  അവര്  ഇകപ്പെക്ടോള്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കേനി
ചകേക്ടോണനിരനിക്കുന  ഹേനിറവ് ലനിസ്റ്റനില്നനിനത്വം  ഈ  സക്ടോപനങ്ങചള  ഒഴനിവക്ടോക്കുനതനിനുള്ള
ശമമക്ടോണവ്  നമ്മുചടെ  സത്വംസക്ടോനത്വം  നടെകത്തണതവ്.  അതനിനവ്  ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ
മുഖഖ്യമനനിയുചടെ  കനതൃതതത്തനില്,  ഞക്ടോന്  രക്ടോവനിചല  കേക്ടോര്ഷനികേ  പ്രശ്നങ്ങള്
ചൂണനിക്കേക്ടോണനിചകപ്പെക്ടോള്  പറഞതുകപക്ടോചല  ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ  പ്രതനിപക്ഷ
കനതക്ടോവടെക്കേത്വം കകേരളത്തനിചന്റെ ഒരു ചപക്ടോതുവനികേക്ടോരമക്ടോയനി ഈ പ്രശ്നങ്ങചള ഉയര്ത്തനി
ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്  ശമനിക്കുന  എനള്ളതവ്  വളചര  ശകദ്ധയമക്ടോയ  കേക്ടോരഖ്യമക്ടോണവ്.
ലക്ടോഭകേരമക്ടോയനി  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന രണവ്  സക്ടോപനങ്ങളനിചല  25  ശതമക്ടോനത്വം  ഓഹേരനി
വനില്ക്കുനചവനവ്  പറയുനതനില് ഒരു കേള്ളക്കേളനിയുണവ്.   25  ശതമക്ടോനത്വം  ഇകപ്പെക്ടോള്
വനില്ക്കുനചവനവ് പറയുന, തുടെര്നവ് ഇതവ് മുഴുവന് വനിറവ് ചചപ്രവചചറകസഷനനികലയ്ക്കവ്
കപക്ടോകുത്വം.  സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേരണമക്ടോണവ് ഇതനിചന്റെ ലക്ഷഖ്യചമന കേക്ടോരഖ്യത്തനില് യക്ടോചതക്ടോരു
സത്വംശയവുമനില്ലെ.  ചകേക്ടോചനിന്  ഷനിപ്പെവ്  യക്ടോര്ഡനിചന്റെ  കേക്ടോരഖ്യത്തനിലളള  അവരുചടെ  നഖ്യക്ടോയത്വം
ഞക്ടോന്  പരനികശക്ടോധനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  അതനില്  പറഞനിരനിക്കുനതവ്  കേപ്പെല്
നനിര്മക്ടോണശക്ടോലയനില്  ഒരു  വലനിയ  കഡക്ടോക്കേവ്  യക്ടോര്ഡവ്  നനിര്മനിക്കുനതനിനുകവണനി
കൂടുതല്  പണത്വം  ആവശഖ്യമക്ടോണവ്.  അതനിനവ്  ഓഹേരനി  വനില്ക്കേണചമനക്ടോണവ്.  ഇതവ്
കേള്ളത്തരമക്ടോണവ്,  ഇതവ്   ചപക്ടോള്ളയക്ടോയ  വക്ടോദമക്ടോചണനവ്  ചതളനിയനിക്കേക്ടോന്  ചകേക്ടോചനിന്
ഷനിപ്പെവ്  യക്ടോര്ഡവ്  തചന  സക്ടോക്ഷഖ്യത്വം  വഹേനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഇകപ്പെക്ടോള്  ലക്ടോഭത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ചകേക്ടോചനിന്  ഷനിപ്പെവ്  യക്ടോര്ഡനിചന്റെ  ഓഹേരനി  വനില്ക്കേക്ടോചതതചന
സക്ടോപനത്തനിചന്റെ സമ്പത്തവ് ഉപകയക്ടോഗനിചവ് ഏതവ് വനികേസനപ്രവര്ത്തനവുത്വം നടെത്തക്ടോന്
കേഴനിയുചമനതക്ടോണവ്  ഏറവുത്വം  പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട  കേക്ടോരഖ്യത്വം.  അവനിടെചത്ത  വനികേസന
കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്ക്കുകവണനി  ഈ  ഓഹേരനി  വനില്പ്പെനയുചടെ  ആവശഖ്യമനില്ലെ.  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടെപ്പെക്ടോക്കേക്ടോന്  ചകേക്ടോചനിന്  ഷനിപ്പെവ്  യക്ടോര്ഡനിനവ്  ആവശഖ്യമുള്ള
സമ്പതണവ്.  അതുചകേക്ടോണവ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ  കേള്ളക്കേളനി  അവസക്ടോനനിപ്പെനി
ക്കേണചമനതക്ടോണവ് ഏറവുത്വം പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട കേക്ടോരഖ്യത്വം.  നമുക്കേവ് ചപക്ടോതുകമഖലയനിചല ഈ
സക്ടോപനങ്ങള്  സത്വംരക്ഷനിക്കുനകതക്ടോചടെക്ടോപ്പെത്വം  സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേരണത്തനിചനതനിരക്ടോയ
നനിലപക്ടോടുകൂടെനി സതശകേരനികക്കേണതക്ടോയനിട്ടുണവ്.  ഇകപ്പെക്ടോള് 25  ശതമക്ടോനത്വം  ചഷയര് എന
പറഞചകേക്ടോണ്ടുവരുന  ഈ  പരനിപക്ടോടെനി  ഇവനിടെത്വംചകേക്ടോണവ്  അവസക്ടോനനിക്കുനതല്ലെ.  
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ശശ.  ചചഹേബനി  ഈഡന്  ചൂണനിക്കേക്ടോണനിചതുകപക്ടോചല  രക്ടോജഖ്യത്തനിചന്റെ  സുരക്ഷ
അപകേടെത്തനിലക്ടോകുന പ്രശ്നങ്ങളുണവ്.  സമശപത്തക്ടോയനി കനവല് കബസവ്,  കപക്ടോര്ട്ടവ് ട്രേസ്റ്റവ്,
വല്ലെക്ടോര്പ്പെക്ടോടെത്വം  കേചണയര്  ചടെര്മനിനല്  ഉള്ചപ്പെചടെയുള്ള  സക്ടോപനങ്ങളുണവ്.
ഇതനിനനിടെയനില്  ചചപ്രവചചറസവ്  ചചെയ  ഒരു  കേമ്പനനി  വനക്ടോല്,  ചകേക്ടോചനിന്  ഷനിപ്പെവ്
യക്ടോര്ഡനിചന്റെ  ആധനിപതഖ്യത്തനികലയ്ക്കവ്  വരക്ടോന്  തുടെങ്ങനിയക്ടോല്  അതവ്  രക്ടോജഖ്യത്തനിചന്റെ
സുരക്ഷചയത്തചന അപകേടെത്തനിലക്ടോക്കുചമനകേക്ടോരഖ്യത്തനില് സത്വംശയമനില്ലെ.  

Hindustan  Organic  Chemicals  Limited  ചന്റെ  ചകേക്ടോചനിയനിചല  യൂണനിറവ്
ഏറവുത്വം ലക്ടോഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിചതക്ടോണവ്. സത്വംഭവനിചതവ് എനക്ടോണവ്; നഷ്ടത്തനില് കേനിടെന
മഹേക്ടോരക്ടോഷയനിചല ചഹേഡവ് ഓഫശസവ് ലക്ടോഭത്തനിലക്ടോക്കേക്ടോന്കവണനി ഇവനിചടെയുള്ള പണത്വം
മുഴുവന്  അടെനിചമക്ടോറനി.  അകതതടെര്നവ്  ചകേക്ടോചനി  യൂണനിറവ്  പ്രതനിസനനിയനിലക്ടോയനി.
ഇകപ്പെക്ടോള് ഇവനിചടെ ശശ. അനൂപവ് കജക്കേബവ് സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയുണക്ടോയനി, ചകേക്ടോചനി യൂണനിറവ്
ചുരുങ്ങനിയ  ഒരു മക്ടോസക്കേക്ടോലത്വം ഒരു കകേക്ടോടെനി രൂപ വക്ടോയ്പചയടുത്തവ് പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിചകപ്പെക്ടോള്
ലക്ടോഭമുണക്ടോക്കേക്ടോന് സക്ടോധനിചചവനവ്.  ആ സക്ടോഹേചെരഖ്യത്തനില് നമുക്കേവ് എചവ്.ഒ.സനി.എല്.-
ഉത്വം  ലക്ടോഭകേരമക്ടോയനി  പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കേക്ടോന്  കേഴനിയുചമന  കേക്ടോരഖ്യത്തനില്  യക്ടോചതക്ടോരു
സത്വംശയവുമനില്ലെ.  ഈ  രണവ്  സക്ടോപനങ്ങളുത്വം  സത്വംരക്ഷനിക്കേചപ്പെടെക്ടോന്  കേഴനിയുന
വനിധത്തനിലള്ള  സക്ടോഹേചെരഖ്യമുണക്ടോകേണത്വം.  കകേക്ടോട്ടയത്വം  ജനില്ലെയനില്  ഇന്ഡഖ്യയനിചല,
ഏഷഖ്യയനിചലതചന  ഏറവുത്വം  കൂടുതല്  ലക്ടോഭകേരമക്ടോയനി  പ്രവര്ത്തനിചചകേക്ടോണനിരനിക്കുന
Hindustan Newsprint Limited ചനയക്ടോണവ് അടുത്ത കേത്തനി വചനിരനിക്കുനതവ്.  രണവ്
സക്ടോപനങ്ങള്ക്കുപുറകമ  ബക്ടോക്കേനി  സക്ടോപനങ്ങളുത്വം  നഷ്ടചപ്പെടെക്ടോന്  കപക്ടോവുകേയക്ടോണവ്.
Hindustan  Newsprint  Limited  ഇനവ്  ഇന്ഡഖ്യയനില്  ഏറവുത്വം  ലക്ടോഭകേരമക്ടോയനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സക്ടോപനമക്ടോണവ്.  അവനിചടെയുത്വം  സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേരണത്തനിചന്റെ
ഭശഷണനി  ഉയര്നനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  കകേരളത്തനിചന്റെ  വഖ്യവസക്ടോയ  കമഖലയനില്,
ചപക്ടോതുകമഖലയനില്  ഉയര്നവനചകേക്ടോണനിരനിക്കുന  ഈ  അപകേടെകേരമക്ടോയ,
ഗുരുതരമക്ടോയ സനിതനിവനികശഷചത്ത ചചെറുത കതക്ടോല്പ്പെനികക്കേണതക്ടോയനിട്ടുണവ്.  അതനിനവ്
കകേരളത്വം  ഒറചക്കേട്ടക്ടോയനി  നനിനചകേക്ടോണവ്  നമ്മുചടെ  ഈ  സക്ടോപനങ്ങള്
സത്വംരക്ഷനിക്കേക്ടോന്കവണനിയുള്ള  നനിലപക്ടോടെവ്  സതശകേരനിക്കുന  എനള്ളതവ്
അഭനിമക്ടോനകേരമക്ടോണവ്.  ഈ  പ്രകമയത്വം  തശര്ചയക്ടോയനിട്ടുത്വം  കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോരനികലയ്ക്കവ്
കകേരളത്തനിചന്റെ  ഒരു  ശകമക്ടോയ  ഇടെചപടെലക്ടോക്കേനി  മക്ടോറക്ടോന്  നമുക്കേവ്  കേഴനിയണത്വം.
അതനിനുള്ള തുടെര്പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കൂടെനി  ഉണക്ടോകേണചമനവ്  സൂചെനിപ്പെനിചചകേക്ടോണവ് ഞക്ടോന്
ഈ ഉപകക്ഷപചത്ത അനുകൂലനിക്കുന.
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ശശ  .   എത്വം  .   നഗൗഷക്ടോദവ്: സര്, ശശ. എസവ്. ശര്മ അവതരനിപ്പെനിച ഉപകക്ഷപചത്ത
ഞക്ടോന്  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുത്വം  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയക്ടോണവ്.  നമ്മുചടെ  നക്ടോടെനിചന്റെ  അഭനിമക്ടോനമക്ടോയനിട്ടുളള
ഷനിപ്പെവ്  യക്ടോര്ഡവ്  സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേരനിക്കുനതനിചനതനിചരയുളള  പ്രകമയമക്ടോണനിതവ്.
ഇക്കേക്ടോരഖ്യത്തനില്  എല്ലെക്ടോവരുത്വം  ഒറചക്കേട്ടക്ടോണവ്.   സ്കൂളനില്  പഠനിക്കുകമ്പക്ടോള്  കേപ്പെല്
നനിര്മക്ടോണശക്ടോല എവനിചടെയക്ടോചണചനക്ടോചക്കേ നക്ടോത്വം പഠനിചനിട്ടുളളതക്ടോണവ്.  ഇതവ് സതകേക്ടോരഖ്യ
മുതലക്ടോളനിമക്ടോരുചടെ  കേയ്യനികലയ്ക്കവ്  കപക്ടോകുന  എനളളതവ്  സക്ടോധക്ടോരണ  ഭക്ടോഷയനില്
പറഞക്ടോല് പല്ലുത്വം നഖവുത്വം ഉപകയക്ടോഗനിചവ് എതനിര്ത്തവ് കതക്ടോല്പ്പെനികക്കേണതക്ടോണവ്.  ഒരു
രക്ടോജഖ്യത്തനിചന്റെ  സക്ടോമ്പത്തനികേ  ഭദതയുചടെ  ശശകകേക്ടോവനിലക്ടോണവ്  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
സക്ടോപനങ്ങള്  എനവ്  പണ്ഡനിറവ്  ജവഹേര്ലക്ടോല്  ചനഹ്റു  പറഞനിട്ടുണവ്.  അതയുത്വം
പ്രക്ടോധക്ടോനഖ്യമുളളതക്ടോണവ്  ചപക്ടോതുകമഖല.     ആകഗക്ടോളവല്ക്കേരണ  ഉദക്ടോരവല്ക്കേരണ
നയങ്ങളുചടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി   കകേക്ടോര്പ്പെകററ്റുകേള്ക്കേവ്    ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങചള
തകേര്തചകേക്ടോണ്ടു  മക്ടോതകമ  ഇഗൗ  കമഖലയനികലക്കേവ്  കേടെനവരക്ടോന്   കേഴനിയുകേയുളള.
അവരുചടെ  അജണയക്ടോണവ്  ഇനവ്  നനിലവനിലളള  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെവ്  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കേനി
ചകേക്ടോണനിരനിക്കുനതവ്.  ഇതവ്  അനുവദനിക്കേക്ടോന്  കേഴനിയുനതല്ലെ.  അതനിചനതനിരക്ടോയനിട്ടുളള
പ്രതനികഷധത്വം  ശകമക്ടോകക്കേണതുണവ്.  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങചളന  ഇഗൗ
ചപക്ടോന്മുട്ടയനിടുന തക്ടോറവുകേചള അറുതകേശറനി പരനികശക്ടോധനിക്കുന നനിലപക്ടോടെക്ടോണവ് ഇനവ്
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെവ് സതശകേരനിചചകേക്ടോണനിരനിക്കുനതവ്.  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങചള
ഇല്ലെക്ടോയ്മ ചചെയവ്,  എനകനക്കുമക്ടോയനി അതനിചന നശനിപ്പെനിചവ്,  സതകേക്ടോരഖ്യമുതലക്ടോളനിമക്ടോരുചടെ
ചചകേകേളനികലക്കേവ്  എത്തനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  1948-ചല  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല്  കപക്ടോളനിസനി
ചറസലമ്മ്യൂഷകന്റെയുത്വം  1951-ചല  ഇന്ഡസ്ട്രേശസവ്  (ഡവലപ്ചമന്റെവ്  ആന്റെവ്   ചറഗുകലഷന്)
ആകനികന്റെയുത്വം  അടെനിസക്ടോനത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  നമ്മുചടെ  കകേന്ദ്ര  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
സക്ടോപനങ്ങള്ക്കേവ്  പ്രധക്ടോന  ലക്ഷഖ്യങ്ങളുണവ്.   ഇതവ്  യക്ടോനനികേമക്ടോയനി  സക്ടോപനിചതല്ലെ.
നമ്മുചടെ  വഖ്യക്ടോവസക്ടോയനികേ  കമഖലചയ  വളര്ത്തനിചക്കേക്ടോണ്ടുവരുനതനിനുത്വം  രക്ടോജഖ്യത്തനിചന്റെ
ഉല്പ്പെക്ടോദനക്ഷമത  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുനതനിനുത്വം  ചതക്ടോഴനിലനില്ലെ ലക്ടോയ്മ  പരനിഹേരനിക്കുനതനിനുത്വം
മനുഷഖ്യ വനിഭവകശഷനി പരമക്ടോവധനി പ്രകയക്ടോജനചപ്പെടുതനതനിനുത്വം ആകഗക്ടോളതലത്തനില്
ഒരു  വഖ്യക്ടോവസക്ടോയനികേ  മതരത്തനിനവ്  ഇനഖ്യചയ  ശകനിചപ്പെടുതനതനിനുമുളള  ഏറവുത്വം
നല്ലെ  ഉദക്ടോഹേരണമക്ടോണവ്  ഇഗൗ  കേപ്പെല്ശക്ടോല.  ഇതവ്  കലക്ടോകേതതചന
അത്വംഗശകേരനിക്കേചപ്പെടുന  ഒനക്ടോണവ്.   ആകഗക്ടോളതലത്തനില്  ഇനഖ്യചയ  ഒരു  പ്രധക്ടോന
വഖ്യക്ടോവസക്ടോയനികേ  പങക്ടോളനിയക്ടോക്കുകേ  എന  ലക്ഷഖ്യകത്തക്ടോചടെയക്ടോണവ്  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
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സക്ടോപനങ്ങള്  ആരത്വംഭനിചതവ്.  നനിര്ഭക്ടോഗഖ്യവശക്ടോല്  ആകഗക്ടോളവല്ക്കേരണ,
സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേരണ  നയങ്ങള്  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുനതനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  1991-ല്
പക്ടോര്ലചമന്റെവ്  പക്ടോസക്ടോക്കേനിയ  സക്ടോമ്പത്തനികേ-ഉദക്ടോരവല്ക്കേരണ  നയങ്ങള്  നടെപ്പെനിലക്ടോയ
കതക്ടോചടെയക്ടോണവ്  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളുചടെ  തകേര്ച  ആരത്വംഭനിക്കുനതവ്.
1991  ജൂകലയനില്  പക്ടോര്ലചമന്റെവ്  പക്ടോസക്ടോക്കേനിയ  വഖ്യവസക്ടോയ  നയകത്തക്ടോടുകൂടെനിയക്ടോണവ്
ഇഗൗ വനില്പ്പെന ആരത്വംഭനിചതവ്.   അതനിനുകശഷത്വം  ബനി.ചജ.പനി.  ഗവണ്ചമന്റെവ്  അരുണ്
ഷൂരനിചയകപ്പെക്ടോചലയുളളവചര  ചുമതലചപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുളള  കേക്ടോരഖ്യങ്ങചളക്ടോചക്കേ  ഇവനിചടെ
സൂചെനിപ്പെനിച.  ഞക്ടോന്  അക്കേക്ടോരഖ്യങ്ങളനികലയ്ചക്കേക്ടോനത്വം  കേടെക്കുനനില്ലെ.  1951-ല്  അഞവ്
ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോസക്ടോപനങ്ങളനിലക്ടോയനി  29  കകേക്ടോടെനി  രൂപമക്ടോതത്വം  മുതല്മുടെക്കുണക്ടോ
യനിരുനതവ്  ഇനവ്  277  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളനിലക്ടോയനി  ചപക്ടോതുനനികക്ഷപത്വം
8,50,599  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോയനി വര്ദ്ധനിചനിട്ടുണവ്.   ഇഗൗ നനികക്ഷപത്വം/സതത്തവ് സതകേക്ടോരഖ്യ
കമഖലയ്ക്കവ്  ചചകേമക്ടോറക്ടോനുളള  കബക്ടോധപൂര്വ്വമക്ടോയ  പരനിശമമക്ടോണവ്  ഇനവ് നടെന
ചകേക്ടോണനിരനിക്കുനതവ്.  പ്രതനിവര്ഷത്വം  നനികുതനി  ഇനത്തനിലത്വം  അതുകപക്ടോചല
മറനിനത്തനിലമക്ടോയനി  1,64,761  കകേക്ടോടെനി രൂപ  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങള് നമ്മുചടെ
ഗവണ്ചമന്റെനിനവ്   നല്കുനണവ്.  277  കകേന്ദ്ര  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളനില്
ഇകപ്പെക്ടോള് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമക്ടോയതവ് 229 എണ്ണത്വം മക്ടോതമക്ടോണവ്.  2012-13 സക്ടോമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്വം ഇഗൗ  229  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങളുചടെ ആചകേ വനിറ്റുവരവവ്  19,45,777
കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണവ്.  14.04  ലക്ഷത്വം  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളക്ടോണവ്  കകേന്ദ്ര  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
സക്ടോപനങ്ങളനില് പണനിചയടുക്കുനതവ്.  ഇഗൗ ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങചളല്ലെക്ടോത്വംകൂടെനി
2012-13  സക്ടോമ്പത്തനികേവര്ഷത്വം  5,371  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  വനിവനിധ  സക്ടോമൂഹേഖ്യ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുകവണനി  ചചെലവഴനിചനിട്ടുണവ്.  2012-13-ചല  കകേന്ദ്ര  വഖ്യവസക്ടോയ
മനക്ടോലയത്തനിചന്റെ  കേണക്കേനുസരനിചവ്  10  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങള്
നഷ്ടത്തനികലയ്ക്കവ്  കൂപ്പുകുതകേയക്ടോണവ്,  ഇതവ്  കേണക്കേനിചല  കേളനിയക്ടോണവ്.  അപ്പുറചത്ത
യൂണനിറനിചല  കേണക്കുത്വംകൂടെനി  ഇപ്പുറത്തവ്  കൂട്ടനികചര്ക്കുനതവ്  സത്വംബനനിചവ്  കനരകത്ത
ഇവനിചടെ  സൂചെനിപ്പെനിച. ഞക്ടോന്  അതനിചന്റെ  വനിശദക്ടോത്വംശങ്ങളനികലയ്ക്കവ്  കപക്ടോകുനനില്ലെ.
കേണക്കേനില്  നഷ്ടത്വംകേക്ടോണനിച  ഇഗൗ  10  സക്ടോപനങ്ങചള  സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേരനിക്കേക്ടോനുളള
നശക്കേമക്ടോണവ്  ഇകപ്പെക്ടോള്  നടെനചകേക്ടോണനിരനിക്കുനതവ്.  ഇഗൗ  പചത്തണ്ണത്തനിലക്ടോണവ്
ബനി.എസവ്.എന്.എല്.,  ഫക്ടോകവ്,  എത്വം.ടെനി.എന്.എല്.  എനനിവ  ഉള്ചപ്പെടുനതവ്.  ഇഗൗ
പത്തവ് സക്ടോപനങ്ങളുത്വം കചെര്നവ് 28,260 കകേക്ടോടെനി രൂപയുചടെ നഷ്ടമുണക്ടോക്കേനിചയനക്ടോണവ്
കേണക്കേവ്.  കകേന്ദ്ര  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങചളല്ലെക്ടോത്വംകൂടെനി  പ്രതനിവര്ഷത്വം
സര്ക്കേക്ടോരനികലയ്ക്കവ്  നനികുതനി വനിഹേനിതമക്ടോയനി നല്കുന  1,62,751  കകേക്ടോടെനി രൂപയുമക്ടോയനി
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തക്ടോരതമഖ്യത്വം  ചചെയ്യുകമ്പക്ടോള്  28,000  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  കപരനില്  ഇഗൗ  പത്തവ്
ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങള്  പൂകട്ടണ സക്ടോഹേചെരഖ്യത്വം നനിലവനിലനില്ലെ. ഒ.എന്.ജനി.സനി.
ഉള്ചപ്പെചടെയുളള  10  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങള്  മക്ടോതത്വം  ഉണക്ടോക്കുന  ലക്ടോഭത്വം
1,35,052  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണവ്.  ഇതുമക്ടോയനി  തക്ടോരതമഖ്യചപ്പെടുതകമ്പക്ടോള്  ഇഗൗ  നഷ്ടത്വം
എതകയക്ടോ തുച്ഛേമക്ടോണവ്.  ഇഗൗ ലക്ടോഭത്തനില് നനിനത്വം നഷ്ടത്വംവരുതന സക്ടോപനങ്ങള്ക്കേവ്
സഹേക്ടോയത്വം  നല്കേക്ടോന്  നടെപടെനികേള്  സതശകേരനിചക്ടോല്  കപക്ടോകര.  1985-ചല  The  Sick
Industrial  Companies  (Special  Provisions)  Act  അനുസരനിചവ്  സക്ടോപനിതമക്ടോയ
Board  for  Industrial  and  Financial  Reconstruction ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
സക്ടോപനങ്ങചള  സത്വംരക്ഷനിക്കേക്ടോനക്ടോണവ്  രൂപശകേരനിചചതങനിലത്വം  അവ  അടെചപൂട്ടക്ടോനുത്വം
വനിറഴനിക്കേക്ടോനുമുളള  ഉപകേരണമക്ടോയനി  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുകേയക്ടോണവ്.   1997-ചല  നവരത
പദ്ധതനി വഴനി ഏതക്ടോനുത്വം ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങള്ക്കേവ് സതയത്വംഭരണക്ടോവകേക്ടോശവുത്വം
കൂടുതല്  അധനികേക്ടോരങ്ങളുത്വം  നല്കേനിയതവ്  ഉകദഖ്യക്ടോസതലത്തനിലളള  ദുര്ഭരണത്തനിനുത്വം
സതകേക്ടോരഖ്യകമഖലയ്ക്കവ്  ഇതവ് ചചകേമക്ടോറക്ടോനുളള  നശക്കേങ്ങള്  ശകനിചപ്പെടുതനതനിനുത്വം
കേക്ടോരണമക്ടോയനിട്ടുണവ്.  യഥക്ടോര്തത്തനില്  അഴനിമതനിയുകടെയുത്വം  ധൂര്ത്തനികന്റെയുത്വം
കകേന്ദ്രങ്ങളക്ടോയക്ടോണവ് നവരത സക്ടോപനങ്ങള് മക്ടോറനിയതവ്.  വളചര കബക്ടോധപൂര്വ്വത്വം  ചവടെക്കേക്ടോക്കേനി
തനനിക്കേക്ടോക്കുകേ എന ലക്ഷഖ്യത്തനിലക്ടോണവ് പ്രവര്ത്തനിചചക്കേക്ടോണനിരനിക്കുനതവ്. 

1969-ല് സക്ടോപനിതമക്ടോയ ചകേക്ടോചനിന് ഷനിപ്പെവ് യക്ടോര്ഡവ് സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേരനിക്കുനതവ്
എനനിനുകവണനിയക്ടോചണനവ്  മനസനിലക്ടോകുനനില്ലെ.  ഇകപ്പെക്ടോള്  സക്ടോപനത്തനിനവ്
ലഭനിചനിരനിക്കുന  വനികദശ  ഓര്ഡറുകേള്  ചചെയ്തുതശര്ക്കേക്ടോന്കപക്ടോലത്വം  കേഴനിയക്ടോത്തവനിധത്വം
സജശവമക്ടോയ ഷനിപ്പെവ് യക്ടോര്ഡവ് ഇഗൗ രക്ടോജഖ്യത്തനികന്റെയുത്വം കകേന്ദ്രത്തനികന്റെയുത്വം അഭനിമക്ടോനമക്ടോണവ്.
കേപ്പെലകേളുചടെ  അറകുറപ്പെണനിക്കുത്വം  കേപ്പെല്  നനിര്മക്ടോണത്തനിനുത്വം  പുകേള്ചപറ  ഷനിപ്പെവ്
യക്ടോര്ഡവ്  നയതന പ്രക്ടോധക്ടോനഖ്യമുളള  പ്രകദശത്തക്ടോണവ്  നനിലനനില്ക്കുനതവ്.   1991-ചല
വഖ്യവസക്ടോയ  നയത്തനില്  നയതന  പ്രക്ടോധക്ടോനഖ്യമുളളതവ്  വനിറഴനിക്കേക്ടോന്  പക്ടോടെനിചല്ലെനവ്
പ്രകതഖ്യകേത്വം പറഞനിട്ടുണവ്. അതനിചന്റെ ലത്വംഘനമക്ടോണവ് ഇനവ് നടെനചകേക്ടോണനിരനിക്കുനതവ്.
സതക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുത്വം  നമള്  എല്ലെക്ടോകപരുത്വം  പറയക്ടോറുളളതവ്,  ആരവ്  ആരുമക്ടോയനി
സഹേകേരനിക്കുനകവക്ടോ,  സഹേവക്ടോസഗുണത്വം  ഉണക്ടോകുചമനക്ടോണവ്.  കകേന്ദ്ര
ഭരണക്ടോധനികേക്ടോരനികേള്   നനിരനരത്വം  സഹേകേരനിക്കുനവരുചടെ  കവദനയുത്വം  വനിഷമവുമക്ടോണവ്
അവര്ക്കേറനിയക്ടോവുനതവ്.  നമ്മുചടെ  പ്രധക്ടോനമനനി  ചപയനിനനില്നനിനവ്  ഇറങ്ങനിയ
സമയമനില്ലെ.   അകദ്ദേഹേകത്തക്ടോചടെക്ടോപ്പെത്വം  സഞരനിക്കുനവചരല്ലെക്ടോത്വം  ഇനഖ്യയനിചല  ഏറവുത്വം
പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട  കകേക്ടോര്പ്പെകററ്റുകേളക്ടോണവ്.  അവരുചടെ  കവദനകേളുത്വം  വനിഷമങ്ങളുത്വം
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ബുദ്ധനിമുട്ടുകേളുമക്ടോണവ് അകദ്ദേഹേത്വം സനിരത്വം കകേള്ക്കുനതവ്. സതക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുത്വം സനിരമക്ടോയനി
കകേള്ക്കുനവരുചടെ  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്  ഒഴനിവക്ടോക്കുകേ  എനതവ്   മനുഷഖ്യതതമുളളവരുചടെ
കേടെമയക്ടോണകല്ലെക്ടോ.  ആ കേടെമയക്ടോണവ്  അവര്  നനിര്വ്വഹേനിക്കുനതവ്.  തക്ടോചഴത്തട്ടനിലളള
സക്ടോധക്ടോരണക്കേക്ടോരചന്റെയുത്വം  പക്ടോവചപ്പെട്ട  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചടെയുത്വം  വനിഷമങ്ങള് അറനിയുന
ഭരണക്ടോധനികേക്ടോരനികേള്  ഇല്ലെക്ടോത്തതക്ടോണവ്  ഇഗൗ  നക്ടോടെനിചന്റെ  ശക്ടോപത്വം.   മുന്കേക്ടോലങ്ങളനില്
നവരത  സക്ടോപനങ്ങള്  വനില്ക്കേക്ടോനക്ടോയനി  ശമനിചകപ്പെക്ടോള്  ഇടെതുപക്ഷത്തനിചന്റെ
ശകമക്ടോയ എതനിര്പ്പുണക്ടോയതുചകേക്ടോണക്ടോണവ് അനതവ് മക്ടോറനിവചതവ്. മുന്കേക്ടോലങ്ങകളക്കേക്ടോള്
സജശവമക്ടോയനി  പഴയവര്  നല്കേനിയ  ഊര്ജത്വം  ഉള്ചക്കേക്ടോണ്ടുചകേക്ടോണവ്  വളചര
കവഗത്തനില്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടെത്തനിചക്കേക്ടോണ്ടുകപക്ടോവുകേയക്ടോണവ്.  ഇഗൗ
സക്ടോഹേചെരഖ്യത്തനില്  എല്ലെക്ടോ  പ്രശ്നങ്ങകളയുത്വം  മക്ടോറനിവചവ്   ഇങ്ങചനയുളള  കേക്ടോരഖ്യങ്ങളനില്
ഒരുമനിചവ്  നനിനനിചല്ലെനചണങനില്  ജനത്വം  നമചള  ചചകേകേക്ടോരഖ്യത്വംചചെയ്യുചമനവ്
തനിരനിചറനിഞചകേക്ടോണവ്  ഇതുമക്ടോയനി  സഹേകേരനിക്കേക്ടോന്  എല്ലെക്ടോവരുത്വം  തയ്യക്ടോറക്ടോയതവ്
നല്ലെകേക്ടോരഖ്യമക്ടോണവ്.  ആ  തരത്തനില്  ഐകേകേകണഖ്യന  ഇതവ്  പക്ടോസക്ടോക്കുകേ  മക്ടോതമല്ലെ
തുടെര്നളള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലത്വം  ഒരുമനിചവ്  നനില്ക്കേണത്വം.  ആ  ഒരുമയുണക്ടോകുചമനവ്
പ്രതശക്ഷനിചചകേക്ടോണവ്  ശശ.  എസവ്.  ശര്മ  അവതരനിപ്പെനിച  ഇഗൗ  ഉപകക്ഷപത്തനിനവ്
സര്വ്വവനിധ പനിന്തുണയുത്വം അറനിയനിചചകേക്ടോണവ് ഞക്ടോന് നനിര്തന.

ശശ  .    എല്കദക്ടോ  എബഹേക്ടോത്വം:  സര്,  സഭയനിചല  മുതനിര്ന  അത്വംഗത്വം  സഖക്ടോവവ്
എസവ്.  ശര്മ  അവതരനിപ്പെനിച  പ്രകമയചത്ത  ആദഖ്യത്വംതചന  ഞക്ടോന് സര്വ്വക്ടോത്മനക്ടോ
പനിന്തുണയ്ക്കുന.  ചകേക്ടോചനി കേപ്പെല്   നനിര്മക്ടോണശക്ടോലയുത്വം   ഹേനിന്ദുസക്ടോന്    ഓര്ഗക്ടോനനികേവ്
ചകേമനിക്കേല്സവ്  ലനിമനിറഡുത്വം  ഇനവ്  കനരനിടുന  പ്രതനിസനനി  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  അത്വംഗത്വം
സഭയുചടെ  ശദ്ധയനില്ചകേക്ടോണ്ടുവനതനിചനതടെര്നളള  ചെര്ചയക്ടോണവ്  ഇനവ്
നടെക്കുനതവ്.  1991-ല് നരസനിത്വംഹേ റക്ടോവു ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ഭരണകേക്ടോലത്തവ് ആരത്വംഭനിച
ആകഗക്ടോളവല്ക്കേരണ,  സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേരണ,  ഉദക്ടോരവല്ക്കേരണ  നയങ്ങള്  നമ്മുചടെ
രക്ടോജഖ്യതണക്ടോക്കേനിയ  പ്രതഖ്യക്ടോഘക്ടോതങ്ങളുത്വം  അതനിചന്റെ  അലചയക്ടോലനിയുത്വം  ഇനത്വം
അടെങ്ങനിയനിട്ടനില്ലെ.  ആകഗക്ടോളവല്ക്കേരണ നയത്തനിചനതനിരക്ടോയ കപക്ടോരക്ടോട്ടങ്ങള് ഇകപ്പെക്ടോഴുത്വം
തുടെരുകേയക്ടോണവ്.   സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേരണ നയങ്ങചളതടെര്നവ്  നമ്മുചടെ  രക്ടോജഖ്യത്തനിചന്റെ
അഭനിമക്ടോനചമനവ്  വനികശഷനിപ്പെനിക്കേക്ടോവുന  നനിരവധനി  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളുചടെ
ഓഹേരനികേള് വനില്ക്കേക്ടോനുത്വം സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേരനിക്കേക്ടോനുമുള്ള നശക്കേത്വം ആദഖ്യത്വം ആരത്വംഭനിചതവ്
നരസനിത്വംഹേ  റക്ടോവു  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  ഭരണകേക്ടോലത്തക്ടോണവ്.  ശശ.  അടെല് ബനിഹേക്ടോരനി
വക്ടോജ്കപയനി  രക്ടോജഖ്യചത്ത  പ്രധക്ടോനമനനിയക്ടോയനിരുന  ഘട്ടത്തനില്  ശശ.  അരുണ്
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ഷൂരനിചയന  മനനിചയ  നമ്മുചടെ  രക്ടോജഖ്യചത്ത  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങള്
വനില്ക്കുനതനിനവ്  മക്ടോതമക്ടോയനി  നനിയമനിച.  ഒരുപകക്ഷ  സതക്ടോതനഖ്യലബനിക്കുകശഷത്വം
ഇതുവചരയുള്ള അനുഭവങ്ങള് പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല് നമ്മുചടെ രക്ടോജഖ്യചത്ത ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
സക്ടോപനങ്ങള് വനില്ക്കുനതനിനുകവണനി അരുണ് ഷൂരനിചയന മനനിചയ നനിശയനിചതവ്
അടെല്  ബനിഹേക്ടോരനി  വക്ടോജ്കപയനിയുചടെ  കേക്ടോലത്തക്ടോണവ്.  'നക്ടോല്കക്കേക്ടോയുത്വം'  (National
Aluminium  Company  Limited)  'ബക്ടോല്കക്കേക്ടോ'യുത്വം  (Bharat  Aluminium
Company Limited) ഉള്ചപ്പെചടെയുള്ള ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങള് വനില്ക്കേക്ടോനുള്ള
നശക്കേത്വം  ശകമക്ടോക്കേനി.  എറണക്ടോകുളത്വം  ജനില്ലെചയ  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളുചടെ
തലസക്ടോനചമനവ്  വനികശഷനിപ്പെനിക്കേക്ടോത്വം.  നമ്മുചടെ രക്ടോജഖ്യത്തനിനവ് ഏചറ അഭനിമക്ടോനകേരവുത്വം
കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലയ്ക്കവ്  ഏചറ  സത്വംഭക്ടോവനകേള്  നല്കേനിയതുമക്ടോയ  സക്ടോപനങ്ങളക്ടോണവ്
എഫവ്.എ.സനി.റനി.,  എചവ്.ഒ.സനി., എചവ്.ചഎ.എല്., എചവ്.എത്വം.റനി. എനനിവ. അങ്ങചന
നനിരവധനി ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങള് നമ്മുചടെ ചകേക്ടോച കകേരളത്തനിലണവ്. അത്തരത്വം
സക്ടോപനങ്ങള് അടെചപൂട്ടുകേചയന നശക്കേത്തനിചനതനിചര ശകമക്ടോയ പ്രതനികഷധങ്ങള്
കകേരളത്തനിചന്റെ  മണ്ണനില്  ഉയര്നവനതവ്  നമ്മുചടെ  ഓര്മയനിലണവ്.  2004-ല്
യു.പനി.എ.  ഗവണ്ചമന്റെവ്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വനതനില്   ഇനഖ്യയനിചല  ഇടെതുപക്ഷ
പ്രസക്ടോനങ്ങള്ക്കേവ്  വലനിയ  പങ്കുണവ്.  ചപക്ടോതുമനിനനിമത്വം  പരനിപക്ടോടെനിയുചടെയുത്വം
പരസരധക്ടോരണയുചടെയുത്വം  വര്ഗശയകേക്ഷനികേചള  അകേറനിനനിര്ത്തണചമന
ധക്ടോരണയുചടെയുത്വം  അടെനിസക്ടോനത്തനിലക്ടോണവ്  ഒനക്ടോത്വം  യു.പനി.എ.  ഗവണ്ചമന്റെനിനവ്
ഇനഖ്യയനില്  ഇടെതുപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതഖ്യമുനണനി  പനിന്തുണ  നല്കേനിയതവ്.   ഒനക്ടോത്വം
യു.പനി.എ.  സര്ക്കേക്ടോര്  നടെപ്പെക്ടോക്കേനിയ  കദശശയ  ഗക്ടോമശണ  ചതക്ടോഴനിലറപ്പെവ്  പദ്ധതനിയുത്വം
വനിവരക്ടോവകേക്ടോശ  നനിയമവുത്വം  ആദനിവക്ടോസനികേചള  സത്വംരക്ഷനിക്കേക്ടോന്  ചകേക്ടോണ്ടുവന
നനിയമവുമുള്ചപ്പെചടെ  എല്ലെക്ടോത്വം   ഇടെതുപക്ഷ പക്ടോര്ട്ടനികേള് പനിന്തുണചനിരുന.  എനക്ടോല്
യു.പനി.എ.  ഗവണ്ചമന്റെവ്  അനുവര്ത്തനിക്കേക്ടോന് നനിശയനിച,  ബനി.ചജ.പനി.  ഗവണ്ചമന്റെവ്
തുടെര്ന  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളുചടെ  സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേരണ  നടെപടെനിയനികലയ്ക്കവ്
കപക്ടോയകപ്പെക്ടോള് അരുചതനവ് പറഞതവ് ഇനഖ്യയനിചല ഇടെതുപക്ഷ പ്രസക്ടോനമക്ടോയനിരുന.
എനക്ടോല് രണക്ടോത്വം യു.പനി.എ. ഗവണ്ചമന്റെവ് വനകപ്പെക്ടോഴുത്വം തുടെര്നനികങ്ങക്ടോട്ടവ് ശശ. നകരന്ദ്ര
കമക്ടോദനിയുചടെ  കനതൃതതത്തനിലള്ള  ഗവണ്ചമന്റെവ്   അധനികേക്ടോരത്തനില്  ഇരനിക്കുകമ്പക്ടോഴുത്വം
നമ്മുചടെ രക്ടോജഖ്യചത്ത പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങള് കകേക്ടോര്പ്പെകററ്റുകേള്ക്കേവ്
ചകേക്ടോടുക്കേക്ടോനുള്ള നശക്കേത്വം ശകനിചപ്പെട്ടുചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  മുന് പ്രധക്ടോനമനനി കഡക്ടോ.
മന്കമക്ടോഹേന്  സനിത്വംഗുത്വം  ഇകപ്പെക്ടോള്  അധനികേക്ടോരത്തനിലള്ള  ശശ.  നകരന്ദ്ര  കമക്ടോദനിയുത്വം
ഭരണത്തനിചന്റെ  വനിവനിധ  ഘട്ടങ്ങളനില്  പറയുനതവ്  രക്ടോജഖ്യത്തനിചന്റെ  സക്ടോമ്പത്തനികേ
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വളര്ചചയക്കുറനിചക്ടോണവ്.സക്ടോമ്പത്തനികേ വളര്ച യഥക്ടോര്തത്തനില് കകേക്ടോര്പ്പെകററ്റുകേളുകടെതുത്വം
കുത്തകേ  മുതലക്ടോളനിമക്ടോരുകടെതുമക്ടോണവ്.പട്ടനിണനി  കേനിടെക്കുനവചരയുത്വം  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന
വചരയുത്വം   സമൂഹേത്തനിചന്റെ  മുഖഖ്യധക്ടോരയനികലയ്ക്കവ്  ചകേക്ടോണ്ടു  വരുകമ്പക്ടോഴക്ടോണവ്
യഥക്ടോര്തത്തനില്  ഇടെതുപക്ഷത്വം ഉയര്ത്തനിപ്പെനിടെനിക്കുന സക്ടോമ്പത്തനികേ വളര്ച   നമ്മുചടെ
രക്ടോജഖ്യതണക്ടോവുകേ.   ഇനഖ്യയ്ക്കവ്  സതക്ടോതനഖ്യത്വം  ലഭഖ്യമക്ടോയതനിനുകശഷത്വം  ഇതുവചരയുള്ള
കേക്ടോലയളവനില്  നമ്മുചടെ  രക്ടോജഖ്യത്വം  ദശര്ഘകേക്ടോലത്വം  ഭരനിചതവ്  കകേക്ടോണ്ഗസക്ടോണവ്.  മൂനനില്
രണവ്  ഭൂരനിപക്ഷത്തനില്  കകേക്ടോണ്ഗസവ്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വന  സന്ദര്ഭത്വം
നമ്മുചടെചയല്ലെക്ടോത്വം  ഓര്മയനിലണവ്.  എനക്ടോല്  കകേക്ടോണ്ഗസത്വം  ബനി.ചജ.പനി.-യുത്വം  ഇഗൗ
രക്ടോജഖ്യത്തനിനവ് സമക്ടോനനിചതവ് പട്ടനിണനിയുത്വം ദുരനിതവുമക്ടോണവ്. ഇനഖ്യയനിചല കകേക്ടോടെക്ടോനുകകേക്ടോടെനി
കേര്ഷകേകരയുത്വം  വനിവനിധ വഖ്യവസക്ടോയശക്ടോലകേളനിലത്വം   ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോസക്ടോപനങ്ങളനിലത്വം
പണനിചയടുക്കുന  കകേക്ടോടെനിക്കേണക്കേനിനവ്  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേകളയുത്വം  പട്ടനിണനിക്കേക്ടോരുത്വം
അര്ദ്ധപട്ടനിണനിക്കേക്ടോരുമക്ടോക്കേനി മക്ടോറ്റുന സനിതനിവനികശഷമുണക്ടോയനി.  നമ്മുചടെ രക്ടോജഖ്യത്വം ഇനവ്
അതശവ ഗുരുതരമക്ടോയ പ്രതനിസനനി കനരനിടുകേയക്ടോണവ്.  ഇവനിചടെ  സഖക്ടോവവ് എസവ്. ശര്മ
അവതരനിപ്പെനിച  പ്രകമയത്വം  സതക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുത്വം  കകേരള  നനിയമസഭ  ചഎകേകേകണഖ്യന
പക്ടോസക്ടോക്കുചമനവ്  ഞക്ടോന്  കേരുതുകേയക്ടോണവ്.  എനക്ടോല്  എനനിക്കേവ്  പറയക്ടോനുള്ളതവ്
ഇങ്ങചനചയക്ടോരു സതനിവനികശഷത്തനികലക്കേവ് നമ്മുചടെ ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങചള
എത്തനിചതനില്  കകേക്ടോണ്ഗസനികന്റെയുത്വം  ബനി.ചജ.പനി.-യുകടെയുത്വം  പങവ്  വനിസ്മെരനിചകൂടെക്ടോ
എനക്ടോണവ്.   ഇവനിചടെ   ശശ.  ചചഹേബനി  ഇഗൗഡന്  ഉള്ചപ്പെചടെയുളള  കകേക്ടോണ്ഗസവ്
അത്വംഗങ്ങള് പനിന്തുണചചകേക്ടോണവ് സത്വംസക്ടോരനിചതനില് സകനക്ടോഷമുണവ്. നമ്മുചടെ രക്ടോജഖ്യത്തവ്
പലകപ്പെക്ടോഴുത്വം  അധനികേക്ടോരത്തനിലനിരുന  കകേക്ടോണ്ഗസവ്  കനതൃതതത്തനിലള്ള  യു.പനി.എ.
സര്ക്കേക്ടോര്   ഇവനിടെചത്ത  കകേക്ടോടെക്ടോനുകകേക്ടോടെനി  ജനങ്ങളുചടെ  ജശവനിതദുരനിതത്തനിനവ്
അറുതനിവരുത്തക്ടോന്  ഏചതങനിലത്വം  തരത്തനിലള്ള  നടെപടെനികേള്  സതശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ?
സത്വംസക്ടോനത്തവ് ചപക്ടോതുകമഖലയനില് പണനിചയടുക്കുന ആയനിരക്കേണക്കേനിനക്ടോളുകേളുണവ്.
1946-ല്  ആരത്വംഭനിച  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനമക്ടോണവ്  എഫവ്.എ.സനി.റനി.  ഒരു
ഘട്ടത്തനില്  പതനികനക്ടോരക്ടോയനിരത്തനില്പ്പെരത്വം  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  എഫവ്.എ.സനി.റനി.-യനില്
കജക്ടോലനി ചചെയനിരുന. എനക്ടോല് എഫവ്.എ.സനി.റനി. ഇനവ് രണക്ടോയനിരത്തനില് തക്ടോചഴമക്ടോതത്വം
ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  കജക്ടോലനി  ചചെയ്യുന  സക്ടോപനമക്ടോയനി  മക്ടോറനി.  എഫവ്.എ.സനി.റനി.-യുചടെ
ആസനി വളചര വലതക്ടോണവ്.  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങളുചടെ ആസനിചയ കനക്ടോട്ടമനിടുന
സതകേക്ടോരഖ്യ  കുത്തകേകേള്ക്കേവ്  അടെനിയറ  വയ്ക്കക്ടോന്  കകേന്ദ്രത്തനിചല  നകരന്ദ്ര  കമക്ടോദനിയുചടെ
എന്.ഡനി.എ.  ഗവണ്ചമന്റെവ്  ശമനിക്കുകമ്പക്ടോള്  അതനിചനതനിചര  ശകമക്ടോയ
പ്രകക്ഷക്ടോഭങ്ങള്  ഉയര്നവകരണതുണവ്.  തശര്ചയക്ടോയുത്വം  എ.ചഎ.റനി.യു.സനി.-യുത്വം
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സനി.ചഎ.ടെനി.യു.-വുത്വം ചഎ.എന്.റനി.യു.സനി.-യുത്വം ബനി.എത്വം.എസവ്.-ഉത്വം ഉള്ചപ്പെചടെയുള്ള ഒകട്ടചറ
ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  പ്രസക്ടോനങ്ങള്  ചകേക്ടോടെനിയുചടെ  നനിറത്വം  കനക്ടോക്കേക്ടോചത  രക്ടോഷശയത്തനിചന്റെ
നനിറവഖ്യതഖ്യക്ടോസമനില്ലെക്ടോചത  രക്ടോജഖ്യചത്ത   ഭരണവര്ഗത്തനിചനതനിരക്ടോയനി  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചടെ
ചതക്ടോഴനില് സത്വംരക്ഷണത്തനിനുകവണനി, മനിനനിമത്വം കൂലനി ലഭഖ്യമക്ടോകുനതനിനുകവണനി, വഖ്യവസക്ടോയ
സക്ടോപനങ്ങള്  തുറനവ്  പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കുനതുള്ചപ്പെചടെയുള്ള  സനനിയനില്ലെക്ടോത്ത
കപക്ടോരക്ടോട്ടങ്ങള്ക്കേക്ടോയനി  മുനനിട്ടനിറങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  എഫവ്.എ.സനി.റനി.  ഒരു  ഘട്ടത്തനില്
സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേരനിക്കേക്ടോനു ള്ള  നശക്കേമക്ടോരത്വംഭനിചകപ്പെക്ടോള്  ഇടെതവ്  യുവജനസത്വംഘടെനകേള്
നടെത്തനിയ  സത്വംരക്ഷണ  കേക്ടോമ്പയനിന്  ഇനത്വം  ഓര്മയനില്  ഒളനിമങ്ങക്ടോചത  നനില്ക്കുന.
എഫവ്.എ.സനി.റനി.-ചയ സത്വംരക്ഷനിക്കേക്ടോന് കകേരളത്തനിചന്റെ  അനരനിച മുന് മുഖഖ്യമനനി പനി.
ചകേ.  വക്ടോസുകദവന് നക്ടോയരുത്വം പ്രമുഖ കട്രേഡവ് യൂണനിയന് കനതക്ടോവവ് എത്വം.  എത്വം.  കലക്ടോറന്സുത്വം
ഉള്ചപ്പെചടെയുള്ള  കനതക്ടോക്കേള്  നടെത്തനിയനിട്ടുള്ള  തശഷ്ണമക്ടോയ  കപക്ടോരക്ടോട്ടങ്ങള്  നമുക്കേവ്
വനിസ്മെരനിക്കേക്ടോന് കേഴനിയനില്ലെ.  നനിരവധനി യുവജന സത്വംഘടെനകേള് ഒകട്ടചറ പ്രകക്ഷക്ടോഭങ്ങള്ക്കേവ്
സക്ടോക്ഷഖ്യത്വം  വഹേനിചനിട്ടുണവ്.  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലയ്ക്കവ്  വലനിയ  സത്വംഭക്ടോവന  നല്കേനിയ
എഫവ്.എ.സനി.റനി.-യുചടെ സത്വംരക്ഷണത്വം ഇനത്വം അനനിവക്ടോരഖ്യമക്ടോയനി നനിലനനില്ക്കുകേയക്ടോണവ്.  

ചകേക്ടോചനിന്  ഷനിപ്പെവ്  യക്ടോര്ഡനിചന്റെ   25  ശതമക്ടോനത്വം  ഓഹേരനി  വനില്ക്കേക്ടോനുള്ള  നശക്കേത്വം
ആരത്വംഭനിചനിട്ടുണവ്.  തശര്ചയക്ടോയുത്വം  ഇതവ്  എതനിര്കക്കേണതുത്വം  പ്രതനികരക്ടോധനികക്കേണതുമക്ടോണവ്.
ഇത്തരത്വം  സക്ടോപനങ്ങളുചടെ  സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേരണത്തനിചനതനിചര  കപക്ടോരക്ടോകടെണതുണവ്.
ചകേക്ടോചനിന്  ഷനിപ്പെവ്  യക്ടോര്ഡനില്  മൂവക്ടോയനിരത്തനിമുന്നൂറനിലധനികേത്വംകപര്  കേരക്ടോറടെനിസക്ടോനത്തനിലത്വം
സനിരമക്ടോയുത്വം  കജക്ടോലനി  ചചെയ്യുനണവ്.   2015-16  സക്ടോമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്വം   2,000  കകേക്ടോടെനി
രൂപയുചടെ  കടെണ്  ഓവറക്ടോണുണക്ടോയനിരുനതവ്.  270  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  ലക്ടോഭമുണക്ടോക്കേനിയ
സക്ടോപനചത്തയക്ടോണവ്  ഇനവ്  സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേരനിക്കേക്ടോന്  ശമനിക്കുനതവ്.  തശര്ചയക്ടോയുത്വം
വളചര പ്രക്ടോധക്ടോനഖ്യമുള്ള ഒരു വനിഷയമക്ടോണവ് ഇനവ് കകേരള നനിയമസഭയനില് സഖക്ടോവവ് എസവ്.
ശര്മ അവതരനിപ്പെനിച പ്രകമയത്തനിലൂചടെ കേടെനവനനിട്ടുള്ളതവ്. 

എചവ്.ഒ.സനി.-യുചടെ കേക്ടോരഖ്യവുത്വം വഖ്യതഖ്യസമല്ലെ. 1987-ല് അമ്പലമുകേളനില് പ്രവര്ത്തനത്വം

ആരത്വംഭനിച എചവ്.ഒ.സനി.-ല് 1446 ജശവനക്കേക്ടോരക്ടോണുളളതവ്.  ചതക്ടോഴനിലനിചന്റെ പ്രശ്നത്വം മക്ടോതമല്ലെ

രക്ടോജഖ്യചത്ത ജനങ്ങള്ക്കേവ് എകപ്പെക്ടോഴുത്വം അഭനിമക്ടോനകേരമക്ടോയനി ചൂണനിക്കേക്ടോണനിക്കേക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുന

ഒകട്ടചറ  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോസക്ടോപനങ്ങചള  സതകേക്ടോരഖ്യവത്കേരനിക്കേക്ടോന്  ശമനിക്കുകമ്പക്ടോള്,

സക്ടോപനങ്ങളുചടെ ഓഹേരനികേള്  വനില്ക്കേക്ടോന്  ശമനിക്കുകമ്പക്ടോള്  അതനിചനതനിചര

ചപക്ടോതുജനങ്ങള്ക്കേനിടെയനില്നനിനവ്  പ്രതനികേരണങ്ങള്  ഉയര്നവകരണതുണവ്.

കകേരളത്തനില്  നക്ടോലവ്  മക്ടോസങ്ങള്ക്കുമുമ്പവ്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വന  ഇടെതുപക്ഷ
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ജനക്ടോധനിപതഖ്യ മുനണനി ഗവണ്ചമന്റെവ്  സത്വംസക്ടോനചത്ത ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങള്

സത്വംരക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനി  സതതര  നടെപടെനി  സതശകേരനിക്കുചമനതനില്  യക്ടോചതക്ടോരു

സത്വംശയവുമനില്ലെ.  സത്വംസക്ടോനചത്ത  വഖ്യക്ടോവസക്ടോയനികേ  കമഖലയനില്  ഉണര്വുണക്ടോക്കേക്ടോന്

കേഴനിയുന നനിലയനികലയ്ക്കവ് ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങളുചടെ സത്വംരക്ഷണത്തനിലള്പ്പെചടെ

ഏറവുത്വം  അനുകയക്ടോജഖ്യമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടുകേളുത്വം  നടെപടെനികേളുത്വം  നയങ്ങളുമക്ടോയനി  കകേരള

ഗവണ്ചമന്റെവ്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുത്വം.  നമ്മുചടെ  രക്ടോജഖ്യത്തവ്  അധനികേക്ടോരത്തനിലനിരനിക്കുന

എന്.ഡനി.എ.  ഗവണ്ചമന്റെവ്  തുടെരുന ജനവനിരുദ്ധ നയങ്ങള് ഓകരക്ടോകനക്ടോകരക്ടോനക്ടോയനി

ജനമനസകേളനികലയ്ചക്കേത്തനിക്കുന ഘട്ടത്തനിലക്ടോണവ് ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങളുചടെ

വനിഷയവുത്വം  ഉയര്നവരുനതവ്.  യഥക്ടോര്തത്തനില്  കകേക്ടോണ്ഗസത്വം  ബനി.ചജ.പനി.-യുത്വം

നമ്മുചടെ രക്ടോജഖ്യത്തനിനവ് സത്വംഭക്ടോവന നല്കേനിയതവ്  ഞക്ടോന് ആദഖ്യത്വം സൂചെനിപ്പെനിചതുകപക്ടോചല

നമ്മുചടെ  രക്ടോജഖ്യചത്ത  കേനിടെപ്പെക്ടോടെമനില്ലെക്ടോത്ത  കകേക്ടോടെക്ടോനുകകേക്ടോടെനി  മനുഷഖ്യര്,  ഒരു  കനരചത്ത

ആഹേക്ടോരത്വം  ലഭഖ്യമല്ലെക്ടോത്തവര്,  പ്രതനിദനിനത്വം  കപക്ടോഷകേക്ടോഹേക്ടോരക്കുറവനിചന്റെ  കപരനില്

പനിടെഞവശണവ് മരനിക്കുന ആയനിരക്കേണക്കേനിനവ് പനിഞ്ചുകുഞങ്ങള് എനനിവചരയക്ടോണവ്.

ശുദ്ധജലത്വം  ലഭഖ്യമല്ലെക്ടോത്ത  എതകയക്ടോ  പ്രകദശങ്ങള്  നമ്മുചടെ  രക്ടോജഖ്യതണവ്.

വശടെനില്ലെക്ടോത്തതനിചന്റെ  കപരനില്  വഴനികയക്ടോരത്തവ്  കേനിടെനറങ്ങുന,  അനനിയുറങ്ങുന

ലക്ഷക്കേണക്കേനിനവ്  മനുഷഖ്യര്  നമ്മുചടെ  രക്ടോജഖ്യതണവ്.  ഈ  രക്ടോജഖ്യചത്ത

ഇത്തരത്തനിചലത്തനിചതനിനവ് പനിനനില് ബനി.ചജ.പനി.-ക്കുത്വം കകേക്ടോണ്ഗസനിനുത്വം വലനിയ പങ്കുണവ്.

മുനനിയ പങവ് കകേക്ടോണ്ഗസനിനക്ടോണവ്. രക്ടോജഖ്യത്വം വലനിയ വളര്ചയനികലക്കേവ് കപക്ടോകുന എനവ് ഒരു

ഘട്ടത്തനില്  കഡക്ടോ.  മന്കമക്ടോഹേന്  സനിത്വംഗവ്  ആവര്ത്തനിചക്ടോവര്ത്തനിചവ്  പറഞചവങനില്

യഥക്ടോര്തത്തനില് വളര്നതവ് കകേക്ടോര്പ്പെകററ്റുകേളുത്വം തളര്നതവ് നമ്മുചടെ രക്ടോജഖ്യചത്ത സക്ടോധക്ടോരണ

മനുഷഖ്യരുത്വം  കേര്ഷകേചത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുമക്ടോണവ്.  കകേര്പ്പെകററ്റുകേള്  വളര്നചകേക്ടോണനിരുന.

രക്ടോജഖ്യത്തനിചന്റെ  മുക്കേനിലത്വം  മൂലയനിലത്വം  അപ്രതഖ്യക്ഷമക്ടോകുന  സനിതനിയനികലയ്ക്കവ്  കകേക്ടോണ്ഗസത്വം

മക്ടോറനിയനിട്ടുണവ്. ബനി.ചജ.പനി. വര്ഗശയവത്കേരണ നയങ്ങളനിലൂചടെ രക്ടോജഖ്യത്തവ് അധനികേക്ടോരത്തനില്

തുടെരുകേയക്ടോണവ്.  വനിദഖ്യക്ടോഭഖ്യക്ടോസ കമഖല വര്ഗശയവത്കേരനിക്കുന.  രക്ടോജഖ്യത്തനിചന്റെ ചെരനിതചത്ത

മക്ടോറനിചയഴുതുവക്ടോന്   ബനി.ചജ.പനി.  കനതക്ടോക്കേള്  ശമനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ

സക്ടോപനങ്ങളുചടെ  സത്വംരക്ഷണത്വം  ഏറവുത്വം  അനനിവക്ടോരഖ്യമക്ടോയ  ഘട്ടത്തനിലൂചടെയക്ടോണവ്  രക്ടോജഖ്യത്വം

കേടെനകപക്ടോകുനതവ്.  കകേരള  ഗവണ്ചമന്റെവ്  ഇക്കേക്ടോരഖ്യത്തനില്  ശകമക്ടോയ  ഇടെചപടെലകേള്

നടെതചമനവ്  പ്രതശക്ഷനിചചകേക്ടോണവ്  ഇവനിചടെ  അവതരനിപ്പെനിച  പ്രകമയചത്ത

പനിന്തുണചചകേക്ടോണവ് എചന്റെ വക്ടോക്കുകേള് ഉപസത്വംഹേരനിക്കുന.
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മനി  .    ചഡപമ്മ്യൂട്ടനി  സശക്കേര്:  എല്ലെക്ടോവരുത്വം  ഒകര  കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്  ആവര്ത്തനിചവ്
പറയുകേയക്ടോണവ്.  അലത്വം ചുരുക്കേനിപ്പെറഞക്ടോല് നനക്ടോയനിരുന.

ശശ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബക്ടോഹേനിത്വം കുഞവ്: സര്, ഇവനിചടെ ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട എസവ്. ശര്മ
അവതരനിപ്പെനിച  ഉപകക്ഷപചത്ത  സത്വംബനനിചവ്  അപ്പുറതമനിപ്പുറതമുള്ള  അത്വംഗങ്ങള്
സര്വ്വക്ടോത്മനക്ടോ പനിനക്ടോങ്ങുകേയുത്വം ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട ചചെയര് പറഞതുകപക്ടോചല എല്ലെക്ടോവരുത്വം
ഒകര അഭനിപ്രക്ടോയത്വം കരഖചപ്പെടുതകേയുത്വം ചചെയനിരനിക്കുന ഒരു സനിതനിവനികശഷമക്ടോണുള്ളതവ്.
എനനിക്കേവ്  ഒരു  പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട  കേക്ടോരഖ്യത്വം  ഉനയനിക്കേക്ടോനുണവ്.  ഞക്ടോന്  ഇഗൗ  പ്രകമയചത്ത
എതനിര്ക്കുനതല്ലെ.  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  മുഖഖ്യമനനി  സര്ക്കുകലറവ്  ചചെയ  ഒരു  പ്രകമയത്വം
ഇകപ്പെക്ടോള്  കേനിട്ടനി.  അതനുസരനിചവ്  രണവ്  കേമ്പനനികേളുചടെ  കപരവ്  മക്ടോതമക്ടോണവ്  അതനില്
സൂചെനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതവ്.  ഒനവ്  ചകേക്ടോചനിന്  ഷനിപ്പെവ്  യക്ടോര്ഡുത്വം  മചറക്ടോനവ്  ഹേനിന്ദുസക്ടോന്
ഓര്ഗക്ടോനനികേവ്  ചകേമനിക്കേല്സുത്വം.  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  എസവ്.  ശര്മ ഇവനിചടെ അവതരനിപ്പെനിച
പ്രകമയത്വം,  ചകേക്ടോചനിയനിചല കകേന്ദ്ര ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങള് കനരനിടുന ഭശഷണനി,
അതവ്  കപ്രവകറകസഷനുത്വം  അടെചപൂട്ടലമക്ടോണവ്.  മദര്  ഇന്ഡസ്ട്രേനി  എനപറയുനതവ്
എഫവ്.എ.സനി.ടെനി.-യക്ടോണവ്.  ചകേക്ടോചനിന്  ഷനിപ്പെവ്  യക്ടോര്ഡവ്  കപക്ടോചലകയക്ടോ  അതനിനപ്പുറകമക്ടോ
പ്രക്ടോധക്ടോനഖ്യമുള്ള  ഒനക്ടോണവ്  എഫവ്.എ.സനി.ടെനി.  അതുകപക്ടോചലയക്ടോണവ്  എചവ്.ഒ.സനി.എല്.
എചവ്.ഒ.സനി.എല്.-ചന്റെ  കേക്ടോരഖ്യത്വം  ഈ  പ്രകമയത്തനില്  തചനയുണവ്.  എചവ്.ചഎ.എല്.,
എചവ്.എത്വം.ടെനി.,  ഉകദഖ്യക്ടോഗമണ്ഡലനിചല ചഎ.ആര്.ഇ.,  ചെവറയനിചല ചഎ.ആര്.ഇ.-ചയപ്പെറനി
ശശ.  കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന് ഇവനിചടെ സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ഇഗൗ കേമ്പനനികേചളക്ടോചക്കേ
സമക്ടോനമക്ടോയ  ഭശഷണനി  കനരനിടുന  എനള്ളതവ്  മനസനിലക്ടോക്കേനിചക്കേക്ടോണവ്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെനികലയ്ക്കവ് ഇഗൗ പ്രകമയത്വം അയയ്ക്കുകമ്പക്ടോള് തശര്ചയക്ടോയുത്വം ചകേക്ടോചനിയനിചല കകേന്ദ്ര
ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങള് എന ഒരു കേണ്സപ്റനില് ഇഗൗ വഖ്യവസക്ടോയങ്ങചളക്കൂടെനി
ഉള്ചപ്പെടുത്തണചമനവ് ഞക്ടോന് അഭഖ്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണവ്. 

ശശ  .    എസവ്  .    ശര്മ:   സര്,  ഇകപ്പെക്ടോള്  ഒരു  ആക്ഷന്  വരനികേയക്ടോണവ്.  25
ശതമക്ടോനത്വം  സതകേക്ടോരഖ്യവത്കേരണചമനവ്  കൃതഖ്യമക്ടോയനി  ഷനിപ്പെവ്  യക്ടോര്ഡനിചന്റെ  കനചര
വരനികേയക്ടോണവ്.  മറ്റുള്ളവ  പൂട്ടക്ടോന്  കപക്ടോകുകേയക്ടോണവ്.  കകസനിസുള്ള  കകേരളത്തനിചല
ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങള്  ചപക്ടോതുകവയുണവ്.  സത്വംസക്ടോനചത്ത  കകേന്ദ്ര
ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങചള  മുഴുവന്  സത്വംരക്ഷനിക്കുനതനിനുത്വം  നനികക്ഷപത്വം
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുനതനിനുത്വം  തയ്യക്ടോറക്ടോകേണചമനവ്  അങ്ങുപറഞ  വനിമര്ശനത്തനിചന്റെ
സക്ടോരക്ടോത്വംശത്വം   ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  മുഖഖ്യമനനി  സര്ക്കുകലറവ്  ചചെയ  പ്രകമയത്തനിചന്റെ
അവസക്ടോന ഭക്ടോഗതണവ്.
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ശശ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബക്ടോഹേനിത്വം  കുഞവ്:  സര്,  അതവ്  ഉള്ചക്കേക്ടോണക്ടോല്  മതനി.
2016 മക്ടോര്ചനിലക്ടോണവ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കേക്ടോരനില്നനിനത്വം 13.5 ശതമക്ടോനത്വം പലനിശയ്ക്കവ് ആയനിരത്വം
കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  വക്ടോയ്പ  എഫവ്.എ.സനി.ടെനി.-ക്കേവ്  ലഭനിചതവ്.  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫവ്.
സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ  കേക്ടോലത്തവ്  എല്.എന്.ജനി.  ഉപകയക്ടോഗത്തനിനുകവണനി  KVAT
ഒഴനിവക്ടോക്കേനിചക്കേക്ടോടുത.  പചക്ഷ 13.5 ശതമക്ടോനത്വം പലനിശയ്ക്കവ് എഫവ്.എ.സനി.ടെനി. എങ്ങചന
റശസ്ട്രേക്ചര് ചചെയ്യക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുചമനവ് നമുക്കേക്ടോര്ക്കുത്വം ഒരുപനിടെനിയുമനില്ലെ. ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട
മുഖഖ്യമനനി  ഒരു  ഘട്ടത്തനില്  എഫവ്.എ.സനി.ടെനി.-ക്കുകവണനി  വളചര  ശകമക്ടോയനി
ഇടെചപട്ടയക്ടോളക്ടോണവ്. അതനില് വളചര നന്ദനിയുണവ്. എഫവ്.എ.സനി.ടെനി. വനിറഴനിക്കേക്ടോന് നശതനി
ആകയക്ടോഗവ്  ആകലക്ടോചെനിചകപ്പെക്ടോള്  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  മുഖഖ്യമനനിയുചടെ
ശദ്ധയനില്ചപ്പെടുതകേയുത്വം വളചര ശകമക്ടോയ നനിലപക്ടോചടെടുത്തവ് അതവ് തല്ക്കേക്ടോലകത്തയ്ക്കവ്
നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയുമക്ടോണവ്.  ഒനക്ടോമതക്ടോയനി  എഫവ്.എ.സനി.ടെനി.-ക്കേവ്  പലനിശ
കുറഞകേനിട്ടണത്വം, രണക്ടോമതക്ടോയനി ഏറവുത്വം ഡനിമക്ടോനള്ള യൂറനിയ പക്ടോന്റെവ് വരണത്വം. അവനിചടെ
യൂറനിയ  പക്ടോന്റെനിചന്റെ  ചപ്രക്ടോഡക്ഷന്  ആരത്വംഭനിക്കേണത്വം.  എനക്ടോല്  മക്ടോതകമ
എഫവ്.എ.സനി.ടെനി.-ക്കേവ്  നനിലനനില്ക്കേക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുകേയുള.  ഇക്കേക്ടോരഖ്യത്തനില്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  ശദ്ധയുണക്ടോകേണത്വം.  എത്വം.പനി.-മക്ടോരുത്വം  സത്വംസക്ടോന  ഗവണ്ചമനത്വം
വളചര കേക്ടോരഖ്യമക്ടോയനി എഫവ്.എ.സനി.ടെനി.-ക്കുകവണനി ഇടെചപട്ടനിട്ടുണവ് എനതവ് നന്ദനിപൂര്വ്വത്വം
ഞക്ടോന്  സ്മെരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  എഫവ്.എ.സനി.ടെനി.-ക്കുളള  സലത്വം  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുകമ്പക്ടോള്,
അതനിചന  നനിലനനിര്ത്തക്ടോന്  കവണനിയുള്ള  ഒരു  കപ്രക്ടോജകവ്  ഉണക്ടോകകേണനിയനിരനിക്കുന.
അതുകപക്ടോചല എചവ്.ഒ.സനി.എല്.-ചന്റെ കേക്ടോരഖ്യത്വം  ഇവനിചടെ  സൂചെനിപ്പെനിചതുചകേക്ടോണവ്  ഞക്ടോന്
അതനിചനക്കുറനിചവ്  പറയുനനില്ലെ.  അതവ്  പ്രകമയത്തനിലണവ്.  മചറക്ടോരു  പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട
കേക്ടോരഖ്യത്വം,  ചെനില എന്.ജനി.ഒ.-കേള് ചചെകനയനിചല ഗശന് ട്രേനിബമ്മ്യൂണലനിചന സമശപനിചവ്
ഉകദഖ്യക്ടോഗമണ്ഡലനിചല  എചവ്.ചഎ.എല്. ഉള്പ്പെചടെ  ചെനില  വഖ്യവസക്ടോയ  സക്ടോപനങ്ങള്
പൂട്ടണചമനവ്  ആവശഖ്യചപ്പെട്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്. അവനിചടെ സത്വംസക്ടോന ഗവണ്ചമന്റെവ് കേക്ഷനി
കചെരണത്വം.  കേക്ടോരണത്വം  എചവ്.ചഎ.എല്. കപക്ടോലള്ള  സക്ടോപനങ്ങള്  നമ്മുചടെ
ഭക്ഷഖ്യസുരക്ഷയ്ക്കവ്  ഏറവുത്വം  ആവശഖ്യമുള്ളതക്ടോണവ്.  അതുകപക്ടോചല  കേളമകശരനിയനിചല
എചവ്.എത്വം.ടെനി.  ഫക്ടോകറനി  സക്ടോപനിക്കുന  സമയത്തവ്  അയ്യക്ടോയനിരകത്തക്ടോളത്വം  ആളുകേള്
കജക്ടോലനി  ചചെയനിരുനതക്ടോണവ്.  ഇനവ്  ഇരുന്നൂറവ്  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളക്ടോണവ്  എചവ്.എത്വം.ടെനി.-
യനിലള്ളതവ്.  ഒരു പക്ടോന്റെവ് പൂര്ണ്ണമക്ടോയുത്വം പൂട്ടനി.  കേളമകശരനി എചവ്.എത്വം.ടെനി.-യനില് കൂടുതലത്വം
ചലയ്ത്തുത്വം  പ്രനിന്റെനിത്വംഗവ്  പ്രസമക്ടോണുളളതവ്.  ഇതവ്  രണ്ടുത്വം  നല്ലെ  ഡനിമക്ടോനള്ളതക്ടോണവ്.  നല്ലെ
ലക്ടോഭത്തനില്  ഓടുനതക്ടോണവ്  കേളമകശരനി  എചവ്.എത്വം.ടെനി.  യൂണനിറവ്.  പചക്ഷ  മറ്റുള്ള
സലങ്ങളനിചല  നഷ്ടത്വംകൂടെനി  കേളമകശരനി  എചവ്.എത്വം.ടെനി.  യൂണനിറനിചന്റെ  അക്കേഗൗണനില്
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ചപടുതകേയക്ടോണവ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെവ്  ചചെയ്യുനതവ്.  എതകയക്ടോ  കപചര
കുടെനിചയക്ടോഴനിപ്പെനിചചകേക്ടോണവ്  ആയനിരക്കേണക്കേനിനവ്  ഏക്കേര്  ഭൂമനി  എചവ്.എത്വം.ടെനി.
ഏചറടുത്തനിട്ടവ്  യക്ടോചതക്ടോരു പണനിയുത്വം  ചചെയ്യക്ടോചത  തരനിശക്ടോയനി  കേനിടെക്കുകേയക്ടോണവ്.  അതവ്
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ശദ്ധയനില്ചപ്പെടുത്തണത്വം.  സത്വംസക്ടോന ഗവണ്ചമന്റെവ് ആ ഭൂമനി
ഏചറടുത്തവ് വഖ്യവസക്ടോയ ആവശഖ്യങ്ങള്ക്കേവ് ഉപകയക്ടോഗനിക്കേക്ടോന് തയ്യക്ടോറക്ടോകേണചമനക്ടോണവ്
എനനിക്കേവ് അഭഖ്യര്തനിക്കേക്ടോനുള്ളതവ്.

ഇവനിചടെ  ശശ.  കകേക്ടോവൂര്  കുഞകമക്ടോന്  ചെവറയനിചല  ചഎ.ആര്.ഇ.-ചയ
സത്വംബനനിചവ് പറയുകേയുണക്ടോയനി.  എനക്ടോല് ഉകദഖ്യക്ടോഗമണ്ഡലനിചല ചഎ.ആര്.ഇ.-യനില്
500  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികുളുണക്ടോയനിരുന  സക്ടോനത്തവ്  ഇകപ്പെക്ടോള്  കകേവലത്വം  250  കപരക്ടോണവ്
കജക്ടോലനി ചചെയ്യുനതവ്.  കതക്ടോറനിയത്തനില്നനിനത്വം യുകറനനിയത്വം കവര്തനിരനിചചടുക്കുന പക്ടോന്റെവ്
അടെചപൂട്ടനി  അതവ് ഒറശസയനികലയ്ക്കവ്  ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി.  അതുകപക്ടോചല  പ്രധക്ടോനചപ്പെട്ട
മചറക്ടോരു കേക്ടോരഖ്യത്വം, മണവക്ടോളക്കുറനിചനിയനില് കപ്രക്ടോസസവ് ചചെയ കമക്ടോകണക്ടോകസറവ് ഇകപ്പെക്ടോള്
ഒറശസ വഴനിയക്ടോണവ് ഉകദഖ്യക്ടോഗമണ്ഡലനിചല ചഎ.ആര്.ഇ.-ക്കേവ് കേനിട്ടുനതവ്.  അതവ് കനരനിട്ടവ്
ലഭഖ്യമക്ടോക്കുനതനിനുള്ള  സത്വംവനിധക്ടോനമുണക്ടോക്കേണചമനവ് ഞക്ടോന് അഭഖ്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണവ്.
ഇഗൗ ചെര്ചയനില് പചങടുത്തവ് സത്വംസക്ടോരനിച മറത്വംഗങ്ങള് സൂചെനിപ്പെനിച കേക്ടോരഖ്യങ്ങള് വശണ്ടുത്വം
ഞക്ടോന് ആവര്ത്തനിക്കുനനില്ലെ. ചകേക്ടോചനിന് ഷനിപ്പെവ് യക്ടോര്ഡവ് ഇന്ഡഖ്യയുചടെ അഭനിമക്ടോനമക്ടോണവ്.
അതുകപക്ടോചല  വളചര  ശദ്ധ ചചെലകത്തണ ഒരു സക്ടോപനമക്ടോണവ്  എചവ്.ഒ.സനി.എല്.
അകതക്ടോചടെക്ടോപ്പെത്വം  എഫവ്.എ.സനി.റനി.,  എചവ്.എത്വം.റനി.,  ചഎ.ആര്.ഇ.,  എചവ്.ചഎ.എല്.
എനനിവയുചടെ കേക്ടോരഖ്യത്തനില്  പ്രകതഖ്യകേ ശദ്ധകവണത്വം. സത്വംസക്ടോന  ഗവണ്ചമന്റെവ് കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെനില് സമര്ദ്ദേത്വം ചചെലത്തണത്വം.  അവ കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെവ് ഉടെമസതയനില്
നനിലനനിര്തനതനിനുത്വം  പുതനിയ  പദ്ധതനികേള്  ചകേക്ടോണ്ടുവരുനതനിനുത്വം  ആവശഖ്യമക്ടോയ
നടെപടെനികേള് സതശകേരനിക്കേണത്വം.   ഇഗൗ പ്രകമയചത്ത ഞക്ടോന് പനിനക്ടോങ്ങുന.

ശശ  .    കജക്ടോണ്  ചഫര്ണക്ടോണസവ്:  സര്,  ബഹുമക്ടോനഖ്യനക്ടോയ ശശ.  എസവ്.  ശര്മ
അവതരനിപ്പെനിച  പ്രകമയചത്ത  ഞക്ടോന്  സര്വ്വക്ടോത്മനക്ടോ  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയക്ടോണവ്.
നനിയമസഭയ്ക്കകേത്തവ്  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ  വഖ്യതഖ്യക്ടോസമനില്ലെക്ടോചത  ഇഗൗ  പ്രകമയചത്ത
അനുകൂലനിചചകേക്ടോണക്ടോണവ്  എല്ലെക്ടോവരുത്വം  സത്വംസക്ടോരനിചതവ്.  അതവ്  കകേരളത്തനിചന്റെ
ചപക്ടോതുതക്ടോലരഖ്യമക്ടോണവ്.  ഇതവ്  കകേന്ദ്രചത്ത  കബക്ടോദ്ധഖ്യചപ്പെടുതകേ  എന
ലക്ഷഖ്യകത്തക്ടോടുകൂടെനിയക്ടോണവ്  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട മുഖഖ്യമനനി അകദ്ദേഹേത്തനികന്റെതക്ടോയ പ്രകമയത്വം
ഇവനിചടെ  അവതരനിപ്പെനിക്കുനതവ്.  ചകേക്ടോചനിന്  ഷനിപ്പെവ്  യക്ടോര്ഡനിചന്റെ  ചെരനിതവുത്വം
പശക്ടോത്തലവുത്വം  ഇവനിചടെ  പ്രതനിപക്ഷ  എത്വം.എല്.എ.  ശശ.  കഹേബനി  ഇഗൗഡന്
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അടെക്കേമുള്ളവര് പറഞകേഴനിഞ. ഞക്ടോന് ചകേക്ടോചനിന് ഷനിപ്പെവ്  യക്ടോര്ഡനില് അഞ്ചുചകേക്ടോല്ലെത്വം
ഒരു  കേരക്ടോര്  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനിയക്ടോയനി  കജക്ടോലനി  ചചെയയക്ടോളക്ടോചണന  കേക്ടോരഖ്യത്വം  വളചര
അഭനിമക്ടോനകത്തക്ടോടുകൂടെനി  ഇവനിചടെ  പറയുകേയക്ടോണവ്.  ഇവനിചടെനനിനത്വം  ഇറക്കേനിയ
രണക്ടോമചത്തയുത്വം  മൂനക്ടോമചത്തയുത്വം  കേപ്പെലകേളുചടെ  നനിര്മക്ടോണകവളയനില്  എചന്റെയുത്വം
വനിയര്പ്പുതുള്ളനികേള്  വശണനിട്ടുണവ്.  ഷനിപ്പെവ്  യക്ടോര്ഡനില്  റനിപ്പെയറനിനവ്  വനനിരുന  ചെനില
കേപ്പെലകേളനില് ഒരു ചപയനിന്റെടെനിക്കേക്ടോരനക്ടോയുത്വം  മറ്റുത്വം  പണനിചയടുത്തനിട്ടുള്ള അനുഭവത്വംകൂടെനി
എനനിക്കുണവ്.   അങ്ങചനയുള്ള ചകേക്ടോചനിന് ഷനിപ്പെവ്  യക്ടോര്ഡവ് ഇനവ് അദക്ടോനനിചയകപ്പെക്ടോലള്ള
സതകേക്ടോരഖ്യ  മുതലക്ടോളനിമക്ടോരുകടെതക്ടോയനി  മക്ടോറക്ടോന്  കപക്ടോകുന  എന  ആശങയക്ടോണവ്  ആ
പ്രകദശതള്ളവരുത്വം  അവനിചടെ  പണനിചയടുക്കുന  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുത്വം  ചപക്ടോതുവനില്
നമളടെക്കേമുള്ളവരുത്വം  പങ്കുവയ്ക്കുനതവ്.  കേപ്പെല്  നനിര്മക്ടോണത്വം  വളര്ച
കനടെനിചക്കേക്ടോണനിരനിക്കുന  ഒരു വഖ്യവസക്ടോയ കമഖലയക്ടോണവ്.  ഇഗൗ  കമഖലയനില്  വലനിയ
മതരങ്ങളുണവ്.   വനിവനിധ  രക്ടോജഖ്യങ്ങള്  ഇഗൗ  രത്വംഗത്തവ്  തങ്ങളുകടെതക്ടോയ  ശക്ടോസ
സക്ടോകങതനികേ  മനികേവനിചന്റെ  അടെനിസക്ടോനത്തനില്  മുകനക്ടോട്ടുവരുനണവ്.  സക്ടോകങതനികേ
മനികേവുള്ള  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  ഇഗൗ  രത്വംഗത്തവ്  വലനിയ  മുകനറമുണക്ടോക്കുകമ്പക്ടോള്
അതനിനനുകയക്ടോജഖ്യമക്ടോയ  പശക്ടോത്തല  സഗൗകേരഖ്യങ്ങള്  ഇഗൗ  കേപ്പെല്ശക്ടോലയനില
ചണനളളതക്ടോണവ്  ഇതനിചന്റെ  പ്രകതഖ്യകേത.  ചകേക്ടോചനി  തുറമുഖത്തനിനവ്  ഒരു
കഡ്രേകഡക്ടോക്കുണവ്.  ഞങ്ങള്  അതനിചന   വര്ക്കേവ്കഷക്ടോപ്പെവ്  എനക്ടോണവ്  പറയുനതവ്.
ചകേക്ടോചനി തുറമുഖതവരുന ചചെറനിയ തരത്തനിലളള പല കേപ്പെലകേളുത്വം കേയറനി റനിപ്പെയര്
ചചെയ്യക്ടോനുള്ള കഡ്രേകഡക്ടോക്കുണവ്.  ഇതവ് കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റെവ് വനില്ക്കേക്ടോന് തശരുമക്ടോനനിച.
ആ കഡ്രേകഡക്ടോക്കേവ് സതകേക്ടോരഖ്യ മുതലക്ടോളനിമക്ടോര് ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയക്ടോല് അതവ് കേപ്പെല്ശക്ടോലയ്ക്കവ്
വലനിയ  നഷ്ടമക്ടോകുചമനവ്   മനസനിലക്ടോക്കേനി  അവനിടെചത്ത  കട്രേഡവ്  യൂണനിയന്
സത്വംഘടെനകേളുത്വം  എറണക്ടോകുളചത്ത ഇടെതുപക്ഷ കട്രേഡവ്  യൂണനിയന് പ്രസക്ടോനത്തനിചന്റെ
കനതക്ടോക്കേനക്ടോരുത്വം  കചെര്നവ്  ആ  കഡ്രേകഡക്ടോക്കേവ്  ചകേക്ടോചനി  കേപ്പെല്  നനിര്മക്ടോണ
ശക്ടോലചയചകേക്ടോണവ്  ഏചറടുപ്പെനിച.  ചകേക്ടോചനി  കേപ്പെല്  നനിര്മക്ടോണശക്ടോലയുചടെ  അടുത്ത
വനികേസനചമനപറയുനതവ്  ചകേക്ടോചനി  തുറമുഖതള്ള  കഡ്രേകഡക്ടോക്കേനിചന  മനികേച  ഒരു
കഡക്ടോക്കേക്ടോക്കേനി മക്ടോറനി നനിര്മക്ടോണരത്വംഗതത്വം റനിപ്പെയറനിത്വംഗവ് രത്വംഗതത്വം കുകറക്കൂടെനി മുകനറുകേ
എനതക്ടോണവ്.  ഇതനിചനക്ടോചക്കേ  ആവശഖ്യമക്ടോയ  പണത്വം  കേചണത്തണചമന
ലക്ഷഖ്യകത്തക്ടോടുകൂടെനിയക്ടോണവ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോര്  ഇതനിചന്റെ  25 ശതമക്ടോനത്വം  ഓഹേരനി
വനില്ക്കേക്ടോന് ശമനിക്കുനതവ്.    ഇതനില് വഞനയുണവ്.   2,000  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണവ്
ചകേക്ടോചനി  കേപ്പെല്  നനിര്മക്ടോണശക്ടോലയുചടെ  വനികേസനത്തനിനവ്  ആവശഖ്യചമനക്ടോണവ്
കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോര്  പറയുനതവ്.  അതനിനവ്  കവചറ  മക്ടോര്ഗചമക്ടോനമനിചല്ലെനത്വം  ആചകേയുള്ള
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മക്ടോര്ഗത്വം  25  ശതമക്ടോനത്വം  ഓഹേരനി  വനില്ക്കുകേ   എനതക്ടോചണനമുള്ള  പ്രചെരണങ്ങള്
അഴനിചവനിട്ടുചകേക്ടോണവ് ഓഹേരനി വനിലനയ്ക്കവ് കേളചമക്ടോരുക്കുകേയക്ടോണവ് ഇനവ് കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോര്
ചചെയ്തുചകേക്ടോണനിരനിക്കുനതവ്.  കനരചത്ത  ഇവനിചടെ  സത്വംസക്ടോരനിച  ശശ.  എസവ്.
ശര്മയടെക്കേമുള്ളവര്  പറഞതവ്  ഇകപ്പെക്ടോള്ത്തചന  ചകേക്ടോചനി  കേപ്പെല്
നനിര്മക്ടോണശക്ടോലയുചടെ  കകേവശത്വം  1,500-ഓളത്വം  കകേക്ടോടെനി  രൂപ
നശക്കേനിയനിരുപ്പുചണനക്ടോണവ്.   അടുത്ത  അഞ്ചുചകേക്ടോല്ലെത്വം ഇനചത്ത നനിലയനില് കേപ്പെല്
നനിര്മക്ടോണശക്ടോല  പ്രവര്ത്തനിക്കുകേയക്ടോചണങനില്  ബക്ടോക്കേനിവരുന  പണവുത്വം  ആ
നനിലയ്ക്കുണക്ടോക്കേക്ടോന്  കേഴനിയുത്വം.  മക്ടോതമല്ലെ  കേപ്പെല്  നനിര്മക്ടോണശക്ടോല  രക്ടോജഖ്യത്തവ്
നവരതപദവനിയുള്ള  ഒരു  സക്ടോപനമക്ടോണവ്.  കബക്ടോണവ്  ഇഷക്യു  ചചെയ്യക്ടോന്  സക്ടോധനിചക്ടോല്
ധനകേക്ടോരഖ്യ  സക്ടോപനങ്ങള്തചന  അതവ്  വക്ടോങ്ങുത്വം. അങ്ങചന  ആവശഖ്യമക്ടോയ
പ്രവര്ത്തനമൂലധനത്വം  ഉണക്ടോക്കേനിചയടുക്കേക്ടോന് കേഴനിയുത്വം.  അങ്ങചനചയക്ടോനത്വം  ചചെയ്യക്ടോചത
ഓഹേരനി  വനിലനയക്ടോണവ്  ഏകേ  മക്ടോര്ഗചമനവ്  സമര്തനിചവ്  അതനിനുകവണനി
ശമനിക്കുനതനിചന്റെ  പനിനനില്  രക്ടോജഖ്യത്തവ്  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കേനിചക്കേക്ടോണനിരനിക്കുന
ആകഗക്ടോളവത്ക്കേരണ,  സതകേക്ടോരഖ്യവത്ക്കേരണ  സക്ടോമ്പത്തനികേ  നയത്തനിചന്റെ
ചകേണനിയക്ടോണവ് ഇചതനവ് നമള് തനിരനിചറനിയണത്വം. അതവ് തനിരനിചറനിയക്ടോചത കപക്ടോയക്ടോല്
വലനിയ ആപത്തനികലയ്ക്കവ് ചചെചനതത്വം. ചകേക്ടോചനി കേപ്പെല് നനിര്മക്ടോണശക്ടോല ഇനവ് ഏറവുത്വം
വലനിയ  ആധുനനികേ  സക്ടോകങതനികേവനിദഖ്യ  ഉപകയക്ടോഗനിചചകേക്ടോണവ്  ഭക്ടോവനിയനില്
എല്.എന്.ജനി. ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന് കേഴനിയുന കേപ്പെലകേള് നനിര്മനിക്കേക്ടോന് കപക്ടോകുകേയക്ടോണവ്.
ഇകപ്പെക്ടോള്  അവനിചടെ  പണനി  നടെനചകേക്ടോണനിരനിക്കുന  ഇന്ഡഖ്യയനിചല  തകദ്ദേശശയമക്ടോയ
സക്ടോകങതനികേവനിദഖ്യയുചടെ അടെനിസക്ടോനത്തനില്  വനികേസനിപ്പെനിചചടുത്ത ആദഖ്യചത്ത വനിമക്ടോന
വക്ടോഹേനിനനിക്കേപ്പെല് ഏതക്ടോണവ് പണനി പൂര്ത്തശകേരനിക്കേക്ടോറക്ടോയനി.  മക്ടോതമല്ലെ ചകേക്ടോചനി കേപ്പെല്
നനിര്മക്ടോണശക്ടോല ഷനിപ്പെനിത്വംഗവ് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുകവണനിയുത്വം കകേക്ടോസ്റ്റവ്ഗക്ടോര്ഡനിനു കവണനിയുത്വം
ചചെറനിയ  ജലയക്ടോനങ്ങള്  നനിര്മനിക്കുനതുചകേക്ടോണവ്  ഇനനി  വരുന  ഓര്ഡറുകേള്
നനിറകവറണചമങനില്  ഇനനിയുത്വം  കുകറ  സക്ടോധഖ്യതകേള്  കവണചമന  നനിലയനികലയ്ക്കവ്
എത്തനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  റനിപ്പെയറനിത്വംഗവ്  രത്വംഗത്തവ്  വലനിയ  കതക്ടോതനില്
ലക്ടോഭമുണക്ടോക്കേനിചക്കേക്ടോണക്ടോണവ്  ചകേക്ടോചനി  കേപ്പെല്  നനിര്മക്ടോണശക്ടോല  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതവ്.
അതുചകേക്ടോണ്ടുതചന ഇഗൗ കേപ്പെല് നനിര്മക്ടോണശക്ടോലചയ ലക്ഷഖ്യമനിട്ടുചകേക്ടോണ്ടുള്ള കേഴുകേന്
കേണകേള്  ഇന്ഡഖ്യയ്ക്കകേതത്വം  പുറതമുണവ്.  വനിലക്ടോന്  തശരുമക്ടോനനിചക്ടോല്  ഇഗൗ  ഓഹേരനി
വക്ടോങ്ങക്ടോന്  കപക്ടോകുനതവ്  ഇന്ഡഖ്യയ്ക്കകേതത്വം  പുറതമുള്ള  സതകേക്ടോരഖ്യ
മുതലക്ടോളനിമക്ടോരക്ടോയനിരനിക്കുത്വം.   അദക്ടോനനിചയയുത്വം അത്വംബക്ടോനനിചയയുത്വം കപക്ടോലള്ളവരുത്വം വനികദശ
രക്ടോജഖ്യങ്ങളുചടെ  ഏജനമക്ടോരക്ടോയനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന മറവ്  കേമ്പനനികേളുമക്ടോയനിരനിക്കുത്വം  കേപ്പെല്
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നനിര്മക്ടോണശക്ടോലയുചടെ  ഓഹേരനി  വക്ടോങ്ങക്ടോന്  കപക്ടോകുനതവ്.  ഫലത്തനില്  രക്ടോജഖ്യത്തനിചന്റെ
അഭനിമക്ടോനമക്ടോയ  കേപ്പെല്  നനിര്മക്ടോണശക്ടോല  രക്ടോജഖ്യത്തനിനവ്  നഷ്ടചപ്പെടുചമന
അവസയനികലയ്ക്കവ്  ചചെചനതകേയക്ടോണവ്.  അതുചകേക്ടോണ്ടുതചന  കേപ്പെല്ശക്ടോലചയ
രക്ടോജഖ്യത്തനിചന്റെ  അഭനിമക്ടോനമക്ടോയനി,  രക്ടോജഖ്യചത്ത  ജനങ്ങളുകടെതക്ടോയനി  നനിലനനിര്ത്തക്ടോന്
ആവശഖ്യമക്ടോയ ചപക്ടോതുകപക്ടോരക്ടോട്ടമക്ടോണവ് ഇനവ് രക്ടോജഖ്യത്വം ആവശഖ്യചപ്പെടുനതവ്.

അതുകപക്ടോചല  ഫനികനക്ടോലനിന്  ഉത്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന  ഹേനിന്ദുസക്ടോന്  ഓര്ഗക്ടോനനികേവ്
ചകേമനിക്കേല്സവ് ലനിമനിറഡവ് ലക്ടോഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ഒരു വഖ്യവസക്ടോയശക്ടോലയക്ടോണവ്.
രണര ലക്ഷത്വം ടെണ്ണക്ടോണവ്  അതനിചന്റെ  ഉപകഭക്ടോഗത്വം.  ഇതനില് ആറക്ടോയനിരകത്തക്ടോളത്വം ടെണ്
ഫനികനക്ടോലനിനുത്വം ഉത്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുനതവ് അമ്പലമുകേളനില്  സനിതനി ചചെയ്യുന എചവ്.ഒ.സനി.
എന  സക്ടോപനമക്ടോണവ്.  ചചപവുഡവ്  നനിര്മക്ടോണത്വം,  ചപയനിന്റെവ്  നനിര്മക്ടോണത്വം,
ഫക്ടോര്മസമ്മ്യൂട്ടനിക്കേല് വഖ്യവസക്ടോയത്വം ഇതനിചനക്ടോചക്കേ ഫനികനക്ടോലനിന് ഇനനിയുത്വം ആവശഖ്യമക്ടോണവ്.
60000  ടെണ്  ഫനികനക്ടോലനിന്  ഉലക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന,  വലനിയ  ലക്ടോഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
എചവ്.ഒ.സനി.ലനിമനിറഡവ്  അടെചപൂട്ടലനിചന്റെ  വക്കേനിചലത്തനിയ  സന്ദര്ഭത്തനിലക്ടോണവ്
ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  മുഖഖ്യമനനി  കകേന്ദ്രമനനിചയ  സന്ദര്ശനിചവ്  ഇഗൗ  സക്ടോപനചത്ത
അടെചപൂട്ടലനില്നനിനത്വം  രക്ഷനിക്കേക്ടോനക്ടോവശഖ്യമക്ടോയ  സമശപനത്വം  സതശകേരനിചതവ്.  അതവ്
പ്രക്ടോവര്ത്തനികേമക്ടോയനിട്ടനില്ലെ. അതവ് പ്രക്ടോവര്ത്തനികേമക്ടോകേണചമങനില് ചകേക്ടോചനിന് റനികഫനറനി
ഇതനിനക്ടോവശഖ്യമക്ടോയ അസത്വംസ്കൃത പദക്ടോര്തങ്ങള് ചകേക്ടോടുക്കേണത്വം.  കനരചത്ത കേടെമക്ടോയനി
ചകേക്ടോടുത്തനിരുന.  എനക്ടോല് അടെചപൂട്ടക്ടോന്  ബനി.ചഎ.എഫവ്.ആര്.-ചന്റെ മുനനിചലത്തനിയ
സക്ടോപനചമന  നനിലയനില്  റനികഫനറനി  ഇകപ്പെക്ടോള്  ഇതനിനക്ടോവശഖ്യമക്ടോയ  അസത്വംസ്കൃത
പദക്ടോര്തത്വം  ചകേക്ടോടുക്കുനനില്ലെ  എനള്ളതുചകേക്ടോണക്ടോണവ്  ഇതവ്  പ്രവര്ത്തനി
ക്കേക്ടോതനിരനിക്കുനതവ്.  അതുചകേക്ടോണവ് ഇഗൗ സക്ടോപനത്വം പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കേക്ടോന് കേഴനിയണത്വം.
എങനില് മക്ടോതകമ നമുക്കേവ് അതനിചന്റെ വളര്ചചയക്കുറനിചവ് ചെനിനനിചവ് മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്
കേഴനിയുകേയുള.  ഇതനിചനക്ടോരു പക്ടോകക്കേജുണക്ടോക്കേണത്വം. ആ പക്ടോകക്കേജവ് എനപറയുനതവ്,
ഇകപ്പെക്ടോള്  എചവ്.ഒ.സനി.എല്.  അടെചപൂട്ടക്ടോന്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെവ്  തശരുമക്ടോനനിചക്ടോല്
തശര്ചയക്ടോയുത്വം  നമുക്കേവ്  ഇഗൗ  സക്ടോപനചത്ത  റനികഫനറനിയുമക്ടോയനി  ബനനിപ്പെനിക്കേക്ടോന്
കേഴനിയണത്വം.  റനികഫനറനിയുചടെ  ഒരു  ഉപവഖ്യവസക്ടോയശക്ടോലയക്ടോയനി  ഹേനിന്ദുസക്ടോന്
ഓര്ഗക്ടോനനികേവ്  ചകേമനിക്കേല്സവ്  ലനിമനിറഡനിചന  മക്ടോറക്ടോന്  കേഴനിഞക്ടോല്
റനികഫനറനിയനില്നനിനത്വം ആവശഖ്യമക്ടോയ അസത്വംസ്കൃത പദക്ടോര്തങ്ങള് കേനിട്ടുകേയുത്വം ഇഗൗ
ശക്ടോല നല്ലെ നനിലയ്ക്കവ്  ചമചചപ്പെട്ടുകപക്ടോകുകേയുത്വം ചചെയ്യുത്വം.  അതുചകേക്ടോണവ് ആ നനിലയനിലള്ള
ഒരു  തശരുമക്ടോനത്തനികലയ്ക്കവ്  എത്തനിക്കേക്ടോനക്ടോവശഖ്യമക്ടോയ  നടെപടെനി  സതശകേരനിക്കേണത്വം.
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എചവ്.എത്വം.ടെനി.,  എഫവ്.എ.സനി.ടെനി.,  ചഎ.ആര്.ഇ.  തുടെങ്ങനിയ  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
സക്ടോപനങ്ങളുചടെ  കേക്ടോരഖ്യങ്ങള്  ഉനയനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ചകേക്ടോല്ലെതമക്ടോതമല്ലെ,
ഉകദഖ്യക്ടോഗമണ്ഡലനിലത്വം  ചഎ.ആര്.ഇ.-യുചടെ  യൂണനിറ്റുണവ്.  ആ  യൂണനിറവ്  ഇകപ്പെക്ടോള്
പ്രതനിസനനി കനരനിട്ടുചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോചണന കേക്ടോരഖ്യത്വം ശശ.  വനി.  ചകേ.  ഇബക്ടോഹേനിത്വം
കുഞവ് സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  രക്ടോജഖ്യചത്ത ആണവശകനിയക്ടോയനി മക്ടോറക്ടോന് കേഴനിയുന
യുകറനനിയത്വം അടെക്കേത്വം കവര്തനിരനിക്കേക്ടോന് കശഷനിയുള്ള സക്ടോകങതനികേവനിദഖ്യ ചഎ.ആര്.ഇ.
യൂണനിറനിനുണവ്.  ഇഗൗ  യൂണനിറനിചന  അടെചപൂട്ടക്ടോചത,  സത്വംരക്ഷനിക്കുനതനിനക്ടോവശഖ്യമക്ടോയ
നടെപടെനികേള്  സതശകേരനിക്കേണത്വം.  എചവ്.എത്വം.ടെനി.,  എഫവ്.എ.സനി.ടെനി.  തുടെങ്ങനിയ
സക്ടോപനങ്ങകളയുത്വം  ഇഗൗ നനിലയനില്  സത്വംരക്ഷനികക്കേണതുണവ്.  കകേന്ദ്ര ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
സക്ടോപനങ്ങളക്ടോയ  ഹേനിന്ദുസക്ടോന്  നമ്മ്യൂസവ്  പ്രനിന്റെവ്  ലനിമനിറഡവ്,  എചവ്.ചഎ.എല്.,
ബനി.എചവ്.ഇ.എല്. അടെക്കേമുള്ളവചയ രക്ടോജഖ്യസമ്പത്തക്ടോയനി നനിലനനിര്ത്തക്ടോനക്ടോവശഖ്യമക്ടോയ
കപക്ടോരക്ടോട്ടത്വം  നടെത്തണത്വം.  ആ  കപക്ടോരക്ടോട്ടത്തനിനവ്  സഹേക്ടോയകേരമക്ടോയനി  നനിയമസഭ
പക്ടോസക്ടോക്കുന  ഇഗൗ  പ്രകമയവുത്വം  മക്ടോറണചമനവ്  പറഞചകേക്ടോണവ്  ഞക്ടോന്  ഇഗൗ
പ്രകമയചത്ത പനിനക്ടോങ്ങുന. 

ശശ  .    വനി  .    പനി  .    സജശന്ദ്രന്:    സര്,  ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട  അത്വംഗത്വം  എസവ്.  ശര്മ
അവതരനിപ്പെനിച  പ്രകമയചത്ത അനുകൂലനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  

ചകേക്ടോചനിന്  ഷനിപ്പെവ്  യക്ടോര്ഡനിചന്റെ  ഓഹേരനി  വനിറഴനിക്കേക്ടോനുത്വം  അമ്പലമുകേളനിചല
എചവ്.ഒ.സനി.എല്.  അടെചപൂട്ടക്ടോനുത്വം  അടുത്തകേക്ടോലത്തക്ടോയനി  എടുത്ത   തശരുമക്ടോനത്വം
പനിന്വലനിക്കേക്ടോന് കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോരനില് സമര്ദ്ദേത്വം ചചെലത്തക്ടോനക്ടോണവ് ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട അത്വംഗത്വം
ഇഗൗ ഉപകക്ഷപത്വം  അവതരനിപ്പെനിചതവ്.  എനനിക്കുമുമ്പവ് സത്വംസക്ടോരനിച അത്വംഗങ്ങള് ചകേക്ടോചനിന്
ഷനിപ്പെവ്  യക്ടോര്ഡനിചന  സത്വംബനനിചവ്  വളചര  വനിശദമക്ടോയനി  പറഞതുചകേക്ടോണവ്  ഞക്ടോനതവ്
ആവര്ത്തനിക്കുനനില്ലെ.  എചന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലത്തനിലക്ടോണവ്  എചവ്.ഒ.സനി.എല്.
സനിതനിചചെയ്യുനതവ്.  കേഴനിഞ  56  ദനിവസമക്ടോയനി  എചവ്.ഒ.സനി.എല്.-ചല
ചഎ.എന്.ടെനി.യു.സനി.,  സനി.ചഎ.ടെനി.യു.  എനശ യൂണനിയനനില്ചപ്പെട്ടവര് നനിരക്ടോഹേക്ടോര സമരത്വം
നടെത്തനിചക്കേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  പ്രസണത സക്ടോപനത്വം അടെചപൂട്ടുനതവ് എനനിനക്ടോചണനവ്
കചെക്ടോദനിചക്ടോല്  അതനിനവ്  കൃതഖ്യമക്ടോയ  ഉത്തരമനില്ലെ.  നഷ്ടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ഒരു
ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനത്വം  അടെച പൂട്ടുകേയക്ടോചണങനില് അതനിചനക്ടോരു കേക്ടോരണമുചണനവ്
ആശതസനിക്കേക്ടോത്വം.  എചവ്.  ഒ.  സനി.  എല്. സക്ടോപനിതമക്ടോയതനിനുകശഷത്വം ഒരുവര്ഷചമക്ടോഴനിചവ്
ബക്ടോക്കേനിയുള്ള എല്ലെക്ടോ കേക്ടോലഘട്ടങ്ങളനിലത്വം കകേക്ടോടെനിക്കേണക്കേനിനവ് രൂപ  ലക്ടോഭമുണക്ടോക്കേനിയനിട്ടുണവ്.
മഹേക്ടോരക്ടോഷയനിചല രസക്ടോയനനി  എന  മക്ടോതൃയൂണനിറവ്  ഇനവ്  നഷ്ടത്തനില്

1142/2017



464 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 27, 2016

പ്രവര്ത്തനിചചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ആ  യൂണനിറവ്  അടെചവ്  പൂട്ടുനതനിനുപകേരത്വം
ലക്ടോഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  എചവ്.ഒ.സനി.എല്.-ചന്റെ  കേടെയ്ക്കല്  കേത്തനിവയ്ക്കക്ടോനക്ടോണവ്
കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോര്  ഇകപ്പെക്ടോള്  തശരുമക്ടോനനിചനിരനിക്കുനതവ്.  മക്ടോതൃസക്ടോപനമക്ടോയ  രസക്ടോയനനി
ഇഗൗ യൂണനിറനിചല ജശവനക്കേക്ടോര്ക്കേവ് ശമ്പളത്വം നല്കേക്ടോനുത്വം കേമ്പനനിയുചടെ ചചെലവനിനുമക്ടോയനി
എചവ്.ഒ.സനി.  ഉണക്ടോക്കുന  ലക്ടോഭത്വം  മുഴുവനുത്വം  എടുക്കുനതക്ടോണവ്  ഇകപ്പെക്ടോള്  ഇഗൗ  രണവ്
സക്ടോപനങ്ങളുത്വം  നഷ്ടത്തനിലക്ടോകേക്ടോന്  കേക്ടോരണത്വം.  എങ്ങചനയക്ടോണവ്  ഇതനിനവ്
പരനിഹേക്ടോരമുണക്ടോക്കേക്ടോന്  കേഴനിയുനതവ്?  സത്വംസക്ടോന  സര്ക്കേക്ടോര്  ആ  യൂണനിറവ്
അടെനിയനരമക്ടോയനി  നനിലനനിര്തനതനിനക്ടോവശഖ്യമക്ടോയ  നടെപടെനി  സതശകേരനിക്കേണത്വം.
കേഴനിഞ  കുകറ  നക്ടോളുകേളക്ടോയനി  ആ  യൂണനിറവ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനനില്ലെ.  ആ
യൂണനിറനിനക്ടോവശഖ്യമക്ടോയ  raw  materials  ചകേക്ടോടുക്കുനതവ്  ചകേക്ടോചനിന്  റനികഫനറനിയനില്
നനിനക്ടോണവ്.  അതവ് ചകേക്ടോടുക്കുനതവ് ചവറുചതയല്ലെ, ബക്ടോങവ് ഗഖ്യക്ടോരന്റെനിയുത്വം ആ യൂണനിറനിചന്റെ
സലത്തനിചന്റെ  ഇഗൗടെനിചന്റെയുത്വം  പുറത്തക്ടോണവ്  ചകേക്ടോചനിന്  റനികഫനറനി  അതനിനവ്  പണത്വം
ചകേക്ടോടുതചകേക്ടോണനിരനിക്കുനതവ്.   ആ  യൂണനിറവ്  അടെചപൂട്ടക്ടോന്  കപക്ടോകുനചവനള്ള
തശരുമക്ടോനത്വം  അറനിഞതനിനുകശഷത്വം  ചകേക്ടോചനിന്  റനികഫനറനി  കേടെത്വം  ചകേക്ടോടുക്കേക്ടോന്
തയ്യക്ടോറക്ടോകുനനില്ലെ. കേടെത്വം ചകേക്ടോടുക്കേക്ടോന് തയ്യക്ടോറക്ടോകേക്ടോത്തതുചകേക്ടോണവ് കുകറ നക്ടോളുകേളക്ടോയനി ആ
യൂണനിറവ് പ്രവര്ത്തനരഹേനിതമക്ടോണവ്. കേഴനിഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേക്ടോലതത്വം ആ യൂണനിറവ്
ഇതുകപക്ടോചല ചെനില പ്രതനിസനനികേള് കനരനിടുകേയുണക്ടോയനി. അനചത്ത മുഖഖ്യമനനി ശശ.
ഉമന് ചെക്ടോണനി ബനി.പനി.സനി.എല്. ചചെയര്മക്ടോചന കഫക്ടോണനില് വനിളനിചവ്  raw materials
ചകേക്ടോടുക്കേണചമനവ്  ആവശഖ്യചപ്പെടുകേയുണക്ടോയനി.  അനവ്  ഇതുകപക്ടോചല  ബക്ടോങവ്
ഗഖ്യക്ടോരന്റെനികയക്ടോ  സലത്വം ഇഗൗകടെക്ടോ  ഒനമനില്ലെക്ടോയനിരുന.  യക്ടോചതക്ടോരു ഗഖ്യക്ടോരന്റെനിയുമനില്ലെക്ടോചത,
ഇഗൗ  സക്ടോപനത്തനിനവ്  എങ്ങചന  പണത്വം  നല്കുചമനക്ടോണവ്  ബനി.പനി.സനി.എല്.
ചചെയര്മക്ടോന്  കചെക്ടോദനിചതവ്.  ഇതനിനുകവണനി  ജക്ടോമഖ്യത്വം  നനില്ക്കുനതവ്  കകേരളത്തനിചന്റെ
മുഖഖ്യമനനിയക്ടോണവ്, അതനിനക്ടോല് ആ യൂണനിറനിനവ്,  അടെനിയനരമക്ടോയനി എചവ്. ഒ. സനി.-ക്കേവ്
raw  materials  നല്കേണചമനവ്  ആവശഖ്യചപ്പെടുകേയക്ടോണുണക്ടോയതവ്.  അങ്ങചന  raw
materials  നല്കേനിയതനിചന്റെ  ഫലമക്ടോയനി  പ്രവര്ത്തനത്വം  ആരത്വംഭനിക്കുകേയുത്വം
ഒനരമക്ടോസത്വംചകേക്ടോണവ് ഒകനകേക്ടോല് കകേക്ടോടെനി രൂപ ലക്ടോഭമുണക്ടോക്കുകേയുത്വം ചചെയ്തു. സത്വംസക്ടോന
സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ പ്രകമയത്വം കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോരനിനവ് നല്കുകേയുത്വം ഇതനിചനക്ടോരു തടെയനിടുകേയുത്വം
കവണചമനക്ടോണവ് എനനിക്കേവ് ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട മുഖഖ്യമനനികയക്ടോടെവ് അഭഖ്യര്തനിക്കേക്ടോനുള്ളതവ്.
പ്രസണത  യൂണനിറവ്  പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കുനതനിനക്ടോവശഖ്യമക്ടോയ  raw  materials  നല്കേക്ടോന്
ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട മുഖഖ്യമനനി നക്ടോചള ബനി.പനി.സനി.എല്.-ചന്റെ ചചെയര്മക്ടോനവ് ഒരു കഫക്ടോണ്
കകേക്ടോള്  ചചെയക്ടോല്  അതനിനക്ടോവശഖ്യമക്ടോയ  raw  materials  തശര്ചയക്ടോയുത്വം  എതത്വം.
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അമ്പലമുകേളനില്  സനിതനിചചെയ്യുന  ചകേക്ടോചനി  റനികഫനറനിയനില്  24,500  കകേക്ടോടെനി
രൂപയുചടെ  കപ്രക്ടോജകക്ടോണവ്  നടെനചകേക്ടോണനിരനിക്കുനതവ്.  സത്വംസക്ടോന  സര്ക്കേക്ടോരനിചന്റെ
സഹേക്ടോയമനില്ലെക്ടോചത ഇഗൗ കപ്രക്ടോജകവ് ഒരടെനി മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേനില്ലെ. ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട മുഖഖ്യമനനി
കേഴനിഞദനിവസത്വം  അമ്പലമുകേളനിലള്ള  ചകേക്ടോചനി  റനികഫനറനി  സന്ദര്ശനിക്കുകേയുത്വം
സത്വംസക്ടോന  സര്ക്കേക്ടോര്  എല്ലെക്ടോ  പനിന്തുണയുത്വം  നല്കുചമനവ്  പറയുകേയുത്വം  ചചെയ്തു.
ഇക്കേക്ടോരഖ്യത്തനില്  രക്ടോഷശയത്വം  കനക്ടോകക്കേണ  കേക്ടോരഖ്യമനില്ലെ.  ചെനില  അത്വംഗങ്ങള്
കകേക്ടോണ്ഗസനിചനയുത്വം  ബനി.ചജ.പനി.-ചയയുത്വം  കുറത്വംപറയുനതു  കകേട്ടു.  കകേക്ടോണ്ഗസവ്
ഭരനിചനിരുന  സമയത്തക്ടോണവ്  ഇഗൗ  രക്ടോജഖ്യത്തവ്  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങള്
ചകേക്ടോണ്ടുവനതവ്.  ഇനവ്  പല  കേക്ടോരണങ്ങളക്ടോല്  ചെനിലതവ്  നഷ്ടത്തനിലക്ടോകുകേയുത്വം  ചെനിലതവ്
ലക്ടോഭത്തനിലക്ടോകുകേയുമുണക്ടോയനി.  ഇതനിചന രക്ടോഷശയമക്ടോയനി കേക്ടോണക്ടോചത,  നമ്മുചടെ നക്ടോട്ടനിചല
വലനിചയക്ടോരു  സക്ടോപനചമനള്ള  നനിലയനിലത്വം  നൂറുക്കേണക്കേനിനവ്,  ആയനിരക്കേണക്കേനിനവ്
ജശവനക്കേക്ടോര്  പണനിചയടുക്കുനചവന  നനിലയനിലത്വം  ഇതനിചന  സത്വംരക്ഷനിക്കേക്ടോന്
ആവശഖ്യമക്ടോയ നടെപടെനി സതശകേരനിക്കേണത്വം.  

എചന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലത്തനിചല  ഉകദഖ്യക്ടോഗമണ്ഡലനിലത്വം  അമ്പലമുകേളനിലമക്ടോയനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന എഫവ്.എ.സനി.ടെനി. എന സക്ടോപനത്വം പതനിമൂനര ശതമക്ടോനത്വം പലനിശയ്ക്കവ്
ആയനിരത്വം  കകേക്ടോടെനി  രൂപ കേടെചമടുത്തക്ടോണവ്  പ്രവര്ത്തനിചചകേക്ടോണനിരനിക്കുനതവ്.  ഇങ്ങചന
കേടെചമടുത്തക്ടോല്  എതകേക്ടോലത്വം  ഇഗൗ  സക്ടോപനത്തനിനവ്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുത്വം?
പ്രധക്ടോനമനനിയുചടെ നക്ടോടെക്ടോയ  ഗുജറക്ടോത്തനിചല ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങള്ക്കേവ് അഞവ്
മുതല്  ആറവ്  ശതമക്ടോനത്വം  വചര  പലനിശയ്ക്കവ്  കേടെത്വം  ചകേക്ടോടുത്തനിട്ടുണവ്.  കകേരളത്തനിചല
ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങള്ക്കേവ്  പതനിമൂനര  ശതമക്ടോനത്വം  പലനിശയ്ക്കക്ടോണവ്  കേടെത്വം
ചകേക്ടോടുത്തതവ്.  ഇകപ്പെക്ടോള്  കേടെമക്ടോചയടുത്തനിരനിക്കുന  തുകേയുചടെ  പലനിശ  കുറയ്ക്കക്ടോന്
ബഹുമക്ടോനചപ്പെട്ട മുഖഖ്യമനനി ഇടെചപട്ടവ് ആവശഖ്യമക്ടോയ നടെപടെനി സതശകേരനിക്കേണത്വം. കൂടെക്ടോചത
എഫവ്.എ.സനി.ടെനി.-യുചടെ 1500-ഓളത്വം ഏക്കേര് സലത്വം അവനിചടെയുണവ്.  അതനില്നനിനത്വം
500  ഏക്കേര്  സലത്വം  ചകേക്ടോചനി  റനികഫനറനിക്കേവ്  ചകേക്ടോടുക്കേക്ടോവുനതക്ടോണവ്.  അതുത്വം
ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനമക്ടോണകല്ലെക്ടോ?  ചകേക്ടോചനി റനികഫനറനിയുചടെ വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി
സലത്വം  ഏചറടുതചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  500  ഏക്കേര്  സലത്വം  ചകേക്ടോചനി
റനികഫനറനിക്കേവ് ചകേക്ടോടുക്കുകമ്പക്ടോള് ലഭനിക്കുന പണത്വം ഉപകയക്ടോഗനിചവ് എഫവ്.എ.സനി.ടെനി.-
യുചടെ  ബക്ടോദ്ധഖ്യത  തശര്ത്തവ്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോത്വം.  ഇചല്ലെങനില്   ഒരു   ദനിവസത്വംചകേക്ടോണവ്
ഇചതല്ലെക്ടോത്വം അവസക്ടോനനിപ്പെനിചവ് അടെചപൂകട്ടണ സനിതനിയനികലയ്ചക്കേതത്വം.  അതുചകേക്ടോണവ്
ഇഗൗ  രണവ്  സക്ടോപനങ്ങചളയുത്വം  നനിലനനിര്ത്തക്ടോന്  മുഖഖ്യമനനി  മുന്കേചയ്യടുക്കേണചമനവ്
പറഞചകേക്ടോണവ് ഞക്ടോന് ഇഗൗ പ്രകമയചത്ത പനിന്തുണയ്ക്കുന.        
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മുഖഖ്യമനനി  (  ശശ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്  )  : സര്,  കകേന്ദ്ര  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ

സക്ടോപനങ്ങളുചടെ കേക്ടോരഖ്യത്തനില് നമ്മുചടെ നക്ടോടെനിനുള്ള ചപക്ടോതുവക്ടോയ വനികേക്ടോരമക്ടോണവ് ഇഗൗ

ചെര്ചയനില്  പ്രതനിഫലനിചനിട്ടുള്ളതവ്.  കകേരളത്തനിചല  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങള്

അടെചപൂട്ടുകേയുത്വം സതകേക്ടോരഖ്യവത്കേരനിക്കുകേയുത്വം ചചെയ്യുനതനില് നമ്മുചടെ നക്ടോടെനിനക്ടോചകേയുളള

ഉത്കേണയക്ടോണവ്  ഇനചത്ത ചെര്ചയ്ക്കവ്  അടെനിസക്ടോനത്വം.  അതവ്  സര്ക്കേക്ടോര്  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുത്വം

ഉള്ചക്കേക്ടോളളുന.  ഒരു  വശത്തവ്  കകേന്ദ്ര  നനികക്ഷപത്വം  ചപക്ടോതുകമഖലയനില്  കുറയുകേയുത്വം

മറുവശത്തവ്  നനിലവനിലള്ള  പരനിമനിതമക്ടോയ  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങള്

പൂട്ടനികപ്പെക്ടോകുകേയുമക്ടോണവ്.  ഇതവ്  വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി  തുടെരുന  ഒരവസയക്ടോണവ്.  ഇതനിലള്ള

ആശങ  പലതവണ  കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോരനിചന  അറനിയനിചനിട്ടുണവ്.  ഇത്തരചമക്ടോരു

സക്ടോഹേചെരഖ്യമുയര്നതവ് ആകഗക്ടോളവത്കേരണ നയങ്ങള് ശകനിചപ്പെട്ടുവനകതക്ടോചടെയക്ടോണവ്.

ഇക്കേക്ടോലമതയുത്വം  ഇവനിചടെ  ഉലക്ടോദനിപ്പെനിചചകേക്ടോണനിരുന ഇനങ്ങള് ആകഗക്ടോളവത്കേരണ

നയത്തനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി വന്കതക്ടോതനില് ഇറക്കുമതനി ചചെയ്യക്ടോചമനവ് വനനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.

ഇറക്കുമതനി  നയത്തനിചല  ഇഗൗ  ചചവകേലഖ്യത്വം  കേക്ടോരണമക്ടോണവ്  എഫവ്.എ.സനി.ടെനി.-യുചടെ

കേക്ടോകപ്രക്ടോലക്ടോകത്വം  പക്ടോന്റെവ്   ഉള്ചപ്പെചടെയുള്ളവ  പ്രതനിസനനിയനിലക്ടോയതവ്.  ഇത്തരത്തനില്

ധക്ടോരക്ടോളമക്ടോയനി ഇറക്കുമതനി ചചെയ്യുനതവ് ആഭഖ്യനര ഉലനങ്ങള്ക്കേവ് കേകമ്പക്ടോളത്വം കേനിട്ടക്ടോത്ത

അവസയുണക്ടോക്കുന.  അതവ്  നമ്മുചടെ  ഫക്ടോകറനികേള്  പൂട്ടനികപ്പെക്ടോകുനതനിനവ്

ഇടെയക്ടോക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഇത്തരചമക്ടോരു  നയത്വം  അഖനികലനഖ്യക്ടോടെനിസക്ടോനത്തനില്

നനിലനനില്ക്കുകമ്പക്ടോഴുത്വം  ഇഗൗ  നയത്തനിചന്റെ  ഫലമക്ടോയനി  അടെചപൂട്ടചപ്പെട്ട  ഫക്ടോകറനികേള്

തുറക്കുനതനിനുള്ള  ശമമക്ടോണവ്  നക്ടോത്വം  നടെതനതവ്.  ഇന്സ്ട്രുചമകന്റെഷന്  ലനിമനിറഡവ്

അടെചപൂട്ടക്ടോന്  കകേന്ദ്രത്വം  നനിശയനിചകപ്പെക്ടോള്  അതനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയ  പക്ടോലക്കേക്ടോടുള്ള

യൂണനിറനിചന സത്വംരക്ഷനിചനനിര്ത്തനിയതവ് ഇഗൗ സമശപനത്തനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി സതശകേരനിച

നടെപടെനിയക്ടോയനിരുന.  നമുക്കേവ്  ഒകട്ടചറ  പരനിമനിതനികേളുണവ്.  ആ പരനിമനിതനികേള്ക്കുള്ളനില്

നനിനചകേക്ടോണക്ടോചണങനിലത്വം ഒരു ബദല് നയത്വം മുന്നനിര്ത്തനി അടെചപൂട്ടലനിചനയുത്വം കല-

ഓഫനിചനയുത്വം  പനിരനിചവനിടെലനിചനയുചമക്ടോചക്കേ  ചചെറുക്കുകേയുത്വം  സക്ടോപനങ്ങചളയുത്വം

ജശവനക്കേക്ടോചരയുത്വം  രക്ഷനിക്കുകേയുമക്ടോണവ്  സര്ക്കേക്ടോര്  ചചെയ്യുനതവ്.  കകേന്ദ്രത്വം  ഓകരക്ടോ

വര്ഷവുത്വം  ഇറക്കുമതനി  നയത്വം  ഉദക്ടോരമക്ടോക്കേനിചക്കേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  ഇറക്കുമതനിചങത്വം

കുത്തചന  കുറയ്ക്കുന.  റബ്ബര്  മുതല്  കേക്ടോകപ്രക്ടോലക്ടോകത്വം  വചര  എല്ലെക്ടോത്തനിനുത്വം  ഇതവ്

ബക്ടോധകേമക്ടോണവ്.  ഇറക്കുമതനിചങത്വം  കുറയുന മുറയ്ക്കവ്  ഇറക്കുമതനി  കൂടുകേയക്ടോണവ്.  നമ്മുചടെ

ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളുചടെ  ഉലനങ്ങള്ക്കേവ്  കേകമ്പക്ടോളത്തനില്  വനില  കേനിട്ടക്ടോത്ത
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സക്ടോഹേചെരഖ്യവുത്വം  ഇതനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ഉണക്ടോവുകേയക്ടോണവ്.  ഇതനിനനിടെയനിലക്ടോണവ്  കകേന്ദ്ര

ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  നനികക്ഷപത്തനില്  കുത്തചനയുള്ള  കുറവവ്  സത്വംഭവനിക്കുനതവ്.

ഇനഖ്യയനിചല  കകേന്ദ്ര  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളനില്  നടെത്തനിയ  ചമക്ടോത്തത്വം

നനികക്ഷപത്തനില്നനിനത്വം  കകേരളത്തനിനവ്  2012-13-ല്  ലഭനിചതവ്  2.2  ശതമക്ടോനത്വം

മക്ടോതമക്ടോണവ്.  എത  തുച്ഛേമക്ടോണവ്  കകേരളത്തനിനവ്  ലഭനിക്കുന  പരനിഗണന  എനതവ്

ഇതനിലൂചടെ വഖ്യകമക്ടോവുകേയക്ടോണവ്.  2013-14 -ല് അതവ്  1.43  ശതമക്ടോനമക്ടോയനി ഇടെനിഞ.

2012-13-ല്  ലഭനിച  2.2  ശതമക്ടോനത്വം  തചന  കുറവക്ടോണവ്.  മഹേക്ടോരക്ടോഷയനില്  16.92

ശതമക്ടോനവുത്വം ആനക്ടോപ്രകദശനില്  7.26  ശതമക്ടോനവുത്വം തമനിഴവ് നക്ടോട്ടനില്  6.84  ശതമക്ടോനവുത്വം

നനികക്ഷപമുള്ളകപ്പെക്ടോഴക്ടോണവ്  കകേരളത്വം  കകേവലത്വം  1.43  ശതമക്ടോനത്തനില്

ഒതുങ്ങനിനനില്ക്കുനതവ്.  ഇതവ്  വഖ്യകമക്ടോയ  അവഗണനയക്ടോണവ്.  ഇഗൗ  അവഗണനക്ടോ

മകനക്ടോഭക്ടോവത്വം  മക്ടോറണത്വം.  ഇതവ്  മക്ടോറനിചയടുക്കേക്ടോനുള്ള  സമര്ദ്ദേത്വം  ശകമക്ടോയനി

കകേന്ദ്രത്തനികനലണക്ടോകേണത്വം. കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ മകനക്ടോഭക്ടോവത്വം മക്ടോറുകേചയനതക്ടോണവ് പ്രധക്ടോനത്വം.

1951  ഏപ്രനില്  1-നവ്  ആരത്വംഭനിച  ഒനക്ടോത്വം  പഞവതര പദ്ധതനിയനില് അഞവ് കകേന്ദ്ര

ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങള്ക്കേക്ടോയനി  ഉണക്ടോയനിരുന  നനികക്ഷപത്വം  29  കകേക്ടോടെനി

രൂപയക്ടോയനിരുന.  അനവ്  അഞവ്  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളക്ടോയനിരുനചവങനില്

ഇനവ്  298  എണ്ണമുണവ്.  നനികക്ഷപത്വം  24  കകേക്ടോടെനി രൂപയനില്നനിനവ്  10,96,057  കകേക്ടോടെനി

രൂപയനികലയ്ക്കവ് ഉയര്നനിട്ടുണവ്.  എനക്ടോല് ഇകതസമയത്വം തചനയക്ടോണവ്  56,500  കകേക്ടോടെനി

രൂപയുചടെ  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  ഓഹേരനി  വനില്പ്പെന  കേഴനിഞ  കകേന്ദ്ര  ബഡ്ജറനില്

പ്രഖഖ്യക്ടോപനിചതവ്.   1,77,138  കകേക്ടോടെനി  43  ലക്ഷത്വം  രൂപയുചടെ  ഓഹേരനി  വനിറ്റുകേഴനിഞ.

കകേരളത്തനിചല  കകേന്ദ്ര  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങള്  നനിലനനില്പ്പെനിനുകവണനിയുള്ള

കപക്ടോരക്ടോട്ടത്തനിലക്ടോകുനതവ്  ഇഗൗ കദശശയ  പശക്ടോത്തലത്തനിലക്ടോണവ്.  കകേരളത്തനിചല ആചകേ

കകേന്ദ്രനനികക്ഷപത്വം  ജനസത്വംഖഖ്യക്ടോനുപക്ടോതനികേമക്ടോയനി  കനക്ടോക്കേനിയക്ടോല്  3  ശതമക്ടോനത്തനി

ലധനികേമക്ടോകേണത്വം.  ഒരനിക്കേലത്വം  ആ  തരത്തനികലയ്ക്കവ്  ഉയര്നനിട്ടനില്ലെ.  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ

സക്ടോപനങ്ങളുചടെ  തുടെചരയുള്ള  അടെചപൂട്ടല്  കൂടെനിയക്ടോകുകമ്പക്ടോള്  ഇതവ്  വശണ്ടുത്വം

കുറയുകേയക്ടോണവ്.  എഫവ്.എ.സനി.ടെനി.-യുചടെ  സഞനിതനഷ്ടത്വം  1,956  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോയനി

ഉയര്നനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.  വളത്തനിചന്റെ  വനില  നനിശയനിക്കേക്ടോന്  ഉലക്ടോദനിപ്പെനിക്കുനവര്ക്കേവ്

അവകേക്ടോശമനില്ലെ.  അതുചകേക്ടോണവ് ഉലക്ടോദനചചലവനിചന്റെ പകുതനി വനിലയ്ക്കക്ടോണവ് വനില്ക്കുനതവ്.

കകേന്ദ്ര സബ്സനിഡനിചകേക്ടോണക്ടോണവ് ഇതനിചന്റെ ആഘക്ടോതത്വം കുറകയണതവ്.  ആ സബ്സനിഡനി

കവണ കതക്ടോതനില്, ആവശഖ്യമക്ടോയ സമയത്തവ് ഒരനിക്കേലത്വം ലഭനിക്കുനനില്ലെ. 



468 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 27, 2016

എഫവ്.എ.സനി.ടെനി.-ചയ  സത്വംരക്ഷനിക്കേക്ടോന്  ശരക്ടോശരനി  വനിലയ്ക്കവ്  പ്രകൃതനി  വക്ടോതകേത്വം

ലഭഖ്യമക്ടോക്കേക്ടോനക്ടോകേണത്വം.  എഫവ്.എ.സനി.ടെനി.-യുചടെ  പുനരധനിവക്ടോസ  പക്ടോകക്കേജവ്

അത്വംഗശകേരനിക്കേണത്വം.  ഇഗൗ  പശക്ടോത്തലത്തനിലക്ടോണവ്  വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി  എഫവ്.എ.സനി.ടെനി.

ജശവനക്കേക്ടോര്  കപക്ടോരക്ടോട്ടരത്വംഗത്തക്ടോയതവ്.  ഹേനിന്ദുസക്ടോന്  ഓര്ഗക്ടോനനികേവ്  ചകേമനിക്കേല്സവ്

ലനിമനിറഡനിചന്റെ  കേക്ടോരഖ്യത്വം  പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്,  ബനി.ചഎ.എഫവ്.ആര്.  മശറനിത്വംഗനില്

എചവ്.ഒ.സനി.എല്. അടെചപൂട്ടക്ടോനക്ടോണവ് കകേന്ദ്രത്വം നനിര്കദ്ദേശനിചതവ്. 

5.00 P.M.]

സത്വംസക്ടോനചത്ത  മുഖഖ്യമനനിയുചടെയുത്വം  എത്വം.പനി.മക്ടോരുചടെയുത്വം  നനിരനര

ഇടെചപടെലനിചന്റെ ഫലമക്ടോയക്ടോണവ് കകേന്ദ്രത്വം അതനില്നനിനത്വം പനിനനിരനിഞതവ്. പുനരുദ്ധക്ടോരണ

പക്ടോകക്കേജനില്ക്കൂടെനിമക്ടോതകമ  അതനിചന  രക്ഷനിക്കേക്ടോനക്ടോകുകേയുള.  എചവ്.ഒ.സനി.എല്.-ചന

രക്ഷനിക്കേക്ടോനക്ടോണവ്  അവനിടെചത്ത ജശവനക്കേക്ടോര്  ശമനിക്കുനതവ്.  ശമ്പളകമക്ടോ

ആനുകൂലഖ്യങ്ങകളക്ടോ  ഇല്ലെക്ടോചതയക്ടോണവ്  15  മക്ടോസമക്ടോയനി  ജശവനക്കേക്ടോര്  കേഴനിയുനതവ്.

ചകേക്ടോചനിന് ഷനിപ്പെവ് യക്ടോര്ഡവ് വനിപുലമക്ടോയ സക്ടോധഖ്യതയുള്ള ഒനക്ടോണവ്. എനക്ടോല് ആ വഴനിക്കേല്ലെ

കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ നശക്കേത്വം.  25  ശതമക്ടോനത്വം ഒക്ടോഹേരനികേള് വനില്പ്പെനയ്ക്കവ്  വചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്.

ഇഗൗ  നനിലപക്ടോടെവ്  തനിരുത്തനികയ  പറ്റൂ.  കകേന്ദ്രത്വം  ഓഹേരനി  വനില്പ്പെന  നനിര്ത്തനിവയ്ക്കണത്വം.

നക്ടോവനികേകസനയ്ക്കുകവണനി തകദ്ദേശശയമക്ടോയനി രൂപകേല്പ്പെനചചെയ വനിമക്ടോന വക്ടോഹേനിനനിക്കേപ്പെല്

നനിര്മനിച  ചെരനിതമുള്ള സക്ടോപനചത്ത  ചപക്ടോതുകമഖലയനില്ത്തചന  നനിലനനിര്ത്തണത്വം.

പുതനിയ  ഓര്ഡറുകേള്  ലഭനിചക്ടോല്  അഞ്ചുവര്ഷത്വംചകേക്ടോണവ്  1,500  കകേക്ടോടെനി  രൂപ

ലക്ടോഭമുണക്ടോക്കേക്ടോചമനവ്  പഠനങ്ങളനില്നനിനവ്   വഖ്യകമക്ടോകുകേയക്ടോണവ്.  അവനിചടെയക്ടോണവ്

ഓഹേരനി വനിറഴനിചവ് ചപക്ടോതുകമഖല എന  സങല്പ്പെചത്ത ഉകപക്ഷനിക്കുനതവ്. 

എചവ്.എത്വം.ടെനി.-യനില് 1990 വചര 27000 ജശവനക്കേക്ടോര് ഉണക്ടോയനിരുന.  2016-

ല്  ഇവനിചടെയുള്ളതവ്  259  സനിരത്വം  ജശവനക്കേക്ടോര്  മക്ടോതമക്ടോണവ്.  ഇതനില്നനിനതചന

എചവ്.എത്വം.ടെനി.-യുചടെ  തകേര്ച  ചതളനിയുനണവ്.  ചകേക്ടോചനിന്  കപക്ടോര്ട്ടവ്  ട്രേസ്റ്റുത്വം

പ്രതനിസനനിയനിലക്ടോണവ്.   ചഷയര്  കഹേക്ടോള്ഡനിത്വംഗവ്  ഘടെനയ്ക്കവ്  മക്ടോറത്വംവരുത്തണചമന

കകേന്ദ്ര നനിബനന  അതനിചന കൂടുതല് വനിഷമത്തനിലക്ടോക്കുന.  കകേരളത്തനിചല ഏകേ

വന്കേനിടെ  തുറമുഖചമനതനിനുപുറകമ  സത്വംസക്ടോനത്തനിചന്റെ  വക്ടോണനിജഖ്യ-വഖ്യവസക്ടോയ
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പുകരക്ടോഗതനിയനില് നനിര്ണ്ണക്ടോയകേ പങ്കുവഹേനിക്കുനതുമക്ടോണവ്. ചകേക്ടോളത്വംകബക്ടോ തുറമുഖവുമക്ടോയനി

മതരനിചവ്  ചെരക്കു  കേയറ്റുമതനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കേക്ടോന്  ലക്ഷഖ്യമനിചട്ടങനിലത്വം  അഞ്ചുവര്ഷ

ത്തനിനനിടെയനില്  കേക്ടോരഖ്യമക്ടോയ  ഒരു  പുകരക്ടോഗതനിയുത്വം  ഇഗൗ  രത്വംഗതണക്ടോയനിട്ടനില്ലെ.

ഇന്ഡഖ്യയനിചല  ആദഖ്യചത്ത  കേചണയര്  ട്രേക്ടോന്സ്ഷനിപവ് ചമന്റെവ്  ചടെര്മനിനലക്ടോണവ്

വല്ലെക്ടോര്പക്ടോടെത്തവ്  സക്ടോപനിചതവ്.  ഇതനിനക്ടോയനി  ദുബക്ടോയവ്  കപക്ടോര്ട്ടവ്  ഇന്റെര്നക്ടോഷണലത്വം

ചകേക്ടോചനിന് കപക്ടോര്ട്ടവ് ട്രേസ്റ്റുത്വം തമനില് 30 വര്ഷചത്ത കേരക്ടോറുണക്ടോക്കേനിയനിരുന. കേരക്ടോറനിചന്റെ

ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ചകേക്ടോചനി  തുറമുഖത്തനിചന്റെ  ഉടെമസതയനില്  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന  രക്ടോജശവവ്

ഗക്ടോനനി  കേചണയര്  ചടെര്മനിനല്  അടെചപൂട്ടനി.   ഇതുമൂലത്വം  ചകേക്ടോചനി  തുറമുഖത്തനിചന്റെ

പ്രവര്ത്തനത്വം ഏചറക്കുചറ നനിലച മട്ടനിലക്ടോയനി.  കേരക്ടോര് പ്രകേക്ടോരത്വം ചടെര്മനിനലനില്നനിനവ്

ലഭനിക്കുനതനിചന്റെ  33.3%  മക്ടോതത്വം  ചകേക്ടോചനി  തുറമുഖത്തനിനവ്  ലഭനിക്കുന  പദ്ധതനിക്കേവ്

ചപക്ടോതുഖജനക്ടോവനില്നനിനത്വം  2,000  കകേക്ടോടെനികയക്ടോളത്വം  രൂപ  ചചെലവഴനിചനിട്ടുണവ്.

കേപ്പെല്ചെക്ടോലനിചന്റെ ആഴത്വം നനിലനനിര്തനതനിനുകവണനി വര്ഷത്വംകതക്ടോറുത്വം 150 കകേക്ടോടെനി രൂപ

വശതത്വം ചകേക്ടോചനിന് കപക്ടോര്ട്ടവ് ചചെലവക്ടോക്കേനിചക്കേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ്. ചടെര്മനിനലനിനുകവണനി

ചചെലവഴനിക്കുന  തുകേയുത്വം  ലഭനിക്കുന  വരുമക്ടോനവുത്വം  തമനില്  ഒരു  ചപക്ടോരുത്തവുമനില്ലെ.

ഓകരക്ടോ  വര്ഷവുത്വം  100  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  നഷ്ടത്വം  സഹേനികക്കേണനിവരുന.  ഇതക്ടോണവ്

ചകേക്ടോചനിന്  കപക്ടോര്ട്ടവ്  ട്രേസ്റ്റനിചന  തകേര്ക്കുന  പ്രധക്ടോന  ഘടെകേത്വം.  കേരക്ടോറനില് ഡനി.പനി.

കവള്ഡനിനവ് അനുകൂലമക്ടോയ ഘടെകേത്വം  നനിലനനില്ചക്കേ   ചകേക്ടോചനി,  ചചെകന,  മുത്വംകബ

തുറമുഖങ്ങചള  ഹേനിന്ദുസക്ടോന്  കപക്ടോര്ട്ടവ്സവ്  കപ്രവറവ്  ലനിമനിറഡവ്  എന  കേമ്പനനിയുചടെ

കേശഴനിലക്ടോക്കേനി  ചഷയര്കഹേക്ടോള്ഡനിത്വംഗവ്  ഘടെനയ്ക്കവ്  മക്ടോറത്വംവരുതനതനിനുള്ള  പദ്ധതനിക്കേവ്

കകേന്ദ്രത്വം  അത്വംഗശകേക്ടോരത്വം  നല്കേനി.   ഇതുത്വം  ഒരു  കേക്ടോരണമക്ടോണവ്.   ചകേക്ടോചനി  തുറമുഖത്തവ്

സക്ടോപനിചനിട്ടുള്ള  എല്.എന്.ജനി.  ചടെര്മനിനല്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമക്ടോകേക്ടോത്ത

സക്ടോഹേചെരഖ്യത്തനില്  ദുബക്ടോയവ്  കപക്ടോര്ട്ടുമക്ടോയുളള  എഗനിചമന്റെവ്  അനനിശനിതതതത്തനിലക്ടോണവ്.

ഇക്കേക്ടോരഖ്യത്തനില്  എന്തുചചെയ്യണചമന  പ്രശ്നമുണവ്.  ഇതവ്  കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ

ശദ്ധയനില്ചപ്പെടുതനണവ്. 1,330 കകേക്ടോടെനി രൂപ വനിറ്റുവരവുളള ഹേനിന്ദുസക്ടോന് ലക്ടോറകനില്

സനിരത്വം  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചടെ  എണ്ണത്വം  വന്കതക്ടോതനില്  ചവട്ടനിക്കുറയ്ക്കകേയക്ടോണവ്.

ഹേനിന്ദുസക്ടോന് നമ്മ്യൂസവ് പ്രനിന്റെനിലക്ടോകേചട്ട  ഇറക്കുമതനിചങത്വം കകേന്ദ്രത്വം പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി എടുത

കേളഞതനിചനതടെര്നക്ടോണവ്  പ്രതനിസനനി  ഉടെചലടുത്തനിരനിക്കുനതവ്.   കേഞനികക്കേക്ടോടെവ്

ഇന്സ്ട്രുചമകന്റെഷന്  ലനിമനിറഡനിചന്റെ  കേക്ടോരഖ്യത്വം  തുടെക്കേത്തനില്  ഞക്ടോന്  സൂചെനിപ്പെനിച,  അതവ്
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ലക്ടോഭത്തനിലക്ടോണവ്.  എനക്ടോല്  രക്ടോജസക്ടോനനിചല  കകേക്ടോട്ടയനില്  (Kota)  പ്രവര്ത്തനിക്കുന

അതനിചന്റെ  സഹേസക്ടോപനത്വം  നഷ്ടത്തനിലക്ടോചണനവ്  പറഞവ്  കേഞനികക്കേക്ടോട്ടുള്ള

ഫക്ടോകറനികൂടെനി അടെചപൂട്ടക്ടോനക്ടോയനിരുന നശക്കേത്വം. സത്വംസക്ടോന സര്ക്കേക്ടോര് അതവ് ഏചറടുത്തവ്

രക്ഷനിച.  കകേന്ദ്ര  പ്രതനികരക്ടോധ  മനക്ടോലയത്തനിനുകേശഴനില്  കേഞനികക്കേക്ടോടെവ്  ആരത്വംഭനിച

ബനി.ഇ.എത്വം.എല്.  സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേരനിക്കേക്ടോനുള്ള  തശരുമക്ടോനത്വം  കകേന്ദ്രത്വം  പ്രഖഖ്യക്ടോപനിച

കേഴനിഞ. വനില്ക്കേക്ടോന് വചനിരനിക്കുനവയുചടെ ലനിസ്റ്റനിലക്ടോണവ് ഇകപ്പെക്ടോള് ഇതനിചന്റെ സക്ടോനത്വം.

കേഞനികക്കേക്ടോടെവ്  ചഎ.ടെനി.ചഎ.-ചയ  രക്ഷനിക്കേക്ടോന്  കകേന്ദ്ര  പുനരുദ്ധക്ടോരണ  പക്ടോകക്കേജവ്

അത്വംഗശകേരനിചചങനിലത്വം  നടെപ്പെക്ടോക്കേനിയനിട്ടനില്ലെ.   Indian  Rare  Earths  Limited  ധക്ടോതുമണല്

ഖനനത്തനിചന്റെ  അഭക്ടോവത്തനില്  കവണ  കതക്ടോതനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനനില്ലെ.  ഹേനിന്ദുസക്ടോന്

ഇന്ചസകനികസഡ്സവ് ലനിമനിറഡവ്  ഇറക്കുമതനിയുചടെ  കേക്ടോരഖ്യത്തനില്   വനിഷമനിക്കുകേയക്ടോണവ്.

ചകേക്ടോചനി റനികഫനറനി ചമചചപ്പെട്ട നനിലയനിലക്ടോണവ്.   പുതനിയ പക്ടോന്റെവ്  വരുനകതക്ടോചടെ കൂടുതല്

സക്ടോധഖ്യത  ചതളനിയുത്വം.   ഒരു  വര്ഷചത്ത ലക്ടോഭത്വം  3,610  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണവ്.   ചപക്ടോതുകവ

കനക്ടോക്കേനിയക്ടോല് ചതക്ടോഴനില് സമരങ്ങകളക്ടോ ചതക്ടോഴനില്ദനിന നഷ്ടങ്ങകളക്ടോ ഒനത്വം നമ്മുചടെ കകേരള

ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങചള  വനിഷമത്തനിലക്ടോക്കേനിയനിട്ടനില്ലെ  എനതവ്  നമുക്കേവ്  കേക്ടോണക്ടോന്

സക്ടോധനിക്കുത്വം.   യഥക്ടോര്തത്തനില് കകേന്ദ്ര ഇറക്കുമതനി നയത്വം, ഓഹേരനി വനിറഴനിക്കേല്, നനികക്ഷപത്വം

കുറയ്ക്കല്, അവഗണനക്ടോ മകനക്ടോഭക്ടോവത്വം തുടെങ്ങനിയവയക്ടോണവ് അവചയ നഷ്ടത്തനിലക്ടോക്കുനതവ്.  ആ

നയങ്ങള്  തനിരുത്തനിക്കേക്ടോന്  ഇഗൗ  സഭ  ഒറചക്കേട്ടക്ടോയനി  ആവശഖ്യചപ്പെടെണചമനവ്

അഭഖ്യര്തനിക്കുന.  ചെട്ടത്വം  275  പ്രകേക്ടോരത്വം ഇവനിചടെ സര്ക്കുകലറവ്  ചചെയ്യചപ്പെട്ട സബ്സ്റ്റക്ടോന്റെശവവ്

കമക്ടോഷനനില്  അവശഖ്യത്വംകവണ  ഘടെനക്ടോപരമക്ടോയ  ചെനില  കഭദഗതനികേള്കൂടെനി  ഉള്ചപ്പെടുത്തനി

ചകേക്ടോണ്ടുള്ള കമക്ടോഷനക്ടോണവ് ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുനതവ്.  

VIII ചെട്ടത്വം 275 പ്രകേക്ടോരമുള്ള ഉപകക്ഷപത്വം

മുഖഖ്യമനനി  (  ശശ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്  ) :  സര്,  "കകേന്ദ്ര  ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോ

സക്ടോപനമക്ടോയ  ചകേക്ടോചനിയനിചല  കേപ്പെല്  നനിര്മക്ടോണശക്ടോലയുചടെ  25  ശതമക്ടോനത്വം  ഓഹേരനി

വനിറഴനിക്കേക്ടോനുള്ള  കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോര്  തശരുമക്ടോനത്വം  പുനനഃപരനികശക്ടോധനിക്കേണചമനവ്  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കേക്ടോരനികനക്ടോടെവ് ഇഗൗ സഭ ആവശഖ്യചപ്പെടുന.

1972-ല്  സക്ടോപനിതമക്ടോയ  കേപ്പെല്ശക്ടോല  പ്രതനിസനനികേചള  അതനിജശവനിചവ്

1995 മുതല് ലക്ടോഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിച വരനികേയക്ടോണവ്. തകദ്ദേശശയമക്ടോയനി  രൂപകേല്പ്പെന ചചെയ്തു.
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വനിമക്ടോനവക്ടോഹേനിനനി  കേപ്പെല്  നനിര്മനിക്കുന  കലക്ടോകേചത്ത  5  കേപ്പെല്ശക്ടോലകേളനില്  ഒനക്ടോയനി

ചകേക്ടോചനിയനിചല  കേപ്പെല്ശക്ടോലയ്ക്കവ്  വളരക്ടോന്  കേഴനിഞനിട്ടുണവ്.   സതകേക്ടോരഖ്യവല്ക്കേരനിക്കേക്ടോനുള്ള

നശക്കേത്വം രക്ടോജഖ്യതക്ടോല്പ്പെരഖ്യത്തനിനവ് ഹേക്ടോനനികേരമക്ടോണവ്.  തനപ്രധക്ടോനമക്ടോയ ഇഗൗ വഖ്യവസക്ടോയചത്ത

സത്വംരക്ഷനിക്കുകേചയനളളതവ്  രക്ടോഷ  തക്ടോല്പ്പെരഖ്യത്തനിനവ്  അനനിവക്ടോരഖ്യമക്ടോണവ്.  ഇകതക്ടോചടെക്ടോപ്പെത്വം

അമ്പലമുകേളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ഹേനിന്ദുസക്ടോന് ഓര്ഗക്ടോനനികേവ് ചകേമനിക്കേല്സവ് എന കകേന്ദ്ര

ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോസക്ടോപനത്വം അടെചപൂട്ടക്ടോനുളള നശക്കേത്തനില്നനിനത്വം കകേന്ദ്രത്വം  പനിനനിരനിയണത്വം.

ചകേക്ടോചനിയനിചല  ബനി.പനി.സനി.എല്.-ചല  അസത്വംസ്കൃത  വസ്തുക്കേള്  എചവ്.ഒ.സനി.-ക്കേവ്

നല്കുചമനവ്  ഉറപ്പുവരുത്തണത്വം. കകേന്ദ്രസര്ക്കേക്ടോര്  പ്രധക്ടോനമനനിയുചടെ  സക്ടോനനിദ്ധഖ്യത്തനില്

അത്വംഗശകേരനിചനിട്ടുള്ള  840  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുചടെ  പുനരുദ്ധക്ടോരണ  പക്ടോകക്കേജനിനവ്  അനുവക്ടോദത്വം

നല്കേണത്വം. ഇകതക്ടോചടെക്ടോപ്പെത്വം സത്വംസക്ടോനചത്ത കകേന്ദ്ര ചപക്ടോതുകമഖലക്ടോസക്ടോപനങ്ങചളയക്ടോചകേ

സത്വംരക്ഷനിക്കുനതനിനുത്വം കകേന്ദ്ര നനികക്ഷപത്വം വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുനതനിനുത്വം തയ്യക്ടോറക്ടോകേണചമനവ് കകേന്ദ്ര

ഗവചണ്മെന്റെനികനക്ടോടെവ് ഇഗൗ സഭ ഏകേകേണമക്ടോയനി ആവശഖ്യചപ്പെടുന.”

ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതക്ടോമസവ്:  സര്,ചെട്ടത്വം  275  പ്രകേക്ടോരമുള്ള  ഉപകക്ഷപത്തനില്

കഭദഗതനിയുചണങനില്  ഒരത്വംഗത്തനിനവ്  അവതരനിപ്പെനിക്കേക്ടോചമനവ്  പറയുനണവ്.   എനനിക്കേവ്

കഭദഗതനിയല്ലെ അവതരനിപ്പെനിക്കേക്ടോനുള്ളതവ് പകേരത്വം,  ഒരു ചചെറനിയ കേക്ടോരഖ്യത്വം  ഞക്ടോന് അങ്ങയുചടെ

ശദ്ധയനില്ചപ്പെടുതകേയക്ടോണവ്.  ബനി.പനി.സനി.എല്.-ചന്റെ  കേശഴനിലള്ള  അസത്വംസ്കൃത  വസ്തുക്കേള്

എചവ്.ഒ.സനി.-ക്കേവ്  നല്കേണചമനവ്  അങ്ങവ്  പ്രകമയത്തനില്  പറഞനിട്ടുണവ്.  അസത്വംസ്കൃത

വസ്തുക്കേള് കേനിട്ടക്ടോത്തതവ്  അവനിചടെ  കുടെനിശനികേയുള്ളതുചകേക്ടോണക്ടോണവ്.  ആ കുടെനിശനികേ എങ്ങചന

പരനിഹേരനിക്കേക്ടോചമനതനിചന സത്വംബനനിചചക്ടോരു വഖ്യകത മുഖഖ്യമനനിചയകപ്പെക്ടോചലയുള്ള ഒരക്ടോള്

അവതരനിപ്പെനിക്കുന പ്രകമയത്തനിലണക്ടോകേണചമനതക്ടോണവ് എചന്റെ അഭനിപ്രക്ടോയത്വം.  രണക്ടോമചത്ത

കേക്ടോരഖ്യത്വം,  ചകേക്ടോചനി  കേപ്പെല്  നനിര്മക്ടോണശക്ടോല  10  രൂപ  മുഖവനിലയുള്ള  3,39,84,000

ചഷയറക്ടോണവ്  വനില്ക്കുനതവ്.  കകേരളത്തനിചല  തകദ്ദേശഭരണ  സക്ടോപനങ്ങള്,  സഹേകേരണ

ബക്ടോങ്കുകേള്,  അതുകപക്ടോചലതചന  ബഹുജന  സത്വംഘടെനകേള്   തുടെങ്ങനി  എല്ലെക്ടോ  രക്ടോഷശയ

പക്ടോര്ട്ടനികേളുത്വംകൂടെനി  ഒരു  തശരുമക്ടോനചമടുത്തവ്  സത്വംസക്ടോന ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  ഇനനികഷഖ്യറശവനില്

ഓഹേരനികേള്  വക്ടോങ്ങനിയക്ടോല്  ഇഗൗ  ഓഹേരനികേചളല്ലെക്ടോത്വം  വനിറ്റുതുലയ്ക്കുന  അചല്ലെങനില്  മറ്റുള്ള

അനക്ടോരക്ടോഷ ഏജന്സനിക്കേവ് കേശഴടെങ്ങുന എനതവ് നമുക്കേവ് ഒഴനിവക്ടോക്കേക്ടോനക്ടോകുത്വം.  ഇഗൗ കേക്ടോരഖ്യത്വം

ഗവണ്ചമന്റെവ് ആകലക്ടോചെനിക്കുകമക്ടോ?
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മനി  .    ചഡപമ്മ്യൂട്ടനി  സശക്കേര്:  കനരചത്ത  സര്ക്കുകലറവ്  ചചെയ  ഉപകക്ഷപത്തനികനല്

കഭദഗതനികേചളക്ടോനത്വം ലഭനിചനിട്ടുണക്ടോയനിരുനനില്ലെ.  അതനിനക്ടോല് ഇനനിയുള്ള കഭദഗതനികേള് ഒനത്വം

സതശകേരനിക്കുനനില്ലെ.

ഉപകക്ഷപത്വം അത്വംഗശകേരനിക്കേണചമന പ്രശ്നചത്ത

അനുകൂലനിക്കുനവര്.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്.........

ഉപകക്ഷപത്വം ചഎകേകേകണഖ്യന സഭ അത്വംഗശകേരനിച.

ഓര്ഡര്...  ഓര്ഡര്....  സഭ ഇകപ്പെക്ടോള് പനിരനിയുനതുത്വം നക്ടോചള രക്ടോവനിചല  8.30-നവ്

വശണ്ടുത്വം സകമളനിക്കുനതുമക്ടോണവ്.

(2016  ഒകകക്ടോബര്  മക്ടോസത്വം  28-ാം  തശയതനി  ചവള്ളനിയക്ടോഴ്ച  രക്ടോവനിചല  8.30-നവ്

സകമളനിക്കുനതനിനക്ടോയനി സഭ കവകുകനരത്വം 5.12-നവ് പനിരനിഞ.)


