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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള നനിയമസഭ

രണഭാലാം സകമ്മേളനലാം
2016 ഒകകഭാബര് 5, ബുധന

വഭാലലലാം 163] ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട് [നമ്പര് 8

നനിയമസഭ  2016  ഒകകഭാബര്  മഭാസലാം  5-ാ തതീയതനി ബുധനഭാഴ്ച രഭാവനിലല  8.30-നട്ട്
ബഹുമഭാനലപട   സതീക്കര്  ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലക്കട്ട്  അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദലങ്ങളുലട പടനികേയനിലല 
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1 വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള. 

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്......... ഓര്ഡര്........ കചേഭാദലലാം നമ്പര് *211

(കചേഭാകദലഭാത്തരകവള  ആരലാംഭനിചകപഭാളത്തലന്നെ  പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള  സസഭാശയ
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലല  ഫതീസട്ട്  വര്ദന  പനിനവലനിക്കണലമന്നെട്ട്
ആവശലലപട്ടുലകേഭാണട്ട്  ബഭാനറുകേളുലാം  പ്ലക്കഭാര്ഡുകേളുമഭായനി  ബഹുമഭാനലപട  സതീക്കറുലട
ഡയസനിനുസമതീപലാം  വന്നെട്ട്  മുദഭാവഭാകേലങ്ങള  വനിളനിക്കുകേയലാം  കചേഭാകദലഭാത്തരകവള
തടസ്സലപടുത്തുകേയലാം ലചേയ്തുലകേഭാണനിരുന.)

മനി  .    സതീക്കര്  :  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗങ്ങള  വളലര  നനിര്ഭഭാഗലകേരമഭായ
നനിലപഭാടുകേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നെതട്ട്.   ദയവട്ട് ലചേയട്ട്  സതീറ്റുകേളനികലയട്ട് തനിരനിച്ചു
കപഭാകേണലാം....  (ബഹളലാം)....  ഒരു  പ്രശ്നലത്ത  മഭാതലാം  കകേനതീകേരനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  നനിരന്തരലാം
സഭയനില് ഇത്തരലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നെതട്ട്  ശരനിയല. .... (ബഹളലാം)...  ദയവഭായനി
സതീറ്റുകേളനികലക്കട്ട്  തനിരനിച്ചുകപഭാകേണലാം.  പ്ലതീസട്ട്....  നയപരമഭായ  കേഭാരലങ്ങളനില്
അഭനിപ്രഭായവലതലഭാസലാം  ഉണഭാകുലമന്നെട്ട്   കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസവലാം  ലചേയര്  പറയകേയണഭായനി.
അഭനിപ്രഭായവലതലഭാസലാം പ്രകേടനിപനിക്കഭാനുള്ള കവദനിയഭാണട്ട് സഭ.  സഭയനില് അതട്ട് ശക്തമഭായനി
ഉന്നെയനിക്കഭാലാം.  സമരലാം  പുറത്തു  തുടരുകേയലാം  ലചേയഭാലാം.  സഭ  നടത്തനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന
അനുവദനിക്കഭാത്ത വനിധത്തനിലുള്ള നനിലപഭാടുകേള സസതീകേരനിക്കുന്നെതട്ട് ശരനിയല.  (… ബഹളലാം)
ദയവഭായനി  സഹകേരനിക്കണലാം.....  ഒരു  പ്രശ്നലാംതലന്നെ  ഉന്നെയനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  നനിരന്തരലാം  സഭ
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2       കകേരള നനിയമസഭ                ഒകകഭാബര് 5,2016

തടസ്സലപടുത്തുന്നെതട്ട്  ശരനിയഭാകണഭാലയന്നെട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കണലാം.  (ബഹളലാം)...  സതീറനികലക്കട്ട്
തനിരനിച്ചുകപഭാകേണലാം.  ........(ബഹളലാം).......   നനിരവധനി ധനഭാഭലര്ത്ഥന ചേര്ചകേള ഇവനിലട
നടക്കുകേയണഭായനി.  ആ  ചേര്ചകേകളഭാടുള്ള  പ്രതനിപക്ഷത്തനിലന്റെ  നനിസ്സഹകേരണലാം  കലഭാകേലാം
മുഴുവന കേഭാണുനലണനള്ള കേഭാരലലാം  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗങ്ങള മനസ്സനിലഭാക്കണലാം. …
(ബഹളലാം)..... ലചേയറനിലന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങളനില് അഭനിപ്രഭായവലതലഭാസമുലണങനില് പറയഭാലാം.
ധനഭാഭലര്ത്ഥന ചേര്ചകേളനില്  നനിസ്സഹകേരനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള പ്രതനിപക്ഷ സമതീപനലാം  ശരനിയല.
ചേര്ചയനില്  സജതീവമഭായനി   ഇടലപട്ടുലകേഭാണട്ട്   പ്രസലാംഗനിക്കഭാന  പ്രതനിപക്ഷത്തനിനട്ട്
അവസരമുണട്ട്.  സഹകേരനിക്കണലാം.  ദയവഭായനി  സതീറ്റുകേളനികലക്കട്ട്  തനിരനിച്ചുകപഭാകേണലാം.  സഭ
നടത്തനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന അനുവദനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നെതുലാം സഭഭാ നടപടനികേള തുടര്ചയഭായനി
തടസ്സലപടുത്തുന്നെതുലാം ശരനിയലലന്നെട്ട് ലചേയര് വതീണ്ടുലാം അറനിയനിക്കുന.  കചേഭാകദലഭാത്തരകവള
നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുന.

(പ്രതനിപക്ഷ ബഹളലത്തത്തുടര്ന്നെട്ട്  രഭാവനിലല 8.33-നട്ട് നനിര്ത്തനി വച സഭ 9.30-നട്ട്
പുനരഭാരലാംഭനിച്ചു.)

II  പ്രകമയലാം

ഒകകഭാബര് 6-ാ തതീയതനിയനിലല ധനഭാഭലര്ത്ഥനകേള
പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കുന്നെതു സലാംബനനിചട്ട് 

മനി  .   സതീക്കര് :  ഓര്ഡര്...ഓര്ഡര്  … (ബഹളലാം)..........
മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന  ):   സര്,  ....(… ബഹളലാം)......"സഭഭാ

നടപടനികേള സുഗമമഭായനി നടത്തനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില് ഇന്നെട്ട്
പരനിഗണനിക്കഭാനനിരുന്നെ ധനഭാഭലര്ത്ഥനകേകളഭാലടഭാപലാം 2016 ഒകകഭാബര് 6-ാ തതീയതനിയനില്
സഭ പരനിഗണനിക്കഭാനനിരുന്നെ ധനഭാഭലര്ത്ഥനകേളകൂടനി ഇന്നെട്ട് പരനിഗണനിക്കുവഭാനുലാം ഒകകഭാബര്
6-ാ  തതീയതനിയനിലല  സഭഭാസകമ്മേളനലാം  ഒഴനിവഭാക്കുവഭാനുലാം  ഈ  സഭ  തതീരുമഭാനനിക്കുന"
എന്നെ പ്രകമയലാം ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീനന  ):   സര്,  ഞഭാന പ്രകമയലത്ത
പനിന്തഭാങ്ങുന.

മനി  .   സതീക്കര്:  മുഖലമനനി അവതരനിപനിച പ്രകമയലത്ത 
അനുകൂലനിക്കുന്നെവര്.........
പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര്........

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.
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III  മുഖലമനനിയലട പ്രസഭാവന
മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന  ):   സര്,  സഭ  സകമ്മേളനിച

ദനിവസലാംതലന്നെ  ഈ  പ്രശ്നലാം  അടനിയന്തരപ്രകമയമഭായനി  അവതരനിപനിചതഭാണട്ട്.

ബഹുമഭാനലപട  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനി  കേഭാരലങ്ങള  അന്നെട്ട്  വനിശദതീകേരനിചതുമഭാണട്ട്.

അങ്ങയലട  സഭാന്നെനിധലത്തനില്  ഈ  പ്രശ്നങ്ങള  ചേര്ച  ലചേയതുമഭാണട്ട്.   അന്നെട്ട്

പുറത്തഭായനിരുന  ചേര്ച  നടന്നെതട്ട്.   അന്നെട്ട്  പറഞ്ഞതട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ചേര്ചയട്ട്

തയഭാറഭാകേണലമന്നെഭാണട്ട്.   അനതലന്നെ  ചേര്ച   നടത്തഭാന  സര്ക്കഭാര്  തയഭാറഭായനി.

സഭയനില് അതട്ട് വലക്തമഭാക്കുകേയലാം ലചേയ്തു. സമരലാം നടത്തുന്നെവരുമഭായനി ബഹുമഭാനലപട

ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനി  ചേര്ച  നടത്തനി.  ആ  ചേര്ചയലട  ഭഭാഗമഭായനി  അന  തലന്നെ

സമരലാം  അവസഭാനനിപനികക്കണതഭായനിരുന.  ചേര്ചയനില്  തതീരുമഭാനമഭായനിലലന്നെട്ട്

പറഞ്ഞുലകേഭാണഭാണട്ട്  സഭയനില്  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  സമരലാം  പ്രഖലഭാപനിചതട്ട്.

സഭഭാനടപടനികേള  അലകങഭാലലപടുത്തുന്നെ  നടപടനികേളഭാണട്ട്  പ്രതനിപക്ഷലാം

സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നെതട്ട്.  ദനിവസങ്ങളഭായനി  അതട്ട്  തുടര്നവരനികേയഭാണട്ട്.  ആ

ഘടത്തനിലഭാണട്ട്   അങ്ങട്ട്  എലഭാ  കേക്ഷനി  കനതഭാക്കലളയലാം  വനിളനിചട്ട് ചേര്ചലചേയഭാന

തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.  ആ ചേര്ചയനില് കേഭാരലങ്ങള വനിശദമഭായനി പറഞ്ഞതഭാണട്ട്.  സഭയനില്

ചേനില  കേഭാരലങ്ങള  കനരലത്ത  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  കേഴനിഞ്ഞ  കേഭാലങ്ങളനില്

ഇഷലാംകപഭാലല  കേലഭാപനികറഷന  ഫതീസട്ട്   വഭാങ്ങഭാന  സസഭാശയ  മഭാകനജുലമന്റുകേളക്കട്ട്

കേഴനിയമഭായനിരുനലവങനില്  ഇത്തവണ  അതനിനുള്ള  അവസരലാം  നനികഷധനിക്കലപടനി

രനിക്കുനലവന്നെതഭാണട്ട് മലറഭാരു പ്രകതലകേത.  പ്രഖലഭാപനിച ഫതീസട്ട്  എതയഭാകണഭാ  ആ

തുകേ  മഭാതകമ  വഭാങ്ങഭാന  കേഴനിയൂലവന്നെ  അവസ്ഥ  സസഭാശയ  മഭാകനജുലമന്റുകേളക്കട്ട്

വനിഷമമുണഭാക്കനിയനിട്ടുലണനള്ളതട്ട് ശരനിയഭാണട്ട്.   ഇക്കഭാരലത്തനില്  വഴനിവനിട നടപടനി ആലരങനിലുലാം

സസതീകേരനിചഭാല്   അവര്ലക്കതനിലര  വനിജനിലനസട്ട്  അകനസഷണലാം  നടത്തുലമന്നെട്ട്  ഈ  സഭയനില്

ഞഭാന പ്രഖലഭാപനിചതഭാണട്ട്.    ഇതു സലാംബനനിചട്ട്  കക്രലാം ബഭാഞട്ട് അകനസഷണലാം നടത്തുന്നെതട്ട്

നലതഭായനിരനിക്കുലമന്നെട്ട് പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്  പറഞ്ഞതട്ട് അങ്ങട്ട് ഓര്ക്കുനണഭാകുലാം.   അക്കഭാരലലാം

അകപഭാളതലന്നെ  സമ്മേതനിക്കുകേയലാംലചേയ്തു.   മഭാധലമ  വഭാര്ത്തയലട  നനിജസ്ഥനിതനിലയക്കുറനിച്ചുലാം

എലാം.എല്.എലാം.-മഭാര്  പരഭാതനി  തന്നെഭാല്  അതനിലനക്കുറനിച്ചുലാം  അകനസഷനിക്കുലമന്നെട്ട്

വലക്തമഭാക്കനിയതഭാണട്ട്.   

ആ ഘടത്തനില് ഉയര്നവന്നെ മലറഭാരു പ്രശ്നലാം,  പരനിയഭാരലാം ലമ ഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലല
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ഫതീസനിലന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  എലന്തങനിലുലാം  കുറവട്ട്  വരുത്തണലമന്നെതഭായനിരുന.  പരനിയഭാരലാം

ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലല  ഫതീസനില്  ഇളവട്ട്  വരുത്തുന്നെ  കേഭാരലത്തനിലുള്ള  പ്രയഭാസലാം

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്തു.  പരനിയഭാരലാം  ലമഡ നിക്കല്

കകേഭാകളജനില് 100 കുടനികേളഭാണട്ട് പഠനിക്കുന്നെതട്ട്. ....(ബഹളലാം)........

 മനി  .    സതീക്കര്:   പ്രതനികഷധലാം  അതനിരുകേടക്കരുതട്ട്.   ലചേയറനികനഭാടല  നനിങ്ങള

പ്രതനികഷധലാം  കേഭാണനികക്കണതട്ട്?   പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്  ഇതട്ട്  കേഭാണുനകണഭാ?

പ്രതനികഷധലാം പ്രകേടനിപനിക്കുന്നെതനിനട്ട് പരനിമനിതനിയലണന്നെട്ട് ഓര്മ്മേനിക്കുന്നെതട്ട് നലതഭാണട്ട്.

ലചേയറനിനട്ട് സഭഭാലാംഗങ്ങലള കേഭാണഭാന തടസ്സലാം വരുന്നെ രതീതനിയനില് നനില്ക്കരുതട്ട്. 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:   ഒരു കകേഭാഴനിനട്ട്  100  കുടനികേളുലണങനില്  30-ല്

തഭാലഴ കുടനികേള മഭാതമഭാണട്ട് 2,50,000 രൂപ ഫതീസനിനട്ട്   പഠനികക്കണനിവരുന്നെതട്ട്.    ലവറുലാം

30-ല്  തഭാലഴയള്ള  കുടനികേളക്കുകവണനി  സഭഭാനടപടനികേളഭാലകേ  അലകങഭാലലപടുത്തുന്നെ

അവസ്ഥ തുടകരണതുകണഭാലയന്നെട്ട് ഞങ്ങള പ്രതനിപക്ഷകനതഭാക്കനഭാകരഭാടട്ട്  കചേഭാദനിക്കുകേയലാം

ലചേയ്തു.  പരനിയഭാരലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് തലന്നെ ഏലറടുക്കഭാനുള്ള

നടപടനികേള  സസതീകേരനിചതഭാണട്ട്.    അതു  വളലര  കവഗത്തനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമനലാം

ഞങ്ങള പറയകേയണഭായനി.  കുടനികേളക്കട്ട് ഏലതങനിലുലാം തരത്തനില് അധനികേ ബഭാധലത

വരുനലണങനില്  അതു  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്

സസതീകേരനിക്കുലമന്നെ ഉറപ്പുലാം ആ ഘടത്തനില് നല്കേനി.  ഉന്നെയനിച എലഭാ പ്രശ്നങ്ങളനിലുലാം

സമവഭായത്തനിലലത്തുകേയഭാണട്ട്  ഉണഭായതട്ട്.  സമരലാം  അവസഭാനനിപനിക്കുന്നെതനിലന

കുറനിചഭാണട്ട്  പനിന്നെതീടട്ട്  നഭാലാം   ചേര്ച ലചേയതട്ട്.  സമരലാം എകപഭാള അവസഭാനനിപനിക്കഭാലാം

എന്നെതനിലനക്കുറനിച്ചുലാം  ചേര്ചകേള  നടന.   11  മണനിക്കട്ട്  യ.ഡനി.എഫട്ട്.  കയഭാഗമുണട്ട്,

അതനില് ഞങ്ങള ചേര്ച ലചേയട്ട്  തതീരുമഭാനലമടുക്കുലമന്നെട്ട്   പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവടക്കമുള്ളവര്

വലക്തമഭാക്കുകേയണഭായനി.  സമരലാം  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന  കപഭാകുനലവന്നെഭാണട്ട്  ഞങ്ങള

മനസ്സനിലഭാക്കനിയതട്ട്.   എന്നെഭാല്  സമരലാം  അവസഭാനനിപനിക്കഭാലത  അതട്ട്   തുടര്ന്നെട്ട്  നടത്തഭാന

തതീരുമഭാനനിക്കുകേയഭാണട്ട്  ലചേയതട്ട്. ഇക്കഭാരലത്തനില്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ഒരു  തരത്തനിലുള്ള

പനിടനിവഭാശനിയമനില. 

സമരലാം  തുടരഭാന  തതീരുമഭാനനിചതനിനുകശഷലാം  മുന  മുഖലമനനി  ശതീ.  ഉമ്മേന
ചേഭാണനിയലാം,  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവലാം  കഡഭാ.  എലാം.  ലകേ.  മുനതീറുലാം  എലന്നെ  വന
കേഭാണുകേയണഭായനി.   2,50,000  രൂപയട്ട്  പഠനിക്കുന്നെ കുടനികേളുലട  കേഭാരലത്തനില് സസഭാശയ
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മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശലാം  മുകന്നെഭാട്ടുവയഭാന  തയഭാറഭാകുനണട്ട്  എന്നെഭാണട്ട്  അവര്
പറഞ്ഞതട്ട്.   അവര് നനിര്കദ്ദേശലാം വയ്ക്കുകമഭാ എന്നെഭാണട്ട് ഞഭാന അകപഭാള കചേഭാദനിചതട്ട്.  അവര്
നനിര്കദ്ദേശലാം  വയഭാന  തയഭാറഭാലണനലാം  മുഖലമനനി  ഒരു  കയഭാഗലാം  വനിളനിചഭാല്
മതനിലയനമഭായനിരുന  എലന്നെ  കേഭാണഭാന  വന്നെവരുലട  മറുപടനി.  ഞഭാന  അകപഭാളതലന്നെ
പറഞ്ഞു,  'എനനിക്കട്ട്  കയഭാഗലാം  വനിളനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  ഒരു തടസ്സവമനില,  ഞഭാന  കയഭാഗലാം
വനിളനിക്കഭാലാം,  പകക്ഷ  സര്ക്കഭാര്  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശവലാം  അകങ്ങഭാട്ടുവയനില  എന്നെട്ട്
മനസ്സനിലഭാക്കണലാം.  അവരുലട  നനിര്കദ്ദേശലമന്തഭാലണന്നെട്ട്  കകേളക്കഭാന  ഞഭാന
തയഭാറഭാണട്ട്.  അങ്ങലന  അവര്  നനിര്കദ്ദേശലാം  മുകന്നെഭാട്ടുവയഭാന  തയഭാറഭായഭാല്   അതട്ട്
സസതീകേരനിക്കുന്നെതനിനട്ട്  ഞങ്ങളക്കട്ട്  യഭാലതഭാരു  പ്രയഭാസവമനില.'  ഇതട്ട്  ഞഭാന
അവകരഭാടുതലന്നെ  വലക്തമഭാക്കനിയതഭാണട്ട്.  അതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  അടുത്ത
ദനിവസലാം  (4-10-2016)  രഭാവനിലല  8.30-നുതലന്നെ   അവലര  വനിളനിക്കഭാന  ഞഭാന
സന്നെദനഭായനി.  8.30-നട്ട് നനിയമസഭയനിലുള്ള ഓഫതീസനില് കയഭാഗലാം വനിളനിക്കഭാനഭാണട്ട്
അറനിയനിപട്ട്  കപഭായതട്ട്,  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനിതലന്നെയഭാണട്ട്  അവലര  ഇക്കഭാരലലാം
അറനിയനിക്കുന്നെതുലാം.  പകക്ഷ  അവര്  ഇന്നെലല  രഭാവനിലല  അറനിയനിചതട്ട്   'ഞങ്ങളക്കട്ട്
രഭാവനിലല  എത്തനികചരഭാന  പ്രയഭാസമുണട്ട്.  11.30-നുലാം  12.00-നുലാം  ഇടയനിലുള്ള  സമയത്തട്ട്
ഞങ്ങള വരഭാലാം'  എന്നെഭാണട്ട്.  സഭഭാനടപടനികേള നടക്കുന്നെ സമയത്തട്ട്, 12  മണനിവലര ഞഭാന
അവകരയലാം  കേഭാത്തട്ട്  അവനിലട  ഇരുന.  12  മണനിവകരയലാം  അവര്  എത്തഭാതനിരുന്നെതനിനഭാല്
ഞഭാന സഭയനില് വന.  ലലവകുകന്നെരലാം  3  മണനിക്കട്ട്  ചേര്ച ലചേയഭാലമന്നെട്ട്  പറഞ്ഞു.  മൂന്നെട്ട്
മണനിയഭായകപഭാള അവര് എത്തനി കേഭാരലങ്ങള ചേര്ച ലചേയഭാന തയഭാറഭായനി. സസഭാശയ
മഭാകനജട്ട് ലമന്റുകേളുലട അകസഭാസനികയഷലന്റെ കയഭാഗത്തനില് പലങടുത്തതനിനുകശഷമഭാണട്ട്
ചേര്ചയനില് പലങടുക്കഭാന അവര് വന്നെതട്ട്.   സസഭാശയ മഭാകനജട്ട് ലമന്റുകേളക്കുകവണനി
അവനിലട വലക്തമഭാക്കനിയ ഒരു കേഭാരലലാം - 'ഞങ്ങള കയഭാഗലാം കചേര്ന്നെഭാണട്ട് വരുന്നെതട്ട്. ആ
കയഭാഗത്തനില്  കനരലത്ത  ഉണഭാക്കനിയ  എഗനിലമന്റെനില്നനിനലാം  ഒരു  വലതലഭാസവലാം
വരുത്തഭാന ഞങ്ങള തയഭാറല'  എന്നെഭാണട്ട്.  എനനിക്കട്ട്  എന്തട്ട് നടപടനി  എടുക്കഭാന  കേഴനിയലാം?
ഞഭാന എലഭാ കേഭാരലങ്ങളുലാം  സൂചേനിപനിച്ചു.  ഇവര് എകന്നെഭാടട്ട് സലാംസഭാരനിച കേഭാരലവലാം സൂചേനിപനിച്ചു,
'നനിങ്ങള ചേനില ഉറപ്പുകേള നല്കേനിലയന്നെട്ട് കകേളക്കുനണകലഭാ; നനിങ്ങള ഉറപ്പുനല്കേനിയ കേഭാരലലാം
സലാംബനനിചട്ട്  ഇവര്  എലന്റെ  അടുത്തുവന്നെട്ട്  സലാംസഭാരനിച്ചു,  അതുമഭായനി   ബനലപടട്ട്
നനിങ്ങളലക്കലന്തങനിലുലാം  പറയഭാനുകണഭാ?'  ഞങ്ങളലക്കഭാനലാം  പറയഭാനനില  എന്നെഭായനിരുന
അവരുലട  മറുപടനി.  അത്തരലമഭാരു  ഘടത്തനില്  ചേര്ച  അനന്തമഭായനി  നടത്തനിലക്കഭാണ്ടു
കപഭായനിടട്ട് കേഭാരലമനില. 
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ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനിയലാം  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ലസക്രടറനിയലാം  ഉളലപലട

ഞങ്ങലളലഭാവരുലാം ആ കയഭാഗത്തനില് പലങടുത്തനിരുന.  ഞഭാന   രണട്ട് കചേഭാദലങ്ങള

കചേഭാദനിച്ചു.  2,50,000  രൂപയകടതഭാണട്ട് പ്രശ്നലാം,  ആ ഫതീസട്ട് നനിരക്കനില് എലന്തങനിലുലാം

ഇളവവരുത്തഭാന നനിങ്ങള തയഭാറഭാകണഭാ? 'ഞങ്ങളക്കതട്ട് കേഴനിയനില,  ഞങ്ങള ഒരു ഇളവലാം

വരുത്തഭാന തയഭാറല' എന്നെട്ട് അവര് പറഞ്ഞു. അതനിനുകശഷലാം ഞഭാന രണഭാമലത്ത കചേഭാദലലാം

കചേഭാദനിച്ചു,  'ഇന്നെലത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  നനിങ്ങളക്കട്ട്  എലന്തങനിലുലാം  പുതനിയ  നനിര്കദ്ദേശലാം

മുകന്നെഭാട്ടുവയഭാനുകണഭാ?'  അവര് പറഞ്ഞു,  ഞങ്ങളക്കട്ട് ഒരു നനിര്കദ്ദേശവലാം മുകന്നെഭാട്ടുവയഭാനനില

എന്നെട്ട്.   ഞഭാന  പറഞ്ഞു,  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  എലന്തങനിലുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നനിങ്ങളുലട  അടുത്തട്ട്

വയഭാനല  ഇഇൗ  കയഭാഗലാം  വനിളനിചതട്ട്,  നനിങ്ങളക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശമുലണന്നെട്ട്  പറഞ്ഞതനിലന്റെ

അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  കയഭാഗലാം  വനിളനിചതട്ട്.  നനിങ്ങളക്കട്ട്  എലന്തങനിലുലാം

നനിര്കദ്ദേശമുലണങനില് പറയഭാലമന്നെട്ട്  വതീണ്ടുലാം ഞഭാന പറഞ്ഞു. ഒനമനില എന്നെട്ട് അവര്

മറുപടനിയലാം  പറഞ്ഞു.  പനിലന്നെ  എങ്ങലനയഭാണട്ട്  ആ  കയഭാഗലാം  തുടര്നകപഭാകുന്നെതട്ട്.

ഇങ്ങലനയഭാണട്ട്  ആ  കയഭാഗലാം  അവസഭാനനിചതട്ട്.  ഞഭാന  ഏലതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള

പനിടനിവഭാശനി  കേഭാണനിചതുലകേഭാണല,  ഞഭാന എന്തഭാകണഭാ ഇവകരഭാടട്ട്  പറഞ്ഞനിരുന്നെതട്ട്

ആ  പറഞ്ഞ  നനിലപഭാടു  തലന്നെയഭാണട്ട്  അവനിലട  സസതീകേരനിചതട്ട്.  ഞഭാന  പറഞ്ഞനിരുന

ഗവണ്ലമന്റെനികന്റെതഭായനി  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശവലാം  അകങ്ങഭാട്ടുവയനില  എന്നെട്ട്.  അവര്  നനിര്കദ്ദേശലാം

മുകന്നെഭാട്ടുവയ്ക്കുകേയഭാലണങനില്  അതട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന  തയഭാറഭാകുലാം.  ഇതഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്

സസതീകേരനിചതട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിനുകവണനി ഞഭാന പറഞ്ഞ വഭാക്കനില് അണുവനിട  മഭാറമുണഭായനിടനില.

അതനില്തലന്നെ ഉറച്ചുനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്  ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനിനപ്പുറലാം  എന്തുലചേയഭാന കേഴനിയലാം.

എലന്നെ ആകക്ഷപനിചതുലകേഭാണട്ട് തതീരുന്നെതഭാകണഭാ ഇഇൗ സമരലാം. ഞഭാന പനിടനിവഭാശനി കേഭാണനിചതു

ലകേഭാണഭാകണഭാ  ഇങ്ങലനലയഭാലക്ക  ഉണഭായതട്ട്?  എലന്തലഭാലാം  ലകേട്ടുകേഥകേളഭാണട്ട്

പുറത്തുവരുന്നെതട്ട്.  ഞഭാന ആകരഭാഗല വകുപ്പുമനനിലയ  ഭള്ളട്ട് പറഞ്ഞുലവനലാം ആകരഭാഗല

വകുപ്പുലസക്രടറനിലയ  ലതറനിവനിളനിച്ചുലവനലമഭാലക്ക പറഞ്ഞു കകേളക്കുന. ഇലതഭാനലാം

അവനിലട  നടക്കഭാത്ത  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  നടക്കഭാത്ത  കേഭാരലങ്ങള   ലകേട്ടുകേഥകേളഭായനി

അവതരനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഞങ്ങള  ഒരു  മുന്നെണനിയലട  സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്.  സര്ക്കഭാരഭായഭാലുലാം

മുന്നെണനിയഭായഭാലുലാം  എലഭാവരുലാം  ഒറലക്കടഭായനി  തലന്നെയഭാണട്ട്   നനില്ക്കുന്നെതട്ട്.  ഇതനില്

അഭനിപ്രഭായ  വലതലഭാസമുണഭാകകേണ  ഒരു  കേഭാരലവമനില.  നമ്മുലട  നഭാടനിലന്റെയലാം  രക്ഷ

കേര്ത്തഭാക്കളുലടയലാം  കുടനികേളുലടയലമഭാലക്ക  ഭഭാവനിലയ  കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണ്ടുള്ള  ഒരു

നനിലപഭാടഭാണട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സസതീകേരനിചതട്ട്. ഒരു പരനിധനികയഭാളലാം ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട് സസഭാശയ
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മഭാകനജട്ട് ലമന്റുകേലള  നനിയനനിക്കഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുന.  അക്കഭാരലത്തനില്

നമുലക്കലഭാവര്ക്കുലാം ഒന്നെനിച്ചു നനില്ക്കഭാന കേഴനിയണലാം.  പനിടനിവഭാശനിയലാം ദുര്വഭാശനിയലമഭാലക്ക

എനനിക്കല  ഉള്ളതട്ട്,  അതു  നനിങ്ങള  സസതീകേരനിക്കുന്നെ  നനിലപഭാടുകേളനിലഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്

തനിരുത്തഭാന കേഴനിയണലാം. നഭാടനിലന്റെ ഭഭാവനിലയ മുന്നെനില് കേണ്ടുലകേഭാണട്ട് ഇഇൗ നടപടനികേളനില്

നനിനലാം പ്രതനിപക്ഷലാം പനിനതനിരനിയകേയഭാണട്ട് കവണതട്ട്. ഇതഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്.

മനി  .    സതീക്കര്:  സഭ  അലാംഗതീകേരനിച  പ്രകമയത്തനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ലചേയര്

തുടര്നള്ള  നടപടനികേളനികലക്കട്ട്  കേടക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇന്നെലത്ത  ശദക്ഷണനിക്കലുലാം

സബ്മനിഷനുലാം  ഒഴനിവഭാക്കനിയനിരനിക്കുന.  മറുപടനി അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുന്നെതഭാണട്ട്.

(പ്രതനിപക്ഷ ബഹളലത്തത്തുടര്ന്നെട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  സതീക്കര് ശദക്ഷണനിക്കലുലാം

സബ്മനിഷനുലാം  റദ്ദേട്ട്  ലചേയതഭായനി  പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയലാം  കേഭാരലവനിവരപടനികേയനിലല  അടുത്ത

ഇനങ്ങളനികലയട്ട് കേടക്കുകേയലാം ലചേയ്തു.)

IV കമശപ്പുറത്തുവച കേടലഭാസ്സുകേള

ചേടലാം   47(2)   അനുസരനിച്ചുള്ള ലനിസട്ട് പ്രകേഭാരലാം

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസട്ട്  ):  സര്,  തഭാലഴപറയന്നെ

കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന: 

പതനിമൂന്നെഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയലട  പനണഭാലാം  സകമ്മേളനത്തനിലല  2781-ാ

നമ്പര് നക്ഷതചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലത്തനിലന്റെ മറുപടനിയലാം അതനിനട്ട് യഥഭാസമയലാം മറുപടനി

നല്കുവഭാന സഭാധനിക്കഭാതനിരുന്നെതനിനുള്ള കേഭാരണലാം കേഭാണനിക്കല് കസറട്ട്ലമന്റുലാം.

V റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പണലാം

1. 2016-  ലല കകേരള കദവസസലാം റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്   (  കഭദഗതനി  )   ബനില്

സലാംബനനിച സബ്ജകട്ട് കേമ്മേനിറനി   II-  ലന്റെ റനികപഭാര്ടട്ട്

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചേനകശഖരന):  സര്,

റവനന്യൂവലാം കദവസസവലാം സലാംബനനിച II-ാനമ്പര് സബ്ജകട്ട് കേമ്മേനിറനിയലട ലചേയര്മഭാനഭായ

ഞഭാന   2016-ലല  കകേരള  കദവസസലാം  റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  (കഭദഗതനി)  ബനില്

സലാംബനനിച സമനിതനിയലട റനികപഭാര്ട്ടുലാം അതനികനഭാടനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുള്ള സബ്ജകട്ട്

കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ പ്രകേഭാരമുള്ള ബനിലലാം സമര്പനിക്കുന. 
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2.  വനിദലഭാഭലഭാസലാം സലാംബനനിച   VI-   നമ്പര്  സബ്ജകട്ട് കേമ്മേനിറനിയലട   2016   മഭാര്ചട്ട്   31

വലരയള്ള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീനനഭാഥട്ട്):  സര്,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം

സലാംബനനിച  VI-ാ നമ്പര് സബ്ജകട്ട് കേമ്മേനിറനിയലട ലചേയര്മഭാനഭായ ഞഭാന സമനിതനിയലട

2016 മഭാര്ചട്ട് 31 വലരയള്ള ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുന.

മനി  .   സതീക്കര് : റനികപഭാര്ട്ടുകേള സമര്പനിക്കലപടനിരനിക്കുന.

VI ധനകേഭാരലലാം

2016-17   സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനിലല

ധനഭാഭലര്ത്ഥനകേളനികനലുള്ള ചേര്ചയലാം കവഭാലടടുപ്പുലാം

(പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള ഡയസനിനുമുമ്പനില് വനനനിന്നെട്ട് ബഹളലാം വച്ചുലകേഭാണനിരുന.)

മനി  .    സതീക്കര്  : നനിങ്ങളക്കട്ട്  പ്രതനികഷധലാം  പ്രകേടനിപനിക്കഭാലാം.  സഭയനില് കേഭാണനിക്കുന്നെ

പ്രതനികഷധത്തനിനട്ട്   ഒരു പരനിധനിയനികല? 

വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീനനഭാഥട്ട്  ) :  സര്,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,

കേഭായനികേവനികനഭാദലാം,  കേല,  സലാംസഭാരലാം   എന്നെ   XVII-ാ  നമ്പര്  ധനഭാഭലര്ത്ഥനയലട

കപരനില്  കേഭാരലവനിവരപടനികേയനില്  സൂചേനിപനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസനില്  പ്രസ്തുത

ധനഭാഭലര്ത്ഥനയ്ക്കുകനലര  9-ാ കകേഭാളത്തനില് യഥഭാക്രമലാം  കേഭാണനിചനിട്ടുള്ള തുകേ  2016-17

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ലചേലവകേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി അനുവദനിക്കണലമന്നെ

പ്രകമയലാം  ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.

ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ

ടതീചര്):  സര്,  ലലവദലസഹഭായരലാംഗവലാം  ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗലവലാം  എന്നെ  XVIII-ാ നമ്പര്

ധനഭാഭലര്ത്ഥനയലടയലാം  കുടുലാംബകക്ഷമലാം  എന്നെ  XIX-ാ  നമ്പര്  ധനഭാഭലര്ത്ഥനയലടയലാം

സഭാമൂഹലസുരക്ഷനിതതസവലാം  കക്ഷമവലാം  എന്നെ  XLVI-ാ  നമ്പര്  ധനഭാഭലര്ത്ഥനയലടയലാം

കപരനില്  കേഭാരലവനിവരപടനികേയനില്  സൂചേനിപനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസനില്  പ്രസ്തുത

ധനഭാഭലര്ത്ഥനകേളക്കുകനലര  9-ാ  കകേഭാളത്തനില്  യഥഭാക്രമലാം  കേഭാണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേകേള

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ലചേലവകേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി

അനുവദനിക്കണലമന്നെ പ്രകമയലാം ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന. 



ബഡ്ജററ്റ് എസസ്റ്റിമമേററ്റ് 2016-17

ധനനാഭഭ
ര്ത്ഥന
നമ്പര്

ധനനാഭഭര്ത്ഥന
യുടടെ മപേരറ്റ് 

24-02-2016-ല്  സഭ
പേനാസനാകസ്റ്റിയ  മവനാടറ്റ്  ഓണ
അകക്കൗണറ്റ് തുക 

റവനന്യൂ                മൂലധനന
(രൂപേ)                   (രൂപേ

14-7-2016-ല്  സഭ
പേനാസനാകസ്റ്റിയ  മവനാടറ്റ്
ഓണ അകക്കൗണറ്റ് തുക 

റവനന്യൂ             മൂലധനന
(രൂപേ)              (രൂപേ)

സഭയുടടെ  മവനാടസ്റ്റിനറ്റ്
സമേര്പസ്റ്റിക്കുന്നധനനാഭഭര്ത്ഥ
നയുടടെ   തുക 

റവനന്യൂ               മൂലധനന
(രൂപേ)              (രൂപേ)

ആടക
(രൂപേ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

XVII വസ്റ്റിദഭനാഭഭനാസന,
കനായസ്റ്റിക
വസ്റ്റിമനനാദന,കല,
സനസനാരന  

5571,23,69,000 121,42,00,000 4280,86,11,000 91,06,51,000 7134,81,49,000 51,77,53,000 7286,59,02,000

XVIII ടടവദഭസഹനായ
രനഗവന 
ടപേനാതുജനനാമരനാ
ഗഭവന

1645,13,96,000 120,64,58,000 1233,58,47,000 90,48,44,000 2056,42,47,000 150,80,73,000 2207,23,20,000

XIX കുടനബമക്ഷേമേന 132,80,88,000 ... 99,60,66,000 ... 166,01,10,000 .… 166,01,10,000

XLVI സനാമൂഹഭ
സുരക്ഷേസ്റ്റിതതത്വവന
മക്ഷേമേവന

1144,65,73,000 19,70,77,000 96,26,11,000 14,78,08,000 2144,12,60,000 24,63,45,000 2168,76,05,000

                             ധ
ന

ക
നാരഭന

                                                     9
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10       കകേരള നനിയമസഭ                ഒകകഭാബര് 5, 2016

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില്  കുമഭാര്): സര്,  ഞഭാന

പ്രകമയങ്ങലള  പനിന്തഭാങ്ങുന.

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി  (കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്):  സര്,

വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  കേഭായനികേവനികനഭാദലാം,  കേല,  സലാംസഭാരലാം  എന്നെ   XVII-ാ  നമ്പര്

ധനഭാഭലര്ത്ഥനലയയലാം  ലലവദലസഹഭായരലാംഗവലാം  ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗലവലാം  എന്നെ

XVIII-ാനമ്പര്  ധനഭാഭലര്ത്ഥനലയയലാം  കുടുലാംബകക്ഷമലാം  എന്നെ  XIX-ാ  നമ്പര്

ധനഭാഭലര്ത്ഥനലയയലാം  സഭാമൂഹലസുരക്ഷനിതതസവലാം  കക്ഷമവലാം  എന്നെ  XLVI-ാ  നമ്പര്

ധനഭാഭലര്ത്ഥനലയയലാം  സലാംബനനിക്കുന്നെ  സബ്ജകട്ട്  കേമ്മേനിറനി  ശനിപഭാര്ശകേളനികനല്  ചേടലാം

236 (3) പ്രകേഭാരമുള്ള പ്രസഭാവന ഞഭാന  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

(ഖണ്ഡകനഭാപകക്ഷപങ്ങള അവതരനിപനിക്കലപടനില.)

മനി  .    സതീക്കര്:  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  കേഭായനികേവനികനഭാദലാം,  കേല,  സലാംസഭാരലാം   എന്നെ

XVII-ാ  നമ്പര്  ധനഭാഭലര്ത്ഥനയലട  കപരനില്  കേഭാരലവനിവരപടനികേയനില്

സൂചേനിപനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസനില്  പ്രസ്തുത  ധനഭാഭലര്ത്ഥനയ്ക്കുകനലര  9-ാ  കകേഭാളത്തനില്

യഥഭാക്രമലാം  കേഭാണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ   2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ലചേലവകേള

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി അനുവദനിക്കണലമന്നെ പ്രകമയലത്ത........

അനുകൂലനിക്കുന്നെവര്............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര്...........

പ്രകമയലാം പഭാസ്സഭായനിരനിക്കുന. ഗഭാന്റെട്ട് അനുവദനിചനിരനിക്കുന. 

ലലവദലസഹഭായരലാംഗവലാം  ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗലവലാം  എന്നെ  XVIII-ാ  നമ്പര്

ധനഭാഭലര്ത്ഥനയലട  കപരനില്  കേഭാരലവനിവരപടനികേയനില്  സൂചേനിപനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസനില്

പ്രസ്തുത ധനഭാഭലര്ത്ഥനയ്ക്കുകനലര  9-ാ കകേഭാളത്തനില് യഥഭാക്രമലാം കേഭാണനിചനിട്ടുള്ള തുകേ

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ലചേലവകേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി

അനുവദനിക്കണലമന്നെ പ്രകമയലത്ത........

അനുകൂലനിക്കുന്നെവര്............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര്.........

പ്രകമയലാം പഭാസ്സഭായനിരനിക്കുന. ഗഭാന്റെട്ട് അനുവദനിചനിരനിക്കുന. 
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കുടുലാംബകക്ഷമലാം  എന്നെ  XIX-ാ  നമ്പര്  ധനഭാഭലര്ത്ഥനയലട  കപരനില്

കേഭാരലവനിവരപടനികേയനില്  സൂചേനിപനിചനിട്ടുള്ള ലനിസനില്  പ്രസ്തുത  ധനഭാഭലര്ത്ഥനയ്ക്കുകനലര

9-ാ  കകേഭാളത്തനില്  യഥഭാക്രമലാം  കേഭാണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ   2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷലത്ത  ലചേലവകേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  അനുവദനിക്കണലമന്നെ

പ്രകമയലത്ത........

അനുകൂലനിക്കുന്നെവര്............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര്.........

പ്രകമയലാം പഭാസ്സഭായനിരനിക്കുന. ഗഭാന്റെട്ട് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

സഭാമൂഹലസുരക്ഷനിതതസവലാം കക്ഷമവലാം എന്നെ  XLVI-ാ നമ്പര് ധനഭാഭലര്ത്ഥനയലട

കപരനില്  കേഭാരലവനിവരപടനികേയനില്  സൂചേനിപനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസനില്  പ്രസ്തുത

ധനഭാഭലര്ത്ഥനയ്ക്കുകനലര  9-ാ  കകേഭാളത്തനില്  യഥഭാക്രമലാം  കേഭാണനിചനിട്ടുള്ള തുകേ   2016-17

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ലചേലവകേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  അനുവദനിക്കണലമന്നെ

പ്രകമയലത്ത........

അനുകൂലനിക്കുന്നെവര്............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര്.........

പ്രകമയലാം പഭാസ്സഭായനിരനിക്കുന. ഗഭാന്റെട്ട് അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ഓര്ഡര്......ഓര്ഡര്......,  സഭ  ഇകപഭാള  പനിരനിയന്നെതുലാം  2016  ഒകകഭാബര്

മഭാസലാം 17-ാ തതീയതനി തനിങളഭാഴ്ച രഭാവനിലല 8.30-നട്ട് വതീണ്ടുലാം സകമ്മേളനിക്കുന്നെതുമഭാണട്ട്.

(2016  ഒകകഭാബര് മഭാസലാം  17-ാ  തതീയതനി  തനിങളഭാഴ്ച  രഭാവനിലല  8.30-നട്ട്  വതീണ്ടുലാം

സകമ്മേളനിക്കുന്നെതനികലക്കഭായനി സഭ രഭാവനിലല 9.52-നട്ട് പനിരനിഞ്ഞു.)
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12 കകേരള നനിയമസഭ                  ഒകകക്ടോബര് 5,2016

അനുബനന്ധം -I

(പ്രതനിപക്ഷ  ബഹളതത്തെത്തുടര്നന്ന്  സഭയനില്  മറുപടനി  പറയക്ടോന
സക്ടോധനികക്ടോത്തെതനിനക്ടോല്  ബനതപ്പെട്ട  വനിവനിധ  വകുപ്പുമനനിമക്ടോര്  നനിയമസഭക്ടോ
നടപടനികേളനില് ഉള്തപ്പെടുത്തു നതനിനുകവണനി സമര്പ്പെനിച്ച ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥന ചര്ച്ചയുതട
മറുപടനികേള്)

1. വനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി (തപ്രക്ടോഫ  .    സനി  .    രവവീന്ദ്രനക്ടോഥന്ന്) :  കകേരളത്തെനിതന
അനനഭ്യമക്ടോയ  വനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസ  സന്ധംസക്ടോരതത്തെ  പുനരുജവീവനിപ്പെനിക്കുവക്ടോനുളള
ശ്രമത്തെനിലക്ടോണന്ന്  സന്ധംസക്ടോന  സര്കക്ടോര്.  1957-തല  ഇ.എന്ധം.എസന്ന്.  സര്കക്ടോരനിതല
തപ്രക്ടോഫ.  കജക്ടോസഫന്ന്  മുണകശ്ശേരനി  മക്ടോസ്റ്ററുതട  വനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസ  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടനിലൂതടയക്ടോണന്ന്
കകേരളത്തെനിതന  തനതക്ടോയ തപക്ടോതുവനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസ  സങ്കലന്ധം  വനികേസനിച്ചതന്ന്.   അതനിതന
പരനിണനിത  ഫലമക്ടോണന്ന്  മതനനിരകപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതഭ്യ  സന്ധംസക്ടോരന്ധം.  ഇഇ
ഭൂമനികേയനിലക്ടോണന്ന്  കകേരളന്ധം  കകേരളമക്ടോയതന്ന്.   അതുതകേക്ടോണ്ടുതതന  ആ  ഭൂമനികേതയ
പുനനഃസൃഷനിക്കുകേ  എനതക്ടോണന്ന്  സന്ധംസക്ടോന  സര്കക്ടോര്  വനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസ  വകുപ്പെനിലൂതട
തചയ്യുവക്ടോന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതന്ന്.

ഇഇ  ദക്ടോര്ശനനികേമക്ടോയ  വനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസ  നനിലപക്ടോടന്ന്  രണന്ന്  നനിര്വ്വചനങ്ങതള
ആശ്രയനിച്ചന്ന് മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്ധം. 

1. മനുഷഭ്യതന മനുഷഭ്യനക്ടോകനി മക്ടോറ്റുന പ്രകേനിയയക്ടോണന്ന് വനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസന്ധം.

2. പക്ടോര്ശശ്വവല്കരണമനിലക്ടോത്തെ ജനതയുതട സൃഷനിയക്ടോണന്ന്  വനികേസനത്തെനിതന
അടനിത്തെറ. 

  ഇഇ  ലക്ഷഭ്യത്തെനിലക്ടോണന്ന്  തപക്ടോതുവനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസ  സന്ധംരക്ഷണ  യജന്ധം  എന
സര്വ്വതലസ്പര്ശനിയക്ടോയ  വനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസ  പരനിപക്ടോടനി  സര്കക്ടോര്  ആരന്ധംഭനിക്കുനതന്ന്.
വനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസത്തെനിതന ജനക്ടോധനിപതഭ്യവല്കരണതത്തെ അര്ത്ഥപൂര്ണ്ണമക്ടോക്കുവക്ടോന ഇഇ
പദ്ധതനി  ലക്ഷഭ്യമനിടുന.   ഓകരക്ടോ  സ്കൂളനിനുന്ധം  മക്ടോസ്റ്റര്  പക്ടോന  തയക്ടോറക്ടോക്കുകേയുന്ധം
കകേരളത്തെനിതല  തപക്ടോതുവനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസ  സന്ധംരക്ഷണത്തെനിനുതതന  മക്ടോസ്റ്റര്  പക്ടോന
തയക്ടോറക്ടോക്കുകേയുന്ധം തചയ്യുകേ എനതക്ടോണന്ന് പരനിപക്ടോടനിയുതട തുടകന്ധം.  ഇഇ മക്ടോസ്റ്റര് പക്ടോന
രൂപവീകേരനിക്കുനതനിനുന്ധം  വനികേസനിപ്പെനിക്കുനതനിനുന്ധംകവണനി  ഓകരക്ടോ  സ്കൂളനിലന്ധം  മൂനന്ന്
ജനകേവീയ സമനിതനികേള് ഉണക്ടോകണന്ധം.  1.  PTA/SMC  2.  OSA  3.  വനിദഭ്യക്ടോലയ
വനികേസന  സമനിതനി.  ഇകതക്ടോതട  ഒരു  സ്കൂളനിതന  വനികേസന  പ്രകനിയ  ഏറ്റവന്ധം
ജനകേവീയമക്ടോയനി മക്ടോറുന്ധം.  ഇഇ ജനക്ടോധനിപതഭ്യ വനികേസന    പ്രകനിയയനില്     പരമക്ടോവധനി
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സഹക്ടോയന്ധം നല്കുകേ എനതക്ടോയനിരനിക്കുന്ധം സര്കക്ടോര് സമവീപനന്ധം.  വനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസത്തെനിതന
അനക്ടോരക്ടോഷവീയവല്കരണകത്തെയുന്ധം  കേച്ചവടവല്കരണകത്തെയുന്ധം  വര്ഗവീയവല്കരണകത്തെയുന്ധം
ഇലക്ടോതക്ടോക്കുവക്ടോനുളള  വഴനിയക്ടോണന്ന്  ജനക്ടോധനിപതഭ്യവല്കരണന്ധം  എനന്ന്  സര്കക്ടോര്
വനിശശ്വസനിക്കുന.   ഇതക്ടോണന്ന്  വനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസരന്ധംഗതത്തെ  സര്കക്ടോരനിതന  സര്ഗക്ടോത്മകേ
പരനികപ്രക്ഷഭ്യന്ധം.

ഇതന്ന്  നടപ്പെനിലക്ടോക്കുകമക്ടോള്  പ്രക്ടോഥമനികേതലത്തെനില്  സക്ടോര്വ്വതനികേവന്ധം
സഇജനഭ്യവമക്ടോയ  ആധുനനികേ  വനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസന്ധം  നല്കേണന്ധം.  ഇഇ  ലക്ഷഭ്യത്തെനിലക്ടോണന്ന്
കേഴനിഞ്ഞ നക്ടോലന്ന് മക്ടോസകക്ടോലന്ധം വനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസ വകുപ്പെന്ന് പ്രവര്ത്തെനിച്ചതന്ന്.

1. 1 മുതല് 8 വതര സഇജനഭ്യ പക്ടോഠപുസ്തകേന്ധം

2. 1 മുതല് 8 വതര സഇജനഭ്യ യൂണനികഫക്ടോന്ധം

3. 1 മുതല് 8 വതര സഇജനഭ്യ ഉച്ചഭക്ഷണന്ധം - പുതനിയ രവീതനി

4. 1 മുതല് 10 വതര സഇജനഭ്യ ഇനഷശ്വറനസന്ന്, സഇജനഭ്യ ചനികേനിത

5. 1 മുതല് 8 വതര എലക്ടോ അദ്ധഭ്യക്ടോപകേര്ക്കുന്ധം ഇന്ധംഗവീഷന്ന് ഭക്ടോഷക്ടോ പരനിശവീലനന്ധം

6. എലക്ടോ  സ്കൂളുകേളനിലന്ധം  അദ്ധഭ്യക്ടോപകേരുണക്ടോകുവക്ടോന,  daily  wages-ല്
നനിയമനിക്കുവക്ടോന ഓര്ഡറക്ടോയനി. 

ആധുനനികേവല്കരണത്തെനിതന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ഒന  മുതല്  പനി.ജനി.  വതര  എലക്ടോ
കക്ടോസ്സുകേളുന്ധം  ചതുര്മക്ടോന  പഠനത്തെനിനുതകുന്ധംവനിധന്ധം  തതഹതടകക്ടോകനി  മക്ടോറ്റുന്ധം.   ഇതനിതന
മക്ടോസ്റ്റര്പക്ടോന തയക്ടോറക്ടോയനിതകക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്ന്.   40,000  സ്കൂള് കക്ടോസ്സുകേളുന്ധം  1500
കകേക്ടോകളജന്ന് കക്ടോസ്സുകേളുന്ധം 2016-2020 വര്ഷത്തെനില് തതഹതടകക്ടോക്കുന്ധം.  തുടര്നന്ന് യു.പനി.,
എല്.പനി. സ്കൂളുകേളുന്ധം ഡനിജനിറ്റല് ലക്ടോബന്ന് ഉളള സ്കൂളക്ടോകനി മക്ടോറ്റുന്ധം.  ഇകതക്ടോതട ഇനഭ്യയനിതല
ആദഭ്യതത്തെ  ഡനിജനിറ്റല്  വനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസത്തെനിതന  സന്ധംസക്ടോനമക്ടോയനി  കകേരളന്ധം  മക്ടോറുന്ധം.
ചതുര്മക്ടോന  പഠനത്തെനിനന്ന്  തയക്ടോറക്ടോകുവക്ടോനകവണനി  കകേരളത്തെനിതല  ഒനരലക്ഷന്ധം
അദ്ധഭ്യക്ടോപകേര്ക്കുന്ധം കേമമ്പ്യൂട്ടറുന്ധം തനറ്റുന്ധം ഉപകയക്ടോഗനിച്ചന്ന്  വനിഷയങ്ങള് പഠനിപ്പെനിക്കുനതനിനന്ന്
പരനിശവീലനന്ധം നല്കുന്ധം. 

വനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസ  രന്ധംഗത്തെന്ന്  മുകനറുന്ധംകതക്ടോറുന്ധം  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  നക്ടോന്ധം
പനിറകകേക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന എനതന്ന് ദനഃഖ സതഭ്യമക്ടോണന്ന്.   മക്ടോതമല,  വനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസ രന്ധംഗത്തെന്ന്
മുകനറ്റന്ധം  നടക്കുകമക്ടോള്  കരക്ടോഗക്ടോതുരതയുന്ധം  ജവീവനിതതതശലവീകരക്ടോഗങ്ങളുന്ധം  മക്ടോരകേ
കരക്ടോഗങ്ങളുന്ധം വര്ദ്ധനിക്കുന.

കേക്ടോര്ഷനികേ  സന്ധംസക്ടോരവന്ധം  പ്രകൃതനികനിണങ്ങനിയ  ജവീവനിതതതശലനിയുന്ധം  പക്ടോഠഭ്യ
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പദ്ധതനിയനില്   ഉള്തപ്പെടുത്തുകമക്ടോള്  പുതനിയ  തലമുറ  ജവീവനിക്കുന  കേഭ്യക്ടോമസുതതന
അതനിനുദക്ടോഹരണമക്ടോകേണന്ധം.  അതക്ടോണന്ന്  തതജവ  തതവവനിധഭ്യ  കേഭ്യക്ടോമസുകേള്.
കലക്ടോകേത്തെനിനന്ന്   മക്ടോതൃകേയക്ടോയനി  ഇതന്ന്  മക്ടോറണന്ധം.   ഓകരക്ടോ  കേഭ്യക്ടോമസുകേളുന്ധം  ലഹരനിമുക,
പക്ടോസ്റ്റനികേ ന്ന്മുക,  കേവീടനക്ടോശനിനനിമുകമക്ടോകേണന്ധം.  അതുതകേക്ടോണ്ടുതതനയക്ടോണന്ന്  അനഇപചക്ടോരനികേ
വനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസത്തെനിലന്ധം  സക്ടോക്ഷരതക്ടോ  പ്രസക്ടോനത്തെനിതന  തുടര്ച്ചയക്ടോയനി  പരനിസനിതനി
സക്ടോക്ഷരതക്ടോയജന്ധം ആരന്ധംഭനിച്ചനിരനിക്കുനതന്ന്.

അതഭ്യനക്ടോധുനനികേ  വനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസന്ധം  കേരസമക്ടോക്കുന  മണ്ണനിതന  മകളക്ടോയനി
കകേരളത്തെനിതല  തലമുറകേള്  വളരണതമന  ലക്ഷഭ്യത്തെനിലക്ടോണന്ന്  കകേരളത്തെനിതന
വനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസകമഖല മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുനതന്ന്.  700 ലക്ടോബുകേള് ആധുനനികേവല്കരനിക്കുന്ധം.
സര്വ്വകേലക്ടോശക്ടോലകേള് ഗകവഷണകകേന്ദ്രങ്ങളക്ടോണന്ന് എനതന്ന് സക്ടോര്ത്ഥകേമക്ടോക്കുന്ധം. 

ആധുനനികേവല്കരണകത്തെക്ടോതടക്ടോപ്പെന്ധം ചനില കമഖലകേളനിലന്ധം ശ്രദ്ധനികക്ടോന്ധം. 

സര്ഗക്ടോത്മകേതയുതട പരനികപക്ടോഷണന്ധം :

കകേവല  വനിഷയ  പഠനമല  വനിഭഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസന്ധം  എനതനിനക്ടോല്  കേല,  കേക്ടോയനികേ,
സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ കമഖലകേളനില് ഊനല് നല്കുന്ധം.  SSA-യുതട ആഭനിമുഖഭ്യത്തെനില് 2500
കേലക്ടോദ്ധഭ്യക്ടോപകേതര നനിയമനിക്കുവക്ടോന നടപടനിയക്ടോയനി.  ഓകരക്ടോ മണ്ഡലത്തെനിലന്ധം ഒരു കേലക്ടോ-
കേക്ടോയനികേ സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ പക്ടോര്കന്ന് രൂപവീകേരനിക്കുന്ധം.  അട്ടക്കുളങ്ങരയനില്നനിനന്ന് തുടങന്ധം.

18  വയസക്ടോയക്ടോല് കവക്ടോട്ടവകേക്ടോശമുണന്ന്.  പകക്ഷ തതക്ടോഴനിതലടുക്കുവക്ടോന കേഴനിയനില
എനതന്ന്  മക്ടോറ്റനി  കവക്ടോട്ടവകേക്ടോശന്ധം  കനടുകമക്ടോകഴക്കുന്ധം  തതക്ടോഴനിതലടുക്കുവക്ടോനുളള  കേഴനിവന്ധം
വനികേസനികണന്ധം. ഓകരക്ടോ സ്കൂളനിലന്ധം സനില് ലക്ടോബന്ന് എനതടകന്ധം സനില് തഡവലപ്തമനന്ന്
പരനിപക്ടോടനികേളക്ടോയനിരനിക്കുന്ധം ഇതനിനന്ന് വഴനിതയക്ടോരുക്കുകേ.

വനിഷയപഠനന്ധം,  സര്ഗക്ടോത്മകേതയുതട  തതനസര്ഗനികേ  വനികേസനന്ധം,
തതക്ടോഴനിതലടുക്കുവക്ടോനുള കേഴനിവന്ന് എനനിങ്ങതന തപക്ടോതുവനിദഭ്യക്ടോലയത്തെനില് പഠനിക്കുനവര്
സമഗ്ര  വളര്ച്ചയുളവരുന്ധം  സക്ടോമൂഹനികേ  പ്രതനിബദ്ധതയുളവരുമക്ടോകുന്ധം.   ഒപ്പെന്ധം,  എലക്ടോ
കേഭ്യക്ടോമസുകേളുന്ധം  തതജവതതവവനിധഭ്യ  ഉദഭ്യക്ടോനങ്ങളക്ടോകുന്ധം.   മണ്ണനികലകന്ന്  കവരനിറകനി
തകക്ടോകണ  ആകേക്ടോശത്തെനികലകന്ന്  ഉയരുവക്ടോന  കേഴനിയൂ  എന  സങ്കലന്ധം
യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥഭ്യമക്ടോക്കുവക്ടോനക്ടോണന്ന് ഇഇ പരനിപക്ടോടനി. 

(2)വഭ്യവസക്ടോയവന്ധം  കസ്പക്ടോര്ട്സുന്ധം  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രവീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരക്ടോജന):

യുവജനകേക്ടോരഭ്യ  വനികേസനത്തെനിനുകവണനി  കകേരള  സന്ധംസക്ടോന  യുവജനകക്ഷമ

കബക്ടോര്ഡനിനന്ന് 18.65 കകേക്ടോടനി രൂപയുന്ധം യുവജന കേമവീഷനുകവണനി ഒരു കകേക്ടോടനി രൂപയുന്ധം
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2016-17 വക്ടോര്ഷനികേ പദ്ധതനിയനില് വകേയനിരുത്തെനിയനിട്ടുണന്ന്. 

കകേരള സന്ധംസക്ടോന യുവജനകക്ഷമകബക്ടോര്ഡന്ന്  :

സന്ധംസക്ടോനത്തെന്ന് യുവജനശക്ടോകവീകേരണ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് നടപ്പെനിലക്ടോക്കുനതനിനുന്ധം
സമനശ്വയനിപ്പെനിക്കുനതനിനുമുള  ഉനതതല  സമനിതനിയക്ടോയനി  യുവജന  കക്ഷമകബക്ടോര്ഡന്ന്
പ്രവര്ത്തെനിക്കുന.  തതക്ടോഴനില്രഹനിതരക്ടോയ  യുവജനങ്ങള്കന്ന്  തതക്ടോഴനില്
കേതണത്തുനതനിനുന്ധം  പരനിശവീലനന്ധം  നല്കുനതനിനുമുള  യൂത്തെന്ന് കബ്ബുകേള്,
സന്ധംഘടനകേള്  എനനിവയന്ന്  കബക്ടോര്ഡന്ന്  സഹക്ടോയന്ധം  നല്കുന.  2016-17-ല്
നടപ്പെനിലക്ടോക്കുന പ്രധക്ടോന പദ്ധതനികേള്:

I കകേരകളക്ടോതവന്ധം  :

കകേരള  സന്ധംസക്ടോന  യുവജനകക്ഷമ  കബക്ടോര്ഡനിതന  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളനില്
ഏറ്റവന്ധം  ജനശ്രദ്ധയക്ടോകേര്ഷനിക്കുന  പരനിപക്ടോടനിയക്ടോണന്ന്  കകേരകളക്ടോതവന്ധം.
നഗരവക്ടോസനികേള്തകക്ടോപ്പെന്ധംതതന ഗ്രക്ടോമവീണ കമഖലയനിതല യുവജനങ്ങള്ക്കുന്ധം തങ്ങളുതട
കേലക്ടോകേക്ടോയനികേ  കേഴനിവകേള്  പ്രകേടനിപ്പെനിക്കുനതനിനുന്ധം  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുനതനിനുന്ധം
അവസരതമക്ടോരുക്കുകേ  എന  മഹത്തെക്ടോയ  ലക്ഷഭ്യമക്ടോണന്ന്  ഇതനിനുളതന്ന്. കകേരകളക്ടോതവന്ധം
പ്രക്ടോഥമനികേ മതരങ്ങള് ഗ്രക്ടോമ/മുനനിസനിപ്പെല്/കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന തലത്തെനിലന്ധം രണക്ടോന്ധംഘട്ടന്ധം
കബക്ടോകന്ന് തലത്തെനിലന്ധം മൂനക്ടോന്ധംഘട്ടന്ധം ജനിലക്ടോതലത്തെനിലന്ധം സന്ധംഘടനിപ്പെനിക്കുന.  ജനിലക്ടോതല
മതരങ്ങളനില്  വനിജയനിച്ചവര്  സന്ധംസക്ടോനതല  കകേരകളക്ടോതവത്തെനില്  പതങ്കടുക്കുന.
സന്ധംസക്ടോനതല മതരങ്ങളനില് 5000-കത്തെക്ടോളന്ധം കേലക്ടോ-കേക്ടോയനികേ പ്രതനിഭകേള് തങ്ങളുതട
കേഴനിവകേള് മക്ടോറ്റുരയ്ക്കുന.  ഇഇ വര്ഷന്ധം കകേരകളക്ടോതവത്തെനിതന അടങ്കല്  4.2  കകേക്ടോടനി
രൂപയനില് നനിനന്ധം 8 കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോയനി ഉയര്ത്തെനി. 

കദശവീയ  യുവജകനക്ടോതവന്ധം  2017  കകേരളത്തെനില്  നടത്തെക്ടോന  സന്ധംസക്ടോന
ഗവണ്തമനന്ന് തവീരുമക്ടോനനിച്ചന്ന് കകേന്ദ്രഗവണ്തമനനിതന അന്ധംഗവീകേക്ടോരന്ധം കനടനി. 

II    യുവ വനികേക്ടോസന്ന്  :

യുവവനികേക്ടോസന്ന്  പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന്ധം  നടപ്പെക്ടോക്കുന വനിവനിധ പരനിപക്ടോടനികേള് ചുവതട
കചര്ക്കുന. 

1. സശ്വയന്ധം  തതക്ടോഴനില്,  സന്ധംരന്ധംഭകേതശ്വ  വനികേസനന്ധം,  കനതൃതശ്വപക്ടോടവ  വനികേസനന്ധം
എനനിവയനില് പരനിശവീലനന്ധം നല്കേല്

2. യുവസക്ടോഹനിതഭ്യ കേഭ്യക്ടോമന്ന്

3. യൂത്തെന്ന് അവക്ടോര്ഡന്ന്, കജക്ടോബന്ന് തഫസ്റ്റന്ന്

4. മക്ടോലനിനഭ്യ മുകകകേരള പദ്ധതനി, തതജവകൃഷനി കപ്രക്ടോതക്ടോഹന പദ്ധതനിയനിലന്ധം  
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യുവജന പങ്കക്ടോളനിത്തെന്ധം.

5. കേക്ടോയനികേരന്ധംഗത്തെന്ന്  യുവജന  പങ്കക്ടോളനിത്തെന്ധം  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുവക്ടോനുള  
പ്രവര്ത്തെനന്ധം

6. ജവീവനിതതതശലവീ കരക്ടോഗങ്ങളനില്നനിനന്ന് സമൂഹതത്തെ മുകമക്ടോക്കുവക്ടോന

7. സക്ടോനശ്വന പരനിചരണ പ്രവര്ത്തെനങ്ങളനില് യുവക്ടോകതള സനദ്ധമക്ടോക്കുന. 

III യുവശകനി

യുവശകനി പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരന്ധം  നടപ്പെക്ടോക്കുന വനിവനിധ  പരനിപക്ടോടനികേള് ചുവതട
കചര്ക്കുന. 

 1. യുവക്ടോകള്കന്ന് നക്ടോടനകേലകേളനില് പരനിശവീലനവന്ധം കഫക്ടോകന്ന് തഫസന്ധം

 2. യുവ മക്ടോധഭ്യമ പ്രവര്ത്തെകേര്ക്കുള കേഭ്യക്ടോമന്ന്

 3. സനിനനിമയുമക്ടോയനി ബനതപ്പെട്ട പരനിപക്ടോടനികേള്

 4. സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ പരനിപക്ടോടനികേള്

 5. സവീശക്ടോകവീകേരണ പരനിപക്ടോടനികേള്

 6. വനനിതകേള്കക്ടോയുള കബ്ബുകേള് സന്ധംഘടനിപ്പെനിക്കുന്ധം.

IV  മറ്റന്ന് പരനിപക്ടോടനികേള്  :

 1. സക്ടോഹസനികേ  പരനിപക്ടോടനികേള്  (അഡശ്വഞ്ചര്  കേക്ടോര്ണനിവല്,  അഡശ്വഞ്ചര്  
അകക്ടോഡമനികേളുതട പ്രവര്ത്തെനന്ധം etc.)

 2.ഗകവഷണകകേന്ദ്രന്ധം  -  ഗകവഷണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുമക്ടോയനി  ബനതപ്പെട്ട  
പഠനങ്ങള്

 3. കദശവീകയക്ടോദ്ഗ്രഥന പരനിപക്ടോടനികേള്

 4. കേരുതലന്ധം കക്ഷമവന്ധം  (സമഗ്ര രകദക്ടോന പരനിപക്ടോടനി,  വഭ്യകനിതശ്വ വനികേസന  
പരനിശവീലന കേഭ്യക്ടോമന്ന്,  അവയവദക്ടോന പരനിപക്ടോടനി,  അനവനിശശ്വക്ടോസങ്ങള്ക്കുന്ധം  
അനക്ടോചക്ടോരങ്ങള്ക്കുന്ധം എതനിതര  etc.)

 5. തപക്ടോതുജന ബനങ്ങളുന്ധം ആശയവനിനനിമയവന്ധം

 6. ശക്ടോസകബക്ടോധന്ധം

 7. കേലക്ടോ-കേക്ടോയനികേ രന്ധംഗങ്ങളനില് യുവക്ടോകള്കന്ന് പരനിശവീലനന്ധം

 8. ഏറ്റവന്ധം തമച്ചതപ്പെട്ട ജവീവകേക്ടോരുണഭ്യ പ്രവര്ത്തെനന്ധം നടത്തുന യുവജനകബനിനുന്ധം 
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യുവക്ടോവനിനുന്ധം ഒരു ലക്ഷന്ധം രൂപയുതട അവക്ടോര്ഡന്ന് നല്കുന്ധം. 

കകേരള സന്ധംസക്ടോന യുവജന കേമവീഷന

യുവജനങ്ങളുതട  കക്ഷമന്ധം  മുനനനിര്ത്തെനിതകക്ടോണന്ന്  അവതര  വനിദഭ്യക്ടോസമനരക്ടോ
ക്കുനതനിനുന്ധം ശക്ടോകവീകേരനിക്കുനതനിനുന്ധംകവണനി  പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുന്ധം
നടപ്പെനിലക്ടോക്കുകേയുന്ധം  യുവജനങ്ങളുതട  അവകേക്ടോശങ്ങള് സന്ധംരക്ഷനിക്കുകേയുന്ധം  തചയ്യുകേയക്ടോണന്ന്
സന്ധംസക്ടോന യുവജന കേമവീഷതന ലക്ഷഭ്യന്ധം. 

സന്ധംസക്ടോന യുവജനകേമവീഷതന പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  :

1. മദഭ്യന്ധം-മയക്കുമരുനന്ന്  ദരുപകയക്ടോഗന്ധം,  റക്ടോഗനിന്ധംഗന്ന്,  തതസബര്  കുറ്റകൃതഭ്യങ്ങള്
എനനിവതകതനിതരയുന്ധം  കറക്ടോഡന്ന്  സുരക്ഷ,  മക്ടോനസനികേക്ടോകരക്ടോഗഭ്യന്ധം  എനനിവ
സന്ധംബനനിചന്ധം  സന്ധംസക്ടോനതത്തെ  യുവക്ടോകള്കനിടയനിലന്ധം  കകേക്ടോകളജുകേളനിലന്ധം
കബക്ടോധവല്കരണന്ധം നടത്തുന. 

2. പട്ടനികേജക്ടോതനി/പട്ടനികേവര്ഗ  മറ്റു  പനിനക്ടോകകമഖലകേളനിലന്ധം  യുവജനങ്ങള്കക്ടോയനി
നടത്തുന കബക്ടോധവല്കരണന്ധം.

3. യുവജനങ്ങളുമക്ടോയനി  ബനതപ്പെട്ട  വനിഷയങ്ങള്  സന്ധംബനനിച്ചന്ന്  കേമവീഷനന്ന്
ലഭനിക്കുന  പരക്ടോതനികേളുന്ധം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്ധം  പരനിഗണനിക്കുനതനിനക്ടോയനി
ജനിലക്ടോതലത്തെനില് അദക്ടോലത്തുകേള് നടത്തുന. 

4. തതക്ടോഴനിലവസരങ്ങള്  സന്ധംബനനിച്ച  സമഗ്രവനിവരന്ധം  നല്കുനതനിനുന്ധം
തതക്ടോഴനിലകനശ്വഷകേര്കന്ന്  മക്ടോര്ഗനനിര്കദ്ദേശന്ധം  നല്കുനതനിനുന്ധംകവണനി  കജക്ടോബന്ന്
കപക്ടോര്ട്ടല് പദ്ധതനി നടപ്പെനിലക്ടോക്കുന.

5. യുവജനങ്ങളുതട  അവകേക്ടോശങ്ങതള  സന്ധംബനനിച്ചന്ന്  ലനിന്ധംഗസമതശ്വന്ധം  തുടങ്ങനിയ
വനിഷയങ്ങളനില്  യുവജനങ്ങളനില്  അവകബക്ടോധന്ധം  സൃഷനിക്കുനതനിനക്ടോയനി  വനിവനിധ
തലങ്ങളനില് തസമനിനക്ടോര്, സനിന്ധംകപക്ടോസനിയന്ധം, ശനില്പ്പെശക്ടോലകേള് എനനിവ നടത്തുന. 

6. കേല/സന്ധംസക്ടോരന്ധം,  സക്ടോഹനിതഭ്യന്ധം,  കേക്ടോയനികേന്ധം,  കൃഷനി,  സക്ടോമൂഹഭ്യകസവനന്ധം,
വഭ്യവസക്ടോയന്ധം/സക്ടോകങ്കതനികേവനിദഭ്യ  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  ഉനതമക്ടോയ  കനട്ടങ്ങള്
തതകേവരനിച്ച  യുവക്ടോകതള  'യൂത്തെന്ന്  തഎകണ്'  എന  ബഹുമതനി  നല്കേനി
ആദരനിക്കുന. 

കസ്പക്ടോര്ട്സന്ന്  :

1. എലക്ടോ  ജനിലകേളനിലന്ധം  മള്ട്ടനിപര്പ്പെസന്ന്  ഇനകഡക്ടോര്  കസ്റ്റഡനിയന്ധം  consultant-തന
നനിയമനിക്കുവക്ടോന നടപടനി  ആരന്ധംഭനിച.   സലനനിര്ണ്ണയന്ധം നടനവരുന.  തുടര്നന്ന്
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DPR  തയക്ടോറക്ടോകനി  KIIFB-കന്ന് സമര്പ്പെനിക്കുന്ധം.  ഡനിസന്ധംബര്  31-നകേന്ധം നടപടനികേള്
പൂര്ത്തെവീകേരനിക്കുന്ധം.

2. ഇവയുതട  നനിര്മക്ടോണത്തെനിനക്ടോയനി  500  കകേക്ടോടനി  രൂപ  പ്രകതഭ്യകേ  നനികക്ഷപ
പദ്ധതനിയനില്നനിനന്ധം നവീകനി വച്ചനിട്ടുണന്ന്. 

3.  'എലക്ടോ പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളനിലന്ധം ഒരു കേളനികളന്ധം' എന പദ്ധതനി നടപ്പെനിലക്ടോക്കുന്ധം.

4. ഇഇ  സക്ടോമത്തെനികേ  വര്ഷന്ധം  31  മനിനനികസ്റ്റഡനിയങ്ങള്  നനിര്മനിക്കുന്ധം.
സന്ധംസക്ടോനത്തെക്ടോതകേ  ഏകേവീകൃതരൂപത്തെനില്  കസ്റ്റഡനിയന്ധം
നനിര്മനിക്കുവക്ടോനക്ടോണുകദ്ദേശനിക്കുനതന്ന്.

5. ഓകരക്ടോ  മനിനനികസ്റ്റഡനിയത്തെനിനുന്ധം  5  കകേക്ടോടനി  രൂപ  വവീതന്ധം  പ്രകതഭ്യകേ  നനികക്ഷപ
പദ്ധതനിയനില്നനിനന്ന് കേതണത്തുന്ധം. 

6. സമഗ്ര  കേക്ടോയനികേ  വനികേസനത്തെനിനക്ടോയനി  (തതസ്മെെല്)  പദ്ധതനി  Sports  Minister's
Infrastructural Leap towards Excellence നനിലവനിലണന്ന്.

7. തതസ്മെെല് പദ്ധതനിയനില് ഉള്തപ്പെടുത്തെനി ഷട്ടനില് കകേക്ടോര്ട്ടന്ന്,  നവീനല്ക്കുളന്ധം തുടങ്ങനിയവ
നനിര്മനിച്ചന്ന് നല്കുന.

8. കേളനിസലങ്ങള്  സന്ധംരക്ഷനിക്കുനതനിനുന്ധം  പരനിപക്ടോലനിക്കുനതനിനുന്ധം  വനികേസനിപ്പെനി
ക്കുനതനിനുമക്ടോയനി സന്ധംസക്ടോനതലത്തെനില് കകേരള കപ ഫവീല്ഡന്ന് അകസക്ടോസനികയഷന
രൂപവീകേരനിച്ചനിട്ടുണന്ന്.

9. ഇതന്ന്  ഒരു  തസക്ടോതതസറ്റനിയക്ടോയനി  രജനിസ്റ്റര്  തചയന്ന്  പ്രവര്ത്തെനിപ്പെനിക്കുനതനിനന്ന്
ആവശഭ്യമക്ടോയ നടപടനി സശ്വവീകേരനിചവരുന. 

10. 35-ാം  നക്ടോഷണല്  തഗയനിന്ധംസനില്  കകേരളത്തെനിനുകവണനി  വഭ്യകനിഗത
ഇനങ്ങളനില്  ഒനന്ധം രണ്ടുന്ധം മൂനന്ധം സക്ടോനന്ധം കനടനിയവര്ക്കുന്ധം ടവീമനിനത്തെനില്
ഒനക്ടോന്ധം  സക്ടോനന്ധം  കനടനിയവര്ക്കുന്ധം  സര്കക്ടോര്തലത്തെനില്  രണ്ടുന്ധം  മൂനന്ധം
സക്ടോനന്ധം കനടനിയവര്ക്കുന്ധം വനിവനിധ തപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങളനില് കജക്ടോലനി
നല്കുനതനിനുളള നടപടനി സശ്വവീകേരനിച്ചനിട്ടുണന്ന്.

11. 2010  മുതല്  2014  വതരയുളള  കേക്ടോലയളവനിതല  249  ഒഴനിവകേളനികലകന്ന്
നനിയമനന്ധം നല്കുനതനിനുള നടപടനി സശ്വവീകേരനിച.

12. 2020,  2024  ഒളനിമനികനില്  തമഡല്  കനടുനതനിനന്ന്  കേക്ടോയനികേതക്ടോരങ്ങതള
പ്രക്ടോപ്തരക്ടോക്കുനതനിനക്ടോയനി എതതലറ്റന്ന് തട്രെയനിനനിന്ധംഗന്ന് പദ്ധതനി ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടുണന്ന്.

13. തമഡല്  സക്ടോധഭ്യതയുളള  അതന്ന് ലറ്റനികന്ന്,  കബക്ടോകനിന്ധംഗന്ന്,  അതമയന്ന്,
തതസകനിളനിന്ധംഗന്ന്,  തഫനസനിന്ധംഗന്ന്,  നവീനല്,  കേകനക്ടോയനിന്ധംങന്ന്  &  കേയക്ടോകനിന്ധംങന്ന്,
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ഷൂട്ടനിന്ധംഗന്ന്,  തുഴച്ചനില്,  ഗുസ്തനി,  ഷട്ടനില്  ബക്ടോഡനിനണ്  എനവീ  11  കേക്ടോയനികേ
ഇനങ്ങളനില് എതതലറ്റന്ന് തട്രെയനിനനിന്ധംഗന്ന് പദ്ധതനി ആരന്ധംഭനിച.

14. എതതലറ്റന്ന്  തട്രെയനിനനിന്ധംഗന്ന്  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  അനര്കദ്ദേശവീയ
നനിലവക്ടോരത്തെനിലളള  കേക്ടോയനികേ  സഇകേരഭ്യങ്ങളുന്ധം  പരനിശവീലനവന്ധം  തക്ടോമസവന്ധം
ഭക്ഷണവന്ധം  മറ്റന്ന്  ഉനത  നനിലവക്ടോരത്തെനിലളള  അനുബനസഇകേരഭ്യങ്ങളുന്ധം
കേക്ടോയനികേതക്ടോരങ്ങള്കന്ന് ലഭഭ്യമക്ടോകനി വരുന. 

15. കേക്ടോയനികേ  യുവജനകേക്ടോരഭ്യക്ടോലയന്ധം,  സന്ധംസക്ടോന  കസ്പക്ടോര്ട്സന്ന്  കേഇണ്സനില്,
വനിവനിധ സലങ്ങളനില് പ്രവര്ത്തെനിക്കുന കസ്പക്ടോര്ട്സുമക്ടോയനി ബനതപ്പെട്ട മറ്റന്ന്
ഓഫവീസുകേള്  എനനിവ  ഏകേവീകേരനിച്ചന്ന്  പ്രവര്ത്തെനന്ധം  തമച്ചതപ്പെടുത്തുനതനിനന്ന്
'കേക്ടോയനികേ ഭവന' ആരന്ധംഭനിക്കുനതനിനന്ന് തവീരുമക്ടോനനിച്ചനിട്ടുണന്ന്. 

16. 2017-ല് തകേക്ടോച്ചനിയനില് നടക്കുന ഫനിഫ കവള്ഡന്ന് കേപ്പെന്ന്  ഫുട്കബക്ടോള്  (17
വയസനിനുതക്ടോതഴ) നടത്തുനതനിനുകവണനി 36 കകേക്ടോടനി രൂപ അനുവദനിച്ചനിട്ടുണന്ന്.
ഇതനിനക്ടോവശഭ്യമക്ടോയ നടപടനികേള് പുകരക്ടോഗമനിക്കുന.

17. കകേര  ഇനസ്റ്റനിറ്റമ്പ്യൂട്ടന്ന്  ഓഫന്ന്  കസ്പക്ടോര്ട്സന്ന്  (ISPARK)   കസ്പക്ടോര്ട്സന്ന്
വനികേസനത്തെനിനന്ന് ആകസ്ട്രേലനിയന ഗവണ്തമന്റുമക്ടോയനി കചര്നളള പദ്ധതനികന്ന്
രൂപന്ധം തകേക്ടോടുത്തെനിട്ടുണന്ന്.

18. കകേരകളക്ടോതവത്തെനില്  ഏറ്റവന്ധം  നല കേക്ടോയനികേതക്ടോരങ്ങതള  വക്ടോര്തത്തെടുക്കുന
കസ്പക്ടോര്ട്സന്ന് കബ്ബുകേള്കന്ന് കസ്പക്ടോര്ട്സന്ന് മനിനനികസ്റ്റഴന്ന് കട്രെക്ടോഫനിയുന്ധം ഒരു ലക്ഷന്ധം,
അമതനിനക്ടോയനിരന്ധം,  ഇരുപത്തെനി  അയക്ടോയനിരന്ധം  രൂപ  കേഭ്യക്ടോഷന്ന്  അവക്ടോര്ഡന്ധം
നല്കുന്ധം.

19. എലക്ടോ വര്ഷവന്ധം 50 കപര്കന്ന് കസ്പക്ടോര്ട്സന്ന് കേശ്വക്ടോട്ടയനില് നനിയമനന്ധം നല്കുന്ധം.

20. സമര്ത്ഥരക്ടോയ കേക്ടോയനികേതക്ടോരങ്ങള്കന്ന് എന്ധം.ബനി.ബനി.എസന്ന്. പ്രകവശനത്തെനിനന്ന്
എലക്ടോ  തമഡനികല്  കകേക്ടോകളജുകേളനിലന്ധം  ഒരു  സവീറ്റന്ന്  ഉറപ്പെക്ടോകക്ടോന  നടപടനി
സശ്വവീകേരനിക്കുന്ധം. 

21. അവശത  അനുഭവനിക്കുന  കേക്ടോയനികേതക്ടോരങ്ങള്കന്ന്  ഇകപ്പെക്ടോള്  ലഭനിക്കുന
തപനഷന 2000 രൂപയക്ടോയനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചന്ന് ഏകേവീകേരനിക്കുന്ധം. 

22. സന്ധംസക്ടോനതലത്തെനില്  സ്കൂളുകേളനില്  കുട്ടനികേള്കന്ന്  കയക്ടോഗ  പരനിശവീലനന്ധം
നല്കുനതനിനുളള പദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനിച.

23. തതപ്രമറനി  സ്കൂള്തലന്ധം  മുതല്  കുട്ടനികേതള  കേക്ടോയനികേവനികനക്ടോദങ്ങളനില്
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ഏര്തപ്പെടുത്തുവക്ടോനുന്ധം കേക്ടോയനികേക്ഷമത വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുനതനിനുമുളള 'കപ കഫക്ടോര്
തഹല്ത്തെന്ന്' പദ്ധതനി നടപ്പെനിലക്ടോകനിവരുന.

24. ഇഇ  സര്കക്ടോര്  കേക്ടോയനികേകമഖലയനില്  നടപ്പെനിലക്ടോകക്ടോന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
പരനിഷ്കക്ടോരങ്ങള്  ഉള്തകക്ടോളളനിചതകേക്ടോണ്ടുളള  കേക്ടോയനികേനയന്ധം  ഉടന
പ്രഖഭ്യക്ടോപനിക്കുന്ധം.

25. റനികയക്ടോവനില്  നടന  31-ാാമതന്ന്   ഒളനിമനികനില്  പതങ്കടുത്തെ  11  മലയക്ടോളനി
കേക്ടോയനികേ തക്ടോരങ്ങള്കന്ന് കപ്രക്ടോതക്ടോഹനമക്ടോയനി 3 ലക്ഷന്ധം രൂപ വവീതന്ധം കേഭ്യക്ടോഷന്ന്
അവക്ടോര്ഡന്ന് നല്കേനി.

26. അസ (Attitude, simulated training for athletes) കേക്ടോയനികേതക്ടോരങ്ങളുതട
കേക്ടോയനികേക്ഷമത  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുനതനിനന്ന്  മൂനക്ടോര്  കപക്ടോലളള  തതഹ
ആള്ട്ടനിറ്റമ്പ്യൂഡന്ന്  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഉളളതുകപക്ടോതല  കുറഞ്ഞ  ഓകനിജന
ലഭഭ്യമക്ടോക്കുന  തരത്തെനിലളള  കൃതനിമ  അനരവീക്ഷന്ധം  സൃഷനിച്ചന്ന്  പരനിശവീലനന്ധം
നല്കുന. 

27. കസ്പക്ടോര്ട്സന്ന്  കഹക്ടോസ്റ്റലകേളനില്  മനികേച്ച  ഭക്ഷണന്ധം,  തക്ടോമസസഇകേരഭ്യന്ധം,
യക്ടോതക്ടോസഇകേരഭ്യന്ധം എനനിവ ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്ധം.

28. കസ്പക്ടോര്ട്സന്ന്  കമഖലയനില്  കൂടുതല് അടനിസക്ടോന സഇകേരഭ്യങ്ങള് ഏര്തപ്പെടു

ത്തുനതനിനുന്ധം  വനിദഗ്ദ്ധ  പരനിശവീലന  പദ്ധതനികേള്ക്കുമക്ടോയനി  ഒരു  കേക്ടോയനികേ

വനികേസനനനിധനി  രൂപവീകേരനിച്ചനിട്ടുണന്ന്.   (Kerala  Sports  Development

Fund)  15  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ഇതനിനക്ടോയനി  നവീകനിവച്ചനിട്ടുണന്ന്.   ലക്ടോഭകേരമക്ടോയനി

പ്രവര്ത്തെനിക്കുന തപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങളുതട  CSR  ഫണന്ന് കേക്ടോയനികേ

വനികേസന നനിധനിയനികലകന്ന് സശ്വരൂപനിക്കുനതക്ടോണന്ന്. 

3. ആകരക്ടോഗഭ്യവന്ധം  സക്ടോമൂഹഭ്യനവീതനിയുന്ധം  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രവീമതനി  തകേ  .    തകേ  .
തതശലജ  ടവീച്ചര്):   കകേരളത്തെനിതന  ആകരക്ടോഗഭ്യ  കമഖലയനില്  സമഗ്രമക്ടോയ  മക്ടോറ്റങ്ങള്
ഉണക്ടോക്കുനതനിനുള  പദ്ധതനികേളക്ടോണന്ന്  കേഴനിഞ്ഞ  നക്ടോലന്ന്  മക്ടോസങ്ങള്ക്കുളനില്
ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടുളതന്ന്. തപക്ടോതു ആകരക്ടോഗഭ്യ കമഖല ജനകേവീയമക്ടോക്കുകേ, സക്ടോധക്ടോരണകക്ടോര്കന്ന്
ആധുനനികേ  നനിലവക്ടോരത്തെനിലള  ചനികേനില്സ  ഉറപ്പെക്ടോക്കുകേ,  കരക്ടോഗപ്രതനികരക്ടോധത്തെനിനന്ന്
ഊനല്  നല്കേക്ടോന  കേഴനിയുന്ധംവനിധന്ധം  പ്രക്ടോഥമനികേ  ആകരക്ടോഗഭ്യകമഖലതയ  ശകമക്ടോക്കുകേ,
ചനികേനിതക്ടോതച്ചലവന്ന്  ഗണഭ്യമക്ടോയനി  കുറചതകേക്ടോണ്ടുവരനികേ,  പഠന  ഗകവഷണ
പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  മനികേവറ്റതക്ടോക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  കേക്ടോരഭ്യങ്ങള്കക്ടോണന്ന്  ഊനല്
നല്കുനതന്ന്.  ഇതനിനക്ടോവശഭ്യമക്ടോയ  ജനകേവീയ  ആകരക്ടോഗഭ്യനയന്ധം  തയക്ടോറക്ടോക്കുനതനിനന്ന്



അനുബനന്ധം 21

കഡക്ടോ.  ബനി.  ഇക്ബക്ടോല്  അദ്ധഭ്യക്ഷനക്ടോയനി  ഒരു  സമനിതനി  രൂപവീകേരനിച്ചനിട്ടുണന്ന്.
സമനിതനിയുതട പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് ആരന്ധംഭനിചകേഴനിഞ.

സന്ധംസക്ടോനത്തെനിതന  ആകരക്ടോഗഭ്യരന്ധംഗത്തെന്ന്  ആകരക്ടോഗഭ്യപരനിപക്ടോലന  സക്ടോപന
ങ്ങളനില് വലനിതയക്ടോരു ശതമക്ടോനന്ധം സശ്വകേക്ടോരഭ്യകമഖലയനില് ഉണക്ടോയനിട്ടുണന്ന്.  പലയനിടത്തുന്ധം
കേടുത്തെ  ചൂഷണമക്ടോണന്ന്  നടക്കുനതന്ന്.  സശ്വകേക്ടോരഭ്യകമഖലയനിതല  ചനികേനിതക്ടോതച്ചലവകേള്
വഭ്യതഭ്യസ്തമക്ടോയ  രവീതനിയനിലക്ടോണന്ന്  എനന്ന്  മനസനിലക്ടോയതനിനക്ടോല്  ഇതുസന്ധംബനനിച്ചന്ന്  ഒരു
പഠനന്ധം  നടത്തുനതനിനന്ന്  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിതയ  ചുമതലതപ്പെടുത്തെനിയനിട്ടുണന്ന്.
സമഗ്രമക്ടോയ  ഒരു  കനിനനികല്  എസ്റ്റക്ടോബനിഷ് തമനന്ന്  ബനില്  തയക്ടോറക്ടോക്കുനതനിനുന്ധം
ഗവണ്തമനന്ന് തവീരുമക്ടോനനിച്ചനിട്ടുണന്ന്. 

തപക്ടോതുജനക്ടോകരക്ടോഗഭ്യകമഖലയനില്  ഇനന്ന്  നനിലനനില്ക്കുന  പ്രധക്ടോനതപ്പെട്ട  പ്രശന്ധം
പശക്ടോത്തെല സഇകേരഭ്യങ്ങളുതടയുന്ധം സ്റ്റക്ടോഫനിതനയുന്ധം അഭക്ടോവമക്ടോണന്ന്. പല ആശുപതനികേളുന്ധം
ഉനത ആശുപതനികേളക്ടോയനി ഉയര്ത്തെനിതയങ്കനിലന്ധം അവയനില് ആവശഭ്യമക്ടോയ തസ്തനികേകേള്
സൃഷനികതപ്പെട്ടനിട്ടനില.  ഓകരക്ടോ  ആശുപതനിക്കുന്ധം  നനിര്കദ്ദേശനികതപ്പെട്ടനിട്ടുള
ഉത്തെരവക്ടോദനിതശ്വങ്ങള്  നനിര്വ്വഹനികക്ടോന  അവര്കന്ന്  കേഴനിയുനമനില.  ആവശഭ്യമക്ടോയത
കഡക്ടോകര്മക്ടോരുതടയുന്ധം  പക്ടോരക്ടോതമഡനികല്  വനിഭക്ടോഗത്തെനിതനയുന്ധം  തസ്തനികേകേള്  സൃഷനിച
തകേക്ടോണ്ടുമക്ടോതകമ  ഈ  പ്രശത്തെനിനന്ന്  പരനിഹക്ടോരന്ധം  കേക്ടോണക്ടോന  കേഴനിയുകേയുള.  ഈ
ഗവണ്തമനന്ന് അധനികേക്ടോരത്തെനില് വനതനിനുകശഷന്ധം ആകരക്ടോഗഭ്യകമഖലയനില് മക്ടോതമക്ടോയനി
826  തസ്തനികേകേള്  സൃഷനിചകേഴനിഞ.  കേഴനിഞ്ഞ  3  വര്ഷമക്ടോയനി  നനിയമനന്ധം
മുടങ്ങനികനിടനനിരുന  അസനിസ്റ്റനന്ന്  സര്ജനമക്ടോരുതട  പനി.എസന്ന്.സനി.  ലനിസ്റ്റനില്നനിനന്ന്
ദ്രുതഗതനിയനില്  നനിയമന ന്ധം  നടത്തെനിയതനിതന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  370  കഡക്ടോകര്മക്ടോതര
നനിയമനിക്കുനതനിനന്ന്  കേഴനിഞ.  ഇതുവഴനി കഡക്ടോകര്മക്ടോരുതട അഭക്ടോവന്ധംമൂലന്ധം പ്രവര്ത്തെനന്ധം
തവീതര  മുടങ്ങനികനിടനനിരുന  ആശുപതനികേതള  4  മക്ടോസത്തെനിനുളനില്  പ്രവര്ത്തെന
സജമക്ടോകക്ടോന  സക്ടോധനിച്ചനിട്ടുണന്ന്.  ഒരു  വര്ഷത്തെനിനുളനില്  ഇകപ്പെക്ടോള്  നനിലവനിലള
തസ്തനികേകേളനിതല  മുഴുവന  ഒഴനിവകേളുന്ധം  നനികേത്തുനതനിനുള  നവീകമക്ടോണന്ന്  സര്കക്ടോര്
നടത്തുനതന്ന്.  ഇകതക്ടോതടക്ടോപ്പെന്ധം  ഓകരക്ടോ  കമഖലയനിലന്ധം  ആവശഭ്യമക്ടോയത  തസ്തനികേകേള്
പുതുതക്ടോയനി സൃഷനികകണതുണന്ന്. 

ഗവര്ണറുതട  നയപ്രഖഭ്യക്ടോപന  പ്രസന്ധംഗത്തെനിലന്ധം  എല്.ഡനി.എഫന്ന്.-തന
തതരതഞ്ഞടുപ്പെന്ന്  പ്രകേടന  പതനികേയനിലന്ധം  ചൂണനികക്ടോണനിച്ചനിട്ടുള  ലക്ഷഭ്യങ്ങള്
സക്ടോധൂകേരനിക്കുന നനിരവധനി പുതനിയ പദ്ധതനികേള്കക്ടോണന്ന് 4 മക്ടോസത്തെനിനുളനില് തുടകന്ധം
കുറനിച്ചനിട്ടുളതന്ന്.  ഈ  പദ്ധതനികേളുതട  നടത്തെനിപ്പെനിനക്ടോയനി  2016-17-തല  ബഡ്ജറ്റനില്
അനുവദനിച്ചനിട്ടുള തുകേകയക്ടോതടക്ടോപ്പെന്ധം ഈ വര്ഷന്ധം ആവശഭ്യമക്ടോയനിവരുന അധനികേ തുകേ
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കൂടനിയക്ടോണന്ന്  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയനില്  ആവശഭ്യതപ്പെടുനതന്ന്.  ഓകരക്ടോ  പ്രവൃത്തെനിക്കുന്ധം
ആവശഭ്യമക്ടോയ തപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസലകേള് തയക്ടോറക്ടോകനി സമര്പ്പെനിചവരനികേയക്ടോണന്ന്.

ആര്ദന്ധം  പദ്ധതനി,  സമ്പൂര്ണ്ണ  പ്രക്ടോഥമനികേക്ടോകരക്ടോഗഭ്യ  ദഇതഭ്യന്ധം,  ഇ-തഹല്ത്തെന്ന്

രജനിസ്റ്റര്,  സമഗ്ര  ഇനഷശ്വറനസന്ന്  പദ്ധതനി,  SDG-യുതട  ഭക്ടോഗമക്ടോയുള

ലക്ഷഭ്യപ്രഖഭ്യക്ടോപനങ്ങള്,  ആധുനനികേ  കട്രെക്ടോമക്ടോതകേയര്  പദ്ധതനി,  പക്ടോര്ശശ്വവല്കരനി

കതപ്പെട്ടവര്കക്ടോയുള  പ്രകതഭ്യകേ  പദ്ധതനികേള്  തുടങ്ങനി  നനിരവധനി  പദ്ധതനികേള്കന്ന്

തുടകന്ധം കുറനിചകേഴനിഞ.

ആര്ദന്ധം  പദ്ധതനിയുതട  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  തമഡനികല്  കകേക്ടോകളജുകേളുതട

ഒ.പനി.വനിഭക്ടോഗത്തെനില് ആധുനനികേ  സജവീകേരണങ്ങതളക്ടോരുകനി  ജനസഇഹൃദ

ആശുപതനികേളക്ടോകനി  മക്ടോറ്റുകേയക്ടോണന്ന്  ഉകദ്ദേശഭ്യന്ധം.  സമ്പൂര്ണ്ണ  പ്രക്ടോഥമനികേക്ടോകരക്ടോഗഭ്യ

പദ്ധതനിയനിലൂതട  ജനിലക്ടോ  ആശുപതനികേതളയുന്ധം  തക്ടോലൂകന്ന്  ആശുപതനികേതളയുന്ധം

സ് തപഷഭ്യക്ടോലനിറ്റനി  കഹക്ടോസ്പനിറ്റലക്ടോകനി  മക്ടോറ്റുനതനിനുള  രൂപകരഖ തയക്ടോറക്ടോകനി

യനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്ന്.    തനതുവര്ഷന്ധം  ബഡ്ജറ്റനില്  വകേയനിരുത്തെനിയനിരനിക്കുന  തുകേയന്ന്

പുറതമ  ആവശഭ്യമക്ടോയനി  വരുന തുകേ  ഡനിമക്ടോനനില്  ആവശഭ്യതപ്പെടുനണന്ന്.  എട്ടന്ന്  ജനിലക്ടോ

ആശുപതനികേളനിലന്ധം  രണന്ന് തമഡനികല് കകേക്ടോളജുകേളനിലന്ധം  കേക്ടോത്തെന്ന്  ലക്ടോബുന്ധം,  CCU-വന്ധം

അനുവദനിച.  മുഴുവന  തക്ടോലൂകന്ന്  ആശുപതനികേളനിലന്ധം  ഡയക്ടോലനിസനിസന്ന്  യൂണനിറ്റന്ന്

ആരന്ധംഭനിക്കുകേ എന ലക്ഷഭ്യത്തെനിതന ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ഈ വര്ഷന്ധം  44  ആശുപതനികേളനില്

യൂണനിറ്റന്ന്  ആരന്ധംഭനിക്കുനതക്ടോണന്ന്.  ജനിലക്ടോ  ആശുപതനികേതള  സൂപ്പെര്  സ് തപഷഭ്യക്ടോലനിറ്റനി

ആകനി  മക്ടോറ്റുനതനിനുള  മക്ടോസ്റ്റര്  പക്ടോനുകേള്  തയക്ടോറക്ടോകനിവരുന.  പ്രക്ടോഥമനികേക്ടോകരക്ടോഗഭ്യ

കകേന്ദ്രങ്ങതളയുന്ധം  സനി.എച്ചന്ന്.സനി.കേതളയുന്ധം  നവവീകേരനികക്ടോനുള  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കുന്ധം

തുടകന്ധംകുറനിച്ചനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്ന്.  ഒരു നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലത്തെനില് ഒരു പനി.എച്ചന്ന്.സനി.തയ

കുടുന്ധംബക്ടോകരക്ടോഗഭ്യ കകേന്ദ്രമക്ടോകനി ഈ വര്ഷന്ധം പ്രവര്ത്തെനന്ധം  ആരന്ധംഭനിക്കുനതക്ടോണന്ന്. 

സന്ധംസക്ടോനതത്തെ  മുഴുവന  ജനങ്ങളുതടയുന്ധം  ആകരക്ടോഗഭ്യ  വനിവരങ്ങള്

വഭ്യകനിപരമക്ടോയനി  തയക്ടോറക്ടോകനി  മുഴുവന  ആശുപതനികേളനിലന്ധം  E-Health   രജനിസ്റ്റര്

സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുള പദ്ധതനികേളുന്ധം തുടങ്ങനിയനിട്ടുണന്ന്.

കൂടുതല്  ജനങ്ങള്കന്ന്  സഇജനഭ്യ  ചനികേനിത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുന്ധം  വനതുകേ

ആവശഭ്യമക്ടോയനി  വരുന  കരക്ടോഗചനികേനിതയന്ന്  സഹക്ടോയകേമക്ടോക്കുനതനിനുന്ധം  കേഴനിയുന്ധംവനിധന്ധം  സമഗ്ര

ഇനഷശ്വറനസന്ന്  പദ്ധതനി  നടപ്പെനിലക്ടോക്കുനതനിനുള  നടപടനികമങ്ങള്കന്ന്  തുടകന്ധം  കുറനിച്ചനിട്ടുണന്ന്.

തഎകേഭ്യരക്ടോഷ  സഭയുതട  സുസനിരവനികേസന  ലക്ഷഭ്യങ്ങളുമക്ടോയനി  ബനതപ്പെട്ടന്ന്  ശനിലശക്ടോല

സന്ധംഘടനിപ്പെനിക്കുകേയുന്ധം വനിവനിധ കമഖലകേളുതട പ്രവര്ത്തെനത്തെനിനുകവണനി 19 വനിദഗ്ദ്ധ ഗ്രൂപ്പുകേള്കന്ന്
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രൂപന്ധംതകേക്ടോടുക്കുകേയുന്ധം  തചയ.  മക്ടോതൃമരണ  നനിരകന്ന്,  ശനിശുമരണ  നനിരകന്ന്  എനനിവ  കുറയ്ക്കുകേ,

പകേര്ച്ചവഭ്യക്ടോധനി  നനിയനണന്ധം,  ജവീവനിതതതശലവീ  കരക്ടോഗ  നനിയനണന്ധം,  മക്ടോനസനികേക്ടോകരക്ടോഗഭ്യന്ധം,

കട്രെക്ടോമക്ടോതകേയര് തുടങ്ങനി ഓകരക്ടോ കമഖലകേതളയുന്ധം ശ്രദ്ധനിക്കുനതനിനുള വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനികേളക്ടോണന്ന്

രൂപതപ്പെട്ടനിട്ടുളതന്ന്.  2020-കലകന്ന്  കനടനിതയടുകക്ടോനുള  സുസനിരവനികേസന  ലക്ഷഭ്യങ്ങള്

പ്രഖഭ്യക്ടോപനിക്കുകേയുന്ധം അതനിനക്ടോയുള  പ്രക്ടോഥമനികേ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്കന്ന്   തുടകന്ധം കുറനിക്കുകേയുന്ധം

തചയ. SHSRC-യനില് ഇതുസന്ധംബനനിച്ച നനിരവധനി പഠനകേഭ്യക്ടോമ്പുകേളുന്ധം ശനിലശക്ടോലകേളുന്ധം നടന.

ഗ്രക്ടോമപഞ്ചക്ടോയത്തുകേള്കക്ടോവശഭ്യമക്ടോയ മക്ടോര്ഗകരഖ  തയക്ടോറക്ടോകനി നല്കേനി.

പകേര്ച്ചവഭ്യക്ടോധനി  പ്രതനികരക്ടോധ  നടപടനികേളുതട  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ചനിട്ടയക്ടോയ

പ്രവര്ത്തെനങ്ങളക്ടോണന്ന്  കേഴനിഞ്ഞ  നക്ടോലന്ന്  മക്ടോസകക്ടോലന്ധം  നടനതന്ന്.  കരക്ടോഗനനിയനണ

പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുതട  ഫലമക്ടോയനി   പകേര്ച്ചവഭ്യക്ടോധനിമൂലമുള  മരണത്തെനില്  കുറവന്ന്

വരുത്തെക്ടോന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണന്ന്.  അടുത്തെവര്ഷകത്തെകന്ന്  കൂടുതല്  തുകേ  പകേര്ച്ചവഭ്യക്ടോധനി

നനിയനണത്തെനിനക്ടോയനി  തചലവഴനികകണതക്ടോയനിവരുന്ധം.  ഡനിഫവീരനിയ  കപക്ടോലള

പകേര്ച്ചവഭ്യക്ടോധനികേതള നനിയനനിക്കുനതനിനുള പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് ശകമക്ടോകകണതുണന്ന്.

കറക്ടോഡപകേടങ്ങള്  മൂലമുള  മരണനനിരകന്ന്  കുറയ്ക്കുനതനിനന്ന്  സമ്പൂര്ണ്ണ  കട്രെക്ടോമക്ടോ

തകേയര്  സന്ധംവനിധക്ടോനന്ധം  തകേക്ടോണ്ടുവരുനതനിനുള  പദ്ധതനിയുന്ധം  തയക്ടോറക്ടോകനി  ധനകേക്ടോരഭ്യ

വകുപ്പെനിതന  അന്ധംഗവീകേക്ടോരത്തെനിനന്ന്  കേക്ടോത്തെനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്ന്.  കകേക്ടോഴനികകക്ടോടന്ന്  മക്ടോനസനികേ

ആകരക്ടോഗഭ്യക്ടോശുപതനികന്ന്  100  കകേക്ടോടനിരൂപയുന്ധം  തലകശ്ശേരനി  വനിമണ്  ആനന്ന്  ചനില്ഡ്രന

ആശുപതനികന്ന്  50  കകേക്ടോടനിരൂപയുന്ധം  അനുവദനിച്ചതനില്നനിനന്ധം  കുട്ടനികേളുതടയുന്ധം

സവീകേളുതടയുന്ധം  സക്ടോധക്ടോരണകക്ടോരുതടയുന്ധം  കേക്ടോരഭ്യത്തെനില്  ഈ  സര്കക്ടോരനിനുള

ഉത്തെരവക്ടോദനിതശ്വന്ധം  വഭ്യകമക്ടോക്കുന.  ഇന്ധംഹക്ടോനസന്ന്,  തഎകകക്ടോണ്  തുടങ്ങനിയ

സക്ടോപനങ്ങതള  മനികേച്ച  കകേന്ദ്രങ്ങളക്ടോകനി  മക്ടോറ്റുനതനിനുള  ആകലക്ടോചനയുന്ധം

നടക്കുനണന്ന്. 

ആയുഷന്ന് കമഖലയനിലന്ധം സമഗ്രമക്ടോയ മക്ടോറ്റങ്ങള്കന്ന് തുടകന്ധം കുറനിച.  കകേരളതത്തെ

സമ്പൂര്ണ്ണ  ആയുഷന്ന്  ഗ്രക്ടോമ  സന്ധംസക്ടോനമക്ടോയനി  പ്രഖഭ്യക്ടോപനിക്കുകേയുന്ധം  ആയുര്കവ്വദ

ഡനിസ് തപനസറനികേളനിലക്ടോത്തെ  പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളനില്കൂടനി  ഡനിസ് തപനസറനികേള്

അനുവദനിക്കുകേയുന്ധം തചയ.  49  കഹക്ടോമനികയക്ടോ  ഡനിസ് തപനസറനികേള്കൂടനി   അനുവദനിച

തകേക്ടോണന്ന് സമ്പൂര്ണ്ണ കഹക്ടോമനികയക്ടോ ഗ്രക്ടോമ സന്ധംസക്ടോനമക്ടോക്കുനതനിനുന്ധം ആകലക്ടോചനയുണന്ന്.

ഘട്ടന്ധംഘട്ടമക്ടോയനി  ഈ  പ്രവര്ത്തെനന്ധം  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്ധം.  യുനക്ടോനനി,  സനിദ്ധ  തുടങ്ങനിയ

ചനികേനില്സക്ടോ സഇകേരഭ്യങ്ങളുന്ധം അതഭ്യക്ടോവശഭ്യമുള ഇടങ്ങളനില് സജമക്ടോക്കുന്ധം. ഒരു സമഗ്ര

ആയുര്കവ്വദ  പഠന  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രന്ധം  സക്ടോപനികക്ടോനുള   പദ്ധതനി  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്ന്
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തയക്ടോറക്ടോകനിവരനികേയക്ടോണന്ന്.  ഒഇഷധ  കൃഷനി  വഭ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുനതനിനുന്ധം  ഒഇഷധ

നനിര്മക്ടോണന്ധം ഫലപ്രദമക്ടോക്കുനതനിനുന്ധം പദ്ധതനികേള് തയക്ടോറക്ടോക്കുനണന്ന്. 

കുടുന്ധംബകക്ഷമ  പദ്ധതനികേളുതട  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  സക്ടോമൂഹഭ്യകക്ഷമ  തപനഷനുകേള്

കൃതഭ്യമക്ടോയനി  വനിതരണന്ധം  തചയ്യുകേയുണക്ടോയനി.  അന്ധംഗനവക്ടോടനി  ജവീവനകക്ടോരുതടയുന്ധം

ആശക്ടോവര്കര്മക്ടോരുതടയുന്ധം  ഓണകററനിയന്ധം  വര്ദ്ധനിപ്പെനിച.  2000  പുതനിയ

അന്ധംഗനവക്ടോടനികേള്ക ന്ന്  തകേട്ടനിടന്ധം  നനിര്മനികക്ടോനുള   തപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസലകേള്  തയക്ടോറക്ടോകനി

വരുന.  KSSM  മുകഖന  അന്ധംഗതതവകേലഭ്യമുളവര്ക്കുന്ധം  പനിനളതപ്പെട്ട

ജനവനിഭക്ടോഗത്തെനിനുന്ധം  സഹക്ടോയ  പദ്ധതനികേള്  നടപ്പെനിലക്ടോകനിവരുന.  തക്ടോലക്ടോലനികേ

ജനിവനകക്ടോരക്ടോയ 86  അന്ധംഗപരനിമനിതര്കന്ന്  സനിരനനിയമനന്ധം  നല്കേനി.  എനകഡക്ടോ

സള്ഫക്ടോന  ദരനിത  ബക്ടോധനിതര്കന്ന്  ഓണത്തെനിനന്ന്  1000  രൂപ  വവീതന്ധം  പ്രകതഭ്യകേ

അലവനസന്ന്  നല്കേനി.  അന്ധംഗപരനിമനിതര്കക്ടോയുള  ഉപകേരണങ്ങളുന്ധം  വക്ടോഹനങ്ങളുന്ധം

വനിതരണന്ധം തചയ്യുനതനിനന്ന് കേഭ്യക്ടോമ്പുകേള്  സന്ധംഘടനിപ്പെനിച. 

കരക്ടോഗപ്രതനികരക്ടോധത്തെനിനുന്ധം  മനികേച്ച  ആകരക്ടോഗഭ്യ  സന്ധംരക്ഷണത്തെനിനുന്ധം  ആവശഭ്യമക്ടോയ
അധനികേ തുകേകേളക്ടോണന്ന്  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയനില് ഉളതന്ന്.  5  വര്ഷന്ധംതകേക്ടോണന്ന് കകേരളത്തെനിതന
ആകരക്ടോഗഭ്യ കമഖലതയ ആധുനനികേവന്ധം ജനകേവീയവമക്ടോയനി മക്ടോറ്റക്ടോനുള ഈ ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥന
ധനകേക്ടോരഭ്യ വകുപ്പെന്ന് പരനിഗണനികണന്ധം. 

4.  പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവര്ഗ  പനികനക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം
സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം  പക്ടോര്ലതമനറനികേക്ടോരഭ്യവന്ധം  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രവീ  .    എ  .    തകേ  .    ബക്ടോലന):
നകവക്ടോത്ഥക്ടോന  നക്ടോയകേരുന്ധം  പുകരക്ടോഗമന  ആശയകക്ടോരുന്ധം  തുടങ്ങനിവച്ച  കകേരള
നകവക്ടോത്ഥക്ടോനപ്രസക്ടോനന്ധം  കലക്ടോകേത്തെനിനക്ടോതകേ  മക്ടോതൃകേയക്ടോണന്ന്.  ജക്ടോതവീയമക്ടോയ
ഉച്ചനവീചതശ്വങ്ങളുന്ധം  ജനനിതശ്വവഭ്യവസ  അടനികച്ചല്പനിച്ച  അടനിമതശ്വവന്ധം  അയനിത്തെക്ടോചരണന്ധം
കപക്ടോലള  അപരനിഷ്കൃത  രവീതനികേളുന്ധം  തകേര്തത്തെറനിയുനതനിനന്ന്  തുടകന്ധംകുറനിച്ചതന്ന്
കകേരളത്തെനിതല നകവക്ടോത്ഥക്ടോന പ്രസക്ടോനമക്ടോണന്ന്. എനക്ടോല് അതനിതന തുടര്ച്ച തയകനക്ടോണന്ധം
പുകരക്ടോഗമന  വവീക്ഷണമുള  രക്ടോഷവീയ  പ്രസക്ടോനങ്ങള്  രൂപതപ്പെടുകേയുന്ധം
കേരുത്തെക്ടോര്ജനിക്കുകേയുന്ധം  ഭരണകനതൃതശ്വത്തെനില്  എത്തുകേയുന്ധം  തചയതനിതനത്തുടര്നന്ന്
കകേരളത്തെനില് ഇഇ ഉച്ചനവീചതശ്വങ്ങള് അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുനതനിനന്ന് നമുകന്ന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണന്ന്.

സശ്വക്ടോതനഭ്യക്ടോനനരന്ധം മകറ്റതന്ന് ഇനഭ്യന സന്ധംസക്ടോനങ്ങളുന്ധം ആര്ജനിച്ചതനികനകക്ടോള്
സക്ടോമൂഹനികേ പുകരക്ടോഗതനി തതകേവരനികക്ടോന കകേരള സന്ധംസക്ടോനത്തെനിനന്ന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണന്ന്.  ഇഇ
പരനിഷ്കക്ടോരങ്ങളുതട  നനിരനരമക്ടോയ  ഇടതപടലകേള്മൂലമക്ടോണന്ന്  ഇഇ  കനട്ടന്ധം
തതകേവരനികക്ടോനക്ടോയതന്ന്.  മറ്റനിതര  സന്ധംസക്ടോനങ്ങളനില്  ദളനിതനന്ന്  വഴനിനടകക്ടോനുന്ധം
അമലത്തെനില്  കപക്ടോകേക്ടോനുന്ധം  ഇഷമുള  തതക്ടോഴനിലനില്  ഏര്തപ്പെടുനതനിനുന്ധം  ഇനന്ധം
വനിലക്കുകേളുണന്ന്.  പ്രക്ടോകൃതമക്ടോയ രവീതനിയനില് ആകമനികതപ്പെടുന സനിതനിയുമുണന്ന്.  പതക്ഷ,
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കകേരളന്ധം  ഇതനിനന്ന്  ഒരു  അപവക്ടോദമക്ടോയുന്ധം,  മറ്റന്ന്  സന്ധംസക്ടോനങ്ങള്കന്ന്  അനുകേരനികക്ടോവന
മക്ടോതൃകേയക്ടോയുന്ധം നനിലതകേക്ടോള്ളുകേയക്ടോണന്ന്.

രക്ടോജഭ്യത്തെന്ന്  സമവീപകേക്ടോലത്തെക്ടോയനി  കേരുത്തെക്ടോര്ജനിച്ച  വര്ഗവീയശകനികേളുതട
കബക്ടോധപൂര്വ്വമക്ടോയ  ഇടതപടലകേള്  നമ്മുതട  സമൂഹത്തെനിലന്ധം  കേണ്ടുവരുനണന്ന്.
ഗക്ടോനനിജനിയുതട  ഘക്ടോതകേതന  ആദരനിക്കുന  മൂലഭ്യചച്യുതനിയനികലക്കുന്ധം
അധനഃപതനത്തെനികലയ്ക്കുമക്ടോണന്ന്  അവര്  സമൂഹതത്തെ  എത്തെനികക്ടോന  ശ്രമനിക്കുനതന്ന്.
കകേരളത്തെനിതല മകതതര സമൂഹന്ധം ഇത്തെരന്ധം ശകനികേള്കന്ന് കേരുത്തെക്ടോര്ജനിക്കുനതനിനുള
വനിലങതടനിയക്ടോയനി  നനിലതകേക്ടോള്ളുകേയക്ടോണന്ന്.  അതനികനക്ടോതടക്ടോപ്പെന്ധം  തതന  ഇത്തെരന്ധം
വര്ഗവീയശകനികേതള  കനരനിടുനതനിനന്ന്  എതനിര്വര്ഗവീയത  പ്രചരനിപ്പെനിക്കുന ഒരു തചറനിയ
വനിഭക്ടോഗവന്ധം  നമ്മുതട  സമൂഹത്തെനിലണന്ന്.  ഇഇ  രണന്ന്  ശകനികേളുന്ധം  കചര്നന്ന്  മകതതരതശ്വ
പക്ടോരമരഭ്യതത്തെ ദര്ബലതപ്പെടുത്തെക്ടോനുന്ധം കേടനക്ടോകമനികക്ടോനുമക്ടോണന്ന് ലക്ഷഭ്യമനിടുനതന്ന്. 

മതസഇഹക്ടോര്ദ്ദേന്ധം  അനുവര്ത്തെനിചകപക്ടോരുന  നമ്മുതട  സമൂഹത്തെനില്  അതനിതന
അര്ത്ഥവഭ്യക്ടോപ്തനി മുഴുവന ഉള്തകക്ടോള്ളുന രവീതനിയനില് ഇഇ തവല്ലുവനിളനികേതള കനരനിടക്ടോന
പ്രക്ടോപ്തമക്ടോക്കുനതനിനന്ന്  നമ്മുതട  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേരന്ധംഗന്ധം  സജമക്ടോകകേണതുണന്ന്.  സര്കക്ടോര്
തലത്തെനിലള സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ സക്ടോപനങ്ങള് മക്ടോതമല തപക്ടോതുസമൂഹത്തെനില് നനികതഭ്യന
ഇടതപടുന വഭ്യതഭ്യസ്തമക്ടോയ സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ കൂട്ടക്ടോയ്മകേളുന്ധം ഇഇ തവല്ലുവനിളനി ഏതറ്റടുകണന്ധം.
ജനക്ടോധനിപതഭ്യ വഭ്യവസയുതട നനിലനനില്പനിനന്ന് അനനിവക്ടോരഭ്യമക്ടോയ സക്ടോമൂഹനികേ തഎകേഭ്യന്ധം
പരനികപക്ടോഷനിപ്പെനിക്കുനതനിനുന്ധം  മക്ടോനവനികേതയ്ക്കുന്ധം  നകവക്ടോത്ഥക്ടോന  മൂലഭ്യങ്ങള്ക്കുതമതനിരക്ടോയ
കേടനക്ടോകമണങ്ങതള  പ്രതനികരക്ടോധനികക്ടോനുന്ധം  നമ്മുതട  സക്ടോഹനിതഭ്യ  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ
സക്ടോപനങ്ങതള സജമക്ടോക്കുകേതയന ലക്ഷഭ്യമക്ടോണന്ന് സര്കക്ടോര് സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ രന്ധംഗത്തെന്ന്
വനിഭക്ടോവന  തചയ്യുനതന്ന്.  അതനിനക്ടോയനി  ഒട്ടനവധനി  കേര്മ  പരനിപക്ടോടനികേള്
ആവനിഷ്കരനിക്കുനതക്ടോണന്ന്. 

ഇഇ  ലക്ഷഭ്യങ്ങള്  മുനനനിര്ത്തെനിതകക്ടോണന്ന്  ശ്രവീനക്ടോരക്ടോയണ  ഗുരുവനിതന  നമുകന്ന്
ജക്ടോതനിയനിലക്ടോ  വനിളന്ധംബരത്തെനിതന  നൂറക്ടോന്ധം  വക്ടോര്ഷനികേന്ധം  വനിപുലമക്ടോയ  രവീതനിയനില്
സന്ധംഘടനിപ്പെനിക്കുനതനിനുള  കേര്മപദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിച്ചനിട്ടുണന്ന്.  നമുകന്ന്
ജക്ടോതനിയനിലക്ടോ  വനിളന്ധംബരത്തെനിതന  നൂറക്ടോന്ധം  വക്ടോര്ഷനികേ  സന്ധംസക്ടോനതല  ഉദ്ഘക്ടോടനന്ധം
വനിപുലമക്ടോയ  പരനിപക്ടോടനികേകളക്ടോതട  നടത്തുകേയുണക്ടോയനി.  ഇതനിതന  ജനിലക്ടോതല
പരനിപക്ടോടനികേള്  അടുത്തെ  ഒരു  മക്ടോസത്തെനിനുളനില്  പൂര്ത്തെവീകേരനിക്കുനതക്ടോണന്ന്.
സന്ധംസക്ടോനതത്തെ  ആറക്ടോയനിരകത്തെക്ടോളന്ധം  തതലബ്രറനികേള്  കകേന്ദ്രവീകേരനിച്ചന്ന്  നമുകന്ന്
ജക്ടോതനിയനിലക്ടോ വനിളന്ധംബരത്തെനിതന സകന്ദേശന്ധം പ്രചരനിപ്പെനിക്കുന പരനിപക്ടോടനികേള് നടത്തുന്ധം.
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ഇഇ  സര്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരകമറ്റയുടന  പ്രഖഭ്യക്ടോപനിച്ച  ബ ഡ്ജറ്റനില്ത്തെതന
സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  വകുപ്പെനിനന്ന്  ഒരു  കേക്ടോലത്തുമനിലക്ടോത്തെ  പരനിഗണനയക്ടോണന്ന്  ലഭനിച്ചതന്ന്.  40
കകേക്ടോടനി  രൂപ തചലവനില് ഓകരക്ടോ ജനിലക്ടോ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലന്ധം നകവക്ടോത്ഥക്ടോന സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ
സമുച്ചയങ്ങള്  സക്ടോപനിക്കുന്ധം.   നക്ടോടകേശക്ടോല,  സനിനനിമക്ടോ  തനികയറ്റര്,  സന്ധംഗവീതശക്ടോല,
ഗഭ്യക്ടോലറനി,  പുസ്തകേകടകേള്,  തസമനിനക്ടോര്  ഹക്ടോളുകേള്,  ശനില്പനികേള്ക്കുന്ധം  കേരകേഇശല
വനിദഭ്യകക്ടോര്ക്കുമുള  പണനിശക്ടോലകേള്,  നക്ടോടകേ  റനികഹഴല്  സഇകേരഭ്യങ്ങള്,
കേലക്ടോകേക്ടോരനക്ടോര്ക്കുന്ധം സക്ടോഹനിതഭ്യകേക്ടോരനക്ടോര്ക്കുന്ധം ഹ്രസശ്വകേക്ടോലകത്തെകന്ന് തക്ടോമസസഇകേരഭ്യന്ധം
ഇവതയലക്ടോന്ധം അടങനതക്ടോണന്ന് ഇഇ കകേന്ദ്രങ്ങള്.

ഇനതത്തെ കകേരളതത്തെ രൂപതപ്പെടുത്തുനതനില്  വലനിയ  പങ്കന്ന്  വഹനിച്ച നമ്മുതട
നകവക്ടോത്ഥക്ടോന  നക്ടോയകേരുതട  കപരനിലക്ടോണന്ന്  ഓകരക്ടോ  ജനിലയനിതലയുന്ധം  സമുച്ചയങ്ങള്
നനിര്മനിക്കുകേ. 

• തനിരുവനനപുരന്ധം - അയങ്കക്ടോളനി

• തകേക്ടോലന്ധം - ശ്രവീനക്ടോരക്ടോയണ ഗുരു

• ആലപ്പുഴ - പനി. കൃഷ്ണപനിള

• പത്തെനന്ധംതനിട്ട - ചട്ടമനി സശ്വക്ടോമനി

• ഇടുകനി - അകക്ടോമ തചറനിയക്ടോന

• കകേക്ടോട്ടയന്ധം - ലളനിതക്ടോന്ധംബനികേ അനര്ജനന്ധം

• എറണക്ടോകുളന്ധം - സകഹക്ടോദരന അയപ്പെന

• തൃശ്ശൂര് - വളകത്തെക്ടോള് നക്ടോരക്ടോയണകമകനക്ടോന

• പക്ടോലകക്ടോടന്ന് - വനി. ടനി. ഭട്ടതനിരനിപ്പെക്ടോടന്ന്

• മലപ്പുറന്ധം - അബ്ദുറഹക്ടോന  സക്ടോഹനിബന്ന്

• കകേക്ടോഴനികകക്ടോടന്ന് - തതവകന്ധം മുഹമദന്ന് ബഷവീര്

• കേണ്ണൂര് - വക്ടോഗ്ഭടക്ടോനന്ദേന

• വയനക്ടോടന്ന് - എടകച്ചന കുങ്കന

• കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്ന് - സുബ്രഹണഭ്യന തനിരുമുമന്ന് 

ഇതനില്  മൂനന്ന്  ജനിലകേളനിതല  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  സമുച്ചയങ്ങളുതട  നനിര്മക്ടോണ
പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  ഇഇ  വര്ഷന്ധം  ആരന്ധംഭനികക്ടോനക്ടോണന്ന്  ലക്ഷഭ്യമനിടുനതന്ന്.  ഇഇ



അനുബനന്ധം 27

സമുച്ചയങ്ങതളലലക്ടോന്ധംതതന  ഇഇ  സര്കക്ടോരനിതന  കേക്ടോലക്ടോവധനിക്കുളനില്  പൂര്ത്തെവീ
കേരനിക്കുനതക്ടോണന്ന്.

സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  വകുപ്പെനിതന  കേവീഴനില്  38  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  സക്ടോപനങ്ങള്
പ്രവര്ത്തെനിക്കുനണന്ന്.  ഇതനില്  കകേരള  സക്ടോഹനിതഭ്യ  അകക്ടോദമനി,  സന്ധംഗവീത  നക്ടോടകേ
അകക്ടോദമനി,  ലളനിതകേലക്ടോ അകക്ടോദമനി,  കഫക്ടോകേന്ന് കലക്ടോര് അകക്ടോദമനി എനനിവയുതട ബഡ്ജറ്റന്ന്
വനിഹനിതന്ധം  18  കകേക്ടോടനി  രൂപയനില്നനിനന്ധം  50  ശതമക്ടോനന്ധം വവീതന്ധം വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചന്ന്  27  കകേക്ടോടനി
രൂപയക്ടോയനി ഉയര്ത്തെനി.

ഇതനിനുപുറതമ  സന്ധംസക്ടോനതത്തെ  37  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  സക്ടോപനങ്ങള്കന്ന്  
അനക്ടോവര്ത്തെന ഗ്രക്ടോനക്ടോയനി 11 കകേക്ടോടനി രൂപ അധനികേന്ധം അനുവദനിച.

ശനിവഗനിരനി ജക്ടോതനിയനിലക്ടോ വനിളന്ധംബരന്ധം ശതക്ടോബനി  മമ്പ്യൂസനിയത്തെനിനന്ന്  5  കകേക്ടോടനി രൂപയുന്ധം
ശനിവഗനിരനി  കേണ്തവനഷന  നനിര്മക്ടോണ  പൂര്ത്തെവീകേരണത്തെനിനന്ന്  2  കകേക്ടോടനി  രൂപയുന്ധം
അനുവദനിച.

ലക്ടോറനി  കബകര്  തസനര്  സക്ടോപനിക്കുനതനിനന്ന്  2  കകേക്ടോടനി  രൂപയുന്ധം  തകേ.പനി.പനി.
നമഭ്യക്ടോര് സ്മെെക്ടോരകേ മമ്പ്യൂസനിയന്ധം സക്ടോപനിക്കുനതനിനന്ന് ഒരു കകേക്ടോടനി രൂപയുന്ധം അനുവദനിച.

സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ വകുപ്പെനിനന്ന്  കേവീഴനിതല വനിവനിധ സക്ടോപനങ്ങള് അടുത്തെ ഒരു വര്ഷന്ധം
നടപ്പെക്ടോക്കുന പദ്ധതനികേള്. 

1. സക്ടോഹനിതഭ്യ അകക്ടോദമനി  :

• ഒകകക്ടോബര്  15-നന്ന്  സക്ടോഹനിതഭ്യ  അകക്ടോദമനിയുതട  60-ാം  വക്ടോര്ഷനികേന്ധം
വനിപുലമക്ടോയ പരനിപക്ടോടനികേകളക്ടോതട ആകഘക്ടോഷനിക്കുന്ധം.

• നവന്ധംബര്  1-നന്ന്  കകേരളപ്പെനിറവനി  ദനിനത്തെനില്  മലയക്ടോളദനിനക്ടോകഘക്ടോഷന്ധം
സന്ധംഘടനിപ്പെനിക്കുന്ധം.

• സന്ധംസക്ടോനതല  തചറുകേഥക്ടോ  ശനില്പശക്ടോല,  കേവനിതക്ടോ  ശനില്പശക്ടോല  എനനിവ
സന്ധംഘടനിപ്പെനിക്കുന്ധം.

• കദശവീയപുസ്തകകേക്ടോല്സവന്ധം,  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികകേക്ടോല്സവന്ധം  എനനിവ
സന്ധംഘടനിപ്പെനിക്കുന്ധം.

• ജനിലക്ടോതല പുസ്തകേ പ്രദര്ശന കമളകേള് സന്ധംഘടനിപ്പെനിക്കുന്ധം.

• കകേന്ദ്രസക്ടോഹനിതഭ്യ അകക്ടോദമനിയുമക്ടോയനി സഹകേരനിച്ചന്ന് കദശവീയ അടനിസക്ടോനത്തെനില്
പ്രക്ടോകദശനികേ  തസമനിനക്ടോറുകേള്  സന്ധംഘടനിപ്പെനിക്കുന്ധം.  തനിതകക്ടോടനിയന,  തപ്രക്ടോഫ.  എന.
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കൃഷ്ണപനിള,  കേമലക്ടോ  സുരയ,  രക്ടോമവര്മ  അപ്പെന  തമ്പുരക്ടോന  തുടങ്ങനിയ  സക്ടോഹനിതഭ്യ
നക്ടോയകേനക്ടോരുതട  ദനിനക്ടോചരണങ്ങകളക്ടോടനുബനനിച്ചന്ന്  വനിപുലമക്ടോയ  തസമനിനക്ടോറുകേളുന്ധം
ശനില്പ്പെശക്ടോലകേളുന്ധം സന്ധംഘടനിപ്പെനിക്കുന്ധം.

2. സന്ധംഗവീത നക്ടോടകേ അകക്ടോദമനി  :

• എന്ധം.  എസന്ന്.  സുബലകനി  ശതക്ടോബനി  കേര്ണ്ണക്ടോടകേ  സന്ധംഗവീകതക്ടോല്സവന്ധം  
സന്ധംഘടനിപ്പെനിച.

•  കേര്ണ്ണക്ടോടകേ നക്ടോടകേ അകക്ടോദമനിയുമക്ടോയനി സഹകേരനിച്ചന്ന്  കേനടനക്ടോടകകേക്ടോല്സവന്ധം  
ഒകകക്ടോബര് 23, 24 തവീയതനികേളനില് തൃശ്ശൂരനില് വച്ചന്ന് സന്ധംഘടനിപ്പെനിക്കുന്ധം.

• കേഥകേളനി  മകഹക്ടോല്സവന്ധം  ഒകകക്ടോബര്  30  മുതല്  നവന്ധംബര്  4  വതര  
പക്ടോലകക്ടോടന്ന് വച്ചന്ന് സന്ധംഘടനിപ്പെനിക്കുന്ധം.

• ഷഡ്കേക്ടോല  കഗക്ടോവനിന്ദേമക്ടോരക്ടോര്  സന്ധംഗവീകതക്ടോതവന്ധം  നവന്ധംബര്  4,  5,  6
തവീയതനികേളനില്  എറണക്ടോകുളന്ധം  ജനിലയനിതല  രക്ടോമമന്ധംഗലത്തെന്ന്  
സന്ധംഘടനിപ്പെനിക്കുന്ധം.

• നവന്ധംബര്  അവസക്ടോനന്ധം  കദശവീയ  ഉപകേരണ  സന്ധംഗവീകതക്ടോല്സവന്ധം
സന്ധംഘടനിപ്പെനിക്കുന്ധം.

• അമചശ്വര്  നക്ടോടകേ  മല്സരന്ധം  ഡനിസന്ധംബര്,  ജനുവരനി  മക്ടോസങ്ങളനില്
സന്ധംഘടനിപ്പെനിക്കുന്ധം.

• അനക്ടോരക്ടോഷ  നക്ടോടകകേക്ടോല്സവന്ധം  2017  തഫബ്രുവരനിയനില്  തൃശ്ശൂരനില്വച്ചന്ന്  
സന്ധംഘടനിപ്പെനിക്കുന്ധം.

• തപ്രക്ടോഫഷണല് നക്ടോടകേ മല്സരന്ധം  2017  മക്ടോര്ച്ചന്ന്-ഏപ്രനില് മക്ടോസങ്ങളനില്  
സന്ധംഘടനിപ്പെനിക്കുന്ധം.

• കേഥക്ടോപ്രസന്ധംഗ മകഹക്ടോല്സവവന്ധം കുച്ചനിപ്പുഡനി, ഒഡവീസനി വര്കേന്ന് കഷക്ടോപ്പുകേളുന്ധം 
2017 മക്ടോര്ച്ചന്ന് മക്ടോസത്തെനില് സന്ധംഘടനിപ്പെനിക്കുന്ധം.

3.    ലളനിതകേലക്ടോ അകക്ടോദമനി  :

• കുട്ടനികേളനില്  ദൃശഭ്യകബക്ടോധന്ധം  വളര്ത്തുകേ  എന  ലക്ഷഭ്യകത്തെക്ടോതട  കുട്ടനികേള്
കക്ടോയുള  കേളരനികേളുന്ധം  മുതനിര്നവര്ക്കുള  ചനിതപ്രദര്ശനവന്ധം
ഉള്തകക്ടോളനിച്ചന്ന്  ഇരുന്നൂകറക്ടോളന്ധം കേഭ്യക്ടോമ്പുകേള് നടത്തുന്ധം.

• ആദനിവക്ടോസനി  കഗക്ടോത  ജവീവനിതരവീതനികേളുന്ധം  കേലകേളുന്ധം  സന്ധംരക്ഷനിക്കുനതനിനന്ന്
അവയുതട  ആവനിഷ്കക്ടോരത്തെനിനുള  കവദനികേള്  സൃഷനിക്കുനതനിനുന്ധം
പദ്ധതനികേള് സൃഷനിക്കുന്ധം.
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• കഫക്ടോകട്ടക്ടോഗ്രക്ടോഫനി,  വവീഡനികയക്ടോ  ഇനസ്റ്റകറഷന,  ഡനിജനിറ്റല്  ആര്ട്ടന്ന്,
പ്രതനിഷക്ടോപനകേല,പക്ടോരമരഭ്യ കേലക്ടോരവീതനികേള് എനനിവപരനിചയതപ്പെടുത്തുനതനിനന്ന്
പ്രകതഭ്യകേ ശനില്പ്പെശക്ടോലകേള് ഗ്രക്ടോമതലങ്ങളനില് സന്ധംഘടനിപ്പെനിക്കുന്ധം.

• കേലക്ടോമമ്പ്യൂസനിയങ്ങളുന്ധം ഗ്രക്ടോമങ്ങളനില് ആര്ട്ടന്ന് ഗക്ടോലറനിയുന്ധം സക്ടോപനിക്കുനതനിനന്ന് 
നടപടനി സശ്വവീകേരനിക്കുന്ധം.

• വനിവനിധകേലക്ടോശക്ടോഖകേതള  അടനിസക്ടോനതപ്പെടുത്തെനി  കേമമ്പ്യൂണനിറ്റനി  
സഡനികയക്ടോകേള് സക്ടോപനിക്കുന്ധം.

• സന്ധംസക്ടോനതത്തെ  തപക്ടോതുഇടങ്ങളനിലന്ധം  വനിദഭ്യക്ടോലയങ്ങളനിലന്ധം
ഗ്രക്ടോമപ്രകദശങ്ങളനിലന്ധം  ദൃശഭ്യകേലകേതള  അടനിസക്ടോനതപ്പെടുത്തെനി  ചലച്ചനിത
പ്രദര്ശനങ്ങള് സന്ധംഘടനിപ്പെനിക്കുന്ധം.

4. കഫക്ടോകേന്ന് കലക്ടോര് അകക്ടോദമനി  :

• കകേക്ടോട്ടയന്ധം ജനിലയനിതല മണനിമലയനില്  സകതണ് കഫക്ടോകേന്ന് കലക്ടോര് റനിസര്ച്ചന്ന്
തസനറനിതന  ഒനക്ടോന്ധംഘട്ടന്ധം  നനിര്മക്ടോണ  പ്രവര്ത്തെനന്ധം  ഇഇ  വര്ഷന്ധം  
പൂര്ത്തെവീകേരനിക്കുന്ധം.

• കേണ്ണൂര് കേണ്ണപുരന്ധം കേലക്ടോഗ്രക്ടോമന്ധം നനിര്മക്ടോണപ്രവൃത്തെനി പൂര്ത്തെവീകേരനിക്കുന്ധം.

• കേണഭ്യക്ടോര്കേളനി,  തപക്ടോകറക്ടോട്ടന്ന് നക്ടോടകേന്ധം തസമനിനക്ടോറുന്ധം ഉല്സവവന്ധം പക്ടോലകക്ടോടന്ന്  
വച്ചന്ന് സന്ധംഘടനിപ്പെനിക്കുന്ധം.

• തതയന്ധം, തനിറ മകഹക്ടോതവന്ധം കകേക്ടോഴനികകക്ടോടന്ന് വച്ചന്ന് സന്ധംഘടനിപ്പെനിക്കുന്ധം.

• കകേക്ടോല്കേളനി മകഹക്ടോതവന്ധം കേണ്ണൂര് പയന്നൂരനില് വച്ചന്ന് നടത്തുന്ധം.

• അഖനികലനഭ്യക്ടോ കഫക്ടോകേന്ന് കലക്ടോര് തഫസ്റ്റനിതവല് കേണ്ണൂരനില് നടത്തുന്ധം.

• ഗദ്ദേനികേ  ഇനതല  ഇനന്ന്  നക്ടോതള  എന  കപരനില്  പനി.  തകേ.  കേക്ടോളന
അനുസ്മെെരണവന്ധം കഫക്ടോകേന്ന് കലക്ടോര് തഫസന്ധം വയനക്ടോട്ടനില് സന്ധംഘടനിപ്പെനിക്കുന്ധം. 

• കുട്ടനികേളുതട  കഫക്ടോകേന്ന് കലക്ടോര്  കേഭ്യക്ടോമന്ന്  തകേക്ടോയനിലക്ടോണനി  പൂകക്ടോടന്ന്  കേലക്ടോ
ഗ്രക്ടോമത്തെനില് സന്ധംഘടനിപ്പെനിക്കുന്ധം.

• ചവനിട്ടന്ന്  നക്ടോടകേന്ധം  തസമനിനക്ടോറുന്ധം  അവതരണവന്ധം  എറണക്ടോകുളത്തുവച്ചന്ന്
സന്ധംഘടനിപ്പെനിക്കുന്ധം.

അവശ കേലക്ടോകേക്ടോരനക്ടോര്ക്കുള തപനഷന ഡയറകകററ്റന്ന് തലത്തെനില് വനിതരണന്ധം
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തചയ്യുനതന്ന്  നനിലവനില്  750  രൂപയക്ടോണന്ന്.  ഇതന്ന്  1500  രൂപയക്ടോയനി
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുനതക്ടോണന്ന്. കമള പ്രമക്ടോണനിമക്ടോര്, തതയന്ധം, പടയണനി എനവീ കമഖലകേളനിതല
കേലക്ടോകേക്ടോരനക്ടോര്ക്കുകൂടനി തപനഷന പുതുതക്ടോയനി ഏര്തപ്പെടുത്തുനണന്ന്.

സനിനനിമക്ടോരന്ധംഗന്ധം  :

 മലയക്ടോള സനിനനിമക്ടോരന്ധംഗന്ധം കനരനിടുന വനിവനിധങ്ങളക്ടോയ പ്രശങ്ങതളക്കുറനിച്ചന്ന്  ചര്ച്ച

തചയ്യുനതനിനന്ന്  സര്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തെനില്  വനയുടനതതന  സനിനനിമക്ടോരന്ധംഗതത്തെ

എലക്ടോ വനിഭക്ടോഗന്ധം സന്ധംഘടനകേളുമക്ടോയുന്ധം വഭ്യകനികേളുമക്ടോയുന്ധം ചര്ച്ച നടത്തുകേയുണക്ടോയനി.

ആയനിരത്തെനിലധനികേന്ധം  തനികയറ്ററുകേളുണക്ടോയനിരുന  കകേരളത്തെനില്  ഇകപ്പെക്ടോള്
അതനിതന  പകുതനികപക്ടോലന്ധം  പ്രവര്ത്തെനിക്കുനനില.  നമ്മുതട  ഗ്രക്ടോമങ്ങളനില്  സനിനനിമ
കേക്ടോണുനതനിനുള  അവസരന്ധം  ഇലക്ടോതക്ടോയനിതകക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്ന്.  റനിലവീസനിന്ധംഗന്ന്
രന്ധംഗതത്തെ  പ്രശങ്ങളുന്ധം  തനികയറ്ററുകേള്  പൂട്ടനികപ്പെക്ടോകുനതനിനന്ന്  കേക്ടോരണമക്ടോയനിട്ടുണന്ന്.  ഇഇ
സക്ടോഹചരഭ്യത്തെനില്  നമ്മുതട  സനിനനിമക്ടോരന്ധംഗതത്തെ  പ്രശങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനന്ന്
സര്കക്ടോര്  എടുക്കുന  തവീരുമക്ടോനങ്ങള്കന്ന്  നൂറന്ന്  ശതമക്ടോനന്ധം  പനിന്തുണ
സനിനനിമക്ടോകമഖലയനിതല ബനതപ്പെട്ടവര് വക്ടോഗക്ടോനന്ധം തചയനിട്ടുണന്ന്.

സര്കക്ടോര്  കേക്ടോലക്ടോവധനിക്കുളനില്  സന്ധംസക്ടോനതമക്ടോട്ടക്ടോതകേ  200  പുതനിയ
തനികയറ്ററുകേള്  പ്രവര്ത്തെനക്ഷമമക്ടോക്കുനതനിനന്ന്  നടപടനികേള്  സശ്വവീകേരനിക്കുന്ധം. ഇതനില്
നതലക്ടോരു  പങ്കന്ന്  തകേ.എസന്ന്.എഫന്ന്.ഡനി.സനി.,  തനിതല  തകദ്ദേശസശ്വയന്ധംഭരണ
സക്ടോപനങ്ങള്  എനനിവ  മുഖക്ടോനരന്ധം   നടപ്പെനിലക്ടോക്കുന്ധം.  സശ്വകേക്ടോരഭ്യ  സന്ധംരന്ധംഭകേതരയുന്ധം
പുതനിയ തനികയറ്ററുകേള് സക്ടോപനിക്കുനതനിനന്ന് കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്ധം.

സനിനനിമക്ടോ തനികയറ്ററുകേളനില് ഇ-ടനികറ്റനിന്ധംഗന്ന് ഏര്തപ്പെടുത്തുന്ധം. കൂടക്ടോതത സനിനനിമയുതട
തതവഡന്ന്  റനിലവീസനിന്ധംഗന്ന്  തതകക  ഇനഭ്യന  സന്ധംസക്ടോനങ്ങളുതട  മക്ടോതൃകേയനില്
കകേരളത്തെനിലന്ധം  നടപ്പെക്ടോക്കുന്ധം.  സനിനനിമക്ടോ  വഭ്യവസക്ടോയന്ധം  കനരനിടുന  വലനിതയക്ടോരു
പ്രതനിസനനി  വഭ്യക്ടോജ  വവീഡനികയക്ടോ  തതപറസനിയക്ടോണന്ന്.  ഇതന്ന്  തടയുനതനിനക്ടോയുള
കേര്കശമക്ടോയ നനിലപക്ടോടുകേള് സര്കക്ടോര് തതകേതകക്ടോള്ളുന്ധം.

ചലച്ചനിത അകക്ടോദമനി  :

കേഴനിഞ്ഞ  20  വര്ഷമക്ടോയനി  അനക്ടോരക്ടോഷ  ഫനിലനിന്ധം  തഫസ്റ്റനിതവല്  അടകമുള
വനിവനിധ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് ചലച്ചനിത അകക്ടോദമനി വഴനിയക്ടോണന്ന് നടത്തുനതന്ന്.  എനക്ടോല്
ചലച്ചനിത അകക്ടോദമനികന്ന് സശ്വനമക്ടോയ ഓഫവീകസക്ടോ ഫനിലനിന്ധം തഫസ്റ്റനിതവലനിനുള സനിരന്ധം
സന്ധംവനിധക്ടോനകമക്ടോ  നനിലവനിലനില.  ഇഇ  സര്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തെനില്  വനകശഷമുള
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ആദഭ്യതത്തെ ബഡ്ജറ്റനില്  സനിരന്ധം  ഫനിലനിന്ധം  തഫസ്റ്റനിതവല്  ഡയറകകററ്റന്ന്  അടകമുള
അകക്ടോദമനിയുതട  ആസക്ടോനമന്ദേനിരന്ധം  നനിര്മനിക്കുനതനിനന്ന്  50  കകേക്ടോടനി  രൂപ
അനുവദനിച്ചനിട്ടുണന്ന്. 

ചനിതക്ടോഞലനി സഡനികയക്ടോ വളപ്പെനിതല 10 ഏകര് സലത്തെക്ടോയനിരനിക്കുന്ധം തഫസ്റ്റനിതവല്
കകേക്ടോന്ധംപകന്ന് സക്ടോപനിക്കുകേ. 2500 കപര്കന്ന് ഇരനികക്ടോവന തനികയറ്റര് സഇകേരഭ്യന്ധം അടകമുള
വലനിയ  കേണ്തവനഷന  തസനര്,  നക്ടോലന്ന്  തനികയറ്ററുകേള്,  അനക്ടോരക്ടോഷ  നനിലവക്ടോരമുള
തഫസ്റ്റനിതവല്  ഡയറകകററ്റന്ന്  എനനിവതയലക്ടോന്ധം  ഇഇ  സര്കക്ടോരനിതന   കേക്ടോലത്തെന്ന്
നനിര്മക്ടോണപ്രവര്ത്തെനന്ധം പൂര്ത്തെവീകേരനിക്കുന്ധം.

തകേ  .  എസന്ന്  .  എഫന്ന്  .  ഡനി  .  സനി  . :

അടുത്തെ  അഞ്ചുവര്ഷത്തെനിനുളനില്  ചലച്ചനിതകമഖലയനില്  പുതനിയ  സക്ടോകങ്കതനികേ

വനിദഭ്യയുന്ധം  നവവീന  ആശയങ്ങളുന്ധം  സന്ധംകയക്ടോജനിപ്പെനിച്ചന്ന്  വലനിയ  വനികേസന  കുതനിപ്പെനിനക്ടോണന്ന്

തകേ.എസന്ന്.എഫന്ന്.ഡനി.സനി. ലക്ഷഭ്യമനിടുനതന്ന്.

സന്ധംസക്ടോനത്തെന്ന് തകദ്ദേശ സശ്വയന്ധംഭരണ സക്ടോപനങ്ങളുതട സഹകേരണകത്തെക്ടോതട നൂറന്ന്

തനികയറ്ററുകേളുതട ശന്ധംഖല തകേ.എസന്ന്.എഫന്ന്.ഡനി.സനി. മുകഖന സക്ടോപനിക്കുന്ധം. നൂറന്ന് മുതല് 200

വതര സവീറ്റുകേളുള തചറുതനികയറ്ററുകേളക്ടോയനിരനിക്കുന്ധം ഗ്രക്ടോമവീണ കമഖലയനില് നനിര്മനിക്കുകേ. 

ചനിതക്ടോഞലനി  സഡനികയക്ടോ  കകേക്ടോന്ധംപകന്ന്  ആധുനനികേ  രവീതനിയനില്  നവവീകേരനിക്കുന്ധം.

ആധുനനികേ ചനിതവീകേരണ സക്ടോപനങ്ങളുന്ധം ഷൂട്ടനിന്ധംഗന്ന് കഫക്ടോറുകേളുന്ധം അടങന ഫനിലനിന്ധംസനിറ്റനി 25

കകേക്ടോടനി രൂപ തചലവനില് സക്ടോപനിക്കുന്ധം. അതനിനുള തുകേ ബഡ്ജറ്റനില് നവീകനിവച്ചനിട്ടുണന്ന്.

ഇതനിനുപുറതമ  കുട്ടനികേള്കക്ടോയുള  അഡശ്വഞ്ചര്  കസക്ടോണ്,  തതഫവന്ന്  ഡനി  തനികയറ്റര്,

കകേരളത്തെനിതന നകവക്ടോത്ഥക്ടോന ചരനിതവന്ധം നകവക്ടോത്ഥക്ടോന നക്ടോയകേനക്ടോതരയുന്ധം മലയക്ടോള സനിനനിമ

ചരനിതവന്ധം  എലക്ടോന്ധം  ഏകകേക്ടോപനിപ്പെനിചതകേക്ടോണന്ന്  സനിരന്ധം  തതലറ്റന്ന്  ആനന്ന്  സഇണന്ന്  കഷക്ടോ,  40

ഇകകക്ടോ  ഫ്രണന്ന് ലനി  കകേക്ടോകട്ടജുകേള്,  മമ്പ്യൂസനിയന്ധം,  ഫുഡന്ന്  കകേക്ടോര്ട്ടന്ന്  എനനിവയുന്ധം  ചനിതക്ടോഞലനി

കകേക്ടോന്ധംപകനില് ഒരുക്കുന്ധം.

കലക്ടോകേവഭ്യക്ടോപകേമക്ടോയനി  മലയക്ടോള  സനിനനിമ  കേക്ടോണക്ടോന  കേഴനിയുന  രവീതനിയനില്

ഓണ്തതലന  ചലച്ചനിതപ്രദര്ശന  സന്ധംവനിധക്ടോനന്ധം  ആരന്ധംഭനിക്കുന്ധം.  വനികദശ

മലയക്ടോളനികേള്കടകന്ധം  ഉപകേക്ടോരപ്രദമക്ടോന്ധംവനിധന്ധം  മനിതമക്ടോയ  നനിരകനില്  സനിനനിമകേള്

കേക്ടോണക്ടോനുള സനിരന്ധം സന്ധംവനിധക്ടോനമക്ടോയനിരനിക്കുമനിതന്ന്.

തനികയറ്ററുകേളനില്  സനിനനിമ  പ്രദര്ശനിപ്പെനിക്കുനതനിനന്ന്  പുതനിയ  കകേന്ദ്രവീകൃത  ചലച്ചനിത

തപ്രക്ടോജക്ഷന  സന്ധംവനിധക്ടോനന്ധം  തകേ.എസന്ന്.എഫന്ന്.ഡനി.സനി.  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്ധം.  നനിലവനില്
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കേമ്പ്യൂബന്ന്/യു.എഫന്ന്.ഒ.  കപക്ടോലള  അനക്ടോരക്ടോഷ  കുത്തെകേകേള്  കേയടകനി  വച്ചനിരനിക്കുന  ഇഇ

രന്ധംഗത്തെന്ന് വലനിയ സക്ടോമത്തെനികേ ചൂഷണന്ധം നടക്കുനണന്ന്. ഇതന്ന് മറനികേടകക്ടോന തകദ്ദേശവീയമക്ടോയനി

തപ്രക്ടോജക്ഷന സന്ധംവനിധക്ടോനന്ധം നടപ്പെക്ടോകക്ടോനക്ടോണന്ന് തകേ.എസന്ന്.എഫന്ന്.ഡനി.സനി ഉകദ്ദേശനിക്കുനതന്ന്. 

സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ പ്രവര്ത്തെകേ കക്ഷമനനിധനി കബക്ടോര്ഡന്ന്  :

i. കക്ഷമനനിധനി  അന്ധംഗങ്ങളുതട  തപനഷന  ആയനിരത്തെനില്നനിനന്ധം

രണക്ടോയനിരമക്ടോയനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്ധം.  നനിലവനില്  1900  കപര്കന്ന്  തപനഷന

നല്കേനിവരുന.

ii. ചനികേനിതക്ടോധനസഹക്ടോയന്ധം  75,000-ത്തെനില്  നനിനന്ന്  ഒനര  ലക്ഷമക്ടോയനി

വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്ധം.

iii. കക്ഷമനനിധനി  അന്ധംഗങ്ങള്കന്ന്  വനിലകൂടനിയമരുനകേള്  കുറഞ്ഞവനിലയന്ന്

ലഭഭ്യമക്ടോക്കുന്ധം.

iv. കുറഞ്ഞ  തചലവനില്  ചനികേനിത  ലഭഭ്യമക്ടോക്കുനതനിനുള  പദ്ധതനി

ആവനിഷ്കരനിക്കുന്ധം.

v. സശ്വനമക്ടോയനി ആന്ധംബുലനസന്ന് സഇകേരഭ്യന്ധം ഏര്തപ്പെടുത്തുന്ധം.

സനിനനിമക്ടോരന്ധംഗത്തുള  തക്ടോതഴപ്പെറയുനവരുതട  സ്മെെരണയ്ക്കുന്ധം  സര്കക്ടോര്  പ്രകതഭ്യകേ

പരനിഗണന നല്കേനി.

• കപ്രന്ധം നസവീര് സ്മെെക്ടോരകേന്ധം, ചനിറയനിനകേവീഴന്ന് -  25 ലക്ഷന്ധം രൂപ

• കേലക്ടോഭവനമണനി സ്മെെക്ടോരകേന്ധം, ചക്ടോലക്കുടനി -   50 ലക്ഷന്ധം രൂപ

• ഭരതന്ന് മുരളനി ഡ്രക്ടോമ അകക്ടോദമനി, കുടവട്ടൂര്  -   50 ലക്ഷന്ധം രൂപ

• തഫഡകറഷന ഓഫന്ന് ഫനിലനിന്ധം തസക്ടോതതസറ്റവീസന്ന് ഓഫന്ന് ഇനഭ്യ – 50 ലക്ഷന്ധം രൂപ

• ഒടുവനില് ഉണ്ണനികൃഷ്ണന തമകമക്ടോറനിയല്, കകേരളകശ്ശേരനി -    25 ലക്ഷന്ധം രൂപ

• എ. നകരന്ദ്രപ്രസക്ടോദന്ന് തമകമക്ടോറനിയല്, മക്ടോകവലനികര   -   25 ലക്ഷന്ധം രൂപ

• സന്ധംഗവീതജന  എന്ധം.ഡനി.  രക്ടോമനക്ടോഥനന്ന്  കേണ്ണമ്പ്രയനില്  സ്മെെക്ടോരകേന്ധം  

നനിര്മനികക്ടോന  50 ലക്ഷന്ധം രൂപ
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• പത്മശ്രവീ  രക്ടോഘവന  മക്ടോസ്റ്ററുതട  പ്രതനിമ  തലകശ്ശേരനിയനില്  

സക്ടോപനിക്കുനതനിനന്ന് 10 ലക്ഷന്ധം രൂപ.  

1056/2017
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അനുബനന്ധം -II

2. കരഖക്ടോമൂലന്ധം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട്ട കചക്ടോദദ്യങ്ങളുടടെ ഉത്തരങ്ങള

കുടെനിടവെള്ള പദ്ധതനികേള
1 (*211) ശശ  .   അന്വെര് സക്ടോദത്തത്ത് :

ശശ  .   വെനി  .   ടെനി  .   ബല്റക്ടോന്ധം   :
ശശ  .   കറക്ടോജനി എന്ധം  .   കജക്ടോണ് :
ശശ.  സണനി  കജക്ടോസഫത്ത്  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) സന്ധംസക്ടോനടത്ത കുടെനിടവെള്ള പദ്ധതനികേള പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത് എടന്തെലക്ടോന്ധം
കേര്മ്മ പദ്ധതനികേളക്ടോണത്ത് ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളടതന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) ഈ സർകക്ടോർ അധനികേക്ടോരത്തനിൽ വെന്നകശഷന്ധം എത്ര കുടെനിടവെള്ള പദ്ധതനികേള
പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്; വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഏടതലക്ടോന്ധം  പദ്ധതനികേള  പ്രകയക്ടോജനടപ്പെടുത്തനിയക്ടോണത്ത്  ഇതത്ത്
പൂര്ത്തശകേരനിചടതന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)   സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  എത്ര  ലക്ഷന്ധം  ജനങ്ങളകക്ടോണത്ത്  ഇതുവെഴെനി  കുടെനിടവെള്ളന്ധം
ലഭനിക്കുന്നതത്ത്; വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള എടന്തെലക്ടോന്ധം;

(ഇ)  പൂര്ത്തനിയക്ടോകക്ടോത്ത  കുടെനിടവെള്ള  പദ്ധതനികേള  സമയബനനിതമക്ടോയനി
പൂര്ത്തനിയക്ടോകക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി (ശശ  .   മക്ടോതത്യു ടെനി  .   കതക്ടോമസത്ത്):   

(എ) കുടെനിടവെള്ള  പദ്ധതനികേളുടടെ  ഭരണക്ടോനുമതനിയന്ധം  സക്ടോകങ്കേതനികേക്ടോനുമതനിയന്ധം
ലഭനിചതനിനുകശഷന്ധം  പദ്ധതനികേളുടടെ  വെനിവെനിധ  ഘടെകേങ്ങള  ഒകര  സമയന്ധം  ടടെന്ഡര്
വെനിളനിക്കുകേയന്ധം  കേരക്ടോര്  നല്കുകേയന്ധം  ടചയ്യുന്നതുമൂലന്ധം  കപ്രക്ടോജകത്ത്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനില്
ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  വെനിവെനിധഘടെകേങ്ങള  ഒകരസമയന്ധം  പൂര്ത്തനിയക്ടോകക്ടോന്  കേഴെനിയന.
പദ്ധതനികേളുടടെ  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം  കവെഗത്തനില്  പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോന്  വെനിവെനിധ  തലത്തനിലുള്ള
അവെകലക്ടോകേനകയക്ടോഗങ്ങള  കചരുകേയന്ധം  മറത്ത്  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്ടമനനിടന  അനുമതനികേള
സമയബനനിതമക്ടോയനി  ലഭദ്യമക്ടോകക്ടോന്  ആവെശദ്യമക്ടോയ  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുകേയന്ധം
ടചയ്യുന.  പദ്ധതനികേളുടടെ  പുകരക്ടോഗതനി  സമയക്ടോസമയന്ധം  വെനിലയനിരുത്തനി  ആവെശദ്യമക്ടോയ
തനിരുത്തല്  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ജലഅകതക്ടോറനിറനി  മക്ടോകനജനിന്ധംഗത്ത്
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ഡയറകറുടടെ  ഓഫശസനില്  പ്രകതദ്യകേ  കമക്ടോണനിററനിന്ധംഗത്ത്  യൂണനിറന്ധം  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണത്ത്.
പദ്ധതനി  പ്രവെര്ത്തനത്തനില്  പ്രക്ടോകദശനികേമക്ടോയനി  ഉണക്ടോകുന്ന  തടെസ്സങ്ങള  നശകക്ടോന്
പ്രക്ടോകദശനികേതലത്തനില്  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുടടെ  സഹക്ടോയസഹകേരണകത്തക്ടോടടെ
നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുകേയന്ധം  ടചയ്യുന.  ജലനനിധനി  കുടെനിടവെള്ള  പദ്ധതനികേള
സമയബനനിതമക്ടോയനി  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്  ടകേ.ആര്.ഡബബ.എസത്ത്.എ.  ജനപ്രതനി
നനിധനികേള, സഹക്ടോയ സന്ധംഘടെനയനിടല ഉകദദ്യക്ടോഗസര് എന്നനിവെടര  പടങ്കേടുപ്പെനിച്ചുടകേക്ടോണത്ത്
പദ്ധതനി  അവെകലക്ടോകേന  കയക്ടോഗങ്ങള  സന്ധംഘടെനിപ്പെനിക്കുകേയന്ധം  കവെണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കുകേയന്ധം  ടചയ്യുന.  കൂടെക്ടോടത  പദ്ധതനിയടടെ  ആസൂത്രണ  ഘട്ടന്ധം  മുതല്  പദ്ധതനി
പൂര്ത്തശകേരണന്ധം വെടരയള്ള എലക്ടോ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കുന്ധം ടകേ.ആര്.ഡബബ.എസത്ത്.എ.-യന്ധം
അവെര്  നനികയക്ടോഗനിച  സഹക്ടോയ  സന്ധംഘടെനയനിടല  ഉകദദ്യക്ടോഗസരുന്ധം
ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനിടനയന്ധം ഗുണകഭക്ടോക്തൃ സന്ധംഘങ്ങകളയന്ധം സഹക്ടോയനിക്കുന.

(ബനി)  ഇഇൗ  സര്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശഷന്ധം  തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം
സര്കനിളനിനു  കേശഴെനില്  കേലനിയൂര്,  ടവെങ്ങക്ടോനൂര്  പഞക്ടോയത്തുകേളക്കുന്ധം  വെനിഴെനിഞന്ധം
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  ഏരനിയയന്ധം  കകേക്ടോവെളന്ധം  ടൂറനിസത്ത്  ഏരനിയയന്ധം  കവെണനിയള്ള  കുടെനിടവെള്ള
പദ്ധതനി ഭക്ടോഗനികേമക്ടോയനി പൂര്ത്തശകേരനിച്ചു. 

കകേക്ടോട്ടയന്ധം  സര്കനിളനിനു  കേശഴെനില്  മണനിമല  ശുദ്ധജല  പദ്ധതനി  ഭക്ടോഗനികേമക്ടോയനി
പൂര്ത്തശകേരനിച്ചു.

പത്തനന്ധംതനിട്ട  സര്കനിളനിനു  കേശഴെനില്  പന്തെളന്ധം  ശുദ്ധജല  വെനിതരണ  പദ്ധതനിയന്ധം
പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.  ജലനനിധനി  രണക്ടോന്ധംഘട്ട  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  28-9-2016  വെടര
74 കുടെനിടവെള്ള പദ്ധതനികേള പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.

(സനി) തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം സര്കനിളനിനു കേശഴെനിടല കേലനിയൂര്, ടവെങ്ങക്ടോനൂര് പദ്ധതനി
നബക്ടോര്ഡത്ത്  പദ്ധതനി  തുകേയക്ടോയനി  2222  ലക്ഷന്ധം  രൂപയന്ധം  ടൂറനിസന്ധം  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്ടമനനിടന
ടഡകപ്പെക്ടോസനിറത്ത്  തുകേയക്ടോയനി  1400  ലക്ഷന്ധം  രൂപയന്ധം  തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷടന
ടഡകപ്പെക്ടോസനിറത്ത് തുകേയക്ടോയനി  100  ലക്ഷന്ധം രൂപയന്ധം കചര്ത്തത്ത് അടെങ്കേല് തുകേ  3722  ലക്ഷന്ധം
രൂപയള്ള പദ്ധതനി ഭക്ടോഗനികേമക്ടോയനി പൂര്ത്തശകേരനിച്ചു.

കകേക്ടോട്ടയന്ധം  സര്കനിളനിനു കേശഴെനിടല മണനിമല ശുദ്ധജല പദ്ധതനി  2138.81  ലക്ഷന്ധം
രൂപ കകേന്ദ്ര ഗവെണ്ടമനത്ത്  സഹക്ടോയത്തക്ടോലുന്ധം  14  ലക്ഷന്ധം രൂപ വെരളചക്ടോ ദുരനിതക്ടോശസക്ടോസ
പദ്ധതനിയടടെ ഫണത്ത് ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുന്ധം ഭക്ടോഗനികേമക്ടോയനി പൂര്ത്തശകേരനിച്ചു. 

പത്തനന്ധംതനിട്ട  സര്കനിളനിനു  കേശഴെനിടല  പന്തെളന്ധം  ശുദ്ധജല  വെനിതരണ  പദ്ധതനി,
തസരനിത  ഗക്ടോമശണ  ശുദ്ധജല  വെനിതരണ  പദ്ധതനിയനില്  ഉളടപ്പെടുത്തനിയക്ടോണത്ത്
പൂര്ത്തശകേരനിചതത്ത്.
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(ഡനി) തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം  സര്കനിളനിനു  കേശഴെനിടല  കേലനിയൂര്,  ടവെങ്ങക്ടോനൂര്
പദ്ധതനിയനില്നനിനന്ധം  50,000  ജനങ്ങളക്കുന്ധം  കകേക്ടോട്ടയന്ധം  സര്കനിളനിനു  കേശഴെനിടല
മണനിമല  ശുദ്ധജല  പദ്ധതനിമൂലന്ധം  1000 കപര്ക്കുന്ധം  പത്തനന്ധംതനിട്ട  സര്കനിളനിനു
കേശഴെനിടല പന്തെളന്ധം ശുദ്ധജലവെനിതരണ പദ്ധതനി വെഴെനി  36,000 കപര്ക്കുന്ധം കുടെനിടവെള്ളന്ധം
ലഭനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.  ജലനനിധനി  പദ്ധതനിവെഴെനി  6511  കുടുന്ധംബങ്ങളുടടെ  0.29  ലക്ഷന്ധം
ജനങ്ങളകത്ത് പൂര്ത്തനിയക്ടോയ 74 പദ്ധതനികേളനിലൂടടെ കുടെനിടവെള്ളന്ധം ലഭദ്യമക്ടോക്കുന.

(ഇ)  പൂര്ത്തനിയക്ടോവെക്ടോനുള്ള  കുടെനിടവെള്ള  പദ്ധതനികേള  സമയബനനിതമക്ടോയനി
പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത് നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചു വെരുന.

നഗരമക്ടോലനിനദ്യങ്ങള വെനപ്രകദശങ്ങളനില് നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിടനതനിടര നടെപടെനി

2(*212) ശശ  .   അബ്ദുല് ഹമശദത്ത് പനി  . :
ശശ  .   പനി  .   ടകേ  .   ബഷശര് :
ശശ  .   പക്ടോറകല് അബ്ദുബ്ദുുല :
ശശ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസ്സക്ടോകത്ത് : തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്  വെനവന്ധം  മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം  മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം  വെകുപ്പുമനനി  സദയന്ധം
മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) നഗരമക്ടോലനിനദ്യങ്ങള  വെനപ്രകദശങ്ങളനില്  നനികക്ഷപനികടപ്പെടുന്നതു
മൂലമുണക്ടോകുന്ന പക്ടോരനിസനിതനികേ  പ്രശ്നങ്ങടളക്കുറനിചത്ത്  പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുകണക്ടോ;
വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) നഗരമക്ടോലനിനദ്യങ്ങള  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്  ഉകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനത്ത്
നനിയനണങ്ങള നനിലവെനില് വെന്നകപ്പെക്ടോള, അവെ വെനപ്രകദശങ്ങളനില് ഉകപക്ഷനിക്കുന്ന
പ്രവെണത വെര്ദ്ധനിച്ചു എന്ന റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേള ശദ്ധയനില് വെന്നനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ഇകക്ടോരദ്യത്തനില്  അടെനിയന്തെര  ശദ്ധ  പതനിപ്പെനിക്കുകേയന്ധം  ആവെശദ്യമക്ടോയ
നനിയനണ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകേയന്ധം ടചയ്യുകമക്ടോ?

വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി (  ശശ  .   ടകേ  .   രക്ടോജ  ): 

(എ)  നഗരമക്ടോലനിനദ്യങ്ങള  വെനപ്രകദശങ്ങളനില്  നനികക്ഷപനികടപ്പെടുന്നതുമൂലന്ധം
ഉണക്ടോകുന്ന  പക്ടോരനിസനിതനികേ  പ്രശ്നങ്ങടളക്കുറനിചത്ത്   പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുണത്ത്.  പക്ടോസനികേത്ത്
വെസ്തുകള ഉളടപ്പെടടെയള്ള ഖരമക്ടോലനിനദ്യങ്ങള  വെനപ്രകദശത്തത്ത് നനികക്ഷപനിക്കുന്നതുമൂലന്ധം ആ
പ്രകദശടത്ത  മണനിടന  സസക്ടോഭക്ടോവെനികേ  ഘടെനടയയന്ധം  ജലകസക്ടോതസ്സുകേടളയന്ധം
പ്രതനികൂലമക്ടോയനി  ബക്ടോധനിക്കുന്ധം.  ഇതത്ത്  ടെനി  പ്രകദശങ്ങളനിടല  സസദ്യജക്ടോലങ്ങളുടടെ  സസക്ടോഭക്ടോവെനികേ
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വെളര്ച  തടെസ്സടപ്പെടുത്തുകേയന്ധം  വെനദ്യജശവെനികേളുടടെ   സസക്ടോഭക്ടോവെനികേ  ആവെക്ടോസ  വെദ്യവെസടയ
പ്രതനികൂലമക്ടോയനി ബക്ടോധനിക്കുകേയന്ധം ടചയ്യുന്ധം. ഇത്തരത്തനില് ഉകപക്ഷനിക്കുന്ന പക്ടോസനികേത്ത് വെസ്തുകള
വെനദ്യമൃഗങ്ങള  ഭക്ഷനിക്കുന്നതക്ടോയന്ധം  മരണന്ധം  സന്ധംഭവെനിക്കുന്നതക്ടോയന്ധം  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.
ഇപ്രകേക്ടോരന്ധം  മക്ടോലനിനദ്യന്ധം  ഭക്ഷനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  വെനദ്യമൃഗങ്ങള  വെനക്ടോതനിര്ത്തനിയനികലകത്ത്
നശങ്ങുന്നതത്ത്  മനുഷദ്യ-വെനദ്യജശവെനി  സന്ധംഘര്ഷങ്ങള  വെര്ദ്ധനിക്കുന്നതനിനത്ത്  കേക്ടോരണമക്ടോകുന്ധം.
അറവശക്ടോലകേളനില്  നനിനളടപ്പെടടെയള്ള  മക്ടോലനിനദ്യങ്ങള  വെനത്തനില്  സനിരമക്ടോയനി
നനികക്ഷപനിക്കുന്നതത്ത്  മൃഗങ്ങളുടടെ  ജശവെനിതരശതനിയനിലുന്ധം  ഭക്ഷണ  ശശലങ്ങളനിലുന്ധം
അഭനികേക്ടോമദ്യമലക്ടോത്ത വെദ്യതനിയക്ടോനങ്ങള ഉണക്ടോക്കുന്ധം.

(ബനി) ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്. വെയനക്ടോടെത്ത്, തൃശ്ശൂര്, ഇടുകനി, ടകേക്ടോലന്ധം എന്നശ ജനിലകേളനിടല
വെനകമഖലയനിടല  ചനില  പ്രകദശങ്ങളനില്  നഗരമക്ടോലനിനദ്യങ്ങള  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതക്ടോയനി
കേടണത്തുകേയന്ധം കവെണ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകേയന്ധം ടചയനിട്ടുണത്ത്.

(സനി) ആവെശദ്യമക്ടോയ  നനിയനണ നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്ധം.  വെനപ്രകദശങ്ങളനില്
നഗരമക്ടോലനിനദ്യന്ധം  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതത്ത്  തടെയന്നതനിനക്ടോയനി  ടപക്ടോതുജനങ്ങളകത്ത്
കബക്ടോധവെല്കരണന്ധം,  സനിരമക്ടോയ  പകടക്ടോളനിന്ധംഗത്ത്,  മുന്നറനിയനിപ്പെത്ത്  കബക്ടോര്ഡത്ത്  സക്ടോപനികല്
മുതലക്ടോയവെ ടചയ്തുവെരുനണത്ത്.

വെനപ്രകദശങ്ങളനില്  നഗരമക്ടോലനിനദ്യന്ധം  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതത്ത്  തടെയന്നതനിനക്ടോയനി
സന്ധംരക്ഷണ വെനിഭക്ടോഗന്ധം ജശവെനകക്ടോര് രക്ടോത്രനികേക്ടോലങ്ങളനില് നടെത്തനിവെരുന്ന പകടക്ടോളനിന്ധംഗത്ത് കൂടുതല്
ശക്തമക്ടോക്കുകേയന്ധം കപക്ടോലശസത്ത്,  തകദ്ദേശസസയന്ധംഭരണ വെകുപ്പെത്ത് തുടെങ്ങനി മറനിതര വെകുപ്പുകേളുമക്ടോയന്ധം
ബനടപ്പെട്ടത്ത് ആവെശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുന്ധം.

മദദ്യവെര്ജ്ജന നയന്ധം

3(*213) ശശ  .   ടെനി  .   വെനി  .   ഇബക്ടോഹനിന്ധം : 
ശശ  .   എന്  .    ഷന്ധംസുദ്ദേശന് : 
ശശ  .    പനി  .   ടകേ  .   അബ്ദു റബത്ത് : 
ശശ  .    എന്ധം  .    ഉമ്മര്  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്  ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം

എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  മദദ്യലഭദ്യതയനില്  ഓണകക്ടോലത്തത്ത്  വെര്ദ്ധനവെത്ത്  വെരുത്തക്ടോന്  മദദ്യസന്ധംഭരണ
വെനിതരണ ഏജന്സനി ഏടന്തെങ്കേനിലുന്ധം നടെപടെനി സസശകേരനിചനിരുകന്നക്ടോ;

(ബനി)  വെനിലകുറഞ  മദദ്യന്ധം  ഓണകക്ടോലത്തത്ത്  കൂടുതല്  ലഭദ്യമക്ടോകക്ടോന്
മദദ്യകമ്പനനികേളകത്ത് ബനിവെകറജസത്ത് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുണക്ടോയനിരുകന്നക്ടോ;
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(സനി)  ഉടണങ്കേനില്  മദദ്യലഭദ്യത  വെര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചുടകേക്ടോണ്ടുള്ള  മദദ്യവെര്ജ്ജന  നയന്ധം
മദദ്യ  ഉപകഭക്ടോഗത്തനിലുന്ധം  അതനില്  നനിനണക്ടോകുന്ന  കുറകൃതദ്യങ്ങളനിലുന്ധം
നക്ടോശനഷ്ടങ്ങളനിലുന്ധം  എങ്ങടന  നനിയനണന്ധം  വെരുത്തുടമന്നക്ടോണത്ത്  കേരുതുന്നതത്ത്;
വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി (  ശശ  .   റനി  .   പനി  .   രക്ടോമകൃഷ്ണന്  ):  

(എ) സസശകേരനിചനിരുന.  ഓണന്ധം,  കനിസ്തുമസത്ത്,  പുതുവെത്സരന്ധം  തുടെങ്ങനിയ
ഉത്സവെകവെളകേളനില്  വെദ്യക്ടോജമദദ്യ  ദുരന്തെങ്ങള  സന്ധംഭവെനികക്ടോതനിരനിക്കുവെക്ടോന്  കേഴെനിഞ  
20-കലടറ വെര്ഷങ്ങളക്ടോയനി ബനിവെകറജസത്ത് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് പതനിവെക്ടോയനി കൂടുതല് മദദ്യന്ധം
സന്ധംഭരനികക്ടോറുണത്ത്.  വെനിപണനിയനില്  മദദ്യത്തനിടന  ദഇൗര്ലഭദ്യന്ധം  ഒരു  കേക്ടോരണവെശക്ടോലുന്ധം
അനുഭവെടപ്പെടെരുതത്ത് എന്നത്ത് ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിടന ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണത്ത് ഉത്സവെകവെളകേളനില്
കകേരള കസറത്ത് ബനിവെകറജസത്ത് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് സന്ധംഭരനിചത്ത് വെയന്ന മദദ്യത്തനിടന അളവെത്ത്
വെര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതത്ത്.

(ബനി)  വെനിപണനിയനില്  വെനില  കുറഞ  ഇനന്ധം  മദദ്യത്തനിടന  ദഇൗര്ലഭദ്യത്തക്ടോല്
ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോകള വെദ്യക്ടോജമദദ്യന്ധം ഉപകയക്ടോഗനികടപ്പെട്ടക്ടോല് ഉണക്ടോകയകക്ടോവന്ന മദദ്യദുരന്തെന്ധം
ഒഴെനിവെക്ടോക്കുകേ എന്ന ലക്ഷദ്യകത്തക്ടോടടെ കേഴെനിഞ കുടറ വെര്ഷങ്ങളക്ടോയനി ടപക്ടോതുകമഖല
സക്ടോപനമക്ടോയ  തനിരുവെല,  ടക്ടോവെന്കൂര്  ഷുകഗഴത്ത്  &  ടകേമനികല്സത്ത്  ലനിമനിറഡനില്
നനിര്മ്മനികടപ്പെടുന്ന ജവെക്ടോന് റന്ധം ഉളടപ്പെടടെയള്ള വെനില കുറഞ മദദ്യങ്ങളകത്ത് ബനിവെകറജസത്ത്
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  പരനിധനിയനിലക്ടോടതയക്ടോണത്ത്  ഓര്ഡറുകേള  നല്കേനിവെരുന്നതത്ത്.  ഇതനിലുപരനി,
ഓണകക്ടോലത്തത്ത് വെനിലകുറഞ ഇനന്ധം മദദ്യങ്ങള കവെണത്ര ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുകവെണനി എലക്ടോ
മദദ്യകേമ്പനനികേളക്കുന്ധം കനക്ടോട്ടശസത്ത് നല്കേനിയനിരുന.

(സനി)  ഉത്സവെകവെളകേളനില്  ആവെശദ്യക്ടോനുസരണന്ധം  മദദ്യന്ധം  സന്ധംഭരനിക്കുന്നതനിനത്ത്
ബനിവെകറജസത്ത്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  നടെപടെനി  സസശകേരനികക്ടോറുള്ളതുന്ധം  ആയതനിടന
അടെനിസക്ടോനത്തനില് എലക്ടോ മദദ്യവെനിതരണ കേമ്പനനികേളക്കുന്ധം 'പര്കചസത്ത് ഒക്ടോര്ഡറുകേള'
വെര്ദ്ധനിപ്പെനിചത്ത്  നല്കേക്ടോറുമുണത്ത്.  ഇഇൗ  പ്രകനിയ വെര്ഷങ്ങളക്ടോയനി  തുടെര്നവെരുന്നതക്ടോണത്ത്.
ഇഇൗ കേക്ടോലയളവെനില് പ്രകതദ്യകേ ശദ്ധ നല്കേനി എകക്സൈസത്ത് വെകുപ്പെത്ത് വെളടര ശക്തമക്ടോയ
എന്കഫക്ടോഴത്ത്ടമനത്ത്  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടെത്തുകേയന്ധം  കുറകൃതദ്യങ്ങള  തടെയകേയന്ധം
ടചയനിട്ടുണത്ത്.
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മദദ്യപക്ടോനശശലടത്ത കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുവെക്ടോന് സര്കക്ടോര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില. ലഹരനി
വെസ്തുകളടകതനിരക്ടോയ ശക്തമക്ടോയ കബക്ടോധവെല്കരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സന്ധംഘടെനിപ്പെനിചത്ത്
മദദ്യവെര്ജ്ജനത്തനിനത്ത് ഉഇൗന്നല് നല്കുന്ന ഒരു മദദ്യനയമക്ടോണത്ത് സര്കക്ടോര് ലക്ഷദ്യമനിടുന്നതത്ത്.
മദദ്യപക്ടോനടത്ത  ഉദക്ടോത്തവെല്കരനിക്കുന്ന  സക്ടോമൂഹദ്യശശലങ്ങളനില്നനിനന്ധം  മുഴുവെന്
ജനങ്ങടളയന്ധം  ശക്തമക്ടോയ  കബക്ടോധവെല്കരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനിലൂടടെ  വെനിമുക്തമക്ടോക്കു
കേയക്ടോണത്ത് ഇഇൗ സര്കക്ടോരനിടന ലക്ഷദ്യന്ധം.

മദദ്യ ഉപകഭക്ടോഗന്ധം
4(*214) ശശ  .   ടജയനിന്ധംസത്ത് മക്ടോതത്യു : 

ശശ  .    വെനി  .   ടകേ  .   സനി  .   മമ്മതത്ത് കകേക്ടോയ : 
ശശ  .   എന്ധം  .   സസരക്ടോജത്ത് : 
ശശ  .    കജക്ടോര്ജത്ത് എന്ധം  .    കതക്ടോമസത്ത് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  മുന് സര്കക്ടോരനിടന മദദ്യനയന്ധം ടകേക്ടോണത്ത് സന്ധംസക്ടോനടത്ത മദദ്യ ഉപകഭക്ടോഗന്ധം
കേക്ടോരദ്യമക്ടോയനി കുറഞനിട്ടനിലക്ടോത്തതനിനക്ടോല് മദദ്യ ഉപകഭക്ടോഗന്ധം കുറയക്ടോനുതകുന്ന ഫലപ്രദമക്ടോയ
മദദ്യനയന്ധം രൂപശകേരനികക്ടോര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണക്ടോടയന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  മദദ്യന്ധം  ഉളടപ്പെടടെയള്ള  ലഹരനി  വെസ്തുകളുടടെ  ഉപകഭക്ടോഗത്തനിടനതനിരക്ടോയ
വെദ്യക്ടോപകേമക്ടോയ  പ്രചരണത്തനിലൂടടെ  മദദ്യ  ഉപകഭക്ടോഗന്ധം  കുറയക്ടോനക്ടോയനി  സര്കക്ടോരനിടന
ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നത്ത് ശമമുണക്ടോകുകമക്ടോ;

(സനി)  വെദ്യക്ടോജമദദ്യ ലഭദ്യത ഇലക്ടോതക്ടോകക്ടോനക്ടോയനി സസശകേരനികക്ടോനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടെപടെനി
വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി (  ശശ  .   റനി  .   പനി  .   രക്ടോമകൃഷ്ണന്  ):  

(എ) കകേരളത്തനില്  വെര്ദ്ധനിച്ചുവെരുന്ന  മദദ്യ  ഉപകഭക്ടോഗവന്ധം  അതനില്നനിനന്ധം
ഉടെടലടുക്കുന്ന  ആകരക്ടോഗദ്യ  സക്ടോമൂഹനികേ  പ്രശ്നങ്ങളുന്ധം  സര്കക്ടോര്  വെളടര
ഗഇൗരവെകത്തക്ടോടടെയക്ടോണത്ത്  വെശക്ഷനിക്കുന്നതത്ത്.  മദദ്യപക്ടോനശശലടത്ത  നനിരുല്സക്ടോഹ
ടപ്പെടുത്തുന്നതനിനുന്ധം  മദദ്യ-ലഹരനി  വെസ്തുകളടകതനിടര  ശക്തമക്ടോയ  കബക്ടോധവെല്കരണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  സന്ധംഘടെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  ലക്ഷദ്യമനിട്ടത്ത്  മദദ്യവെര്ജ്ജനത്തനിനത്ത്  ഉഇൗന്നല്
നല്കുന്ന മദദ്യനയമക്ടോണത്ത് സര്കക്ടോര് ആവെനിഷ്കരനിക്കുവെക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതത്ത്. മദദ്യപക്ടോനടത്ത
ഉദക്ടോത്തവെല്കരനിക്കുന്ന  സക്ടോമൂഹദ്യശശലങ്ങളനില്നനിനന്ധം  മുഴുവെന്  ജനങ്ങടളയന്ധം
കബക്ടോധവെല്കരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനിലൂടടെ  വെനിമുക്തമക്ടോക്കുകേയക്ടോണത്ത് ഇഇൗ സര്കക്ടോരനിടന
ലക്ഷദ്യന്ധം.
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(ബനി)  മദദ്യന്ധം  ഉളടപ്പെടടെയള്ള  ലഹരനിവെസ്തുകളുടടെ  ഉപകഭക്ടോഗത്തനിടനതനിരക്ടോയ
കബക്ടോധവെല്കരണപ്രവെര്ത്തനന്ധം  ഒരു  ജനകേശയ  പ്രസക്ടോനമക്ടോയനി
വെളര്ത്തനിടയടുക്കുവെക്ടോനക്ടോയനി  ഒരു  കബക്ടോധവെല്കരണ  മനിഷനക്ടോണത്ത്  സര്കക്ടോര്
ലക്ഷദ്യമനിടുന്നതത്ത്.  കബക്ടോധവെല്കരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുടടെ  പ്രചരണക്ടോര്തന്ധം
ലഹരനിവെനിരുദ്ധ  ടസമനിനക്ടോര്,  ലഹരനിവെനിരുദ്ധ  കബക്ടോധവെല്കരണ  കക്ടോസ്സത്ത്,
ലഹരനിവെനിരുദ്ധ  കബക്ടോധവെല്കരണ  സക്ടോളുകേള  തുടെങ്ങനിയവെ  എകക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെത്ത്
ഏടറടുത്തത്ത് നടെത്തുനണത്ത്. ഒരു കബക്ടോധവെല്കരണ മനിഷന് രൂപശകേരനിചത്ത് അതനിലൂടടെ
കുടുന്ധംബശശ,  റസനിഡന്സത്ത് അകസക്ടോസനികയഷനുകേള,  നക്ടോഷണല് സര്വശസത്ത് സശന്ധം,
സ്റ്റുഡനത്ത്സത്ത്  കപക്ടോലശസത്ത്  കകേഡറത്ത്,  സന്ധംസക്ടോന  കലബറനി  കേഇൗണ്സനില്,
മദദ്യവെര്ജ്ജന  സമനിതനി  എന്നനിവെയമക്ടോയനി  കചര്നന്ധം  വെനിദദ്യക്ടോര്തനി-യവെജന-മഹനിളക്ടോ
സന്ധംഘടെനകേള,  വെനിവെനിധ  എന്.ജനി.ഒ.-കേള  എന്നനിവെരുടടെ  കൂട്ടക്ടോയ്മകയക്ടോടടെയന്ധം
വെദ്യക്ടോപകേമക്ടോയ  കബക്ടോധവെല്കരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള   സന്ധംഘടെനിപ്പെനിക്കുവെക്ടോന്
സര്കക്ടോര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. നനിലവെനില് സ്കൂള, കകേക്ടോകളജത്ത് തലങ്ങളനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
1993  ലഹരനിവെനിരുദ്ധ  കബ്ബുകേടള  ശക്തനിടപ്പെടുത്തുവെക്ടോനുന്ധം  കൂടുതല്
വെനിദദ്യക്ടോലയങ്ങളനികലകത്ത്  വെദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുവെക്ടോനുന്ധം  ഇഇൗ  സര്കക്ടോര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണത്ത്.
വെനിവെനിധ മക്ടോധദ്യമങ്ങളനിലൂടടെ  മദദ്യലഹരനി  വെനിരുദ്ധ  കബക്ടോധവെല്കരണ  സകന്ദേശങ്ങള
പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  ആശയങ്ങള  പ്രചരനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  നടെപടെനി
സസശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.

(സനി) സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് അനധനികൃത മദദ്യത്തനിടനയന്ധം ലഹരനി പദക്ടോര്തങ്ങളുടടെയന്ധം
ലഭദ്യത  തടെയന്നതനിനത്ത്  എകക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെത്ത്  ശക്തമക്ടോയ  എന്കഫക്ടോഴത്ത്ടമനത്ത്
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്ടോണത്ത്  നടെത്തനിവെരുന്നതത്ത്.  മയക്കുമരുനകേളുടടെയന്ധം  മദദ്യത്തനിടനയന്ധം
ഉപകഭക്ടോഗന്ധംമൂലമുണക്ടോകുന്ന  ആകരക്ടോഗദ്യപ്രശ്നങ്ങടള സന്ധംബനനിചത്ത്  ടപക്ടോതുജനങ്ങളനില്,
പ്രകതദ്യകേനിചത്ത്  യവെജനങ്ങളകനിടെയനില് അവെകബക്ടോധന്ധം ഉണക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്  ശക്തമക്ടോയ
കബക്ടോധവെല്കരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്ടോണത്ത് സന്ധംസക്ടോനതലത്തനില് എകക്സൈസത്ത് വെകുപ്പെത്ത്
നടെപ്പെനിലക്ടോകനിവെരുന്നതത്ത്.  കൂടെക്ടോടത  നനിലവെനില്  മദദ്യ-മയക്കുമരുന്നത്ത്  വെദ്യക്ടോപനന്ധം
തടെയന്നതനിനക്ടോയനി  എകക്സൈസത്ത്  ഷക്ടോകഡക്ടോ  സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം  ഉളടപ്പെടടെയള്ള  പ്രവെര്ത്തന
ങ്ങളനിലൂടടെ  എന്കഫക്ടോഴത്ത്ടമനത്ത്  ശക്തമക്ടോകനിയനിട്ടുണത്ത്.   എകക്സൈസത്ത്  കേമ്മശഷണറുടടെ
കനതൃതസത്തനിലുള്ള  സസക്ടോഡന്ധം  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുനണത്ത്.  കൂടെക്ടോടത  അനദ്യ
സന്ധംസക്ടോനങ്ങളനില്  നനിനന്ധം  അനധനികൃത  മദദ്യവന്ധം  ലഹരനി  പദക്ടോര്തങ്ങളുന്ധം
സന്ധംസക്ടോനകത്തയത്ത് കേടെത്തനിടകക്ടോണ്ടുവെരുന്നതത്ത് തടെയന്നതനിനക്ടോയനി എകക്സൈസത്ത് ടചകത്ത്
കപക്ടോസ്റ്റുകേളുടടെ പ്രവെര്ത്തനവന്ധം അതനിര്ത്തനി പ്രകദശങ്ങളനില് കബക്ടോര്ഡര് പകടക്ടോളനിന്ധംഗത്ത്
യൂണനിറകേളുടടെ  പ്രവെര്ത്തനവന്ധം  ശക്തനിടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.  ടടയനിന്  മുഖക്ടോന്തെരമുള്ള
മദദ്യത്തനിടനയന്ധം  ലഹരനിവെസ്തുകളുടടെയന്ധം  കേടെത്തത്ത്  തടെയന്നതനിനത്ത്  കപക്ടോലശസത്ത്,
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ടറയനില്കവെ,  ആര്.പനി.എഫത്ത്.  വെനിഭക്ടോഗങ്ങളുമക്ടോയനി  സഹകേരനിചത്ത്  കേര്ശനമക്ടോയ
പരനികശക്ടോധനകേള  നടെത്തുനണത്ത്.  ആധുനനികേ  സന്ധംവെനിധക്ടോനങ്ങള  ഉപകയക്ടോഗനിചത്ത്
എകക്സൈസത്ത്  കേമ്മശഷണര്കത്ത്  ലഭനിക്കുന്ന  രഹസദ്യ  വെനിവെരങ്ങളുന്ധം  പരക്ടോതനികേളുന്ധം  24
മണനിക്കൂറനിനകേന്ധം  പരനികശക്ടോധനിചത്ത്  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോവെശദ്യമക്ടോയ
കമശകേരണങ്ങള ഏര്ടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.

പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്ക്കുള്ള ചനികേനിത്സക്ടോ സഇൗകേരദ്യങ്ങള

5(*215) ശശ  .   ടകേ  .   ബക്ടോബു   : 
ശശ  .   പനി  .   വെനി  .   അന്വെര്    : 
ശശ  .   എന്ധം  .   രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന്  : 
ശശ  .    സനി  .    ടകേ  .    ഹരശന്ദ്രന് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  പട്ടനികേജക്ടോതനിയനിലുന്ധം പട്ടനികേകഗക്ടോത്രവെര്ഗ്ഗത്തനിലുന്ധംടപട്ട നനിരവെധനി കപര്കത്ത്
സക്ടോമ്പത്തനികേപ്രതനിസനനി  കേക്ടോരണന്ധം  ടമചടപ്പെട്ട  ചനികേനിത്സക്ടോ  സഇൗകേരദ്യങ്ങള  ഉപകയക്ടോഗ
ടപ്പെടുത്തക്ടോന് കേഴെനിയന്നനിടലന്ന കേക്ടോരദ്യന്ധം ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഇവെര്കത്ത് വെനിദഗ്ധ ചനികേനിത്സകക്ടോയനി പ്രകതദ്യകേ ഇന്ഷസറന്സത്ത് പദ്ധതനി
ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണക്ടോ; എങ്കേനില് അതനിടന വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം നല്കുകമക്ടോ;

(സനി) വെനിദൂര ആവെക്ടോസ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് വെസനിക്കുന്ന പട്ടനികേകഗക്ടോത്ര  വെര്ഗ്ഗകക്ടോര്കക്ടോയനി
സഞരനിക്കുന്ന കനിനനിക്കുകേള ആരന്ധംഭനിക്കുകമക്ടോ?

പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം
സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി (  ശശ  .   എ  .   ടകേ  .   ബക്ടോലന്  ): 

(എ) ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി) പട്ടനികേജക്ടോതനിയനില്ടപ്പെട്ടവെര്കത്ത്  വെനിദഗ്ദ്ധ  ചനികേനിത്സയക്ടോയനി  പ്രകതദ്യകേ
ഇന്ഷസറന്സത്ത്  പദ്ധതനി  ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടനില.  ടപക്ടോതുവെക്ടോയനി  ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള
ചനികേനിത്സക്ടോ പദ്ധതനിയക്ടോയ  സമഗ ആകരക്ടോഗദ്യ ഇന്ഷസറന്സത്ത് പദ്ധതനിയനില് ഭൂരനിഭക്ടോഗന്ധം
പട്ടനികേജക്ടോതനി കുടുന്ധംബങ്ങളുന്ധം രജനിസര് ടചയനിട്ടുണത്ത്.  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോരുടടെ  സഇൗജനദ്യ
ചനികേനിത്സയക്ടോയനി  സമഗ  ആകരക്ടോഗദ്യ  സുരക്ഷക്ടോ  പദ്ധതനി,  ജന്മരക്ഷക്ടോ  പദ്ധതനി,
അരനിവെക്ടോള കരക്ടോഗങ്ങളകത്ത് സമക്ടോശസക്ടോസ ധനസഹക്ടോയന്ധം നല്കുന്ന പദ്ധതനി എന്നനിവെ
ആവെനിഷ്കരനിച്ചു  നടെപ്പെനിലക്ടോകനിവെരുന.  കൂടെക്ടോടത  വെകുപ്പുമനനിയടടെ  ദുരനിതക്ടോശസക്ടോസ
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നനിധനിയനില്നനിനന്ധം  ഗുരുതരമക്ടോയ  കരക്ടോഗന്ധം  ബക്ടോധനിചവെര്കത്ത്  50,000  രൂപ  മുതല്
1,00,000  രൂപ  വെടരയന്ധം  അലക്ടോത്തവെര്കത്ത്  കരക്ടോഗത്തനിടന  തശവ്രതയനുസരനിച്ചുന്ധം
ചനികേനിത്സക്ടോ ധനസഹക്ടോയന്ധം അനുവെദനിക്കുനണത്ത്.

(സനി) വെനിദൂര ആവെക്ടോസ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് വെസനിക്കുന്ന പട്ടനികേകഗക്ടോത്ര വെര്ഗ്ഗകക്ടോര്കക്ടോയനി
6 ടമക്ടോകബല് ടമഡനികല് യൂണനിറകേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണത്ത്.

നക്ടോട്ടക്ടോന പരനിപക്ടോലനന്ധം
6(*216) ശശ  .  പനി  .   ടകേ  .   ബഷശര്  :

ശശ  .   പക്ടോറകല് അബ്ദു  ല :
ശശ  .   അബ്ദുല് ഹമശദത്ത് പനി  . :
ശശ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസ്സക്ടോകത്ത്:  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്  വെനവന്ധം  മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം  മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം  വെകുപ്പുമനനി  സദയന്ധം
മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) നക്ടോട്ടക്ടോനകേളുടടെ രജനികസ്ട്രേഷനനിലുന്ധം പരനിപക്ടോലനത്തനിലുന്ധം കേക്ടോകലക്ടോചനിത മക്ടോറന്ധം
വെരുത്തക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണക്ടോ;

(ബനി) നക്ടോട്ടക്ടോനകേകളക്ടോടുള്ള പക്ടോപ്പെക്ടോന്മക്ടോരുടടെ ക്രൂരത നനിയനനികക്ടോന് എടന്തെക്ടോടക
നടെപടെനികേളക്ടോണത്ത് സസശകേരനിചനിട്ടുള്ളടതന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ടടവെല്ഡത്ത്  ടടലഫത്ത്  എസത്ത്.ഒ.എസത്ത്.  എന്ന സന്നദ്ധ  സന്ധംഘടെനയടടെ
സഹക്ടോയന്ധം ഇകക്ടോരദ്യത്തനില് ഉപകയക്ടോഗടപ്പെടുത്തുകമക്ടോ?

വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി (  ശശ  .   ടകേ  .   രക്ടോജ  ): 

(എ)  നക്ടോട്ടക്ടോനകേടള  രജനിസര്  ടചയക്ടോന്  വെനദ്യജശവെനി  സന്ധംരക്ഷണ  നനിയമന്ധം
അനുശക്ടോസനിക്കുന്നനിടലങ്കേനിലുന്ധം  5-12-2008-ല്  കകേന്ദ്ര  സര്കക്ടോര്  പുറടപ്പെടുവെനിച
സര്ക്കുലര്  പ്രകേക്ടോരന്ധം  നക്ടോട്ടക്ടോനകേളകത്ത്  കമകകക്ടോചനിപ്പെത്ത്  ഘടെനിപ്പെനിചത്ത്  രജനിസര്
ടചയനിരുന.  കൂടെക്ടോടത  ബഹ.  സുപ്രശന്ധം  കകേക്ടോടെതനിയനില്  വെനിചക്ടോരണയനിലനിരനിക്കുന്ന
WP(C)743/2014  കകേസ്സനിടല  18-8-2015-ടല  ഇടെകക്ടോല  ഉത്തരവെനിടന
അടെനിസക്ടോനത്തനില്  അമ്പലങ്ങളുന്ധം  കദവെസസങ്ങളുന്ധം  2012-ടല  നക്ടോട്ടക്ടോന  പരനിപക്ടോലന
ചട്ടത്തനില്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള ജനിലക്ടോതല കേമ്മനിറനി മുമ്പക്ടോടകേ രജനിസര് ടചയണടമന്നത്ത്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന. 

ഇന്തെദ്യയനിലക്ടോദദ്യമക്ടോയനി  നക്ടോട്ടക്ടോനകേളുടടെ  സന്ധംരക്ഷണത്തനിനുന്ധം  ആകരക്ടോഗദ്യ
പരനിപക്ടോലനത്തനിനുമക്ടോയനി ചട്ടങ്ങള രൂപശകേരനിചനിട്ടുള്ളതത്ത് കകേരള സന്ധംസക്ടോനത്തനിലക്ടോണത്ത്.
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1972-ടല  വെനദ്യജശവെനി  സന്ധംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിടല  ടസക്ഷന്  64(2)  പ്രകേക്ടോരന്ധം
സന്ധംസക്ടോന  സര്കക്ടോരനിനുളള  പ്രകതദ്യകേ  അവെകേക്ടോശമുപകയക്ടോഗനിചക്ടോണത്ത്  2003-ല്
കകേരള നക്ടോട്ടക്ടോന പരനിപക്ടോലന ചട്ടന്ധം (Kerala Captive Elephants Management and
Maintenance Rules,  2003)  പ്രക്ടോബലദ്യത്തനില് ടകേക്ടോണ്ടുവെന്നതത്ത്.  ഇഇൗ ചട്ടങ്ങളനില്
കഭദഗതനികേള  വെരുത്തനി,  വെശണ്ടുന്ധം   2012-ല്   Kerala  Captive  Elephants
Management  and  Maintenance  Rules,  2012  നനിലവെനില്  വെന.
കേക്ടോകലക്ടോചനിതമക്ടോയ മക്ടോറങ്ങള വെരുത്തനിയക്ടോണത്ത് 2012 ഡനിസന്ധംബര് 18-നത്ത് സര്കക്ടോര് ടെനി
ചട്ടന്ധം  വെനിജക്ടോപനന്ധം ടചയനിട്ടുള്ളതത്ത്.  8-1-2008-ല് കകേന്ദ്ര സര്കക്ടോര് പുറടപ്പെടുവെനിച
സര്ക്കുലറനിടല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്ധം  കൂടെനി  പരനിഗണനിചക്ടോണത്ത്  2012-ടല  ചട്ടങ്ങള
രൂപശകേരനിചതത്ത്.  ആയതനില് മക്ടോറങ്ങള വെരുത്തുന്നതനിനക്ടോയള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങടളക്ടോനന്ധം
ഇകപ്പെക്ടോള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  നക്ടോട്ടക്ടോനകേകളക്ടോടെത്ത്  പക്ടോപ്പെക്ടോന്മക്ടോര്  ക്രൂരത  കേക്ടോട്ടുന്നതത്ത്  തടെയന്നതനിനക്ടോയള്ള
നനിബനനകേള  2012-ടല  കകേരള  നക്ടോട്ടക്ടോന  പരനിപക്ടോലന  ചട്ടത്തനില്  തടന്ന
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണത്ത്.  നക്ടോട്ടക്ടോനകേടള ഉപദ്രവെനിക്കുന്നതത്ത് തടെയന്നതനിനക്ടോയനി,  നക്ടോട്ടക്ടോനകേടള
നനിയനനിക്കുന്നതനിനത്ത്  ഇരുമ്പത്ത്  ടകേക്ടോണ്ടുള്ള  കതക്ടോട്ടനി  നനികരക്ടോധനിച്ചുടകേക്ടോണത്ത്  2015-ല്
സര്ക്കുലര്  പുറടപ്പെടുവെനിചനിട്ടുണത്ത്.  ഇതനിനുപുറടമ  ആനപരനിപക്ടോലനത്തനില്  പക്ടോപ്പെക്ടോന്മക്ടോര്കത്ത്
പരനിശശലനന്ധം നല്കുനമുണത്ത്.

(സനി) നക്ടോട്ടക്ടോനകേളകത്ത്  ശരനിയക്ടോയ  പരനിപക്ടോലനന്ധം  നല്കുന്ന  വെനിഷയത്തനില്
കവെല്ഡത്ത്  കലഫത്ത്  എസത്ത്.ഒ.എസത്ത്.  എന്ന  സന്ധംഘടെനയടടെ  സഹക്ടോയന്ധം
സസശകേരനികകണതുകണക്ടോ എന്നത്ത് സര്കക്ടോര് തശരുമക്ടോനടമടുത്തനിട്ടനില.

മദദ്യവെര്ജ്ജന നയന്ധം
7(*217) ശശ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതക്ടോമസത്ത് :

ശശ  .    അടൂര് പ്രകേക്ടോശത്ത് :
ശശ  .    ഷക്ടോഫനി  പറമ്പനില് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) ഘട്ടന്ധംഘട്ടമക്ടോയനി മദദ്യനനികരക്ടോധനന്ധം നടെപ്പെനിലക്ടോകക്ടോനുള്ള മുന് സര്കക്ടോരനിടന
നയന്ധം മക്ടോററുന്നതനിനത്ത് ആകലക്ടോചനിക്കുനകണക്ടോ;

(ബനി)  ഓകരക്ടോ  വെര്ഷവന്ധം  ഒകകക്ടോബര്  2-നത്ത്  ബനിവെകറജസത്ത്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷടന
10  ശതമക്ടോനന്ധം വെനില്പന കകേന്ദ്രങ്ങള പൂട്ടുവെക്ടോനുള്ള മുന്സര്കക്ടോരനിടന ഉത്തരവെത്ത് മക്ടോറന്നതനിനത്ത്
ഉകദ്ദേശദ്യമുകണക്ടോ; ഉടണങ്കേനില് ഇതനിനുള്ള സക്ടോഹചരദ്യന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ഇകഴെനിഞ ഓണകക്ടോലത്തത്ത് ബനിവെകറജസത്ത് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് ഔട്ടത്ത് ടലറ വെഴെനി
എത്ര കകേക്ടോടെനി രൂപയടടെ മദദ്യന്ധം വെനില്പന നടെത്തുകേയണക്ടോയനി;
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(ഡനി) മുന്വെര്ഷടത്ത അകപക്ഷനിചത്ത് മദദ്യവെനില്പനയനില് വെര്ദ്ധനവെത്ത് ഉണക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഇ)  2014,  2015  എന്നശ  വെര്ഷങ്ങളനില്  ഓണകക്ടോലത്തത്ത്  വെനില്പനയനില്  മുന്
വെര്ഷടത്ത  അകപക്ഷനിചത്ത്  കുറവെത്ത്  വെന്നകപ്പെക്ടോള,  ഈ  വെര്ഷന്ധം  വെര്ദ്ധനവെത്ത്
കരഖടപ്പെടുത്തുവെക്ടോനുണക്ടോയ സക്ടോഹചരദ്യന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(എഫത്ത്)  മദദ്യവെര്ജ്ജനടമന്ന  നയന്ധം  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്  സസശകേരനിച  നടെപടെനി
വെനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി (  ശശ  .   റനി  .   പനി  .   രക്ടോമകൃഷ്ണന്  ):

(എ)  മദദ്യനനികരക്ടോധനന്ധം ഇഇൗ സര്കക്ടോരനിടന നയമല.  മദദ്യവെര്ജ്ജനത്തനിനത്ത് ഉഇൗന്നല്
നല്കുന്ന മദദ്യനയമക്ടോണത്ത് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതത്ത്.

(ബനി)  ഉണത്ത്.  1-10-2016-ടല സര്കക്ടോര് ഉത്തരവെത്ത്  (എന്ധം എസത്ത്.)  92/2016/നനി.വെ.
പ്രകേക്ടോരന്ധം  നനിലവെനിടല  FL-1 കഷക്ടോപ്പുകേള  തുടെരുവെക്ടോന്  അനുമതനി  നല്കേനി  ഉത്തരവെത്ത്
പുറടപ്പെടുവെനിചനിട്ടുണത്ത്.  FL-1 കഷക്ടോപ്പുകേള  നനിര്ത്തലക്ടോകനിയനിട്ടുള്ള  സലങ്ങളനില്  മദദ്യലഭദ്യത
കുറഞതുമൂലന്ധം അനധനികൃത മദദ്യത്തനിടന ഉല്പക്ടോദനവന്ധം വെനിപണനവന്ധം കൂടെനിയതക്ടോയനി  2014,
2015  വെര്ഷങ്ങളനില്  എകക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെത്ത്  രജനിസര്  ടചയനിട്ടുള്ള  അബ്കേക്ടോരനി/NDPS
കകേസുകേള  വെദ്യക്തമക്ടോക്കുന.  കൂടെക്ടോടത  എകക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെനിടന  എന്കഫക്ടോഴത്ത്ടമനത്ത്
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുടടെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ലഹരനിവെസ്തുകളുടടെ ലഭദ്യതയന്ധം വെനിപണനവന്ധം കേര്ശനമക്ടോയനി
നനിയനനിച്ചു  വെരുനടണങ്കേനിലുന്ധം  പലയനിടെങ്ങളനിലുന്ധം  മദദ്യലഭദ്യത  കുറഞകതക്ടോടടെ
മയക്കുമരുന്നത്ത്/കേഞക്ടോവെത്ത്/മറത്ത്  ലഹരനിപദക്ടോര്തങ്ങള  എന്നനിവെയടടെ  കേള്ളകടെത്തത്ത്,  വെനില്പന,
ഉപകഭക്ടോഗന്ധം എന്നനിവെ വെര്ദ്ധനിച്ചു വെരുന്നതക്ടോയന്ധം എകക്സൈസത്ത് കേമ്മശഷണര് ചൂണനികക്ടോട്ടനിയനിരുന.

(സനി)  2016-ടല  ഓണകക്ടോലത്തത്ത്  കകേരള  കസറത്ത്  ബനിവെകറജസത്ത്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  
(6-9-2016  മുതല്  15-9-2016  വെടര)  494.12  കകേക്ടോടെനി  രൂപയടടെ  മദദ്യന്ധം  വെനില്പന
നടെത്തുകേയണക്ടോയനി.

(ഡനി) 2016-17  സക്ടോമ്പത്തനികേ വെര്ഷടത്ത  (ഏപ്രനില് മുതല് ആഗസത്ത് വെടര)
കകേരള കസറത്ത്  ബനിവെകറജസത്ത്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷടന വെനികദശമദദ്യ വെനില്പനയനില്  2015-16
സക്ടോമ്പത്തനികേ വെര്ഷടത്ത വെനില്പനടയകക്ടോള (ഏപ്രനില് മുതല് ആഗസത്ത് വെടര) 3.29 ലക്ഷന്ധം
ടകേയ്സുകേളുടടെ വെര്ദ്ധനവെത്ത് ഉണക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.(4% വെര്ദ്ധനവെത്ത്).ടെനി  കേക്ടോലയളവെനിടല ബനിയര്
വെനില്പനയനില്  1.02  ലക്ഷന്ധം  ടകേയ്സുകേളുടടെ  വെര്ദ്ധനവന്ധം  ഉണക്ടോയനിട്ടുണത്ത്  (2%
വെര്ദ്ധനവെത്ത്). കൂടെക്ടോടത  ഇഇൗ കേക്ടോലയളവെനില് വെനില്പനമൂലദ്യത്തനില് 173 കകേക്ടോടെനി രൂപയടടെ
വെര്ദ്ധനവന്ധം (4%) ഉണക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.

2015-16  സക്ടോമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനിടല ഓണകക്ടോലടത്ത  10  ദനിവെസങ്ങളനിടല
കകേരള കസറത്ത്  ബനിവെകറജസത്ത് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷടന ആടകേ വെനിറവെരവെത്ത്  433.70  കകേക്ടോടെനി
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രൂപയക്ടോയനിരുന. എന്നക്ടോല് 2016-17 സക്ടോമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനിടല ഓണകക്ടോലടത്ത
10 ദനിവെസങ്ങളനിടല കകേരള കസറത്ത് ബനിവെകറജസത്ത് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷടന ആടകേ വെനിറവെരവെത്ത്
494.12  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണത്ത്.  വെനിറവെരവെനില്  60.42  കകേക്ടോടെനി  രൂപയടടെ  വെര്ദ്ധനവെത്ത്
ഉണക്ടോയനി.

(ഇ)  എലക്ടോ  വെര്ഷവന്ധം  ഓണകക്ടോലങ്ങളനില്  കകേരള  കസറത്ത്  ബനിവെകറജസത്ത്
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനത്ത്  മുന്കേക്ടോലങ്ങടളകക്ടോള  വെനിറവെരവെത്ത്  ഉണക്ടോകേക്ടോറുണത്ത്.  ആയതനിടന
വെനിവെരങ്ങള ചുവെടടെ കചര്ക്കുന.

2014-ടല ഓണകക്ടോലത്തത്ത് കകേരള കസറത്ത്  ബനിവെകറജസത്ത്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷടന  
10  ദനിവെസങ്ങളനിടല  വെനിറവെരവെത്ത്  2013-ടല  ഓണകക്ടോലടത്ത  വെനിറവെരവെനിടനകക്ടോള
4.33 കകേക്ടോടെനി രൂപ കൂടുതലക്ടോയനിരുന.

2015-ടല ഓണകക്ടോലത്തത്ത്  കകേരള  കസറത്ത്  ബനിവെകറജസത്ത്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷടന  
10  ദനിവെസങ്ങളനിടല  വെനിറവെരത്ത്  2014-ടല  ഓണകക്ടോലടത്ത  വെനിറവെരവെനിടനകക്ടോള
104.01 കകേക്ടോടെനി രൂപ കൂടുതലക്ടോയനിരുന.

2016-ടല ഓണകക്ടോലത്തത്ത്  കകേരള  കസറത്ത്  ബനിവെകറജസത്ത്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷടന  
10  ദനിവെസങ്ങളനിടല  വെനിറവെരത്ത്  2015-ടല  ഓണകക്ടോലടത്ത  വെനിറവെരവെനിടനകക്ടോള
60.42 കകേക്ടോടെനി രൂപ കൂടുതലക്ടോയനിരുന.

(എഫത്ത്) കകേരളത്തനില് വെര്ദ്ധനിച്ചുവെരുന്ന മദദ്യക്ടോസക്തനി,  അതനില്നനിനന്ധം ഉടെടലടുക്കുന്ന
ആകരക്ടോഗദ്യ-സക്ടോമൂഹനികേപ്രശ്നങ്ങളുന്ധം  സര്കക്ടോര്  വെളടര  ഗഇൗരവെകത്തക്ടോടടെയക്ടോണത്ത്
വെശക്ഷനിക്കുന്നതത്ത്.  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് മയക്കുമരുന്നത്ത് വെദ്യക്ടോപനത്തനിടനതനിടര എകക്സൈസത്ത് വെകുപ്പെത്ത്
ശക്തമക്ടോയ  എന്കഫക്ടോഴത്ത്ടമനത്ത്  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുന്ധം  വെദ്യക്ടോപകേമക്ടോയ  കബക്ടോധവെല്കരണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുന്ധം നടെത്തനിവെരുന.  ലഹരനിവെസ്തുകളമൂലമുള്ള  ആകരക്ടോഗദ്യപ്രശ്നങ്ങടള
സന്ധംബനനിചത്ത്  ടപക്ടോതുജനങ്ങളനില്  പ്രകതദ്യകേനിചത്ത്  വെനിദദ്യക്ടോര്തനി-
യവെജനങ്ങളകനിടെയനില്  വെമ്പനിച  കബക്ടോധവെല്കരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്ടോണത്ത്
സന്ധംസക്ടോനതലത്തനില് എകക്സൈസത്ത് വെകുപ്പെത്ത് നടെപ്പെനിലക്ടോകനിവെരുന്നതത്ത്.

മദദ്യത്തനിടനയന്ധം  ലഹരനിപദക്ടോര്തങ്ങളുടടെയന്ധം  ദൂഷദ്യവെശങ്ങടള  സന്ധംബനനിചത്ത്
വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേടളയന്ധം  യവെജനങ്ങടളയന്ധം  കബക്ടോധവെല്കരനിക്കുന്നതനിനത്ത്  എകക്സൈസത്ത്
കേമ്മശഷണര്  കനരനിട്ടത്ത്  100-ലധനികേന്ധം  സ്കൂളുകേളനിലുന്ധം  കകേക്ടോകളജകേളനിലുന്ധം  കക്ടോസ്സുകേള
നടെത്തുകേയണക്ടോയനി.  കകേരളത്തനില്  വെര്ദ്ധനിച്ചുവെരുന്ന  മദദ്യ-ലഹരനി  ഉപകഭക്ടോഗവന്ധം
അതനില്നനിനന്ധം ഉടെടലടുക്കുന്ന ആകരക്ടോഗദ്യ സക്ടോമൂഹനികേ പ്രശ്നങ്ങളനില്നനിനന്ധം മുഴുവെന്
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ജനങ്ങടളയന്ധം  കബക്ടോധവെല്കരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ഒരു  കബക്ടോധവെല്കരണ  മനിഷന്
രൂപശകേരനിചത്ത്  കുടുന്ധംബശശ,  റസനിഡന്സത്ത്  അകസക്ടോസനികയഷനുകേള,  നക്ടോഷണല്
സര്വശസത്ത്  സശന്ധം,  സ്റ്റുഡനത്ത്സത്ത്  കപക്ടോലശസ്  കകേഡറത്ത്,  സന്ധംസക്ടോന  കലബറനി
കേഇൗണ്സനില്, മദദ്യവെര്ജ്ജന സമനിതനി, വെനിദദ്യക്ടോര്തനി-യവെജന മഹനിളക്ടോ സന്ധംഘടെനകേള,
വെനിവെനിധ  എന്.ജനി.ഒ.കേള  എന്നനിവെരുടടെ  കൂട്ടക്ടോയ്മകയക്ടോടടെ  വെദ്യക്ടോപകേമക്ടോയ
കബക്ടോധവെല്കരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സന്ധംഘടെനിപ്പെനിക്കുവെക്ടോന് സര്കക്ടോര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

ഹക്ടോന്ധംലറത്ത് വെനികേസന പദ്ധതനി

8(*218)  ശശ  .   പനി  .   ടകേ  .   ശശനി :
ശശ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശശ  .   കേക്ടോരക്ടോട്ടത്ത് റസക്ടോഖത്ത്   :
ശശ  .    ടകേ  .    ടകേ  .    രക്ടോമചന്ദ്രന്  നക്ടോയര് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം
സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) പട്ടനികേ വെര്ഗ്ഗ വെനിഭക്ടോഗത്തനിടന അടെനിസക്ടോന പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനത്ത്
ഹക്ടോന്ധംലറത്ത് വെനികേസന പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരമുള്ള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള എടന്തെക്ടോടകയക്ടോടണന്നത്ത്
വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി) ഏടതലക്ടോന്ധം പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ സകങ്കേതങ്ങളനിലക്ടോണത്ത് പ്രസ്തുത പദ്ധതനി ഇതനികനക്ടോടെകേന്ധം
നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയനിട്ടുള്ളടതന്നത്ത് ടവെളനിടപ്പെടുത്തുകമക്ടോ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത പദ്ധതനിയനില് വെശടുകേളുടടെ നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ
എന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം
സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി (  ശശ  .   എ  .   ടകേ  .   ബക്ടോലന്  ): 

(എ&ബനി)  ഉണത്ത്.  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  സകങ്കേതങ്ങളുടടെ  സമഗവെനികേസനന്ധം
ലക്ഷദ്യമനിട്ടുള്ള  ടെനി  പദ്ധതനിയനില്  വെശടുകേളുടടെ  പുനരുദ്ധക്ടോരണന്ധം,  കേക്കൂസത്ത്-കുളനിമുറനി
എന്നനിവെയടടെ  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം,  വെശടെത്ത്  കവെദത്യുതശകേരണന്ധം,  കമല്ക്കൂര  കകേക്ടോണ്കശറത്ത്,
കേമ്മബണനിറനി  ഹക്ടോള  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം,  കറക്ടോഡത്ത്/പക്ടോലന്ധം  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം,  അന്ധംഗന്വെക്ടോടെനി
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റനിപ്പെയര്,  മഴെടവെള്ള  സന്ധംഭരണനിയടടെ  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം,  വെക്ടോലക്ടോയ്മപ്പുര  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം,
മൃഗസന്ധംരക്ഷണന്ധം,  കൃഷനി  വെനികേസനന്ധം,  മണത്ത്  സന്ധംരക്ഷണന്ധം,  സ്ട്രേശറത്ത്  കലറത്ത്
സക്ടോപനികല്,  സ്കൂള  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളകത്ത്  ഫര്ണശചര്  തുടെങ്ങനിയവെ
ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.

(സനി) ടതരടഞടുത്ത പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ സകങ്കേതങ്ങളനില് ഒരു കകേക്ടോടെനി രൂപ വെശതന്ധം
ടചലവെഴെനിചത്ത് ഹക്ടോന്ധംലറത്ത് വെനികേസന പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോകനിവെരുന. ടെനി പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന്ധം
2013-14  വെര്ഷന്ധം  18  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  സകങ്കേതങ്ങളനിലുന്ധം  2014-15  വെര്ഷന്ധം  25
പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ സകങ്കേതങ്ങളനിലുന്ധം, 2015-16  വെര്ഷന്ധം  6  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ സകങ്കേതങ്ങളനിലുന്ധം
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവെരുന.  സകങ്കേതങ്ങളുടടെ  വെനിവെരന്ധം  അനുബനന്ധം  1*

ആയനി കചര്ക്കുന.

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിയനില്  വെശടുകേളുടടെ  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം  ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടനില.
മലപ്പുറന്ധം  ജനിലയനില്  നനിലമ്പൂര്  ചക്ടോലനിയക്ടോര്  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനിടല  ടപരുവെമ്പക്ടോടെന്ധം
പണനിയ  കകേക്ടോളനനി  2013-14  സക്ടോമ്പത്തനികേ  വെര്ഷടത്ത  ഹക്ടോന്ധംലറത്ത്  വെനികേസന
പദ്ധതനിയനില് ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിരുന. എന്നക്ടോല് ഭവെനനനിര്മ്മക്ടോണന്ധം ഉളടപ്പെടെക്ടോത്ത ഒരു
അടെനിസക്ടോന  സഇൗകേരദ്യ  വെനികേസനവന്ധം  ഇഇൗ സലത്തത്ത്  അനുവെദനിക്കുകേയനിലക്ടോടയന്നത്ത്
കകേക്ടോളനനികക്ടോര്  അറനിയനിക്കുകേയന്ധം  ഉപകരക്ടോധസമരവന്ധം  ഉപവെക്ടോസവന്ധം  നടെത്തുകേയന്ധം
ടചയനിരുന.  ഇതനിടന  അടെനിസക്ടോനത്തനില്  ടെനി  കകേക്ടോളനനിയനില്  412  സസ.  ഫശറത്ത്
വെനിസ്തൃതനിയനിലുള്ള  20  വെശടുകേള നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനത്ത്  വെശടടെക്ടോന്നനിനത്ത്  4,37,038  രൂപ
നനിരകനിലുള്ള  എസനികമറത്ത്  പ്രകേക്ടോരന്ധം  ജനിലക്ടോ  നനിര്മ്മനിതനി  കകേന്ദ്രടത്ത  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം
ഏല്പ്പെനിക്കുകേയന്ധം ഇവെയടടെ നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവെരനികേയന്ധം ടചയ്യുന.

മയക്കുമരുന്നനിടന ഉപകയക്ടോഗന്ധം

9(*219) ശശ  .   പനി  .   ടകേ  .   കുഞക്ടോലനിക്കുട്ടനി   :
ടപ്രക്ടോഫ  .   ആബനിദത്ത് ഹകസന് തങ്ങള   :
ശശ  .   എന്   .   എ  .   ടനലനിക്കുന്നത്ത്   :
ശശ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനത്ത് ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം

എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

യവെജനങ്ങളനിലുന്ധം  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളനിലുന്ധം  മയക്കുമരുന്നനിടന  ഉപകയക്ടോഗന്ധം
ഉണക്ടോക്കുന്ന  ഗുരുതര  സക്ടോമൂഹദ്യപ്രശ്നന്ധം  ശക്ടോസശയമക്ടോയനി  അപഗഥനിചത്ത്  ഇതനിനത്ത്
ശക്ടോശസതമക്ടോയ പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോകക്ടോന് ആവെശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി (  ശശ  .   റനി  .   പനി  .   രക്ടോമകൃഷ്ണന്  ): 

* ടടലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്. 



47  കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 5, 2016

യവെജനങ്ങളനിലുന്ധം  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളനിലുന്ധം  മയക്കുമരുന്നനിടന  ഉപകയക്ടോഗന്ധം  മൂലന്ധം
ഉണക്ടോക്കുന്ന ഗുരുതര സക്ടോമൂഹദ്യ പ്രശ്നത്തനിനത്ത് പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോക്കുന്നതനിടന ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  എകക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെനിടന  സഹകേരണകത്തക്ടോടടെ  സ്കൂള-കകേക്ടോകളജത്ത്
തലങ്ങളനില്  ലഹരനിവെനിരുദ്ധ  കബബ്ദുുകേള  രൂപശകേരനിചത്ത്  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.
മയക്കുമരുന്നനിടന  ഉപകയക്ടോഗന്ധം  മൂലമുണക്ടോകുന്ന  കുറകൃതദ്യങ്ങള  സന്ധംബനനിച
വെനിവെരങ്ങളുന്ധം  പരക്ടോതനികേളുന്ധം  ടപക്ടോതുജനങ്ങളനില്  നനിനന്ധം  സസശകേരനിക്കുന്നതനിനത്ത്
9061178000  എന്ന  വെക്ടോട്ടത്ത്സത്ത്-അപ്പെത്ത്  നമ്പറനില്  സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം  ആരന്ധംഭനിക്കുകേയന്ധം
155358 എന്ന കടെക്ടോളഫശ നമ്പര് ആരന്ധംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകേയന്ധം
ടചയനിട്ടുണത്ത്. 

കകേരളത്തനില്  വെര്ദ്ധനിച്ചുവെരുന്ന  മദദ്യ-ലഹരനി  ഉപകഭക്ടോഗവന്ധം  അതനില്നനിനന്ധം
ഉടെടലടുക്കുന്ന ആകരക്ടോഗദ്യ സക്ടോമൂഹനികേ പ്രശ്നങ്ങളനില് നനിനന്ധം മുഴുവെന് ജനങ്ങടളയന്ധം
കബക്ടോധവെല്കരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ഒരു  കബക്ടോധവെല്കരണ  മനിഷന്  രൂപശകേരനിചത്ത്
കുടുന്ധംബശശ,  റസനിഡന്സത്ത്  അകസക്ടോസനികയഷനുകേള,  നക്ടോഷണല് സര്വശസത്ത്  സശന്ധം,
സ്റ്റുഡനത്ത്സത്ത് കപക്ടോലശസത്ത് കകേഡറത്ത്, സന്ധംസക്ടോന കലബറനി കേഇൗണ്സനില്, മദദ്യവെര്ജ്ജന
സമനിതനി,  വെനിദദ്യക്ടോര്തനി-യവെജന മഹനിളക്ടോ സന്ധംഘടെനകേള,  വെനിവെനിധ എന്.ജനി.ഒ.-കേള
എന്നനിവെരുടടെ  കൂട്ടക്ടോയ്മകയക്ടോടടെ  വെദ്യക്ടോപകേമക്ടോയ  കബക്ടോധവെല്കരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
സന്ധംഘടെനിപ്പെനിക്കുവെക്ടോന് സര്കക്ടോര് ലക്ഷദ്യമനിടുന. 

നനിലവെനിടല എന്.ഡനി.പനി.എസത്ത്.  നനിയമപ്രകേക്ടോരന്ധം  999  ഗക്ടോന്ധം  വെടര കേഞക്ടോവെത്ത്
കകേവെശന്ധം വെചത്ത് കകേകേക്ടോരദ്യന്ധം ടചയ്യുന്ന  കുറവെക്ടോളനികേളകത്ത് ലഭനിക്കുന്ന ശനിക്ഷ തുകലക്ടോന്ധം
കുറവെക്ടോയതനിനക്ടോല്, കുറകൃതദ്യങ്ങള കൂടെനിവെരുന്ന സക്ടോഹചരദ്യത്തനില് കകേന്ദ്ര നനിയമമക്ടോയ
എന്.ഡനി.പനി.എസത്ത്.  ആകത്ത്  1985-ല്  ചനില  നനിര്ണക്ടോയകേ  കഭദഗതനികേള
വെരുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുന്നതനിനത്ത്  കകേന്ദ്ര  സര്കക്ടോരനികലകത്ത്
ശുപക്ടോര്ശ സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണത്ത്.

കേക്ടോയല് സന്ധംരക്ഷണന്ധം

10(*220) ശശ  .   എന്ധം  .   നഇൗഷക്ടോദത്ത് :

ശശ  .   എ  .   എന്ധം  .   ആരനിഫത്ത്   :

ശശമതനി വെശണക്ടോ കജക്ടോര്ജ്ജത്ത്   :
ശശ  .    ആര്  .    രക്ടോകജഷത്ത്  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:
(എ)  ശക്ടോസക്ടോന്ധംകകേക്ടോട്ട,  കവെമ്പനക്ടോടെത്ത്,  അഷ്ടമുടെനി തുടെങ്ങനിയ കേക്ടോയലുകേള,  കേകയറന്ധം

ടകേക്ടോണ്ടുന്ധം  മക്ടോലനിനദ്യ  നനികക്ഷപന്ധം  ടകേക്ടോണ്ടുന്ധം  കനരനിടുന്ന  ഗുരുതരമക്ടോയ  പ്രശ്നന്ധം
പരനിഹരനികക്ടോന് എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം പദ്ധതനിയകണക്ടോ;

(ബനി) കേക്ടോയല്  സന്ധംരക്ഷണ  സമനിതനി  രൂപശകേരനിക്കുന്ന  കേക്ടോരദ്യന്ധം
പരനിഗണനയനിലുകണക്ടോ; എങ്കേനില് അതനിടന വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം അറനിയനികക്ടോകമക്ടോ;
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(സനി) കജവെ,  അകജവെ  മക്ടോലനിനദ്യങ്ങള  പുറന്തെള്ളുന്ന  ഹഇൗസത്ത്  കബക്ടോട്ടുകേള
ഉളടപ്പെടടെയള്ളവെടയ കേര്ശനമക്ടോയനി നനിയനനികക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി    (  ശശ  .   മക്ടോതത്യു ടെനി  .   കതക്ടോമസത്ത്  ): 

(എ) ബനടപ്പെട്ട  ജലകസചന,  റവെനബ  വെകുപ്പെത്ത്  ഉകദദ്യക്ടോഗസര്  തകദ്ദേശ
സക്ടോപനങ്ങളുടടെയന്ധം  ടപക്ടോതുജനങ്ങളുടടെയന്ധം  സഹകേരണകത്തക്ടോടടെ  നനിരന്തെര
സലപരനികശക്ടോധന  നടെത്തനി  ശക്ടോസക്ടോന്ധംകകേക്ടോട്ട,  കവെമ്പനക്ടോടെത്ത്,  അഷ്ടമുടെനി  തുടെങ്ങനിയ
കേക്ടോയലുകേള  ഉളടപ്പെടടെയള്ള  ജലകസക്ടോതസ്സുകേളുടടെ  കേകയറന്ധം  തടെയന്നതനിനക്ടോയനി
നടെപടെനികേള  സസശകേരനിച്ചുവെരുന.  വെദ്യവെസക്ടോയ  സക്ടോപനങ്ങള,  ആശുപത്രനികേള,
പക്ടോര്പ്പെനിടെ  സമുചയങ്ങള,  വെലനിയ  കഹക്ടോട്ടലുകേള,  റനികസക്ടോര്ട്ടുകേള  എന്നനിവെടയ
ജലനനിയമപ്രകേക്ടോരമുള്ള  അനുമതനി  പരനിധനിയനില്  ടകേക്ടോണ്ടുവെന്നത്ത്  ശക്ടോസശയമക്ടോയ
ശുചശകേരണ സന്ധംവെനിധക്ടോനങ്ങള ഏര്ടപ്പെടുത്തനിയന്ധം അതനിടന പ്രവെര്ത്തനന്ധം നനിരശക്ഷനിച്ചുന്ധം
മലനിനശകേരണ  നനിയനണകബക്ടോര്ഡത്ത്  ജലമലനിനശകേരണന്ധം  നനിയനനിച്ചുവെരുന.
തടെക്ടോകേത്തനിടന ഹരനിതവെല്കരണത്തനിനക്ടോയനി സന്ധംസക്ടോന കജവെ കവെവെനിധദ്യ കബക്ടോര്ഡത്ത്
10.35  ലക്ഷന്ധം രൂപയടടെ പദ്ധതനി സന്ധംയക്ത കജവെകവെവെനിധദ്യ  പരനിപക്ടോലന സമനിതനി
മുഖക്ടോന്തെനിരന്ധം നടെപ്പെനിലക്ടോകനിവെരുന.  ഫലവൃക്ഷങ്ങള നട്ടുപനിടെനിപ്പെനികല്,  തനതു വൃക്ഷങ്ങള
ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുള്ള  വെനവെല്കരണന്ധം,  കകേത/രക്ടോമചന്ധം/മുള  മുതലക്ടോയവെ  നട്ടുപനിടെനിപ്പെനികല്,
കജവെകവെലനി  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം,  കബക്ടോധവെല്കരണ  പരനിപക്ടോടെനികേള  സന്ധംഘടെനിപ്പെനികല്
എന്നനിവെ പ്രസ്തുത പദ്ധതനിയനില് ഉളടപ്പെടുന.

(ബനി) നനിലവെനില്  ശക്ടോസക്ടോന്ധംകകേക്ടോട്ട  കേക്ടോയലനിടന  കജവെകവെവെനിധദ്യ
സന്ധംരക്ഷണത്തനിനക്ടോയനി  കേക്ടോയല്പ്രകദശത്തുള്ള  കമനക്ടോഗപ്പെള്ളനി,  ടവെസത്ത്  കേലടെ,
ശക്ടോസക്ടോന്ധംകകേക്ടോട്ട എന്നശ പഞക്ടോയത്തുകേളനിടല കജവെകവെവെനിധദ്യ പരനിപക്ടോലന സമനിതനികേടള
ഉളടപ്പെടുത്തനിടകക്ടോണത്ത്  ഒരു  സന്ധംയക്ത  കജവെകവെവെനിധദ്യ  പരനിപക്ടോലന  സമനിതനി
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  മടറക്ടോരു  സമനിതനി  രൂപശകേരനികക്ടോനുള്ള  സന്ധംഗതനി  ഇകപ്പെക്ടോള
പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി) ഹഇൗസത്ത്  കബക്ടോട്ടുകേളനില്നനിനള്ള  സസശകവെജത്ത്  സന്ധംസരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
ഒരു  ടപക്ടോതുമലനിനജല  ശുദ്ധശകേരണ  സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം  കുമരകേത്തത്ത്
ഏര്ടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.  ഹഇൗസ്കബക്ടോട്ടത്ത്  ഉടെമകേളുടടെ  സന്ധംഘടെനക്ടോ  പ്രതനിനനിധനികേള,
ഡനിസ്ട്രേനികത്ത് ടൂറനിസന്ധം ടപ്രക്ടോകമക്ടോഷന് കേഇൗണ്സനില്, കപക്ടോര്ട്ടത്ത് അകതക്ടോറനിറനി എന്നനിവെയടടെ
സക്ടോന്നനിദ്ധദ്യത്തനില്  മലനിനശകേരണ  നനിയനണ  കബക്ടോര്ഡത്ത്  ടചയര്മക്ടോന്
വെനിളനിച്ചുകചര്ത്ത  കയക്ടോഗതശരുമക്ടോനപ്രകേക്ടോരന്ധം  ചനില  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകേയണക്ടോയനി.
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കുനമ്മയനില്  സക്ടോപനിചനിട്ടുള്ള  സസശകവെജത്ത്  ടശറത്ത്ടമനത്ത്  പക്ടോനത്ത്  കേക്ടോരദ്യക്ഷമമമക്ടോയനി
പ്രവെര്ത്തനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനത്ത് നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.  ഹഇൗസ്കബക്ടോട്ടുകേള ഇഇൗ പക്ടോനത്ത്
ഉപകയക്ടോഗനിക്കുനണത്ത്  എന്നത്ത്  ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  സനിസനിടെനിവെനി  കേദ്യക്ടോമറകേള
സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണത്ത്.  ഹഇൗസ്കബക്ടോട്ടുകേളനില്  നനിനള്ള  കജവെ
അകജവെ  മക്ടോലനിനദ്യങ്ങള  കവെര്തനിരനിചത്ത്  പ്രകതദ്യകേ  ബനിനകേളനില്
നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  അവെ  പുന്നമടെ  ഫനിനനിഷനിന്ധംഗത്ത്  കപക്ടോയനിനനിലുള്ള  അമനിനനിറനി
ടസനറനികനക്ടോടെത്ത്  കചര്ന്ന  സലത്തത്ത്  പ്രകതദ്യകേ  സന്ധംവെനിധക്ടോനങ്ങള  ഒരുകനി  കജവെ
മക്ടോലനിനദ്യങ്ങള എയകറക്ടോബനികേത്ത് കേകമ്പക്ടോസനിന്ധംഗനിനത്ത്  വെനികധയമക്ടോക്കുന്നതനിനുന്ധം അകജവെ
മക്ടോലനിനദ്യങ്ങള  അന്ധംഗശകൃത  റശകസകര്  വെഴെനി  നനിര്മ്മക്ടോര്ജ്ജനന്ധം  ടചയ്യുന്നതനിനുന്ധം
നനിര്കദ്ദേശന്ധം  നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.  ഹഇൗസ്കബക്ടോട്ടുകേളനില്  നനിനണക്ടോകുന്ന  ഓയനില്
മക്ടോലനിനദ്യന്ധം പ്രകതദ്യകേമക്ടോയനി റശകസകനിന്ധംഗനിനത്ത് വെനികധയമക്ടോകകണതക്ടോണത്ത്.

ടതക്ടോഴെനില് കമഖലയനിലുള്ള കനക്ടോക്കുകൂലനി

11(*221) ശശ  .   അനനില് അകര :
ശശ  .   എന്ധം  .   വെനിന്ടസനത്ത്  :
ശശ  .   കഹബനി ഈഡന് :
ശശ  .   വെനി  .   എസത്ത്  .   ശനിവെകുമക്ടോര് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  ടതക്ടോഴെനില്  കമഖലയനിലുള്ള  കനക്ടോക്കുകൂലനി  ഇഇൗടെക്ടോകല്
പ്രശ്നന്ധം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനത്ത്  എടന്തെലക്ടോന്ധം  നടെപടെനികേളക്ടോണത്ത്  ടടകേടകക്ടോണനിട്ടുള്ളതത്ത്;
വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇതുസന്ധംബനനിച  പരക്ടോതനികേള  നല്കുന്നതനിനത്ത്  ടതക്ടോഴെനില്  വെകുപ്പെനില്
എടന്തെലക്ടോന്ധം സന്ധംവെനിധക്ടോനങ്ങള ഏര്ടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്; വെനിവെരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  പരക്ടോതനികേള  സമയബനനിതമക്ടോയനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനത്ത്  എടന്തെലക്ടോന്ധം
നടെപടെനികേളക്ടോണത്ത് ടതക്ടോഴെനില് വെകുപ്പെത്ത് സസശകേരനിക്കുന്നടതന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  സന്ധംസക്ടോനടത്ത  ഏടതക്ടോടക  ജനിലകേടള  കനക്ടോക്കുകൂലനി  വെനിമുക്ത
ജനിലകേളക്ടോയനി പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിട്ടുടണന്നത്ത് ടവെളനിടപ്പെടുത്തുകമക്ടോ?

ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി (ശശ. റനി. പനി. രക്ടോമകൃഷ്ണന്):  

(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് ടതക്ടോഴെനില്കമഖലയനിലുള്ള കനക്ടോക്കുകൂലനി ഇഇൗടെക്ടോകല് പ്രശ്നന്ധം
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പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനത്ത് ചുമട്ടുടതക്ടോഴെനില് കമഖലയനില് ഏകേശകൃത ചുമട്ടുകൂലനി പ്രക്ടോബലദ്യത്തനില്
വെരുത്തുവെക്ടോനുള്ള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവെരുന. ഇതനിടന ഭക്ടോഗമക്ടോയനി തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം,
ടകേക്ടോലന്ധം,  പത്തനന്ധംതനിട്ട,  ആലപ്പുഴെ,  കകേക്ടോട്ടയന്ധം,  എറണക്ടോകുളന്ധം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത്,
പക്ടോലകക്ടോടെത്ത്,  കേണ്ണൂര്  എന്നശ  10  ജനിലകേളനില്  ഏകേശകൃത   കേയറനിറകത്ത്  കൂലനി
നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയനിട്ടുണത്ത്.  മലപ്പുറന്ധം,  വെയനക്ടോടെത്ത്  ജനിലകേളനിലുന്ധം  ഏകേശകൃത  കേയറനിറകത്ത്  കൂലനി
സന്ധംബനനിചത്ത്  ധക്ടോരണയക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.  ഇടുകനി,  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത്  ജനിലകേളനില്
ഇതുസന്ധംബനനിച ചര്ചകേള നടെനവെരനികേയക്ടോണത്ത്.

(ബനി)  ചുമട്ടുടതക്ടോഴെനിലുമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ട  കനക്ടോക്കുകൂലനി  പ്രശ്നങ്ങളനില്  സതസര
നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ടതക്ടോഴെനില്  വെകുപ്പെത്ത്  കകേക്ടോള  ടസനര്
ആരന്ധംഭനിചനിട്ടുണത്ത്. 1800-42-555-214/155214 എന്നശ കടെക്ടോളഫശ നമ്പരുകേളനില് വെനിളനിചത്ത്
പരക്ടോതനി കരഖടപ്പെടുത്തക്ടോവന്നതക്ടോണത്ത്.

(സനി)   കനക്ടോക്കുകൂലനി  സന്ധംബനനിച  പരക്ടോതനി  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടക്ടോല്  ഉടെന്തടന്ന
അസനിസനത്ത്  കലബര് ഓഫശസര്മക്ടോര് പ്രശ്നത്തനില് ഇടെടപടുകേയന്ധം അനര്ഹമക്ടോയനി കൂലനി
വെക്ടോങ്ങനിയനിട്ടുടണങ്കേനില്  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളനില്നനിനന്ധം  ടതക്ടോഴെനിലുടെമയത്ത്  തനിരനിടകേ  വെക്ടോങ്ങനി
ടകേക്ടോടുക്കുകേയന്ധം  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ  ഭക്ടോഗത്തുനനിനന്ധം  ഗുരുതരമക്ടോയ  കമകകടുകേള
സന്ധംഭവെനിചനിട്ടുള്ളതക്ടോയനി  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടക്ടോല്  രജനികസ്ട്രേഷന്  കേക്ടോര്ഡത്ത്  റദ്ദേത്ത്  ടചയ്യുകേയന്ധം
കൂടെക്ടോടത  ടതക്ടോഴെനിലുടെമടയ  അധനികക്ഷപനിക്കുകേകയക്ടോ  ഭശഷണനിടപ്പെടുത്തുകേകയക്ടോ
ആകമനിക്കുകേകയക്ടോ  ടചയ്യുന്ന  പരക്ടോതനികേള  കപക്ടോലശസനിനത്ത്  കകേമക്ടോറനി  ഉചനിതമക്ടോയ
നനിയമനടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകേയന്ധം ടചയ്തുവെരുന.

(ഡനി) തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം,  എറണക്ടോകുളന്ധം,  കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത്  ജനിലകേടള കനക്ടോക്കുകൂലനി
വെനിമുക്ത ജനിലകേളക്ടോയനി പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിട്ടുണത്ത്.

കലബര് കകേക്ടോഡത്ത് ഓണ് ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല് റനികലഷന്സത്ത് ബനില് 
12(*222)     ശശ  .   ടകേ  .   വെനി  .   വെനിജയദക്ടോസത്ത്   :

ശശ  .   റനി  .   വെനി  .   രക്ടോകജഷത്ത്   :
ശശ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന്   :
ശശ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതശഷത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:
(എ) കകേന്ദ്ര സര്കക്ടോരനിടന കലബര് കകേക്ടോഡത്ത് ഓണ് ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല് റനികലഷന്സത്ത്

2015  കേരടെത്ത്  ബനിലനിടല  വെദ്യവെസകേള  പരനികശക്ടോധനക്ടോ  വെനികധയമക്ടോകനിയനിട്ടുടണങ്കേനില്
അതനിടല  പ്രധക്ടോന  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി  വെനിരുദ്ധ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  എടന്തെക്ടോടകടയന്നത്ത്
അറനിയനികക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  സന്ധംഘടെനക്ടോ  സസക്ടോതനദ്യവന്ധം  സന്ധംഘടെനകേളുടടെ  പ്രവെര്ത്തനവന്ധം
നനിര്വെശരദ്യമക്ടോക്കുന്ന  ഈ  ബനിലനിടല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളക്ടോടെത്ത്  സര്കക്ടോര്  നനിലപക്ടോടെത്ത്
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വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ബനില്  നനിയമമക്ടോയക്ടോല്  സന്ധംസക്ടോനടത്ത  ടതക്ടോഴെനില്
കമഖലയനിലുണക്ടോകക്ടോനനിടെയളള പ്രതദ്യക്ടോഘക്ടോതങ്ങള പരനിഗണനിചത്ത് നനിയമ നനിര്മ്മക്ടോണത്തനില്
നനിന്നത്ത്  പനിന്തനിരനിയക്ടോന്  കകേന്ദ്രസര്കക്ടോരനികനക്ടോടെത്ത്  ആവെശദ്യടപ്പെടെക്ടോനുളള  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എടടക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി (  ശശ  .   റനി  .   പനി  .   രക്ടോമകൃഷ്ണന്  ):  

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്കക്ടോരനിടന  കലബര്  കകേക്ടോഡത്ത്  ഓണ്  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല്
റനികലഷന്സത്ത്  2015  കേരടെത്ത്   ബനിലനിടല  വെദ്യവെസകേള  ടതക്ടോഴെനില്വെകുപ്പെത്ത്
പരനികശക്ടോധനയത്ത്  വെനികധയമക്ടോകനിയതനില്  കേക്ടോണക്ടോന്  കേഴെനിഞ  പ്രധക്ടോനടപ്പെട്ട
ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി വെനിരുദ്ധ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ചുവെടടെ കചര്ക്കുന:

1. കല ഓഫത്ത്,   റശ  ടഞത്ത്ടമനത്ത്,  അടെച്ചുപൂട്ടല് എന്നനിവെയടടെ വെദ്യവെസകേള  5 0-ല്
തക്ടോടഴെ  കജക്ടോലനികക്ടോരുള്ള  സക്ടോപനങ്ങളകത്ത്  ബക്ടോധകേമക്ടോകരുടതന്നത്ത്  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട
ബനിലനില് വെദ്യവെസയണത്ത്.

2. സക്ടോപനന്ധം  അടെച്ചുപൂട്ടുന്നതനിനത്ത്  90  ദനിവെസടത്ത  മുന്കൂര്  അനുമതനി
ആവെശദ്യമക്ടോടണന്നതത്ത് 60 ദനിവെസമക്ടോയനി കുറയന്നതനിനത്ത് വെദ്യവെസയണത്ത്. കൂടെക്ടോടത,
മുന്കൂര് അനുമതനി  300-ഉന്ധം അതനിലധനികേവന്ധം ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള കജക്ടോലനിടചയ്യുന്ന
സക്ടോപനങ്ങളക്കു മക്ടോത്രമക്ടോയനി നനിജടപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുന. നനിലവെനില് ഇതത്ത് 100-
ഉന്ധം അതനിലധനികേവന്ധം ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള ഉള്ള സക്ടോപനങ്ങളകക്ടോണത്ത് ബക്ടോധകേന്ധം.
ടതക്ടോഴെനിലുടെമകേളുടടെ  നനിയനണത്തനിനുപരനിയക്ടോയള്ള  കേക്ടോരണങ്ങളനിലക്ടോണത്ത്
അടെച്ചുപൂട്ടല്  സന്ധംഭവെനിക്കുന്നടതങ്കേനില്  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനിയടടെ  നഷ്ടപരനിഹക്ടോരത്തുകേ
അയക്ടോളുടടെ 3 മക്ടോസടത്ത ശരക്ടോശരനി കവെതനന്ധം വെടരയക്ടോയനിരനിക്കുടമനന്ധം വെദ്യവെസ
ടചയ്യുന.

3. കടഡത്ത്  യൂണനിയന്  ഭക്ടോരവെക്ടോഹനികേളക്ടോയനി  പുറകമ  നനിനള്ളവെടര
ഉളടപ്പെടുത്തുന്നതനില്  നനിയനണന്ധം  ബനില്  വെദ്യവെസ  ടചയ്യുന.   ആടകേ
ഭക്ടോരവെക്ടോഹനികേളനില്  പരമക്ടോവെധനി  രണ്ടുകപര്  മക്ടോത്രകമ  വെദ്യവെസക്ടോയവമക്ടോകയക്ടോ
സക്ടോപനവമക്ടോകയക്ടോ ബനമനിലക്ടോത്തവെരക്ടോകേക്ടോന് പക്ടോടുള.

(ബനി)  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി വെനിരുദ്ധ നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളക്ടോടെത്ത് കയക്ടോജനിക്കുന്നനില.  
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(സനി)  സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.  

   ഡക്ടോന്ധം റശഹക്ടോബനിലനികറഷന് ഇന്ധംപ്രൂവ്ടമനത്ത് കപ്രക്ടോഗക്ടോന്ധം (ഡനിപ്പെത്ത്)

13 (T*223) ശശ  .   പക്ടോറകല് അബ്ദുബ്ദുു ല :
ശശ  .   പനി  .   ടകേ  .   കുഞക്ടോലനിക്കുട്ടനി :
ശശ  .   ടകേ  .   എന്ധം  .   ഷക്ടോജനി :
ശശ  .    ടെനി  .    എ  .    അഹമ്മദത്ത് കേബശര് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ഡക്ടോന്ധം  റശഹക്ടോബനിലനികറഷന്  ഇന്ധംപ്രൂവ്ടമന്റത്ത്  കപ്രക്ടോഗക്ടോന്ധം  (ഡനിപ്പെത്ത്)
പദ്ധതനിയനില്ടപ്പെടുത്തനി  പൂര്ത്തനിയക്ടോകനിയനിട്ടുളള  പ്രവൃത്തനികേളുടടെ  വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം
ടവെളനിടപ്പെടുത്തുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഏടതക്ടോടക  പ്രവൃത്തനികേളക്ടോണത്ത്  ഇഇൗ  പദ്ധതനിയനിന്  കേശഴെനില്  2016-17
വെര്ഷത്തനില് ഏടറടുത്തനിട്ടുളളടതന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇകതവെടര ഇഇൗ പദ്ധതനികത്ത്  ലഭനിച കകേന്ദ്രസഹക്ടോയത്തനിടന്റ വെനിശദവെനിവെരന്ധം
ലഭദ്യമക്ടോകുകമക്ടോ?

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി  (  ശശ  .   മക്ടോതത്യുബ്ദുു ടെനി  .    കതക്ടോമസത്ത്  ):   

(എ) മലമ്പുഴെ ജലകസചന പദ്ധതനിയടടെ ഡക്ടോന്ധം റശഹക്ടോബനിലനികറഷന് ഇന്ധംപ്രൂവ്ടമനത്ത്
കപ്രക്ടോഗക്ടോന്ധം (ഡനിപ്പെത്ത്) -ടന സനിവെനില്, ടമകക്ടോനനികല്, ഇലകനികല് പണനികേള 17-4-2015  -
ലുന്ധം  കപക്ടോത്തുണനി ജലകസചന പദ്ധതനിയടടെ  ടമകക്ടോനനികല് പണനികേള  15-4-2016-ലുന്ധം
പൂര്ത്തനിയക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.   മലമ്പുഴെ  ജലകസചന  പദ്ധതനിക്കുകവെണനി  8.33  കകേക്ടോടെനി  രൂപയന്ധം
കപക്ടോത്തുണനി  ജലകസചന  പദ്ധതനിക്കുകവെണനി  24.80  ലക്ഷന്ധം  രൂപയമക്ടോണത്ത്
ടചലവെക്ടോയനിട്ടുള്ളതത്ത്.    

(ബനി)  2016-17  വെര്ഷത്തനില്  ഡക്ടോന്ധം  റശഹക്ടോബനിലനികറഷന്  ഇന്ധംപ്രൂവ്ടമനത്ത്
കപ്രക്ടോഗക്ടോന്ധം (ഡനിപ്പെത്ത്) പദ്ധതനിയനില്ടപ്പെട്ട

1.  പശചനി (ടമകക്ടോനനികല്)

2. മലങ്കേര (ഇലകനികല്)

3.  കേലടെ (സനിവെനില്, ടമകക്ടോനനികല്)

T മക്ടോറനി വെച കചക്ടോദദ്യടത്ത സൂചനിപ്പെനിക്കുന.
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4.  പഴെശനി  (സനിവെനില്)

5. കുറനിയക്ടോടെനി  (സനിവെനില്)

6. ടപരനിയക്ടോര് വെക്ടോലനി ജലകസചന പദ്ധതനി (ഭൂതത്തക്ടോന്ടകേട്ടത്ത് ബക്ടോകരജത്ത്)-

(സനിവെനില്  പക്ടോകകജത്ത്  -  I  സനിവെനില്  പക്ടോകകജത്ത്  -  II   (പക്ടോലന്ധം),

ടമകക്ടോനനികല്)

എന്നശ പദ്ധതനികേളുടടെ കേരക്ടോര് ഒപ്പെനിടുകേയന്ധം കജക്ടോലനികേള ആരന്ധംഭനിക്കുകേയന്ധം ടചയ്തു.  

കേഴെനിഞ സക്ടോമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് എഗനിടമനത്ത്  വെചത്ത് ഇകപ്പെക്ടോള പണനികേള

പുകരക്ടോഗമനിക്കുന്നതക്ടോയ പദ്ധതനികേളുടടെ കപരുകേള ചുവെടടെകചര്ക്കുന.

1.  ചുള്ളനിയക്ടോര് (സനിവെനില്, ടമകക്ടോനനികല്, ഇലകനികല്)

2.  വെക്ടോഴെക്ടോനനി (സനിവെനില്, ടമകക്ടോനനികല്)

3.   മശന്കേര  (സനിവെനില്, ടമകക്ടോനനികല്)

4.  പഴെശനി (ടമകക്ടോനനികല്)

5.  ചനിമ്മനിനനി (സനിവെനില്, ടമകക്ടോനനികല്)

6.  മലങ്കേര  (സനിവെനില്)

7.  ടനയക്ടോര് (സനിവെനില്, ടമകക്ടോനനികല്)

8.  കപക്ടോത്തുണനി (സനിവെനില്)

9.  പശചനി (സനിവെനില്).

2016-17  സക്ടോമ്പത്തനികേ  വെര്ഷന്ധം  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുവെക്ടോന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന

പദ്ധതനികേള ചുവെടടെകചര്ക്കുന: 

1  മശന്കേര (ടമകക്ടോനനികല്)

2  വെക്ടോഴെക്ടോനനി (സനിവെനില്, ടമകക്ടോനനികല്)

3  ചനിമ്മനിനനി (ടമകക്ടോനനികല്)
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4  ടനയക്ടോര് (ടമകക്ടോനനികല്)

5  പഴെശനി (ടമകക്ടോനനികല്).

(സനി)   ഇഇൗ  പദ്ധതനികത്ത്  കകേന്ദ്ര  സഹക്ടോയമനില.  കലക്ടോകേബക്ടോങ്കേനിടന  വെക്ടോയ

മുകഖനയക്ടോണത്ത് 'ഡനിപ്പെത്ത്' പദ്ധതനി നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതത്ത്.  

  സസയന്ധം പരദ്യക്ടോപ്ത പട്ടനികേജക്ടോതനി സകങ്കേതങ്ങള
14 (*224)  ശശ  .   സനി  .   ടകേ  .   ശശശന്ദ്രന് :

ശശ  .   വെനി  .   അബ്ദുറഹനിമക്ടോന് :
ശശ  .   ടകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന് :
ശശ  .    ഡനി  .    ടകേ  .    മുരളനി  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  കേഴെനിഞ  സര്കക്ടോരനിടന്റ  കേക്ടോലത്തത്ത്  'സസയന്ധം  പരദ്യക്ടോപ്ത  പട്ടനികേജക്ടോതനി
സകങ്കേതങ്ങള'  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  പട്ടനികേജക്ടോതനി  സകങ്കേതങ്ങള അഭനിവൃദ്ധനി
ടപ്പെടുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  ഏടതലക്ടോന്ധം  പദ്ധതനികേളക്ടോണത്ത്  അനുവെദനിചടതന്നത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) ഏടതലക്ടോന്ധം ഏജന്സനികേളക്ടോണത്ത് പ്രസബ്ദുുത പ്രവൃത്തനികേള ഏടറടുത്തടതന്നത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?    

പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   ടകേ  .   ബക്ടോലന്): 

(എ)  കേഴെനിഞ  സര്കക്ടോരനിടന  കേക്ടോലത്തത്ത്  'സസയന്ധംപരദ്യക്ടോപ്ത  പട്ടനികേജക്ടോതനി
സകങ്കേതങ്ങള'  പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരന്ധം  പട്ടനികേജക്ടോതനിസകങ്കേതങ്ങള  അഭനിവൃദ്ധനി
ടപ്പെടുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി 2012-13, 2013-14 വെര്ഷങ്ങളനില് ടതരടഞടുത്തനിരുന്ന 216
(114+102)  കകേക്ടോളനനികേളനില്  തക്ടോടഴെപ്പെറയന്ന  വെനികേസന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
നടെത്തുന്നതനിനത്ത് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.  ഇതനില് 37 എണത്തനില് പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തനിയക്ടോയനിട്ടുണത്ത്:

1. ഇകനണല് കറക്ടോഡത്ത്/ഫുട്പക്ടോത്തത്ത്

2. ആശയവെനിനനിമയ സഇൗകേരദ്യന്ധം
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3. കുടെനിടവെള്ള സഇൗകേരദ്യങ്ങള

4.  ടഡയനികനജത്ത് സഇൗകേരദ്യങ്ങള

5. ടടവെദത്യുതശകേരണന്ധം/വെശടുകേളനികലക്കുള്ളകസക്ടോളക്ടോര്
ടടവെദത്യുതശകേരണന്ധം

6. കസക്ടോളക്ടോര് ടതരുവെത്ത് വെനിളകത്ത്

7. സക്ടോനനികറഷന്

8. ഭവെനപുനരുദ്ധക്ടോരണന്ധം

9. മക്ടോലനിനദ്യ നനിര്മ്മക്ടോര്ജ്ജനന്ധം

10. ടപക്ടോതുവെക്ടോയ  സഇൗകേരദ്യങ്ങള  ടമചടപ്പെടുത്തല്/കേളനിസലന്ധം
മുതലക്ടോയവെ

11. സലന്ധം വെനികേസനിപ്പെനികല്/സന്ധംരക്ഷണഭനിത്തനി നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം

12. ഇറനികഗഷന്

13. അടുകളകത്തക്ടോട്ടന്ധം

14. വെരുമക്ടോനദക്ടോയകേവന്ധം  വെനനിതകേളക്കുള്ള  സസയന്ധംടതക്ടോഴെനില്
പദ്ധതനികേളുമക്ടോയ മൃഗസന്ധംരക്ഷണന്ധം,  കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര്,  വെശവെനിന്ധംഗത്ത്,
കേരകേഇൗശലന്ധം മുതലക്ടോയവെ

15. കകേക്ടോളനനികേളകക്ടോവെശദ്യമക്ടോയനിട്ടുള്ള മറ വെനികേസന പ്രവെര്ത്തനികേള.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  തക്ടോടഴെപ്പെറയന്ന  സര്കക്ടോര്  അടകഡനിറഡത്ത്
ഏജന്സനികേളക്ടോണത്ത് ഏടറടുത്തനിട്ടുള്ളതത്ത്:

1. കഫക്ടോറസത്ത് ഇന്ഡസ്ട്രേശസത്ത് ടക്ടോവെന്കൂര് ലനിമനിറഡത്ത്, ആലുവെ

2. കകേരള ലക്ടോനത്ത് ടഡവെലപ്ടമനത്ത് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്

3. കകേരള സക്ടോള ഇന്ഡസ്ട്രേശസത്ത് ടഡവെലപ്ടമനത്ത് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്

4. കകേരള കപക്ടോലശസത്ത് ഹഇൗസനിന്ധംഗത്ത് ആനത്ത് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് ലനിമനിറഡത്ത്

5. കകേരള കസറത്ത് നനിര്മ്മനിതനി കകേന്ദ്രന്ധം

6. കകേരള സന്ധംസക്ടോന ഹഇൗസനിന്ധംഗത്ത് കബക്ടോര്ഡത്ത്
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7. കകേരള അകഗക്ടോ ഇന്ഡസ്ട്രേശസത്ത് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്

8. കകേരള സക്ടോള ഇന്ഡസ്ട്രേശസത്ത് ടഡവെലപ്ടമനത്ത് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്, കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത്

9.  ജനിലക്ടോ നനിര്മ്മനിതനി കകേന്ദ്രന്ധം, തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം

10. ജനിലക്ടോ നനിര്മ്മനിതനി കകേന്ദ്രന്ധം, പത്തനന്ധംതനിട്ട

11.ജനിലക്ടോ നനിര്മ്മനിതനി കകേന്ദ്രന്ധം, കകേക്ടോട്ടയന്ധം

12. ജനിലക്ടോ നനിര്മ്മനിതനി കകേന്ദ്രന്ധം, തൃശ്ശൂര്

13. ജനിലക്ടോ നനിര്മ്മനിതനി കകേന്ദ്രന്ധം, പക്ടോലകക്ടോടെത്ത്

14. ജനിലക്ടോ നനിര്മ്മനിതനി കകേന്ദ്രന്ധം, മലപ്പുറന്ധം

15. ജനിലക്ടോ നനിര്മ്മനിതനി കകേന്ദ്രന്ധം, കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത്

16. ടപക്ടോതുമരക്ടോമത്തത്ത് വെകുപ്പെത്ത്, ടകേട്ടനിടെവെനിഭക്ടോഗന്ധം/കകേരള വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനി

17. കകേരള  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല്  ആനത്ത്  ടടെകനികല്  കേണ്സളട്ടന്സനി
ഓര്ഗടടനകസഷന്.

കൃഷ്ണന് നക്ടോയര് കേമ്മശഷന് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്
    15 (*225)      ശശമതനി ഗശതക്ടോ കഗക്ടോപനി : 

    ശശമതനി ഇ  .   എസത്ത്  .   ബനിജനികമക്ടോള : 
      ശശ  .   ഇ  .   ടകേ  .   വെനിജയന്   : 
 ശശ  .    മുഹമ്മദത്ത്  മുഹസനിന്  പനി  . :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  കതക്ടോട്ടന്ധം  കമഖലയനിടല  പ്രശ്നങ്ങടളക്കുറനിചത്ത്  പഠനികക്ടോന്  നനികയക്ടോഗനിച
കൃഷ്ണന് നക്ടോയര് കേമ്മശഷന്,  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  എങ്കേനിൽ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിടല
പ്രധക്ടോന ശനിപക്ടോര്ശകേള അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  കതക്ടോട്ടന്ധം ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള വെസനിക്കുന്ന ലയങ്ങളുടടെ കശക്ടോചനശയക്ടോവെസ
കേണകനിടലടുത്തത്ത്  അവെ  നവെശകേരനികക്ടോന്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശന്ധം  നല്കുകമക്ടോ;
വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  കതക്ടോട്ടന്ധം  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്  ഭൂമനിയന്ധം  വെശടുന്ധം  ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുളള
പദ്ധതനിടയപ്പെറനി ആകലക്ടോചനിക്കുനകണക്ടോ; വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമക്ടോ? 

ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എടടക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി (ശശ  .   റനി  .    പനി  .   രക്ടോമകൃഷ്ണന്): 
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(എ) സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണത്ത്.  ശനിപക്ടോര്ശകേള അനുബനമക്ടോയനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  കതക്ടോട്ടന്ധം ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള വെസനിക്കുന്ന ലയങ്ങളുടടെ കശക്ടോചനശയക്ടോവെസ
കേണകനിടലടുത്തത്ത് അവെ നവെശകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോവെശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനികേള   സസശകേരനിക്കുവെക്ടോന്
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.  പക്ടോകനഷന് കലബര് ആകനിടല ടസക്ഷന്  8
പ്രകേക്ടോരന്ധം കുടെനിടവെള്ളന്ധം, 9  പ്രകേക്ടോരമുള്ള ശഇൗചക്ടോലയങ്ങടള സന്ധംബനനിചത്ത്,  ടസക്ഷന്
10  പ്രകേക്ടോരന്ധം  ടമഡനികല്  ആനുകൂലദ്യങ്ങള,  ടസക്ഷന്  12  പ്രകേക്ടോരന്ധം  കഷത്ത്
സഇൗകേരദ്യങ്ങള  കൂടെക്ടോടതയള്ള  ആനുകൂലദ്യങ്ങള,  ടസക്ഷന്  15  പ്രകേക്ടോരമുള്ള
വെക്ടോസസലങ്ങളുടടെ  നവെശകേരണവന്ധം  അറകുറപ്പെണനികേളുന്ധം  തുടെങ്ങനിയവെടയക്കുറനിചത്ത്
ഓകരക്ടോ  കതക്ടോട്ടങ്ങളനിലുന്ധം  ഇകപ്പെക്ടോഴെടത്ത  അവെസ  പരനികശക്ടോധന  നടെത്തനി
സമയബനനിതമക്ടോയനി  തുടെര്നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുവെക്ടോനുന്ധം  ആയതത്ത്  സന്ധംബനനിച്ചുള്ള
വെനിവെരങ്ങളുന്ധം പുകരക്ടോഗതനിയന്ധം അറനിയനിക്കുവെക്ടോനുന്ധം നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.

(സനി)  ഉണത്ത്.   2016-17  സക്ടോമ്പത്തനികേ  വെര്ഷടത്ത  സന്ധംസക്ടോനടത്ത  പക്ടോന്

ബഡ്ജറനില്  2230-01-103-15 (പനി)  ശശര്ഷകേത്തനില് കതക്ടോട്ടന്ധം ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ

പുനരധനിവെക്ടോസ  പദ്ധതനികക്ടോയനി  11-8-2016  തശയതനിയനിടല  സ.ഉ.(സക്ടോധക്ടോ)  നന്ധം.

1015/2016/ടതക്ടോഴെനില്  നമ്പര്  ഉത്തരവെത്ത്  പ്രകേക്ടോരന്ധം  250  ലക്ഷന്ധം  രൂപയടടെ

ഭരണക്ടോനുമതനിയന്ധം പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതനിനുള്ള അനുമതനിയന്ധം നല്കേനി ഉത്തരവെത്ത്

പുറടപ്പെടുവെനിചനിട്ടുണത്ത്.

സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് ശക്തനിടപ്പെടുത്തുന്ന വെര്ഗ്ഗശയതയന്ധം ജക്ടോതശയതയന്ധം

16 (*226)   ശശ  .   ആനണനി കജക്ടോണ് : 
ശശ  .   ടകേ  .   ദക്ടോസന് : 
ശശമതനി പനി  .   അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി : 
ശശ  .   പനി  .   ഉണനി : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് പട്ടനികേജക്ടോതനി

പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോക  സമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  രക്ടോജദ്യത്തത്ത്  ഉരുത്തനിരനിഞനിട്ടുള്ള  സക്ടോഹചരദ്യങ്ങള  ടകേക്ടോണ്ടുത്ത്  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്
വെര്ഗ്ഗശയതയന്ധം  ജക്ടോതശയതയന്ധം  ശക്തനിടപ്പെട്ടുവെരുന്നതത്ത്  ഗഇൗരവെപൂര്വമക്ടോയ  പരനികശക്ടോധനയ
വെനികധയമക്ടോകനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

* ടടലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്.
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(ബനി)  ഇത്തരന്ധം സക്ടോമൂഹദ്യഛനിദ്രശക്തനികേടള ആശയപരമക്ടോയനി  കനരനിടുന്നതനിനത്ത്
സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  രന്ധംഗടത്ത  പ്രക്ടോപ്തമക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്  പരനിപക്ടോടെനികേള  ആവെനിഷ്കരനിചത്ത്
നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി) സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ പ്രതശകേങ്ങടളയന്ധം ടപക്ടോതു ആകഘക്ടോഷങ്ങടളയന്ധം നകവെക്ടോതക്ടോന
നക്ടോയകേടരയന്ധം  സക്ടോമൂഹദ്യ  പരനിഷ്കര്ത്തക്ടോകടളയന്ധം  സക്ടോമൂഹദ്യ  വെനിരുദ്ധശക്തനികേള
ദുരുപകയക്ടോഗന്ധം  ടചയ്യുന്ന  പ്രവെണത  തടെയക്ടോനക്ടോയനി  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  തലത്തനില്  സര്കക്ടോര്
ഇടെടപടെലുണക്ടോകുകമക്ടോ?

പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം
സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   ടകേ  .   ബക്ടോലന്): 

(എ) രക്ടോജദ്യത്തത്ത് ഉരുത്തനിരനിഞനിട്ടുള്ള സക്ടോഹചരദ്യങ്ങളടകേക്ടോണത്ത് സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്
വെര്ഗ്ഗശയതയന്ധം  ജക്ടോതശയതയന്ധം  ശക്തനി  പ്രക്ടോപനിക്കുവെക്ടോന്  ശമങ്ങള  നടെത്തുന്നതത്ത്
സര്കക്ടോരനിടന ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.   ഇത്തരന്ധം പ്രവെണതകേളടകതനിടര ജക്ടോഗത
പുലര്ത്തക്ടോന് സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ സക്ടോപനങ്ങടള സജ്ജമക്ടോകനി വെരുന.

(ബനി)  സക്ടോമൂഹദ്യ-സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  രന്ധംഗങ്ങളനില്  ഗുണപ്രദമക്ടോയനി  ഇടെടപടെക്ടോന്
തകവെനിധന്ധം സക്ടോഹനിതദ്യ സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ സക്ടോപനങ്ങടള സജ്ജമക്ടോക്കുകേ എന്നതത്ത് ഇഇൗ
സര്കക്ടോരനിടന  ഉകദ്ദേശദ്യ  ലക്ഷദ്യങ്ങളനില്  ഒന്നക്ടോണത്ത്.   മകതതര  സന്ധംസക്ടോരന്ധം
അനുവെര്ത്തനിച്ചുകപക്ടോരുന്ന  നമ്മുടടെ  സമൂഹടത്ത  അതനിടന  അര്തവെദ്യക്ടോപ്തനി  മുഴുവെന്
ഉളടകക്ടോള്ളുന്ന  രശതനിയനിലുന്ധം  സക്ടോമൂഹദ്യ  ഛനിദ്രശക്തനികേളുടടെ  ടവെല്ലുവെനിളനികേള
ആശയപരമക്ടോയനി  കനരനിടെക്ടോന്  പ്രക്ടോപ്തമക്ടോക്കുന്നതനിനുന്ധം  സക്ടോഹനിതദ്യ  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ
സക്ടോപനങ്ങടള  മുകന്നക്ടോട്ടുടകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോനക്ടോണത്ത്  സര്കക്ടോര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതത്ത്.
അതനിടന ആദദ്യപടെനിയക്ടോണത്ത്  'നമുകത്ത് ജക്ടോതനികയക്ടോ മതകമക്ടോ ഇല'  എന്ന പ്രഖദ്യക്ടോതമക്ടോയ
ശശനക്ടോരക്ടോയണ  ഗുരുവെനിളന്ധംബരത്തനിടന  100-ാംവെക്ടോര്ഷനികേന്ധം  വെനിവെനിധ  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ
സക്ടോപനങ്ങടള ഉളടപ്പെടുത്തനി  ആകഘക്ടോഷനികക്ടോന്  സര്കക്ടോര്  മുന്ടടകേടയടുത്തതത്ത്.
ഇഇൗ  പരനിപക്ടോടെനി  സന്ധംസക്ടോനടമക്ടോട്ടക്ടോടകേ  ചുരുങ്ങനിയതത്ത്  6000  സലങ്ങളനിടലങ്കേനിലുന്ധം
സന്ധംഘടെനിപ്പെനികടപ്പെടുന്നതക്ടോണത്ത്.

(സനി) മക്ടോനവെനികേതയന്ധം  നകവെക്ടോതക്ടോന  മൂലദ്യങ്ങളക്കുടമതനിടര  പ്രതനികലക്ടോമശക്തനികേള
നടെത്തുന്ന  കേടെന്നക്ടോകമണന്ധം  പ്രതനികരക്ടോധനികക്ടോന്  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  സക്ടോപനങ്ങള
മുന്ടടകേടയടുത്തത്ത് പ്രവെര്ത്തനിചത്ത് തുടെങ്ങനിയനിട്ടുണത്ത്.  സമൂഹത്തനിടന തക്ടോടഴെത്തട്ടനിലുള്ള
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ജനവെനിഭക്ടോഗങ്ങളനില്  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേമക്ടോയ  ഉന്നതനി  വെളര്ത്തനി  സക്ടോമുദക്ടോയനികേ  വെര്ഗ്ഗശയ
കചരനിതനിരനിവെത്ത് ഒരളവെത്ത് വെടര കുറക്കുന്നതനിനുന്ധം 'ജക്ടോതനിയനിലക്ടോ വെനിളന്ധംബരന്ധം'  വെക്ടോര്ഷനികേന്ധം
കപക്ടോലുള്ള ആകഘക്ടോഷന്ധം കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന്ധം നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.
നകവെക്ടോതക്ടോന  മൂലദ്യങ്ങളുടടെ  വെശടണടുപ്പെനിനുന്ധം  നകവെക്ടോതക്ടോന  നക്ടോയകേരുടടെ  കപരുന്ധം
ആശയങ്ങളുന്ധം  ദുരുപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതത്ത്  തടെയക്ടോനുന്ധം  ചരനിത്ര  തമസരണടത്ത
പ്രതനികരക്ടോധനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  വെര്ഗ്ഗശയതകയയന്ധം  ജക്ടോതശയതകയയന്ധം  ആശയപരമക്ടോയനി
കനരനിടുന്നതനിനക്ടോയനി  വെനിവെനിധ  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  സക്ടോഹനിതദ്യസക്ടോപനങ്ങള  മുകഖന
ഫലപ്രദമക്ടോയ കേര്മ്മപരനിപക്ടോടെനികേള ആവെനിഷ്കരനിച്ചുവെരുന.

 പഠനമുറനി പദ്ധതനി മുകഖനയള്ള ആനുകൂലദ്യങ്ങള

17 (*227)   ശശ  .   മുഹമ്മദത്ത് മുഹസനിന് പനി  . :
ശശ  .   ചനിറയന്ധം കഗക്ടോപകുമക്ടോര്   :
ശശമതനി ഇ  .   എസത്ത്  .   ബനിജനികമക്ടോള   :
ശശമതനി  സനി.ടകേ.  ആശ   : തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) പട്ടനികേജക്ടോതനി വെനിഭക്ടോഗങ്ങളനിടല ടപണ്കുട്ടനികേളകത്ത് ഉന്നത വെനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസന്ധം
ഉറപ്പെക്ടോകക്ടോന് എടന്തെക്ടോടക നടെപടെനികേളക്ടോണത്ത് സസശകേരനിചനിട്ടുള്ളടതന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പഠനമുറനി  പദ്ധതനി  മുകഖന  എടന്തെക്ടോടക  ആനുകൂലദ്യങ്ങളക്ടോണത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനിയനില്ടപ്പെട്ട വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളകത്ത് ലഭദ്യമക്ടോകുന്നതത്ത്; വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി  നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്  ഭരണ  തലത്തനില്  എടന്തെലക്ടോന്ധം
നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുടവെന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ? 

പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം
സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   ടകേ  .   ബക്ടോലന്): 

(എ)  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനിഭക്ടോഗങ്ങളനിടല  ടപണ്കുട്ടനികേളകത്ത്  മക്ടോത്രമക്ടോയനി
കഹക്ടോസലുകേള  നടെത്തനിവെരുനണത്ത്.  ഉന്നതവെനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസരന്ധംഗത്തത്ത്  പട്ടനികേജക്ടോതനി
വെനിഭക്ടോഗത്തനില്  ആണ്കുട്ടനികേളക്കുന്ധം  ടപണ്കുട്ടനികേളക്കുന്ധം  പ്രകതദ്യകേന്ധം  പ്രകതദ്യകേന്ധം
പദ്ധതനികേള  നനിലവെനിലനില.  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനികേസന  വെകുപ്പെത്ത്  നല്കേനിവെരുന്ന  എലക്ടോ
വെനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസക്ടോനുകൂലദ്യങ്ങളുന്ധം വെനിദദ്യക്ടോര്തനിനനികേളക്കുന്ധം നല്കേനി വെരുന.
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(ബനി)  വെശടെനികനക്ടോടെത്ത്  കചര്ന്നത്ത്  120 സസയര്ഫശറത്ത്  വെനിസ്തൃതനിയള്ളതുന്ധം  കമല്ക്കൂര
കകേക്ടോണ്കശറത്ത്  ടചയത്ത്  തറ  ടടടെല്സത്ത്  പക്ടോകേനിയതുന്ധം  പുസകേന്ധം സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള
ഭനിത്തനി അലമക്ടോര  (2  കുട്ടനികേളകക്ടോവെശദ്യമുള്ളതത്ത്),  ടടലറത്ത്,  ഫക്ടോന്,  സഡനിടഡസത്ത്,  3
പക്ടോസനികേത്ത്  ടടലറത്ത്,  ഫക്ടോന്,  കേമ്പബട്ടര്,  കേമ്പബട്ടര്  കടെബനിള എന്നശ സഇൗകേരദ്യങ്ങളുള്ള
പഠനമുറനി പട്ടനികേജക്ടോതനി വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളകത്ത് ലഭദ്യമക്ടോകക്ടോനക്ടോണത്ത് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതത്ത്.

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി  നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനുള്ള  ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല്  സര്കക്ടോര്
പരനികശക്ടോധനിച്ചുവെരുന.

ലഹരനി വെനിരുദ്ധ കബുകേള

18 (*228)     ശശ  .   ഷക്ടോഫനി പറമ്പനില് :
    ശശ  .   ടകേ  .   മുരളശധരന്   :
      ശശ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്:
  ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതക്ടോമസത്ത്  :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോനടത്ത  വെനിദദ്യക്ടോലയങ്ങടള  കകേന്ദ്രശകേരനിചത്ത്  ലഹരനി  വെനിരുദ്ധ
കബക്ടോധവെല്കരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സന്ധംഘടെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ലഹരനി  വെനിരുദ്ധ
കബ്ബുകേള രൂപശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ലഹരനി  വെനിരുദ്ധ  കബ്ബുകേളുടടെ  ഘടെനയന്ധം  ഉകദ്ദേശദ്യലക്ഷദ്യങ്ങളുന്ധം
എടന്തെലക്ടോമക്ടോടണന്നത്ത് ടവെളനിടപ്പെടുത്തുകമക്ടോ;

(സനി)  പുതനിയ  തലമുറടയ  കബക്ടോധവെല്കരനിക്കുന്നതനിനത്ത്  ഇത്തരന്ധം  കബ്ബുകേള
ഫലപ്രദമക്ടോടണന്നത്ത് വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഡനി)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  മനികേച  പ്രവെര്ത്തനന്ധം  നടെത്തുന്ന  ലഹരനി  വെനിരുദ്ധ
കബബ്ദുുകേളകത്ത് അവെക്ടോര്ഡത്ത് നല്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന്ധം പരനിഗണനിക്കുകമക്ടോ? 

ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എടടക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി (ശശ  .   റനി  .   പനി  .   രക്ടോമകൃഷ്ണന്): 

(എ) ഉണത്ത്. സന്ധംസക്ടോനടത്ത വെനിദദ്യക്ടോലയങ്ങള കകേന്ദ്രശകേരനിചത്ത് സ്കൂള തലത്തനില്
1735  ലഹരനി  വെനിരുദ്ധ  കബുകേളുന്ധം,  കകേക്ടോകളജത്ത്  തലത്തനില്  258  ലഹരനി  വെനിരുദ്ധ
കബുകേളുന്ധം  (ആടകേ  1993)  രൂപശകേരനിചത്ത് എടടക്സൈസത്ത് വെകുപ്പെനിടന നനിയനണത്തനില്
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുനണത്ത്.
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(ബനി)  ലഹരനിവെനിരുദ്ധ  കബുകേളുടടെ  ഘടെനയന്ധം  ഉകദ്ദേശദ്യലക്ഷദ്യങ്ങളുന്ധം
സന്ധംബനനിചത്ത്  29-8-2011-ടല ജനി.ഒ.(എന്ധം.എസത്ത്.)  നമ്പര്  115/2011/നനി.വെ.  നമ്പര്
ഉത്തരവെത്ത് പുറടപ്പെടുവെനിചനിട്ടുണത്ത്.

ലഹരനി വെനിരുദ്ധ കബുകേളുടടെ ഘടെന:-

എടടക്സൈസത്ത്  ടറയ്ഞത്ത്  ഇന്ടസ്പെകര്മക്ടോര്  ബനടപ്പെട്ട  വെനിദദ്യക്ടോലയങ്ങളനിടല
പ്രധക്ടോന  അധദ്യക്ടോപകേര്,  PTA,  മദര്  പനി.ടെനി.എ.,  തകദ്ദേശസസയന്ധംഭരണ  സക്ടോപന
പ്രതനിനനിധനി  എന്നനിവെരുമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ടത്ത്  ഇഇൗ  വെനിഷയത്തനില്  തക്ടോല്പരദ്യമുള്ള
വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേടള  കേടണത്തനി  അവെടര  അന്ധംഗങ്ങളക്ടോകനി  കബുകേള  രൂപശകേരനിചത്ത്
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  ഇത്തരത്തനില് രൂപശകേരനിക്കുന്ന കബനില് വെനിദദ്യക്ടോലയങ്ങളനിടല പ്രധക്ടോന
അധദ്യക്ടോപകേര്,  പനി.ടെനി.എ.പ്രസനിഡനത്ത്,  തകദ്ദേശസസയന്ധംഭരണ  സക്ടോപന  പ്രതനിനനിധനി,
എടടക്സൈസത്ത്  ഇന്ടസ്പെകര്  എന്നനിവെര്  രക്ഷക്ടോധനികേക്ടോരനികേളക്ടോയനിരനിക്കുന്ധം.   സ്കൂളനിടല  പ്രധക്ടോന
അധദ്യക്ടോപകേന് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന ലഹരനിവെനിരുദ്ധ കബക്ടോധവെത്കേരണത്തനില് തക്ടോല്പരദ്യമുള്ള ഒരു
അധദ്യക്ടോപകേനക്ടോയനിരനിക്കുന്ധം കബനിടന കേണ്വെശനര്.  കബത്ത് അന്ധംഗങ്ങളനില് നനിനന്ധം പ്രസനിഡനത്ത്,
ടസകട്ടറനി, കജക്ടോയനിനത്ത് ടസകട്ടറനി എന്നനിവെടര ടതരടഞടുക്കുന.

ലക്ഷദ്യങ്ങള:-

മദദ്യ-മയക്കുമരുന്നത്ത്-പുകേയനില  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളടകതനിടരയള്ള  കബക്ടോധവെത്കേരണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള,  തകദ്ദേശസസയന്ധംഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളുടടെ  സഹകേരണകത്തക്ടോടടെ  ലഹരനി
പദക്ടോര്തങ്ങടള വെനിദദ്യക്ടോലയങ്ങളനില്നനിനന്ധം അകേറനി നനിര്ത്തുകേ, മദദ്യ-മയക്കുമരുന്നത്ത്-പുകേയനില
ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുടടെ  ലഭദ്യത  ഇലക്ടോതക്ടോക്കുകേ,  ലഹരനി  പദക്ടോര്തങ്ങള  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്ന
വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേള  ഉടണങ്കേനില്  അവെടര  കേടണത്തനി  ഇഇൗ  ദുശശലത്തനില്നനിനന്ധം
പനിന്തനിരനിപ്പെനിക്കുകേ,  മദദ്യ-മയക്കുമരുന്നനിനത്ത്  അടെനിമകേളക്ടോയവെടര  കേടണത്തനി  കബക്ടോധവെത്കേര
ണത്തനിലൂടടെ കമക്ടോചനിപ്പെനിക്കുകേ,  ചനികേനിത്സ ആവെശദ്യമുള്ളവെര്കത്ത് അതനിനുള്ള മക്ടോര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശന്ധം
നല്കുകേ എന്നനിവെയക്ടോണത്ത് ഇത്തരത്തനില് രൂപശകേരനിക്കുന്ന കബ്ബുകേളുടടെ ഉകദ്ദേശദ്യലക്ഷദ്യങ്ങള.

(സനി)  പുതനിയ  തലമുറടയ  കബക്ടോധവെത്കേരനിക്കുന്നതനിനത്ത്  ഇത്തരന്ധം  കബുകേള
ഫലപ്രദമക്ടോയനി നനിലവെനില് പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുനണത്ത്.

(ഡനി)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് മനികേച പ്രവെര്ത്തനന്ധം നടെത്തുന്ന ലഹരനിവെനിരുദ്ധ കബ്ബുകേളകത്ത്
2012 മുതല് അവെക്ടോര്ഡത്ത് നല്കേനി വെരുനണത്ത്.
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 കതക്ടോട്ടന്ധം ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള

19 (*229) ശശ  .   എന്ധം  .   രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന്:
    ശശ  .   കജക്ടോര്ജത്ത് എന്ധം  .   കതക്ടോമസത്ത് :
   ശശ  .   മുരളനി ടപരുടനലനി :

   ശശ  .    ടകേ  .    സുകരഷത്ത്  കുറുപ്പെത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  മുന്  സര്കക്ടോരനിടന  കേക്ടോലത്തത്ത്  കതക്ടോട്ടന്ധം  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ  മനിനനിമന്ധം  കൂലനി

വെര്ദ്ധനിപ്പെനിചകപ്പെക്ടോള  അവെരുടടെ  കജക്ടോലനിഭക്ടോരവന്ധം  വെര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചു  എന്ന  ആകക്ഷപന്ധം

ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  എങ്കേനില്  ഇതത്ത്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  എടന്തെലക്ടോന്ധം  നടെപടെനികേളക്ടോണത്ത്

സസശകേരനിചനിട്ടുള്ളടതന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രശ്നന്ധം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  നനിലവെനിലുള്ള  ഉത്തരവെത്ത്

പരനിഷ്കരനികക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണക്ടോ;

(ഡനി) എങ്കേനില് ആയതനിനുള്ള നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ? 

ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എടടക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി (ശശ  .   റനി  .   പനി  .   രക്ടോമകൃഷ്ണന്): 

(എ) ഉണത്ത്.

(ബനി)  പക്ടോകനഷന്  കമഖലയനിടല  വെനിവെനിധ  പ്രശ്നങ്ങള  ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനക്ടോയനി

ബഹ. ടതക്ടോഴെനില് വെകുപ്പുമനനി 6-9-2016-നത്ത് വെനിളനിച്ചുകചര്ത്ത ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി-ടതക്ടോഴെനിലുടെമ

പ്രതനിനനിധനികേളുടടെ  കയക്ടോഗത്തനില്  മനിനനിമന്ധം  കവെതനന്ധം  പരനിഷ്കരനിച  വെനിജക്ടോപനത്തനില്

ഇരുവെനിഭക്ടോഗങ്ങളക്കുന്ധം  അഭനിപ്രക്ടോയവെദ്യതദ്യക്ടോസമുള്ള  വെനിഷയങ്ങള  ഉടണങ്കേനില്

മക്ടോകനജത്ത് ടമനന്ധം  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി  യൂണനിയനുകേളുന്ധം  തമ്മനില്  സമവെക്ടോയന്ധം  ഉണക്ടോകക്ടോനുന്ധം

ആവെശദ്യടമന  കേണക്ടോല്  പക്ടോകനഷന്  കലബര്  കേമ്മനിറനിയടടെ  പരനിഗണനയകശഷന്ധം

തശരുമക്ടോനനികക്ടോനുന്ധം ധക്ടോരണയക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.

(സനി&ഡനി) പ്രസ്തുത പ്രശ്നന്ധം മക്ടോകന ജത്ത് ടമനന്ധം ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി യൂണനിയനുകേളുന്ധം തമ്മനില്

ചര്ച ടചയത്ത് സമവെക്ടോയത്തനിലൂടടെ പരനിഹരനിക്കുവെക്ടോനക്ടോണത്ത് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതത്ത്.
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കേടെലക്ടോകമണന്ധം രൂക്ഷമക്ടോയ പ്രകദശങ്ങളനില് സന്ധംരക്ഷണ ഭനിത്തനികേള

20 (*230) ശശ  .   എസത്ത്  .   ശർമ്മ :
ശശ  .   ബനി  .   സതദ്യന് :
ശശ  .   ടകേ  .   കുഞനിരക്ടോമന് :
ശശ  .   ടകേ  .   വെനി  .   അബ്ദുള ഖക്ടോദര് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  കേടെലക്ടോകമണന്ധം രൂക്ഷമക്ടോയ പ്രകദശങ്ങളനില് നനിലവെനിലുള്ള
സന്ധംരക്ഷണ  ഭനിത്തനികേള  പുനരുദ്ധരനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  പുതനിയ  സന്ധംരക്ഷണ  ഭനിത്തനികേള
പണനിയന്നതനിനുന്ധം എടന്തെക്ടോടക നടെപടെനികേളക്ടോണത്ത് സസശകേരനിചനിട്ടുള്ളടതന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഭരണക്ടോനുമതനി  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേള  ആരന്ധംഭനിക്കുന്നതനിനത്ത്  നടെപടെനി
സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ടസന്ടല്  വെക്ടോട്ടര്  ആനത്ത്  പവെര്  റനിസര്ചത്ത്  കസഷടന
(സനി.ഡബ്ളനിയ.പനി.ആര്.എസത്ത്.)  കേടെലക്ടോകമണന്ധം  തടെയന്നതനിനുള്ള  തശര
സന്ധംരക്ഷണ  പ്രവൃത്തനികേള  സന്ധംബനനിച  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്  ലഭനിചനിട്ടുകണക്ടോ;
വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ? 

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി (ശശ  .   മക്ടോതത്യു   ടെനി  .  കതക്ടോമസത്ത്): 

(എ&ബനി)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  കേടെലക്ടോകമണന്ധം  രൂക്ഷമക്ടോയ  പ്രകദശങ്ങളനില്
നനിലവെനിലുള്ള  സന്ധംരക്ഷണ  ഭനിത്തനി  പുനരുദ്ധരനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  പുതനിയ  സന്ധംരക്ഷണ
ഭനിത്തനികേള  പണനിയന്നതനിനുമക്ടോയനി  ടചടടന്ന  IIT-യടടെ  പഠനപ്രകേക്ടോരന്ധം
പുലനിമുട്ടുകേളുടടെയന്ധം  കേടെല്ഭനിത്തനികേളുടടെയന്ധം  നനിര്മ്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി  152.18  കകേക്ടോടെനി
രൂപയടടെ  എസനികമറകേള  തയക്ടോറക്ടോകനി  പ്രവൃത്തനികേള  ഏടറടുത്തത്ത്  നടെപ്പെനിലക്ടോകനി
വെരുന.

(സനി)  തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം,  ടകേക്ടോലന്ധം  ജനിലകേളനില്  നടെത്തനിയ  പഠന  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്
ലഭനിചനിട്ടുണത്ത്. ബക്ടോകനി ജനിലകേളുടടെ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത് ലഭനികകണതുണത്ത്.  കകേരളത്തനിലുടെനശളമുള്ള
കേടെല്ത്തശരങ്ങളനിടല  മക്ടോറങ്ങള  മനസ്സനിലക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്  വെനിശദമക്ടോയ  പഠനന്ധം
നടെത്തുവെക്ടോന്  പൂടനയനിടല  CWPRS  (ടസന്ടല്  വെക്ടോട്ടര്  ആനത്ത്  പവെര്  റനിസര്ചത്ത്
കസഷന്)  എന്ന സക്ടോപനടത്ത ചുമതലടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.  റനികമക്ടോട്ടത്ത്  ടസന്സനിന്ധംഗത്ത്
ഡക്ടോറക്ടോ  ഉപകയക്ടോഗനിചത്ത്  കേടെല്ത്തശരത്തനിടന  സസഭക്ടോവെവന്ധം  ഭഇൗതനികേ  മക്ടോറവന്ധം
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തനിട്ടടപ്പെടുത്തുകേ എന്നതക്ടോണത്ത് പ്രസ്തുത പഠനത്തനിടന ഉകദ്ദേശദ്യന്ധം.  ഇതനികലയക്ടോയനി  15
മുതല്  20  വെര്ഷടത്ത സക്ടോറടടലറത്ത്  ഡക്ടോറക്ടോ  ഉപകയക്ടോഗനികകണതക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.   ഇഇൗ
പഠനത്തനിലൂടടെ  തശരങ്ങളനിലുടെനശളമുള്ള  മടണക്ടോലനിപ്പെനിടനയന്ധം/മണടെനിയലനികനയന്ധം
കതക്ടോതത്ത്  മനസ്സനിലക്ടോക്കുവെക്ടോനുന്ധം  പുലനിമുട്ടുകേളുടടെ  ഗുണകദക്ടോഷഫലങ്ങള  (ഇഫകത്ത്)
മനസ്സനിലക്ടോക്കുവെക്ടോനുന്ധം സഹക്ടോയകേമക്ടോയനിരനിക്കുന്ധം.

തനിരുവെനിതക്ടോന്ധംകൂര് കഫക്ടോകേത്ത് കലക്ടോര് വെനികലജത്ത് പദ്ധതനി 

21  (*231) കഡക്ടോ  .    എന്  .    ജയരക്ടോജത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  കകേക്ടോട്ടയന്ധം ജനിലയനില് തനിരുവെനിതക്ടോന്ധംകൂര് കഫക്ടോകേത്ത് കലക്ടോര് വെനികലജത്ത് സക്ടോപനിക്കുന്നതത്ത്
പരനിഗണനയനിലുകണക്ടോ;

(ബനി)  ആയതനിടന  നടെപടെനികേള  ഏതു  ഘട്ടത്തനിലക്ടോണത്ത്;  നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനുള്ള
തടെസ്സങ്ങള എടന്തെക്ടോടകയക്ടോടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനികക്ടോയനി  തുകേ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ  എനന്ധം  പദ്ധതനി
പൂര്ത്തശകേരനിക്കുവെക്ടോന് അടെനിയന്തെര നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോടയനന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ? 

പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   ടകേ  .   ബക്ടോലന്): 

(എ) ഉണത്ത്.

(ബനി&സനി)  കകേരള  കഫക്ടോകേത്ത് കലക്ടോര്  അകക്ടോദമനിയടടെ  കേശഴെനില്  കകേക്ടോട്ടയന്ധം  ജനിലയനിടല
ടവെള്ളക്ടോവൂരനില്  ടക്ടോവെന്കൂര്  കഫക്ടോ കേത്ത് കലക്ടോര്  വെനികലജത്ത്  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനത്ത്  50  ലക്ഷന്ധം  രൂപ
അനുവെദനിചനിരുന.  പദ്ധതനികക്ടോയനി ടവെള്ളക്ടോവൂര് വെനികലജനില് 50 ടസനത്ത് സര്കക്ടോര് പുറകമ്പക്ടോകത്ത്
ഭൂമനി  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  വെകുപ്പെനിനത്ത്  ഉപകയക്ടോഗക്ടോനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.   ബഹ.  കഡക്ടോ.  എന്.
ജയരക്ടോജത്ത്  എന്ധം.എല്.എ.  യടടെ ആസനി വെനികേസന ഫണനില്നനിനന്ധം  1.25  കകേക്ടോടെനി  രൂപ കൂടെനി
അനുവെദനിചത്ത്  പുതുകനിയ  ഭരണക്ടോനുമതനി  നല്കുകേയന്ധം,  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  ടലറര്  ഓഫത്ത്
ടകഡനിറനില് ഉളടപ്പെടുത്തനി ശനിപക്ടോര്ശ ലഭദ്യമക്ടോക്കുവെക്ടോന് ടപക്ടോതുമരക്ടോമത്തത്ത് വെകുപ്പെത്ത് ടകേട്ടനിടെവെനിഭക്ടോഗന്ധം
ചശഫത്ത് എഞനിനശയര്കത്ത് നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കുകേയന്ധം ടചയനിരുനടവെങ്കേനിലുന്ധം ടെനി നനിര്മ്മക്ടോണ പ്രവൃത്തനി
ടപക്ടോതുമരക്ടോമത്തത്ത് വെകുപ്പെത്ത് ഏടറടുത്തനിട്ടനില എന്നത്ത് അറനിയനിചനിട്ടുണത്ത്.  ലഭദ്യമക്ടോയ തുകേ കഫക്ടോകേത്ത് കലക്ടോര്
അകക്ടോദമനികത്ത്  അനുവെദനിചത്ത്  പദ്ധതനി  പ്രക്ടോവെര്ത്തനികേമക്ടോക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.
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മൃഗസന്ധംരക്ഷണത്തനിനത്ത് കേര്മ്മപദ്ധതനി
22 (*232)   ശശ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് :

ശശ  .   ടകേ  .   എസത്ത്  .   ശബരശനക്ടോഥന് :
ശശ  .   എല്കദക്ടോസത്ത്  കുന്നപ്പെനിള്ളനി:
ശശ  .    അന്വെര്  സക്ടോദത്തത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:
(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  മൃഗസന്ധംരക്ഷണത്തനിനത്ത്  എടന്തെലക്ടോന്ധം  കേര്മ്മ പദ്ധതനികേളക്ടോണത്ത്

ആസൂത്രണന്ധം ടചയനിരനിക്കുന്നടതന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;
(ബനി)  ഇതനിനക്ടോയനി  നനിലവെനില്  എടന്തെലക്ടോന്ധം  പദ്ധതനികേളക്ടോണത്ത്  നടെപ്പെക്ടോകനി

വെരുന്നടതന്നത്ത് വെനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ;
(സനി)  മൃഗസന്ധംരക്ഷണത്തനിനത്ത്  എടന്തെലക്ടോന്ധം  പുതനിയ  പദ്ധതനികേളക്ടോണത്ത്

ആസൂത്രണന്ധം ടചയത്ത് നടെപ്പെനിലക്ടോകക്ടോനുകദ്ദേശനിക്കുന്നടതന്നത്ത് ടവെളനിടപ്പെടുത്തുകമക്ടോ? 
വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി (ശശ  .   ടകേ  .   രക്ടോജ): 

(എ)  പക്ടോല്,  മുട്ട,  മക്ടോന്ധംസന്ധം  എന്നനിവെയടടെ  ഉല്പക്ടോദനത്തനില്  സസയന്ധംപരദ്യക്ടോപ്തത
ടടകേവെരനികക്ടോനുള്ള  പദ്ധതനികേളക്ടോണത്ത്  മൃഗസന്ധംരക്ഷണ  വെകുപ്പെത്ത്  ആസൂത്രണന്ധം
ടചയനിട്ടുള്ളതത്ത്.  പക്ടോലുല്പക്ടോദനത്തനില് സസയന്ധംപരദ്യക്ടോപ്തത ടടകേവെരനികക്ടോന് പ്രതനിവെര്ഷന്ധം
30 ലക്ഷന്ധം ടമടനികേത്ത് ടെണ് പക്ടോല് ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനികകണനിയനിരനിക്കുന.  നനിലവെനില് ഇതത്ത് 26
ലക്ഷന്ധം  ടമടനികേത്ത്  ടെണ്  ആണത്ത്.   മൃഗസന്ധംരക്ഷണ  വെകുപ്പെനിടന  കനതൃതസത്തനില്
നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്ന കേനകുട്ടനി  പരനിപക്ടോലന പദ്ധതനിയടടെ  ആനുകൂലദ്യന്ധം  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്
ജനനിക്കുന്ന  മുഴുവെന്  പശു/എരുമക്കുട്ടനികേളകത്ത്  (പ്രതനിവെര്ഷന്ധം  2  ലക്ഷന്ധം
പശു/എരുമക്കുട്ടനികേള)  ലഭനിക്കുന്ധംവെനിധന്ധം  പുനനഃകമശകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദ്ധതനി
ആസൂത്രണന്ധം ടചയ്യുന്ധം.  കൂടെക്ടോടത ഇഇൗ രന്ധംഗത്തത്ത് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന ക്ഷശരകേര്ഷകേര്കത്ത്
സഹക്ടോയകേമക്ടോകുന്ന വെനിധത്തനില് കേനകേക്ടോലനി ഇന്ഷസറന്സത്ത്, ഫക്ടോന്ധം യനവെത്കേരണന്ധം,
കേനിടെക്ടോരനി വെളര്ത്തല്, സന്ധംരന്ധംഭകേ വെനികേസന പദ്ധതനികേള, ബക്ടോങ്കേത്ത് വെക്ടോയയടടെ പലനിശയത്ത്
സബ്സനിഡനി,  ടചറുകേനിടെ  ഡയറനി  യൂണനിറകേള  ഇവെയക്ടോണത്ത്  13 -ാംപഞവെത്സര
പദ്ധതനിയനില് ആസൂത്രണന്ധം ടചയനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  മുട്ട ഉല്പക്ടോദനത്തനില് സസയന്ധംപരദ്യക്ടോപ്തത
ടടകേവെരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി വെകുപ്പെനിനത്ത് കേശഴെനിലുള്ള കകേക്ടോഴെനി ഫക്ടോമുകേളനിടല ഉല്പക്ടോദനക്ഷമത
പൂര്ണമക്ടോയനി  വെനിനനികയക്ടോഗനിചത്ത്  കകേക്ടോഴെനിക്കുഞ്ഞുങ്ങടള  ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിചത്ത്  എഗ്ഗര്
കനഴറനികേളുടടെ സഹക്ടോയകത്തക്ടോടടെ സ്കൂള കുട്ടനികേളകത്ത് വെനിതരണന്ധം ടചയ്യുന്ധം.  കൂടെക്ടോടത
വെകുപ്പെനിനത്ത്  കേശഴെനില്  രണ്ടു  പുതനിയ  ഹക്ടോചറനികേള-ടകേക്ടോലന്ധം  ജനിലയനിടല  ആയൂരനിടല
കതക്ടോട്ടത്തറ ഹക്ടോചറനി ടമചടപ്പെടുത്തക്ടോന്  5.82  കകേക്ടോടെനി  രൂപ ടചലവെഴെനിച്ചു.  മലപ്പുറന്ധം
ജനിലയനിടല  എടെവെണയനില്  പുതനിയ  ഹക്ടോചറനി  സക്ടോപനികക്ടോന്  3  കകേക്ടോടെനി  രൂപ
ടചലവെഴെനിച്ചു, നനിര്മ്മക്ടോണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള തുടെങ്ങനി.
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മൃഗചനികേനിത്സക്ടോ  കസവെനരന്ധംഗത്തത്ത്  രക്ടോത്രനികേക്ടോല  അടെനിയന്തെര  മൃഗചനികേനിത്സക്ടോ
കസവെനന്ധം  നല്കുന്ന  പദ്ധതനി  നനിലവെനില്  65  കബക്ടോക്കുകേളനില്  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുനണത്ത്.
13-ാം പഞവെത്സര പദ്ധതനി കേക്ടോലയളവെനില് ടെനി പദ്ധതനി കൂടുതല് കബക്ടോക്കുകേളനികലയത്ത്
വെദ്യക്ടോപനിപ്പെനികക്ടോന്  ലക്ഷദ്യമനിടുന.   കൂടെക്ടോടത  മൃഗക്ടോശുപത്രനികേള  ശക്ടോക്തശകേരനിചത്ത്
ടമചടപ്പെട്ട  കരക്ടോഗനനിര്ണയ  ചനികേനിത്സക്ടോ  സന്ധംവെനിധക്ടോനങ്ങള  ഒരുക്കുന്ധം.   പക്ടോകലക്ടോടെത്ത്
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  ടവെററനിനറനി  ബകയക്ടോളജനികല്  ഇന്സനിറബട്ടനില്  കപവെനിഷ
പ്രതനികരക്ടോധ  വെക്ടോക്സൈനിന്  ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനികക്ടോനുന്ധം  ലക്ഷദ്യമനിടുന.   കപവെനിഷബക്ടോധ
ഉളടപ്പെടടെയള്ള  ജന്തുജനദ്യ  കരക്ടോഗങ്ങളുടടെ  നനിര്മ്മക്ടോര്ജ്ജനത്തനിനുള്ള  പദ്ധതനികേളുന്ധം
വെകുപ്പെത്ത് ആസൂത്രണന്ധം ടചയ്യുനണത്ത്.

(ബനി) വെകുപ്പെത്ത് നടെപ്പെക്ടോകനിവെരുന്ന പദ്ധതനികേള തക്ടോടഴെപ്പെറയന:

മൃഗക്ടോശുപത്രനികേളുടടെ  വെനികേസനവന്ധം  പുനനഃസന്ധംഘടെനയന്ധം    -    മൃഗചനികേനിത്സക്ടോ
കസവെനങ്ങള  ശക്തനിടപ്പെടുത്തല്   :

1. മരുനകേള സന്ധംഭരനിക്കുകേ

2. അകേനിടുവെശക കരക്ടോഗനനിയനണ പരനിപക്ടോടെനി

3. വെളര്ത്തുമൃഗകക്ഷമ പരനിപക്ടോടെനികേള

4. സസക്ടോഡകേള, വെക്ടോക്സൈനികനഷന് കേദ്യക്ടോമ്പുകേള എന്നനിവെ സന്ധംഘടെനിപ്പെനിക്കുകേ.

5. പ്രവെര്ത്തനടചലവകേള

6. ആവെര്ത്തനടചലവകേള  ഒഴെനിടകേയള്ള  മൃഗചനികേനിത്സക്ടോകസവെനങ്ങളകത്ത്
ആവെശദ്യമക്ടോയ  സഇൗകേരദ്യങ്ങളക്കുള്ള ധനസഹക്ടോയന്ധം

7. ടവെററനിനറനി  കപക്ടോളനികനിനനിക്കുകേളുടടെയന്ധം  ആശുപത്രനികേളുടടെയന്ധം
ഡനിടസ്പെന്സറനികേളുടടെയന്ധം ശക്ടോക്തശകേരണന്ധം

8. വെക്ടോര്ഷനികേ അറകുറപ്പെണനി, ഉപകേരണങ്ങളുടടെ ഇന്ഷസറന്സത്ത്

9. സശകറക്ടോ  സര്വശലന്സത്ത്,  കമക്ടോണനിററനിന്ധംഗത്ത്  ഓണ്  ഡനിസശസസത്ത്
ഓഫത്ത് സുകണക്ടോട്ടനികേത്ത് ഇന്ധംകപക്ടോര്ട്ടന്സത്ത്

10. ജനി.ടഎ.എസത്ത്. മുഖക്ടോന്തെരന്ധം ഡനിസശസസത്ത് മക്ടോപ്പെനിന്ധംഗത്ത്

11. ജന്തുകരക്ടോഗ നനിയനണ കമഖല (കഗക്ടോരക്ഷ)
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ബകയക്ടോളജനികല് ടപ്രക്ടോഡക്ഷന് കകേക്ടോന്ധംപക്സൈത്ത്   :

1. ജനി.എന്ധം.പനി.സക്ടോന്കഡര്ഡകേളകനുസൃതമക്ടോയള്ള ആധുനശകേരണന്ധം

2. കരക്ടോഗങ്ങടള പ്രതനികരക്ടോധനിക്കുവെക്ടോനക്ടോവെശദ്യമക്ടോയ വെക്ടോക്സൈനിനുകേള,  മരുനകേള,  
ഡയകഗക്ടോസനികേത്ത്  റശ  ഏജനത്ത്സത്ത്  മുതലക്ടോയവെയടടെ  ഉല്പക്ടോദനത്തനിനുന്ധം  
സൂക്ഷനിപ്പെനിനുന്ധം കവെണ ടചലവകേള (പ്രവെര്ത്തന ടചലവളടപ്പെടടെ)

3. ഗകവെഷണ  വെനികേസന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടെത്തുന്നതനിനുന്ധം  മറത്ത്  പ്രശസ  
സക്ടോപനങ്ങളനിടല വെനിദഗ്ധരുടടെ അഭനിപ്രക്ടോയവന്ധം സക്ടോകങ്കേതനികേ സഹക്ടോയവന്ധം  
കതടുന്നതനിനുന്ധം  ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുന്ധം  ജനി.എന്ധം.പനി.  സക്ടോന്കഡര്ഡത്ത്  
സസക്ടോയത്തമക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി ഉകദദ്യക്ടോഗസര്കത്ത് പരനിശശലനന്ധം

4. ലകബക്ടോറട്ടറനിയനില്  നനിലവെനിലുള്ള  ജന്തുവെനിഭക്ടോഗന്ധം  ശക്തനിടപ്പെടുത്തുന്നതനിനു  
കവെണ ടചലവെത്ത് വെഹനിക്കുന്നതനിനുന്ധം 

5. ടകേട്ടനിടെത്തനിനുകവെണ  അറകുറപ്പെണനികേള  സക്ടോധന  സക്ടോമഗനികേളുടടെയന്ധം  
യനങ്ങളുടടെയന്ധം വെക്ടോര്ഷനികേ അറകുറപ്പെണനികേള എന്നനിവെ ടചയ്യുവെക്ടോനുന്ധം

6. സക്ടോപനത്തനിടല  ജശവെനകക്ടോരുടടെ  ടമഡനികല്  ടചകപ്പുന്ധം  ആകരക്ടോഗദ്യ  
ഇന്ഷസറന്സുന്ധം.

വെക്ടോസസലങ്ങളനില് വെശട്ടുപടെനികല് മൃഗചനികേനിത്സക്ടോ കസവെനന്ധം   :

1. കേര്ഷകേര്കത്ത്  അവെരുടടെ  വെശട്ടുപടെനികല്  കസവെനന്ധം  ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനു  
കവെണനിയള്ള ആന്ധംബുലന്സത്ത്.

2. കബക്ടോക്കുതലത്തനില് രക്ടോത്രനികേക്ടോലത്തത്ത് അടെനിയന്തെര മൃഗചനികേനിത്സക്ടോ കസവെനന്ധം

3. സമഗ ആകരക്ടോഗദ്യ രക്ഷക്ടോ പരനിപക്ടോടെനികേള.

4. സഞരനിക്കുന്ന  മളട്ടനി  ടസ്പെഷദ്യക്ടോലനിറനി  കനിനനിക്കുകേളുടടെ  
പ്രവെര്ത്തനത്തനിനക്ടോവെശദ്യമക്ടോയ മനുഷദ്യകശഷനി.

രക്ടോഷശയ പശുധന് വെനികേക്ടോസത്ത് കയക്ടോജന   :

കദശശയ കേനകേക്ടോലനി പരനിപക്ടോലന പരനിപക്ടോടെനി   :

1. കേനകേക്ടോലനി വെനികേസനന്ധം

2. പന്നനിവെളര്ത്തല് വെനികേസനന്ധം
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3. കദശശയ തശറപ്പുല് ഉല്പക്ടോദന പരനിപക്ടോടെനി

4. വെനിജക്ടോന വെദ്യക്ടോപനന്ധം, ടടനപുണദ്യ വെനികേസനന്ധം.

കദശശയ മൃഗക്ടോകരക്ടോഗദ്യവന്ധം കരക്ടോഗനനിയനണ പരനിപക്ടോടെനിയന്ധം

1. കുളമ്പുകരക്ടോഗ നനിയനണ പരനിപക്ടോടെനി

2. ജന്തുകരക്ടോഗ നനിയനണത്തനിനക്ടോയനി സന്ധംസക്ടോനങ്ങളക്കുള്ള സഹക്ടോയന്ധം

3. കദശശയ കേക്ടോലനിവെസന്തെ നനിരശക്ഷണ നനിയനണ പരനിപക്ടോടെനി

4. കദശശയ  ആടെത്ത് വെസന്തെ നനിയനണ പരനിപക്ടോടെനി

5. കദശശയ ബ്രൂസകലക്ടോസനിസത്ത് നനിയനണ പരനിപക്ടോടെനി

6. കദശശയ മൃഗകരക്ടോഗ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിന്ധംഗത്ത്

7. സക്ടോകങ്കേതനികേ കേക്ടോരദ്യക്ഷമതക്ടോ വെനികേസനന്ധം

8. മൃഗക്ടോശുപത്രനികേളുടടെ വെനികേസനന്ധം

9. ടടസസന് ഫശവെര് നനിയനണന്ധം.

ഉഇൗര്ജ്ജനിത കേനകേക്ടോലനി വെനികേസനന്ധം   -   ബശജസങ്കേലന സഇൗകേരദ്യങ്ങള വെര്ദ്ധനിപ്പെനികല് 

1. ഉപകേരണങ്ങളുന്ധം  ശശതശകേരനിചബശജന്ധം,  കഹക്ടോര്കമക്ടോണ്  ഇവെ
വെക്ടോങ്ങുന്നതനിനുന്ധം പ്രവെര്ത്തനടചലവെത്ത് വെഹനിക്കുന്നതനിനുന്ധം

2. പുതനിയ റശജനിയണല്  കൃത്രനിമ ബശജദക്ടോന കകേന്ദ്രങ്ങളുന്ധം സഞരനിക്കുന്ന  
ബശജദക്ടോന യൂണനിറകേളുന്ധം സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനത്ത്

3. ഉഇൗര്ജ്ജനിത  കേനകേക്ടോലനി  വെനികേസന  കപ്രക്ടോജക്ടുകേള  (ടഎസനിഡനിപനി)  
റശജനിയണല്  ആര്.എ.ടഎ.സനി.-കേള  എന്നനിവെയത്ത്  പശക്ടോത്തല  
സഇൗകേരദ്യങ്ങള ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുന്ധം നനിലവെനിലുള്ളവെ ശക്തനിടപ്പെടുത്തുന്നതനിനുന്ധം.

4. കബക്ടോധവെത്കേരണ  പരനിപക്ടോടെനികേള സന്ധംഘടെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  വെനിജക്ടോന  
വെദ്യക്ടോപന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കുന്ധം.

5. ഉപകയക്ടോഗശൂനദ്യമക്ടോയ വെക്ടോഹനന്ധം മക്ടോറന്നതനിനുന്ധം പുതനിയ കബക്ടോക്കുതല മൃഗ
സന്ധംരക്ഷണ ഓഫശസുകേള സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുന്ധം കഡക്ടോകേത്യുടമകനഷന്,
ഡനിജനിടടറകസഷന് മുതലക്ടോയവെയന്ധം വെനിനനികയക്ടോഗനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.
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വെകുപ്പെനിടന കേശഴെനിലുള്ള ഫക്ടോമുകേളുടടെ സന്ധംരക്ഷണവന്ധം ശക്തനിടപ്പെടുത്തലുന്ധം

1. കപരനത്ത്സത്ത്  കസക്ടോകത്ത്,  തശറപ്പുല്,  കപക്ടോഷകേദ്രവെദ്യങ്ങള,  മരുനകേള,  
ടടജവെവെസ്തുകള എന്നനിവെ വെക്ടോങ്ങല്

2. തശറപ്പുല് വെനികേസനന്ധം

3. മഞക്ടോടെനിയനിടല ഹക്ടോചറനിക്കുന്ധം ടടയനിനനിന്ധംഗത്ത് ഇന്സനിറബട്ടനിനുന്ധം അടെനിസക്ടോന  
സഇൗകേരദ്യങ്ങള

4. തക്ടോറക്ടോവെനിനുന്ധം കേര്ഷകേര്ക്കുന്ധം ഇന്ഷസറന്സത്ത്

5. ഉല്പക്ടോദനരശതനിയനിലുള്ള പരനിപക്ടോടെനികേള

6. ടകേട്ടനിടെങ്ങളുടടെ അറകുറപ്പെണനി

7. സശഡത്ത് ഉല്പക്ടോദനവന്ധം വെനിതരണവന്ധം

8. സക്ടോറടടലറത്ത് ബശഡനിന്ധംഗത്ത് യൂണനിറകേള

9. ഡനിജനിടടറകസഷന്, കഡക്ടോകേത്യുടമകനഷന്

10. കപവെനിഷ വെക്ടോക്സൈനിന് വെക്ടോങ്ങുകേ, എ.ബനി.സനി. കപ്രക്ടോഗക്ടോന്ധം

11. ലക്ടോബുകേളുടടെ ശക്തനിടപ്പെടുത്തല്

12. തക്ടോല്കക്ടോലനികേ അടെനിസക്ടോനത്തനില് നനിയമനന്ധം.

പ്രകതദ്യകേ കേനകേക്ടോലനി വെനികേസന പദ്ധതനി   :

ഉല്പക്ടോദനക്ഷമത  വെര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  കേനകുട്ടനികേള  പൂര്ണ

വെളര്ചടയത്തുന്ന  പ്രക്ടോയന്ധം  കുറച്ചുടകേക്ടോണ്ടുവെരനികേയന്ധം  പ്രസവെങ്ങളകനിടെയനിലുള്ള

കേക്ടോലടടദര്ഘദ്യന്ധം കുറയകേയമക്ടോണത്ത്  ഇഇൗ  പദ്ധതനിയടടെ  ലക്ഷദ്യന്ധം.   2001-02  മുതല്

സന്ധംസക്ടോനക്ടോവെനിഷ്കൃത  പദ്ധതനിയനിന്  കേശഴെനില്  മൃഗസന്ധംരക്ഷണ  വെകുപ്പെനിടന  മക്ടോര്ഗ്ഗ

നനിര്കദ്ദേശത്തനില് തകദ്ദേശസസയന്ധംഭരണ സര്കക്ടോരുകേളക്ടോണത്ത് ഇഇൗ പരനിപക്ടോടെനി നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതത്ത്.

2016-17  വെര്ഷത്തനില് ആര്.ടകേ.വെനി.ടടവെ.,  തകദ്ദേശസസയന്ധംഭരണ സക്ടോപനങ്ങള,

സന്ധംസക്ടോന പദ്ധതനി എന്നനിവെയടടെ സഹക്ടോയകത്തക്ടോടടെ എരുമക്കുട്ടനികേള ഉളടപ്പെടടെ 25778

കേനക്കുട്ടനികേടള ഇഇൗ പദ്ധതനിയനില് പുതനിയതക്ടോയനി കചര്കക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കൂടെക്ടോടത
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2015-16 ല് എന്കറക്ടോള ടചയ 19374 കേനക്കുട്ടനികേളക്കുള്ള രണക്ടോന്ധം വെര്ഷ സഹക്ടോയവന്ധം

ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്ധം.  സന്ധംകയക്ടോജനിത പദ്ധതനി തകദ്ദേശഭരണ സക്ടോപനങ്ങളുടടെ സഹക്ടോയകത്തക്ടോടടെ

നടെപ്പെക്ടോക്കുന്ധം.

കഗക്ടോവെര്ദ്ധനിനനി   :

കേനക്കുട്ടനികേളുടടെ ശക്ടോസശയ പരനിപക്ടോലനന്ധം ലക്ഷദ്യമനിട്ടത്ത് രക്ടോഷശയ കൃഷനി വെനികേക്ടോസത്ത്

കയക്ടോജനയമക്ടോയനി സന്ധംകയക്ടോജനിപ്പെനിച്ചുടകേക്ടോണത്ത് കഗക്ടോവെര്ദ്ധനിനനി പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്ധം.

ബക്ടോകത്ത് യക്ടോര്ഡത്ത് പഇൗളടനി ടഡവെലപ്ടമനത്ത് കപ്രക്ടോജകത്ത്   :

വെശട്ടുമുറടത്ത കകേക്ടോഴെനി വെളര്ത്തലനിനു കകേരളത്തനില് വെളടരയധനികേന്ധം സക്ടോധദ്യതകേളുണത്ത്.

ഉയര്ന്ന തശറവെനിലയന്ധം  വെനിപണന സഹക്ടോയത്തനിടന അഭക്ടോവെവന്ധം  കേക്ടോരണന്ധം  മുട്ട  ഉല്പക്ടോദനന്ധം

കുറഞ്ഞുവെരനികേയക്ടോണത്ത്.  വെശട്ടുമുറടത്ത  കകേക്ടോഴെനിവെളര്ത്തല്  വെനികേസനത്തനിനക്ടോയനി  ടമചടപ്പെട്ട

ഇനത്തനില്ടപ്പെട്ട  ഗക്ടോമലകനി  കപക്ടോലുള്ള  നക്ടോടെന്  മുട്ടകകക്ടോഴെനികേള  പ്രചരനിപ്പെനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.

സ്കൂള കുട്ടനികേള വെഴെനി ഇഇൗ പദ്ധതനി വെനിഹനിതന്ധം വെനിനനികയക്ടോഗനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.

വെനികേസനവന്ധം പരനിശശലനവന്ധം   :

മൃഗപരനിപക്ടോലനന്ധം   :

1. സക്ടോകങ്കേതനികേ ഉകദദ്യക്ടോഗസര്കത്ത് പരനിശശലനന്ധം

2. കബക്ടോധവെത്കേരണപരനിപക്ടോടെനികേള,  അതനിനക്ടോയള്ള  വെസ്തുകള,  
കേദ്യക്ടോമ്പുകേള, പ്രദര്ശനങ്ങള, പഠനയക്ടോത്രകേള, അവെക്ടോര്ഡകേള 

3. എസത്ത്.ആര്.ഇ.പനി. വെര്കത്ത് പക്ടോന്

4. ഗകവെഷണന്ധം അതുമക്ടോയനി ബനടപ്പെട്ട വെദ്യക്ടോപന പരനിപക്ടോടെനികേള

5. ടെചത്ത്  സശന്  കേനികയക്ടോസ്കുകേള,  മളട്ടനിമശഡനിയ  കേനിറകേള,  ടടെലനിവെനിഷന്  
ആസ്പെദമക്ടോകനിയള്ള വെദ്യക്ടോപന പരനിപക്ടോടെനികേള 

6. സ്കൂളുകേളനില് മൃഗസന്ധംരക്ഷണ കബ്ബുകേള

7. സന്ധംരന്ധംഭകേതസ വെനികേസന പരനിപക്ടോടെനികേള

8. പ്രക്ടോകദശനികേ  കൃത്രനിമ  ബശജസങ്കേലന  കകേന്ദ്രങ്ങള  ഉളടപ്പെടടെ  എലക്ടോ  
പരനിശശലന കകേന്ദ്രങ്ങളുന്ധം ശക്തനിടപ്പെടുത്തുന്നതനിനത്ത് കൂടെക്ടോടത ടകേക്ടോലത്തത്ത്  
എ.എചത്ത്.മബസനിയന്ധം, മുണയക്ടോടെത്ത് എല്.എന്ധം.റനി.സനി. ടകേട്ടനിടെന്ധം രണക്ടോന്ധംഘട്ടന്ധം.

9. കേര്ഷകേരുടടെ രജനികസ്ട്രേഷന്
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10. ടഎ.എന്ധം.എന്ധം.ആസനി,ഇര്മ,ടഎ.സനി.എ.ആര്.,  കദശശയ
ക്ഷശരവെനികേസന കബക്ടോര്ഡത്ത്,  സകമതനി  എന്നശ  ഉന്നതസക്ടോപനങ്ങളനില്
ഓഫശസര്മക്ടോര്കത്ത് പരനിശശലനന്ധം

മൃഗസന്ധംരക്ഷണ  സനിതനിവെനിവെര  കേണക്കുന്ധം  സക്ടോമ്പനിള  സര്കവയന്ധം    (50%    കകേന്ദ്ര
സഹക്ടോയന്ധം  ):

1. വെനിവെനിധതരന്ധം  കേനകേക്ടോലനി  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുടടെ  ഉല്പക്ടോദനന്ധം
തനിട്ടടപ്പെടുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  നടെത്തനിവെരുന്ന  സന്ധംകയക്ടോജനിത  സക്ടോമ്പനിള  
സര്കവകേള തുടെര്നടകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുന്നതനിനത്ത്.

2. പുതനിയ പഠനങ്ങള ആരന്ധംഭനിക്കുന്നതത്ത്.

3. സര്കവയമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ട  ഉകദദ്യക്ടോഗസന്മക്ടോര്ക്കുള്ള  ശമ്പളത്തനിടന  
വെനിഹനിതന്ധം

4. വെനിവെരകശഖരണ വെനിശകേലന രശതനികേള ടമചടപ്പെടുത്തുന്നതക്ടോണത്ത്.

5. ഉകദദ്യക്ടോഗസര്ക്കുള്ള പരനിശശലനന്ധം.

കേനകേക്ടോലനി ടസന്സസത്ത്   (100%   കകേന്ദ്ര സഹക്ടോയന്ധം  ) :

20-ാാമതത്ത്  കേനകേക്ടോലനി  ടസന്സസത്ത്  കകേന്ദ്രസര്കക്ടോരനിടന  മക്ടോര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനുസരനിചത്ത്  നടെത്തുന്നതനിനുന്ധം  19- ാാമതത്ത്  ടസന്സസത്ത്  കജക്ടോലനികേളുടടെ
പൂര്ത്തശകേരണത്തനിനുന്ധം.

വെനിവെരസക്ടോകങ്കേതനികേവെനിദദ്യ ടമചടപ്പെടുത്തലുന്ധം ആധുനനികേവെത്കേരണവന്ധം   :

മൃഗ സന്ധംരക്ഷണ വെകുപ്പെനിനത്ത് കേശഴെനിലുള്ള എലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങളനിലുന്ധം കേമ്പബട്ടറുകേളുന്ധം
മറ  അനുബനഘടെകേങ്ങളുന്ധം  നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.   പ്രധക്ടോന  ഓഫശസുകേളനില്
കബക്ടോഡ്ബക്ടോന്ഡത്ത് ഇനര്ടനറത്ത് കേണക്ഷന് സക്ടോപനിചനിട്ടുണത്ത്.

കകേരള  സന്ധംസക്ടോന  പഇൗളടനി  ടഡവെലപ്ടമനത്ത്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനത്ത്
സക്ടോമ്പത്തനികേസഹക്ടോയന്ധം   :

ആഭദ്യന്തെര  മുട്ടയല്പക്ടോദനവന്ധം  മക്ടോന്ധംകസക്ടോല്പക്ടോദനവന്ധം  വെര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനത്ത്
അനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയ പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്ധം.

കകേരള ഫശഡ്സനിനത്ത് സക്ടോമ്പത്തനികേ സഹക്ടോയന്ധം   :

സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  പക്ടോലുല്പക്ടോദനന്ധം  വെര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  കേനകേക്ടോലനികേളുടടെയന്ധം
ആടുകേളുടടെയന്ധം  തശറയടടെ  ലഭദ്യത  വെര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  തശറ  ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്ന
കകേന്ദ്രങ്ങളുടടെ ഉല്പക്ടോദനകശഷനി വെര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേ.
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ടകേ  .  എല്  .  ഡനി  .   കബക്ടോര്ഡനിനത്ത് സക്ടോമ്പത്തനികേ സഹക്ടോയന്ധം   :

1. ടകേ.എല്.ഡനി.  കബക്ടോര്ഡനിടന  മൃഗപരനിപക്ടോലന  പ്രവെര്ത്തനികേളുടടെ  
വെദ്യക്ടോപനന്ധം (ടഹഡത്ത് ബുകത്ത് പദ്ധതനി)

2. മലബക്ടോറനി ആടുകേളുടടെ പരനിരക്ഷ

3. തശറപ്പുലനിലുന്ധം  തശറപ്പുല്  വെനിത്തുല്പക്ടോദനത്തനിലുന്ധം  ഗകവെഷണ  വെനികേസന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

4. മൃഗപരനിപക്ടോലന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില് പരനിശശലനവന്ധം കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനവന്ധം

5. കേനകേക്ടോലനി  പ്രജനന  പരനിപക്ടോടെനികേള  ശക്തനിടപ്പെടുത്തുന്നതനിനത്ത്
പശക്ടോത്തല സഇൗകേരദ്യ വെനികേസനന്ധം

6. ആടുകേളനില് കൃത്രനിമ ബശജസങ്കേലനന്ധം

7. പന്നനി വെളര്ത്തല് വെനികേസനന്ധം

8. കുടുന്ധംബശശയമക്ടോയനി കയക്ടോജനിചത്ത് കേക്ടോലനിത്തശറ ഉല്പക്ടോദന പരനിപക്ടോടെനികേള

9. കുളത്തുപ്പുഴെയനിലുന്ധം  കകേക്ടോലക്ടോഹലകമട്ടനിലുന്ധം  മക്ടോട്ടുടപ്പെട്ടനിയനിലുമുള്ള  ആധുനനികേ
ഡയറനി ഫക്ടോമുകേളകത്ത് സഹക്ടോയന്ധം

10. ഫശല്ഡത്ത്  ടപര്കമക്ടോന്സത്ത്  കരഖടപ്പെടുത്തല്  പരനിപക്ടോടെനി  വെഴെനി
കേനകേക്ടോലനികേളുടടെ വെര്ഗ്ഗകമന്മ ഉയര്ത്തല്. 

11. ടവെച്ചൂര്, കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത് ഡസക്ടോര്ഫത്ത് കേനകുട്ടനികേളുടടെ പരനിരക്ഷയന്ധം പ്രചരണവന്ധം

12. തശറപ്പുല് വെനിത്തത്ത് ഉല്പക്ടോദനവന്ധം വെനിതരണവന്ധം

13. ജനികനക്ടോമനിടക്സൈലക്ഷന് മുഖക്ടോന്തെരന്ധം കേക്ടോളകേടള ടതരടഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള  
സഹക്ടോയന്ധം.

(സനി)  ക്ഷശരകമഖലയനില് കേറവെകക്ടോരുടടെ ക്ഷക്ടോമന്ധം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനത്ത്  മനിനനി  ഡയറനി
യൂണനിറകേളകത്ത് കേറവെയനന്ധം സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദ്ധതനി 2016-17-ല് നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുവെക്ടോന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണത്ത്.  ഒരു ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോവെനിനത്ത്  പരമക്ടോവെധനി  25000  രൂപയക്ടോണത്ത് ധനസഹക്ടോയന്ധം
ലഭനിക്കുന്നതത്ത്.  650 -ഓളന്ധം കേര്ഷകേര്കക്ടോണത്ത് ഇതനിടന പ്രകയക്ടോജനന്ധം ലഭനിക്കുകേ.
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 ക്ഷശരവെനികേസന പദ്ധതനികേള
23 (*233) ശശ  .   വെനി  .   ടെനി  .  ബല്റക്ടോന്ധം   :

ശശ  .   ടകേ  .   സനി  .  കജക്ടോസഫത്ത്   :

ശശ  .    അനനില്  അകര :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്  വെനവന്ധം
മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  ക്ഷശകരക്ടോല്പക്ടോദനന്ധം  വെര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനത്ത്  എടന്തെലക്ടോന്ധം  കേര്മ്മ
പദ്ധതനികേളക്ടോണത്ത് ആസൂത്രണന്ധം ടചയനിരനിക്കുന്നടതന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇതനിനക്ടോയനി നനിലവെനില് എടന്തെലക്ടോന്ധം പദ്ധതനികേളക്ടോണത്ത് നടെപ്പെക്ടോകനി വെരുന്നടതന്നത്ത്
വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ക്ഷശകരക്ടോല്പക്ടോദനന്ധം വെര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനത്ത്  എടന്തെലക്ടോന്ധം പുതനിയ പദ്ധതനികേളക്ടോണത്ത്
ആസൂത്രണന്ധം ടചയത്ത് നടെപ്പെനിലക്ടോകക്ടോനുകദ്ദേശനിക്കുന്നടതന്നത്ത് ടവെളനിടപ്പെടുത്തുകമക്ടോ?

വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി (ശശ  .   ടകേ  .   രക്ടോജ): 

(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് ക്ഷശകരക്ടോല്പക്ടോദനന്ധം വെര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനത്ത്  ക്ഷശരവെനികേസന
വെകുപ്പെത്ത്  വെനിവെനിധ  പദ്ധതനികേള  നടെപ്പെനിലക്ടോകനി  വെരുന.   തശറപ്പുല്കൃഷനി  വെനികേസന
പദ്ധതനി,  കേക്ടോലനിത്തശറ  സബ്സനിഡനി,  മനില്കത്ത്ടഷഡത്ത്  ടഡവെലപ്ടമനത്ത്  കപ്രക്ടോഗക്ടോന്ധം,
ഇനകഗറഡ്  ഡയറനി ടഡവെലപ്ടമനത്ത് കപ്രക്ടോഗക്ടോന്ധം,  ക്ഷശരസന്ധംഘങ്ങളക്കുള്ള ധനസഹക്ടോയന്ധം,
പക്ടോല്ഗുണനനിലവെക്ടോരന്ധം ടമചടപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള പദ്ധതനി,  ആവെശദ്യക്ടോധനിഷനിത ധനസഹക്ടോയന്ധം
എന്നശ പദ്ധതനികേളക്ടോണത്ത് പ്രധക്ടോനമക്ടോയന്ധം നടെപ്പെനിലക്ടോകനി വെരുന്നതത്ത്.  കൂടെക്ടോടത ക്ഷശരകേര്ഷകേടര
ഇഇൗ കമഖലയനില് നനിലനനിര്ത്തനിടകക്ടോണത്ത് ക്ഷശകരക്ടോല്പക്ടോദനന്ധം    വെര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനു
കവെണനി  ക്ഷശരകേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയടടെ  ടപന്ഷന്,  അവെശതക്ടോ  ടപന്ഷന്,
ചനികേനിത്സക്ടോ  ധനസഹക്ടോയന്ധം,  വെനിവെക്ടോഹ  ധനസഹക്ടോയന്ധം,  മരണക്ടോനന്തെര  ധനസഹക്ടോയന്ധം
എന്നനിവെ  നല്കേനിവെരുന.  ക്ഷശരകേര്ഷകേര്കത്ത്  സഹക്ടോയകേമക്ടോകുന്ന  വെനിധത്തനില്
കേനകേക്ടോലനി  ഇന്ഷസറന്സത്ത്,  ഫക്ടോന്ധം  യനവെല്കരണന്ധം,  കേനിടെക്ടോരനി  വെളര്ത്തല്,
സന്ധംരന്ധംഭകേ  വെനികേസന  പദ്ധതനികേള,  ബക്ടോങ്കേത്ത്  വെക്ടോയയടടെ  പലനിശയത്ത്  സബ്സനിഡനി,
ടചറുകേനിടെ  ഡയറനി  യൂണനിറകേള  എന്നനിവെ  പതനിമൂന്നക്ടോന്ധം  പഞവെത്സര  പദ്ധതനിയനില്
ആസൂത്രണന്ധം ടചയനിട്ടുണത്ത്.
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(ബനി) (i) മനില്കത്ത് ടഷഡത്ത് വെനികേസന പദ്ധതനി   (MSDP) :

ഉല്പക്ടോദനക്ഷമതയള്ള  സങ്കേരയനിനന്ധം  പശുകടള  ക്ഷശരകേര്ഷകേര്കത്ത്  ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്ന

പദ്ധതനിയക്ടോണനിതത്ത്.  ടതരടഞടുകടപ്പെട്ട ക്ഷശരകേര്ഷകേര്കത്ത്  2  പശു, 5  പശു, 10

പശു, 5  കേനിടെക്ടോരനി,  10  കേനിടെക്ടോരനി  വെടരയള്ള ഡയറനി യൂണനിറകേളകത്ത് ധനസഹക്ടോയന്ധം,

ക്ഷശരകേര്ഷകേനത്ത്  ആവെശദ്യക്ടോധനിഷനിത  സഹക്ടോയന്ധം,  കേറവെയനന്ധം,  കേക്ടോലനിടത്തക്ടോഴുത്തത്ത്

നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം,  വെനിമണ് കേദ്യക്ടോറനില് ടകേയര് കപ്രക്ടോഗക്ടോന്ധം തുടെങ്ങനിയവെ ഇഇൗ പദ്ധതനിയനില്

ഉളടപ്പെടുത്തനി നടെപ്പെനിലക്ടോകനി വെരുന. 

(ii) ഇനകഗറഡത്ത് ഡയറനി ടഡവെലപ്ടമനത്ത് കപ്രക്ടോഗക്ടോന്ധം   (IDDP) :

ഇഇൗ  പദ്ധതനിയനില്  ഉളടപ്പെടുത്തനി  2795  കേറവെപശുകടളയന്ധം  550

കേനിടെക്ടോരനികേടളയന്ധം  പുതുതക്ടോയനി  എറണക്ടോകുളന്ധം,  ടകേക്ടോലന്ധം  ജനിലകേളകത്ത്  മക്ടോത്രമക്ടോയനി

അനുവെദനിചനിട്ടുണത്ത്. 408 കേര്ഷകേര്കത്ത് വെനിവെനിധ ആവെശദ്യങ്ങളകക്ടോയനി ധനസഹക്ടോയവന്ധം

120  കേറവെയനങ്ങളക്കുന്ധം  79  ശക്ടോസശയ കേക്ടോലനിടത്തക്ടോഴുത്തുകേളക്കുന്ധം ധനസഹക്ടോയന്ധം

അനുവെദനിചനിട്ടുണത്ത്.   തശറപ്പുല്  കൃഷനി  വെനികേസന  പദ്ധതനി,  ഗക്ടോമശണ  വെനിജക്ടോന

വെദ്യക്ടോപന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുന്ധം നടെത്തനി വെരുന.  കൂടെക്ടോടത കേര്ഷകേര് ഉല്പ്പെക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്ന

പക്ടോലനിനത്ത് ഇന്ടസനശവെത്ത് നല്കേനി വെരുന.

(iii) പ്രകതദ്യകേ കേനകേക്ടോലനി വെനികേസന പദ്ധതനി:

ഉല്പക്ടോദനക്ഷമത  വെര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  കേനകേട്ടനികേള  പൂര്ണ

വെളര്ചടയത്തുന്ന  പ്രക്ടോയന്ധം  കുറച്ചുടകേക്ടോണ്ടുവെരനികേയന്ധം  പ്രസവെങ്ങളകനിടെയനിലുള്ള

കേക്ടോലടടദര്ഘദ്യന്ധം  കുറയകേയമക്ടോണത്ത്  ഇഇൗ  പദ്ധതനിയടടെ  ലക്ഷദ്യന്ധം.   2001-02  മുതല്

സന്ധംസക്ടോനക്ടോവെനിഷ്കൃത  പദ്ധതനിയനിന്  കേശഴെനില്  മൃഗസന്ധംരക്ഷണ  വെകുപ്പെനിടന

മക്ടോര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശത്തനില്   തകദ്ദേശസസയന്ധംഭരണ  സര്കക്ടോരുകേളക്ടോണത്ത്  ഇഇൗ  വെനികേസന

പദ്ധതനി നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതത്ത്.  

2016-17  വെര്ഷത്തനില്  R.K.V.Y.  (രക്ടോഷശയ  കൃഷനി  വെനികേക്ടോസത്ത്  കയക്ടോജന),

തകദ്ദേശഭരണ സക്ടോപനങ്ങള, സന്ധംസക്ടോന പദ്ധതനി എന്നനിവെയടടെ സഹക്ടോയകത്തക്ടോടടെ

എരുമക്കുട്ടനികേള ഉളടപ്പെടടെ  25778  കേനകുട്ടനികേടള ഇഇൗ പദ്ധതനിയനില് പുതുതക്ടോയനി

കചര്കക്ടോന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   കൂടെക്ടോടത  2015-16-ല്  എന്കറക്ടോള  ടചയ  19374

കേനകുട്ടനികേളക്കുള്ള രണക്ടോന്ധം വെര്ഷ സഹക്ടോയവന്ധം ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്ധം.  സന്ധംകയക്ടോജനിത പദ്ധതനി

തകദ്ദേശഭരണ സക്ടോപനങ്ങളുടടെ സഹക്ടോയകത്തക്ടോടടെ നടെപ്പെക്ടോക്കുന്ധം.
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(സനി) കകേന്ദ്ര-സന്ധംസക്ടോന സര്കക്ടോരുകേള, ത്രനിതല പഞക്ടോയത്തുകേള എന്നനിവെയടടെ
സഹകേരണകത്തക്ടോടടെ  സമഗമക്ടോയ  ക്ഷശരവെനികേസന  പദ്ധതനികേള  നടെപ്പെനില്  വെരുത്തുന്ന
കേക്ടോരദ്യന്ധം പരനിഗണനയനിലക്ടോണത്ത്. തശറപ്പുല്കൃഷനി വെനികേസന പദ്ധതനി, സമഗ ക്ഷശരവെനികേസന
പദ്ധതനി എന്നനിവെ ആരന്ധംഭനികക്ടോനുള്ള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.

ക്ഷശരകമഖലയനില്  കേറവെകക്ടോരുടടെ  ക്ഷക്ടോമന്ധം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനത്ത്  മനിനനി  ഡയറനി
യൂണനിറകേളകത്ത്  കേറവെ  യനന്ധം  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദ്ധതനി  2016-17-ല്
നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്ധം.  ഒരു ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോവെനിനത്ത് പരമക്ടോവെധനി  25000  രൂപയക്ടോണത്ത് ധനസഹക്ടോയന്ധം
ലഭനിക്കുന്നതത്ത്.  650 ഓളന്ധം കേര്ഷകേര്കക്ടോണത്ത് ഇതനിടന പ്രകയക്ടോജനന്ധം ലഭനിക്കുകേ.

 പശനിമഘട്ട കമഖല
24 (*234)    കഡക്ടോ  .   എന്ധം  .   ടകേ  .   മുനശര്   :

ശശ  .   വെനി  .   ടകേ  .   ഇബക്ടോഹനിന്ധം കുഞത്ത്   :
ശശ  .   ടകേ  .   എന്ധം  .   ഷക്ടോജനി   :
ശശ  .   ടെനി  .   എ  .   അഹമ്മദത്ത് കേബശര് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) കകേരളത്തനിലുളടപ്പെട്ട  പശനിമഘട്ട  കമഖലടയ  കേടുവെ  സന്ധംരക്ഷനിത
കമഖലയക്ടോകക്ടോനുള്ള നനിര്കദ്ദേശന്ധം പരനിഗണനയനിലുകണക്ടോ;

(ബനി)  എങ്കേനില്  വെനകമഖലകയക്ടോടെത്ത്  കചര്ന്നത്ത്  അധനിവെസനിക്കുന്ന  ജനതയന്ധം
വെനദ്യമൃഗങ്ങളുന്ധം  തമ്മനില്  ഇകപ്പെക്ടോള  നനിലനനില്ക്കുന്ന  സന്ധംഘര്ഷന്ധം  കൂടുതല്
രൂക്ഷമക്ടോകുടമന്ന കേക്ടോരദ്യന്ധം പരനിഗണനികടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ഇടലങ്കേനില്  അകക്ടോരദ്യന്ധം  കൂടെനി  പരനിഗണനിചത്ത്  അപകേടെ  സക്ടോധദ്യതകേള 
ഒഴെനിവെക്ടോകനിടകക്ടോണ്ടുള്ള ഒരു തശരുമക്ടോനത്തനിനത്ത് തയക്ടോറക്ടോകുകമക്ടോ? 

വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി (ശശ  .   ടകേ  .   രക്ടോജ): 

(എ)  കകേരളത്തനിലുളടപ്പെട്ട  പശനിമഘട്ട  കമഖലയനില്  നനിലവെനില്  ടപരനിയക്ടോര്,

പറമ്പനിക്കുളന്ധം  എന്നശ  രണത്ത്  കേടുവെക്ടോസന്ധംരക്ഷനിത  കമഖലകേളക്ടോണുള്ളതത്ത്.  പുതനിയ  കേടുവെക്ടോ

സന്ധംരക്ഷണ  കമഖലകേള  രൂപശകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നനിലവെനില്

പരനിഗണനയനിലനില.  

(ബനി & സനി) ഉത്തരന്ധം (എ) യടടെ അടെനിസക്ടോനത്തനില് ബക്ടോധകേമല.
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ഇതരസന്ധംസക്ടോന ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ ആധനികേദ്യന്ധം

25 (*235)    ടപ്രക്ടോഫ  .   ആബനിദത്ത് ഹകസന് തങ്ങള   :
ശശ  .   മഞളക്ടോന്ധംകുഴെനി അലനി   :
ശശ  .   പനി  .   ടകേ  .   കുഞക്ടോലനിക്കുട്ടനി   :
ശശ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്  ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം

എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  കേക്ടോയനികേകശഷനി  കവെണതുന്ധം  അപകേടെസക്ടോദ്ധദ്യതയള്ളതുമക്ടോയ  ടതക്ടോഴെനില്
കമഖലകേളനില്  ഇതരസന്ധംസക്ടോന  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള  ധക്ടോരക്ടോളമക്ടോയനി  ടതക്ടോഴെനിടലടുകക്ടോന്
തയക്ടോറക്ടോയനി വെരുന്നതുമൂലന്ധം തകദ്ദേശ ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള പ്രസ്തുത കമഖലകേള ഉകപക്ഷനിചത്ത്
മറത്ത്  ധനക്ടോഗമ  മക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങള  കതടുന്നതു  ടകേക്ടോണ്ടുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള  പഠനികക്ടോന്
സന്ധംവെനിധക്ടോനടമക്ടോരുക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  സന്ധംസക്ടോനത്തനിടന  കേക്ടോര്ഷനികേ,  നനിര്മ്മക്ടോണ,  ടചറുകേനിടെ  വെദ്യവെസക്ടോയ
കമഖലകേളനില് ഇതുമൂലമുണക്ടോകുന്ന സക്ടോമ്പത്തനികേ പ്രതദ്യക്ടോഘക്ടോതങ്ങള പരനികശക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ?

ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എടടക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി (ശശ  .   റനി  .   പനി  .   രക്ടോമകൃഷ്ണന്): 

(എ&ബനി)  കേക്ടോയനികേകശഷനി  കവെണതുന്ധം  അപകേടെസക്ടോദ്ധദ്യതയള്ളതുമക്ടോയ  ടതക്ടോഴെനില്
കമഖലകേളനില്  ഇതരസന്ധംസക്ടോന  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള  ധക്ടോരക്ടോളമക്ടോയനി  ടതക്ടോഴെനിടലടുകക്ടോന്
തയക്ടോറക്ടോയനി  വെരുനണത്ത്.   തകദ്ദേശടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള  പ്രസ്തുത  കമഖലകേള  പൂര്ണമക്ടോയന്ധം
ഉകപക്ഷനിച്ചു എന്നത്ത് ഇതനിനത്ത് അര്തമനില.  പുതനിയ ടതക്ടോഴെനില് കമഖലകേള ഉരുത്തനിരനിയകമ്പക്ടോള
തകദ്ദേശ  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള  അത്തരന്ധം  കമഖലകേളനികലക്കുകൂടെനി  ശദ്ധ  കകേന്ദ്രശകേരനിക്കുന്നതത്ത്
സസക്ടോഭക്ടോവെനികേമക്ടോണത്ത്.  ഇതുമൂലന്ധം  പ്രശ്നങ്ങകളക്ടോ  സക്ടോമ്പത്തനികേ  പ്രതദ്യക്ടോഘക്ടോതങ്ങകളക്ടോ
ഉണക്ടോയനിട്ടുള്ളതക്ടോയനി സര്കക്ടോരനിടന ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടനില.  ഇതത്ത് സന്ധംബനനിചത്ത് പഠനന്ധം
നടെകത്തണ  സക്ടോഹചരദ്യമുണക്ടോകുന്ന പക്ഷന്ധം  യക്തമക്ടോയ  തശരുമക്ടോനന്ധം  അകപ്പെക്ടോള
ടടകേടകക്ടോള്ളുന്നതക്ടോണത്ത്.  

ടടജക കുടെനിടവെള്ള പദ്ധതനി
26 (*236)  ശശ  .   സനി  .   എഫത്ത്  .   കതക്ടോമസത്ത് :

ശശ  .   കറക്ടോഷനി അഗസനിന് :
ശശ  .   കമക്ടോന്സത്ത്  കജക്ടോസഫത്ത് :
കഡക്ടോ  .    എന്  .    ജയരക്ടോജത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:
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(എ) കജക  കുടെനിടവെള്ള  പദ്ധതനി  നടെപ്പെക്ടോകക്ടോത്ത  ജനിലകേടള   ഉളടപ്പെടുത്തനി
ടകക്ടോണ്ടുള്ള കകേക്ടോന്ധംപ്രനിടഹന്സശവെത്ത്  ഡനിസ്ട്രേനികത്ത്  പക്ടോന്  ആരന്ധംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള
ഏതു ഘട്ടത്തനിലക്ടോണത്ത്; വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി  പ്രസ്തുത  ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസലുകേള  അടെങ്ങനിയ  വെനികദശ  നനികക്ഷപ
സഹക്ടോയത്തനിനക്ടോയള്ള  കേരടെത്ത്  പദ്ധതനി  അന്ധംഗശകേരനിക്കുകേയണക്ടോകയക്ടോ;  എത്ര  തുകേയടടെ
നനികക്ഷപത്തനിനക്ടോണത്ത് പദ്ധതനി വെനിഭക്ടോവെന ടചയനിട്ടുള്ളടതന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രസബ്ദുുത  പദ്ധതനി  എനമുതല്  പ്രക്ടോബലദ്യത്തനിടലത്തനികക്ടോനക്ടോണത്ത്
ലക്ഷദ്യമനിടുന്നതത്ത്; വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി (ശശ  .   മക്ടോതത്യു   ടെനി  .   കതക്ടോമസത്ത്): 

(എ-സനി)  ടടജക  കുടെനിടവെള്ള  പദ്ധതനി  നടെപ്പെക്ടോകക്ടോത്ത  ജനിലകേടള
ഉളടപ്പെടുത്തനിടകക്ടോണ്ടുള്ള  92  ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസലുകേള  അടെങ്ങനിയ  സമഗ  ജനിലക്ടോ  പദ്ധതനി
(സനി.ഡനി.പനി.)-യടടെ  കേരടെത്ത്  കരഖ  വെനികദശ  നനികക്ഷപ  സഹക്ടോയത്തനിനത്ത്
പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി സര്കക്ടോര് പരനികശക്ടോധനിച്ചുവെരുന.   5932.19 കകേക്ടോടെനി രൂപയള്ള
കേരടെത്ത് പദ്ധതനികേളക്ടോണത്ത് സമഗ ജനിലക്ടോ പദ്ധതനിയനില് ഉളടപ്പെടുത്തനി കകേരള വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനി
സമര്പ്പെനിചനിട്ടുള്ളതത്ത്.

സമഗ പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ ആകരക്ടോഗദ്യ സന്ധംരക്ഷണ പദ്ധതനി

27 (*237) ശശ  .   ടകേ  .   രക്ടോജന് :
ശശ  .   സനി  .   ദനിവെക്ടോകേരന് :
ശശ  .   ജനി  .   എസത്ത്  .   ജയലക്ടോല് :
ശശ  .    ഇ  .    ടെനി  .    കടെസണ് മക്ടോസര് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സമഗ പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  ആകരക്ടോഗദ്യ  സന്ധംരക്ഷണ  പദ്ധതനിയടടെ  വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള
ടവെളനിടപ്പെടുത്തുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  ആശുപത്രനികേളനിലൂടടെ  നല്കുന്ന  ടമഡനികല്
സഹക്ടോയങ്ങള എടന്തെക്ടോടകയക്ടോടണന്നത്ത് ടവെളനിടപ്പെടുത്തുകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രകൃതനികക്ഷക്ടോഭങ്ങളുന്ധം  വെനിവെനിധ  കരക്ടോഗങ്ങളുന്ധംമൂലന്ധം  ബുദ്ധനിമുട്ടത്ത്  അനുഭവെനിക്കുന്ന
പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്കത്ത്  എടന്തെക്ടോടക  സഹക്ടോയങ്ങളക്ടോണത്ത്  ഈ  പദ്ധതനിയനിലൂടടെ
നല്കുന്നടതന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;
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(ഡനി)  ഈ  പദ്ധതനിയടടെ  കേശഴെനില്  2016-17-ല്  എത്ര  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോകടള
ഉളടകക്ടോളളക്ടോനക്ടോണത്ത് ലക്ഷദ്യമനിടുന്നതത്ത്?

പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം
സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   ടകേ  .   ബക്ടോലന്):

(എ)  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്കത്ത്  സഇൗജനദ്യ  ചനികേനിത്സക്ടോ സഇൗകേരദ്യന്ധം  ലഭദ്യമക്ടോക്കുകേ എന്ന
ലക്ഷദ്യകത്തക്ടോടുകൂടെനി  ആവെനിഷ്കരനികടപ്പെട്ട  പദ്ധതനിയക്ടോണത്ത്  സമഗ  ആകരക്ടോഗദ്യ  സുരക്ഷക്ടോ
പദ്ധതനി.  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭക്ടോഗത്തനിടല ജനവെനിഭക്ടോഗങ്ങളകത്ത് സമ്പൂര്ണ ആകരക്ടോഗദ്യസുരക്ഷ
ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്നതനികലകക്ടോയനി  സമഗ  ആകരക്ടോഗദ്യ  സുരക്ഷക്ടോ  പദ്ധതനിയനില്
ബനി.പനി.എല്./എ.പനി.എല്.  കഭദമകനദ്യ  10000  രൂപ  വെടരയള്ള  ചനികേനിത്സക്ടോ  ടചലവെത്ത്
നല്കേനിവെരുന.   ബനി.പനി.എല്.  വെനിഭക്ടോഗങ്ങളകത്ത്  10,000  രൂപയനില്  കൂടുതലുള്ള
ചനികേനിത്സക്ടോ ടചലവന്ധം നല്കേനി വെരുന.  ആയതത്ത്  സന്ധംബനനിചത്ത്  സര്കക്ടോര് ഉത്തരവകേളുന്ധം
മക്ടോര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്ധം അനുബനന്ധം 1 ആയനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി) ജനിലക്ടോ ടമഡനികല് ഓഫശസര്മക്ടോര് മുകഖന ജനിലക്ടോ, തക്ടോലൂകത്ത് ആശുപത്രനികേള,
പനി.എചത്ത്.സനി./സനി.എചത്ത്.സനി.-കേള  എന്നനിവെയത്ത്  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭക്ടോഗന്ധം  പ്രക്ടോതനിനനിധദ്യന്ധം
കേണകനിടലടുത്തത്ത്  ബഡ്ജറത്ത്  തുകേയത്ത്  ആനുപക്ടോതനികേമക്ടോയനി  ഫണത്ത്  മുന്കൂറക്ടോയനി
അനുവെദനിച്ചുവെരുന.  കൂടെക്ടോടത വെനിദഗ്ദ്ധ ചനികേനിത്സയക്ടോയനി സര്കക്ടോര് ടമഡനികല് കകേക്ടോകളജത്ത്
കഹക്ടോസ്പെനിറലുകേള,  റശജനിയണല്  കേദ്യക്ടോന്സര്  ടസനര്,  എസത്ത്.സനി.ടെനി.,  എസത്ത്.എ.ടെനി.,
പരനിയക്ടോരന്ധം  ടമഡനികല്  കകേക്ടോകളജത്ത്,  മലബക്ടോര്  കേദ്യക്ടോന്സര്  ടസനര്,  റശജനിയണല്
ഇന്സനിറബട്ടത്ത്  ഓഫത്ത്  ഓഫത്ത് തക്ടോല്കമക്ടോളജനി  എന്നനിവെയന്ധം  ബഡ്ജറത്ത്  വെനിഹനിതത്തനിനത്ത്
ആനുപക്ടോതനികേമക്ടോയനി മുന്കൂറക്ടോയനി ഫണത്ത് അനുവെദനിച്ചുവെരുന.

(സനി)  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപ്പെത്ത് മനനിയടടെ ദുരനിതക്ടോശസക്ടോസ നനിധനിയനില് നനിനന്ധം
പ്രകൃതനികക്ഷക്ടോഭന്ധംമൂലന്ധം  ദുരനിതമനുഭവെനിക്കുന്ന  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭക്ടോഗകക്ടോര്കത്ത്  റവെനബ
അധനികേക്ടോരനികേളുടടെ  കരഖക്ടോമൂലമുള്ള  സനിതനിവെനിവെര  കേണകനിടനയന്ധം
സക്ടോക്ഷദ്യപത്രത്തനിടനയന്ധം  അടെനിസക്ടോനത്തനില്  28-10-2013-ടല  സ.ഉ.(ടടകേ)
86/13/പജപവെവെനിവെ,  3-4-2013-ടല  സ.ഉ.(ടടകേ)  32/13/പജപവെവെനിവെ  (പകേര്പ്പുകേള
അനുബനന്ധം  2,  3  ആയനി കചര്ക്കുന*)  പ്രകേക്ടോരവന്ധം  ധനസഹക്ടോയന്ധം അനുവെദനിച്ചുവെരുന.
വെനിവെനിധകരക്ടോഗന്ധംമൂലന്ധം  ദുരനിതമനുഭവെനിക്കുന്ന  ടെനി  വെനിഭക്ടോഗകക്ടോര്കത്ത്  വെനിദഗ്ദ്ധ  ചനികേനിത്സയക്ടോയനി
ബനി.പനി.എല്./എ.പനി.എല്.  കഭദമകനദ്യ  10,000  രൂപ വെടര ചനികേനിത്സക്ടോ ടചലവെത്ത് നല്കേനി
വെരുന.  എന്നക്ടോല്  ബനി.പനി.എല്.  വെനിഭക്ടോഗകക്ടോര്കത്ത്  ചനികേനിത്സക്ടോ  ടചലവെത്ത്  സര്കക്ടോര്
ആശുപത്രനികേളനില് സഇൗജനദ്യ നനിരകനില് നല്കേനി വെരുനണത്ത്. 

* ടടലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്
*
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(ഡനി)  2016-17-ല്  ഇഇൗ  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  അര്ഹരക്ടോയ  എലക്ടോ
പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോടരയന്ധം ഉളടപ്പെടുത്തുവെക്ടോനക്ടോണത്ത് ലക്ഷദ്യമനിട്ടനിട്ടുള്ളതത്ത്.

 സക്ടോഹനിതദ്യ-സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ സക്ടോപനങ്ങള 
28 (*238)      ശശ  .   ടകേ  .   വെനി  .   അബ്ദുള ഖക്ടോദര്   :

ശശ  .   എ  .   എന്  .   ഷന്ധംസശര്   :
ശശ  .   ടകേ  .   ടജ  .   മക്ടോക്സൈനി   :
ശശ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദശപത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) സന്ധംസക്ടോന സര്കക്ടോരനിനത്ത് കേശഴെനിലുള്ള സക്ടോഹനിതദ്യ സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ സക്ടോപനങ്ങള
ഏടതക്ടോടകടയനന്ധം അവെയടടെ ലക്ഷദ്യങ്ങടളടന്തെക്ടോടകടയനന്ധം അറനിയനികക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ജനക്ടോധനിപതദ്യകമത്തനിനത്ത് അനനിവെക്ടോരദ്യമക്ടോയ സക്ടോമുദക്ടോയനികേ സക്ടോമൂഹദ്യ അകഭദന്ധം
പരനികപക്ടോഷനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനത്ത് ഇഇൗ സക്ടോപനങ്ങളകത്ത് എടുത്തു പറയത്തക പങ്കുവെഹനികക്ടോന്
സക്ടോധനികക്ടോടത  കപക്ടോയതനിടന  കേക്ടോരണന്ധം  വെനിലയനിരുത്തനി  അതു  പരനിഹരനികക്ടോന്  ശമന്ധം
ഉണക്ടോകുകമക്ടോടയന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഓണന്ധം  കപക്ടോലുള്ള  കദശശകയക്ടോത്സവെങ്ങടളയന്ധം  സക്ടോമൂഹദ്യ
പരനിഷ്കര്ത്തക്ടോകടളയന്ധം  നകവെക്ടോതക്ടോന  നക്ടോയകേടരയന്ധം  അവെര്  സക്ടോപനിച
പ്രസക്ടോനങ്ങടളയന്ധം  മറന്ധം  സക്ടോമുദക്ടോയനികേ  വെര്ഗ്ഗശയ  കചരനിതനിരനിവെനിനത്ത്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്ന
വെദ്യക്തനികേടള  ആശയപരമക്ടോയനി  കനരനിടെക്ടോന്  തകവെനിധന്ധം  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  സക്ടോപനങ്ങടള
മക്ടോറനിടയടുകക്ടോന് കവെണ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം
സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   ടകേ  .   ബക്ടോലന്):

(എ) അനുബനമക്ടോയനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  മകതതര  സന്ധംസക്ടോരന്ധം  അനുവെര്ത്തനിച്ചുകപക്ടോരുന്ന  നമ്മുടടെ  സമൂഹടത്ത
അതനിടന  അര്തവെദ്യക്ടോപ്തനി  മുഴുവെന്  ഉളടകക്ടോള്ളുന്ന  രശതനിയനില്  ടവെല്ലുവെനിളനികേടള
കനരനിടെക്ടോന് പ്രക്ടോപ്തമക്ടോക്കുന്നതനിനുന്ധം സക്ടോഹനിതദ്യ സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ സക്ടോപനങ്ങടള മുകന്നക്ടോട്ടു
ടകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുന്നതനിനുമക്ടോണത്ത് സര്കക്ടോര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതത്ത്.  ജനക്ടോധനിപതദ്യ കമത്തനിനത്ത്
അനനിവെക്ടോരദ്യമക്ടോയ  സക്ടോമുദക്ടോയനികേ  സക്ടോമൂഹദ്യ  അകഭദന്ധം  പരനികപക്ടോഷനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന്ധം

* ടടലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്.
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മക്ടോനവെനികേതയന്ധം  നകവെക്ടോതക്ടോന  മൂലദ്യങ്ങളക്കുടമതനിടര  പ്രതനികലക്ടോമ  ശക്തനികേള
നടെത്തുന്ന  കേടെന്നക്ടോകമണന്ധം  പ്രതനികരക്ടോധനികക്ടോന്  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  സക്ടോപനങ്ങള
മുന്ടടകേടയടുത്തത്ത്  പ്രവെര്ത്തനിചത്ത്  തുടെങ്ങനിയനിട്ടുണത്ത്.   അതനിടന  ആദദ്യ  പടെനിയക്ടോണത്ത്
നമുകത്ത്  ജക്ടോതനികയക്ടോ  മതകമക്ടോ  ഇല  എന്ന  പ്രഖദ്യക്ടോതമക്ടോയ  ശശനക്ടോരക്ടോയണ
ഗുരുവെനിളന്ധംബരത്തനിടന  നൂറക്ടോന്ധം  വെക്ടോര്ഷനികേന്ധം  വെനിവെനിധ  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  സക്ടോപനങ്ങടള
ഉളടപ്പെടുത്തനി  ആകഘക്ടോഷനികക്ടോന്  സര്കക്ടോര്  മുന്കേയടുത്തതത്ത്.  ഇഇൗ  പരനിപക്ടോടെനി
സന്ധംസക്ടോനടമക്ടോട്ടക്ടോടകേ  ചുരുങ്ങനിയതത്ത്  6000  സലങ്ങളനിടലങ്കേനിലുന്ധം
സന്ധംഘടെനിപ്പെനികടപ്പെടുന്നതക്ടോണത്ത്.  

സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവെകുപ്പെനിനത്ത്  കേശഴെനില്  വെനിവെനിധ  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  സക്ടോപനങ്ങള/
സന്ധംഘടെനകേടള ഉളടപ്പെടുത്തനി നടെത്തുന്ന ഏതു പരനിപക്ടോടെനിയനിലുന്ധം ജക്ടോതനി-മത-ലനിന്ധംഗ
കഭദമകനദ്യ  ആളകക്ടോര്  പടങ്കേടുക്കുകേയന്ധം  ആളകക്ടോടര  പടങ്കേടുപ്പെനിക്കുകേയന്ധം
ടചയ്യുനണത്ത്.  സമഗമക്ടോയ  സക്ടോമൂഹദ്യവെനികേസനന്ധം  ലക്ഷദ്യമക്ടോകനി  സക്ടോഹനിതദ്യ  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ
സക്ടോപനങ്ങടള  സജ്ജമക്ടോക്കുകേ  എന്നതത്ത്  ഇഇൗ  സര്കക്ടോരനിടന ഉകദ്ദേശദ്യലക്ഷദ്യങ്ങളനില്
ഒന്നക്ടോണത്ത്.  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  സക്ടോപനങ്ങള  സമൂഹത്തനിടന  അടെനിത്തട്ടനികലകത്ത്
ഇറങ്ങനിടചന്നത്ത്  സക്ടോമുദക്ടോയനികേ  സക്ടോമൂഹദ്യ  അകഭദന്ധം  പരനികപക്ടോഷനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  ഇഇൗ
നക്ടോട്ടനിടല ഓകരക്ടോ  സക്ടോധക്ടോരണകക്ടോരടനയന്ധം അഭനിലക്ടോഷങ്ങളടകക്ടോത്തു പ്രവെര്ത്തനന്ധം
നടെത്തുന്നതനിനുമുള്ള മക്ടോര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കുന്നതക്ടോണത്ത്.

(സനി)  മക്ടോനവെനികേതയന്ധം  നകവെക്ടോതക്ടോന  മൂലദ്യങ്ങളക്കുടമതനിടര  പ്രതനികലക്ടോമ
ശക്തനികേള  നടെത്തുന്ന  കേടെന്നക്ടോകമണന്ധം  പ്രതനികരക്ടോധനികക്ടോന്  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ
സക്ടോപനങ്ങള  മുന്ടടകേടയടുത്തത്ത്  പ്രവെര്ത്തനിചത്ത്  തുടെങ്ങനിയനിട്ടുണത്ത്.   സമൂഹത്തനിടന
തക്ടോടഴെത്തട്ടനിലുള്ള  ജനവെനിഭക്ടോഗങ്ങളനില്  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേമക്ടോയ  ഉന്നതനി  വെളര്ത്തനി
സക്ടോമ ബ്ദുുദക്ടോയനികേ  വെര്ഗ്ഗശയ കചരനിതനിരനിവെത്ത്  ഒരളവെത്ത്  വെടര  കുറയന്നതനിനുന്ധം  'ജക്ടോതനിയനിലക്ടോ
വെനിളന്ധംബരന്ധം'  വെക്ടോര്ഷനികേന്ധം  കപക്ടോലുള്ള  ആകഘക്ടോഷന്ധം  കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന്ധം
നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.  നകവെക്ടോതക്ടോന മൂലദ്യങ്ങളുടടെ വെശടണടുപ്പെനിനുന്ധം ചരനിത്ര
തമസരണടത്ത  പ്രതനികരക്ടോധനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  വെനിവെനിധ  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  സക്ടോഹനിതദ്യ
സക്ടോപനങ്ങള ഫലപ്രദമക്ടോയ കേര്മ്മപരനിപക്ടോടെനികേള ആവെനിഷ്കരനിച്ചുവെരുന.

കപക്ടോകക്സൈക്ടോ കകേസത്ത്

29 (*239) ശശ  .   പനി  .   വെനി  .   അന്വെര് :
ശശ  .   ടകേ  .  കുഞനിരക്ടോമന് :
ശശ. ബനി. ഡനി. കദവെസ്സനി :
ശശമതനി വെശണക്ടോ കജക്ടോര്ജ്ജത്ത് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോനടത്ത  ആദനിവെക്ടോസനി  വെനിഭക്ടോഗങ്ങളനില്  കഗക്ടോത്രക്ടോചക്ടോര  പ്രകേക്ടോരന്ധം
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പ്രക്ടോയപൂര്ത്തനിയക്ടോകേക്ടോത്തവെര്  തമ്മനില്  വെനിവെക്ടോഹന്ധം  കേഴെനിചതുമൂലന്ധം  നനിരവെധനി  കപര്
'കപക്ടോകക്സൈക്ടോ'  കകേസ്സുകേളനില്ടപ്പെട്ടത്ത്  വെനിചക്ടോരണ  കനരനിടുനണത്ത്  എന്നതത്ത് ശദ്ധയനില്
ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഇത്തരന്ധം  കകേസ്സുകേളനില്ടപട്ടത്ത്  മക്ടോതക്ടോപനിതക്ടോകള  ജയനിലനില്
അടെയടപ്പെടുന്നതുമൂലന്ധം  ഇവെരുടടെ  കുട്ടനികേള  അനക്ടോഥമക്ടോകുന്നതക്ടോയനി
ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  എങ്കേനില്  ഈ  കുട്ടനികേടള  സന്ധംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനത്ത്  എടന്തെലക്ടോന്ധം
നടെപടെനികേളക്ടോണത്ത് സസശകേരനികക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നടതന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി) കപക്ടോകക്സൈക്ടോ നനിയമടത്തക്കുറനിചത്ത് ആദനിവെക്ടോസനികേളകനിടെയനില് വെദ്യക്ടോപകേമക്ടോയ
പ്രചരണവന്ധം  കബക്ടോധവെത്കരണവന്ധം  നടെത്തുന്നതനിനത്ത്  എടന്തെലക്ടോന്ധം  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിക്കുടമനന്ധം  ഇതനിനക്ടോയനി  കടബല്  ടപ്രക്ടോകമക്ടോട്ടര്മക്ടോരുടടെ  കസവെനന്ധം
പ്രകയക്ടോജനടപ്പെടുത്തുകമക്ടോ എനന്ധം ടവെളനിടപ്പെടുത്തക്ടോകമക്ടോ?

പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം
സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   ടകേ  .   ബക്ടോലന്): 

(എ) ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി & സനി) ഇല.

(ഡനി) കപക്ടോകക്സൈക്ടോ നനിയമടത്തക്കുറനിചത്ത് ആദനിവെക്ടോസനികേളകനിടെയനില് വെദ്യക്ടോപകേമക്ടോയ
പ്രചരണവന്ധം  കബക്ടോധവെല്കരണവന്ധം  നടെത്തുന്നതനിനത്ത്  ഉഇൗരുകൂട്ട  കയക്ടോഗങ്ങളുന്ധം
ടസമനിനക്ടോറുകേളുന്ധം  കൂടുകമ്പക്ടോള  ടടടബല്  എക്സൈത്ത്ടറന്ഷന്  ഓഫശസര്മക്ടോര്
നനിയമടത്തക്കുറനിചത്ത്  കക്ടോസ്സുകേള നല്കേക്ടോറുണത്ത്.   കൂടെക്ടോടത ഉഇൗരുകൂട്ട ടസമനിനക്ടോറുകേള
സന്ധംഘടെനിപ്പെനിക്കുകമ്പക്ടോള  ടെനി  വെനിഷയടത്ത  ആസ്പെദമക്ടോകനി  പ്രകതദ്യകേ  അവെകബക്ടോധ
കക്ടോസുകേള സന്ധംഘടെനിപ്പെനികക്ടോറുണത്ത്. കൂടെക്ടോടത പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ ടപ്രക്ടോകമക്ടോട്ടര്മക്ടോരുടടെയന്ധം സക്ടോമൂഹനികേ
പ്രവെര്ത്തകേരുടടെയന്ധം കസവെനന്ധം പ്രകയക്ടോജനടപ്പെടുത്തനി വെദ്യക്ടോപകേമക്ടോയ പ്രചരണവന്ധം നടെത്തനി
വെരുനണത്ത്.   മഹനിളക്ടോ  സമഖദ്യ  കപക്ടോലുള്ള  സന്നദ്ധ  സന്ധംഘടെനകേളുന്ധം  ടെനി  വെനിഷയത്തനില്
കബക്ടോധവെത്കേരണ പരനിപക്ടോടെനികേള നടെത്തനി വെരുനണത്ത്.

സസയന്ധം ടതക്ടോഴെനില് പദ്ധതനിയന്ധം ടടവെദഗ്ദ്ധദ്യ പരനിശശലനപരനിപക്ടോടെനിയന്ധം

30(*240) ശശ  .   എ  .   പ്രദശപ്കുമക്ടോര് :
ശശ  .   മുരളനി ടപരുടനലനി :
ശശ  .   എസത്ത്  .   രക്ടോകജന്ദ്രന് :
ശശ  .    ടകേ  .    ആന്സലന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:
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(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  യവെജനങ്ങളകക്ടോയനി  സസയന്ധം  ടതക്ടോഴെനില്
പദ്ധതനിയന്ധം കവെദഗ്ദ്ധദ്യ പരനിശശലനപരനിപക്ടോടെനിയന്ധം നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  സസയന്ധം  ടതക്ടോഴെനില്  സന്ധംരന്ധംഭന്ധം  തുടെങ്ങുന്നതനിനുള്ള  സഹക്ടോയന്ധം  ലഭനിക്കുന്നതനിനത്ത്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള എടന്തെക്ടോടകയക്ടോടണന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  യവെക്ടോകളകത്ത്  പക്ടോരക്ടോടമഡനികല്,  നഴനിന്ധംഗത്ത്  കകേക്ടോഴ്സുകേളനികലയന്ധം
ഐ.ടെനി.ഐ.  യമക്ടോയനി ബനടപ്പെട്ട ടപ്രക്ടോഫഷണല് കകേക്ടോഴ്സുകേളനികലയന്ധം പ്രകവെശനത്തനിനുള്ള
പരനിശശലനന്ധം  നല്കുന്നതത്ത്  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിയനില്  ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇടലങ്കേനില്
ഉളടപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  ഉന്നത  വെനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസമുള്ള  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  ഉകദദ്യക്ടോഗക്ടോര്തനികേളകത്ത്
സന്ധംസക്ടോനത്തനിനു പുറത്തുന്ധം വെനികദശത്തുന്ധം കജക്ടോലനിക്കുള്ള അവെസരങ്ങള ലഭദ്യമക്ടോകുന്നതനിനത്ത്
സഹക്ടോയന്ധം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  പദ്ധതനി  നനിലവെനിലുകണക്ടോ;  ഇടലങ്കേനില്  ഇതനിനുള്ള  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ? 

പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   ടകേ  .   ബക്ടോലന്): 

(എ)  ഉണത്ത്.  2013-14 വെര്ഷന്ധം സസയന്ധം ടതക്ടോഴെനില് പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന്ധം 311.03 ലക്ഷന്ധം
രൂപ  ടചലവെഴെനിചത്ത്  590  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  യവെതശയവെക്ടോകളകത്ത്  സസയന്ധം  ടതക്ടോഴെനില്  സന്ധംരന്ധംഭന്ധം
തുടെങ്ങുന്നതനിനത്ത് ധനസഹക്ടോയന്ധം അനുവെദനിച്ചു.  

2015-16  വെര്ഷന്ധം  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിയനില്  ഉളടപ്പെടുത്തനി  188.80  ലക്ഷന്ധം  രൂപ
ടചലവെഴെനിചത്ത്  724  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  യവെതശയവെക്ടോകളകത്ത്  സസയന്ധം  ടതക്ടോഴെനില്  സന്ധംരന്ധംഭന്ധം
ആരന്ധംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോകനി.

2016-17  വെര്ഷന്ധം പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ യവെക്ടോകളകത്ത് സസയന്ധം ടതക്ടോഴെനിലനിനുന്ധം ടടനപുണദ്യ
വെനികേസന  പരനിശശലനത്തനിനുമക്ടോയനി  500.00  ലക്ഷന്ധം  രൂപ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.
പ്രസ്തുത പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതനിടന പ്രക്ടോരന്ധംഭ ഘട്ടത്തനിലക്ടോണത്ത്.  

ടനട്ടൂര് ടടെകനികല് ടടയനിനനിന്ധംഗത്ത് ഫഇൗകണഷന്,  ടകേല്കടക്ടോണ്,  ടസനര് കഫക്ടോര്
ബകയക്ടോ  കപക്ടോളനിമര്  സയന്സത്ത്  ആനത്ത്  ടടെകകക്ടോളജനി,  ഇലകകക്ടോണനിക്സൈത്ത്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്
ഓഫത്ത് ഇന്തെദ്യക്ടോ ലനിമനിറഡത്ത്, ഇന്സനിറബട്ടത്ത് ഓഫത്ത് കഹക്ടോട്ടല് മക്ടോകനജത്ത് ടമനത്ത് ആനത്ത് കേക്ടോററനിന്ധംഗത്ത്
ടടെകകക്ടോളജനി,  കേനിന്ഫയടടെ  അപ്പെക്ടോരല്  ടടയനിനനിന്ധംഗത്ത്  ടസനര്,  ഗവെ.  ആയര്കവെദ
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കകേക്ടോകളജത്ത്,  പ്രശ-റനിക്രൂട്ടത്ത് ടമനത്ത്  ടടയനിനനിന്ധംഗത്ത്  ടസനര്  എന്നനിവെനിടെങ്ങളനില്  ടതക്ടോഴെനില്
പരനിശശലനന്ധം നല്കേനി വെരുന.

(ബനി)  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  യവെക്ടോകളനിടല  ടതക്ടോഴെനിലനിലക്ടോയ്മ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുന്ധം
ഉപജശവെന  മക്ടോര്ഗ്ഗത്തനിനുന്ധം  കവെണനി  സസയന്ധം  ടതക്ടോഴെനില്  സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം  വെഴെനി  സഹക്ടോയന്ധം
നല്കുകേ എന്നതക്ടോണത്ത് ലക്ഷദ്യമനിട്ടനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  ഇതുവെഴെനി പരമക്ടോവെധനി  1.5  ലക്ഷന്ധം രൂപ
ധനസഹക്ടോയന്ധം നല്കുന.  50% ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോകള സശകേള ആയനിരനിക്കുന്ധം.  അനക്ടോഥര്,
വെനിധവെകേള,  അവെനിവെക്ടോഹനിതരക്ടോയ  അമ്മമക്ടോര്,  സശകേള  ഗൃഹനക്ടോഥയക്ടോയള്ള  കുടുന്ധംബന്ധം
എന്നനിവെര്കത്ത് മുന്ഗണന നല്കുന്നതക്ടോണത്ത്.

എസത്ത്.എസത്ത്.എല്.സനി.-വെടര  വെനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  കയക്ടോഗദ്യതയള്ള  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ
യവെതശയവെക്ടോകളകത്ത്  അകപക്ഷനികക്ടോവന്നതക്ടോണത്ത്.   അകപക്ഷകേടന  വെക്ടോര്ഷനികേ
വെരുമക്ടോനന്ധം 50,000 രൂപയനില് കേവെനിയരുതത്ത്. പ്രകതദ്യകേ ദുര്ബല കഗക്ടോത്ര വെനിഭക്ടോഗങ്ങളക്കുന്ധം
പ്രകതദ്യകേ പരനിഗണന അര്ഹനിക്കുന്ന മലപണക്ടോരന്ധം,  അരനക്ടോടെന് തുടെങ്ങനിയ പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിഭക്ടോഗങ്ങളക്കുന്ധം വെനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ കയക്ടോഗദ്യത 8 -ാംകക്ടോസ്സുന്ധം പ്രക്ടോയപരനിധനി 18-45 ഉന്ധം ആണത്ത്.

വെനിശദവെനിവെരന്ധം അനുബനന്ധം 1 ആയനി കചര്ക്കുന.*

(സനി) ഉണത്ത്.  

പ്രശസമക്ടോയ  പരനിശശലന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  പക്ടോരക്ടോടമഡനികല്,  നഴനിന്ധംഗത്ത്
കകേക്ടോഴ്സുകേളനികലക്കുന്ധം ടഎ.റനി.ടഎ.യമക്ടോയനി ബനടപ്പെട്ട  ടപ്രക്ടോഫഷണല് കകേക്ടോഴ്സുകേളനികലക്കുന്ധം
പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ യവെക്ടോകളകത്ത് പരനിശശലനന്ധം നല്കുന്നതനിനത്ത്  ധനസഹക്ടോയന്ധം അനുവെദനിക്കുന.
ടപ്രക്ടോഫഷണല് കകേക്ടോഴ്സുകേളനികലയത്ത് പ്രകവെശനന്ധം ലഭനിക്കുന്നതനിനത്ത് എന്ടന്സത്ത് കകേക്ടോചനിന്ധംഗത്ത്
നല്കുനണത്ത്.  കൂടെക്ടോടത  പക്ടോരക്ടോടമഡനികല്  കകേക്ടോഴനിനത്ത്  പ്രകവെശനന്ധം  ലഭനിച
വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളകത്ത്  സര്കക്ടോര്  അനുമതനികത്ത്  വെനികധയമക്ടോയനി  ധനസഹക്ടോയന്ധം
നല്കുനണത്ത്.

വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം അനുബനന്ധം 2 ആയനി കചര്ക്കുന.*

(ഡനി)  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയത്ത്  സഹക്ടോയന്ധം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  പദ്ധതനി
നനിലവെനിലുണത്ത്.  

* ടടലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്
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(ii) നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടെക്ടോത്ത കചക്ടോദദ്യങ്ങളുടടെ ഉത്തരങ്ങള

വെനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ ആനുകൂലദ്യന്ധം
1  (1812)  ശശ  .    പനി  .    ടകേ  .    ശശനി :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) കേഴെനിഞ യ.ഡനി.എഫത്ത് ഭരണകേക്ടോലത്തത്ത് ഓകരക്ടോ വെര്ഷവന്ധം പട്ടനികേജക്ടോതനി /
പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭക്ടോഗന്ധം,  പനികന്നക്ടോക  വെനിഭക്ടോഗന്ധം  ഉളടപ്പെടടെയള്ള  വെനിഭക്ടോഗങ്ങളകത്ത്
നല്കേനിയ  വെനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  ആനുകൂലദ്യങ്ങള  എത്ര  എന്നത്ത്  ഒക്ടോകരക്ടോ  വെനിഭക്ടോഗന്ധം  തനിരനിചത്ത്
വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  യ.ഡനി.എഫത്ത്.  സര്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരടമക്ടോഴെനിയകമ്പക്ടോള ഇവെര്കത്ത് ഓകരക്ടോ
വെനിഭക്ടോഗത്തനിനുന്ധം ടകേക്ടോടുകകണനിയനിരുന്ന കുടെനിശനികേ (ഇനന്ധം തനിരനിചത്ത്) വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇഇൗ  സര്കക്ടോര്  മുന്  കുടെനിശനികേ  നലനികയക്ടോ,  എങ്കേനില്  എത്ര  തുകേ
ഇതനിനക്ടോയനി വെനിനനികയക്ടോഗനിച്ചു എന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  വെനിഭക്ടോഗങ്ങളനിടല  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുടടെ  ഉന്നമനത്തനിനുന്ധം
വെനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  പുകരക്ടോഗതനിക്കുമക്ടോയനി  സര്കക്ടോര്  എന്തു  നടെപടെനികേള  പുതുതക്ടോയനി
തുടെങ്ങക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന എനന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 
(എ)  കേഴെനിഞ  യ.ഡനി.എഫത്ത്.  ഭരണകേക്ടോലത്തത്ത്

പട്ടനികേജക്ടോതനി/പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ/പനികന്നക്ടോക  വെനിഭക്ടോഗങ്ങളകത്ത്  നല്കേനിയ  വെനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ
ആനുകൂലദ്യങ്ങള അനുബനമക്ടോയനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  എസത്ത്. സനി. - 26.30 കകേക്ടോടെനി
 എസത്ത്. ടെനി. - കുടെനിശനികേ ഇല.
ഒ.ഇ.സനി. - 116.60 കകേക്ടോടെനി
എസത്ത്.ഇ.ബനി.സനി . - 30.38 കകേക്ടോടെനി
ഒ.ബനി.സനി. - 16.06 കകേക്ടോടെനി

ആടകേ - 189.34 കകേക്ടോടെനി 

(സനി)  നല്കേനി.

എസത്ത്.സനി.  വെനിഭക്ടോഗത്തനിടല  കുടെനിശനികേ  പൂര്ണമക്ടോയന്ധം  നല്കേനി.  ഒ.ഇ.സനി/
എസത്ത്.ഇ.ബനി.സനി/ഒ.ബനിസനി വെനിഭക്ടോഗത്തനില് 120 കകേക്ടോടെനി രൂപ നല്കേനി.

* ടടലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്.
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(ഡനി)  പ്രസ്തുത  വെനിഭക്ടോഗങ്ങളനിടല  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുടടെ  ഉന്നമനത്തനിനുന്ധം
വെനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  പുകരക്ടോഗതനിക്കുന്ധം  ഉതകുന്ന  പദ്ധതനികേള  ഇകപ്പെക്ടോള  നനിലവെനിലുണത്ത്.
കൂടുതല്  പദ്ധതനികേള  ആവെശദ്യമുടണന  കതക്ടോനന്നപക്ഷന്ധം  ഇകക്ടോരദ്യത്തനില്
ആവെശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.

സര്കക്ടോരനില്നനിനന്ധം ഗക്ടോനത്ത് വെക്ടോങ്ങനി പഠനിക്കുന്ന വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേള

2  (1813) ശശ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സര്കക്ടോരനില്നനിനന്ധം  യഥക്ടോസമയങ്ങളനില്  ഫണത്ത്  അനുവെദനിയക്ടോത്തതുമൂലന്ധം
വെനിവെനിധ വെനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  സക്ടോപനങ്ങളനില്  ഗക്ടോനത്ത്  വെക്ടോങ്ങനി  പഠനിക്കുന്ന  മനിടുകരക്ടോയ
പക്ടോവെടപ്പെട്ട പട്ടനികേജക്ടോതനി/പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളകത്ത് പഠനിത്തവന്ധം, കഹക്ടോസലുകേളനിടല
തക്ടോമസവന്ധം  മറന്ധം  മുടെങ്ങുന്നതക്ടോയള്ള  വെക്ടോര്ത്ത  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  ഉടണങ്കേനില്
ഇതനിടനതനിടര എടന്തെലക്ടോന്ധം നടെപടെനികേള സസശകേരനികക്ടോനക്ടോകുടമന്നത്ത് വെനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുടടെ  വെനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ ഉന്നമനത്തനിനക്ടോയനി  പുതനിയ
എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലക്ടോകക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണക്ടോ; വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഗക്ടോനവെക്ടോങ്ങനി  പഠനിക്കുന്ന  എത്ര  കുട്ടനികേള  കകേരളത്തനില്  വെനിവെനിധ
വെനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  സക്ടോപനങ്ങളനില്  പഠനിയന  ;  അതനില്  ആണ്കുട്ടനികേള  എത്ര;
ടപണ്കുട്ടനികേള എത്രടയന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  പട്ടനികേജക്ടോതനി:  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടനില.  സക്ടോപനന്ധം  ടകയനിന്ധം  ടചയ
അഡശഷണല്  ജനിലക്ടോ  ആഫശസര്  അന്ധംഗശകേക്ടോരന്ധം  നല്കേനിയ  എലക്ടോ  ടകയനിമുകേളുന്ധം
തക്ടോമസന്ധം വെരുത്തക്ടോടത വെനിതരണന്ധം ടചയ്യുനണത്ത്.

പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗന്ധം: ഇല. ബക്ടോധകേമല.

(ബനി) പട്ടനികേജക്ടോതനി

വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുടടെ  വെനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  ഉന്നമനത്തനിനക്ടോയനി  'പഠനമുറനി'
നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഒരു  പുതനിയ  പദ്ധതനി  ആവെനിഷ്കരനിച്ചു  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുവെക്ടോന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  120  ചതുരശ  അടെനി  വെനിസശര്ണമുള്ള  പഠനമുറനിയനില്  ഫര്ണനിചര്,
കേമ്പബട്ടര്,  ഇലകനിഫനികകഷന് എന്നനിവെ ഒരുക്കുന്നതക്ടോണത്ത് ഇഇൗ പദ്ധതനി. 2  ലക്ഷന്ധം
രൂപ ടചലവെനിലക്ടോയനിരനിക്കുന്ധം പഠനമുറനി നനിര്മ്മനിച്ചു നല്കുകേ. 
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(സനി) പട്ടനികേജക്ടോതനി: 

കപക്ടോസത്ത്ടമടനികേത്ത്  വെനിഭക്ടോഗത്തനില്  2016-17  അദ്ധദ്യക്ടോയനവെര്ഷന്ധം  പഠനിക്കുന്ന
വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുടടെ എണന്ധം

ആണ്  - 90422       ടപണ് - 137732

പ്രശടമടനികേത്ത് വെനിഭക്ടോഗത്തനില് പഠനിക്കുന്ന വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുടടെ എണന്ധം

ആണ് - 197252     ടപണ് - 207625

നഴറനി  സ്കൂള  വെനിഭക്ടോഗത്തനില്  പഠനിക്കുന്ന  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനിഭക്ടോഗ  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുടടെ
എണന്ധം

ആണ് -1154       ടപണ് - 1188

പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗന്ധം

2016-17  അദ്ധദ്യയനവെര്ഷന്ധം  കപക്ടോസത്ത്ടമടനികേത്ത്  തലത്തനില്  7396
ടപണ്കുട്ടനികേളുന്ധം  5216  ആണ്കുട്ടനികേളുന്ധം വെനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസക്ടോനുകൂലദ്യന്ധം  കനടെനി  അദ്ധദ്യയനന്ധം
തുടെരുനണത്ത്.  പ്രശ-ടമടെനികേത്ത്  തലത്തനില്  36129  ടപണ്കുട്ടനികേളുന്ധം  34408
ആണ്കുട്ടനികേളുന്ധം ആനുകൂലദ്യന്ധം ടടകേപ്പെറനണത്ത്.

പഠനമുറനി സഹക്ടോയ പദ്ധതനി

3 (1814) ശശ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമക്ടോര് :
ശശ  .   വെനി  .   പനി  .   സജശന്ദ്രന് :
ശശ  .   ഐ  .   സനി  .  ബക്ടോലകൃഷ്ണന് :
ശശ  .    വെനി  .  ഡനി  .  സതശശന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  പട്ടനികേജക്ടോതനി വെനിഭക്ടോഗത്തനിലുള്ള വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളകത്ത് പഠനമുറനി സഹക്ടോയ
പദ്ധതനി ആവെനിഷ്കരനികക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണക്ടോ; വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം നല്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനിഭക്ടോഗത്തനിടല  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുളള  'പഠനമുറനി'
സഹക്ടോയ  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  ഓകരക്ടോ  ജനിലയനിലുന്ധം  എത്ര  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളകക്ടോണത്ത്
ധനസഹക്ടോയന്ധം അനുവെദനിക്കുന്നടതന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഈ  വെര്ഷടത്ത  ബഡ്ജറനില്  ഇതനിനക്ടോയനി  തുകേ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  ഉടണങ്കേനില്  എത്ര  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണത്ത്
വെകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതത്ത്?
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ഉത്തരന്ധം

(എ)   ഉകദ്ദേശനിക്കുനണത്ത്.  പഠന  സഇൗകേരദ്യങ്ങള  ടമചടപ്പെടുത്തുന്നതനിടന
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനിഭക്ടോഗത്തനിലുള്ള  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളകത്ത്  'പഠനമുറനി'
നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഒരു  പദ്ധതനി  ആവെനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല്
പരനികശക്ടോധനിച്ചുവെരുന.  വെശടെനികനക്ടോടെത്ത്  കചര്ന്നത്ത്  120  സസയര്ഫശറത്ത്  വെനിസ്തൃതനിയള്ളതുന്ധം
കമല്ക്കൂര കകേക്ടോണ്കശറത്ത് ടചയതുന്ധം തറ ടടടെല്സത്ത് പക്ടോകേനിയതുമക്ടോയ മുറനിയനില് പുസകേന്ധം
സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഭനിത്തനി അലമക്ടോര  (രണത്ത്  കുട്ടനികേളകക്ടോവെശദ്യമുള്ളതത്ത്),  ടടലറത്ത്,
ഫക്ടോന്, സഡനിഡസത്ത്, 3 പക്ടോസനികേത്ത് കേകസരകേള, കേമ്പബട്ടര്, കേമ്പബട്ടര് കടെബനിള എന്നശ
സഇൗകേരദ്യങ്ങള ഒരുകക്ടോനക്ടോണത്ത് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതത്ത്.

(ബനി&സനി)   അടുത്ത  5  വെര്ഷന്ധം  ടകേക്ടോണത്ത്  10,000  (പതനിനക്ടോയനിരന്ധം)
പഠനമുറനികേള നനിര്മ്മനിച്ചുനല്കുവെക്ടോനക്ടോണത്ത്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതത്ത്.  വെകുപ്പെനിടന കകേക്ടോര്പ്പെസത്ത്
ഫണത്ത് ഉപകയക്ടോഗനിചത്ത് ഇഇൗ പദ്ധതനി നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.

ടഎ.എ.ടടവെ. പദ്ധതനി

4  (1815) ശശ  .    ടകേ  .    രക്ടോജന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

കേഴെനിഞ  സക്ടോമ്പത്തനികേ  വെര്ഷന്ധം  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനികേസന  വെകുപ്പെത്ത്  വെനിവെനിധ
തകദ്ദേശസസയന്ധംഭരണ സക്ടോപനങ്ങള മുകഖന ഐ.എ.കവെ.-പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന്ധം തൃശ്ശൂര്
ജനിലയനില്  എത്ര  വെശടുകേള  അനുവെദനിചനിട്ടുടണനന്ധം  അതനില്  പൂര്ത്തശകേരനിച
വെശടുകേളുടടെ എണന്ധം എത്രയക്ടോടണനന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

ഗക്ടോമ  വെനികേസന  വെകുപ്പെത്ത്  മുകഖനയക്ടോണത്ത്  IAY  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതത്ത്.  
31-7-16-ടല  കേണക്കുകേളപ്രകേക്ടോരന്ധം  2015-16-ല്  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  IAY
പദ്ധതനിയനില്  അനുവെദനികടപ്പെട്ട  2157  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനിഭക്ടോഗന്ധം  വെശടുകേളനില്  558
എണവന്ധം  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭക്ടോഗത്തനില്  അനുവെദനിച  23-ല്  4-ഉന്ധം  വെശടുകേള
പൂര്ത്തനിയക്ടോയതക്ടോയനി ഗക്ടോമവെനികേസന കേമ്മശഷണര് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത് ടചയനിട്ടുണത്ത്.
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 ഭവെനരഹനിതരക്ടോയ പട്ടനികേജക്ടോതനി കുടുന്ധംബങ്ങള

5 (1816) ശശ  .    എ  .    എന്ധം  .    ആരനിഫത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  അരൂര്  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ഭവെനരഹനിതരക്ടോയ  എത്ര
പട്ടനികേജക്ടോതനി കുടുന്ധംബങ്ങള ഉടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കുടുന്ധംബങ്ങളകത്ത്  സമയബനനിതമക്ടോയനി  വെശടെത്ത്  നനിര്മ്മനിചത്ത്
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ) അരൂര് നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലത്തനില് ഭവെനരഹനിതരക്ടോയ 547 പട്ടനികേജക്ടോതനി

കുടുന്ധംബങ്ങളുണത്ത്.

(ബനി)  ഓകരക്ടോ  വെര്ഷവന്ധം  ഭവെനനനിര്മ്മക്ടോണ  ധനസഹക്ടോയപദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരന്ധം

നനിശനിത  എണന്ധം  വെശടുകേള  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനക്ടോണത്ത്  ധനസഹക്ടോയന്ധം  അനുവെദനിച്ചു

വെരുന്നതത്ത്. കൂടെക്ടോടത തകദ്ദേശ സസയന്ധംഭരണ സക്ടോപനങ്ങള വെഴെനിയന്ധം ഭവെന നനിര്മ്മക്ടോണ

ധനസഹക്ടോയന്ധം അനുവെദനിചത്ത് നല്കുനണത്ത്.  പ്രസ്തുത കുടുന്ധംബങ്ങളകത്ത് ഘട്ടന്ധംഘട്ടമക്ടോയനി

വെശടെത്ത് നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനത്ത് ധനസഹക്ടോയന്ധം അനുവെദനിചത്ത് നല്കുന്നതക്ടോണത്ത്.

വെലനിയമല കകേക്ടോളനനി വെനികേസന പദ്ധതനി

6  (1817) ശശ  .    ടകേ  .    ദക്ടോസന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം

പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  മൂടെക്ടോടെനി  പഞക്ടോയത്തനിടല  വെലനിയമല  കകേക്ടോളനനിയനില്  പട്ടനികേജക്ടോതനി

വെനികേസന വെകുപ്പെത്ത് മുകഖന നടെക്കുന്ന വെനികേസന പദ്ധതനിയടടെ നനിര്മ്മക്ടോണ/പ്രവെര്ത്തന

പുകരക്ടോഗതനി വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഈ പദ്ധതനിയടടെ പ്രവെര്ത്തനന്ധം ഫലപ്രദമക്ടോയനി നടെക്കുന്നനില എന്നതത്ത്

ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  എങ്കേനില്  പദ്ധതനി  സമയബനനിതമക്ടോയനി

പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ? 
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(എ)  മൂടെക്ടോടെനി  പഞക്ടോയത്തനിടല  വെലനിയമല  കകേക്ടോളനനിയനില്  പട്ടനികേജക്ടോതനി
വെനികേസന വെകുപ്പെത്ത് മുകഖന നടെക്കുന്ന വെനികേസന പദ്ധതനിയമക്ടോയനി ബനടപ്പെട്ടത്ത് പുതനിയ
കേനിണര്  കുഴെനിചത്ത്,  പമ്പത്ത്  ഹഇൗസുന്ധം  ടെക്ടോങ്കുന്ധം  നനിര്മ്മനിച്ചു,  കേണക്ഷനുകവെണനി  എലക്ടോ
വെശടുകേളനിലുന്ധം ടെക്ടോപ്പെത്ത് ഫനിറത്ത് ടചയത്ത്, ടടപപ്പെത്ത് ടടലന് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയക്ടോകനി. എന്നക്ടോല്
ടടവെദത്യുതനി കേണക്ഷന് ലഭനികക്ടോത്തതനിനക്ടോല് കുടെനിടവെള്ള കേണക്ഷന് നല്കേനിയനിട്ടനില.
ഫുട്ടത്ത്പക്ടോത്തത്ത്, കറക്ടോഡത്ത്, ഹഇൗസത്ത് റനിപ്പെയര് എന്നശ പ്രവൃത്തനികേള ആരന്ധംഭനിചനിട്ടനില.

(ബനി)   ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.  ബഹ.  എന്ധം.എല്.എ.  യടടെ  കനതൃതസത്തനില്
മശറനിന്ധംഗത്ത്  വെനിളനിച്ചുകചര്ത്തത്ത്  പ്രവൃത്തനി  തസരനിതടപ്പെടുത്തുന്നതനിനത്ത്  ജനിലക്ടോ  പട്ടനികേജക്ടോതനി
വെനികേസന  ഓഫശസര്ക്കുന്ധം  പ്രവൃത്തനി  അടെനിയന്തെരമക്ടോയനി  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്
ഏജന്സനിയക്ടോയ SIDCO-ക്കുന്ധം (കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത്) നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.

 പട്ടനികേവെനിഭക്ടോഗങ്ങളകത്ത് വെശടെത്ത് വെയന്നതനിനുള്ള ധനസഹക്ടോയന്ധം

7  (1818)  ശശ  .    കമക്ടോന്സത്ത്  കജക്ടോസഫത്ത്  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്കത്ത്  അനുവെദനിക്കുന്ന  ധനസഹക്ടോയവന്ധം
ആയതനിടന  ഉപകയക്ടോഗവന്ധം  കൃതദ്യമക്ടോയനി  യഥക്ടോര്ത  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോകളകത്ത്
കേനിട്ടുനകണക്ടോടയന്നത്ത്  പരനികശക്ടോധനിക്കുവെക്ടോന്  നനിരശക്ഷണ  സമനിതനികേള  രൂപശകേരനിക്കുവെക്ടോന്
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്കത്ത് വെശടെത്ത് വെയന്നതനിനുള്ള ധനസഹക്ടോയന്ധം
ഉയര്ത്തുന്ന കേക്ടോരദ്യന്ധം പരനിഗണനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  വെശടുവെയന്നതനിനുള്ള  തുകേ  പരനിമനിതമക്ടോയതുകേക്ടോരണന്ധം  പക്ടോതനിവെഴെനിയനില്
ഉകപക്ഷനിച  ഭവെന  നനിര്മ്മക്ടോണ  പദ്ധതനികേള  പൂര്ത്തശകേരനിക്കുവെക്ടോന്  ധനസഹക്ടോയന്ധം
അനുവെദനിക്കുകമക്ടോ;  പൂര്ത്തനിയക്ടോകേക്ടോത്ത  വെശടുകേളകത്ത്  ടമയ്നനന്സത്ത്  ഗക്ടോനത്ത്
അനുവെദനിക്കുകമക്ടോ;വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
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(എ)  വെകുപ്പുതലത്തനിലുന്ധം ജനിലക്ടോതലത്തനിലുന്ധം നനിലവെനില് ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോകളകത്ത്
ധനസഹക്ടോയന്ധം കേനിട്ടുനകണക്ടോ എന്നത്ത് പരനികശക്ടോധനിക്കുന്ന സന്ധംവെനിധക്ടോനമുണത്ത്.

(ബനി)  കേക്ടോലക്ടോകേക്ടോലങ്ങളനില് വെശടെത്ത്  വെയന്നതനിനുള്ള ടചലവെത്ത്  വെര്ദ്ധനിക്കുന്നതനിനത്ത്
ആനുപക്ടോതനികേമക്ടോയനി ധനസഹക്ടോയന്ധം വെര്ദ്ധനിപ്പെനിചത്ത് നല്കുനണത്ത്.

(സനി)  തുകേ  പരനിമനിതമക്ടോയതുകേക്ടോരണന്ധം  പട്ടനികേജക്ടോതനികക്ടോരുടടെ പക്ടോതനിവെഴെനിയനില്
ഉകപക്ഷനിച വെശടുകേളകത്ത് 'സ്പെനില് ഓവെര് പദ്ധതനി' പ്രകേക്ടോരന്ധം പണനി പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്ന
മുറയത്ത്  നനിലവെനിടല  ഓകരക്ടോ  ഗഡവെനിനുന്ധം  ആനുപക്ടോതനികേമക്ടോയനി  ടടകേപ്പെറനിയ
ഗഡകേളകനുസരനിചത്ത്  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയക്ടോകനിയനിട്ടുള്ളവെര്കത്ത്  ബക്ടോകനി  ഗഡകേള
പുതുകനിയ  നനിരകനില്  നല്കേനി  വെരുനണത്ത്.  6  വെര്ഷന്ധം  കേഴെനിഞനിട്ടുന്ധം  നനിലവെനില്
നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം  പൂര്ത്തനിയക്ടോകേക്ടോത്ത  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭക്ടോഗകക്ടോരുടടെ  വെശടുകേള
വെക്ടോസകയക്ടോഗദ്യമക്ടോന്ധംവെനിധന്ധം പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി പരമക്ടോവെധനി ഒരു ലക്ഷന്ധം രൂപ
വെടര അനുവെദനിച്ചുവെരുന.

നക്ടോയക്ടോടെനി സമുദക്ടോയക്ടോന്ധംഗങ്ങളകത്ത് ആനുകൂലദ്യന്ധം

8 (1819) ശശമതനി പനി  .   അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ടകേക്ടോട്ടക്ടോരകര  തക്ടോലൂകനില്  കമലന്ധം  വെനികലജനില്ടപ്പെട്ട  നക്ടോയക്ടോടെനി
സമുദക്ടോയക്ടോന്ധംഗങ്ങളകത്ത്  ലഭനിച്ചുടകേക്ടോണനിരുന്ന  പട്ടനികേജക്ടോതനി  ആനുകൂലദ്യന്ധം
നനികഷധനിചതനിനക്ടോല്  സമുദക്ടോയക്ടോന്ധംഗങ്ങള  കനരനിടുന്ന  പ്രയക്ടോസങ്ങള  ശദ്ധയനില്
ടപട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  പരമ്പരക്ടോഗതമക്ടോയനി  നക്ടോയക്ടോടെനി  വെനിഭക്ടോഗത്തനില്ടപ്പെടുകേയന്ധം  പട്ടനികേജക്ടോതനി
ആനുകൂലദ്യന്ധം  ലഭനിചനിരുന്നതുമക്ടോയ  ഈ  വെനിഭക്ടോഗകക്ടോര്കത്ത്  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലദ്യന്ധം
നനികഷധനിച  തശരുമക്ടോനന്ധം  പുനനഃപരനികശക്ടോധനികക്ടോന്  എടന്തെലക്ടോന്ധം  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിക്കുടമന വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന്ധം

(എ) ടടമലന്ധംവെനികലജനില്  'നക്ടോയക്ടോടെനി'  വെനിഭക്ടോഗകക്ടോരക്ടോടണന്നത്ത്  അവെകേക്ടോശ-

മുന്നയനിച  ഒരു  വെനിഭക്ടോഗത്തനിനത്ത്  പ്രസബ്ദുുത  ജക്ടോതനി  സര്ട്ടനിഫനികറത്ത്  അനുവെദനികക്ടോത്ത

കേക്ടോരദ്യന്ധം ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്. 

(ബനി)  ടകേക്ടോലന്ധം ജനിലയനിടല ടകേക്ടോട്ടക്ടോരകര തക്ടോലൂകനിടല ടടമലന്ധം പ്രകദശടത്ത

നക്ടോയക്ടോടെനി  അവെകേക്ടോശവെക്ടോദന്ധം  ഉന്നയനിക്കുന്നവെര്  യഥക്ടോര്തത്തനില്  "ടകേക്ടോടെക്ടോങ്കേനി

നക്ടോയന്”  സമുദക്ടോയത്തനിടല  ഉളടപ്പെട്ടവെരക്ടോടണന്ന  കേനിര്ത്തക്ടോഡ്സത്ത്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിടന

അടെനിസക്ടോനത്തനില് 11-11-2013-ടല  G.O.(Rt)  No.1579/13/SCSTDD  പ്രകേക്ടോരന്ധം

ടെനിയക്ടോളുകേളുടടെ  പട്ടനികേജക്ടോതനി  പദവെനിയന്ധം  മറക്ടോനുകൂലദ്യങ്ങളുന്ധം  നനിരസനിചനിട്ടുണത്ത്.

കേനിര്ത്തക്ടോഡ്സത്ത് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിടന അടെനിസക്ടോനത്തനില് ജനവെനിഭക്ടോഗടത്ത മറത്ത് പനികന്നക്ടോക

വെനിഭക്ടോഗ ലനിസനില് ഉളടപ്പെടുത്തക്ടോന് നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവെരുന.

 ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില് അനുവെദനിചനിട്ടുള്ള കകേക്ടോര്പ്പെസത്ത് ഫണത്ത്

9  (1820) ശശ  .    ടകേ  .    ടകേ  .    രക്ടോമചന്ദ്രന്  നക്ടോയര് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം

സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനില്  അനുവെദനിചനിട്ടുള്ള  കകേക്ടോര്പ്പെസത്ത്  ഫണനിടന

വെനിനനികയക്ടോഗത്തനിടല കേക്ടോലതക്ടോമസന്ധം എന്തുടകേക്ടോടണന്നത്ത് വെനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ടചങ്ങന്നൂര്  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലത്തനില്  കകേക്ടോര്പ്പെസത്ത്  ഫണത്ത്

വെനിനനികയക്ടോഗനിചത്ത്  നടെപ്പെക്ടോകകണ  കറക്ടോഡത്ത്,  കുടെനിടവെള്ള  പദ്ധതനികേളുടടെ  ഇകപ്പെക്ടോഴെടത്ത

അവെസ വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി) ടചങ്ങന്നൂര് നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലത്തനില്നനിനന്ധം സമര്പ്പെനിചനിട്ടുള്ള കറക്ടോഡത്ത്,

കുടെനിടവെള്ള  പദ്ധതനികേളുടടെ  നടെത്തനിപ്പെനിലുള്ള  കേക്ടോലതക്ടോമസന്ധം  എന്തുടകേക്ടോടണന്നത്ത്

വെനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  ജനിലകേളകത്ത് അനുവെദനിക്കുന്ന കകേക്ടോര്പ്പെസത്ത് ഫണത്ത് ബനടപ്പെട്ട കബക്ടോകത്ത്
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പഞക്ടോയത്തനിടല  അസനിസനത്ത്  എക്സൈനികേബട്ടശവെത്ത്  എഞനിനശയര്മക്ടോര്,  മറത്ത്  സര്കക്ടോര്

സക്ടോപനങ്ങള എന്നനിവെ മുഖക്ടോന്തെരന്ധം വെനിനനികയക്ടോഗനികക്ടോനക്ടോണത്ത് നനിലവെനില് അനുമതനിയള്ളതത്ത്.

എല്.എസത്ത്.ജനി.ഡനി.  എഞനിനശയര്മക്ടോര്,  കകേരള  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനി  എക്സൈനികേബട്ടശവെത്ത്

എഞനിനശയര്  എന്നനിവെരനില്നനിനന്ധം  എസനികമറന്ധം  അനുബനകരഖകേളുന്ധം  ലഭനികക്ടോന്

ടടവെകുന്നതുടകേക്ടോണക്ടോണത്ത് ഫണത്ത് വെനിനനികയക്ടോഗവന്ധം ടടവെകുന്നതത്ത്.

(ബനി) പട്ടനികേജക്ടോതനി വെനികേസന വെകുപ്പെനിടന കകേക്ടോര്പ്പെസത്ത് ഫണത്ത് വെനിനനികയക്ടോഗനിചത്ത്

നടെപ്പെനിലക്ടോകകണ  കറക്ടോഡത്ത്  പ്രവൃത്തനികേളുടടെയന്ധം  കുടെനിടവെള്ള  പദ്ധതനികേളുടടെയന്ധം

കജക്ടോയനിനത്ത് ടടസറത്ത് ഇന്ടസ്പെക്ഷന് ഇതനിനകേന്ധം പൂര്ത്തനിയക്ടോകനിയനിട്ടുണത്ത്. കകേരള വെക്ടോട്ടര്

അകതക്ടോറനിറനി  എക്സൈനികേബട്ടശവെത്ത്  എഞനിനശയറനില്നനിനന്ധം  വെനിശദമക്ടോയ  എസനികമറത്ത്

ലഭദ്യമക്ടോയനി കേഴെനിഞക്ടോലുടെന് ജനിലക്ടോ കേളകര് അദ്ധദ്യക്ഷനക്ടോയ ജനിലക്ടോതല സമനിതനിയടടെ

അടുത്ത കയക്ടോഗത്തനില് ഭരണക്ടോനുമതനി  ഉത്തരവെത്ത്  നല്കുന്നതക്ടോണത്ത്.  മുട്ടുപക്ടോടെത്ത്  കേടെവെത്ത്-

കേരനിപ്പുറന്ധം  കറക്ടോഡത്ത്  വെര്കനിനുകവെണ  ഫശസനിബനിലനിറനി  സര്ട്ടനിഫനികറനിടല  നബനത

അടെനിയന്തെരമക്ടോയനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനത്ത്  ടചങ്ങന്നൂര്  കബക്ടോകത്ത്  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനികേസന

ഓഫശസര്കത്ത് നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.

(സനി)  കകേരള  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനി  എക്സൈനികേബട്ടശവെത്ത്  എഞനിനശയറനില്നനിനന്ധം

കുടെനിടവെള്ള  പദ്ധതനികേളക്കുള്ള  എസനികമറത്ത്,  എസനികമറത്ത്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്  എന്നനിവെ

ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേക്ടോലതക്ടോമസന്ധം പദ്ധതനി നടെത്തനിപ്പെനിനുന്ധം കേക്ടോലതക്ടോമസമുണക്ടോക്കുന.

കജക്ടോയനിനത്ത് ടടസറത്ത് ഇന്ടസ്പെക്ഷന് കേഴെനിഞ എലക്ടോ പ്രവൃത്തനികേളുടടെയന്ധം ഭരണക്ടോനുമതനി

ഉത്തരവെത്ത് ജനിലക്ടോതല സമനിതനി കൂടുന്ന മുറയത്ത് പുറടപ്പെടുവെനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.

 ഒല്ലൂര് ടഎ.റനി.ടഎ.-യടടെ പശക്ടോത്തല സഇൗകേരദ്യങ്ങള

10 (1821) ശശ  .   ടകേ  .   രക്ടോജന് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് പട്ടനികേജക്ടോതനി

പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം

പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ഒല്ലൂര്  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലത്തനിടല  നടെത്തറയനിലുള്ള  പട്ടനികേജക്ടോതനി

വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുള്ള ടഎ.  റനി.  ടഎ.യനില്  നനിലവെനില്  ഏടതലക്ടോന്ധം  കടഡകേളനില്

എത്ര വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേള പഠനിക്കുനടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത  ടഎ.ടെനി.ടഎ.യടടെ  പശക്ടോത്തല  സഇൗകേരദ്യങ്ങള

ടമചടപ്പെടുത്തുന്നതനിടന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ടകേട്ടനിടെങ്ങളുടടെ  നവെശകേരണത്തനിനുന്ധം  പുതനിയ

ടകേട്ടനിടെ നനിര്മ്മക്ടോണത്തനിനുന്ധം പദ്ധതനികേള ആവെനിഷ്കരനിക്കുകമക്ടോ എന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ടഎ.  ടെനി.  ടഎ.-യനില് പുതനിയ കടഡകേള ആരന്ധംഭനിക്കുന്നതനിനത്ത്

നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) പട്ടനികേജക്ടോതനി വെനികേസന വെകുപ്പെനിനുകേശഴെനിലുള്ള നടെത്തറ ടഎ.ടെനി.ടഎ.യനില് 

നനിലവെനിലുള്ള കടഡകേള കേക്ടോര്ടപനര് ടവെല്ഡര്

പഠനിക്കുന്ന വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുടടെ എണന്ധം 21 16

(ബനി&സനി) ഇകക്ടോരദ്യങ്ങള പരനികശക്ടോധനിചത്ത് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.

പക്ടോലകക്ടോടെത്ത് ജനിലയനിടല ഭൂരഹനിതരുന്ധം  ഭവെനരഹനിതരുമക്ടോയ പട്ടനികേജക്ടോതനി-

പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ കുടുന്ധംബങ്ങള 

11(1822) ശശ  .    പനി  .    ഉണനി :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം

പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  പക്ടോലകക്ടോടെത്ത്  ജനിലയനിടല ഭൂരഹനിതരുന്ധം ഭവെനരഹനിതരുമക്ടോയ പട്ടനികേജക്ടോതനി

പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  കുടുന്ധംബങ്ങളുടടെ  വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള  കശഖരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  ഉടണങ്കേനില്

ഒറപ്പെക്ടോലന്ധം  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലത്തനിടല  പ്രസ്തുത  വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തത്ത്

അടെനിസക്ടോനത്തനില് ലഭദ്യമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ജനിലയനിടല  മുഴുവെന്  പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്കത്ത്  സസന്തെമക്ടോയനി
സലവന്ധം  വെശടുന്ധം  ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  എടന്തെലക്ടോന്ധം  നടെപടെനികേള  സസശകേരനികക്ടോനക്ടോണത്ത്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നടതനന്ധം ഇതനിനക്ടോയനി എത്ര തുകേ നശകനിവെചനിട്ടുടണനന്ധം  വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ? 

ഉത്തരന്ധം

(എ)  ഉണത്ത്.  ഒറപ്പെക്ടോലന്ധം  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലത്തനിടല  ഭൂരഹനിതരുന്ധം
ഭവെനരഹനിതരുമക്ടോയ പട്ടനികേജക്ടോതനി കുടുന്ധംബങ്ങളുടടെ വെനിവെരന്ധം ചുവെടടെ കചര്ക്കുന: 
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പഞക്ടോയത്തത്ത്/മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനി  ഭവെനരഹനിതര് ഭൂരഹനിതര് 

അമ്പലപ്പെക്ടോറ 37 47

അനങ്ങനടെനി 79  60

ചളവെറ  30          16

ലകനിടെനി കപരൂര്  38  43

വെക്ടോണനിയന്ധംകുളന്ധം 42  36

ടനലക്ടോയ 20  25

തൃകടെശരനി 46  54

വെലപ്പുഴെ 34  26

ഒറപ്പെക്ടോലന്ധം മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനി 206 130

                  ആടകേ 532 437

ഒറപ്പെക്ടോലന്ധം  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലത്തനിടല  കേരനിമ്പുഴെ  പഞക്ടോയത്തനില്  ഭൂരഹനിതരക്ടോയ
രണത്ത് പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ കുടുന്ധംബങ്ങളുന്ധം ഭവെനരഹനിതരക്ടോയ മൂന്നത്ത് പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ കുടുന്ധംബങ്ങളുമുണത്ത്. 

(ബനി)  ജനിലയനിടല  മുഴുവെന്  പട്ടനികേജക്ടോതനി  കുടുന്ധംബങ്ങളക്കുന്ധം  ഘട്ടന്ധംഘട്ടമക്ടോയനി
സസന്തെമക്ടോയനി  സലവന്ധം  വെശടുന്ധം  ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിടന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  എലക്ടോ  വെര്ഷവന്ധം  ടെനി
പദ്ധതനികേളകത്ത് നനിശനിത തുകേ വെകേയനിരുത്തുനണത്ത്. 2016-17 സക്ടോമ്പത്തനികേ വെര്ഷന്ധം
പക്ടോലകക്ടോടെത്ത് ജനിലയനില് ഭൂരഹനിത പുനരധനിവെക്ടോസ പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന്ധം 450 പട്ടനികേജക്ടോതനി
കുടുന്ധംബങ്ങളകത്ത്  ധനസഹക്ടോയന്ധം  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  1725  ലക്ഷന്ധം  രൂപയന്ധം
ഭവെന  നനിര്മ്മക്ടോണ  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  996  പട്ടനികേജക്ടോതനി  കുടുന്ധംബങ്ങളകത്ത്  ധനസഹക്ടോയന്ധം
അനുവെദനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി 2300 ലക്ഷന്ധം രൂപയന്ധം അനുവെദനിചനിട്ടുണത്ത്. 

ജനിലയനില്  ഭൂരഹനിതരക്ടോയ  526  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  കുടുന്ധംബങ്ങളക്കുന്ധം
ഭവെനരഹനിതരക്ടോയ  896  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  കുടുന്ധംബങ്ങളക്കുന്ധം  യഥക്ടോകമന്ധം  ഭൂമനിയന്ധം  വെശടുന്ധം
നല്കുന്നതനിനക്ടോയനി  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപ്പെനിടന  വെനിവെനിധ  പദ്ധതനികേളനില്
ടപ്പെടുത്തനി തുടെര്നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവെരുനണത്ത്.   ടെനി  പദ്ധതനികേളകക്ടോയനി നടെപ്പെത്ത്
സക്ടോമ്പത്തനികേ വെര്ഷന്ധം ബനടപ്പെട്ട ശശര്ഷകേങ്ങളനില്  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള തുകേയത്ത്
ആനുപക്ടോതനികേമക്ടോയനി  പക്ടോലകക്ടോടെത്ത്  ജനിലയനിടല  ഭൂരഹനിതര്ക്കുന്ധം  ഭവെനരഹനിതര്ക്കുന്ധം
സലവന്ധം വെശടുന്ധം  വെക്ടോങ്ങുന്നതനിനക്ടോയനി  മുന്ഗണനക്ടോ കമത്തനില് തുകേ അനുവെദനിക്കുന്ന
കേക്ടോരദ്യന്ധം പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്. 
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 ഭൂരഹനിതരക്ടോയ  പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോരുടടെ കക്ഷമന്ധം 

12  (1823) ശശ  .    മുലകര  രതക്ടോകേരന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

ഭൂരഹനിതരക്ടോയ  പട്ടനികേജക്ടോതനികക്ടോരുടടെ  കേണകത്ത്  ലഭദ്യമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;
പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്ക്കുന്ധം  പട്ടനികേജക്ടോതനികക്ടോര്ക്കുന്ധം  ഭൂമനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ? 

ഉത്തരന്ധം

സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  ഭൂരഹനിതരക്ടോയ  30698   പട്ടനികേജക്ടോതനികക്ടോര്  ഉണത്ത്.  ഭൂരഹനിതരക്ടോയ
പട്ടനികേജക്ടോതനികക്ടോര്കത്ത്   ഭൂമനി  ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്  വെകുപ്പെത്ത്  നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയനിട്ടുള്ള  ഭൂരഹനിത
പുനരധനിവെക്ടോസ  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  തക്ടോടഴെപ്പെറയന്ന നനിരകനില്  ധനസഹക്ടോയന്ധം
അനുവെദനിച്ചുവെരുന: 

ഏരദ്യ ഭൂമനിയടടെ അളവെത്ത് അനുവെദനിക്കുന്ന 
തുകേ 
(ടസടനക്ടോന്നനിനത്ത്)

ആടകേത്തുകേ 

ഗക്ടോമപ്രകദശന്ധം 5  ടസനത്ത്     75000  3.75 ലക്ഷന്ധം 

മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനി 3 ടസനത്ത് 1.5   ലക്ഷന്ധം 4.50 ലക്ഷന്ധം 

കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് 3 ടസനത്ത്  2   ലക്ഷന്ധം 6.00  ലക്ഷന്ധം 

ഭൂരഹനിതരക്ടോയ പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്കത്ത്  10 ലക്ഷന്ധം രൂപ ടചലവെനില് 25 ടസനത്ത് 
മുതല് 1 ഏകര് വെടര ഭൂമനി വെക്ടോങ്ങനി നല്കുനണത്ത്. കൂടെക്ടോടത  ആദനിവെക്ടോസനി 
പുനരധനിവെക്ടോസ വെനികേസന മനിഷന് പദ്ധതനി, വെനക്ടോവെകേക്ടോശനനിയമന്ധം 2006 എന്നശ 
പദ്ധതനികേളുന്ധം നനിലവെനിലുണത്ത്.  കമല് പദ്ധതനികേള തുടെരുന്നതക്ടോണത്ത്. 

 ഭൂരഹനിതരക്ടോയ പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭക്ടോഗങ്ങള 
13  (1824) ശശ  .    ടകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷത്ത്  കുമക്ടോര് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം
സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ഭൂരഹനിതരക്ടോയ പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭക്ടോഗങ്ങളുടടെ എണന്ധം,  ജനില
തനിരനിച്ചുള്ള  കേണകത്ത്  ലഭദ്യമക്ടോകണക്ടോ;  എങ്കേനില്  ടകേക്ടോലന്ധം  ജനിലയടടെ  കേണകത്ത്
ലഭദ്യമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;
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(ബനി)  പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭക്ടോഗങ്ങളനില്ടപ്പെട്ട  സശകേളകത്ത്  സസയന്ധം
ടതക്ടോഴെനില് കേടണത്തക്ടോനുന്ധം വെനിവെക്ടോഹധനസഹക്ടോയന്ധം ലഭദ്യമക്ടോകക്ടോനുമക്ടോയനി എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം
പദ്ധതനി  നനിലവെനിലുകണക്ടോ;  എങ്കേനില്  പ്രതനിവെര്ഷന്ധം  എത്ര  രൂപ  ഇതനിനക്ടോയനി
ടചലവെഴെനിക്കുനടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ഇതനിനക്ടോയനി  കകേന്ദ്ര  സര്കക്ടോര്  സഹക്ടോയന്ധം  ലഭദ്യമക്ടോകണക്ടോ;  എങ്കേനില്
വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം നല്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  ലഭദ്യമക്ടോണത്ത്.   2016  കമയത്ത്  31  വെടര  ടകേക്ടോലന്ധം  ജനിലയനില്  4063
ഭൂരഹനിതരക്ടോയ പട്ടനികേജക്ടോതനികക്ടോര്  ഉടണനന്ധം  290  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്  ഉടണനന്ധം
കേണകക്ടോകനിയനിട്ടുണത്ത്. 

(ബനി)  സസയന്ധംടതക്ടോഴെനില്  ടചയ്യുന്നതനിനത്ത്  വെനനിതകേളകത്ത്  മക്ടോത്രമക്ടോയനി  പദ്ധതനി
നനിലവെനിലനില. എന്നക്ടോല്  പട്ടനികേജക്ടോതനി വെനികേസന വെകുപ്പെനിടന സസയന്ധംടതക്ടോഴെനില് വെക്ടോയക്ടോ
സബ്സനിഡനി പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന്ധം ബക്ടോങ്കേത്ത് കലക്ടോണ് ലഭനിക്കുന്ന പട്ടനികേജക്ടോതനി വെനനിതകേള
ഉളടപ്പെടടെയള്ള  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോകളകത്ത്  ബക്ടോങ്കേത്ത്  വെക്ടോയയടടെ  മൂന്നനിടലക്ടോന്നത്ത്  തുകേ
സബ്സനിഡനിയക്ടോയനി  വെകുപ്പെനില്നനിനന്ധം അനുവെദനിച്ചുവെരുന. 

പട്ടനികേജക്ടോതനി വെനിഭക്ടോഗത്തനില്ടപ്പെട്ട ടപണ്കുട്ടനികേളകത്ത് വെനിവെക്ടോഹ ധനസഹക്ടോയന്ധം
അനുവെദനിക്കുന്ന  പദ്ധതനി  നനിലവെനിലുണത്ത്.  ഇതുപ്രകേക്ടോരന്ധം  50,000  രൂപ
ധനസഹക്ടോയമക്ടോയനി  അനുവെദനിച്ചുവെരുന.  സസയന്ധംടതക്ടോഴെനില്,  വെനിവെക്ടോഹ  ധനസഹക്ടോയ
പദ്ധതനികേളകക്ടോയനി കേഴെനിഞ മൂന്നത്ത് വെര്ഷന്ധം ടചലവെഴെനിച  തുകേയടടെ വെനിവെരന്ധം ചുവെടടെ
കചര്ക്കുന:

സസയന്ധംടതക്ടോഴെനില് പദ്ധതനി  വെനിവെക്ടോഹ ധനസഹക്ടോയ പദ്ധതനി 

 വെര്ഷന്ധം ടചലവെഴെനിച തുകേ 
(ലക്ഷത്തനില്) 

വെര്ഷന്ധം ടചലവെഴെനിച തുകേ 
(ലക്ഷത്തനില്) 

2013-14 322.78 2013-14 7754.15

2014-15  388.8 2014-15  3499.5

2015-16  370.08 2015-16  3766

(സനി) ഈ പദ്ധതനികേളകക്ടോയനി കകേന്ദ്ര സഹക്ടോയന്ധം ലഭനിക്കുന്നനില. 

1056/2017
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 ആലത്തൂര് നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലത്തനിടല സസയന്ധം പരദ്യക്ടോപ്ത ഗക്ടോമന്ധം 

14 (1825) ശശ  .    ടകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന്  :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലത്തനിടല  എരനിമയൂര്  പഞക്ടോയത്തനിടല
കുണ്ടുകേക്ടോടെത്ത്  കകേക്ടോളനനിടയ  സസയന്ധംപരദ്യക്ടോപ്ത  ഗക്ടോമമക്ടോയനി  ടതരടഞടുത്ത  കേക്ടോരദ്യന്ധം
ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോടയന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) കുണ്ടുകേക്ടോടെത്ത് കകേക്ടോളനനിയനിടല നനിര്മ്മക്ടോണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള എത്രകത്തക്ടോളമക്ടോയനി
എന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ ;

(സനി)  പ്രസബ്ദുുത നനിര്മ്മക്ടോണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള എന്നകത്തകത്ത് പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോന്
കേഴെനിയടമന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്. 

(ബനി)  കുണ്ടുകേക്ടോടെത്ത് കകേക്ടോളനനിയനിടല നനിര്മ്മക്ടോണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സന്ധംബനനിച
വെനിവെരന്ധം ചുവെടടെ കചര്ക്കുന. 

പൂര്ത്തശകേരനിച പ്രവൃത്തനികേള   :

1.  പക്ടോസറനിന്ധംഗത്ത് (29 നമ്പര്)  

2.  കകേക്ടോണ്കശറത്ത് കറക്ടോഡത്ത് ടെക്ടോങ്കേനിടന മുന്വെശന്ധം (155 മശറര് നശളന്ധം)

3. കുടെനിടവെള്ള വെനിതരണന്ധം - 3 എചത്ത്.പനി. പമ്പത്ത് ടസറത്ത്

4. കുടെനിടവെള്ള വെനിതരണന്ധം - പമ്പത്ത് ഹഇൗസത്ത്

5. കുടെനിടവെള്ള വെനിതരണന്ധം - സനി.എചത്ത്. സനിനക്സൈത്ത് വെക്ടോട്ടര്  ടെക്ടോങ്കേത്ത് 20000 ലനിറര്
 ( 4 മശറര് ഉയരന്ധം)

6. കുടെനിടവെള്ള വെനിതരണന്ധം

7. റശടടെയനിന്ധംഗത്ത് വെക്ടോള 240 മശറര് നശളന്ധം

8. ആര്.സനി.സനി. റശടട്ടയനിന്ധംഗത്ത് വെക്ടോള 110 മശറര്

9. കുടെനിടവെള്ള വെനിതരണന്ധം - കബക്ടോര്ടവെല്.
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പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോനുള്ള പ്രവൃത്തനികേള :

ബകയക്ടോഗദ്യക്ടോസത്ത് പക്ടോനത്ത് 5 എണന്ധം .

(സനി) നനിര്മ്മക്ടോണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  എത്രയന്ധം  ടപടട്ടന്നത്ത്
പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതനിനത്ത് ബനടപ്പെട്ട ഏജന്സനികത്ത് നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്. 

പട്ടനികേജക്ടോതനി വെനികേസന വെകുപ്പെനിനത്ത്  കേശഴെനിലുള്ള പദ്ധതനികേള 

15 (1826) ശശ  .    മുഹമ്മദത്ത് മുഹസനിന്  പനി  .  :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) പട്ടനികേജക്ടോതനി വെനികേസന വെകുപ്പെനിനുകേശഴെനില് നടെപ്പെനിലക്ടോകനി വെരുന്ന വെദ്യക്തനിഗത
ധനസഹക്ടോയ  പദ്ധതനികേളുന്ധം  അവെയടടെ  നടെപടെനികമങ്ങളുന്ധം  എടന്തെക്ടോടകയക്ടോടണന്നത്ത്
വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനിഭക്ടോഗത്തനില്ടപ്പെടുന്ന  ജനങ്ങള  തക്ടോമസനിക്കുന്ന
കകേക്ടോളനനികേളനില്  കറക്ടോഡത്ത്,  കുടെനിടവെള്ളന്ധം,  കവെദത്യുതനി  മുതലക്ടോയ  സഇൗകേരദ്യങ്ങള
ഏര്ടപ്പെടുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  ഈ  വെകുപ്പെനിനുകേശഴെനില്  എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം  പദ്ധതനികേളുകണക്ടോ;
എങ്കേനില് അവെ എടന്തെക്ടോടകടയന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  പട്ടക്ടോമ്പനി  മണ്ഡലത്തനിടല  പട്ടനികേജക്ടോതനി  കകേക്ടോളനനികേളനില്  റശസര്കവ
പൂര്ത്തനിയക്ടോകക്ടോത്തതത്ത്  പല  കുടുന്ധംബങ്ങളക്കുന്ധം  പട്ടയന്ധം  ലഭനികക്ടോതനിരനിക്കുന്നതനിനു
കേക്ടോരണമക്ടോയനിട്ടുടണന്ന കേക്ടോരദ്യന്ധം ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;ഏങ്കേനില് റശസര്കവ കവെഗത്തനില്
പൂര്ത്തനിയക്ടോകക്ടോനുള്ള നനിര്കദ്ദേശന്ധം ഈ വെകുപ്പെത്ത് ബനടപ്പെട്ട വെകുപ്പെനിനു നലനിയനിട്ടുകണക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) പട്ടനികേജക്ടോതനി വെനികേസന  വെകുപ്പെനിനത്ത് കേശഴെനില് നടെപ്പെനിലക്ടോകനിവെരുന്ന വെദ്യക്തനിഗത
ധനസഹക്ടോയ പദ്ധതനികേളുന്ധം അവെയടടെ നടെപടെനികേളുന്ധം അനുബനമക്ടോയനി കചര്ക്കുന.* 

(ബനി)  സസയന്ധംപരദ്യക്ടോപ്ത  ഗക്ടോമന്ധം  പദ്ധതനി   പ്രകേക്ടോരന്ധം  കകേക്ടോളനനികേളനില്  കറക്ടോഡത്ത്,
കവെദത്യുതനി,  കുടെനിടവെള്ളന്ധം മുതലക്ടോയ സഇൗകേരദ്യങ്ങളുന്ധം ഏര്ടപ്പെടുത്തുനണത്ത്.  ജനിലക്ടോതല
കകേക്ടോര്പ്പെസത്ത് ഫണത്ത് ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുന്ധം ഇത്തരന്ധം പദ്ധതനി നടെപ്പെക്ടോകനിവെരുന. 

(സനി)  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനികേസന  വെകുപ്പെനില്നനിനന്ധം
അനുവെദനിച  ഭൂമനികത്ത്  പട്ടയന്ധം  നല്കുന്നതത്ത്  സന്ധംബനനിച  നടെപടെനി  സസശകേരനികകണ
റവെനത്യു വെകുപ്പെനിനത്ത് നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കുവെക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്. 

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്.
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പട്ടനികേജക്ടോതനി വെനിഭക്ടോഗങ്ങളുടടെ കക്ഷമത്തനിനക്ടോയള്ള പദ്ധതനികേള 

16  (1827) ശശ  .    ടകേ  .    ദക്ടോസന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  പട്ടനികേജക്ടോതനി വെനിഭക്ടോഗങ്ങളുടടെ കക്ഷമത്തനിനക്ടോയനി സര്കക്ടോര് പട്ടനികേജക്ടോതനി
വെകുപ്പെനില്  ആവെനിഷ്കരനിചത്ത്  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്ന  പദ്ധതനികേള  എടന്തെലക്ടോടമന്നത്ത്
വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെകുപ്പെത്ത്  മുകഖന  ടകേക്ടോയനിലക്ടോണനി  മണ്ഡലത്തനില്  പുതനിയ
പദ്ധതനികേള പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിട്ടുകണക്ടോ; എങ്കേനില് വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  അനുബനമക്ടോയനി കചര്ക്കുന.* 

(ബനി)   പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനികേസന  വെകുപ്പെത്ത്  നടെത്തനിവെരുന്ന  സസയന്ധംപരദ്യക്ടോപ്ത  ഗക്ടോമന്ധം
പദ്ധതനി  2016-17  വെര്ഷന്ധം  മുതല്  അന്ധംകബദ്കേര്  സസക്ടോശയ  ഗക്ടോമന്ധം  പദ്ധതനിയക്ടോയനി
നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതത്ത്  പ്രകേക്ടോരന്ധം  ഓകരക്ടോ  നനിയമസഭക്ടോ  മണ്ഡലത്തനില്നനിനന്ധം  നക്ടോല്പ്പെകതക്ടോ
അതനിലധനികേകമക്ടോ  പട്ടനികേജക്ടോതനി  കുടുന്ധംബങ്ങള  തക്ടോമസനിക്കുന്ന   കകേക്ടോളനനികേളുടടെ  വെനിവെരന്ധം
കശഖരനിചത്ത് പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത് നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവെരുന. 

 പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  ചനികേനിത്സക്ടോ ധനസഹക്ടോയ മക്ടോനദണ്ഡന്ധം 

17 (1828) ശശ  .   മുരളനി ടപരുടനലനി : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനത്ത് പട്ടനികേജക്ടോതനി
പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനി കേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭക്ടോഗങ്ങളകത്ത്  നല്കേനിവെരുന്ന  ചനികേനിത്സക്ടോ
ധനസഹക്ടോയത്തനിടന  മക്ടോനദണ്ഡത്തനില്  എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം  മക്ടോറന്ധം  വെരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;
വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള നല്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

സന്ധംസക്ടോനടത്ത  പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭക്ടോഗകക്ടോര്കത്ത്  നല്കേനിവെരുന്ന
ചനികേനിത്സക്ടോ  ധനസഹക്ടോയത്തനിടന  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളനില്  മക്ടോറന്ധം  വെരുത്തനിയനിട്ടനില.   കുടുന്ധംബ
വെരുമക്ടോന പരനിധനി ഒരു ലക്ഷന്ധം രൂപയക്ടോയനി ഉയര്ത്തുന്ന കേക്ടോരദ്യന്ധം പരനിഗണനിച്ചുവെരുന. 

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്.



അനുബനന്ധം 100

 പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ കകേക്ടോളനനികേളനിടല പണനി പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോത്ത വെശടുകേള 

18  (1829) ശശ  .    ടകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  കകേക്ടോളനനികേളനില്  വെനിവെനിധകേക്ടോരണങ്ങളക്ടോല്  പണനി
പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോത്ത വെശടുകേള ഉളളതത്ത് ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) അത്തരന്ധം  വെശടുകേള  കേടണത്തനി,  പണനി  പൂര്ത്തശകേരനിചത്ത്  വെക്ടോസകയക്ടോഗദ്യ
മക്ടോകക്ടോനുള അടെനിയന്തെര നടെപടെനികേള സസശകേരനികക്ടോന് കേഴെനിയകമക്ടോ എന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  ഉണത്ത്. 

(ബനി)  പട്ടനികേജക്ടോതനി  കകേക്ടോളനനികേളനില്  പണനി  പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോടത
അവെകശഷനിക്കുന്ന  വെശടുകേളകത്ത്  സ്പെനില്  ഓവെര്  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  പണനി
പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്ന  മുറയത്ത്  നനിലവെനിടല  ഓകരക്ടോ  ഗഡവെനിനുന്ധം  ആനുപക്ടോതനികേമക്ടോയനി
പുതുകനിയ  നനിരകനില്  തുകേ  നല്കേനിവെരുന.   പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  കകേക്ടോളനനികേളനില്
6  വെര്ഷകക്ടോലന്ധം  കേഴെനിഞതുന്ധം  നനിലവെനില്  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം  പൂര് ത്തനിയക്ടോകേക്ടോത്തതുമക്ടോയ
വെശടുകേള  വെക്ടോസകയക്ടോഗദ്യമക്ടോന്ധംവെനിധന്ധം  പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  പരമക്ടോവെധനി
1,00,000 രൂപ (ഒരുലക്ഷന്ധം രൂപ) വെടര അനുവെദനിച്ചുവെരുന. 

 പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ കകേക്ടോളനനികേളുടടെ നവെശകേരണന്ധം 

19  (1830)  ശശ  .    ടകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷത്ത്  കുമക്ടോര് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം
സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  കകേക്ടോളനനി  നവെശകേരണത്തനിനക്ടോയനി  ഫണത്ത്
അനുവെദനിചനിട്ടുന്ധം  പല കകേക്ടോളനനികേളനിലുന്ധം  നനിര്മ്മക്ടോണപ്രവെര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയക്ടോകേക്ടോടത
മുടെങ്ങനികനിടെക്കുന്ന  അവെസ  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  എങ്കേനിൽ  വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം
ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇത്തരന്ധം  കകേക്ടോളനനികേളുടടെ  നവെശകേരണന്ധം  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം നടെപടെനി ആകലക്ടോചനയനിലുകണക്ടോടയന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ഫണത്ത്  അനുവെദനികടപ്പെട്ടനിട്ടുന്ധം  അഴെനിമതനിയന്ധം  ദുര്വെദ്യയവന്ധം  കേക്ടോരണന്ധം
നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം  തടെസ്സടപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്ന  സലങ്ങളനിൽ  കുറകക്ടോടര  കേടണത്തക്ടോനുന്ധം
അര്ഹമക്ടോയ  ശനിക്ഷക്ടോ  നടെപടെനി  കകേടകക്ടോള്ളക്ടോനുന്ധം  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;
വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം നല്കുകമക്ടോ ?
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(എ)  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.  സസയന്ധംപരദ്യക്ടോപ്ത ഗക്ടോമന്ധം പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോകക്ടോന്
ടതരടഞടുത്ത  സര്കക്ടോര്  ഏജന്സനികേളുടടെ  തനതത്ത്  മനുഷദ്യവെനിഭവെകശഷനിക്കുറവെത്ത്,
കേമ്മബണനിറനി  ഹക്ടോള  മുതലക്ടോയവെയത്ത്  കകേക്ടോളനനികേളനിടല  സല  ലഭദ്യതക്കുറവെത്ത്,
കകേക്ടോളനനികക്ടോരുടടെ  ആവെശദ്യ  പ്രകേക്ടോരന്ധം  എസനികമറനില്  വെരുന്ന  നനിരന്തെര  മക്ടോറങ്ങള
തുടെങ്ങനിയവെ കേക്ടോരണമക്ടോണത്ത്  കകേക്ടോളനനികേളുടടെ  നവെശകേരണ പദ്ധതനി  സമയബനനിതമക്ടോയനി
പൂര്ത്തനിയക്ടോകക്ടോന് സക്ടോധനികക്ടോത്തതത്ത്.  പട്ടനികേജക്ടോതനി വെനികേസന വെകുപ്പെനിടന സസയന്ധംപരദ്യക്ടോപ്ത
ഗക്ടോമന്ധം  പദ്ധതനിയനില്  216  സകങ്കേതങ്ങള ടതരടഞടുത്തതനില്  37  എണത്തനില്
മക്ടോത്രകമ  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയക്ടോയനിട്ടുള്ളു.  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപ്പെനിടന
എ.ടെനി.എസത്ത്.പനി.,  ഹക്ടോന്ധംടലറത്ത്  വെനികേസന പദ്ധതനി എന്നനിവെയനില്  90  സകങ്കേതങ്ങള
ടതരടഞടുത്തതനില് 4 എണന്ധം അന്തെനിമ ഘട്ടത്തനിലക്ടോണത്ത്. 

(ബനി)   കകേക്ടോളനനികേളുടടെ  നവെശകേരണന്ധം  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്  ബനടപ്പെട്ട
ഏജന്സനികേളകത്ത് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്. 

(സനി) ഇകക്ടോരദ്യന്ധം പരനികശക്ടോധനിചത്ത്  ആവെശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.

 പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭക്ടോഗങ്ങളകത്ത് വെശടുകേള 

20 (1831)  ശശ  .    എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോന്ധം :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  2011-16  കേക്ടോലഘട്ടത്തനില്  വെനിവെനിധ  പദ്ധതനികേളനിലുളടപ്പെടുത്തനി
പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭക്ടോഗങ്ങളകത്ത്  എത്ര  വെശടുകേള  അനുവെദനിചനിട്ടുടണന്നത്ത്
അറനിയനികക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വെശടുകേളനില്  എത്രടയണന്ധം  തക്ടോമസകയക്ടോഗദ്യമക്ടോകനി
കകേമക്ടോറനിയനിട്ടുടണന്നത്ത് അറനിയനികക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  പൂര്ത്തനിയക്ടോകക്ടോന്  ബക്ടോകനിയള്ള  വെശടുകേളുടടെ  നനിലവെനിടല  സനിതനി
എന്തെക്ടോടണനന്ധം പൂര്ത്തനിയക്ടോകേക്ടോത്തതനിനുള്ള കേക്ടോരണന്ധം എന്തെക്ടോടണനന്ധം അറനിയനികക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  പ്രസബ്ദുുത  വെശടുകേളുടടെ  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം  പൂര്ത്തനിയക്ടോകനി  തക്ടോമസത്തനിനത്ത്
കകേമക്ടോറുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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(എ)  2011-2016  കേക്ടോലഘട്ടത്തനില്  വെനിവെനിധ  പദ്ധതനികേളനിലുള ടപ്പെടുത്തനി
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭക്ടോഗങ്ങളകത്ത്  43334  വെശടുകേള  അനുവെദനിചനിട്ടുണത്ത്.
എന്നക്ടോല് ഇതനില് 19227 വെശടുകേള മക്ടോത്രകമ പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടുള്ളു. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വെശടുകേളനില്  19227  വെശടുകേള  പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.
ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോകളതടന്ന  വെശടെത്ത്  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനക്ടോല്  വെശടുകേള  കകേമക്ടോകറണ
ആവെശദ്യമനില. 

(സനി)  ഭവെനനനിര്മ്മക്ടോണ  ധനസഹക്ടോയ  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരമുള്ള  വെശടുകേളുടടെ
നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം  വെനിവെനിധ  ഘട്ടങ്ങളനിലക്ടോണത്ത്.  വെശടെത്ത്  നനിര്മ്മക്ടോണത്തനിടന  ഓകരക്ടോ  കസജത്ത്
കേഴെനിയകമ്പക്ടോഴുന്ധം  കസജത്ത്  സര്ട്ടനിഫനികറകേള  ലഭദ്യമക്ടോകനിയക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ  തുടെര്ഗഡകള
അനുവെദനികക്ടോനക്ടോവകേയള്ളു.   ടകേട്ടനിടെ  നനിര്മ്മക്ടോണ  സക്ടോധനങ്ങളുടടെ  വെനിലവെര്ദ്ധനവെത്ത്,
അമനിതമക്ടോയ  ചുമട്ടുകൂലനി,  നനിര്മ്മക്ടോണടത്തക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ  അഭക്ടോവെന്ധം,  പ്രകൃതനികക്ഷക്ടോഭന്ധം,
വെകുപ്പെത്ത്   നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതനില് കൂടുതല് വെലനിപ്പെത്തനിലുള്ള വെശടെത്ത്  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം തുടെങ്ങനി
വെനിവെനിധ കേക്ടോരണങ്ങളക്ടോല് നനിര്ദ്ദേനിഷ് ടെ  കസജത്ത്  പൂര്ത്തനിയക്ടോകക്ടോത്ത ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോകളകത്ത്
തുടെര്ഗഡകള അനുവെദനിക്കുവെക്ടോന് കേഴെനിഞനിട്ടനില. 

(ഡനി)   വെശടുകേളുടടെ  നനിര്മ്മക്ടോണത്തനിടന ഓകരക്ടോ  കസജന്ധം  പൂര്ത്തനിയക്ടോകനി  കസജത്ത്
സര്ട്ടനിഫനികറത്ത്  ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്ന  മുറയത്ത്  തുടെര്ഗഡകള  അനുവെദനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.
ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോകളതടന്ന വെശടെത്ത് നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം നടെത്തുന്നതനിനക്ടോല് വെശടുകേള പൂര്ത്തനിയക്ടോകനി
തക്ടോമസത്തനിനത്ത് കകേമക്ടോകറണ ആവെശദ്യമനില. 

പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭക്ടോഗങ്ങളക്കുള്ള ചനികേനിത്സക്ടോ ധനസഹക്ടോയന്ധം 

21 (1832)   ശശ  .   സനി  .   ദനിവെക്ടോകേരന് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് പട്ടനികേജക്ടോതനി
പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം  പക്ടോര്ലടമനറനി
കേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  മുന് സര്കക്ടോരനിടന്റ കേക്ടോലത്തത്ത് പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭക്ടോഗകക്ടോര്കത്ത്
അനുവെദനിച ചനികേനിത്സക്ടോ ധനസഹക്ടോയന്ധം ടകേക്ടോടുത്തു തശര്കക്ടോനുകണക്ടോ; എങ്കേനില് എത്രടയന്നത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇഇൗ  സര്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരകമറകശഷന്ധം  പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിഭക്ടോഗകക്ടോര്കത്ത്  ചനികേനിത്സക്ടോ  ധനസഹക്ടോയന്ധം  അനുവെദനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  എങ്കേനില്  എത്ര
കപര്ടകന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?
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ഉത്തരന്ധം

(എ)  മുന്  സര്കക്ടോരനിടന  കേക്ടോലത്തത്ത്  പട്ടനികേജക്ടോതനികക്ടോര്കത്ത്  അനുവെദനിച
ധനസഹക്ടോയന്ധം തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം, ടകേക്ടോലന്ധം,  പത്തനന്ധംതനിട്ട,  ആലപ്പുഴെ, കകേക്ടോട്ടയന്ധം,  ഇടുകനി,
എറണക്ടോകുളന്ധം,  പക്ടോലകക്ടോടെത്ത്,കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത്,  വെയനക്ടോടെത്ത്,  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത്  ജനിലകേളനില്
ടകേക്ടോടുത്തുതശര്ത്തനിട്ടുണത്ത്.  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില്  70,65,000  രൂപയന്ധം  മലപ്പുറന്ധം ജനിലയനില്
50,00,000 രൂപയന്ധം കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് 30,00,000 രൂപയന്ധം ടകേക്ടോടുത്തുതശര്കക്ടോനുണത്ത്. 

മുന്സര്കക്ടോരനിടന  കേക്ടോലത്തത്ത്  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭക്ടോഗകക്ടോര്കത്ത്  അനുവെദനിച
ചനികേനിത്സക്ടോ ധനസഹക്ടോയന്ധം ടകേക്ടോടുത്തുതശര്ത്തനിട്ടുണത്ത്. 

(ബനി)   ഉണത്ത്.   31-8-2016  വെടര  പട്ടനികേജക്ടോതനികക്ടോരക്ടോയ  5754  കപര്ക്കുന്ധം
പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോരക്ടോയ 80 കപര്ക്കുന്ധം ചനികേനിത്സക്ടോ ധനസഹക്ടോയന്ധം അനുവെദനിചനിട്ടുണത്ത്. 

നനിര്ദ്ധനരക്ടോയ കരക്ടോഗനികേളക്കുള്ള ധനസഹക്ടോയന്ധം 

22  (1833) ശശ  .    കമക്ടോന്സത്ത്  കജക്ടോസഫത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  പട്ടനികേജക്ടോതനി  പനികന്നക്ടോക  സമുദക്ടോയ  കക്ഷമ  വെകുപ്പെനില്നനിനന്ധം
നനിര്ദ്ധനരക്ടോയ  കരക്ടോഗനികേളകത്ത്  നല്കുന്ന  പരമക്ടോവെധനി  ധനസഹക്ടോയന്ധം  എത്ര
രൂപയക്ടോണത്ത്;  മുന്  സര്കക്ടോരനിടന  കേക്ടോലത്തത്ത്  അനുവെദനിച  ധനസഹക്ടോയന്ധം
ടകേക്ടോടുത്തുതശര്ത്തനിട്ടുകണക്ടോ;  എത്ര  രൂപയടടെ  കുടെനിശനികേയക്ടോണത്ത്  നനിലവെനിലുള്ളതത്ത്;
ആയതത്ത് ടകേക്ടോടുത്തു തശര്ക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ധനസഹക്ടോയത്തനിനുള്ള  പുതനിയ  അകപക്ഷക്ടോ  കഫക്ടോറന്ധം
നനിലവെനിലുകണക്ടോ;  ആയതനിടന  കകേക്ടോപ്പെനി  ലഭദ്യമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;  ഈ  സര്കക്ടോര്
വെന്നതനിനുകശഷന്ധം അനുവെദനിക്കുന്ന തുകേ വെളടര  അപരദ്യക്ടോപ്തമക്ടോടണന്ന പരക്ടോതനികേള
ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  ആയതത്ത്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനത്ത്  സസശകേരനിച  നടെപടെനികേള
വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ ? 

ഉത്തരന്ധം

(എ)  പട്ടനികേജക്ടോതനി വെനികേസന വെകുപ്പെനില്നനിനന്ധം നനിര്ദ്ധനരക്ടോയ കരക്ടോഗനികേളകത്ത്
നല്കുന്ന പരമക്ടോവെധനി ധനസഹക്ടോയന്ധം ഒരു ലക്ഷന്ധം രൂപയക്ടോണത്ത്.  മുന് സര്കക്ടോരനിടന
കേക്ടോലത്തത്ത്  അനുവെദനിച  ധനസഹക്ടോയന്ധം  തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം,  ടകേക്ടോലന്ധം,  പത്തനന്ധംതനിട്ട,
ആലപ്പുഴെ,  കകേക്ടോട്ടയന്ധം ഇടുകനി,  എറണക്ടോകുളന്ധം,  പക്ടോലകക്ടോടെത്ത്,  കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത്,  വെയനക്ടോടെത്ത്,
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കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത്  എന്നശ  ജനിലകേളനില്  ടകേക്ടോടുത്തുതശര്ത്തനിട്ടുണത്ത്.   തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്
70,65,000  രൂപയന്ധം,  മലപ്പുറന്ധം  -  50,00,000  രൂപയന്ധം  കേണ്ണൂര്  -  30,00,000
രൂപയന്ധം  കുടെനിശനികേ  ടകേക്ടോടുത്തു  തശര്കക്ടോനുണത്ത്.   ആയതത്ത്  ടകേക്ടോടുത്തു
തശര്ക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി സസശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്. 

പനികന്നക്ടോക  സമുദക്ടോയ  വെനികേസന  വെകുപ്പെനില്നനിനന്ധം  നനിര്ദ്ധനരക്ടോയ
കരക്ടോഗനികേളകത്ത് ധനസഹക്ടോയന്ധം നല്കുന്ന പദ്ധതനി നനിലവെനിലനില.  

(ബനി) പുതനിയ അകപക്ഷക്ടോ ഫക്ടോറന്ധം ഇല.  നനിലവെനിടല അകപക്ഷക്ടോ ഫക്ടോറത്തനിടന
പകേര്പ്പെത്ത് അനുബനമക്ടോയനി കചര്ത്തനിട്ടുണത്ത്*.  നനിലവെനിടല തുകേ അപരദ്യക്ടോപ്തമക്ടോടണന്ന
പരക്ടോതനി ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടനില. 

 പട്ടനികേജക്ടോതനി വെനിഭക്ടോഗങ്ങളകത്ത് സസയന്ധംടതക്ടോഴെനില് 
പരനിശശലന പദ്ധതനികേള  

23  (1834)  ശശ  .    ആര്  .    രക്ടോമചന്ദ്രന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനിഭക്ടോഗങ്ങളകത്ത്  സസയന്ധംടതക്ടോഴെനില്  കേടണത്തുന്നതനിനത്ത്
എടന്തെലക്ടോന്ധം കേര്മ്മപദ്ധതനികേളക്ടോണത്ത് നടെപ്പെനിലക്ടോകനി വെരുന്നടതന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  സസയന്ധംടതക്ടോഴെനില്  പരനിശശലന  പദ്ധതനികേള  നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയനിട്ടുകണക്ടോ,
സക്ടോമ്പത്തനികേ  സഹക്ടോയന്ധം  ലഭനിക്കുന്നതനിനത്ത്  എടന്തെലക്ടോന്ധം
പദ്ധതനികേളക്ടോണ്നനിലവെനിലുള്ളതത്ത്; വെനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വെനിഭക്ടോഗങ്ങളകത്ത്  കനപുണദ്യ  വെനികേസനത്തനിനക്ടോയനി
നടെപ്പെനിലക്ടോകനിവെരുന്ന പദ്ധതനികേള വെനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  അഭദ്യസവെനിദദ്യരുന്ധം  ടതക്ടോഴെനില്രഹനിതരുമക്ടോയ  പട്ടനികേജക്ടോതനി  യവെതശ-
യവെക്ടോകളുന്ധം   പട്ടനികേ ജക്ടോതനികക്ടോര്  ഉള ടപ്പെടുന്ന   ഗ്രൂപ്പുകേളുന്ധം  ബക്ടോങ്കുകേളനില്നനിനന്ധം
സസയന്ധംടതക്ടോഴെനില്  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  സസശകേരനിക്കുന്ന  ബക്ടോങ്കേത്ത്  വെക്ടോയയത്ത്  സബ്സനിഡനി
അനുവെദനിക്കുന്ന  പദ്ധതനി,  വെദ്യക്തനികേള കത്ത്  സസയന്ധംടതക്ടോഴെനില്  കേടണത്തുന്നതനിനത്ത്  3

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്.
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ലക്ഷന്ധം രൂപവെടരയള്ള കപ്രക്ടോജക്ടുകേളക്കുന്ധം  1/3  സബ്സനിഡനി നല്കുന്ന പദ്ധതനിയന്ധം
പകത്തക്ടോ അതനിലധനികേകമക്ടോ  പട്ടനികേജക്ടോതനികക്ടോര് അന്ധംഗങ്ങളക്ടോയനിട്ടുള്ള സസയന്ധംസഹക്ടോയ
സന്ധംഘങ്ങള,  80%  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനനിതകേള  ഉളടപ്പെടുന്ന  സസയന്ധംസഹക്ടോയ
സന്ധംഘങ്ങള  എന്നനിവെയത്ത്  കപ്രക്ടോജകത്ത്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിടന  അടെനിസക്ടോനത്തനില്
സസയന്ധംടതക്ടോഴെനില്  സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള  ആരന്ധംഭനിക്കുന്നതനിനത്ത്  10  ലക്ഷന്ധം  രൂപ  വെടര
ധനസഹക്ടോയന്ധം അനുവെദനിക്കുന്ന പദ്ധതനികേള എന്നനിവെ പട്ടനികേജക്ടോതനി വെനികേസന വെകുപ്പെത്ത്
ആവെനിഷ്കരനിചത്ത് നടെപ്പെനിലക്ടോകനിവെരുന. 

(ബനി)  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനിഭക്ടോഗത്തനില്ടപ്പെട്ടവെരുന്ധം സസയന്ധംടതക്ടോഴെനില് സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള

ആരന്ധംഭനികക്ടോന്  സന്നദ്ധരക്ടോയവെരുമക്ടോയ  യവെതശ-യവെക്ടോകടള  കേടണത്തനി  അവെര്കത്ത്

കകേരള സക്ടോര്ട്ടത്ത്അപത്ത് മനിഷടന  (KSUM)  കനതൃതസത്തനില് പരനിശശലനന്ധം നല്കുന്ന

ഒരു പദ്ധതനികത്ത് 2015-16 സക്ടോമ്പത്തനികേ വെര്ഷന്ധം വെകുപ്പെത്ത് തുടെകന്ധം കുറനിചനിട്ടുണത്ത്. വെനിവെര

സക്ടോകങ്കേതനികേ   വെനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  കമഖലയനികലക്ടോ  ഇതര  കമഖലയനികലക്ടോ  അഭനിരുചനി

ഉള്ളവെര്കത്ത്  സസയന്ധം  സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള  ആരന്ധംഭനിക്കുന്നതനിനത്ത്  ഈ  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം

പരനിശശലനന്ധം   കനടെക്ടോവന്നതക്ടോണത്ത്.   കൂടെക്ടോടത  വെകുപ്പെനില്നനിനന്ധം  കപ്രക്ടോജകത്ത്

റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിടന  അടെനിസക്ടോനത്തനില്  സസയന്ധംടതക്ടോഴെനില്  സന്ധംരന്ധംഭന്ധം  ആരന്ധംഭനികക്ടോന്

ധനസഹക്ടോയന്ധം  അനുവെദനിക്കുന്ന  പദ്ധതനികക്ടോയനി  പരനിഗണനിച  പട്ടനികേജക്ടോതനി

സസയന്ധംസഹക്ടോയ  സന്ധംഘങ്ങളകത്ത്  സന്ധംരന്ധംഭന്ധം  ആരന്ധംഭനികക്ടോനുള്ള  പരനിശശലനവന്ധം,

മക്ടോര് ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്ധം കുടുന്ധംബശശയനിടല MEC (Micro Enterprises Consultant)

മുകഖനയന്ധം  നടെത്തനിവെരുന.  സസയന്ധംടതക്ടോഴെനില്   ബക്ടോങ്കേത്ത്  വെക്ടോയയത്ത്  സബ്സനിഡനി

അനുവെദനിക്കുന്ന  പദ്ധതനിയന്ധം  കപ്രക്ടോജകത്ത്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിടന  അടെനിസക്ടോനത്തനില്

സസയന്ധംസഹക്ടോയ  സന്ധംഘങ്ങളകത്ത്  ധനസഹക്ടോയന്ധം  അനുവെദനിക്കുന്ന  പദ്ധതനിയമക്ടോണത്ത്

വെകുപ്പെനില് നനിലവെനിലുള്ളതത്ത്. 

(സനി)  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനിഭക്ടോഗത്തനില്ടപ്പെട്ട   വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുടടെയന്ധം  ഉകദദ്യക്ടോഗക്ടോര്തനി
കേളുടടെയന്ധം സനില്  ടഡവെലപ്ടമനത്ത്  കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോയനി  പരനികപക്ടോഷനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന്ധം,
സക്ടോകങ്കേതനികേ  കമഖലയനിലുന്ധം  ഇതര  കമഖലയനിലുന്ധം  അവെര്കത്ത്  കജക്ടോലനി
ലഭനിക്കുന്നതനികലയമക്ടോയനി  വെകുപ്പെനിടന  കേശഴെനില്  44  ഐ.റനി.ഐ.-കേള  നനിലവെനില്
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  10  വെദ്യതദ്യസ  സക്ടോകങ്കേതനികേ  കടഡകേളനിലക്ടോയനി  1828
പട്ടനികേജക്ടോതനി/പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ/ഇതര  വെനിഭക്ടോഗങ്ങളനിടല  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേള  പ്രസ്തുത
ഐ.റനി.ഐ.-കേള  മുഖക്ടോന്തെരന്ധം  ഏകേവെത്സര/ദസനിവെത്സര  പഠനന്ധം  കേഴെനിഞത്ത്  ഓകരക്ടോ
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വെര്ഷവന്ധം  പുറത്തുവെരുന.   കൂടെക്ടോടത  പക്ടോലകക്ടോടെത്ത്  ജനിലയനിടല  വെടെകക്ടോകഞരനിയനില്
സക്ടോകങ്കേതനികേ  വെനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  രന്ധംഗടത്ത  മുന്നനിര  സക്ടോപനമക്ടോയ  NTTF-ടന
ആഭനിമുഖദ്യത്തനില് ഒരു കേമ്മബണനിറനി കകേക്ടോകളജത്ത് പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന. ഇവെനിടടെ വെര്ഷന്ധം
20  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളകത്ത്  CPPM  (Certificate  Preogramme  in  Precision
Mechinist) എന്ന സര്ട്ടനിഫനികറത്ത് കകേക്ടോഴനിനുന്ധം പരനിശശലനന്ധം നല്കേനിവെരുന. ഇതനിനത്ത്
പുറടമ  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനിഭക്ടോഗന്ധം  ഉകദദ്യക്ടോഗക്ടോര്തനികേളുടടെയന്ധം,  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുടടെയന്ധം
വെനിവെനിധ  തലത്തനിലുള്ള  കനപുണദ്യ  വെനികേസനന്ധം  ലക്ഷദ്യമനിട്ടത്ത്  സര്കക്ടോര്/അര്ദ്ധ
സര്കക്ടോര്/സസകേക്ടോരദ്യസക്ടോപനങ്ങള  സമര് പ്പെനിക്കുന്ന  ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസലുകേള
സര്കക്ടോരനിടന അനുമതനികയക്ടോടടെ വെകുപ്പെത്ത് നടെപ്പെനിലക്ടോകനിവെരനികേയന്ധം ടചയ്യുന. 

 പട്ടനികേജക്ടോതനി കുടുന്ധംബങ്ങളകത്ത് വെശടെത്ത് നനിര്മ്മനികക്ടോന് ധനസഹക്ടോയ പദ്ധതനി  

24 (1835) ശശ  .   വെനി  .   പനി  .   സജശന്ദ്രന് :
ശശ  .   കഹബനി ഈഡന് :
ശശ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതക്ടോമസത്ത് :
ശശ  .    അന്വെര്  സക്ടോദത്തത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോനടത്ത  പട്ടനികേജക്ടോതനി  കുടുന്ധംബങ്ങളകത്ത്  വെശടെത്ത്  നനിര്മ്മനികക്ടോന്
ധനസഹക്ടോയ പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോകനി വെരുനകണക്ടോ; വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) എടന്തെലക്ടോന്ധം  ലക്ഷദ്യങ്ങളക്ടോണത്ത്  പദ്ധതനി  നടെത്തനിപ്പുവെഴെനി  കകേവെരനികക്ടോന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതത്ത്; വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി) ഇതനിടന ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോകടള എങ്ങടനയക്ടോണത്ത് കേടണത്തുന്നതത്ത്;

(ഡനി) ഇതനിനക്ടോയനി ബഡ്ജറനില് എന്തു തുകേ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്?

ഉത്തരന്ധം

(എ) ഉണത്ത്.  സന്ധംസക്ടോനടത്ത ഭവെനരഹനിതരക്ടോയ പട്ടനികേജക്ടോതനി വെനിഭക്ടോഗങ്ങളകത്ത് വെശടെത്ത്
നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഭവെന നനിര്മ്മക്ടോണ ധനസഹക്ടോയ പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന്ധം 3 ലക്ഷന്ധം രൂപയന്ധം
ദുര്ബല  വെനിഭക്ടോഗ  ഭവെന  പുനരധനിവെക്ടോസ  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  3.5  ലക്ഷന്ധം  രൂപയന്ധം
നല്കേനിവെരുന. 

(ബനി)  സന്ധംസക്ടോനടത്ത  ഭവെനരഹനിതരക്ടോയ   എലക്ടോ  പട്ടനികേജക്ടോതനികക്ടോര്ക്കുന്ധം
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ഘട്ടന്ധംഘട്ടമക്ടോയനി വെക്ടോസകയക്ടോഗദ്യമക്ടോയ വെശടെത്ത് ലഭദ്യമക്ടോക്കുകേ, ആയതനിലൂടടെ അവെരുടടെ സക്ടോമൂഹദ്യ
സുരക്ഷ ഉറപ്പെക്ടോക്കുകേ  എന്നതക്ടോണത്ത് ഈ പദ്ധതനിയടടെ ലക്ഷദ്യന്ധം. 

(സനി) തകദ്ദേശസസയന്ധംഭരണ സക്ടോപനങ്ങളനില്നനിന്നത്ത് ലഭനിക്കുന്ന ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോകളുടടെ
ഗക്ടോമസഭക്ടോലനിസത്ത്  പ്രകേക്ടോരന്ധം  കബക്ടോകത്ത്/മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനി/  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  പട്ടനികേജക്ടോതനി
വെനികേസന  ഓഫശസുകേള  മുകഖന  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോകടള  മുന്ഗണനക്ടോകമത്തനില്
ടതരടഞടുക്കുന.  ഗക്ടോമസഭക്ടോലനിസത്ത്  ലഭദ്യമക്ടോകക്ടോത്ത ഇടെങ്ങളനില് പത്രപ്പെരസദ്യന്ധം  മുകഖന
അകപക്ഷ ക്ഷണനിക്കുന.  കനരനിട്ടത്ത്  ലഭനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേളനില്,  കബക്ടോകത്ത്  പ്രസനിഡനത്ത്,
പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനികേസന  ഓഫശസര്,  കബക്ടോകത്ത്  ടമമ്പര്മക്ടോര്  എന്നനിവെരടെങ്ങുന്ന  സമനിതനി
ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോകളുടടെ  സക്ടോന്നനിദ്ധദ്യത്തനില്  നറുടകടുപ്പെനിലൂടടെ  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോകടള
ടതരടഞടുക്കുന. 

( ഡനി) ഇതനിനക്ടോയനി 2016-17 സക്ടോമ്പത്തനികേ വെര്ഷന്ധം ബഡ്ജറനില് 265 കകേക്ടോടെനി രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്. 

പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോരുടടെയന്ധം മറ പനികന്നക്ടോക വെനിഭക്ടോഗകക്ടോരുടടെയന്ധം
പനികന്നക്ടോകക്ടോവെസ പരനിഹരനികക്ടോന് നടെപടെനി 

25  (1836)   ശശ  .    പനി  .    ടകേ  .    ശശനി :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്  
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  മുന്സര്കക്ടോരനിടന  കേക്ടോലത്തത്ത്  പട്ടനികേജക്ടോതനി/പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോരുടടെയന്ധം  മറ
പനികന്നക്ടോക  വെനിഭക്ടോഗകക്ടോരുടടെയന്ധം  പനികന്നക്ടോകക്ടോവെസ  പരനിഹരനികക്ടോന്  ഓകരക്ടോ  വെര്ഷവന്ധം
ബഡ്ജറനിലൂടടെ  പ്രഖദ്യക്ടോപനികടപ്പെട്ട  പദ്ധതനികേളുന്ധം  ഓകരക്ടോന്നനിനുന്ധം  അനുവെദനിച  തുകേയന്ധം
എത്രടയന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇവെയനില്  ഏടതലക്ടോന്ധം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടെപ്പെനിലക്ടോകനിടയനന്ധം,  ഇവെ
ഓകരക്ടോന്നനിനുന്ധം ബഡ്ജറ നനിര്കദ്ദേശപ്രകേക്ടോരന്ധം നശകനിവെച തുകേയന്ധം ടചലവെക്ടോകനിയ തുകേയന്ധം
എത്രടയനന്ധം  വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;  പദ്ധതനികേളുടടെ  പൂര്ത്തശകേരണത്തനിനക്ടോയനി  ഓകരക്ടോ
വെര്ഷവന്ധം  അധനികേന്ധം  നലനിയ  തുകേ  എത്രടയന്നത്ത്  ടവെളനിടപ്പെടുത്തുകമക്ടോ;  വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം
ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  കേഴെനിഞ  അഞത്ത്  വെര്ഷകേക്ടോലയളവെനില്  പക്ടോലകക്ടോടെത്ത്  ജനിലയനില്  ഈ
വെനിഭക്ടോഗങ്ങളകക്ടോയനി യ.ഡനി.എഫത്ത്.  സര്കക്ടോര് നടെത്തനിയ പ്രഖദ്യക്ടോപനങ്ങള എടന്തെലക്ടോന്ധം;
എത്ര പ്രഖദ്യക്ടോപനങ്ങള പൂര്ത്തശകേരനിച്ചു; പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോനുള്ളവെ ഏടതലക്ടോന്ധം ;വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം
നല്കുകമക്ടോ? 
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(എ)  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനികേസന  വെകുപ്പുമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ട  വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള
അനുബനന്ധം1*-ലുന്ധം  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസനവമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ട  വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള
അനുബനന്ധം  II*-ലുന്ധം  പനികന്നക്ടോക  വെനിഭക്ടോഗവമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ട  വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള
അനുബനന്ധം III*-ലുന്ധം കേക്ടോണക്ടോവന്നതക്ടോണത്ത്. 

(ബനി)  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനികേസന  വെകുപ്പുമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ട  വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള
അനുബനന്ധം  IV*-ലുന്ധം  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസനവമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ട  വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള
അനുബനന്ധം  II-ലുന്ധം  പനികന്നക്ടോക  വെനിഭക്ടോഗവമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ട  വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള
അനുബനന്ധം III-ലുന്ധം  കേക്ടോണക്ടോവന്നതക്ടോണത്ത്. 

(സനി)   പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനികേസന വെകുപ്പെത്ത്,  പക്ടോലകക്ടോടെത്ത്  ടമ ഡനികല് കകേക്ടോകളജത്ത്
പണനി ആരന്ധംഭനിച്ചു.  ഇതത്ത് പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടനില. 

പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപ്പെനില് പക്ടോലകക്ടോടെത്ത് ജനിലയത്ത് മക്ടോത്രമക്ടോയനി കേഴെനിഞ 5
വെര്ഷകക്ടോലയളവെനില്  യ.ഡനി.എഫത്ത്.  സര്കക്ടോര്  പ്രകതദ്യകേ  പദ്ധതനികേള
പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിട്ടനില.  എന്നക്ടോല്  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖദ്യക്ടോപനിചത്ത്  സന്ധംസക്ടോനത്തുടെനശളന്ധം
നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്ന  പദ്ധതനികേടളലക്ടോന്ധംതടന്ന  പക്ടോലകക്ടോടെത്ത്  ജനിലയനിലുന്ധം
നടെപ്പെനിലക്ടോകനിവെരുന. 

 സസയന്ധംപരദ്യക്ടോപ്ത ഗക്ടോമന്ധം പദ്ധതനി 
26  (1837)  ശശ  .    റനി  .    വെനി  .    രക്ടോകജഷത്ത്  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  2012-13  വെര്ഷത്തനില്  സസയന്ധംപരദ്യക്ടോപ്ത  ഗക്ടോമന്ധം  പദ്ധതനിയനില്
ഉളടപ്പെടുത്തനിയ  ടചറുതക്ടോഴെന്ധം  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനിടല  ഏഴെനികലക്ടോടെത്ത്  ചകനിയ
കകേക്ടോളനനിയടടെ  വെനികേസനന്ധം  പദ്ധതനി  വെനിഭക്ടോവെനന്ധം  ടചയ  രൂപത്തനില്
പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടനില എന്നതത്ത് ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ടപ്രക്ടോജകനില്  അന്ധംഗശകേക്ടോരന്ധം  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേളുടടെ  നടെത്തനിപ്പെനിനത്ത്
ചുമതലടപ്പെടുത്തനിയ കഫക്ടോറസത്ത് ഇന്ഡസ്ട്രേശസത്ത് ടക്ടോവെന്കൂര് ലനിമനിറഡത്ത്,  ആലുവെ എന്ന
ടപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനത്തനിനത്ത്  പ്രവൃത്തനികേള  ഫലപ്രദമക്ടോയനി
പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതനിനത്ത്  നനിര്കദ്ദേശന്ധം  നല്കുകമക്ടോ;  അവെനിടടെ  നടെനടകേക്ടോണനിരനിക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനിയടടെ പുകരക്ടോഗതനി അറനിയനിക്കുകമക്ടോ? 

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്.
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(എ) ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്. 

(ബനി)  കപ്രക്ടോജകനില്  അന്ധംഗശകേക്ടോരന്ധം  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേളുടടെ  നടെത്തനിപ്പെനിനത്ത്
ചുമതലടപ്പെടുത്തനിയ കഫക്ടോറസത്ത് ഇന്ഡസ്ട്രേശസത്ത് ടക്ടോവെന്കൂര് ലനിമനിറഡത്ത്,  ആലുവെ എന്ന
ടപക്ടോതുകമഖലക്ടോസക്ടോപനത്തനിനത്ത് പ്രവൃത്തനികേള ഫലപ്രദമക്ടോയനി പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതനിനത്ത്
നനിര് കദ്ദേശന്ധം  നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.   പ്രവൃത്തനിയടടെ   പുകരക്ടോഗതനി  സന്ധംബനനിച  വെനിവെരന്ധം
കശഖരനിച്ചുനല്കുന്നതക്ടോണത്ത്. 

പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭക്ടോഗകക്ടോര്കത്ത് കപക്ടോഷകേക്ടോഹക്ടോരവന്ധം കവെദദ്യപരനികശക്ടോധനയന്ധം 
27 (1838) ശശ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന്   : 

ശശമതനി പനി  .   അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി   : 
ശശ  .   ടകേ  .   വെനി  .   വെനിജയദക്ടോസത്ത്   : 
ശശ  .    സനി  .    ടകേ  .    ശശശന്ദ്രന്    : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  അട്ടപ്പെക്ടോടെനി  തുടെങ്ങനിയ  ആദനിവെക്ടോസനി  കമഖലകേളനിടല  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുന്ധം
കുട്ടനികേളക്കുന്ധം  കപക്ടോഷകേക്ടോഹക്ടോരവന്ധം  കവെദദ്യപരനികശക്ടോധനയന്ധം  ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്
നനിലവെനിലുള്ള സന്ധംവെനിധക്ടോനങ്ങള എടന്തെക്ടോടകയക്ടോടണന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭക്ടോഗത്തനിടല  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളകത്ത്  അവെരുടടെ  സ്കൂളനില്
തടന്ന  കവെദദ്യപരനികശക്ടോധനയന്ധം  കപക്ടോഷകേക്ടോഹക്ടോരവന്ധം  നല്കുന്നതനിനത്ത്  നനിലവെനില്
സന്ധംവെനിധക്ടോനമുകണക്ടോ;

(സനി)  ഇടലങ്കേനില്  ആയതനിനുള്ള  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;  വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം
നല്കേക്ടോകമക്ടോ? 

ഉത്തരന്ധം
(എ)  കപക്ടോഷകേക്ടോഹക്ടോരക്കുറവള്ള  കുട്ടനികേടളയന്ധം  ഗര്ഭനിണനികേടളയന്ധം

കേടണത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  2013  ഏപ്രനില്  മുതല്   സശനനിന്ധംഗത്ത്  കേദ്യക്ടോമ്പുകേള  ആകരക്ടോഗദ്യ
വെകുപ്പെത്ത്  നടെത്തനിവെരുനണത്ത്.  ഗുരുതരമക്ടോയ  അനശമനിയ  ബക്ടോധനിച  കുട്ടനികേടള  കേനിടെത്തനി
ചനികേനിത്സനിക്കുന്നതനിനത്ത് അട്ടപ്പെക്ടോടെനിയനില് 3 നബടശഷദ്യന് റശഹക്ടോബനിലനികറഷന് ടസനറുകേള
പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണത്ത്.  കുട്ടനികേളക്കുന്ധം  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുമക്ടോയനി  അയണ്  കഫക്ടോളനികേത്ത്
ആസനിഡത്ത്  വെനിതരണവന്ധം കൃതദ്യമക്ടോയനി  നടെത്തനിവെരുനണത്ത്.  അട്ടപ്പെക്ടോടെനിയനില് ചനികേനിത്സക്ടോ
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കമഖലയനില്  കകേക്ടോട്ടത്തറ  ഗവെ.  കടബല്  ടസ്പെഷദ്യക്ടോലനിറനി  ആശുപത്രനിയന്ധം  ഒരു
സനി.എചത്ത്.സനി.-യന്ധം  2  പനി.എചത്ത്.സനി.-യന്ധം  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുനണത്ത്.  28  അകലക്ടോപ്പെതനി-
സബ്ടസനറുകേളുന്ധം കമഖലയനില് പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുനണത്ത്. സബ്ടസനറുകേള കകേന്ദ്രശകേരനിചത്ത്
ടജ.പനി.എചത്ത്.എന്.മക്ടോരുടടെ  പ്രവെര്ത്തനന്ധം  ഉറപ്പുവെരുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.  ആശക്ടോ  വെര്കര്മക്ടോര്,
അന്ധംഗന്വെക്ടോടെനി  പ്രവെര്ത്തകേര്,  എസത്ത്.ടെനി.  ടപ്രക്ടോകമക്ടോട്ടര്മക്ടോര്  എന്നനിവെര്കത്ത്
കപക്ടോഷകേക്ടോഹക്ടോരക്കുറവള്ള  കുട്ടനികേടള  കേടണത്തുന്നതനിനുള്ള  പ്രകതദ്യകേ  പരനിശശലനന്ധം
നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.   കപക്ടോഷകേക്ടോഹക്ടോരക്കുറവള്ള  കുട്ടനികേടള  നനിരശക്ഷനിക്കുന്നതനിനത്ത്  ജക്ടോതകേത്ത്
ജനനശ  കസക്ടോഫത്ത് ടവെയര്  സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം  ഏര് ടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.  കേഇൗമക്ടോര  പ്രക്ടോയകക്ടോരക്ടോയ
ടപണ്കുട്ടനികേളകത്ത് ആകരക്ടോഗദ്യപരനിപക്ടോലനന്ധം സന്ധംബനനിചത്ത്  പ്രകതദ്യകേ കബക്ടോധവെത്കരണന്ധം
ആകരക്ടോഗദ്യ  വെകുപ്പെനിനത്ത്  കേശഴെനില്  നടെത്തനിവെരുനണത്ത്.   വെശട്ടനില്  വെച്ചുള്ള  പ്രസവെന്ധം
ഒഴെനിവെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി പ്രസവെ തശയതനികത്ത് രണക്ടോഴ്ച മുമ്പത്ത് ഗര്ഭനിണനികേടള ആശുപത്രനിയനില്
എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള  അട്ടപ്പെക്ടോടെനിയനിടല  ആകരക്ടോഗദ്യ  പ്രവെര്ത്തകേര്
സസശകേരനിച്ചുവെരുനണത്ത്.   കൂടെക്ടോടത  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  അമ്മമക്ടോര്കത്ത്  കപക്ടോഷകേക്ടോഹക്ടോരന്ധം
ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി ജനനനി ജന്മരക്ഷ പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന്ധം  18  മക്ടോസകത്തയത്ത് പ്രതനിമക്ടോസന്ധം
1,000  രൂപ  ധനസഹക്ടോയന്ധം  നല്കേനിവെരുനണത്ത്.   പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപ്പെനിടന
മടറക്ടോരു പദ്ധതനിയക്ടോയ ഭക്ഷദ്യസഹക്ടോയ പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  ഭക്ഷദ്യസക്ടോധനങ്ങള അടെങ്ങനിയ
കേനിറകേള അര്ഹരക്ടോയവെര്കത്ത് വെനിതരണന്ധം നടെത്തനിവെരുനണത്ത്. 

അമ്മമക്ടോരുന്ധം  കുട്ടനികേളുന്ധം   ഉള ടപ്പെടടെയള്ള  എലക്ടോ  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്ക്കുന്ധം  മക്ടോകവെലനി
ടമഡനികല് കസക്ടോര് മുകഖന സഇൗജനദ്യമക്ടോയനി ചനികേനിത്സക്ടോ ആവെശദ്യത്തനിനക്ടോയനി  5,000  രൂപ
വെടരയള്ള ധനസഹക്ടോയന്ധം വെനിതരണന്ധം നടെത്തനിവെരുനണത്ത്. 

സക്ടോമൂഹദ്യനശതനി  വെകുപ്പെനിടന  ചുമതലയനില്  അന്ധംഗന്വെക്ടോടെനികേള  മുകഖന  അമൃതന്ധം
നബടനിമനിക്സൈത്ത്  വെനിതരണന്ധം,  സബല കേനിറകേളുടടെ  വെനിതരണന്ധം എന്നനിവെ നടെത്തനി വെരുനണത്ത്.
കൂടെക്ടോടത കുടുന്ധംബശശ മുകഖനയള്ള സമൂഹ അടുകളയടടെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുന്ധം അട്ടപ്പെക്ടോടെനിയനില്
നടെനവെരുനണത്ത്. 

(ബനി&സനി)  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളകത്ത്   സ്കൂളനില്  എലക്ടോ  ദനിവെസവന്ധം
ഉചഭക്ഷണവന്ധം  എട്ടക്ടോന്ധംതരന്ധം  വെടരയള്ള  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളകത്ത്  ആഴ്ചയനില്  രണത്ത്  ദനിവെസന്ധം
പക്ടോലുന്ധം ഒരു ദനിവെസന്ധം മുട്ടയന്ധം നല്കേനിയനിരുന.  കൂടെക്ടോടത പക്ടോലകക്ടോടെത്ത് ജനിലക്ടോ പഞക്ടോയത്തനിടന
ആഭനിമുഖദ്യത്തനില്  എലക്ടോ  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുന്ധം  പ്രഭക്ടോത  ഭക്ഷണവന്ധം
നല്കേനിവെരുന.  കൂടെക്ടോടത  ആകരക്ടോഗദ്യ   പ്രവെര്ത്തകേര്  സ്കൂളുകേളനിടലത്തനി
കവെദദ്യപരനികശക്ടോധനയന്ധം  നടെത്തുന.   ആഴ്ചയനിടലക്ടോരനികല്  ഒരു  ടഹല്ത്തത്ത്  നഴനിടന
കസവെനന്ധം ആകരക്ടോഗദ്യ വെകുപ്പെത്ത് ലഭദ്യമക്ടോക്കുനണത്ത്. 



111  കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 5, 2016

 കകേന്ദ്ര സര് കക്ടോരനില്നനിനന്ധം ലഭനിക്കുന്ന ഫണത്ത് 
28  (1839) ശശ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  മറത്ത്  പനികന്നക്ടോക  സമുദക്ടോയ  കക്ഷമത്തനിനക്ടോയനി  എത്ര  കകേക്ടോടെനി  രൂപ
ബഡ്ജറനില് വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്; വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) കകേന്ദ്രസര്കക്ടോരനില് നനിനന്ധം പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗന്ധം, മറത്ത് പനികന്നക്ടോക
സമുദക്ടോയന്ധം എന്നനിവെരുടടെ ഉന്നമനത്തനിനക്ടോയനി ഏടതങ്കേനിലുന്ധം ഫണത്ത് ലഭനിയന്നതനിനക്ടോയനി
ശമനിചനിട്ടുകണക്ടോ; വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം
(എ)  മറത്ത്  പനികന്നക്ടോക  സമുദക്ടോയ  കക്ഷമത്തനിനക്ടോയനി  2016-17  വെര് ഷന്ധം

പദ്ധതനിയനിനത്തനില് 180 കകേക്ടോടെനി രൂപയന്ധം പദ്ധതനിയനിതര ഇനത്തനില് 120.74 കകേക്ടോടെനി
രൂപയന്ധം ബഡ്ജറനില് വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്. 

(ബനി) പട്ടനികേജക്ടോതനി വെനിഭക്ടോഗകക്ടോരുടടെ ഉന്നമനത്തനിനക്ടോയനി കകേന്ദ്ര ധനസഹക്ടോയന്ധം
ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  2016-17  സക്ടോമ്പത്തനികേ  വെര്ഷന്ധം  കകേന്ദ്ര  സര്കക്ടോരനിനത്ത്
സമര് പ്പെനിചനിട്ടുള്ള പദ്ധതനികേളുടടെ വെനിവെരന്ധം ചുവെടടെ കചര്ക്കുന. 

കമ
നമ്പര് പദ്ധതനിയടടെ കപരത്ത്  തുകേ

ലക്ഷത്തനില് 

1 പട്ടനികേജക്ടോതനി വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുള്ള കപക്ടോസത്ത് ടമടനികേത്ത്
കസക്ടോളര്ഷനിപ്പെത്ത് (100% CSS) 

 14059.47

2 പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുടടെ  പഠന  നനിലവെക്ടോര
മുയര്ത്തല് പദ്ധതനി (100% CSS) 

 9.28 

3 വൃത്തനിഹശനടത്തക്ടോഴെനിലനില്  ഏര്ടപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്നവെരുടടെ
ആശനിതര്ക്കുള്ള പ്രശ-ടമടനികേത്ത്  കസക്ടോളര്ഷനിപ്പെത്ത്  (100%
CSS) 

30.52 

4 9,10 കക്ടോസ്സുകേളനില് പഠനിക്കുന്ന പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനിദദ്യക്ടോര്തനി
കേളക്കുള്ള പ്രശ-ടമടനികേത്ത് കസക്ടോളര്ഷനിപ്പെത്ത് (100% CSS) 

1937.69

5 പ്രകതദ്യകേ  പദ്ധതനികേളക്കുള്ള  പ്രകതദ്യകേ  കകേന്ദ്ര
ധനസഹക്ടോയന്ധം SCA to SCP (100% CSS) 

1057.02

6 അതനികമന്ധം തടെയല് PCR & POA (50% CSS)  500.00
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കൂടെക്ടോടത  കകേന്ദ്ര  സര്കക്ടോരനിനത്ത്  മുന്നനില്  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോരുടടെ  ഉന്നമനത്തനിനക്ടോയനി
തക്ടോടഴെ പറയന്ന പദ്ധതനികേള സമര്പ്പെനിചനിട്ടുള്ളതക്ടോകുന. 

1. 2012-13  സക്ടോമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് കേണ്സര്കവെഷന് -കേന്ധം-ടഡവെലപ്ടമനത്ത്
പദ്ധതനി  (സനി.സനി. ഡനി.  പക്ടോന്)  നടെത്തനിപ്പെനിനക്ടോയനി  പ്രകതദ്യകേ  ദുര്ബല
കഗക്ടോത്രവെര്ഗ്ഗകക്ടോരുടടെ ജശവെകനക്ടോപക്ടോധനി പ്രവെര്ത്തനങ്ങള, തനതത്ത് കേലടയ
പരനികപക്ടോഷനിപ്പെനികല്,  കേമ്മബണനിറനി  ടസനറുകേള  സക്ടോപനികല്,
കനപുണദ്യ  വെനികേസനന്ധം  (2012-2017)
35  കകേക്ടോടെനി  രൂപയടടെ  ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല്  കകേന്ദ്ര  സര്കക്ടോരനില്
സമര്പ്പെനിചനിരുന.

2.  പത്തത്ത്  പുതനിയ  ആശമ  സ്കൂളുകേള  തുടെങ്ങുന്നതനിനുന്ധം  മൂന്നത്ത്  പുതനിയ
പ്രശ-ടമടനികേത്ത്  കഹക്ടോസല്  ആരന്ധംഭനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസലുന്ധം
സമര്പ്പെനിചനിരുന.

3. പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര് അധനിവെസനിക്കുന്ന ഏറവന്ധം പനികന്നക്ടോകക്ടോവെസയനിലുള്ള
14  പ്രകദശങ്ങള/കമഖലകേടള ഉളടപ്പെടുത്തനി അവെനിടടെയള്ള പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ
സകങ്കേതങ്ങളുടടെ  അടെനിസക്ടോനസഇൗകേരദ്യ  വെനികേസനത്തനിനുന്ധം  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ
ജനവെനിഭക്ടോഗത്തനിടന ജശവെനിത നനിലവെക്ടോരന്ധം ടമചടപ്പെടുത്തുന്നതനിനുമുള്ള സമഗ
പദ്ധതനികേള  നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനുന്ധം  കവെണനി  703  കകേക്ടോടെനി  രൂപയടടെ
ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല് കകേന്ദ്ര സര്കക്ടോരനില് സമര്പ്പെനിചനിരുന.

4. 100  ശതമക്ടോനന്ധം  കകേന്ദ്ര  സഹക്ടോയ  പദ്ധതനിയക്ടോയ  വെന്ബന്ധു  കേലദ്യക്ടോണ്
കയക്ടോജന  പദ്ധതനിയനില്  ഉളടപ്പെടുത്തനി  2015-16  മുതല്  2019-20
വെര്ഷകത്തകത്ത്
(5  വെര്ഷന്ധം)  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  3600.24  കകേക്ടോടെനി
രൂപയടടെ  കപ്രക്ടോജകത്ത്  ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല്  2015-16  വെര്ഷന്ധം  കകേന്ദ്ര
സര്കക്ടോരനില് സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണത്ത്.

5.  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോരനില്  ഏറവന്ധം  പനികന്നക്ടോകന്ധം  നനില്ക്കുന്ന  പ്രക്ടോക്തന
കഗക്ടോത്രവെര്ഗ്ഗകക്ടോരുടടെ  ഉന്നമനത്തനിനക്ടോയനി  ടതക്ടോഴെനിലധനിഷനിത
പരനിശശലനത്തനിനുന്ധം  പക്ടോര്പ്പെനിടെ  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം,  വെനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസന്ധം,  ശുചനിതസന്ധം,
അടെനിസക്ടോന  സഇൗകേരദ്യ  വെനികേസനന്ധം  എന്നനിവെയക്ടോയനി   സനി.സനി.ഡനി.
പദ്ധതനിയനില്  ഉളടപ്പെടുത്തനി  432.40  കകേക്ടോടെനി  രൂപയടടെ  ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല്
കകേന്ദ്ര സര്കക്ടോരനിനത്ത് (MOTA) മുമ്പക്ടോടകേ സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണത്ത്.

6. എസത്ത്.സനി.എ. ടു ടെനി.എസത്ത്.പനി. ആര്ട്ടനികനിള  275(1) എന്നശ പദ്ധതനികേളനില്
ഉളടപ്പെടുത്തനി  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോരുടടെ  ഉന്നമനത്തനിനക്ടോയനി  25  കകേക്ടോടെനി,  20
കകേക്ടോടെനി എന്നശ കമത്തനില് പദ്ധതനികേള കപ്രക്ടോജകത്ത് അകപ്രസല് കേമ്മനിറനി
മുമ്പക്ടോടകേ സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണത്ത്.

1056/2017
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പനികന്നക്ടോക സമുദക്ടോയത്തനിടന ഉന്നമനവമക്ടോയനി ബനടപ്പെട്ടത്ത്  പനികന്നക്ടോക
സമുദക്ടോയ  വെനികേസന  വെകുപ്പു  മുകഖന  നടെത്തുന്ന  പദ്ധതനികേളക്ടോയ
ഒ.ബനി.സനി.  കപക്ടോസത്ത്ടമടനികേത്ത്  കസക്ടോളര്ഷനിപ്പെത്ത്  (100% CSS)  ഒ.ബനി.സനി.
പ്രശടമടനികേത്ത് കസക്ടോളര്ഷനിപ്പെത്ത്  (50% CSS)  കപക്ടോസത്ത് ടമടനികേത്ത് കഹക്ടോസല്
നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം  (60% CSS)  എന്നനിവെയക്ടോയനി യഥക്ടോകമന്ധം  50  കകേക്ടോടെനി, 64
കകേക്ടോടെനി,  8  കകേക്ടോടെനി  എന്നനിങ്ങടന  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.  കൂടെക്ടോടത
ഒ.ബനി.സനി.  പ്രശടമടനികേത്ത്,  കപക്ടോസത്ത്ടമടനികേത്ത്  പദ്ധതനികേളകക്ടോയള്ള
ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല് കകേന്ദ്ര സര്കക്ടോരനിനത്ത് സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണത്ത്. 

7.  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭക്ടോഗത്തനിടല  ഭവെനനനിര്മ്മക്ടോണന്ധം,  ഭൂപ്രശ്നന്ധം  എന്നനിവെ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  2000  കകേക്ടോടെനി  രൂപയടടെ  ഒരു  ടസ്പെഷദ്യല്
പക്ടോകകജത്ത്  അനുവെദനികണടമന്നത്ത്  ഈ  സര്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്
വെന്നകശഷന്ധം കകേന്ദ്ര സര്കക്ടോരനിനത്ത് നനികവെദനന്ധം സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണത്ത്.

 പട്ടനികേജക്ടോതനികക്ടോര്കത്ത് വെനിവെക്ടോഹ ധനസഹക്ടോയ പദ്ധതനി 
29 (1840) ശശ  .   ഐ  .   സനി  .   ബക്ടോലകൃഷ്ണന്   :
 ശശ  .   എല്കദക്ടോസത്ത് കുന്നപ്പെനിള്ളനി  :
     ശശ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതശശന്   :

ശശ  .    വെനി  .    എസത്ത്  .    ശനിവെകുമക്ടോര് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോനടത്ത പട്ടനികേജക്ടോതനികക്ടോര്കത്ത്  വെനിവെക്ടോഹ  ധനസഹക്ടോയന്ധം  നല്കുന്ന
പദ്ധതനികത്ത് രൂപന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) എത്ര തുകേയക്ടോണത്ത് വെനിവെക്ടോഹ ധനസഹക്ടോയമക്ടോയനി നല്കേക്ടോനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതത്ത്;
(സനി)  പദ്ധതനി  നടെത്തനിപ്പെനിനത്ത്  ഭരണതലത്തനില്  എടന്തെലക്ടോന്ധം  നടെപടെനികേള

സസശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്?
ഉത്തരന്ധം 

(എ) സന്ധംസക്ടോനടത്ത  പക്ടോവെടപ്പെട്ട  പട്ടനികേജക്ടോതനിയനില്ടപ്പെട്ട  ടപണ്കുട്ടനികേളുടടെ
വെനിവെക്ടോഹത്തനിനത്ത് ധനസഹക്ടോയന്ധം നല്കുന്ന പദ്ധതനി നനിലവെനിലുണത്ത്. 

(ബനി) നനിലവെനില് വെനിവെക്ടോഹ ധനസഹക്ടോയമക്ടോയനി 50,000 രൂപ അനുവെദനിച്ചുവെരുന. 

(സനി)  പട്ടനികേജക്ടോതനിയനില്ടപ്പെട്ട  പക്ടോവെടപ്പെട്ട  ടപണ്കുട്ടനികേളുടടെ  വെനിവെക്ടോഹത്തനിനത്ത്

50,000 രൂപ ധനസഹക്ടോയമക്ടോയനി നല്കേനിവെരുന.  ആയതനികലയത്ത് 2016-17 വെര്ഷന്ധം

50  കകേക്ടോടെനി  രൂപ ബഡ്ജറനില് വെകേയനിരുത്തുകേയന്ധം പദ്ധതനിയടടെ  ഭരണക്ടോനുമതനിയന്ധം

ആവെശദ്യമക്ടോയ ഫണ്ടുന്ധം ജനിലകേളകത്ത് അനുവെദനിച്ചുനല്കുകേയന്ധം ടചയനിട്ടുണത്ത്. 



അനുബനന്ധം 114

പട്ടനികേജക്ടോതനി വെനിഭക്ടോഗത്തനിനുള്ള പ്രശ-ടമടനികേത്ത്/കപക്ടോസത്ത് ടമടനികേത്ത് കഹക്ടോസലുകേള  

30(1841) ശശ  .    ടെനി  .    വെനി  .    ഇബക്ടോഹനിന്ധം :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)പട്ടനികേജക്ടോതനിവെനിഭക്ടോഗകക്ടോര്ക്കുള്ള പ്രശ-ടമടനികേത്ത്/കപക്ടോസത്ത്-ടമടനികേത്ത്  കഹക്ടോസലുകേളുടടെ
ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പുതുതക്ടോയനി  ഇത്തരന്ധം  കഹക്ടോസലുകേള  തുടെങ്ങക്ടോന്  പദ്ധതനിയകണക്ടോ;
വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ) കഹക്ടോസലുകേളുടടെ ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള 
ജനില പ്രശ-ടമടനികേത്ത്  കഹക്ടോസല് കപക്ടോസത്ത് ടമടനികേത്ത് കഹക്ടോസല് 

Boys Girls Total Boys Girls Total 

തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം 2 4  6 2 1 3

ടകേക്ടോലന്ധം  5 3 8 1 1 2

പത്തനന്ധംതനിട്ട  2 4 6 ... ... ...

ആലപ്പുഴെ  - 4 4 ... ... ...

കകേക്ടോട്ടയന്ധം  1 3 4 1 1 2

ഇടുകനി 2 3 5 ... ... ...

എറണക്ടോകുളന്ധം 2 3 5 1 1 2

തൃശ്ശൂര് 3    2      5 ... ... ...

പക്ടോലകക്ടോടെത്ത് 9 6 15 1 1 2

മലപ്പുറന്ധം 2 3 5 ... ... ...

കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത് 4 3 7 1 1 2

വെയനക്ടോടെത്ത് 1 - 1 ... ... ...

കേണ്ണൂര് 4 4 8 1 ... 1

കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത് 6 2 8 2 1 3

ആടകേ 87 17
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(ബനി) ഉണത്ത്. എറണക്ടോകുളന്ധം ജനിലയനിടല ആലുവെയനിലുന്ധം പക്ടോലകക്ടോടെത്ത് ജനിലയനിടല
ടകേക്ടോഴെനിഞക്ടോന്ധംപക്ടോറയനിലുന്ധം  കഹക്ടോസല്  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനത്ത്  സലന്ധം  ലഭദ്യമക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.
അവെനിടടെ  കപക്ടോസത്ത്ടമടനികേത്ത്  കഹക്ടോസലുകേള  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനി
സസശകേരനിച്ചുവെരുന. ഇപ്രകേക്ടോരന്ധം കഹക്ടോസല് നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനത്ത് സലന്ധം ലഭദ്യമക്ടോകുന്ന മുറയത്ത്
ആവെശദ്യമക്ടോയ  സലങ്ങളനില്  പുതനിയ  കഹക്ടോസലുകേള  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനത്ത്  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്. 

  മക്ടോരകേമക്ടോയ കരക്ടോഗമുള്ള പട്ടനികേജക്ടോതനികക്ടോര്കത്ത് ചനികേനിത്സയത്ത്  പദ്ധതനി 
31 (1842) ശശ  .   വെനി  .   പനി  .   സജശന്ദ്രന്   :

ശശ  .   അനനില് അകര   :
ശശ  .   വെനി  .   ടെനി  .   ബല്റക്ടോന്ധം   :
ശശ  .    സണനി  കജക്ടോസഫത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്  പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം
സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  മക്ടോരകേമക്ടോയ  കരക്ടോഗമുള്ള  പട്ടനികേജക്ടോതനികക്ടോര്കത്ത്
ചനികേനിത്സയത്ത് പദ്ധതനി ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണക്ടോ; വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) എടന്തെലക്ടോന്ധം മക്ടോരകേ കരക്ടോഗങ്ങളകക്ടോണത്ത് ഇവെര്കത്ത് ചനികേനിത്സ ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതത്ത്;

(സനി) ഏടതലക്ടോന്ധം ആശുപത്രനികേളനിലക്ടോണത്ത്  ചനികേനിത്സയകവെണനി സഇൗകേരദ്യടമക്ടോരു
കനിയനിരനിക്കുന്നതത്ത്;

(ഡനി) എത്ര കപര്കത്ത്  ഇതുമൂലന്ധം  പ്രകയക്ടോജനന്ധം ലഭനിക്കുടമന്നക്ടോണത്ത്  കേണകക്ടോകനി
യനിട്ടുള്ളതത്ത്; വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ) ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുണത്ത്.  പട്ടനികേജക്ടോതനി വെനിഭക്ടോഗത്തനില്ടപ്പെട്ട ദശര്ഘകേക്ടോല ചനികേനിത്സ
ആവെശദ്യമുള്ളവെര്കത്ത്  ബഹ.  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനികേസന വെകുപ്പെത്ത്  മനനിയടടെ  ദുരനിതക്ടോശസക്ടോസ
നനിധനിയനില്നനിനന്ധം  9-1-1998-ടല  സ.ഉ.(കകേ)നമ്പര്  01/98/  പജപവെവെനിവെ  പ്രകേക്ടോരന്ധം
1998  മുതല്  ചനികേനിത്സക്ടോ  ധനസഹക്ടോയന്ധം  അനുവെദനിച്ചുവെരുന.   20-9-2012-ടല  സ.ഉ.
(കകേ)  നമ്പര്  128/12/പജപവെവെനിവെ  പ്രകേക്ടോരന്ധം  ദശര്ഘകേക്ടോല  ചനികേനിത്സ  ആവെശദ്യമക്ടോയ
കരക്ടോഗങ്ങളക്കുള്ള  ധനസഹക്ടോയന്ധം  50,000  രൂപയക്ടോയനി  വെര്ദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുണത്ത്.  കൂടെക്ടോടത
മക്ടോരകേകരക്ടോഗന്ധം ബക്ടോധനിചവെരുടടെ ചനികേനിത്സയക്ടോയനി ആശുപത്രനികത്ത് ഒരു ലക്ഷന്ധം രൂപവെടരയന്ധം
ധനസഹക്ടോയന്ധം അനുവെദനിക്കുനണത്ത്. 
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(ബനി)  കേദ്യക്ടോന്സര്,  ഹൃദയശസകനിയ,  വൃക  മക്ടോറനിവെയല്,  ഡയക്ടോലനിസനിസത്ത്,
ടബയനിന്  ടെബമര്,  പക്ഷക്ടോഘക്ടോതന്ധം,  ഹനികമക്ടോഫശലനിയ  തുടെങ്ങനിയ  മക്ടോരകേകരക്ടോഗങ്ങളുടടെ
ചനികേനിത്സയത്ത്  ഒരു  ലക്ഷന്ധം  രൂപ  വെടര  ചനികേനിത്സനിക്കുന്ന  ആശുപത്രനി  മുകഖന
അനുവെദനിക്കുനണത്ത്. 

(സനി)  സര്കക്ടോര്/സസകേക്ടോരദ്യ  ആശുപത്രനിയനില്  ചനികേനിത്സനിചക്ടോലുന്ധം  ധനസഹക്ടോയന്ധം

നല്കുന്നതക്ടോണത്ത്. 

(ഡനി)  കേഴെനിഞ സക്ടോമ്പത്തനികേ വെര്ഷന്ധം (2015-16) 21673  കപര്കത്ത് പ്രകയക്ടോജനന്ധം

ലഭനിചനിട്ടുണത്ത്.  ഈ  സര്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വെന്നകശഷന്ധം

31-8-2016 വെടര 5754 കപര്കക്ടോയനി 14,75,94,750 രൂപ അനുവെദനിചത്ത് നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.

കേനിളനിമക്ടോനൂര് വെര്കല കബക്ടോക്കുകേളനില് അനുവെദനിച പ്രവൃത്തനികേള  

32  (1843) ശശ  .    ബനി  .    സതദ്യന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം

പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ഈ  സര്കക്ടോര്  നനിലവെനില്  വെന്നതനിനുകശഷന്ധം  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനികേസന

വെകുപ്പെനില്നനിനന്ധം  കേനിളനിമക്ടോനൂര്,  വെര്കല  കബക്ടോക്കുകേളനികലകത്ത്  ഏടതലക്ടോന്ധം

പ്രവൃത്തനികേളകത്ത് ഫണത്ത് അനുവെദനിചനിട്ടുടണനന്ധം, നനിര്മ്മക്ടോണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ഏതത്ത്

ഘട്ടത്തനിലക്ടോടണനന്ധം വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) 2015-16  വെര്ഷന്ധം കേനിളനിമക്ടോനൂര് കബക്ടോകനികലയത്ത് അനുവെദനിച ഏടതലക്ടോന്ധം

പ്രവൃത്തനികേള  ഇനനി  പൂര്ത്തനിയക്ടോകക്ടോനുടണനന്ധം,  എന്നകത്തയത്ത്  പൂര്ത്തനിയക്ടോകക്ടോനക്ടോണത്ത്

തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുളളടതനന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ)  ഈ  സര്കക്ടോര്  നനിലവെനില്  വെന്നതനിനുകശഷന്ധം  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനികേസന

വെകുപ്പെനില്  നനിനന്ധം  കേനിളനിമക്ടോനൂര്  കബക്ടോകനിടല  കമടലവെനിള  കകേക്ടോളനനി  കുടെനിടവെള്ള

പദ്ധതനികത്ത്  8,27,911 (എട്ടുലക്ഷത്തനി ഇരുപത്തനികയഴെക്ടോയനിരത്തനി ടതക്ടോള്ളക്ടോയനിരത്തനി

പതനിടനക്ടോന്നത്ത്)  രൂപയന്ധം  വെര്കല  കബക്ടോകനിടല  കതക്ടോപ്പെനില്  ഐ. ടെനി.സനി.  കറക്ടോഡത്ത്

ടമറലനിന്ധംഗത്ത്&ടെക്ടോറനിന്ധംഗത്ത്  എന്നശ  പ്രവൃത്തനികേള കത്ത്  24,20,000  (ഇരുപത്തനിനക്ടോലു
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ലക്ഷത്തനി ഇരുപതനിനക്ടോയനിരന്ധം രൂപ മക്ടോത്രന്ധം)  രൂപയന്ധം അനുവെദനിച്ചു.  ടെനി  നനിര്മ്മക്ടോണ

പ്രവെര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയക്ടോയനി. 

(ബനി)  2015-16  വെര്ഷന്ധം  കേനിളനിമക്ടോനൂര്  കബക്ടോകനില്  കമല്  പരക്ടോമര്ശനിച

കമടലവെനിള കകേക്ടോളനനി കുടെനിടവെള്ള പദ്ധതനികക്ടോണത്ത് അനുമതനി നല്കേനിയതത്ത്.  ആയതത്ത്

പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്. 

ആദനിവെക്ടോസനി പുനരധനിവെക്ടോസ വെനികേസന മനിഷന് മുകഖനയള്ള പദ്ധതനികേള

33 (1844) ശശ  .    ഐ  .    സനി  .    ബക്ടോലകൃഷ്ണന് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  എത്ര  ഭൂരഹനിതരക്ടോയ  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  കുടുന്ധംബങ്ങളുടണന്നക്ടോണത്ത്
ആദനിവെക്ടോസനി പുനരധനിവെക്ടോസ വെനികേസന മനിഷന് കേണകക്ടോകനിയനിട്ടുള്ളടതന്നത്ത് ജനില തനിരനിചത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  സന്ധംസക്ടോനടത്ത ഭൂരഹനിതരക്ടോയ പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ കുടുന്ധംബങ്ങളകത്ത് നക്ടോളനിതുവെടര
ആദനിവെക്ടോസനി പുനരധനിവെക്ടോസ വെനികേസന മനിഷന് മുകഖന വെനിതരണന്ധം ടചയനിട്ടുള്ള ഭൂമനിയടടെ
വെനിശദ വെനിവെരന്ധം ജനില തനിരനിച്ചുന്ധം വെര്ഷന്ധം തനിരനിച്ചുന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഭൂമനി  വെനിതരണന്ധം  ടചയത്ത്  പുനരധനിവെസനിപ്പെനികടപ്പെട്ട  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ
കുടുന്ധംബങ്ങളകത്ത്  എടന്തെലക്ടോന്ധം  സഹക്ടോയങ്ങളക്ടോണത്ത്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളടതന്നത്ത്  ജനില  തനിരനിചത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  സമൂഹത്തനിടല  തശര്ത്തുന്ധം  ദുര്ബലരക്ടോയ  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  കുടുന്ധംബങ്ങടള
പുനരധനിവെസനിപ്പെനികക്ടോന്  സമയബനനിതമക്ടോയ  എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം  പദ്ധതനി  ആദനിവെക്ടോസനി
പുനരധനിവെക്ടോസ വെനികേസന മനിഷന് മുകഖന നടെപ്പെനിലക്ടോകക്ടോന് സര്കക്ടോര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണക്ടോ;
ഉടണങ്കേനില് പദ്ധതനി വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ)  ഭൂരഹനിതരക്ടോയ  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  കുടുന്ധംബങ്ങളുടടെ  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  വെനിവെരങ്ങള
അനുബനന്ധം 1-ല് കചര്ക്കുന.*. 

(ബനി)  ഭൂരഹനിതരക്ടോയ  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  കുടുന്ധംബങ്ങളകത്ത്  ആദനിവെക്ടോസനി  പുനരധനിവെക്ടോസ

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്.
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വെനികേസന മനിഷന് 7,051 കുടുന്ധംബങ്ങളകത്ത് 9179.49 ഏകര് ഭൂമനി വെനിതരണന്ധം ടചയനിട്ടുണത്ത്.
ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വെനിശദ വെനിവെരന്ധം അനുബനന്ധം 2-ല് കചര്ത്തനിരനിക്കുന. 

(സനി)  ഭൂമനി  വെനിതരണന്ധം  ടചയത്ത്  പുനരധനിവെസനിപ്പെനികടപ്പെട്ട  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ
കുടുന്ധംബങ്ങളകത്ത്  നല്കേനിയ  സഹക്ടോയങ്ങടള  സന്ധംബനനിച  വെനിശദവെനിവെരന്ധം
അനുബനന്ധം 3- ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

(ഡനി)  നനിലവെനിലുള്ള  പദ്ധതനികേള കത്ത്  പുറടമ  കവെടറക്ടോനന്ധം  ഇകപ്പെക്ടോള
പരനിഗണനയനിലനില. 

 കബഡഡക പഞക്ടോയത്തനില് പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസനവെകുപ്പെത്ത് കകേമക്ടോറനിയ
സലന്ധം 

34  (1845) ശശ  .    ടകേ  .    കുഞനിരക്ടോമന്    : തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത് ജനിലയനിടല കബക്ടോഡഡക പഞക്ടോയത്തനില് പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനികേസന  വെകുപ്പെനിനത്ത്  എന്ധം.  ആര്.  എസത്ത്.  നനിര്മ്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി  10  ഏകര് ഭൂമനി
റവെനബ വെകുപ്പെത്ത് ടടകേമക്ടോറനി നല്കേനിയനിട്ടുകണക്ടോ; വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള അറനിയനികക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  നനിലവെനില്  എസത്ത്.  റനി.  വെകുപ്പെനിടന  ടടകേവെശന്ധം  തടന്ന
ഉകണക്ടോ; വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി) ജനിലയനില് ആയനിരകണകനിനത്ത് പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ സകങ്കേതങ്ങളുള്ള മലകയക്ടോര
കമഖലയനിടല  ഇഇൗ  സലന്ധം  പ്രകയക്ടോജനടപ്പെടുത്തനി  പ്രസ്തുത
വെനിഭക്ടോഗത്തനിലുള്ളവെര്കക്ടോയനി  എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം  പദ്ധതനി  ടകേക്ടോണ്ടുവെരുന്നതനിനുള്ള
സക്ടോദ്ധദ്യത പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുകണക്ടോ; വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള അറനിയനികക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  ഇടലങ്കേനില്  ഭഇൗതനികേ  സക്ടോഹചരദ്യങ്ങടളലക്ടോമുള്ള  പ്രസ്തുത  സലത്തത്ത്
ഇവെര്കക്ടോയനി  ഒരു സക്ടോപനന്ധം  ടകേക്ടോണ്ടു വെരുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;
വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ? 

ഉത്തരന്ധം 
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(എ)  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത്  ജനിലയനിടല  കബഡഡക  പഞക്ടോയത്തനില്  കമക്ടോഡല്
റസനിഡന്ഷദ്യല്  സ്കൂള  നനിര്മ്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി  10  ഏകര്  ഭൂമനി  റവെനത്യു  വെകുപ്പെത്ത്
പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപ്പെനിനത്ത് കകേമക്ടോറനിയനിട്ടുണത്ത്. 

സര്കവ നമ്പര് 396/1 ബനി1 കബഡഡക (സ.ഉ.(ആര് ടെനി.) 103/99 തശയതനി
23-3-1999 പ്രകേക്ടോരന്ധം) 

(ബനി)  പ്രസബ്ദുുത ഭൂമനി  ഇകപ്പെക്ടോഴുന്ധം പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപ്പെനിടന കകേവെശന്ധം
തടന്നയക്ടോണത്ത്.    ടെനി  ഭൂമനിയടടെ  അതനിരുകേള  ടകേട്ടനി  സന്ധംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനത്ത്  നടെപടെനി
സസശകേരനിച്ചുവെരുനണത്ത്. 

(സനി&ഡനി)  ഉണത്ത്.  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭക്ടോഗകക്ടോര്കക്ടോയനി  കമക്ടോഡല് റസനിഡന്ഷദ്യല്
സ്കൂള/കപക്ടോസത്ത്  ടമടനികേത്ത്  പ്രശ-ടമടനികേത്ത്  കഹക്ടോസലുകേള  ആരന്ധംഭനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ടെനി  ഭൂമനി
കയക്ടോഗദ്യമലക്ടോത്തതനിനക്ടോല് അഗതനി പരനിചരണ കകേന്ദ്രന്ധം, സനില് ടഡവെലപ്ടമനത്ത് ടസനര്,
ഡശ-അഡനിക്ഷന്  ടസനര്  എന്നനിവെ  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സക്ടോധദ്യതകേള
പരനികശക്ടോധനിച്ചുവെരുന. 

 ജനനശ ജന്മരക്ഷക്ടോ പദ്ധതനി 

35(1846)  ശശ  .    ടകേ  .    കുഞനിരക്ടോമന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) മുന്സര്കക്ടോരനിടന കേക്ടോലത്തത്ത് ജനനശ ജന്മരക്ഷക്ടോ പദ്ധതനിയമക്ടോയനി ബനടപ്പെട്ടത്ത്
എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം കമകകടെത്ത് കേടണത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ; വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള അറനിയനികക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പക്ടോവെടപ്പെട്ട  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭക്ടോഗത്തനിടല  മുലയൂട്ടുന്ന  അമ്മമക്ടോര്ക്കുന്ധം,
കുട്ടനികേളക്കുന്ധം  ലഭനികകണ  തുകേ  വെകേമക്ടോറനി  ആരുടടെടയക്ടോടക  കകേകേളനിലക്ടോണത്ത്
എത്തനിയനിട്ടുള്ളടതന്നത്ത് കേടണത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ഇപ്രകേക്ടോരന്ധം  എത്ര  തുകേ  അനര്ഹരക്ടോയവെര്ക്കു  ലഭനിച്ചു;  വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള
അറനിയനികക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  കുറകക്ടോര്ടകതനിടര  നടെപടെനി  എടുക്കുന്നതനിനുന്ധം  തട്ടനിടയടുത്ത  തുകേ
തനിരനിച്ചുപനിടെനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  നടെപടെനി  സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള
അറനിയനികക്ടോകമക്ടോ?
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(എ)  ഉണത്ത്.   ജനനശ  ജന്മരക്ഷക്ടോ  പദ്ധതനിയടടെ  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോകളകത്ത്  മണനി
ഓര്ഡര് മുഖക്ടോന്തെനിരന്ധം വെനിതരണന്ധം ടചയ്യുന്നതനിനക്ടോയനി അനുവെദനികടപ്പെട്ട തുകേ വെനിതരണന്ധം
ടചയ്യുന്നതനില്  കരഖകേള  കൃതദ്യമക്ടോയനി  സൂക്ഷനികക്ടോതനിരനിക്കുകേ,  കകേപ്പെറക്ടോടത
തനിരനിടചത്തനിയ  മണനി  ഓര്ഡര്  തുകേ  യഥക്ടോസമയന്ധം  തനിരനിചടെയക്ടോതനിരനിക്കുകേ,
കമകകടുകേളുന്ധം ദുരുപകയക്ടോഗവന്ധം നടെത്തുകേ എന്നനിങ്ങടന നനിരവെധനി കേക്ടോരദ്യങ്ങള ധനകേക്ടോരദ്യ
വെകുപ്പെനിടന പരനികശക്ടോധനയനില് കേടണത്തനി. 

(ബനി)  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോകളകത്ത്  ലഭനികകണ  തുകേ  വെകേമക്ടോറനിയനിട്ടുള്ളതക്ടോയനി
ധനകേക്ടോരദ്യ  പരനികശക്ടോധനക്ടോ  വെനിഭക്ടോഗന്ധം  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്  ടചയനിട്ടനില.   പകേരന്ധം  ടെനി  തുകേ
ദുര്വെനിനനികയക്ടോഗന്ധം നടെത്തുകേയന്ധം പൂര്ണമക്ടോയന്ധം ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോകളകത്ത് നല്കേനിയനിട്ടനിടല
നമക്ടോണത്ത് കേടണത്തനിയനിരനിക്കുന്നതത്ത്. 

(സനി) അനര്ഹരക്ടോയവെര്കത്ത് തുകേ ലഭനിചനിട്ടുള്ളതക്ടോയനി ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടനില.

(ഡനി)  നടെപടെനി സസശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.  ജനനശ ജന്മരക്ഷക്ടോ പദ്ധതനി നടെത്തനിപ്പെനിടല
കമകകടുമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ട  ധനകേക്ടോരദ്യ  പരനികശക്ടോധനക്ടോ  വെനിഭക്ടോഗത്തനിടന
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിടന  അടെനിസക്ടോനത്തനില്  ടെനി  കേക്ടോലയളവെനില്  അസനിസനത്ത്  ഡയറകറുടടെ
ചുമതലയനിലുണക്ടോയനിരുന്ന  
ശശ.  ബനി. എസത്ത്. കപ്രമക്ടോനന്ദേനിടന  അകനസഷണ വെനികധയമക്ടോയനി സടസ്പെനത്ത് ടചയനിട്ടുണത്ത്.

പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുടടെ യക്ടോത്രക്ടോടചലവെത്ത് 

36 (1847) ശശ  .   കജക്ടോര്ജത്ത് എന്ധം  .   കതക്ടോമസത്ത് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം

പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭക്ടോഗത്തനിലുള്ള  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളകത്ത്  വെനിദദ്യക്ടോലയത്തനിൽ

കപക്ടോയനിവെരുന്നതനിനക്ടോയനി യക്ടോത്രക്ടോടചലവെത്ത് നല്കുന്ന പദ്ധതനി നനിലവെനിലുകണക്ടോ; എങ്കേനില്

വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം ലഭദ്യമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളകത്ത് ഈ ആവെശദ്യത്തനിനക്ടോയനി പദ്ധതനി വെനിഹനിതത്തനില്

നനിനന്ധം പണന്ധം ടചലവെഴെനിക്കുന്നതനിനത്ത് അനുമതനി നല്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന്ധം പരനിഗണനയനിലുകണക്ടോ;

എങ്കേനില് ആയതനിനത്ത് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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(എ)  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  ഊരുകേള,  ദുര്ഘടെ  വെനപ്രകദശങ്ങള,  മതനിയക്ടോയ
വെക്ടോഹനസഇൗകേരദ്യന്ധം ഇലക്ടോത്ത ഒറടപ്പെട്ട  ഉളപ്രകദശങ്ങള എന്നനിവെനിടെങ്ങളനില് തക്ടോമസനിക്കുന്ന
പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേടള സ്കൂളുകേളനില് എത്തനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി പനി.ടെനി.എ.-യടടെയന്ധം
അദ്ധദ്യക്ടോപകേരുടടെയന്ധം  സഹകേരണകത്തക്ടോടടെ  വെക്ടോഹന  സഇൗകേരദ്യന്ധം  ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്
കഗക്ടോത്രസക്ടോരഥനി എന്ന പദ്ധതനി നനിലവെനിലുണത്ത്. 

(ബനി)  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപ്പെനിടന  ജനിലക്ടോ  ഓഫശസത്ത്  മുകഖനയക്ടോണത്ത്
കഗക്ടോത്രസക്ടോരഥനി  പദ്ധതനികക്ടോയനി  പണന്ധം ടചലവെഴെനിക്കുന്നതത്ത്.  ടെനി  ആവെശദ്യത്തനിനക്ടോയനി
പണന്ധം  ടചലവെഴെനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അനുമതനി  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളകത്ത്  നല്കുന്ന
കേക്ടോരദ്യന്ധം പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്. 

സഇൗജനദ്യ ഒക്ടോണകനിറത്ത് വെനിതരണന്ധം 

37 (1848)  ശശ  .   ഐ  .   സനി  .   ബക്ടോലകൃഷ്ണന് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ഈ വെര്ഷടത്ത ഓണകക്ടോലത്തത്ത് സന്ധംസക്ടോനടത്ത എത്ര പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ
കുടുന്ധംബങ്ങളകക്ടോണത്ത്  സര്കക്ടോര്  സഇൗജനദ്യ  ഓണകനിറ  വെനിതരണന്ധം
നടെത്തനിയനിട്ടുള്ളടതന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) 2011-12  മുതല്  2015-16  വെടരയള്ള കേക്ടോലയളവെനില് സന്ധംസക്ടോനടത്ത
എത്ര  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  കുടുന്ധംബങ്ങളകക്ടോണത്ത്  സഇൗജനദ്യ  ഓണകനിറത്ത്  വെനിതരണന്ധം
ടചയനിട്ടുള്ളടതന്നത്ത് വെര്ഷവന്ധം ജനിലയന്ധം തനിരനിചത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  2016-17  വെര്ഷടത്ത  ഓണകനിറ  വെനിതരണന്ധം  ടചയ്യുന്നതനിടന
ടക്ടോന്കസ്പെക്ടോര്കട്ടഷന് ടചലവകേളകക്ടോയനി എത്ര തുകേ ജനിലക്ടോ  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന
ഓഫശസര്മക്ടോര്കത്ത് അനുവെദനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)2016-17 വെര്ഷടത്ത ഓണകനിറത്ത് വെനിതരണന്ധം ടചയ്യുന്നകതക്ടോടെനുബനനിചത്ത്
സന്ധംസക്ടോനടത്ത  വെനിവെനിധ  ജനിലകേളനില്  നടെത്തനിയ  ഉദ്ഘക്ടോടെന  പരനിപക്ടോടെനികേളകത്ത്
ടചലവെഴെനിച തുകേ ജനില തനിരനിചത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഇ) ഉദ്ഘക്ടോടെന ടചലവകേളകക്ടോയനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ കക്ഷമ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളകത്ത്
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള ഫണത്ത്  വെനിനനികയക്ടോഗനികക്ടോന്  പട്ടനികേ  വെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപ്പെത്ത്
ഡയറകര്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  ഉടണങ്കേനില്  അനുമതനി  നല്കേനിയ
ഉത്തരവെനിടന പകേര്പ്പെത്ത് ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 
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(എ) 1,53,825 പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ കുടുന്ധംബങ്ങളകത്ത് 

(ബനി) ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണകത്ത് അനുബനമക്ടോയനി കചര്ക്കുന*. 

(സനി)  2016-17  വെര് ഷടത്ത  ഓണകനിറത്ത്  വെനിതരണന്ധം  ടചയ്യുന്നതനിടന
ടക്ടോന്കസ്പെക്ടോര്കട്ടഷന്  ടചലവകേളകക്ടോയനി  44  ലക്ഷന്ധം  രൂപ  ജനിലക്ടോ  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനികേസന ഓഫശസര്മക്ടോര്കത്ത് അനുവെദനിചത്ത് നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്. 

(ഡനി) ഉദ്ഘക്ടോടെന പരനിപക്ടോടെനികേളകക്ടോയനി നനിലവെനില് തുകേ ടചലവെഴെനിചനിട്ടനില. 

(ഇ)  ഇല. 

കപക്ടോകക്സൈക്ടോ നനിയമപ്രകേക്ടോരന്ധം വെനിചക്ടോരണ കനരനിടുന്ന ആദനിവെക്ടോസനികേള  

38  (1849) ശശ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദശപത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) ആദനിവെക്ടോസനി  വെനിഭക്ടോഗങ്ങളനില്  കഗക്ടോത്രക്ടോചക്ടോരപ്രകേക്ടോരന്ധം  പ്രക്ടോയപൂര്ത്തനി
യക്ടോകേക്ടോത്തവെര് തമ്മനില് വെനിവെക്ടോഹന്ധം കേഴെനിചതുമൂലന്ധം, കപക്ടോകക്സൈക്ടോ കകേസ്സുകേളനില്ടപ്പെട്ടത്ത് എത്രകപര്
വെനിചക്ടോരണ കനരനിടുനണത്ത്;

(ബനി) ഇത്തരന്ധം  കകേസ്സുകേളനില്ടപ്പെട്ട  രക്ഷനിതക്ടോകള  ജയനിലനില്
കപക്ടോകുന്നതുടകേക്ടോണത്ത് ഇവെരുടടെ കുട്ടനികേള അനക്ടോഥരക്ടോകുന്നതു ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ഈ  കുട്ടനികേടള  സന്ധംരക്ഷനിക്കുവെക്ടോന്  എന്തു  നടെപടെനിയക്ടോണത്ത്  വെകുപ്പെത്ത്
സസശകേരനികക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതത്ത്; വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി) കപക്ടോകക്സൈക്ടോ  നനിയമടത്തക്കുറനിചത്ത്  ആദനിവെക്ടോസനി  യവെതനി-യവെക്ടോകളകനിടെയനില്
വെദ്യക്ടോപകേമക്ടോയ പ്രചക്ടോരണവന്ധം കബക്ടോധവെല്കരണവന്ധം കടബല് ടപ്രക്ടോകമക്ടോട്ടര്മക്ടോര് വെഴെനി
നടെത്തുന്നതനിനത്ത്  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;  ഉടണങ്കേനില്  അതനിടന  വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം
വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ? 

ഉത്തരന്ധം 

(എ)  ആദനിവെക്ടോസനി  വെനിഭക്ടോഗങ്ങളനില്  കഗക്ടോത്രക്ടോചക്ടോര  പ്രകേക്ടോരന്ധം  പ്രക്ടോയപൂര്ത്തനി
യക്ടോകേക്ടോത്തവെര്  തമ്മനില്  വെനിവെക്ടോഹന്ധം  കേഴെനിചതുമൂലന്ധം  കപക്ടോകക്സൈക്ടോ  കകേസ്സുകേളനില്ടപ്പെട്ടത്ത്
വെനിചക്ടോരണ കനരനിടുന്ന 2 കകേസ്സുകേള ഉണത്ത്. 

* ടടലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്. 
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(ബനി &സനി) ഇല. 

(ഡനി) കപക്ടോകക്സൈക്ടോ നനിയമടത്തക്കുറനിചത്ത് ആദനിവെക്ടോസനികേളകനിടെയനില് വെദ്യക്ടോപകേമക്ടോയ
പ്രചക്ടോരണവന്ധം കബക്ടോധവെത്കേരണവന്ധം ടപ്രക്ടോകമക്ടോട്ടര്മക്ടോര് വെഴെനി നടെത്തുന്നതനിനത്ത് നടെപടെനി
കകേടകക്ടോണനിട്ടുണത്ത്.  കൂടെക്ടോടത  ഊരുകൂട്ട  കയക്ടോഗങ്ങള  കൂടുകമ്പക്ടോള  കടബല്
എക്സൈത്ത്റന്ഷന് ഓഫശസര്മക്ടോര് നനിയമടത്തക്കുറനിചത്ത് ടപ്രക്ടോകമക്ടോട്ടര്മക്ടോരുടടെ സക്ടോന്നനിധദ്യത്തനില്
കക്ടോസ്സുകേള  നല്കേക്ടോറുണത്ത്.  ഊരുകൂട്ട  ടസമനിനക്ടോറുകേള  സന്ധംഘടെനിപ്പെനിക്കുകമ്പക്ടോള  ടെനി
വെനിഷയടത്ത ആസ്പെദമക്ടോകനി കക്ടോസ്സുകേള സന്ധംഘടെനിപ്പെനികക്ടോറുണത്ത്. ഇതനിനത്ത് പുറടമ പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ
ടപ്രക്ടോകമക്ടോട്ടര്മക്ടോരുടടെയന്ധം  സക്ടോമൂഹനികേ  പ്രവെര്ത്തകേരുടടെയന്ധം  കസവെനന്ധം  പ്രകയക്ടോജന
ടപ്പെടുത്തനി വെദ്യക്ടോപകേമക്ടോയ പ്രചക്ടോരണവന്ധം നടെത്തനിവെരുന.  മഹനിളക്ടോ സമഖദ്യ കപക്ടോലുള്ള
സന്നദ്ധ  സന്ധംഘടെനകേളുന്ധം  ടെനി  വെനിഷയത്തനില്   കബക്ടോധവെത്കേരണ  പരനിപക്ടോടെനികേള
നടെത്തുനണത്ത്. 

 ആദനിവെക്ടോസനി കകേക്ടോളനനികേളനിടല ജനങ്ങളകത്ത് ഭൂമനി 

39  (1850) ശശ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവെസ്സനി :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  വെനിവെനിധ  ആദനിവെക്ടോസനി  കകേക്ടോളനനികേളനിടല  ജനങ്ങളകത്ത്  ഭൂമനി
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള ഏതത്ത് ഘട്ടത്തനിലക്ടോടണന്നത്ത് അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ചക്ടോലക്കുടെനി  മണ്ഡലത്തനിടല  വെക്ടോച്ചുമരന്ധം,  വെക്ടോഴെചക്ടോല്,  കഷക്ടോളയക്ടോര്,
ആനകയന്ധം,  മുകന്ധംപുഴെ, പനിള്ളപ്പെക്ടോറ ആദനിവെക്ടോസനി കകേക്ടോളനനികേളനിടല തക്ടോമസകക്ടോര്കത്ത്
ഭൂമനി വെനിതരണന്ധം ടചയ്യുന്നതനിനത്ത് അടെനിയന്തെര നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ) 2012-13  വെര്ഷന്ധം ആരന്ധംഭനിച  'ആശനിക്കുന്ധം ഭൂമനി ആദനിവെക്ടോസനികത്ത് സസന്തെന്ധം'
എന്ന പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന്ധം അകപക്ഷകേള  ലഭനിക്കുന്ന മുറയത്ത് ഭൂമനി ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവെരുന.  കൂടെക്ടോടത ആദനിവെക്ടോസനി പുനരധനിവെക്ടോസ വെനികേസന
മനിഷന്  മുകഖന ഓകരക്ടോ  ജനിലയനിലുന്ധം  ഭൂമനി  ലഭദ്യമക്ടോകുന്ന മുറയത്ത്  1  ഏകര് മുതല്  5
ഏകര് വെടരയള്ള ഭൂമനിയന്ധം നല്കേനിവെരുന. 

(ബനി) ഭൂപ്രശ്നന്ധം ഏറവന്ധം രൂക്ഷമക്ടോയ വെക്ടോച്ചുമരന്ധം സകങ്കേതത്തനിടല കുടുന്ധംബങ്ങളകത്ത്
ആനമുകത്ത്  എന്ന  സലത്തത്ത്  19  ടഹകര്  (ഏകേകദശന്ധം  50  ഏകര്)  വെനഭൂമനി
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ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്  വെനന്ധം വെകുപ്പെനില് ആവെശദ്യമക്ടോയ കരഖകേള സഹനിതന്ധം അകപക്ഷ
കനരനിട്ടുന്ധം ഓണ്കലന് മുഖക്ടോന്തെരവന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.  നനിലവെനില് ടെനി ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല്
തൃശ്ശൂര്  വെനന്ധം  വെകുപ്പെനിടന  സനി.സനി.എഫത്ത്.-ടന  പരനിഗണനയനിലക്ടോണത്ത്.   മറത്ത്
കകേക്ടോളനനികേളനിടല  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്കത്ത്  'ആശനിക്കുന്ധം ഭൂമനി  ആദനിവെക്ടോസനികത്ത്  സസന്തെന്ധം'
പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  ഭൂമനി  അളന്നത്ത്  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ഇതുവെടര
അകപക്ഷകേടളക്ടോനന്ധം ലഭദ്യമക്ടോയനിട്ടനില. 

 ആദനിവെക്ടോസനി വെനിഭക്ടോഗങ്ങളനിടല അവെനിവെക്ടോഹനിതരക്ടോയ അമ്മമക്ടോര് 

40  (1851) ശശ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദശപത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്  
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനി കേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) ആദനിവെക്ടോസനി വെനിഭക്ടോഗങ്ങളകനിടെയനില് എത്ര അവെനിവെക്ടോഹനിതരക്ടോയ അമ്മമക്ടോരുണത്ത്;

(ബനി)  ഇവെടര  പുനരധനിവെസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനത്ത്  സസശകേരനിച  നടെപടെനികേള
എടന്തെക്ടോടകയക്ടോടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ആദനിവെക്ടോസനി  യവെതനികേളുടടെ  നനിഷ്കളങ്കേതയന്ധം  അറനിവെനിലക്ടോയ്മയന്ധം  മുതടലടുത്തത്ത്
കലന്ധംഗനികേമക്ടോയനി  പശഡനിപ്പെനിചവെര്ടകതനിടര  കേര്ശന  ശനിക്ഷക്ടോനടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;
വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ)  ആദനിവെക്ടോസനി  വെനിഭക്ടോഗങ്ങളകനിടെയനില്  1070  അവെനിവെക്ടോഹനിതരക്ടോയ  അമ്മമക്ടോര്
ഉണത്ത്. 

(ബനി)  പട്ടനികേവെനിഭക്ടോഗത്തനില്ടപ്പെട്ട  അവെനിവെക്ടോഹനിത  അമ്മമക്ടോരുടടെ  പുനരധനി
വെക്ടോസവമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ടത്ത്  ഇവെരുടടെ  ഭഇൗതനികേ  ജശവെനിത  സക്ടോഹചരദ്യങ്ങള
ടമചടപ്പെടുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയ  പക്ടോകകജനില്  ഭവെന  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം,  വെശടെത്ത്
റനിടപ്പെയര്,  ജശവെകനക്ടോപക്ടോധനി  പദ്ധതനികേളക്ടോയ  കേറവെപ്പെശു  വെളര്ത്തല്,  ആടെത്ത്  വെളര്ത്തല്,
കകേക്ടോഴെനി  വെളര്ത്തല്,  കുട്ട-വെട്ടനി  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം,  തയല്  പരനിശശലനന്ധം,  തയല്  ടമഷശന്
വെനിതരണന്ധം,  ടപട്ടനികടെ നടെത്തുന്നതനിനത്ത് ധനസഹക്ടോയന്ധം എന്നനിവെ ഉള ടപ്പെട്ടനിരുന.  ഇവെയത്ത്
പുറടമ പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗത്തനില്ടപ്പെട്ട അവെനിവെക്ടോഹനിതരക്ടോയ അമ്മമക്ടോര്കത്ത്  'കസ്നേഹസ്പെര്ശന്ധം'  എന്ന
കപരനില്  ടപന്ഷന്  പദ്ധതനി  സക്ടോമൂഹദ്യ  നശതനി  വെകുപ്പെനിടല  സക്ടോമൂഹദ്യ  സുരക്ഷക്ടോ  മനിഷന്
മുകഖന ആവെനിഷ്കരനിചത്ത് നടെപ്പെനിലക്ടോകനി വെരുനണത്ത്.  ടെനി പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന്ധം അവെനിവെക്ടോഹനിതരക്ടോയ
അമ്മമക്ടോര്കത്ത്  1000  രൂപ  പ്രതനിമക്ടോസന്ധം  ടപന്ഷന്  നല്കേനി  വെരുനണത്ത്.   കൂടെക്ടോടത
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പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപ്പെത്ത്  2015-16-ല്  നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയനിട്ടുള്ള  സസയന്ധം  ടതക്ടോഴെനില്
പദ്ധതനിയനില് അവെനിവെക്ടോഹനിതരക്ടോയ അമ്മമക്ടോര്കത്ത് മുന്ഗണന നല്കേനിവെരുനണത്ത്.  കൂടെക്ടോടത
വെനനിതക്ടോ കേമ്മശഷന്, കപക്ടോലശസത്ത് വെകുപ്പെത്ത് എന്നനിവെരുമക്ടോയനി സഹകേരനിചത്ത് അവെനിവെക്ടോഹനിതരക്ടോയ
അമ്മമക്ടോരുടടെ പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി കേദ്യക്ടോമ്പുകേള സന്ധംഘടെനിപ്പെനിക്കുനണത്ത്.  ടെനി
കേദ്യക്ടോമ്പുകേളനില്വെചത്ത്  കപക്ടോലശസത്ത്  ഇരകേളനില്നനിന്നത്ത്  ടമക്ടോഴെനിടയടുത്തത്ത്  കകേസത്ത്  രജനിസര്
ടചയ്യുകേയന്ധം ആയതത്ത് പ്രകേക്ടോരന്ധം പല അവെനിവെക്ടോഹനിതരക്ടോയ അമ്മമക്ടോര്ക്കുന്ധം പ്രതനികേളനില്നനിനന്ധം
ജശവെനക്ടോന്ധംശന്ധം കേനിട്ടുകേയന്ധം ടചയ്യുനണത്ത്. 

(സനി)  1989-ടല  പട്ടനികേജക്ടോതനി/പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  അതനികമന്ധം  തടെയല്  നനിയമന്ധം
ആദനിവെക്ടോസനികേളകത്ത് കനടര നടെക്കുന്ന അതനികമങ്ങള തടെയക്ടോന് പരദ്യക്ടോപ്തമക്ടോണത്ത്.  ഒറടപ്പെട്ട
സലങ്ങളനില്  തക്ടോമസനിക്കുന്ന  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗത്തനിടല  ദുര്ബലരുന്ധം  നനിയമ
പരനിരക്ഷടയക്കുറനിചത്ത്  അവെകബക്ടോധന്ധം  ഇലക്ടോത്തവെര്ക്കുമക്ടോണത്ത്  എകപ്പെക്ടോഴുന്ധം  പശ ഡനങ്ങളുന്ധം
ചൂഷണങ്ങളുന്ധം  അനുഭവെടപ്പെടുന്നതത്ത്.  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  യവെതനികേളടകതനിടരയള്ള  കകേസ്സുകേള
പരനികശക്ടോധനി  ക്കുന്നതനിനുന്ധം  അവെകലക്ടോകേനന്ധം  നടെത്തനി  കേര്ശന  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  ജനിലക്ടോ  കേളകര്  ടചയര്മക്ടോനക്ടോയനി  പട്ടനികേജക്ടോതനി/പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ
അതനികമന്ധം   തടെയല്  നനിയമ  പ്രകേക്ടോരന്ധം   വെനിജനിലന്സത്ത്  ആനത്ത്  കമക്ടോണനിററനിന്ധംഗത്ത്  കേമ്മനിറനി
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  കൂടെക്ടോടത സന്ധംസക്ടോന തലത്തനില് ഇതത്ത് കമക്ടോണനിറര്  ടചയടപ്പെടുകേയന്ധം
ടചയ്യുനണത്ത്.  കൂടെക്ടോടത  ടസ്പെഷദ്യല്  ടമക്ടോകബല്  സസക്ടോഡത്ത്  മുകഖന  നടെപടെനി
കകേടകക്ടോണ്ടുവെരുനണത്ത്.  ഇതനിലൂടടെടയലക്ടോന്ധം ആദനിവെക്ടോസനി യവെതനികേടള കലന്ധംഗനികേമക്ടോയനി
പശ  ഡനിപ്പെനിക്കുന്നവെര്ടകതനിടര കേര്ശന നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവെരുനണത്ത്. 

 പ്രക്ടോക്തന കഗക്ടോത്ര വെനിഭക്ടോഗകക്ടോരുടടെ ജശവെനിതനനിലവെക്ടോരന്ധം ഉയര്ത്തുന്നതനിനത്ത് നടെപടെനി  

41  (1852) ശശ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവെസ്സനി  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനി കേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  പ്രക്ടോക്തന  കഗക്ടോത്ര  വെനിഭക്ടോഗത്തനില്ടപ്പെട്ടവെരുടടെ  ജശവെനിതനനിലവെക്ടോരന്ധം
ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള  പ്രകതദ്യകേ  പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരന്ധം  ചക്ടോലക്കുടെനി  മണ്ഡലത്തനില്ടപ്പെട്ട
അതനിരപ്പെനിള്ളനി ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനിടല കഷക്ടോളയക്ടോര്, ആനകയന്ധം, ടപരനിങ്ങല്, ടപരുമ്പക്ടോറ,
വെക്ടോഴെചക്ടോല് തുടെങ്ങനിയ കേക്ടോടെര് കകേക്ടോളനനികേളനില് നടെപ്പെക്ടോക്കുന്ന ഭവെന നനിര്മ്മക്ടോണമടെകമുള്ള
വെനികേസന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ഏതുഘട്ടത്തനിലക്ടോടണന്നത്ത് അറനിയനികക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം  ആരന്ധംഭനിചത്ത്  4  വെര്ഷന്ധം  പനിന്നനിട്ടനിട്ടുന്ധം  പണനി
പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോത്തതു മൂലന്ധം പ്രസബ്ദുുത കകേക്ടോളനനികേളനിടല കുടുന്ധംബങ്ങളക്കുണക്ടോയനിട്ടുള്ള
ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുന്ധം,  പദ്ധതനിയടടെ  നനിര്വഹണത്തനിലുണക്ടോയനിട്ടുള്ള
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ടകേടുകേക്ടോരദ്യസതയന്ധം  അഴെനിമതനിയന്ധം  സന്ധംബനനിച  ആകക്ഷപങ്ങള  പരനികശക്ടോധനിചത്ത്
നടെപടെനി എടുക്കുന്നതനിനുന്ധംകേഴെനിയകമക്ടോ ;

(സനി)  ഇത്തരന്ധം  വെനികേസന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  സുതക്ടോരദ്യമക്ടോയന്ധം  അതതത്ത്
തകദ്ദേശസസയന്ധംഭരണ  ജനപ്രതനിനനിധനികേടള  ഉൾടപ്പെടുത്തനിയന്ധം  നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ)  പനി.വെനി.ടെനി.ജനി.  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിടല  അതനിരപ്പെനിള്ളനി
ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനിടല  കഷക്ടോളയക്ടോര്,  ആനകയന്ധം,  ടപരനിങ്ങല്ക്കുത്തത്ത്,  ടപരുമ്പക്ടോറ,
വെക്ടോഴെചക്ടോല്  എന്നശ  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  സകങ്കേതങ്ങളനില്  നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയ  വെനികേസന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ചുവെടടെ കചര്ക്കുന. 

ഭവെന നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം 
ആടകേ അനുവെദനിച വെശടുകേള   - 62 

അനുവെദനിച ധനസഹക്ടോയന്ധം കശഷനിക്കുന്ന വെശടുകേള 

പണനി പൂര്ത്തനിയക്ടോകനിയ വെശടുകേള     45

3 ഗഡകള അനുവെദനിച വെശടുകേള       8

3-ാം ഗഡ പകുതനി തുകേ അനുവെദനിച വെശടുകേള       2

2-ാം ഗഡ വെശതന്ധം അനുവെദനിച വെശടുകേള       3

ഒരു ഗഡ അനുവെദനിച വെശടുകേള       4

                                            ആടകേ      62

ടെനി കകേക്ടോളനനികേളനില് വെനിവെനിധ മണത്ത് സന്ധംരക്ഷണ പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുകേയന്ധം
പദ്ധതനി പൂര്ത്തശകേരനിക്കുകേയന്ധം ടചയനിട്ടുണത്ത്. 

(ബനി)   കശഷനിക്കുന്ന  പണനി  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്  ആവെശദ്യമക്ടോയ
25,50,000  രൂപ  പനി.വെനി.ടെനി.ജനി.  സശമനിടല  നശകനിയനിരുപ്പെത്ത്  തുകേയനില്നനിനന്ധം
കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത് കടബല്  ടഡവെലപ്ടമനത്ത് ഓഫശസര്  മുഖക്ടോന്തെരന്ധം അനുവെദനിചനിട്ടുണത്ത്.
വെശടെത്ത്  പണനിയമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ട  അഴെനിമതനിയന്ധം  ടകേടുകേക്ടോരദ്യസതയന്ധം  സന്ധംബനനിച
ആകക്ഷപങ്ങള ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടനില. 

(സനി) പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപ്പെനിടന നനിലവെനിടല മക്ടോര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളകത്ത്
വെനികധയമക്ടോയനിട്ടക്ടോണത്ത് പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലക്ടോകനിവെരുന്നതത്ത്. 

 അയനിലൂര് പഞക്ടോയത്തനിടല  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുടടെ കഹക്ടോസല് 

42 (1853) ശശ  .   ടകേ  .   ബക്ടോബു : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് പട്ടനികേജക്ടോതനി
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പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗപനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം പക്ടോര്ലടമനറനി
കേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ടനന്മക്ടോറ  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലത്തനിടല  അയനിലൂര്  പഞക്ടോയത്തനില്
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുടടെ കഹക്ടോസലനിനത്ത് സസന്തെമക്ടോയനി ടകേട്ടനിടെന്ധം
ഇലക്ടോടയന്ന കേക്ടോരദ്യന്ധം ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  കുട്ടനികേളുടടെ  തക്ടോമസത്തനിനത്ത്  വെളടര  അധനികേന്ധം  അസഇൗകേരദ്യങ്ങള  ഉള്ള
ഇഇൗ കഹക്ടോസലനിനത്ത് സസന്തെന്ധം ടകേട്ടനിടെന്ധം നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;
ഇതനിനക്ടോയനി  എടന്തെലക്ടോന്ധം  നടെപടെനികേളക്ടോണത്ത്  പൂര്ത്തശകേരനികകണതത്ത്  എന്നത്ത്
വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ) ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി)  കഹക്ടോസലനിനത്ത്  ടകേട്ടനിടെന്ധം  നനിര്മ്മനിക്കുവെക്ടോന്  സലന്ധം  വെക്ടോങ്ങുന്നതനിനത്ത്
നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവെരനികേയക്ടോണത്ത്. 

ഹക്ടോന്ധംടലറത്ത് വെനികേസന പദ്ധതനി 

43  (1854) ശശ  .    പനി  .    ടകേ  .    ബഷശര് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  മുന്  സര്കക്ടോര്  സന്ധംസക്ടോനടത്ത  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്കക്ടോയനി  ഹക്ടോന്ധംടലറത്ത്
വെനികേസന പദ്ധതനി ആവെനിഷ്കരനിചത്ത് നടെപ്പെക്ടോകനിയനിട്ടുകണക്ടോ; വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) എടന്തെലക്ടോന്ധം ഉകദ്ദേശദ്യലക്ഷദ്യങ്ങളക്ടോണത്ത് ഇതുവെഴെനി ടടകേവെരനിചതത്ത്;

(സനി)  ഏറനക്ടോടെത്ത്  മണ്ഡലത്തനില്  ഏടതക്ടോടക  കകേക്ടോളനനികേളനിലക്ടോണത്ത്  പ്രസ്തുത
പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയതത്ത്;  മണ്ഡലത്തനില്  പദ്ധതനി  നടെത്തനിപ്പെനിലൂടടെ  എടന്തെലക്ടോന്ധം
കനട്ടങ്ങളക്ടോണത്ത് ടടകേവെരനിചടതന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ? 

ഉത്തരന്ധം 

(എ&ബനി) ഉണത്ത്.  ടതരടഞടുത്ത പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ സകങ്കേതങ്ങളനില് ഒരു കകേക്ടോടെനി
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രൂപ വെശതന്ധം ടചലവെഴെനിചത്ത് ഹക്ടോന്ധംടലറത്ത് വെനികേസന പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോകനി വെരുന.  ടെനി
പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  2013-14  വെര് ഷന്ധം  18  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  സകങ്കേതങ്ങളനിലുന്ധം  2014-15
വെര്ഷന്ധം  25  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  സകങ്കേതങ്ങളനിലുന്ധം  2015-16  വെര്ഷന്ധം  6  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ
സകങ്കേതങ്ങളനിലുന്ധം നനിര്മ്മക്ടോണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവെരുന. 

പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  സകങ്കേതങ്ങളുടടെ  സമഗ വെനികേസനന്ധം  ലക്ഷദ്യമനിട്ടക്ടോണത്ത്  ഹക്ടോന്ധംടലറത്ത്
വെനികേസന പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോകനി വെരുന്നതത്ത്.  ടെനി പദ്ധതനിയനില്ടപ്പെടുത്തനി വെശടുകേളുടടെ
പുനരുദ്ധക്ടോരണന്ധം,  കേക്കൂസത്ത്-കുളനിമുറനി  എന്നനിവെയടടെ  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം,  വെശടെത്ത്
കവെദത്യുതശകേരണന്ധം,  കമല്ക്കൂര  കകേക്ടോണ്കശറത്ത്,  കേമ്മബണനിറനി  ഹക്ടോള  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം,
കറക്ടോഡത്ത് നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം,  പക്ടോലത്തനിടന നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം, അന്ധംഗന്വെക്ടോടെനി റനിപ്പെയര്, മഴെടവെള്ള
സന്ധംഭരണനി  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം,  വെക്ടോലക്ടോയ്മപ്പുര  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം,  മൃഗസന്ധംരക്ഷണന്ധം,  കൃഷനി
വെനികേസനന്ധം,  മണത്ത്  സന്ധംരക്ഷണന്ധം,  സ്ട്രേശറത്ത്  കലറത്ത്  സക്ടോപനികല്,  സ്കൂള  കുട്ടനികേളകത്ത്
ഫര്ണനിചര് തുടെങ്ങനിയവെ ഈ പദ്ധതനിയനില് ഉളടപ്പെടുന. 

(സനി)  ഏറനക്ടോടെത്ത്  മണ്ഡലത്തനിടല  ചക്ടോലനിയക്ടോര്  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനിടല
ടപരുവെമ്പക്ടോടെന്ധം  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ കകേക്ടോളനനിയനില് 2013-14 വെര്ഷന്ധം ഹക്ടോന്ധംടലറത്ത് വെനികേസന
പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയനിട്ടുണത്ത്.   ടെനി  പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന്ധം  20  വെശടുകേളുടടെ നനിര്മ്മക്ടോണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടെനവെരുന.  

  ഭൂരഹനിതരുന്ധം ഭവെനരഹനിതരുമക്ടോയ പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ കുടുന്ധംബങ്ങള 

44 (1855)   ശശ  .    എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോന്ധം :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  സലവന്ധം  വെശടുന്ധം  ഇലക്ടോത്ത  പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ
കുടുന്ധംബങ്ങളകത്ത്  എടന്തെക്ടോടക  സഹക്ടോയപദ്ധതനികേളക്ടോണത്ത്  നനിലവെനിലുളളടതന്നത്ത്
അറനിയനികക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) മൂവെക്ടോറപുഴെ നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലത്തനില് ഭൂരഹനിതരുന്ധം ഭവെനരഹനിതരുമക്ടോയ
എത്ര  പട്ടനികേജക്ടോതനി,  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ,  പനികന്നക്ടോക  വെനിഭക്ടോഗ  കുടുന്ധംബങ്ങള  ഉടണന്നത്ത്
പഞക്ടോയത്തത്ത്/മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനി തനിരനിചത്ത് അറനിയനികക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ)  സന്ധംസക്ടോനടത്ത  ഭൂരഹനിതരക്ടോയ  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനിഭക്ടോഗകക്ടോര്കത്ത്
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സസന്തെമക്ടോയനി  ഭൂമനി  വെക്ടോങ്ങക്ടോന്  ധനസഹക്ടോയന്ധം  നല്കുന്ന  ഭൂരഹനിതപുനരധനിവെക്ടോസ
പദ്ധതനിയന്ധം സസന്തെമക്ടോയനി ഭൂമനിയള്ള ഭവെനരഹനിതരക്ടോയ പട്ടനികേജക്ടോതനി കുടുന്ധംബങ്ങളകത്ത്
വെശടെത്ത് നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനത്ത് ഭവെനനനിര്മ്മക്ടോണ ധനസഹക്ടോയ പദ്ധതനിയന്ധം ഭൂരഹനിതരക്ടോയ
പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  കുടുന്ധംബങ്ങളകത്ത്  ഭൂമനി  വെക്ടോങ്ങനി  നല്കുന്ന  പദ്ധതനി,  ആദനിവെക്ടോസനി
പുനരധനിവെക്ടോസ  വെനികേസന  മനിഷന്  പദ്ധതനി,  വെനക്ടോവെകേക്ടോശനനിയമന്ധം  2006   എന്നശ
പദ്ധതനികേളുന്ധം  ഭവെനരഹനിതരക്ടോയ   കുടുന്ധംബങ്ങളകത്ത്  വെശടെത്ത്  ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
ജനറല് ഹഇൗസനിന്ധംഗത്ത്, എ.റനി.എസത്ത്.പനി. ഭവെന പദ്ധതനിയന്ധം നനിലവെനിലുണത്ത്. 

(ബനി)  മൂവെക്ടോറപുഴെ നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലത്തനില് ഭൂരഹനിതരുന്ധം ഭവെനരഹനിതരുമക്ടോയ
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  കുടുന്ധംബങ്ങളുടടെ  എണന്ധം-364.പഞക്ടോയത്തത്ത്/
മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനി തനിരനിച്ചുള്ള വെനിവെരന്ധം അനുബനമക്ടോയനി കചര്ക്കുന.* 

ഭൂരഹനിതരക്ടോയ  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ കുടുന്ധംബങ്ങള 

45 (1856) ശശ  .     കറക്ടോഷനി അഗസനിന് :
ശശ  .   കമക്ടോന്സത്ത്  കജക്ടോസഫത്ത് :

  ശശ  .   സനി  .   എഫത്ത്  .   കതക്ടോമസത്ത് :
കഡക്ടോ  .    എന്  .    ജയരക്ടോജത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  ഭവെനരഹനിതരക്ടോയനി  കേടണത്തനിയ  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ
കുടുന്ധംബങ്ങളക്കുള്ള വെശടുകേളുടടെ നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം എത്ര ശതമക്ടോനന്ധം പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുവെക്ടോന്
കേഴെനിഞ്ഞുടവെന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഭവെന  നനിര്മ്മക്ടോണ  പദ്ധതനി  ഏടതലക്ടോന്ധം  ഏജന്സനികേളുടടെ
സഹക്ടോയകത്തക്ടോടടെയക്ടോണത്ത് നടെപ്പെക്ടോകനിവെരുന്നതത്ത്;വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  നടെപ്പുസക്ടോമ്പത്തനികേ വെര്ഷന്ധം ഭവെനരഹനിതരക്ടോയ എത്ര കുടുന്ധംബങ്ങളകത്ത് വെശടെത്ത്
നനിര്മ്മനിച്ചു  നല്കേക്ടോന്  കേഴെനിയടമന്നക്ടോണത്ത്  പ്രതശക്ഷനിക്കുന്നതത്ത്;  അവെകശഷനിക്കുന്ന
കുടുന്ധംബങ്ങളകത്ത്  സമയബനനിതമക്ടോയനി  ഭവെനന്ധം  നനിര്മ്മനിച്ചുനല്കേക്ടോന്  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ; വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ)  സന്ധംസക്ടോനടത്ത  ഭവെനരഹനിതരക്ടോയ  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്കത്ത്  വെശടെത്ത്

* ടടലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്.
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അനുവെദനിക്കുന്നതനിടന ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  സമ്പൂര്ണ ഭവെനനനിര്മ്മക്ടോണ  പദ്ധതനിയനില്ടപ്പെടുത്തനി
2014-15 സക്ടോമ്പത്തനികേ വെര്ഷന്ധം ജനറല് ഹഇൗസനിന്ധംഗത്ത് പദ്ധതനിയനിലൂടടെ 2779 വെശടുകേളുന്ധം
ഹഡ്കകേക്ടോ  ഭവെനനനിര്മ്മക്ടോണ പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  2000  വെശടുകേളുന്ധം  എ.റനി.എസത്ത്.പനി.
ഭവെന  നനിര്മ്മക്ടോണ  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  9362  വെശടുകേളുന്ധം  ഐ.എ.കവെ.  പദ്ധതനി
പ്രകേക്ടോരന്ധം  4395  വെശടുകേളുന്ധം  അനുവെദനിചനിരുന.   ഇതനില്  384  വെശടുകേള
പൂര്ത്തശകേരനിച്ചു.   ബക്ടോകനി  വെശടുകേളുടടെ  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം  വെനിവെനിധ  ഘട്ടങ്ങളനിലക്ടോയനി
പുകരക്ടോഗമനിക്കുന.   നനിലവെനില്  ഭൂമനിയന്ധം  വെശടുന്ധം  ഇലക്ടോത്തതക്ടോയനി  ആടകേ  24605
പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ കുടുന്ധംബങ്ങള ഉള്ളതക്ടോയനി കേടണത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.  ടെനി കുടുന്ധംബങ്ങളകത്ത് കൂടെനി
പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപ്പെനിടന  വെനിവെനിധ  പദ്ധതനികേള  പ്രകേക്ടോരവന്ധം
ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനിടന  ഇ.എന്ധം.എസത്ത്.   ഭവെന  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരവന്ധം  വെശടുകേള
അനുവെദനിക്കുന്നതനിനത്ത് നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവെരുന. 

(ബനി)  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപ്പെത്ത് വെനിവെനിധ ഭവെന പദ്ധതനികേള പ്രകേക്ടോരന്ധം
അനുവെദനിക്കുന്ന  വെശടുകേള,  നനിലവെനില്  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോകള  കനരനിട്ടുതടന്നയക്ടോണത്ത്
നനിര്മ്മനിച്ചുവെരുന്നതത്ത്.   കൂടെക്ടോടത  ഗുണകഭക്ടോക്തൃ  കേമ്മനിറനികേള  മുകഖനയന്ധം  ഭവെന
നനിര്മ്മക്ടോണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടെനവെരുന. 

(സനി)  നടെപ്പു  സക്ടോമ്പത്തനികേ  വെര്ഷന്ധം  ഭവെനരഹനിതരക്ടോയ  5000  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ
കുടുന്ധംബങ്ങളകത്ത് വെശടെത്ത്  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനക്ടോണത്ത് ലക്ഷദ്യമനിടുന്നതത്ത്.  ഭവെനരഹനിതരക്ടോയ
കശഷനിക്കുന്ന  മുഴുവെന്  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  കുടുന്ധംബങ്ങളക്കുന്ധം  വെശടെത്ത്  അനുവെദനിക്കു
ന്നതനിനക്ടോയക്ടോണത്ത്  സമ്പൂര്ണ  ഭവെന  നനിര്മ്മക്ടോണ  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലക്ടോകനിവെരുന്നതത്ത്.
ആയതത്ത്  പ്രകേക്ടോരന്ധം  വെരുന്ധംവെര്ഷങ്ങളനില്  കശഷനിക്കുന്ന  കുടുന്ധംബങ്ങളക്കുകൂടെനി
മുന്ഗണനക്ടോ കമത്തനില്  വെശടെത്ത് അനുവെദനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്. 

പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ കഗക്ടോത്ര വെനിഭക്ടോഗങ്ങളനില്ടപ്പെട്ടവെര്കത്ത്
ഓണകകക്ടോടെനിയന്ധം ഓണകനിറന്ധം വെനിതരണന്ധം 

46  (1857)  ടപ്രക്ടോഫ  .    ആബനിദത്ത്  ഹകസന്  തങ്ങള  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം
സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  ഓണകത്തക്ടോടെനുബനനിചത്ത്  പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ
കഗക്ടോത്ര  വെനിഭക്ടോഗങ്ങളനില്ടപ്പെട്ട  എത്ര  കപര്കക്ടോണത്ത്  ഓണകകക്ടോടെനിയന്ധം  ഓണകനിറന്ധം
വെനിതരണന്ധം  ടചയ്യുടമന്നത്ത്  പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിരുന്നതത്ത്;  എത്ര  പണന്ധം  ഇതനിനക്ടോയനി
മക്ടോറനിടവെചനിരുന എന്നറനിയനിക്കുകമക്ടോ;
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(ബനി)  ഓണകത്തക്ടോടെനുബനനിചത്ത്  ഈ  വെനിഭക്ടോഗങ്ങളനില്ടപ്പെട്ട  എത്ര  കപര്കത്ത്
ഓണകകക്ടോടെനി  നല്കേനി,  ഇനനി  എത്ര  കപര്കത്ത്  നല്കുവെക്ടോനുണത്ത്,  ഇതനിനക്ടോയനി
കവെണനിവെരുന്ന തുകേ ഏതത്ത് ടഹഡനില് നനിന്നക്ടോണത്ത് മക്ടോറനിടവെചതത്ത് എന്നശ വെനിവെരങ്ങള
നല്കുകമക്ടോ;

(സനി)  കമല്പ്പെറഞവെ  ഓണത്തനിനത്ത്  മുന്പത്ത്  വെനിതരണന്ധം  നടെത്തണടമന്നത്ത്
സര്കക്ടോര്  നനിര്കദ്ദേശന്ധം  നല്കേനിയനിരുകന്നക്ടോ;  പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിരുന്നതുകപക്ടോടല  ബക്ടോകനി
ലഭനികക്ടോനുളളവെര്കത്ത്  നല്കേക്ടോന്  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;  ബക്ടോകനി
ടചലവെഴെനിക്കുവെക്ടോനുളള തുകേ എത്രടയനന്ധം, ഇതത്ത് സന്ധംബനനിചത്ത് ഉകദദ്യക്ടോഗസന്മക്ടോരുടടെ
ഭക്ടോഗത്തുനനിനളള കപക്ടോരക്ടോയ്മകേള പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുകണക്ടോടയനന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  ഓണകത്തക്ടോടെനുബനനിചത്ത്  1,53,825  കുടുന്ധംബങ്ങളകത്ത്
ഓണകനിറന്ധം 47,331 കപര്കത്ത് ഓണകകക്ടോടെനിയന്ധം വെനിതരണന്ധം ടചയ്യുടമന്നത്ത് പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിരുന.
ഓണകനിറത്ത്  വെനിതരണത്തനിനക്ടോയനി  11,67,53,175  രൂപയന്ധം  (പതനിടനക്ടോന്നത്ത്  കകേക്ടോടെനി
അറുപത്തനികയഴെത്ത്  ലക്ഷത്തനി  അന്പത്തനിമൂവെക്ടോയനിരത്തനി  ഒരുന്നൂറനിടയഴുപത്തനിയഞത്ത്  രൂപ
മക്ടോത്രന്ധം)  ഓണകകക്ടോടെനി വെനിതരണത്തനിനക്ടോയനി  1,13,59,335  രൂപയന്ധം (ഒരു കകേക്ടോടെനി പതനിമൂന്നത്ത്
ലക്ഷത്തനി  അന്പത്തനിടയക്ടോന്പതനിനക്ടോയനിരത്തനി  മുന്നൂറനി  മുപ്പെത്തനിയഞത്ത്  രൂപ  മക്ടോത്രന്ധം)
അനുവെദനിചനിട്ടുണത്ത്.   ഓണകകക്ടോടെനി  വെനിതരണത്തനിനത്ത്  അധനികേമക്ടോയനി  ആവെശദ്യമക്ടോയനി വെരുന്ന
തുകേയക്ടോയ  3,61,99,275 രൂപ  (മൂന്നത്ത്  കകേക്ടോടെനി  അറുപത്തനിടയക്ടോന്നത്ത്  ലക്ഷത്തനി
ടതക്ടോണ്ണൂറനിടയക്ടോന്പതനിനക്ടോയനിരത്തനി  ഇരുന്നൂറനിടയഴുപത്തനിയഞത്ത്  രൂപ  മക്ടോത്രന്ധം)  കൂടെനി
അനുവെദനിക്കുന്നതനിനത്ത് നടെപടെനി സസശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി)  60  വെയസത്ത്  മുതല്  പ്രക്ടോയമുള്ള  അടെനിയ,  പണനിയ,  മലമ്പണക്ടോരന്ധം,
ഹനില്പുലയ,  അരനക്ടോടെന്,  പനി.വെനി.ടെനി.ജനി.,  മലയര്   എന്നശ  വെനിഭക്ടോഗങ്ങളനില്ടപ്പെട്ട
14,800  കപര്കത്ത്  ഓണകകക്ടോടെനി  വെനിതരണന്ധം  ടചയ്തു.   ഇനനി  ഓണകകക്ടോടെനി
നല്കുവെക്ടോനുള്ള  32,026  കപര്ക്കുള്ള  ഓണകകക്ടോടെനി  വെനിതരണന്ധം
പൂര്ത്തനിയക്ടോയനിവെരുന.  ഇതനിനക്ടോയനികവെണനിവെരുന്ന  തുകേ  മുഖദ്യമനനിയടടെ
ദുരനിതക്ടോശസക്ടോസ  നനിധനിയനില്നനിനമക്ടോണത്ത്  (ശശര്ഷകേന്ധം  -  2075-00-800-40-
Contribution  to  Chief  Minister's  Distress  Relief  Fund  (Non  Plan)
അനുവെദനിക്കുന്നതത്ത്. 

(സനി)  സര്കക്ടോര്  ഉത്തരവെത്ത്  പ്രകേക്ടോരന്ധം  ഓണകകക്ടോടെനി  അനുവെദനിച  മുഴുവെന്
കപര്ക്കുന്ധം  ഓണത്തനിനത്ത്  മുമ്പുതടന്ന  ഓണകകക്ടോടെനി  വെനിതരണന്ധം  ടചയണടമന്നത്ത്
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നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.   അതനുസരനിചത്ത്  മുഴുവെന്  കപര്ക്കുന്ധം  വെനിതരണന്ധം  ടചയനിട്ടുണത്ത്.
എന്നക്ടോല്  സര്കക്ടോര്  ഉത്തരവെനില്  ഉളടപ്പെടെക്ടോത്തവെരക്ടോയ  32,026  കപര്ക്കുകൂടെനി
ഓണകകക്ടോടെനികത്ത്   അര്ഹതയടണന്നത്ത്  കേടണത്തനിയതനിനക്ടോല്  ഇതനിനത്ത്  കവെണനിവെരുന്ന
തുകേയക്ടോയ  3,61,99,275  രൂപ (മൂന്നത്ത്  കകേക്ടോടെനി  അറുപത്തനിടയക്ടോന്നത്ത്  ലക്ഷത്തനി
ടതക്ടോണ്ണൂറനിടയക്ടോന് പതനിനക്ടോയനിരത്തനി ഇരുന്നൂറനിടയഴുപത്തനിയഞത്ത് രൂപ മക്ടോത്രന്ധം)  കൂടെനി
അനുവെദനിക്കുന്നതനിനത്ത്  നടെപടെനി  സസശകേരനിച്ചുവെരുന.  ഇതുസന്ധംബനനിചത്ത്,
ഉകദദ്യക്ടോഗസരുടടെ ഭക്ടോഗത്തുനനിനന്ധം, കപക്ടോരക്ടോയ്മകേള വെന്നതക്ടോയനി ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടനില. 

 ടചറുടനലനി ആദനിവെക്ടോസനി കകേക്ടോളനനിയനിടല പ്രശ്നങ്ങള 
47 (1858) ശശ  .    ടകേ  .    ബക്ടോബു :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) ടനലനിയക്ടോമ്പതനിയനിടല ടചറുടനലനി ആദനിവെക്ടോസനി കകേക്ടോളനനി നനിവെക്ടോസനികേൾ
കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേക്ടോളനനിയനിടല  ജനങ്ങടള  മക്ടോറനിപ്പെക്ടോര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനത്ത്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണക്ടോ; എങ്കേനില് ഇതത്ത് സന്ധംബനനിച വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം നല്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ടചറുടനലനി  ആദനിവെക്ടോസനി  വെനിഭക്ടോഗകക്ടോരുടടെ  പുനരധനിവെക്ടോസവമക്ടോയനി
ബനടപ്പെട്ടത്ത്  നക്ടോളനിതുവെടര നടെത്തനിയ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സന്ധംബനനിചത്ത്  വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം
നല്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 
(എ) ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്. 
(ബനി&സനി) ഉകദ്ദേശനിക്കുനണത്ത്. ടചറുടനലനി കകേക്ടോളനനി നനിവെക്ടോസനികേളുടടെ പ്രശ്നങ്ങളകത്ത്

പരനിഹക്ടോരന്ധം  കേക്ടോണുന്നതനിനക്ടോയനി  25-8-2013-നത്ത്  ബഹ.  ടനന്മക്ടോറ  എന്ധം.എല്.എ.,  ജനിലക്ടോ
കേളകര്,  അസനിസനത്ത്  കേളകര്,  റവെനത്യു  ഡനിവെനിഷണല്  ഓഫശസര്,  കടബല്
ടഡവെലപ്ടമനത്ത്  ഓഫശസര്,  മറത്ത്  വെകുപ്പുകേളനിടല  ജനിലക്ടോതല  ഉകദദ്യക്ടോഗസന്മക്ടോര്
എന്നനിവെരടെങ്ങുന്ന ഒരു സന്ധംഘന്ധം കകേക്ടോളനനി  സന്ദേര്ശനിക്കുകേയന്ധം ഇവെരുടടെ  പരക്ടോതനികേളകത്ത്
പരനിഹക്ടോരന്ധം  കേക്ടോണുന്നതനിനക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ട  വെകുപ്പുകേടള  ചുമതലടപ്പെടുത്തുകേയമുണക്ടോയനി.
ഇവെരുടടെ  പ്രധക്ടോന  പ്രശ്നമക്ടോയ പുനരധനിവെക്ടോസന്ധം  സന്ധംബനനിചത്ത്  അനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയ  സലന്ധം
കേടണത്തുന്നതനിനുകവെണനി  ജനിലക്ടോകേളകര്,  പക്ടോലകക്ടോടെത്ത്  റവെനത്യു  ഡനിവെനിഷണല്
ഓഫശസര്കത്ത്  നനിര്കദ്ദേശന്ധം  നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.  ടെനി  കകേക്ടോളനനി  സന്ദേര്ശനത്തനിടന
അടെനിസക്ടോനത്തനില്  ജക്ടോതനി  സര്ട്ടനിഫനികറത്ത്  ലഭനികക്ടോത്ത  കകേക്ടോളനനി  നനിവെക്ടോസനികേളകത്ത്
ജക്ടോതനി സര്ട്ടനിഫനികറത്ത് ലഭനിക്കുകേയണക്ടോയനി. 

 അവെനിവെക്ടോഹനിതരക്ടോയ ആദനിവെക്ടോസനി അമ്മമക്ടോര് 
48 (1859)   ശശ  .   രക്ടോജ എബഹക്ടോന്ധം :
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ശശ  .   പനി  .   ടകേ  .   ശശനി :
ശശമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശശ  .    കേക്ടോരക്ടോട്ടത്ത്  റസക്ടോഖത്ത്  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) സന്ധംസക്ടോനടത്ത  ആദനിവെക്ടോസനി  വെനിഭക്ടോഗങ്ങളകനിടെയനില്
അവെനിവെക്ടോഹനിതരക്ടോയ എത്ര ആദനിവെക്ടോസനി അമ്മമക്ടോര് ഉടണന്നത്ത് കേണകക്ടോകനിയനിട്ടുകണക്ടോ;
എങ്കേനില് വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇവെടര  പുനരധനിവെസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനത്ത്  എടന്തെലക്ടോന്ധം  നടെപടെനികേളക്ടോണത്ത്
സസശകേരനിചനിട്ടുള്ളടതന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ആദനിവെക്ടോസനി  യവെതനികേളുടടെ  വെനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസക്കുറവന്ധം  അജതയന്ധം
നനിഷ്ക്കളങ്കേതയന്ധം  മുതടലടുത്തത്ത്  ഇവെടര  ടടലന്ധംഗനികേമക്ടോയനി  പശഡനിപ്പെനിചവെര്ടകതനിടര
കേര്ശന ശനിക്ഷക്ടോ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ; വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം നല്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ) ആദനിവെക്ടോസനി വെനിഭക്ടോഗങ്ങളകനിടെയനില് 1070 അവെനിവെക്ടോഹനിതരക്ടോയ അമ്മമക്ടോര് ഉണത്ത്. 

(ബനി) പട്ടനികേവെനിഭക്ടോഗത്തനില്ടപ്പെട്ട  അവെനിവെക്ടോഹനിത  അമ്മമക്ടോരുടടെ
പുനരധനിവെക്ടോസവമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ടത്ത്  ഇവെരുടടെ  ഭഇൗതനികേ  ജശവെനിത  സക്ടോഹചരദ്യങ്ങള
ടമചടപ്പെടുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയ  പക്ടോകകജനില്  ഭവെനനനിര്മ്മക്ടോണന്ധം,  വെശടെത്ത്
റനിടപ്പെയര്,  ജശവെകനക്ടോപക്ടോധനി  പദ്ധതനികേളക്ടോയ  കേറവെപ്പെശു  വെളര്ത്തല്,  ആടെത്ത്
വെളര്ത്തല്,  കകേക്ടോഴെനി  വെളര്ത്തല്,  കുട്ട-വെട്ടനി  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം,  തയല്  പരനിശശലനന്ധം,
തയല്  ടമഷശന്  വെനിതരണന്ധം,  ടപട്ടനികടെ  നടെത്തുന്നതനിനത്ത്  ധനസഹക്ടോയന്ധം  എന്നനിവെ
ഉള ടപ്പെട്ടനിരുന.   ഇവെയത്ത്  പുറടമ  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗത്തനില്ടപ്പെട്ട  അവെനിവെക്ടോഹനിതരക്ടോയ
അമ്മമക്ടോര്കത്ത്  'കസ്നേഹസ്പെര്ശന്ധം'  എന്ന കപരനില് ടപന്ഷന് പദ്ധതനി സക്ടോമൂഹദ്യ നശതനി
വെകുപ്പെനിടല  സക്ടോമൂഹദ്യ  സുരക്ഷക്ടോ  മനിഷന്  മുകഖന  ആവെനിഷ്കരനിചത്ത്  നടെപ്പെനിലക്ടോകനി
വെരുനണത്ത്.   ടെനി  പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന്ധം  അവെനിവെക്ടോഹനിതരക്ടോയ അമ്മമക്ടോര്കത്ത്  1000  രൂപ
പ്രതനിമക്ടോസന്ധം ടപന്ഷന് നല്കേനി വെരുനണത്ത്. കൂടെക്ടോടത പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപ്പെത്ത്
2015-16-ല്  നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയനിട്ടുള്ള  സസയന്ധംടതക്ടോഴെനില്  പദ്ധതനിയനില്
അവെനിവെക്ടോഹനിതരക്ടോയ അമ്മമക്ടോര്കത്ത് മുന്ഗണന നല്കേനിവെരുനണത്ത്.  കൂടെക്ടോടത വെനനിതക്ടോ
കേമ്മശഷന്,  കപക്ടോലശസത്ത്  വെകുപ്പെത്ത്  എന്നനിവെരുമക്ടോയനി  സഹകേരനിചത്ത്  അവെനിവെക്ടോഹനിതരക്ടോയ
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അമ്മമക്ടോരുടടെ  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  കേദ്യക്ടോമ്പുകേള
സന്ധംഘടെനിപ്പെനിക്കുനണത്ത്.  ടെനി  കേദ്യക്ടോമ്പുകേളനില്വെചത്ത്  കപക്ടോലശസത്ത്  ഇരകേളനില്നനിന്നത്ത്
ടമക്ടോഴെനിടയടുത്തത്ത്  കകേസത്ത്  രജനിസര്  ടചയ്യുകേയന്ധം  ആയതത്ത്  പ്രകേക്ടോരന്ധം  പല
അവെനിവെക്ടോഹനിതരക്ടോയ  അമ്മമക്ടോര്ക്കുന്ധം  പ്രതനികേളനില്നനിനന്ധം  ജശവെനക്ടോന്ധംശന്ധം  കേനിട്ടുകേയന്ധം
ടചയ്യുനണത്ത്. 

(സനി)  1989-ടല  പട്ടനികേജക്ടോതനി/പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  അതനികമന്ധം  തടെയല്  നനിയമന്ധം
ആദനിവെക്ടോസനികേളകത്ത്  കനടര  നടെക്കുന്ന  അതനികമങ്ങള  തടെയക്ടോന്  പരദ്യക്ടോപ്തമക്ടോണത്ത്.
ഒറടപ്പെട്ട  സലങ്ങളനില്  തക്ടോമസനിക്കുന്ന  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗത്തനിടല  ദുര്ബലരുന്ധം  നനിയമ
പരനിരക്ഷടയക്കുറനിചത്ത് അവെകബക്ടോധന്ധം ഇലക്ടോത്തവെര്ക്കുമക്ടോണത്ത് എകപ്പെക്ടോഴുന്ധം പശ ഡനങ്ങളുന്ധം
ചൂഷണങ്ങളുന്ധം അനുഭവെടപ്പെടുന്നതത്ത്. പട്ടനികേജക്ടോതനി/പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ യവെതനികേളടകതനിടരയള്ള
കകേസ്സുകേള പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതനിനുന്ധം അവെകലക്ടോകേനന്ധം നടെത്തനി കേര്ശന നടെപടെനികേള
സസശകേരനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  ജനിലക്ടോ  കേളകര്  ടചയര്മക്ടോനക്ടോയനി  പട്ടനികേജക്ടോതനി/പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ
അതനികമന്ധം  തടെയല് നനിയമ പ്രകേക്ടോരന്ധം  വെനിജനിലന്സത്ത് ആനത്ത് കമക്ടോണനിററനിന്ധംഗത്ത് കേമ്മനിറനി
പ്രവെര്ത്തനിച്ചു  വെരുന.  കൂടെക്ടോടത  സന്ധംസക്ടോന  തലത്തനില്  ഇതത്ത്  കമക്ടോണനിറര്
ടചയടപ്പെടുകേയന്ധം  ടചയ്യുനണത്ത്.  കൂടെക്ടോടത ടസ്പെഷദ്യല് ടമക്ടോകബല് സസക്ടോഡത്ത്  മുകഖന
നടെപടെനി  കകേടകക്ടോണ്ടുവെരുനണത്ത്.  ഇതനിലൂടടെടയലക്ടോന്ധം  ആദനിവെക്ടോസനി  യവെതനികേടള
കലന്ധംഗനികേമക്ടോയനി പശ  ഡനിപ്പെനിക്കുന്നവെര്ടകതനിടര കേര്ശന നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവെരുന.

പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭക്ടോഗകക്ടോരുടടെ ചനികേനിത്സയക്ടോയനി നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്ന
പദ്ധതനികേള

49  (1860) ശശ  .    ടകേ  .    ബക്ടോബു :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനി കേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗവെനിഭക്ടോഗകക്ടോരുടടെ  ചനികേനില്സയക്ടോയനി  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്ന
പദ്ധതനികേള സന്ധംബനനിച വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം നല്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസബ്ദുുത വെനിഭക്ടോഗകക്ടോര്കത്ത് ചനികേനില്സക്ടോ ധനസഹക്ടോയത്തനിനത്ത് അകപക്ഷ
സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനുളള മക്ടോക്ടോനദണ്ഡന്ധം സന്ധംബനനിച വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം നല്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഏടതക്ടോടക  അസുഖങ്ങളകക്ടോണത്ത്  ധനസഹക്ടോയന്ധം  അനുവെദനിക്കുന്നതത്ത്
എന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ)  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോരുടടെ  ചനികേനിത്സയക്ടോയനി  സമഗ  ആകരക്ടോഗദ്യ  സുരക്ഷക്ടോ
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പദ്ധതനി,  അരനിവെക്ടോള കരക്ടോഗനികേളകക്ടോയള്ള സഇൗജനദ്യ ചനികേനിത്സക്ടോ പദ്ധതനി  (Sickle
Cell  Anaemia),  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുന്ധം  മുലയൂട്ടുന്ന  അമ്മമക്ടോര്ക്കുമക്ടോയനി  ജനനശ
ജന്മരക്ഷക്ടോ പദ്ധതനി എന്നശ പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലക്ടോകനിവെരുന.  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ സമഗ
ആകരക്ടോഗദ്യസുരക്ഷ  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  സന്ധംസക്ടോനടത്ത  എലക്ടോ  സര്കക്ടോര്
ആശുപത്രനികേളനിലുന്ധം  സര്കക്ടോര്  ടമഡനികല്  കകേക്ടോകളജകേളനിലുന്ധം  പരനിയക്ടോരന്ധം
സഹകേരണ  ടമഡനികല്  കകേക്ടോകളജത്ത്,  മലബക്ടോര്  കേദ്യക്ടോന്സര്  ടസനര്,  തലകശരനി
റശജനിയണല് കേദ്യക്ടോന്സര് ടസനര്, തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം ശശചനിത്ര ടമഡനികല് ടസനര്
എന്നനിവെനിടെങ്ങളനില്  ചനികേനിത്സയ്ടകത്തുന്ന  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്കത്ത്  സഇൗജനദ്യ
ചനികേനിത്സ  ലഭദ്യമക്ടോക്കുന.  വെയനക്ടോടെത്ത്,  പക്ടോലകക്ടോടെത്ത്,  കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത്,  മലപ്പുറന്ധം
ജനിലകേളനിടല  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്കനിടെയനില്  കേണ്ടുവെരുന്ന  പക്ടോരമ്പരദ്യ  കരക്ടോഗമക്ടോയ
അരനിവെക്ടോള കരക്ടോഗത്തനിനത്ത്  സക്ടോന്തെസനമക്ടോയനി  പ്രതനിമക്ടോസ ടപന് ഷനക്ടോയനി  2,000  രൂപ
നല്കേനിവെരുന. 

ജനനനി ജന്മരക്ഷ പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന്ധം ഗര്ഭനിണനിയക്ടോയ കശഷമുള്ള 3 മക്ടോസന്ധം മുതല്
കുട്ടനികത്ത് ഒരു വെയസ്സക്ടോകുന്നതുവെടരയള്ള  18  മക്ടോസകക്ടോലന്ധം ഓകരക്ടോ മക്ടോസവന്ധം പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിഭക്ടോഗത്തനിടല ഗര്ഭനിണനികേളക്കുന്ധം അമ്മമക്ടോര്ക്കുന്ധം  1,000  രൂപ വെശതന്ധം നല്കേനിവെരുന.
ഇതുകൂടെക്ടോടത  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്കത്ത്  ചനികേനിത്സയക്ടോയനി  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപ്പെത്ത്
മനനിയടടെ ദുരനിതക്ടോശസക്ടോസനനിധനിയനില്നനിനന്ധം ധനസഹക്ടോയന്ധം നല്കേനിവെരുന. 

(ബനി&സനി)  ചനികേനിത്സക്ടോ  ധനസഹക്ടോയത്തനിനത്ത്  അകപക്ഷ  സമര് പ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള
മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളുന്ധം  ഏടതക്ടോടക  അസുഖങ്ങളകക്ടോണത്ത്  ധനസഹക്ടോയന്ധം  അനുവെദനിക്കുന്നതത്ത്
എന്നതത്ത് സന്ധംബനനിച്ചുള്ള വെനിവെരങ്ങളുന്ധം അനുബനമക്ടോയനി കചര്ക്കുന*. 

 മണക്ടോര്കക്ടോടെത്ത് ഭൂരഹനിതരക്ടോയ ആദനിവെക്ടോസനി കുടുന്ധംബങ്ങള കത്ത് ഭൂമനി 

50  (1861) ശശ  .    എന്  .    ഷന്ധംസുദ്ദേശന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) മണക്ടോര്കക്ടോടെത്ത് മണ്ഡലത്തനില് ഭൂരഹനിതരക്ടോയ എത്ര ആദനിവെക്ടോസനി കുടുന്ധംബങ്ങള
ഉടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കുടുന്ധംബങ്ങളകത്ത്  ഭൂമനി  നല്കുവെക്ടോന്  സസശകേരനിച  നടെപടെനികേള
എടന്തെലക്ടോടമന വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ) 400 കുടുന്ധംബങ്ങള. 

* ടടലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്.
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(ബനി)  ഭൂരഹനിതരക്ടോയ  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്കത്ത്  'ആശനിക്കുന്ധം  ഭൂമനി  ആദനിവെക്ടോസനികത്ത്
സസന്തെന്ധം'  പദ്ധതനിയനിലൂടടെ  10  ലക്ഷന്ധം  രൂപ  നല്കേനി  25  ടസനത്ത്  മുതല്  1  ഏകര്
വെടരയള്ള ഭൂമനി വെക്ടോങ്ങനി നല്കുന.  കൂടെക്ടോടത വെനക്ടോവെകേക്ടോശ നനിയമ പ്രകേക്ടോരന്ധം  1  ഏകര്
മുതല് 5 ഏകര് വെടര ഭൂമനി ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുന്ധം നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവെരുന. 

 അട്ടപ്പെക്ടോടെനിയനിടല ഗര്ഭനിണനികേളനിലുന്ധം ശനിശുകളനിലുമുള്ള      കപക്ടോഷകേക്ടോഹക്ടോരക്കുറവെത്ത്

51 (1862) ശശ  .   ഐ  .   സനി  .   ബക്ടോലകൃഷ്ണന്   :

ശശ  .   എ  .  പനി  .   അനനില് കുമക്ടോര്   :

ശശ  .   ടകേ  .   മുരളശധരന്   :

ശശ  .    വെനി  .    പനി  .    സജശന്ദ്രന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  അട്ടപ്പെക്ടോടെനിയനിടല  ഗര്ഭനിണനികേളനിലുന്ധം,  ശനിശുകളനിലുമുള്ള  കപക്ടോഷകേക്ടോ
ഹക്ടോരക്കുറവെത്ത്  പരനിഹരനിക്കുവെക്ടോന്  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്ന പദ്ധതനികേള  എടന്തെക്ടോടകയക്ടോടണന്നത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ ;

(ബനി) എത്ര തുകേയക്ടോണത്ത് ഈ പദ്ധതനികക്ടോയനി ബഡ്ജറനില് നശകനിവെചനിട്ടുള്ളതത്ത്;

(സനി) ഈ  സര്കക്ടോരനിടന  കേക്ടോലത്തത്ത്  അട്ടപ്പെക്ടോടെനിയനില്  കപക്ടോഷകേക്ടോഹക്ടോര
കുറവമൂലന്ധം എത്ര കുട്ടനികേള മരണടപ്പെടുകേയണക്ടോയനി;

(ഡനി)  നനിലവെനിലുള്ള പദ്ധതനികേള പൂര്ണഫലന്ധം നല്കേക്ടോത്ത സക്ടോഹചരദ്യത്തനില്
ആദനിവെക്ടോസനികേളുടടെ ജശവെകനക്ടോപക്ടോധനികേളകത്ത് ഇണങ്ങുന്ന പദ്ധതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചത്ത്
നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത് നടെപടെനി കകേടകക്ടോള്ളുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ)  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപ്പെനിടന  ഭക്ഷദ്യസഹക്ടോയ  പദ്ധതനി,  ജനനനി
ജന്മരക്ഷക്ടോ  പദ്ധതനി,  ചനികേനിത്സക്ടോ  ധനസഹക്ടോയ  പദ്ധതനി,  സക്ടോമൂഹദ്യനശതനി  വെകുപ്പെത്ത്,
അന്ധംഗന്വെക്ടോടെനികേള  മുകഖന  നടെത്തനിവെരുന്ന  ഭക്ഷദ്യ  വെനിതരണ  പദ്ധതനി,  ആകരക്ടോഗദ്യ
വെകുപ്പെത്ത്  മുകഖനയള്ള  കപക്ടോഷകേക്ടോഹക്ടോരക്കുറവള്ള  കുട്ടനികേടളയന്ധം  ഗര്ഭനിണനികേടളയന്ധം
സശനനിന്ധംഗത്ത്  നടെത്തനി,  നബടശഷന്  റശഹക്ടോബനിലനികറഷന്  ടസനറുകേള  വെഴെനിയള്ള
ചനികേനിത്സയന്ധം  പരനിപക്ടോലനവന്ധം,   അയണ് കഫക്ടോളനികേത്ത്  ആസനിഡകേളുടടെ വെനിതരണന്ധം,
ടജ.പനി.എചത്ത്.എന്.-മക്ടോരുടടെ  പരനിശശലനവന്ധം  പരനിചരണവന്ധം,  ടമക്ടോകബല്
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ടമഡനികല്  യൂണനിറകേളുടടെ  പ്രവെര്ത്തനന്ധം,  കുടുന്ധംബശശ  മുകഖനയള്ള  സമൂഹ
അടുകളകേളുടടെ   പ്രവെര്ത്തനന്ധം  തുടെങ്ങനിയവെയക്ടോണത്ത്  ഈ  കേക്ടോരദ്യത്തനികലകക്ടോയനി
അട്ടപ്പെക്ടോടെനിയനില് നടെത്തനിവെരുന്ന പദ്ധതനികേള. 

(ബനി) ഫുഡത്ത് സകപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത് കപ്രക്ടോഗക്ടോന്ധം ഇനത്തനില് ഈ വെര്ഷന്ധം 25 കകേക്ടോടെനി രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.

(സനി) കപക്ടോഷകേക്ടോഹക്ടോരക്കുറവെത്ത് മൂലന്ധം കുട്ടനികേള മരണടപ്പെട്ടനിട്ടനില. 

(ഡനി)  നനിലവെനിലുള്ള  പദ്ധതനികേള  ഫലപ്രദമക്ടോയനി  നടെത്തക്ടോനക്ടോണത്ത്  സര്കക്ടോര്
പരനിശമനിക്കുന്നതത്ത്.  ഇതനിടന ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  192  ഊരുകേളനിലുന്ധം  കേമ്മബണനിറനി  കേനിചണ്
വെദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുവെക്ടോന്  3.5  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  ഈ   സര്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരകമറയടെന്
അനുവെദനിച്ചു.   നദ്യ ന്യൂടശഷണല്  റശഹക്ടോബനിലനികറഷന്   ടസനര്  കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോകക്ടോന്
നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചു. 

ആദനിവെക്ടോസനി കമഖലകേളനിടല ഗര്ഭനിണനികേളക്കുന്ധം കുട്ടനികേളക്കുന്ധം
കപക്ടോഷകേക്ടോഹക്ടോരങ്ങളുന്ധം കവെദദ്യപരനികശക്ടോധനയന്ധം നല്കുന്ന സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം 

52  (1863) ശശ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  അട്ടപ്പെക്ടോടെനിയനിടലയന്ധം  മറത്ത്  ആദനിവെക്ടോസനികമഖലകേളനിടലയന്ധം
ഗര്ഭനിണനികേളക്കുന്ധം  കുട്ടനികേളക്കുന്ധം  കപക്ടോഷകേക്ടോഹക്ടോരവന്ധം  കവെദദ്യപരനികശക്ടോധനയന്ധം
നല്കുന്നതനിനത്ത്  നനിലവെനിലുളള  നസന്ധംവെനിധക്ടോനങ്ങള  എടന്തെക്ടോടകയക്ടോടണന്നത്ത്
വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ആദനിവെക്ടോസനി  വെനിഭക്ടോഗത്തനിടല  സ്കൂളനില്  കപക്ടോകുന്ന  കുട്ടനികേളകത്ത്
കപക്ടോഷകേക്ടോഹക്ടോരവന്ധം കവെദദ്യപരനികശക്ടോധനയന്ധം സ്കൂളനില്വെചത്ത് നല്കുന്നതനിനത്ത് നനിലവെനില്
സന്ധംവെനിധക്ടോനമുകണക്ടോ; വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ഇടലങ്കേനില്  ഈ  സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം  നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ)  കപക്ടോഷകേക്ടോഹക്ടോരക്കുറവള്ള  കുട്ടനികേടളയന്ധം  ഗര്ഭനിണനികേടളയന്ധം
കേടണത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  2013  ഏപ്രനില്  മുതല്  സശനനിന്ധംഗത്ത്  കേദ്യക്ടോമ്പുകേള  ആകരക്ടോഗദ്യ
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വെകുപ്പെത്ത്  നടെത്തനിവെരുനണത്ത്.  ഗുരുതരമക്ടോയ  അനശമനിയ  ബക്ടോധനിച  കുട്ടനികേടള
കേനിടെത്തനി ചനികേനിത്സനിക്കുന്നതനിനത്ത് അട്ടപ്പെക്ടോടെനിയനില് 3 നദ്യ ന്യൂടശഷന് റശ-ഹക്ടോബനിലനികറഷന്
ടസനറുകേള  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണത്ത്.  കുട്ടനികേളക്കുന്ധം  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുമക്ടോയനി  അയണ്
കഫക്ടോളനികേത്ത് ആസനിഡത്ത് വെനിതരണവന്ധം കൃതദ്യമക്ടോയനി നടെത്തനിവെരുനണത്ത്.  അട്ടപ്പെക്ടോടെനിയനില്
ചനികേനിത്സക്ടോ കമഖലയനില് കകേക്ടോട്ടത്തറ ഗവെ. കടബല് ടസ്പെഷദ്യക്ടോലനിറനി ആശുപത്രനിയന്ധം
ഒരു  സനി.എചത്ത്.സനി.-യന്ധം  2  പനി.എചത്ത്.സനി.-യന്ധം  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുനണത്ത്.
28  അകലക്ടോപ്പെതനി  സബ്ടസനറുകേളുന്ധം  കമഖലയനില്  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുനണത്ത്.
സബ്ടസനറുകേള  കകേന്ദ്രശകേരനിചത്ത്  ടജ.പനി.എചത്ത്.എന്.-മക്ടോരുടടെ  പ്രവെര്ത്തനന്ധം
ഉറപ്പുവെരുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.  ആശക്ടോ വെര്കര്മക്ടോര്, അന്ധംഗന്വെക്ടോടെനി പ്രവെര്ത്തകേര്, എസത്ത്. ടെനി.
ടപ്രക്ടോകമക്ടോട്ടര്മക്ടോര്  എന്നനിവെര്കത്ത്  കപക്ടോഷകേക്ടോഹക്ടോരക്കുറവള്ള  കുട്ടനികേടള
കേടണത്തുന്നതനിനുള്ള  പ്രകതദ്യകേ  പരനിശശലനന്ധം  നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.
കപക്ടോഷകേക്ടോഹക്ടോരകുറവള്ള കുട്ടനികേടള  നനിരശക്ഷനിക്കുന്നതനിനത്ത്  ജക്ടോതകേത്ത്   ജനനശ  കസക്ടോഫത്ത് ടവെയര്
സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം  ഏര്ടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.  കേഇൗമക്ടോര   പ്രക്ടോയകക്ടോരക്ടോയ  ടപണ്കുട്ടനികേളകത്ത്
ആകരക്ടോഗദ്യപരനിപക്ടോലനന്ധം  സന്ധംബനനിചത്ത്  പ്രകതദ്യകേ  കബക്ടോധവെത്കേരണന്ധം  ആകരക്ടോഗദ്യ  വെകുപ്പെനിനത്ത്
കേശഴെനില്  നടെത്തനി  വെരുനണത്ത്.   വെശട്ടനില്വെച്ചുള്ള  പ്രസവെന്ധം  ഒഴെനിവെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  പ്രസവെ
തശയതനികത്ത് 2 ആഴ്ച മുമ്പത്ത് ഗര്ഭനിണനികേടള ആശുപത്രനിയനില് എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള
അട്ടപ്പെക്ടോടെനിയനിടല ആകരക്ടോഗദ്യ പ്രവെര്ത്തകേര് സസശകേരനിച്ചുവെരുനണത്ത്. 

കൂടെക്ടോടത പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ അമ്മമക്ടോര്കത്ത്  കപക്ടോഷകേക്ടോഹക്ടോരന്ധം ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
ജനനശ ജന്മരക്ഷ  പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന്ധം  18  മക്ടോസകത്തകത്ത് പ്രതനിമക്ടോസന്ധം  1,000  രൂപ
പ്രകേക്ടോരന്ധം  ധനസഹക്ടോയന്ധം  നല്കേനിവെരുനണത്ത്.   പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപ്പെനിടന
മടറക്ടോരു  പദ്ധതനിയക്ടോയ  ഭക്ഷദ്യസഹക്ടോയ  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  ഭക്ഷദ്യസക്ടോധനങ്ങള
അടെങ്ങനിയ കേനിറകേള അര്ഹരക്ടോയവെര്കത്ത് വെനിതരണന്ധം നടെത്തനിവെരുനണത്ത്.

അമ്മമക്ടോരുന്ധം കുട്ടനികേളുന്ധം ഉളടപ്പെടടെയള്ള എലക്ടോ പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്ക്കുന്ധം മക്ടോകവെലനി
ടമഡനികല് കസക്ടോര് മുകഖന സഇൗജനദ്യമക്ടോയനി ചനികേനിത്സക്ടോ ആവെശദ്യത്തനിനക്ടോയനി  5,000
രൂപ വെടരയള്ള ധനസഹക്ടോയന്ധം വെനിതരണന്ധം നടെത്തനിവെരുനണത്ത്. 

സക്ടോമൂഹദ്യനശതനി വെകുപ്പെനിടന  ചുമതലയനില് അന്ധംഗന്വെക്ടോടെനികേള മുകഖന അമൃതന്ധം
നബടനിമനിക്സൈത്ത് വെനിതരണന്ധം, സബല കേനിറകേളുടടെ വെനിതരണന്ധം എന്നനിവെ നടെന വെരുനണത്ത്,
കൂടെക്ടോടത  കുടുന്ധംബശശ  മുകഖനയള്ള  സമൂഹ  അടുകളയടടെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുന്ധം
അട്ടപ്പെക്ടോടെനിയനില് നടെനവെരുനണത്ത്. 

(ബനി&സനി)  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളകത്ത്  സ്കൂളനില്  എലക്ടോ  ദനിവെസവന്ധം
ഉചഭക്ഷണവന്ധം എട്ടക്ടോന്ധംതരന്ധം വെടരയള്ള വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളകത്ത് ആഴ്ചയനില്  2  ദനിവെസന്ധം
പക്ടോലുന്ധം  ഒരു  ദനിവെസന്ധം  മുട്ടയന്ധം  നല്കേനിയനിരുന.  കൂടെക്ടോടത  പക്ടോലകക്ടോടെത്ത്  ജനിലക്ടോ
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പഞക്ടോയത്തനിടന ആഭനിമുഖദ്യത്തനില് എലക്ടോ പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുന്ധം പ്രഭക്ടോത
ഭക്ഷണവന്ധം നല്കേനിവെരുന.  കൂടെക്ടോടത   ആകരക്ടോഗദ്യ  പ്രവെര്ത്തകേര് സ്കൂളുകേളനിടലത്തനി
കവെദദ്യപരനികശക്ടോധനയന്ധം നടെത്തുന.  ആഴ്ചയനിടലക്ടോരനികല് ഒരു ടഹല്ത്തത്ത് നഴനിടന
കസവെനന്ധം ആകരക്ടോഗദ്യ വെകുപ്പെത്ത്  ലഭദ്യമക്ടോക്കുനണത്ത്. 

പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്ടകതനിടരയള്ള അതനികമങ്ങള 

53 (1864)   ശശ  .   ഐ  .   സനി  .   ബക്ടോലകൃഷ്ണന് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്ടകതനിടരയള്ള അതനികമങ്ങള തടെയന്നതനിനത്ത് എടന്തെലക്ടോന്ധം
ഫലപ്രദമക്ടോയ നടെപടെനികേളക്ടോണത്ത് സസശകേരനിചനിട്ടുള്ളടതന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  1989-ടല പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്ടകതനിടരയള്ള അതനികമങ്ങള
തടെയല് നനിയമന്ധം  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസനവെകുപ്പെത്ത്  സസശകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടെപടെനികേളുന്ധം പുനരധനിവെക്ടോസ പദ്ധതനികേളുന്ധം എടന്തെലക്ടോമക്ടോടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ഈ സര്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരത്തനില് വെന്നതനിനത്ത്  കശഷന്ധം സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്ടകതനിടര  എത്ര  അതനികമങ്ങള  നടെന്നനിട്ടുടണന്നത്ത്
ജനില തനിരനിചത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്ടകതനിടരയള്ള  അതനികമങ്ങള  തടെയന്നതനിനത്ത്
പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗവെനികേസന  വെകുപ്പെത്ത്,  ആഭദ്യന്തെരവെകുപ്പുമക്ടോയനി  കചര്ന്നത്ത്  എടന്തെലക്ടോന്ധം
നടെപടെനികേളക്ടോണത്ത് സസശകേരനിചനിട്ടുള്ളടതന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ഇ)  അതനികമങ്ങളകത്ത്  ഇരയക്ടോയ  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്കത്ത്  ലഭനികകണ
അര്ഹതടപ്പെട്ട ആനുകൂലദ്യങ്ങള പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനത്ത്  എടന്തെലക്ടോന്ധം  നടെപടെനികേളക്ടോണത്ത്
സസശകേരനികക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നടതന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ)  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്ടകതനിടരയള്ള അതനികമങ്ങളനിലുന്ധം  പശഡനങ്ങളനിലുന്ധം
കുറവെക്ടോളനികേളടകതനിടര  സതസര  നടെപടെനികേള  കേര്ശനമക്ടോയനി  സസശകേരനിച്ചുവെരുന.
പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭക്ടോഗകക്ടോടര അവെരുടടെ അവെകേക്ടോശങ്ങടളക്കുറനിചത്ത് കബക്ടോധവെത്കരനിച്ചുന്ധം
പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  കകേക്ടോളനനികേളനില്  സന്ദേര്ശനന്ധം  നടെത്തനിയന്ധം  പരക്ടോതനികേള  സസശകേരനിച്ചുന്ധം
ദ്രുതഗതനിയനില്  പരക്ടോതനികേളനില്  പരനിഹക്ടോരന്ധം  കേണ്ടുന്ധം  എസ്  സനി./എസ്  ടെനി.
കമക്ടോണനിററനിന്ധംഗത്ത്  ടസലനിടന  കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോയ  ഇടെടപടെലുകേളമൂലവന്ധം  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ
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വെനിഭക്ടോഗകക്ടോര്ടകതനിടരയള്ള  അതനികമങ്ങളുന്ധം  പശഡനങ്ങളുന്ധം  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടക്ടോല്
ഫലപ്രദമക്ടോയ നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവെരുനണത്ത്. 

(ബനി)  1989-ടല  പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്ടകതനിടരയള്ള അതനികമന്ധം
തടെയല് നനിയമന്ധം ആദനിവെക്ടോസനികേളക്കുകനടര നടെക്കുന്ന അതനികമങ്ങള തടെയവെക്ടോന്
പരദ്യക്ടോപ്തമക്ടോണത്ത്.  ഇതുപ്രകേക്ടോരന്ധം നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുനണത്ത്. 

ഒറടപ്പെട്ട  സലങ്ങളനില്  തക്ടോമസനിക്കുന്ന  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗത്തനിടല  ദുര്ബലരുന്ധം
നനിയമപരനിരക്ഷകേടളക്കുറനിചത്ത്  അവെകബക്ടോധമനിലക്ടോത്തവെര്ക്കുമക്ടോണത്ത്  ഇകപ്പെക്ടോഴുന്ധം
പശഡനങ്ങളുന്ധം  ചൂഷണങ്ങളുന്ധം  അനുഭവെടപ്പെടുന്നടതന്നത്ത്  കേടണത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.
പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  സശകേളകനിടെയനില്  കുടുന്ധംബശശ  അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള  സന്ധംഘടെനിപ്പെനിചത്ത്
ശക്തനിടപ്പെടുത്തനി  കൂട്ടക്ടോയപ്രവെര്ത്തനങ്ങളനിലൂടടെ  ശക്ടോക്തശകേരനിക്കുന്നതനിനുന്ധം
കനപുണദ്യവെനികേസനത്തനിലൂടടെ പുതനിയ ടതക്ടോഴെനിലവെസരങ്ങള കേടണത്തനി വെരുമക്ടോന
വെര്ദ്ധനവെനിലൂടടെ  സസക്ടോശയതസത്തനികലയത്ത്  നയനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  പരനിശമങ്ങള
നടെനവെരുനണത്ത്. 

പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര് ടകതനിടരയള്ളഅതനികമങ്ങള/ചൂഷണങ്ങള
തടെയന്നതനിനുന്ധം  അവെര്കത്ത്  ലഭദ്യമക്ടോകുന്ന  നനിയമ  പരനിരക്ഷകേള  സന്ധംബനനിചത്ത്
കബക്ടോധവെത്കേരണന്ധം  നടെത്തുന്നതനിനുന്ധം  ലശഗല്  സര്വശസത്ത്  ടസക്ടോകസറനി
മുകഖനയക്ടോയന്ധം  തകദ്ദേശശയരക്ടോയ  അഭനിഭക്ടോഷകേരുടടെയന്ധം  ടപക്ടോതു  പ്രവെര്ത്തകേരുടടെയന്ധം
സഹകേരണകത്തക്ടോടുകൂടെനി നടെപടെനികേള സസശകേരനികക്ടോറുണത്ത്.  ജനിലകേളനില് പട്ടനികേജക്ടോതനി/
പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭക്ടോഗകക്ടോര്കത്ത് കവെണനി ടസമനിനക്ടോറുകേള/കബക്ടോധവെത്കേരണ കക്ടോസ്സുകേള
എന്നനിവെ  ജനിലക്ടോതല  കമക്ടോണനിററനിന്ധംഗത്ത്  കേമ്മനിറനിയടടെ  കമല്കനക്ടോട്ടത്തനില്  ഫശല്ഡത്ത്
തലത്തനില്  കപ്രക്ടോജകത്ത്  ഓഫശസര്/കടബല്  ഡവെലപ്ടമനത്ത്  ഓഫശസര്മക്ടോര്  മുകഖന
സന്ധംഘടെനിപ്പെനിക്കുനണത്ത്.  എലക്ടോവെര്ഷവന്ധം  സക്ടോമൂഹദ്യ  ഐകേദ്യദക്ടോര്ഢദ്യ  പക്ഷക്ടോചരണ
കത്തക്ടോടെനുബനനിചത്ത്  പട്ടനികേജക്ടോതനി/പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്കത്ത്  കബക്ടോധവെത്കേരണ  കക്ടോസ്സുകേള
സന്ധംഘടെനിപ്പെനിച്ചുവെരുനണത്ത്.  അതനികമങ്ങളകത്ത്  വെനികധയരക്ടോകുന്നവെടര  പുനരധനിവെസനി
പ്പെനിക്കുന്നതനിനുന്ധം അതനികമങ്ങളകത്ത് വെനികധയരക്ടോകുന്നവെര്കത്ത് സഇൗജനദ്യ നനിയമ സഹക്ടോയന്ധം,
അര്ഹമക്ടോയ  കകേസ്സുകേളനില്  ആശനിതര്കത്ത്  സര്കക്ടോര്  കജക്ടോലനി,  ആശനിതര്ക്കുള്ള
ധനസഹക്ടോയന്ധം തുടെങ്ങനിയ പരനിരക്ഷകേളുന്ധം ഉറപ്പുവെരുത്തുനണത്ത്. 1989-ടല പട്ടനികേജക്ടോതനി-
പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ (അതനികമങ്ങള തടെയല്) നനിയമ പ്രകേക്ടോരന്ധം രജനിസര് ടചയ്യുന്ന കകേസ്സുകേളുടടെ
അകനസഷണന്ധം,  കകേസ്സുകേളുടടെ  നടെത്തനിപ്പെത്ത്  എന്നനിവെ  സുഗമമക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  വെയനക്ടോടെത്ത്,
പക്ടോലകക്ടോടെത്ത്,  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത്  ജനിലകേളനില്  ടസ്പെഷദ്യല്  ടമക്ടോകബല്  സസക്ടോഡകേളുന്ധം
കകേസ്സുകേളുടടെ  സമയബനനിത  തശര്പ്പെക്ടോകലനിനത്ത്  മലപ്പുറന്ധം  ജനിലയനിടല  മകഞരനിയനിലുന്ധം
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വെയനക്ടോടെത്ത്  ജനിലയനിടല  മക്ടോനന്തെവെക്ടോടെനിയനിലുന്ധം  ടകേക്ടോലന്ധം  ജനിലയനിടല  ടകേക്ടോട്ടക്ടോരകരയനിലുന്ധം
പക്ടോലകക്ടോടെത്ത് ജനിലയനിടല മണക്ടോര്കക്ടോടുന്ധം ടസ്പെഷദ്യല് കകേക്ടോടെതനികേളുന്ധം പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന. 

(സനി)   ഈ  സര്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശഷന്ധം  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്ടകതനിടര  എത്ര  അതനികമങ്ങള  നടെന്നനിട്ടുടണനള്ള
ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം അനുബനമക്ടോയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന. *

(ഡനി)  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്ടകതനിടരയള്ള  അതനികമങ്ങള  തടെയന്നതനിനത്ത്
പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന വെകുപ്പെത്ത്,  ആഭദ്യന്തെര വെകുപ്പുമക്ടോയനി  കചര്ന്നത്ത്  കകേക്ടോളനനികേളുന്ധം  മറന്ധം
കകേന്ദ്രശകേരനിചത്ത് കബക്ടോധവെത്കേരണ കക്ടോസ്സുകേളുന്ധം മറന്ധം നടെത്തനിവെരുന. 

(ഇ)  നനിലവെനിടല  ചട്ടങ്ങള  പ്രകേക്ടോരന്ധം  അനുവെദനിക്കുന്ന  സമക്ടോശസക്ടോസ
ധനസഹക്ടോയത്തനിടന കതക്ടോതത്ത്  പരനിഷ്കരനിക്കുകേയന്ധം  7  ദനിവെസത്തനിനുള്ളനില് ധനസഹക്ടോയന്ധം
അതനികമത്തനിനത്ത് ഇരയക്ടോയവെര്കത്ത് ലഭദ്യമക്ടോകണടമനന്ധം നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണത്ത്. 

ടകേക്ടോറഗ കകേക്ടോളനനികേള

54 (1865)  ശശ  .    എന്  .    എ  .    ടനലനിക്കുന്നത്ത് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് എത്ര ടകേക്ടോറഗ കകേക്ടോളനനികേളുണത്ത്;  ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള കേണകത്ത്
നല്കേക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) ടകേക്ടോറഗ  കകേക്ടോളനനികേളുടടെ  അടെനിസക്ടോന  സഇൗകേരദ്യങ്ങള
ടമചടപ്പെടുത്തുന്നതനിനത്ത്  എടന്തെലക്ടോന്ധം  കേക്ടോരദ്യങ്ങളക്ടോണത്ത്  സര്കക്ടോര്  ടചയ്തുവെരുന്നടതന്നത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ടവെള്ളവന്ധം  ടവെളനിചവന്ധം  ഇലക്ടോത്ത  ഏടതങ്കേനിലുന്ധം  ടകേക്ടോറഗ  കകേക്ടോളനനികേള
സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് ഉകണക്ടോ; എങ്കേനില് അവെ ഏതക്ടോടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  കേക്ടോസര്കകേക്ടോടെത്ത്  ബദനിയടുക  പഞക്ടോയത്തനിടല  ടപര്ഡക്ടോല  ടകേക്ടോറഗ
കകേക്ടോളനനിയനില് കവെദത്യുതനി ബനില് തുകേ അടെയക്ടോത്തതനിടന തുടെര്ന്നത്ത് കവെദത്യുതനി വെനികച്ഛേദനിച
സന്ധംഭവെന്ധം ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഇ)  ഓണക്ടോകഘക്ടോഷന്ധം  നക്ടോടെക്ടോടകേ  നടെക്കുകമ്പക്ടോള  ടകേക്ടോറഗ  കകേക്ടോളനനിയനിടല
സക്ടോമൂഹനികേ കകേന്ദ്രത്തനില് ശബ്ദവന്ധം ടവെളനിചവന്ധം ഇലക്ടോത്ത ആകഘക്ടോഷന്ധം നടെന്ന സക്ടോഹചരദ്യന്ധം
ഉണക്ടോകേക്ടോന് കേക്ടോരണന്ധം എന്തെക്ടോടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

* ടടലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്. 
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(എഫത്ത്)  കവെദത്യുതനി ബനില് അടെകകണതത്ത് ആരക്ടോണത്ത്;  ആരുടടെ ഭക്ടോഗത്തത്ത് നനിന്നക്ടോണത്ത്
കൃതദ്യവെനികലക്ടോപന്ധം  ഉണക്ടോയതത്ത്;  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെകുപ്പെനിനത്ത്  ഇതത്ത്  സന്ധംബനനിചത്ത്  പരക്ടോതനി
ലഭനിചനിരുകന്നക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ)  2008-ടല  കസക്ടോകഷദ്യക്ടോ  എകകണക്ടോമനികേത്ത്  സര്കവ പ്രകേക്ടോരന്ധം  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്
കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത്  ജനിലയനില് മക്ടോത്രമക്ടോണത്ത് ടകേക്ടോറഗ വെനിഭക്ടോഗകക്ടോര് ഉള്ളതത്ത്.   കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത്
ജനിലയനില്  5-ലധനികേന്ധം  കുടുന്ധംബങ്ങള  തക്ടോമസനിക്കുന്ന  42  ടകേക്ടോറഗ  കകേക്ടോളനനികേളുന്ധം  5-ല്
തക്ടോടഴെ കുടുന്ധംബങ്ങളുള്ള 18 ടകേക്ടോറഗ കകേക്ടോളനനികേളുമുണത്ത്. 

(ബനി)  13-ാം  ധനകേക്ടോരദ്യ  കേമ്മശഷന്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിടന  അടെനിസക്ടോനത്തനില്  ലഭനിച
സഹക്ടോയത്തനില്  നനിനന്ധം  ടകേക്ടോറഗ  കകേക്ടോളനനികേളുടടെ  അടെനിസക്ടോന  സഇൗകേരദ്യങ്ങള
ടമചടപ്പെടുത്തുന്നതനിനത്ത്   പ്രക്ടോക്തന  കഗക്ടോത്രവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്ക്കുള്ള  പ്രകതദ്യകേ  വെനികേസന
പദ്ധതനികേള  ജനിലയനില്  നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയനിട്ടുണത്ത്.   ഇതനില്  അടെനിസക്ടോന  വെനികേസന
പദ്ധതനികേളുന്ധം ഭക്ഷദ്യസുരക്ഷക്ടോ പദ്ധതനി, ആകരക്ടോഗദ്യ സുരക്ഷ എന്നനിവെ നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയനിരുന.
കൂടെക്ടോടത  അടെനിയ-പണനിയ പക്ടോകകജനില്  ടകേക്ടോറഗ  വെനിഭക്ടോഗത്തനിടല കുട്ടനികേളകത്ത്  സ്കൂളനില്
പഠനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി കനക്ടോട്ടത്ത്ബുകത്ത്, ബക്ടോഗത്ത്, കുടെ, യൂണനികഫക്ടോന്ധം, ടചരുപ്പെത്ത് എന്നനിവെ വെനിതരണന്ധം
ടചയനിട്ടുണത്ത്.  പ്രകതദ്യകേ പക്ടോകകജനില് അടെനിസക്ടോന വെനികേസന പദ്ധതനികേളുന്ധം ടചയ്തുവെരുന.
കൂടെക്ടോടത നടെപ്പുവെര്ഷന്ധം  40  വെശടുകേള ഈ വെനിഭക്ടോഗത്തനിനക്ടോയനി അനുവെദനിക്കുവെക്ടോന് നടെപടെനി
സസശകേരനിച്ചുവെരുന.  കമല് പറഞ പദ്ധതനികേള കൂടെക്ടോടത പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര്ക്കുള്ള എലക്ടോ
പദ്ധതനികേളുന്ധം ടെനി വെനിഭക്ടോഗത്തനിനുകവെണനിയന്ധം നടെപ്പെനിലക്ടോകനിവെരുന. 

(സനി)  ജനിലയനിടല എലക്ടോ ടകേക്ടോറഗ കകേക്ടോളനനികേളനിലുന്ധം കവെദത്യുതനി എത്തനിയനിട്ടുണത്ത്. 

അടെകത്തത്ത്ഗുരനി,  ഗഇൗരനിമൂല,  ഷനിറനിയ,  ടനലനികക്ടോടെത്ത്-കേയക്ടോര്  എന്നശ  നക്ടോലത്ത്
കകേക്ടോളനനികേളനില് കേനിണറുകേളുടണങ്കേനിലുന്ധം ശുദ്ധജല ദഇൗര്ലഭദ്യന്ധം അനുഭവെടപ്പെടുനണത്ത്. 

(ഡനി&എഫത്ത്)  ബദനിയടുക  പഞക്ടോയത്തനിടല  ടപര്ഡക്ടോല  ടകേക്ടോറഗ
കകേക്ടോളനനിയനില്  ടമക്ടോത്തമക്ടോയനി  കവെദത്യുതനി  വെനികച്ഛേദനിചതക്ടോയനി  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടനില.
എന്നക്ടോല്  ടെനി  കകേക്ടോളനനിയനില്  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത്  തക്ടോലൂകത്ത്  ടകേക്ടോറഗ  വെനിവെനികധക്ടോകദ്ദേശ
ടസക്ടോകസറനിയടടെ  ഉടെമസതയനിലുള്ള  ടകേട്ടനിടെത്തനില്  എന്ധം.ജനി.എല്.സനി.
പ്രവെര് ത്തനിച്ചു വെരുനണത്ത്.  ടെനി സക്ടോപനന്ധം വെനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വെകുപ്പെനിനത്ത് കേശഴെനിലുള്ളതക്ടോണത്ത്.
ടെനി  ടകേട്ടനിടെത്തനില്  കവെദത്യുതനി  ബനില്  ഒടുകക്ടോത്തതനിനക്ടോല്  കവെദത്യുതനി  വെനികച്ഛേദനിച
സന്ധംഭവെന്ധം ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്. 

(ഇ) ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടനില. 

പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയ കക്ഷമവെകുപ്പെനിടന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

55  (1866) ശശ  .    രക്ടോജ  എബഹക്ടോന്ധം :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
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പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവെകുപ്പെത്ത്  രൂപശകേരനിചതത്ത്
എന്നക്ടോണത്ത്;  ഇതനിടന  ഡയറകകററത്ത്,  റശജനിയണല്  ഡയറകകററത്ത്,  ജനിലക്ടോ
ആഫശസുകേള എന്നനിവെ രൂപശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ; വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള ലഭദ്യമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഏടതക്ടോടക  ജക്ടോതനി  വെനിഭക്ടോഗങ്ങളക്ടോണത്ത്  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമ
വെകുപ്പെനിനത്ത് കേശഴെനില് വെരുന്നതത്ത് എന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി) ഒ.ഇ.സനി. വെനിഭക്ടോഗത്തനില് ടപടുന്ന ദളനിതത്ത് കകസവെ വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളകത്ത്
മുന്വെര്ഷങ്ങളനില്  കൃതദ്യമക്ടോയനി  ലഭനിച്ചുവെന്നനിരുന്ന  ലന്ധംപന്ധം  ഗക്ടോനന്ധം  മറന്ധം  കേഴെനിഞ
വെര്ഷന്ധം മുതല് ഇകതവെടര ലഭനിചനിട്ടനില എന്നതത്ത് ശദ്ധയനില്ടപട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഡനി)  മുന്പത്ത്  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെകുപ്പു മുകഖന നടെപ്പെക്ടോകനിയനിരുന്ന ഈ പദ്ധതനി
പനികന്നക്ടോക  സമുദക്ടോയ  കക്ഷമ  വെകുപ്പെനികലക്കു  മക്ടോറനിയതനിനു  കശഷമക്ടോണത്ത്  ഇതത്ത്
ലഭനികക്ടോടത വെന്നനിട്ടുള്ളതത്ത് എന്നതത്ത് ശദ്ധയനില്ടപട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഇ)  ഈ  പരക്ടോതനി  പരനിഹരനികക്ടോന്  എടന്തെക്ടോടക  അടെനിയന്തെര  നടെപടെനികേള
കകേടകക്ടോള്ളക്ടോനക്ടോണത്ത്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നടതന്നത്ത്  വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയ
കക്ഷമവെകുപ്പു  മുകഖന  നടെപ്പെക്ടോക്കുന്ന  മറത്ത്  പദ്ധതനികേള  എടന്തെക്ടോടകയക്ടോടണന്നത്ത്
ഓകരക്ടോന്നനിടനയന്ധം വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള സഹനിതന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ)  G.O.(Ms)  116/2011/SCSTDD,  Dated  19-11-2011  പ്രകേക്ടോരന്ധം
സന്ധംസക്ടോന പനികന്നക്ടോക സമുദക്ടോയ വെനികേസന വെകുപ്പെത്ത്  രൂപശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.   പ്രസ്തുത
വെകുപ്പെത്ത്  ഡയറകകററത്ത്  തനിരുവെനന്തെപുരത്തുന്ധം  കമഖലക്ടോ  ടഡപബട്ടനി  ഡയറകര്മക്ടോരുടടെ
കേക്ടോരദ്യക്ടോലയങ്ങള എറണക്ടോകുളത്തുന്ധം  കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടുന്ധം പ്രവെര്ത്തനിക്കുന. 

(ബനി) കകേരളത്തനിടല ഒ.ബനി.സനി. പട്ടനികേ അനുബനന്ധം -1 ആയനി കചര്ക്കുന.*

(സനി&ഡനി)  ഒ.ഇ.സനി.  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളകത്ത്  സ്കൂള  തലത്തനില്  മക്ടോനസലക്ടോയനി
വെനിതരണന്ധം ടചയ്തുവെന്നതുകേ 2015-16 മുതല് ഓണ്കലനക്ടോയക്ടോണത്ത് അനുവെദനിക്കുന്നതത്ത്.

* ടടലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്.
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പദ്ധതനി  നടെത്തനിപ്പെനിടന  പ്രക്ടോരന്ധംഭ  ദനിശയനിലുള്ള  സക്ടോകങ്കേതനികേ  പ്രശ്നങ്ങളമൂലമക്ടോണത്ത്
വെനിതരണന്ധം  കവെകേനിയതത്ത്.   കപക്ടോസത്ത്  ടമടനികേത്ത്  തലത്തനില്  ഇകപ്പെക്ടോഴുന്ധം  പട്ടനികേജക്ടോതനി
വെനികേസന  ഓഫശസുകേള  വെഴെനിയക്ടോണത്ത്  ആനുകൂലദ്യന്ധം  നല്കുന്നതത്ത്.  ഫണനിടന
ലഭദ്യതയനില് ഉണക്ടോയ കുറവമൂലമക്ടോണത്ത് ആനുകൂലദ്യ വെനിതരണന്ധം കവെകേനിയതത്ത്. 

(ഇ)  2016-17-ല്  അനുവെദനിചനിരുന്ന  തുകേ  പ്രശടമടനികേത്ത്  തലത്തനില്  14
കകേക്ടോടെനിയന്ധം  കപക്ടോസത്ത്  ടമടനികേത്ത്  തലത്തനില്  125.6  കകേക്ടോടെനിയന്ധം  ആയനിരുന.  തുകേ
ടചലവെഴെനിച്ചുകേഴെനിഞ  സക്ടോഹചരദ്യത്തനില്  അധനികേ  ഫണനിനുള്ള  ശനിപക്ടോര്ശ
സര്കക്ടോരനിടന പരനിഗണനയനിലക്ടോണത്ത്. പനികന്നക്ടോക സമുദക്ടോയ വെനികേസന വെകുപ്പു മുകഖന
നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്ന പദ്ധതനികേള അനുബനന്ധം -II ആയനി കചര്ക്കുന** 

പനികന്നക്ടോക-പട്ടനികേ സമുദക്ടോയകക്ഷമ വെകുപ്പെ ബ്ദുുമനനിയടടെ ഔകദദ്യക്ടോഗനികേ
നക്ടോമകധയത്തനില് രൂപശകേരനിചനിട്ടുള്ള  ദുരനിതക്ടോശസക്ടോസനനിധനി 

56  (1867) ശശ  .    ബനി  .    സതദ്യന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) പനികന്നക്ടോക  പട്ടനികേസമുദക്ടോയകക്ഷമ  വെകുപ്പെത്ത്  മനനിയടടെ  ഔകദദ്യക്ടോഗനികേ
നക്ടോമകധയത്തനില്  രൂപശകേരനിചനിട്ടുളള  ദുരനിതക്ടോശസക്ടോസനനിധനിയനില്  നനിനന്ധം
ധനസഹക്ടോയത്തനിനുള്ള  അകപക്ഷകേളനില്  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുന്നതനിനുന്ധം
ധനസഹക്ടോയന്ധം വെദ്യക്തനികേളുടടെ കകേവെശന്ധം ലഭദ്യമക്ടോകുന്നതനിനുന്ധം കേക്ടോലതക്ടോമസന്ധം വെരുന്നതത്ത്
ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) കേക്ടോലതക്ടോമസന്ധം വെരുന്നതത്ത് ഒഴെനിവെക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ)  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടനില. 

(ബനി)  കേക്ടോലതക്ടോമസന്ധം  വെരുന്നതക്ടോയനി  ശദ്ധയനില്  വെന്നക്ടോല്  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്. 

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്

1056/2017
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 ടഡപബട്ടനി ഡയറകറുടടെ ഒഴെനിവെത്ത് 

57 (1868) ശശ  .   വെനി  .   കജക്ടോയനി : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് പട്ടനികേജക്ടോതനി
പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനി കേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  പനിന്നക്ടോക സമുദക്ടോയ കക്ഷമ വെകുപ്പെനില് ടഡപബട്ടനി  ഡയറകറുടടെ ഒഴെനിവെത്ത്
നനിലവെനിലുകണക്ടോ;

(ബനി) ടഡപബട്ടനി ഡയറകറുടടെ ഒഴെനിവെത്ത് നനികേത്തുന്നതനിനത്ത് ടസ്പെഷദ്യല് റൂളസനിടന
അഭക്ടോവെന്ധം തടെസ്സമക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ടസ്പെഷദ്യല്  റൂളസത്ത്  നനിലവെനിലനിലക്ടോത്ത  സക്ടോഹചരദ്യത്തനില്  സര്കക്ടോര്
ഉത്തരവെത്ത്  മുകഖന  ടഡപബട്ടനി  ഡയറകര്  തസനികേയനില്  നനിയമനന്ധം  നടെത്തുവെക്ടോനുള്ള
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ&ബനി)  നനിലവെനില്  2  ടഡപബട്ടനി  ഡയറകര്മക്ടോരുടടെ  തസനികേകേളനില്
ഒഴെനിവണത്ത്.   ടഡപബട്ടനി  ഡയറകറുടടെ  ഒഴെനിവെത്ത്  നനികേത്തുന്നതനിനത്ത്  ടസ്പെഷദ്യല്  റൂളസത്ത്
നനിലവെനിലനിടലങ്കേനില്  പനി.എസത്ത്.സനി.-യടടെ  അന്ധംഗശകേക്ടോരകത്തക്ടോടടെ  എക്സൈനികേബട്ടശവെത്ത്
ഉത്തരവെത്ത് മുകഖന നനിയമനന്ധം നടെത്തക്ടോവന്നതക്ടോണത്ത്. 

(സനി)  ഇകക്ടോരദ്യന്ധം സര്കക്ടോരനിടന പരനിഗണനയനിലക്ടോണത്ത്. 

പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭക്ടോഗത്തനിനത്ത് വെശടുപണനി പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതനിനത്ത്
സഹക്ടോയന്ധം 

58  (1869)  ശശ  .    എ  .    എന്ധം  .    ആരനിഫത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ഇന്ദേനിര  ആവെക്ടോസത്ത്  കയക്ടോജന  ഉളടപ്പെടടെ  വെനിവെനിധ  പദ്ധതനികേളനില്  വെശടെത്ത്
ലഭനിചനിട്ടുള്ളതുന്ധം  എന്നക്ടോല്  പണനി  പൂര്ത്തശകേരനിക്കുവെക്ടോന്  കേഴെനിയക്ടോത്തതുമക്ടോയ
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭക്ടോഗത്തനില്ടപ്പെട്ടവെര്കത്ത്  വെശടെത്ത്  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം
പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം പദ്ധതനി ആവെനിഷ്കരനിക്കുനകണക്ടോ;

(ബനി)  വെര്ഷങ്ങളകത്ത്  മുമ്പത്ത്  വെനിവെനിധ  പദ്ധതനികേളനില്  ഉളടപ്പെടുത്തനി  വെശടെത്ത്
നനിര്മ്മനിക്കുവെക്ടോന്  വെക്ടോയയന്ധം  ഗക്ടോനന്ധം  മറന്ധം  അനുവെദനിച  പണന്ധം  ടകേക്ടോണത്ത്  വെശടെത്ത്
പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോനക്ടോകേക്ടോത്തവെര്ക്കുന്ധം  വെശടെത്ത്  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം  പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതനിനത്ത്
എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം പദ്ധതനി ആവെനിഷ്കരനിക്കുനകണക്ടോ?
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ഉത്തരന്ധം 

(എ)  പദ്ധതനി  ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുണത്ത്.   ഗക്ടോമവെനികേസന  വെകുപ്പെത്ത്  മുകഖന
നല്കേനിവെരുന്ന  ഐ.എ.കവെ.  വെശടുകേളുടടെ  ധനസഹക്ടോയന്ധം  3  ലക്ഷന്ധം  രൂപയക്ടോകനി
വെര്ദ്ധനിപ്പെനിചകപ്പെക്ടോള  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനികേസന  വെകുപ്പെനില്നനിനന്ധം  1,00,000  രൂപ
നല്കുന്നതനിനത്ത് അനുമതനി നല് കേനിയനിട്ടുണത്ത്.  ഇപ്രകേക്ടോരന്ധം മുന് സര്കക്ടോരനിടന കേക്ടോലത്തത്ത്
കുടെനിശനികേയക്ടോയ  182.85  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല്
(ഫയല് നമ്പര് 761358/സനി 2/2016) ധനകേക്ടോരദ്യ വെകുപ്പെനിടന പരനിഗണനയനിലക്ടോണത്ത്. 

ഭവെന  നനിര്മ്മക്ടോണ  ധനസഹക്ടോയ  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  2007-08  മുതല്
ടതരടഞടുത്ത  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോകളനില്  പണനി  പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോത്തവെര്കത്ത്  പണനി
പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്ന  മുറയത്ത്  നനിലവെനിടല  തുകേയത്ത്  ആനുപക്ടോതനികേമക്ടോയനി  വെര് ദ്ധനിപ്പെനിച
നനിരകനിലുള്ള തുകേ സ്പെനില് ഓവെറക്ടോയനി നല്കുനണത്ത്. 

(ബനി) പട്ടനികേജക്ടോതനി വെനികേസന വെകുപ്പെത്ത് നടെപ്പെനിലക്ടോകനിവെരുന്ന ഭവെന നനിര്മ്മക്ടോണ
ധനസഹക്ടോയ പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന്ധം 2007-08 മുതല്  ടതരടഞടുത്ത ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോകളനില്
പണനി  പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോത്തവെര്കത്ത്  പണനി  പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്ന  മുറയത്ത്  നനിലവെനിടല
തുകേയത്ത്  ആനുപക്ടോതനികേമക്ടോയനി  ഗഡകള   വെര്ദ്ധനിപ്പെനിച  നനിരകനിലുള്ള  തുകേ  സ്പെനില്
ഓവെറക്ടോയനി നല്കുനണത്ത്. 

പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപ്പെനില്നനിനന്ധം വെശടെത്ത് അനുവെദനിചത്ത് 6 വെര്ഷന്ധം കേഴെനിഞനിട്ടുന്ധം
പൂര്ത്തനിയക്ടോകേക്ടോത്ത  വെശടുകേള  വെക്ടോസകയക്ടോഗദ്യമക്ടോന്ധംവെനിധന്ധം  പൂര്ത്തശകേരനിക്കു  ന്നതനിനക്ടോയനി
പരമക്ടോവെധനി  1,00,000  രൂപ (ഒരു ലക്ഷന്ധം രൂപ) അനുവെദനിച്ചു വെരുന,  ഇതുകൂടെക്ടോടത 12
വെര് ഷങ്ങളകത്ത്  മുമ്പത്ത്  വെശടെത്ത്  അനുവെദനിചതുന്ധം  അറകുറപ്പെണനി  ടചയത്ത്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുവെക്ടോന്
കേഴെനിയക്ടോത്തതുമക്ടോയ  വെശടുകേളകത്ത്  പകേരന്ധം  പുതനിയ  വെശടുകേള  (മുന്ഗണനക്ടോകമത്തനില്)
അനുവെദനിച്ചുവെരുന. 

 ടടഹകകക്ടോടെതനി ടബഞത്ത്

59  (1870) ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹശന്ധം :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
മുഖദ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  പുതനിയ കഹകകക്ടോടെതനി ടബഞത്ത് സക്ടോപനിക്കുന്നതുസന്ധംബനനിച നനിര്കദ്ദേശന്ധം
പരനിഗണനയനിലുകണക്ടോ;

(ബനി)  കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത്  ആസക്ടോനമക്ടോയനി  പുതനിയ  കഹകകക്ടോടെതനി  ടബഞത്ത്
സക്ടോപനികക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന്ധം

(എ & ബനി) പുതനിയ ടടഹകകക്ടോടെതനി ടബഞത്ത് സക്ടോപനിക്കുന്നതു സന്ധംബനനിച
നനിര്കദ്ദേശങ്ങടളക്ടോനന്ധം ഇകപ്പെക്ടോള സര്കക്ടോരനിടന പരനിഗണനയനിലനില.

 സര്കക്ടോര് കപ്രക്ടോസനികേബട്ടറുടടെ മക്ടോറന്ധം

60 (1872) ശശ  .    മഞളക്ടോന്ധംകുഴെനി അലനി :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
മുഖദ്യമനനി  സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ഇഇൗ  സര്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വെന്നകശഷന്ധം  എത്ര  ടകേക്ടോലപക്ടോതകേ
കകേസ്സുകേളനില് സര്കക്ടോര് കപ്രക്ടോസനികേബട്ടടറ മക്ടോറനി നനിയമനിചനിട്ടുടണന്നത്ത് അറനിയനികക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) കപ്രക്ടോസനികേബട്ടടറ  മക്ടോറനി  നനിയമനിച  എത്ര  കകേസ്സുകേളനില്  സര്കക്ടോരനി
ടനതനിരക്ടോയ വെനിധനി ഉണക്ടോയനിട്ടുടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  കകേസ്സനിടന  നടെപടെനികമങ്ങള പൂര്ത്തനിയക്ടോകുന്ധം  മുന്പത്ത്  കപ്രക്ടോസനികേബട്ടടറ
മക്ടോറന്നതത്ത്  പല  കകേസ്സുകേളനിലുന്ധം  പ്രതനികൂല  വെനിധനി  ഉണക്ടോകുന്നതനിനത്ത്
ഇടെയക്ടോക്കുനടണന്നകേക്ടോരദ്യന്ധം  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  എങ്കേനില്  വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം
ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) ഒരു ടകേക്ടോലപക്ടോതകേ കകേസ്സനില് ടസ്പെഷദ്യല് പബനികത്ത് കപ്രക്ടോസനികേബട്ടടറ
മക്ടോറനി നനിയമനിചനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി) ഇഇൗ സര്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരത്തനില് വെന്നകശഷന്ധം ടസ്പെഷദ്യല് പബനികേത്ത്
കപ്രക്ടോസനികേബട്ടടറ മക്ടോറനി നനിയമനിച കകേസ്സനില് അന്തെനിമ വെനിധനി ആയനിട്ടനില.

(സനി) കമല് മറുപടെനിയടടെ ടവെളനിചത്തനില് ബക്ടോധകേമല.

കേക്ടോലഹരണടപ്പെട്ട നനിയമങ്ങള

61(1873) കഡക്ടോ  .    എന്  .    ജയരക്ടോജത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  നനിലവെനിലുള്ള  നനിയമങ്ങള  പ്രകേക്ടോരന്ധം,  കുറകൃതദ്യങ്ങളകത്ത്  നല്കുന്ന
ശനിക്ഷയന്ധം പനിഴെയന്ധം കുറവെക്ടോടണന്നതത്ത് ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഏങ്കേനില്  ഇവെ  കേക്ടോലക്ടോനുസൃതമക്ടോയനി  പരനിഷ്കരനിക്കുവെക്ടോന്  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന്ധം

(എ & ബനി) സന്ധംസക്ടോനത്തനിനത്ത്  ബക്ടോധകേമക്ടോയനിട്ടുളള  നനിലവെനിലുളള  നനിയമങ്ങളനില്
കകേന്ദ്ര  നനിയമങ്ങളുന്ധം  സന്ധംസക്ടോന  നനിയമങ്ങളുന്ധം  ഉളടപ്പെടുന്നതക്ടോണത്ത്.   പ്രസ്തുത
നനിയമങ്ങളനില്,  ഓകരക്ടോ  കുറകൃതദ്യത്തനിടനയന്ധം  ഗഇൗരവെ  സസഭക്ടോവെന്ധം
കേണകനിടലടുത്തുടകേക്ടോണ്ടുളള ശനിക്ഷയക്ടോണത്ത് നനിശയനിചനിട്ടുളളതത്ത്. ഓകരക്ടോ നനിയമത്തനിന്
കേശഴെനില്  വെരുന്ന  കുറകൃതദ്യങ്ങളകത്ത്  നല്കുന്ന  ശനിക്ഷയന്ധം  പനിഴെയന്ധം  കുറവെക്ടോകണക്ടോ
എന്നകേക്ടോരദ്യന്ധം  കകേന്ദ്ര  നനിയമങ്ങളുടടെ  കേക്ടോരദ്യത്തനില്  കലക്ടോ  കേമ്മശഷന്  അതതത്ത്
കേക്ടോലങ്ങളനില്   പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതുന്ധം  കവെണ  കഭദഗതനികേളക്കുളള  ശനിപക്ടോര്ശകേള
നല്കുകേയന്ധം  ടചയക്ടോറുണത്ത്.   സന്ധംസക്ടോന  നനിയമങ്ങളുടടെ  കേക്ടോരദ്യത്തനില്  തടെവെത്ത്
ശനിക്ഷകയക്ടോ,  പനിഴെശനിക്ഷകയക്ടോ  വെര്ദ്ധനിപ്പെനികകണ  സക്ടോഹചരദ്യന്ധം  ഉണക്ടോകുന്നപക്ഷന്ധം
സര്കക്ടോര്  തലത്തനില്  പരനികശക്ടോധനിചകശഷന്ധം  കഭദഗതനികേള  നടെത്തുന്നതനിനുളള
നടെപടെനികേള നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണ സഭ സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.

 ഹക്ടോബനിറക്ടോറത്ത് പദ്ധതനി

62  (1874)  ശശ  .    ഒ  .    രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോല് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ''ഹക്ടോബനിറക്ടോറത്ത്''  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്  കവെണനി  മുന്  രക്ടോഷപതനി  കഡക്ടോ.
അബ്ദുള  കേലക്ടോന്ധം  ഒഇൗപചക്ടോരനികേമക്ടോയനി  തറകലനിട്ട,  കേവെടെനിയക്ടോര്  പക്ടോലസനില്  നനിന്നത്ത്
കപരൂര്കടെയനികലകത്ത്  കപക്ടോകുന്ന  പ്രധക്ടോന  പക്ടോതയടടെ  വെലതുവെശത്തക്ടോയള്ള  സര്കക്ടോരനിടന
മൂന്നര  ഏകര്  സലന്ധം  ഇന്റര്നക്ടോഷണല്  ഫനിലനിന്ധം  ടഫസനിവെലനിടന്റ  ഓഫശസക്ടോയനി
ഉപകയക്ടോഗടപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള  ശമന്ധം നടെക്കുനകണക്ടോ; വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സലത്തത്ത്  ശശഅയങ്കേക്ടോളനിയടടെ  നക്ടോമകധയത്തനിലുളള
സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ സമുചയന്ധം നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോടയന്നത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം  കേവെടെനിയക്ടോറനില്  ഹക്ടോബനിറക്ടോറത്ത്  പദ്ധതനികത്ത്  നനിശയനിചനിരുന്ന
സലന്ധം  ഇനര്നക്ടോഷണല്  ഫനിലനിന്ധം  ടഫസനിവെലനിനത്ത്  സനിരന്ധം  കവെദനി  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനത്ത്
പരനിഗണനിചനിരുന.  ഇതുമക്ടോയനി ബനടപ്പെട്ടത്ത് അന്തെനിമ തശരുമക്ടോനന്ധം ആയനിട്ടനില.
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(ബനി) 2016-17-ടല  പുതുകനിയ  ബഡ്ജറത്ത്  പ്രസന്ധംഗമനുസരനിചത്ത്  ജനിലക്ടോ

ആസക്ടോനങ്ങളനില്  നകവെക്ടോതക്ടോന  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  സമുചയങ്ങള  സക്ടോപനിക്കുടമന്നത്ത്

പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിട്ടുണത്ത്.  ആയതത്ത്  പ്രകേക്ടോരന്ധം  തനിരുവെനന്തെപുരത്തത്ത്  അയങ്കേക്ടോളനിയടടെ

നക്ടോമകഥയത്തനില്  സക്ടോപനികക്ടോനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  സമുചയത്തനിനത്ത്  കേവെടെനിയക്ടോര്

പക്ടോലസനില്  നനിന്നത്ത്  കപരൂര്കടെയനികലകത്ത്  കപക്ടോകുന്ന  പ്രധക്ടോന  പക്ടോതയടടെ  വെലതു

വെശത്തക്ടോയള്ള സര്കക്ടോരനിടന മൂന്നര ഏകര് സലവന്ധം പരനിഗണനയനില് ഉണത്ത്.  ജനിലക്ടോ

കേളകറുമക്ടോയനി ബനടപ്പെട്ടത്ത് ഇകക്ടോരദ്യത്തനില് തുടെര്നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്. 

ഓണന്ധംകേളനി  

63  (1875)  ശശ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവെസ്സനി :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം

പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്, വെനികശഷനിചത്ത് മദ്ധദ്യകകേരളത്തനില്, അനദ്യന്ധം നനിനകപക്ടോകുന്ന

ഒരു  പ്രക്ടോചശന  കേലക്ടോരൂപമക്ടോയ  "ഓണന്ധംകേളനി"ടയ  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുന്ധം,  കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനി

പ്പെനിക്കുന്നതനിനുന്ധം എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം പദ്ധതനികേള നനിലവെനിലുകണക്ടോ;

(ബനി)  പുലനികേളനി,  വെള്ളന്ധംകേളനി  തുടെങ്ങനിയ  കേലക്ടോരൂപങ്ങളകത്ത്  സര്കക്ടോര്

ധനസഹക്ടോയന്ധം  നല്കുന്ന  മക്ടോതൃകേയനില്,  ഒരു  ടെശമനില്  അമ്പകതക്ടോളന്ധം  കപര്  ഒന്നനിചത്ത്

പടങ്കേടുക്കുന്ന  'ഓണന്ധംകേളനി-'ടയ  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  ഗക്ടോനത്ത്

അനുവെദനിക്കുന്നതനിനത്ത് സര്കക്ടോര് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി) ചക്ടോലക്കുടെനിയനില് അനുവെദനിച കേലക്ടോഭവെന്മണനി സക്ടോരകേന്ധം, കഫക്ടോകേത്ത് കലക്ടോര്

അകക്ടോദമനിക്കു  കേശഴെനില്  ഒരു  ഉപകകേന്ദ്രമക്ടോകനി  മക്ടോറന്നതനിനുന്ധം  നക്ടോടെന്പക്ടോട്ടത്ത്-  ഓണന്ധം

കേളനിപ്പെക്ടോട്ടത്ത് രചയനിതക്ടോവന്ധം ഗക്ടോയകേനുന്ധം നടെനുമക്ടോയ ശശ കേലക്ടോഭവെന് മണനിയടടെ കപരനില്

സന്ധംസക്ടോനതല  'ഓണന്ധംകേളനിമത്സരന്ധം'  നടെത്തുന്നതനിനുന്ധം,  ഇതനിനക്ടോയനി  സക്ടോമ്പത്തനികേ

സഹക്ടോയന്ധം അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുന്ധം സര്കക്ടോര് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  "ഓണന്ധംകേളനി"  അടെകമുളള  കേലകേളുടടെ  സന്ധംരക്ഷണത്തനിനത്ത്  കകേരള

കഫക്ടോകേത്ത് കലക്ടോര് അകക്ടോദമനി പരനിപക്ടോടെനികേള ആസൂത്രണന്ധം ടചയ്യുന.
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(ബനി)  കകേരള  കഫക്ടോകേത്ത്  കലക്ടോര്  അകക്ടോദമനി  മുകഖന,  ഓണന്ധംകേളനികത്ത്  ഗക്ടോനത്ത്
അനുവെദനിക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന്ധം പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.

(സനി) കകേരള  കഫക്ടോകേത്ത്  കലക്ടോര്  അകക്ടോദമനി  മുകഖന  ഇകക്ടോരദ്യത്തനില്
ആവെശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന്ധം പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.

  കഫക്ടോകേത്ത് കലക്ടോര് വെനികലജത്ത്

64 (1876)  ശശ  .    എന്ധം  .    രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത് ജനിലയനിടല ടകേക്ടോട്ടകക്ടോടെത്ത് കകേന്ദ്രശകേരനിചത്ത് ടതയന്ധം കേലയടടെ
കുലപതനിയക്ടോയ  മണകക്ടോടെന്  ഗുരുകളക്കുന്ധം  നര്ത്തകേരതന്ധം  കേണടപരുവെണക്ടോനുന്ധം
ഉചനിതമക്ടോയ  സക്ടോരകേമക്ടോയനി  ഒരു  കഫക്ടോകേത്ത്  കലക്ടോര്  വെനികലജത്ത്  സക്ടോപനികക്ടോൻ  പുതനിയ
ബഡ്ജറനില്  തുകേ  വെകേയനിരുത്തുകേയന്ധം,  ഇതനിനക്ടോവെശദ്യമക്ടോയ  സലന്ധം  കേഴെനിഞ
എല്.ഡനി.എഫത്ത്  സര്കക്ടോരനിടന  അവെസക്ടോന  കേക്ടോലത്തത്ത്  പതനിച്ചു  നല്കേക്ടോന്  മനനി
സഭക്ടോകയക്ടോഗത്തനില്  തശരുമക്ടോനമുണക്ടോകുകേയന്ധം  ടചയനിട്ടുന്ധം  ആയതത്ത്  പതനിച്ചു  നല്കേക്ടോന്
കേഴെനിയക്ടോടത വെന്നടതന്തുടകേക്ടോടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസബ്ദുുത  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  കകേന്ദ്രന്ധം  നനിർമ്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഭൂമനി
സമയബനനിതമക്ടോയനി ലഭദ്യമക്ടോകക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ & ബനി)  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത് ജനിലയനിടല ടകേക്ടോട്ടകക്ടോടെത്ത് കകേന്ദ്രശകേരനിചത്ത് ടതയന്ധം
കേലയടടെ  കുലപതനിയക്ടോയ  മണകക്ടോടെന്  ഗുരുകളക്കുന്ധം  നര്ത്തകേരതന്ധം
കേണടപരുവെണക്ടോനുന്ധം  ഉചനിതമക്ടോയ  സക്ടോരകേമക്ടോയനി  ഒരു  കഫക്ടോകേത്ത്  കലക്ടോര്  വെനികലജത്ത്
സക്ടോപനികക്ടോന്  ഇഇൗ  സക്ടോമ്പത്തനികേ  വെര്ഷന്ധം,  ബഡ്ജറനില്  25  ലക്ഷന്ധം  രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.  സലന്ധം  ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്ന  മുറയത്ത്  തുകേ  അനുവെദനിക്കുന്നതുന്ധം
തുടെര്നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്നതുമക്ടോണത്ത്.

  ഉറുദു അകക്ടോദമനി

65  (1877) ശശ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസ്സക്ടോകത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം
സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ഉപ്പെള ആസക്ടോനമക്ടോയനി രൂപശകേരനിച സന്ധംസക്ടോന ഉറുദു അകക്ടോദമനിയടടെ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളകക്ടോയനി എടന്തെക്ടോടക സഹക്ടോയങ്ങളക്ടോണത്ത് നല്കേക്ടോന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നടതന്നത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;
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(ബനി)  അകക്ടോദമനിയടടെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളകക്ടോയനി  എത്ര  തുകേ  അനുവെദനിച്ചു  എന്നത്ത്
അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഉറുദു  അകക്ടോദമനികത്ത്  ആസക്ടോനന്ധം  പണനിയന്നതനിനക്ടോയനി  ഉപ്പെളയനിൽ സലന്ധം
അനുവെദനിക്കുന്നതനിനത്ത് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

 ഉത്തരന്ധം
(എ -സനി) കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത് ജനിലയനില് ഉപ്പെള ആസക്ടോനമക്ടോയനി ഉറുദു അകക്ടോദമനി

സക്ടോപനിക്കുന്നതനിടന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  21-1-2016-ടല  സ.ഉ.(സക്ടോധക്ടോ)നമ്പര്
25/2016/സനി.എല്.എഡനി.  പ്രകേക്ടോരന്ധം  തക്ടോല്കക്ടോലനികേ  ഭരണസമനിതനി  രൂപശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.
അകക്ടോദമനിയടടെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കുളള  സക്ടോമ്പത്തനികേ  സഹക്ടോയന്ധം,  അകക്ടോദമനിയടടെ
ആസക്ടോന മന്ദേനിരന്ധം പണനിയന്നതനിനത്ത് ഭൂമനി അനുവെദനിക്കുന്നതത്ത്, അകക്ടോദമനികത്ത് സഹക്ടോയങ്ങള
അനുവെദനിക്കുന്നതത്ത് എന്നനിവെ പരനികശക്ടോധനിചത്ത് തശരുമക്ടോനടമടുത്തത്ത് നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതക്ടോണത്ത്. 

  സനിനനിമ തനികയറര് വെദ്യവെസക്ടോയന്ധം കനരനിടുന്ന പ്രതനിസനനികേള
66 (1878) ശശമതനി പനി  .    അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സനിനനിമ  തനികയറര്  വെദ്യവെസക്ടോയന്ധം  കനരനിടുന്ന  പ്രതനിസനനികേള
ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) സനിനനിമ തനികയററുകേളുടടെ നവെശകേരണത്തനിനക്ടോയനി എടന്തെലക്ടോന്ധം നടെപടെനികേള
സസശകേരനികക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനടവെന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഗക്ടോമപ്രകദശങ്ങളനില് ടചറു തനികയറര് സമുചയങ്ങള തുടെങ്ങുന്നതനിനത്ത് പദ്ധതനി
ഉണക്ടോക്കുകമക്ടോടയന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം
(എ&ബനി)  ഉണത്ത്.   തനികയററുകേളനില്  സനിനനിമ  ടടവെഡത്ത്  റനിലശസനിന്ധംഗത്ത്  പ്രശ്നങ്ങള

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനത്ത് ബനടപ്പെട്ട സനിനനിമ തനികയററുകേളുടടെ അടെനിസക്ടോന സഇൗകേരദ്യങ്ങള
വെനിലയനിരുത്തനി  കക്ടോസനിടടഫ  ടചയ്യുന്നതനിനത്ത്  സ.ഉ.(സക്ടോധക്ടോ)നമ്പര്  507/11/സക്ടോന്ധം.കേക്ടോ.വെ.
തശയതനി  19-10-11  പ്രകേക്ടോരന്ധം  ഒരു  കേമ്മനിറനി  രൂപശകേരനിചത്ത്  ഉത്തരവെക്ടോയനിരുന.   പ്രസ്തുത
കേമ്മനിറനി  സമര്പ്പെനിച  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിടല  തനികയറര്  കക്ടോസനിഫനികകഷന്  സന്ധംബനനിച്ചുളള
പരക്ടോതനികേളനികന്മലുന്ധം  അപ്പെശലുകേളനികന്മലുന്ധം  തശര്പ്പുണക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ഒരു  സനിരന്ധം
സമനിതനിയത്ത് രൂപന്ധം നല്കുന്നതനിനുളള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവെരുന.

(സനി)  ഗക്ടോമപ്രകദശങ്ങളനില്  ടചറു  തനികയറര്  സമുചയങ്ങള  തുടെങ്ങുന്നതനിനുളള
പദ്ധതനികേള  കകേരള  കസറത്ത്  ചലചനിത്ര  വെനികേസന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  മുകഖന
നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതത്ത് പരനിഗണനയനിലക്ടോണത്ത്. 
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67  (1879)  ശശ  .    മുലകര  രതക്ടോകേരന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗപനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് നനിലവെനിൽ ആടകേ എത്ര സനിനനിമ തനികയററുകേള ഉണത്ത്;

(ബനി)  ഗക്ടോമശണ  കമഖലയനിലുള്ള  സനിനനിമക്ടോ  തനികയററുകേള  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനു
എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) കകേരളത്തനില് ഏകേകദശന്ധം 440 സനിനനിമക്ടോ തനികയററുകേള പ്രവെര്ത്തനിച്ചു
വെരുന.  കൃതദ്യമക്ടോയ കേണകത്ത് തകദ്ദേശ സസയന്ധംഭരണ വെകുപ്പെനില് നനിനന്ധം കശഖരനിചത്ത്
ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.

(ബനി) ഗക്ടോമശണ  കമഖലയനില്  പുതനിയ  സനിനനിമക്ടോ  തനികയററുകേള
സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനത്ത് കകേരള ചലചനിത്ര വെനികേസന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് പ്രകതദ്യകേ പദ്ധതനി
ആവെനിഷ്ക്കരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.  തകദ്ദേശസസയന്ധംഭരണ  സക്ടോപനങ്ങള  തനികയറര്
നനിര്മ്മക്ടോണത്തനിനത്ത്  സലന്ധം  അനുവെദനിക്കുന്ന  പ്രകദശങ്ങളനില്  തനികയറര്  സമുചയന്ധം
നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനക്ടോണത്ത്  കകേരള  ചലചനിത്ര  വെനികേസന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  പദ്ധതനി
തയക്ടോറക്ടോക്കുന്നതത്ത്.

മഹക്ടോകേവെനി കഗക്ടോവെനിന്ദേടടപ സക്ടോരകേ ടസത്ത്

68  (1880) ശശ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസ്സക്ടോകത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം
സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  മഹക്ടോകേവെനി  കഗക്ടോവെനിന്ദേകപ  സക്ടോരകേ  ടസനിടന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളകത്ത്
എടന്തെക്ടോടക സഹക്ടോയങ്ങളക്ടോണത്ത് നല്കേനിയടതന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ടസനിടന  ടകേട്ടനിടെന്ധം  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനത്ത്  ഒരു  കകേക്ടോടെനി  രൂപ
അനുവെദനിക്കുന്നതുമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ട ഇ-ഫയല് നമ്പര്  147/A2/16/സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേന്ധം
എന്ന  ഫയലനില്  തുകേ  അനുവെദനിചത്ത്  ഉത്തരവെത്ത്  നല്കുന്നതനിനത്ത്  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  എന്ധം.എല്.എ.  ആസനി വെനികേസന പദ്ധതനിയനില് നനിനന്ധം അനുവെദനിച  
18 ലക്ഷന്ധം രൂപയടടെ ഭരണക്ടോനുമതനി കേക്ടോലതക്ടോമസന്ധം കൂടെക്ടോടത നല്കുന്നതനിനത്ത് നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന്ധം

(എ) മകഞശസരന്ധം  കഗക്ടോവെനിന്ദേടടപ  സക്ടോരകേത്തനിടല  ടകേട്ടനിടെ
നനിര്മ്മക്ടോണത്തനിനത്ത് സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ വെകുപ്പെനില് നനിനന്ധം 2008-09-ല് 20 ലക്ഷന്ധംരൂപയന്ധം
2013-14-ല് 30 ലക്ഷന്ധം രൂപയന്ധം അനുവെദനിചനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി) ഇകക്ടോരദ്യന്ധം പരനികശക്ടോധനിച്ചുവെരനികേയക്ടോണത്ത്.

(സനി) കഗക്ടോവെനിന്ദേടടപ  സക്ടോരകേത്തനിനത്ത്  ശശ.അബ്ദുല്  റസ്സക്ടോകത്ത് എന്ധം.എല്.എ.-
യടടെ ആസനി വെനികേസന ഫണനില് നനിനന്ധം തുകേ അനുവെദനിക്കുന്നതനിനത്ത് 30-9-2016-ടല
സ.ഉ.(സക്ടോധക്ടോ)നമ്പര് 319/2016/CLAD പ്രകേക്ടോരന്ധം ഭരണക്ടോനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.

സന്ധംസക്ടോന ബക്ടോലസക്ടോഹനിതദ്യ ഇന്സനിറബട്ടത്ത്

69  (1881)  ശശ  .    എന്ധം  .    സസരക്ടോജത്ത്  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  മുന്  സര്കക്ടോരനിടന  കേക്ടോലത്തത്ത്  സന്ധംസക്ടോന  ബക്ടോല  സക്ടോഹനിതദ്യ
ഇന്സനിറബട്ടനില്  ഭരണ  സമനിതനി  അവെസക്ടോനമക്ടോയനി  കയക്ടോഗന്ധം  കചര്ന്നതത്ത്
എന്നക്ടോയനിരുനടവെന്നത്ത് അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) ഇഇൗ കയക്ടോഗത്തനിടന മനിനനി ട്സത്ത് അന്ധംഗശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ഡയറകര്  നല്കേനിയ  മനിനനിട്സനില്  അന്ധംഗശകേക്ടോരത്തനിനു  മുന്പത്ത്
എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം തനിരുത്തലുകേള വെരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ; ഉടണങ്കേനില് ഏതത്ത് തലത്തനിലക്ടോണത്ത്
തനിരുത്തലുകേള വെരുത്തനിയടതന്നത്ത് അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  മനിനനിട്സത്ത്  തനിരുത്തനിയനിട്ടുടണങ്കേനില്  ആയതത്ത്  സന്ധംബനനിചത്ത്
അകനസഷണന്ധം നടെത്തനി തനിരുത്തലുകേള വെരുത്തനിയവെര്ടകതനിടര നടെപടെനി   സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ഇ) ഇഇൗ തനിരുത്തലുകേളുടടെ വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) 25-11-2015.

(ബനി) ഉണത്ത്.

(സനി) ഉണത്ത്.  ബക്ടോലസക്ടോഹനിതദ്യ  ഇന്സനിറബട്ടത്ത്  ഡയറകര്  ലഭദ്യമക്ടോകനിയ
മനിനനിട്സനില്  അന്നടത്ത  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  വെകുപ്പെത്ത്  അഡശഷണല്  ടസകട്ടറനി
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തനിരുത്തല്  വെരുത്തനിയ  കേരടെത്ത്  മനിനനിട്സത്ത്  അന്നടത്ത  ധനകേക്ടോരദ്യ  വെകുപ്പെത്ത്
അഡശഷണല് ടസകട്ടറനി ശരനി വെചനിരുന.  തനിരുത്തല് വെരുത്തനിയ മനിനനിട്സത്ത് മുന്
സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ വെകുപ്പെ ബ്ദുുമനനി അന്ധംഗശകേരനിക്കുകേയന്ധം ടചയനിരുന.

(ഡനി) ഇതുമക്ടോയനി ബനടപ്പെട്ടത്ത് വെനിജനിലന്സത്ത് അകനസഷണന്ധം നടെനവെരുന.

(ഇ)  'ബക്ടോലസക്ടോഹനിതദ്യ ഇന്സനിറബട്ടനില് ദനിവെസകവെതന അടെനിസക്ടോനത്തനില് കജക്ടോലനി
ടചയ്യുന്ന 9 ജശവെനകക്ടോടര തക്ടോലക്ടോലനികേക്ടോടെനിസക്ടോനത്തനില്   നനിയമനിക്കുന്നതനിനുളള അനുവെക്ടോദന്ധം'
അന്ധംഗശകേരനിച്ചു  ടകേക്ടോണ്ടുളള  തശരുമക്ടോനന്ധം  'തലക്ടോലന്ധം  നടെപ്പെക്ടോകകണതനില'  എന്നത്ത്  തനിരുത്തല്
വെരുത്തനിയനിരുന.   മുന്  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  വെകുപ്പുമനനിയടടെ  ഉത്തരവപ്രകേക്ടോരന്ധം  പ്രസ്തുത
തനിരുത്തല്  ഒഴെനിവെക്ടോകനി  ഭരണ  സമനിതനി  കയക്ടോഗത്തനിടന  തശരുമക്ടോനന്ധം
അന്ധംഗശകേരനിച്ചുടകേക്ടോണത്ത്  പുതുകനിയ  മനിനനിട്സത്ത്  23-5-2016-ല്  ബക്ടോലസക്ടോഹനിതദ്യ
ഇന്സനിറബട്ടത്ത് ഡയറകര്കത്ത് അയച്ചു ടകേക്ടോടുത്തനിരുന.

 കേയ്യൂര് സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ കകേന്ദ്രന്ധം

70 (1882)  ശശ  .    എന്ധം  .    രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

കേക്ടോസര്കകേക്ടോടെത്ത്  ജനിലയനിടല  കേയ്യൂരനില്  ഇന്തെദ്യന്  സസക്ടോതനദ്യ  സമരത്തനില്
ഉജ്ജസല  അധദ്യക്ടോയന്ധം  രചനിച  കേയ്യൂര്  രക്തസക്ടോക്ഷനികേളുടടെ  സരണ  നനിലനനിര്ത്തനി
നനിര്മ്മനിച്ചുവെരുന്ന  കലബറനി  ഉളടപ്പെടടെയളള  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  കകേന്ദ്രന്ധം
പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതനിനത്ത്  ഈ  സര്കക്ടോരനിടന  പുതുകനിയ  ബജറനില്  അനുവെദനിച
സഹക്ടോയന്ധം  എകപ്പെക്ടോള  ലഭദ്യമക്ടോകക്ടോന്  കേഴെനിയടമന്നത്ത്  വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;
ഇതനിനക്ടോവെശദ്യമക്ടോയ  സഹക്ടോയന്ധം  നനിര്മ്മക്ടോണകേമ്മനിറനിയത്ത്  അനുവെദനികക്ടോന്  നടെപടെനികേള
ഉണക്ടോകുകമക്ടോ; വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

 2016-17  സക്ടോമ്പത്തനികേ വെര്ഷടത്ത പുതുകനിയ ബജറത്ത് പ്രസന്ധംഗത്തനില് കേയ്യൂര്
സക്ടോരകേത്തനിനത്ത്  50  ലക്ഷന്ധം  രൂപ  പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിരുന.   കേയ്യൂര്  സക്ടോരകേന്ധം/കേയ്യൂര്
സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ കകേന്ദ്രന്ധം  വെനികേസന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളകത്ത് ധനസഹക്ടോയന്ധം ആവെശദ്യടപ്പെട്ടത്ത്
വെനിശദമക്ടോയ പക്ടോനുന്ധം എസനികമറന്ധം സമര്പ്പെനിക്കുന്ന മുറയത്ത് ആയതത്ത് പരനികശക്ടോധനിചത്ത് ബജറത്ത്
പ്രസന്ധംഗമനുസരനിച്ചുളള തുകേ നനിര്മ്മക്ടോണ കേമ്മനിറനികത്ത് അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുളള നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്. 
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 മകഞശസരന്ധം തുളു അകക്ടോ ദമനി

71  (1883) ശശ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസ്സക്ടോകത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം
സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  മകഞശസരന്ധം  തുളു  അകക്ടോദമനിയടടെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളകക്ടോയനി  ഇതുവെടര
സര്കക്ടോര് നല്കേനിയ സക്ടോമ്പത്തനികേ സഹക്ടോയന്ധം എത്രടയന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) എന്ധം.എല്.എ. ആസനി വെനികേസന പദ്ധതനിയനില് തുളു അകക്ടോദമനികത്ത് ടകേട്ടനിടെന്ധം
നനിര്മ്മനികക്ടോന്  45  ലക്ഷന്ധം  രൂപ  അനുവെദനിചതനിനത്ത്  ഭരണക്ടോനുമതനി  നല്കുന്നതനിനത്ത്
കേക്ടോലതക്ടോമസന്ധം കനരനിടുന്നതനിടന കേക്ടോരണന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  എന്ധം.എല്.എ  ആസനി  വെനികേസന  പദ്ധതനിയനില്നനിന്നത്ത്  അനുവെദനിച  തുകേയത്ത്
ഉടെടന ഭരണക്ടോനുമതനി നല്കുന്നതനിനത്ത് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ-സനി)  തുളു  അകക്ടോദമനിയടടെ  ഒന്നക്ടോന്ധം  ഘട്ട  നനിര്മ്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി

2013-14  സക്ടോമ്പത്തനികേ  വെര്ഷന്ധം  25  ലക്ഷന്ധം  രൂപ  അനുവെദനിചനിട്ടുണത്ത്.   രണക്ടോന്ധം  ഘട്ട

നനിര്മ്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി  സലന്ധം  എന്ധം.എല്.എ.യടടെ  ആസനിവെനികേസന  ഫണനില്

ഉളടപ്പെടുത്തനി  45  ലക്ഷന്ധം  രൂപ  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുളള  നടെപടെനി  സസശകേരനിച്ചുവെരുന.

തുളുഅകക്ടോദമനികത്ത്  ടകേട്ടനിടെ  നനിര്മ്മക്ടോണത്തനിനുളള  സലന്ധം  പക്ടോട്ടത്തനിനത്ത്

നല്കേനിയനിട്ടുളളതക്ടോടണനന്ധം, ടെനി  സലന്ധം  പുറകമ്പക്ടോകക്ടോയനി  രജനിസര്

ടചയനിട്ടുളളതക്ടോടണനന്ധം,  തകദ്ദേശ  സസയന്ധംഭരണ  വെകുപ്പെനിടന  കേശഴെനിലുളള  ഭൂമനിയടലനന്ധം

കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത്  ജനിലക്ടോകേളകര്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്  ടചയനിട്ടുണത്ത്.   ഇകക്ടോരദ്യത്തനില്  ധനകേക്ടോരദ്യ

വെകുപ്പെനിടന  അനുമതനി  ലഭദ്യമക്ടോകനി  തുകേ  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനത്ത്  നടെപടെനി

സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്. 

 സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ കകേന്ദ്രങ്ങള

72  (1884) ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹശന്ധം :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനത്ത്

പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം

പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനില് സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ കകേന്ദ്രങ്ങള സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനത്ത് നനിലവെനില്

പ്രകതദ്യകേ പദ്ധതനികേളുകണക്ടോ; ഉടണങ്കേനില് വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?
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ഉത്തരന്ധം

സന്ധംസക്ടോനടത്ത  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനില്  മക്ടോത്രമക്ടോയനി  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  കകേന്ദ്രങ്ങള
സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുളള  പദ്ധതനികേള  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  വെകുപ്പെനില്  നനിലവെനിലനില.   എന്നക്ടോല്
എലക്ടോ ജനിലക്ടോകകേന്ദ്രങ്ങളനിലുന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ നകവെക്ടോതക്ടോന നക്ടോയകേരുടടെ കപരനില് 40 കകേക്ടോടെനി
രൂപ വെശതന്ധം  ടചലവെത്ത്  ടചയത്ത്  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  സമുചയങ്ങള സക്ടോപനിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതനി
നടെപ്പെത്ത് വെര്ഷടത്ത പുതുകനിയ ബഡ്ജറനില് പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിട്ടുണത്ത്.  ഇതുസന്ധംബനനിച നടെപടെനി
കമങ്ങള സര്കക്ടോര് ആരന്ധംഭനിചനിട്ടുണത്ത്. 

  മളട്ടനിമശഡനിയ ഇ-കലണനിന്ധംഗത്ത്

73 (1885)  ശശ  .    സനി  .    ടകേ  .    ഹരശന്ദ്രന് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  അറനിവെനിടന  കകേന്ദ്രങ്ങളക്ടോയ  വെക്ടോയനശക്ടോലകേടള  മളട്ടനിമശഡനിയ  ഇ-
കലണനിന്ധംഗത്ത്  ടസനറുകേളക്ടോയനി  ഉയര്ത്തുവെക്ടോനുള്ള  ഏടതങ്കേനിലുന്ധം  പദ്ധതനികേള
സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ വെകുപ്പെനിടന പരനിഗണനയനിലുകണക്ടോ;

(ബനി) വെക്ടോയനശക്ടോലകേളനില് ഇനര്ടനറത്ത് സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം ഏര്ടപ്പെടുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി
സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ വെകുപ്പെനിടന കേശഴെനില് ഫണത്ത് ലഭദ്യമക്ടോക്കുനകണക്ടോ;  ഉടണങ്കേനില് ആയതത്ത്
ലഭദ്യമക്ടോകുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികമന്ധം വെനിശദശകേരനികക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ & ബനി) വെക്ടോയനശക്ടോലകേളുന്ധം ടടലബറനി കേഇൗണ്സനിലുന്ധം വെനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വെകുപ്പെനിന്
കേശഴെനിലക്ടോണത്ത്  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്നതത്ത്.   അതനിനക്ടോല്  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  വെകുപ്പെനിന്  കേശഴെനില്
പ്രകതദ്യകേ പദ്ധതനികേള നനിലവെനിലനില.

  മൂശക്ടോരനികകേക്ടോവെനില്  ശനില്പ ടടപതൃകേഗക്ടോമന്ധം

74  (1886)  ശശ  .    റനി  .    വെനി  .    രക്ടോകജഷത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിടല  കുഞനിമന്ധംഗലന്ധം  മൂശക്ടോരനികകേക്ടോവെനില്  ടവെങ്കേല  ശനില്പ
നനിര്മ്മക്ടോണവമക്ടോയനി ബനടപ്പെടുത്തനി ശനില്പ കപതൃകേ ഗക്ടോമമക്ടോയനി പ്രഖദ്യക്ടോപനിക്കുന്നതനിനത്ത്
കകേരള ലളനിതകേലക്ടോ അകക്ടോദമനി എടന്തെക്ടോടക നടെപടെനികേളക്ടോണത്ത് സസശകേരനിചനിട്ടുള്ളതത്ത്;
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(ബനി)  2016-17  വെര്ഷടത്ത  പുതുകനിയ  ബഡ്ജറനില്  കുഞനിമന്ധംഗലന്ധം  മൂശക്ടോരനി
കകേക്ടോവെനിലനിനത്ത്  അനുവെദനിച  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  സക്ടോപനങ്ങളക്കുള്ള  25 ലക്ഷന്ധം  രൂപയടടെ
പ്രകതദ്യകേ ധനസഹക്ടോയന്ധം  ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്  നടെപടെനി  സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം
നല്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) കകേരള  ലളനിതകേലക്ടോ  അകക്ടോദമനി  കുഞനിമന്ധംഗലന്ധം  മൂശക്ടോരനികകേക്ടോവെനിലനില്
2015  ടസപ്റന്ധംബര്  1  മുതല്  10  വെടര  ഒരു  ടവെങ്കേല  ശനില്പകേലക്ടോ  കേദ്യക്ടോമ്പത്ത്
സന്ധംഘടെനിപ്പെനിചനിട്ടുണത്ത്.  മൂശക്ടോരനി  കകേക്ടോവെനിലനിടന  ടടപതൃകേ  ഗക്ടോമമക്ടോയനി  പ്രഖദ്യക്ടോപനിക്കുന്നതത്ത്
സന്ധംബനനിചത്ത് തശരുമക്ടോനടമടുത്തനിട്ടനില.

(ബനി) 2016-17-ടല  പുതുകനിയ  ബഡ്ജറത്ത്  പ്രസന്ധംഗത്തനില്  കുഞനിമന്ധംഗലന്ധം
മൂശക്ടോരനി  കകേക്ടോവെനിലനിനക്ടോയനി  പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിട്ടുളള  25  ലക്ഷന്ധം  രൂപ,  നടെപടെനികേള
പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്ന മുറയത്ത് അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുളള നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.  

ടനയക്ടോറനിന്കേര കകേന്ദ്രശകേരനിചത്ത് സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ കകേന്ദ്രന്ധം
75  (1887) ശശ  .    ടകേ  .    ആന്സലന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനത്ത്

പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

ചരനിത്ര  പ്രക്ടോധനദ്യമുള്ള  ടനയക്ടോറനിന്കേര  കകേന്ദ്രശകേരനിചത്ത്  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  കകേന്ദ്രന്ധം
അനുവെദനികക്ടോന് ആവെശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ? 

ഉത്തരന്ധം
ടനയക്ടോറനിന്കേരയനില്  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  കകേന്ദ്രന്ധം  സക്ടോപനികണടമന്നക്ടോവെശദ്യടപ്പെട്ടത്ത്

സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ വെകുപ്പെനില് നനിലവെനില് നനിര്കദ്ദേശങ്ങടളക്ടോനന്ധം ലഭനിചനിട്ടനില.
 കേലക്ടോകേക്ടോരന്മക്ടോര്ടകതനിടരയളള ആകമണങ്ങള

76 (1888) ശശ  .   പുരുഷന് കേടെലുണനി :
ശശ  .   എന്ധം  .   മുകകേഷത്ത് :
ടപ്രക്ടോഫ  .  ടകേ  .  യ  .   അരുണന്  :
ശശ  .    കജക്ടോണ്  ടഫര്ണക്ടോണസത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്  പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം  നനിയമവന്ധം
സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സക്ടോഹനിതദ്യ  സൃഷ്ടനികയക്ടോ  കേലക്ടോസൃഷ്ടനികയക്ടോ  നടെത്തുന്നതനിടന്റ  കപരനില്
കേലക്ടോകേക്ടോരന്മക്ടോര്ടകതനിടര  വെനിവെനിധ  മതതശവ്രവെക്ടോദ  സന്ധംഘടെനകേളനില്  നനിനളള
ആകമണന്ധം വെര്ദ്ധനിച്ചു വെരുനകണക്ടോ; എങ്കേനില് ആയതത്ത് ഗഇൗരവെത്തനിടലടുത്തനിട്ടുകണക്ടോ;
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(ബനി)  ആവെനിഷ്ക്കക്ടോര  സസക്ടോതന്തെദ്യത്തനിടനതനിരക്ടോയ  മതമഇൗലനികേവെക്ടോദനികേളുടടെ
ആകമണടത്ത പ്രതനികരക്ടോധനികക്ടോന് നനിയമപരമക്ടോയന്ധം ജനകേശയമക്ടോയന്ധം എന്തു നടെപടെനികേള
സസശകേരനികക്ടോനുകദ്ദേശനിക്കുനടവെന്നത്ത് അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇത്തരന്ധം സന്ധംഭവെങ്ങള വെര്ദ്ധനിച്ചുവെരുന്ന സക്ടോഹചരദ്യത്തനില് സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്
ശക്തമക്ടോയ  അനവെനിശസക്ടോസ  നനിര്മ്മക്ടോര്ജ്ജന  നനിയമന്ധം  നടെപ്പെനിലക്ടോകക്ടോന്
നടെപടെനിടയടുക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) ഇത്തരന്ധം  സന്ധംഭവെങ്ങള  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.   ഇതു  സന്ധംബനനിച
പരക്ടോതനികേള ഉയര്ന വെരുന്ന മുറയത്ത് ഫലപ്രദമക്ടോയ ഇടെടപടെല് നടെത്തുന്നതക്ടോണത്ത്.

(ബനി) കേലക്ടോകേക്ടോരന്മക്ടോര്ക്കുന്ധം  ടപക്ടോതുജനങ്ങളക്കുമനിടെയനിലുളള  സഹകേരണവന്ധം
ആശയവെനിനനിമയവന്ധം  ടമചടപ്പെടുത്തുന്ന  തരത്തനില്  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  സക്ടോപനങ്ങടള
വെക്ടോര്ടത്തടുക്കുന്നതനിനുളള  ശമന്ധം  ഇഇൗ  സര്കക്ടോര്  തുടെര്ന  വെരനികേയക്ടോണത്ത്.
കേലക്ടോകേക്ടോരന്മക്ടോരുകടെയന്ധം  സക്ടോഹനിതദ്യകേക്ടോരന്മക്ടോരുകടെയന്ധം  സൃഷ്ടനിപരമക്ടോയ  സസക്ടോതനദ്യന്ധം
സന്ധംരക്ഷനികടപ്പെടുന്ധംവെനിധന്ധം  മതതശവ്രവെക്ടോദത്തനിടനതനിരക്ടോയനി  ശക്തമക്ടോയ  പ്രചക്ടോരണ
പരനിപക്ടോടെനികേള  സന്ധംഘടെനിപ്പെനിക്കുന്ധം.  ഇത്തരത്തനില്  ആവെനിഷ്കക്ടോര  സസക്ടോതനദ്യത്തനി
ടനതനിരക്ടോയ  മത  മഇൗലനികേവെക്ടോദനികേളുടടെ  ആകമണടത്ത  ഒരു  പരനിധനിവെടര
പ്രതനികരക്ടോധനികക്ടോന്  കേഴെനിയടമന്നക്ടോണത്ത്  സര്കക്ടോര്  പ്രതശക്ഷനിക്കുന്നതത്ത്.   ഇത്തരന്ധം
സന്ധംഭവെങ്ങളുടടെ  ആവെര്ത്തന  സസഭക്ടോവെന്ധം  കേണകനിടലടുത്തത്ത്  കേര്കശമക്ടോയ  നനിയമ
നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന്ധം ആകലക്ടോചനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.

(സനി) ഇത്തരന്ധം സന്ധംഭവെങ്ങളുടടെ  ആവെര്ത്തന സസഭക്ടോവെന്ധം  കേണകനിടലടുത്തത്ത്
നനിയമന്ധം ടകേക്ടോണ്ടുവെരുന്ന കേക്ടോരദ്യന്ധം പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.  

 അവെശ കേലക്ടോകേക്ടോരന്മക്ടോര്കത്ത് കക്ഷമടപന്ഷന്

77  (1889) ശശ  .    ടകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷത്ത്  കുമക്ടോര് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം
സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  അവെശകേലക്ടോകേക്ടോരന്മക്ടോര്കത്ത്  അനുവെദനിചനിട്ടുള്ള  കക്ഷമ
ടപന്ഷന് മുടെകന്ധം കൂടെക്ടോടത ലഭദ്യമക്ടോകുനകണക്ടോ;

(ബനി)  സര്കക്ടോര് അന്ധംഗശകേരനിചനിട്ടുള്ള അവെശ കേലക്ടോകേക്ടോരന്മക്ടോരുടടെ പട്ടനികേയനില്
ഉളടപ്പെട്ടനിട്ടനിലക്ടോത്ത  ചനില  പരമ്പരക്ടോഗത  കേലക്ടോകേക്ടോരന്മക്ടോടരക്കൂടെനി  ഉളടപ്പെടുത്തക്ടോനക്ടോയനി
എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം നടെപടെനിയകണക്ടോ; എങ്കേനില് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ? 
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ഉത്തരന്ധം

(എ) സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ വെകുപ്പെത്ത് ഡയറകര് മുകഖന നല്കേനി വെരുന്ന കേലക്ടോകേക്ടോര
ടപന്ഷന് 2016 ടസപ്റന്ധംബര് മക്ടോസന്ധം വെടര മുടെകന്ധം കൂടെക്ടോടത നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി) 2016-17  സക്ടോമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനിടല  പുതുകനിയ  ബഡ്ജറത്ത്
പ്രസന്ധംഗത്തനില്  ബഹ.  ധനകേക്ടോരദ്യ  മനനി  പടെയണനി,  ടതയന്ധം,  കമള  പ്രമക്ടോണനിമക്ടോര്
തുടെങ്ങനിയ കേലക്ടോകേക്ടോരന്മക്ടോര്കത്ത്  കേലക്ടോകേക്ടോര  ടപന്ഷന് അനുവെദനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്  എന്നത്ത്
പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിരുന.  നനിലവെനിടല ചട്ടത്തനില് ഉളടപ്പെട്ടനിട്ടനിലക്ടോത്ത കമള പ്രമക്ടോണനിമക്ടോര്കത്ത്
കേക്ടോലക്ടോകേക്ടോര ടപന്ഷന് അനുവെദനിക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന്ധം സര്കക്ടോര് പരനികശക്ടോധനിച്ചു വെരനികേയക്ടോണത്ത്.

  മനിനനി തനികയററുകേള

78  (1890) ശശ  .    രക്ടോജ  എബഹക്ടോന്ധം :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ഗക്ടോമങ്ങളനില് നല സനിനനിമയടടെ പ്രദര്ശനത്തനിനക്ടോയനി ചലചനിത്ര വെനികേസന
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷടന  കനതൃതസത്തനില്  മനിനനി  തശകയററുകേള  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനത്ത്
തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഏടതങ്കേനിലുന്ധം  സലങ്ങളനില്  ഇപ്രകേക്ടോരന്ധം  മനിനനി  തനികയററുകേള
നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനത്ത് ഉത്തരവെത്ത് പുറടപ്പെടുവെനിചനിട്ടുകണക്ടോ; എങ്കേനില് എവെനിടടെടയക്ടോടക;

(സനി)  ഇതനിനക്ടോയനി  ഗക്ടോമങ്ങള  ടതരടഞടുക്കുന്നതനിടന  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള
എടന്തെക്ടോടകയക്ടോണത്ത് എന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) ഗക്ടോമപ്രകദശങ്ങളനിലടെകന്ധം  തകദ്ദേശസസയന്ധംഭരണ  സക്ടോപനങ്ങള
തശകയറര്  സമുചയന്ധം  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനക്ടോവെശദ്യമക്ടോയ  സലന്ധം  ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്ന
യനിടെങ്ങളനില്  തശകയറര്  നനിര്മ്മനിക്കുന്ന  പദ്ധതനി  കകേരള  ചലചനിത്ര  വെനികേസന
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷടന പരനിഗണനയനിലുണത്ത്.

(ബനി) സല ലഭദ്യത പരനികശക്ടോധനിച്ചുവെരുന.

(സനി) സനിനനിമക്ടോ  തനികയറര്  നടെത്തനിപ്പെനിനത്ത്  അനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയ  എലക്ടോ
പ്രകദശങ്ങളുന്ധം വെനിശദമക്ടോയ സല പരനികശക്ടോധനയകശഷന്ധം പരനിഗണനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.
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  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ കക്ഷമനനിധനി

79(1891) ശശ  .    എന്ധം  .    രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോകസമുദക്ടോയകക്ഷമവന്ധം നനിയമവന്ധം സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേവന്ധം
പക്ടോര്ലടമനറനികേക്ടോരദ്യവന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ കക്ഷമനനിധനിയനില് ഏടതക്ടോടക വെനിഭക്ടോഗത്തനില്
ടപ്പെട്ടവെരക്ടോണത്ത് ഉളടപ്പെട്ടനിട്ടുളളടതന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പന്തെല് അലങ്കേക്ടോര കജക്ടോലനി ടചയ്യുന്ന വെനിഭക്ടോഗങ്ങടള കക്ഷമനനിധനിയനില്
ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുന്ധം  ഇവെരനില്നനിനന്ധം  കക്ഷമനനിധനിയനികലക്കുളള  വെനിഹനിതന്ധം
സസശകേരനികക്ടോന് കവെകുന്നടതന്തുടകേക്ടോടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) കകേരള സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ പ്രവെര്ത്തകേ കക്ഷമനനിധനി  ആകനിടല  2  (ഡനി)
നനിര്വെചനങ്ങളനില്  ഉളടപ്പെട്ടനിട്ടുളള  കേലക്ടോ  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  പ്രവെര്ത്തകേരക്ടോണത്ത്
കക്ഷമനനിധനിയടടെ  പരനിധനിയനില്  വെരുന്നതത്ത്.  ടെനി  നനിര്വെചനങ്ങള  പ്രകേക്ടോരന്ധം
സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ പ്രവെര്ത്തകേന് എന്നക്ടോല് സനിനനിമ, ഇലകകക്ടോണനികേത്ത് മക്ടോധദ്യമന്ധം, കകേബനിളുന്ധം
കകേബനിള  ശന്ധംഖലയനിലുന്ധം,  നക്ടോടെകേന്ധം,  സന്ധംഗശതന്ധം,  കേഥകേളനി,  ഗക്ടോനകമള,
അനുകേരണകേല, സക്ടോഹനിതദ്യന്ധം,  ചനിത്രരചന, ശനില്പകേല, നക്ടോടെന് കേലകേള, അനുഷക്ടോന
കേലകേള, ടസമനി കക്ടോസ്സനികല് കേലകേള, നക്ടോടെന് പക്ടോട്ടുകേള, കമകപ്പെത്ത്, വെക്ടോദദ്യ കേലകേള,
മക്ടോജനികേത്ത്,  സര്കസത്ത്,  മക്ടോര്ഗ്ഗന്ധംകേളനി,  ചവെനിട്ടു  നക്ടോടെകേന്ധം,  കേക്ടോര്ട്ടൂണ്,  കേഥക്ടോ  പ്രസന്ധംഗന്ധം,
പുരക്ടോണ  പക്ടോരക്ടോയണന്ധം,  ടടബബനിള  പക്ടോരക്ടോയണന്ധം,  ഖുറക്ടോന്  പക്ടോരക്ടോയണന്ധം,  മക്ടോപ്പെനിള
കേലകേള,  പന്തെല് അലങ്കേക്ടോരന്ധം,  ശബ്ദവന്ധംടവെളനിചവന്ധം,  വെസരൂപകേല്പന,  പരസദ്യകേല,
ടപയനിനനിന്ധംഗത്ത്,  കകേക്ടോന്ധംപനിയറനിന്ധംഗത്ത്,  കഫക്ടോകട്ടക്ടോഗക്ടോഫനി  എന്നശ  കമഖലകേളനിടല
ഏടതങ്കേനിലുന്ധം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ടത്ത്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  ഏടതക്ടോരക്ടോളുന്ധം
അടലങ്കേനില്  സന്ധംസക്ടോന  ടടലബറനി  കേഇൗണ്സനിലനിടന  അന്ധംഗശകേക്ടോരമുളള
ഗന്ഥശക്ടോലകേളനില്  ടടലകബറനിയന്  ആയനി  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  ഏടതക്ടോരക്ടോളുന്ധം
അടലങ്കേനില്  തടന  ഉപജശവെനത്തനിനക്ടോയനി  അങ്ങടനയളള  മകറടതങ്കേനിലുന്ധം
രൂപത്തനിലുളള  കേല,  സക്ടോഹനിതദ്യന്ധം,  സന്ധംസക്ടോരന്ധം,  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  പ്രഭക്ടോഷണന്ധം
അതുകപക്ടോടലയളള  മറ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ടത്ത്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
ഏടതക്ടോരക്ടോളുന്ധം  അടലങ്കേനില്  ഇഇൗ  ആകനിടന  ആവെശദ്യത്തനികലയക്ടോയനി  വെനിജക്ടോപനന്ധംമൂലന്ധം
സര്കക്ടോര്  പ്രഖദ്യക്ടോപനിക്കുന്ന  അങ്ങടനയളള  മറത്ത്  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  എന്നനിവെയനില്
ഏര്ടപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്നകതക്ടോ  ഏര്ടപ്പെട്ടനിരുന്നവെകരക്ടോ  ആയ  ഏടതക്ടോരക്ടോളുന്ധം
എന്നര്തമക്ടോകുന.
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(ബനി) കകേരള  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  പ്രവെര്ത്തകേ  കക്ഷമനനിധനി  ആകനില്  7-ാം
വെകുപ്പെനിടല  രണക്ടോന്ധം  കനിപ്ത  നനിബനന  പ്രകേക്ടോരന്ധം  അന്ധംഗതസത്തനിനക്ടോയനി  അകപക്ഷ
നല്കുന്ന  സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  പ്രവെര്ത്തകേന്  ആകനിടന  പരനിധനിയനില്ടപ്പെടുന്ന
സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  പ്രവെര്ത്തകേനക്ടോടണനളളതനിനത്ത്  ബനടപ്പെട്ട  അകക്ടോഡമനിയനില്
നനികന്നക്ടോ കടഡത്ത് കബക്ടോഡനിയനില് നനികന്നക്ടോ സര്കക്ടോര് അന്ധംഗശകേരനിചനിട്ടുളള മകറടതങ്കേനിലുന്ധം
സക്ടോപനത്തനില് നനികന്നക്ടോ ഒരു ശനിപക്ടോര്ശ സര്ട്ടനിഫനികറത്ത് കൂടെനി  ഹക്ടോജരക്ടോകകണതക്ടോണത്ത്.
ഇത്തരന്ധം  ശനിപക്ടോര്ശകേളനിലക്ടോടതയക്ടോണത്ത്  പന്തെല്  അലങ്കേക്ടോര  കമഖലയനില്  നനിനന്ധം
അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിട്ടുളളതത്ത്.   സക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  പ്രവെര്ത്തകേന്  ആടണനളള
ശനിപക്ടോര്ശകക്ടോയനി അകപക്ഷകേള സന്ധംഗശത നക്ടോടെകേ അകക്ടോഡമനികത്ത് അയചനിരുനടവെങ്കേനിലുന്ധം
ടെനി  സക്ടോപനന്ധം  ശനിപക്ടോര്ശയനിലക്ടോടത  മടെകനി  അയചനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.   അതനിനക്ടോല്,
കേലക്ടോസക്ടോന്ധംസക്ടോരനികേ  പ്രവെര്ത്തകേന്  എന്ന  ശനിപക്ടോര്ശയടടെ  അഭക്ടോവെത്തനില്  ടെനി
അകപക്ഷകേര്കത്ത് ഇതുവെടര കക്ഷമനനിധനിയനില് അന്ധംഗതസന്ധം നലനിയനിട്ടനില. 

  വെനന്ധം വെകുപ്പെത്ത് ആസക്ടോനടത്ത ഉകദദ്യക്ടോഗസര്

80 (1892) ശശ  .    എ  .    എന്  .    ഷന്ധംസശര് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  വെനന്ധം  വെകുപ്പെത്ത്  ആസക്ടോനത്തത്ത്  നനിലവെനില്  എത്ര  ഐ.എഫത്ത്.എസത്ത്.
ഉകദദ്യക്ടോഗസര് കജക്ടോലനിടചയ്യുനണത്ത്;  ഇവെരനില് എത്രകപര് വെനിജനിലന്സത്ത്,  വെകുപ്പെ ബ്ദുുതല
അകനസഷണന്ധം കനരനിടുനണത്ത്; പ്രസ്തുത ഉകദദ്യക്ടോഗസരുടടെ കപരത്ത്, നനിലവെനിടല തസനികേ
എന്നശ വെനിവെരങ്ങള ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  മുൻകേക്ടോലങ്ങളനിൽ  വെനിവെനിധതരന്ധം  അകനസഷണങ്ങൾ  കനരനിട്ട  കനക്ടോണ്  
ഐ. എഫത്ത്. എസത്ത്. കകേഡറനിലുള്ള എത്ര ഉകദദ്യക്ടോഗസര് വെനന്ധം വെകുപ്പെത്ത് ആസക്ടോനത്തത്ത്
കജക്ടോലനി  ടചയ്യുനണത്ത്;  ഇവെരുടടെ  കപരത്ത്,  തസനികേ  എന്നനിവെയടടെ  വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം
ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)   വെനന്ധം  വെകുപ്പെത്ത്  ആസക്ടോനത്തത്ത്  14  ടഎ.എഫത്ത്.എസത്ത്  ഉകദദ്യക്ടോഗസര്
കജക്ടോലനി  ടചയ്യുനണത്ത്.   കൂടെക്ടോടത  വെനന്ധം  വെകുപ്പെത്ത്  ആസക്ടോനത്തനിനത്ത്  ടവെളനിയനില്
ലക്ടോവെണമുളള  3  ടഎ.എഫത്ത്.എസത്ത്  ഉകദദ്യക്ടോഗസര്  വെകുപ്പെക്ടോസക്ടോനടത്ത  3
തസനികേകേളനില്  പൂര്ണ  അധനികേ  ചുമതലയനില്  കസവെനന്ധം  അനുഷനിക്കുനണത്ത്.
ഇവെരനില്  രണത്ത് ടഎ.എഫത്ത്.എസത്ത് ഉകദദ്യക്ടോഗസര് വെനിജനിലന്സത്ത് കകേസത്ത് കനരനിടുനണത്ത്.
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അഡശഷണല്  പ്രനിന്സനിപ്പെല്  ചശഫത്ത്  കഫക്ടോറസത്ത്  കേണ്സര്കവെററുടടെ
 (ബകയക്ടോടടഡകവെഴനിറനി  ടസല്)  പൂര്ണ  അധനികേ  ചുമതല  വെഹനിക്കുന്ന  ചശഫത്ത്
കഫക്ടോറസത്ത്  കേണ്സര്കവെറര്,  കഡക്ടോ.  അമനിതത്ത്  മലനികേത്ത്  ആണത്ത്  വെനിജനിലന്സത്ത്  കകേസത്ത്
കനരനിടുന്ന ഒരു ടഎ.എഫത്ത്.എസത്ത്. ഉകദദ്യക്ടോഗസന്.

ചശഫത്ത്  കഫക്ടോറസത്ത്  കേണ്സര്കവെറര്  (വെര്കനിന്ധംഗത്ത്  പക്ടോന്  &  റനിസര്ചത്ത്)
തസനികേയടടെ  പൂര്ണ അധനികേ ചുമതല വെഹനിക്കുന്ന അഡശഷണല് പ്രനിന്സനിപ്പെല്
ചശഫത്ത്  കഫക്ടോറസത്ത്  കേണ്സര്കവെറര്,  ശശ.  എസത്ത്.  കഗക്ടോപക്ടോലകൃഷ്ണന്  ആണത്ത്
വെനിജനിലന്സത്ത് കകേസത്ത് കനരനിടുന്ന രണക്ടോമടത്ത ടഎ.എഫത്ത്.എസത്ത്. ഉകദദ്യക്ടോഗസന്.

(ബനി)  വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം ചുവെടടെ കചര്ക്കുന.

കപരത്ത് തസനികേ

ശശ. എന്. ടെനി. സക്ടോജന് ടഡപബട്ടനി കഫക്ടോറസത്ത് കേണ്സര്കവെറര് (SF)

ശശ. ഡനി. രതശഷത്ത് ടഡപബട്ടനി കഫക്ടോറസത്ത് കേണ്സര്കവെറര് (IHRD)

ശശ. എന്ധം. ഉണനികൃഷ്ണന് ടഡപബട്ടനി കഫക്ടോറസത്ത് കേണ്സര്കവെറര് 
(E &TW)

ശശ. എസത്ത്. വെനികനക്ടോദത്ത്        ടഡപബട്ടനി കഫക്ടോറസത്ത് കേണ്സര്കവെറര് (E &TW)

ശശ. ടകേ. ടഎ. പ്രദശപത്ത് കുമക്ടോര് ടഡപബട്ടനി കഫക്ടോറസത്ത് കേണ്സര്കവെറര് (WL)

 വെനന്ധം വെകുപ്പെത്ത് ആസക്ടോനത്തത്ത് വെര്കനിന്ധംഗത്ത് അകറഞത്ത്ടമനനില് കജക്ടോലനി ടചയ്യുന്ന
ഉകദദ്യക്ടോഗസര്

81(1893)  ശശ  .    എ  .    എന്  .    ഷന്ധംസശര് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്  വെനവന്ധം
മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) വെനന്ധം വെകുപ്പെത്ത് ആസക്ടോനത്തത്ത് വെര്കനിന്ധംഗത്ത് അകറഞത്ത്ടമനനില് എത്ര ഉകദദ്യക്ടോഗസര്
കജക്ടോലനി ടചയ്യുനണത്ത്;

(ബനി)  ഇഇൗ ഉകദദ്യക്ടോഗസരുടടെ വെനിവെരങ്ങള കപരത്ത്,  തസനികേ,  ലശന് നനിലനനില്ക്കുന്ന
ഓഫശസത്ത് എന്നശ തരത്തനില് ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  വെര്കനിന്ധംഗത്ത്  അകറഞത്ത്ടമന്റനില്  വെനന്ധം  വെകുപ്പെത്ത്  ആസക്ടോനത്തത്ത്  കജക്ടോലനി
ടചയ്യുന്നവെടര തനിരനിടകേ അയയക്ടോന് തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുകണക്ടോ? 
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ഉത്തരന്ധം

(എ)  വെനന്ധം വെകുപ്പെത്ത് ആസക്ടോനത്തത്ത് വെര്കനിന്ധംഗത്ത് അകറഞത്ത്ടമനനില്  8  ഉകദദ്യക്ടോഗസര്
കജക്ടോലനി ടചയ്തുവെരുന.

(ബനി)  വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം അനുബനമക്ടോയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)   നനിലവെനില്  ഇഇൗ  ഉകദദ്യക്ടോഗസടര  തനിരനിടകേ  അയയക്ടോന്  തശരുമക്ടോനന്ധം
എടുത്തനിട്ടനില.

 വെനന്ധം ഒഇൗഷധ സസദ്യങ്ങള കേണല്കക്ടോടുകേള എന്നനിവെയടടെ പരനിപക്ടോലനന്ധം

82 (1894)   ശശ  .   ചനിറയന്ധം കഗക്ടോപകുമക്ടോര് : 
ശശ  .   ജനി  .   എസത്ത്  .   ജയലക്ടോല് : 
ശശ  .   ഇ  .   ടെനി  .   കടെസണ് മക്ടോസര് : 
ശശമതനി സനി  .   ടകേ  .   ആശ : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് വെനവന്ധം

മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:
(എ)  നശനിപ്പെനികടപ്പെട്ട വെനത്തനിനുപകേരന്ധം വെനന്ധം വെചത്ത് പനിടെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി

പദ്ധതനിയകണക്ടോ; വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;
(ബനി) ഔഷധ സസദ്യങ്ങള ഉളടപ്പെടടെയള്ള തടെനി ഇതര വെന ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുടടെ

വെനികേസനത്തനിനത്ത്  എടന്തെക്ടോടക  നടെപടെനികേളക്ടോണത്ത്  സസശകേരനിച്ചുവെരുന്നടതന്നത്ത്
വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  കേണല്  കേക്ടോടുകേടള  നക്ടോശത്തനില്നനിനന്ധം  സന്ധംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനത്ത്
എടന്തെക്ടോടക പദ്ധതനികേളക്ടോണത്ത് നനിലവെനിലുള്ളടതന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)   നക്ടോകശക്ടോന്മുഖമക്ടോയ  വെനങ്ങടള  പുനരുല്പ്പെക്ടോദനന്ധം  നടെത്തുന്നതനിനുളള
പദ്ധതനി (Regeneration of Denuded Forests) യക്ടോണത്ത് നനിലവെനിലുളളതത്ത്.  നക്ടോകശക്ടോന്
മുഖമക്ടോയ വെനങ്ങള ടമചടപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്  100.00  ലക്ഷന്ധം
രൂപയക്ടോണത്ത് തന്വെര്ഷന്ധം ബഡ്ജറനില് വെകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതത്ത്.   600  ടഹകര്
പ്രകദശത്തത്ത്  നക്ടോകശക്ടോന്മുഖമക്ടോയ വെനങ്ങള ടമചടപ്പെടുത്തുകേയന്ധം മുന് വെര്ഷങ്ങളനില്
വെചത്ത് പനിടെനിപ്പെനിചനിട്ടുളള 3000 ടഹകര് പ്രകദശടത്ത ടടതകേള  സന്ധംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുമക്ടോണത്ത്
ലക്ഷദ്യമനിട്ടനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  മുന്കേക്ടോലങ്ങളനില് വെനിവെനിധ പദ്ധതനികേളനില്ടപ്പെടുത്തനി നക്ടോകശക്ടോന്
മുഖമക്ടോയ  വെനങ്ങളനില്  പുനരുല്പ്പെക്ടോദനത്തനിനത്ത്  നടെപടെനി  സസശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.
വെനസന്ധംരക്ഷണ സമനിതനികേടള ഇഇൗ പ്രവെര്ത്തനികേളകത്ത് പങ്കേക്ടോളനികേളക്ടോക്കുനണത്ത്.

* ടടലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്.
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(ബനി)  ഒഇൗഷധസസദ്യങ്ങള ഉളടപ്പെടടെയളള തടെനി ഇതര വെനഉല്പ്പെന്നങ്ങളുടടെ
വെനികേസനത്തനിനത്ത് 195.00 ലക്ഷന്ധം രൂപയക്ടോണത്ത് ബഡ്ജറനില്  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളളതത്ത്.
തടെനിയനിതര വെനഉല്പ്പെന്നങ്ങളക്ടോയ ഇഇൗറ,  മുള,  ഒഇൗഷധസസദ്യങ്ങള മുതലക്ടോയവെ നട്ടത്ത്
വെളര്ത്തുകേയന്ധം  പരനിപക്ടോലനിക്കുകേയമക്ടോണത്ത്  ലക്ഷദ്യമനിട്ടനിരനിക്കുന്നതത്ത്.   വെനസന്ധംരക്ഷണ
സമനിതനിയടടെയന്ധം  ഇകകക്ടോ  ടഡവെലപ്ടമനത്ത്  കേമ്മനിറനികേളുടടെയന്ധം
സഹകേരണകത്തക്ടോടുകൂടെനി  ആദനിവെക്ടോസനികേളകത്ത്  ശക്ടോസശയമക്ടോയ  വെന  വെനിഭവെ
കശഖരണവന്ധം സന്ധംസരണവന്ധം നടെത്തുന്നതനിനുളള പരനിശശലനന്ധം,  ഒഇൗഷധസസദ്യങ്ങള
വെളരുന്ന  പ്രകദശങ്ങള  സന്ധംരക്ഷനികല്,  തടെനിയനിതര  വെനവെനിഭവെ  കതക്ടോട്ടങ്ങള
പരനിപക്ടോലനികല് എന്നനിവെ വെനിഭക്ടോവെന ടചയത്ത് തുടെര് നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവെരുനണത്ത്.

ഇഇൗ  വെര്ഷന്ധം  275  ടഹകര്  പ്രകദശത്തത്ത്  പുതുതക്ടോയനി  തടെനിയനിതര
വെനവെനിഭവെങ്ങളുന്ധം  ഒഇൗഷധസസദ്യങ്ങളുന്ധം  വെച്ചുപനിടെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  മുന്വെര്ഷങ്ങളനില്
വെച്ചു  പനിടെനിപ്പെനിച  1250  ടഹകര്  പ്രകദശടത്ത  കതക്ടോട്ടങ്ങള  പരനിപക്ടോലനിക്കുന്നതനിനുന്ധം
പദ്ധതനി ലക്ഷദ്യമനിടുന.

(സനി)   കേണല്കക്ടോടുകേടള  സന്ധംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  നനിലവെനില്  വെനിവെനിധ
പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലക്ടോകനി  വെരുനണത്ത്.   ഇതനില് പ്രധക്ടോനമക്ടോയനി  കേണല്കക്ടോടുകേള
സന്ധംരക്ഷനിക്കുന്ന സല ഉടെമസര്കത്ത് കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനടമന്ന നനിലയത്ത് ഒരു ഏകറനിനത്ത്
4000 രൂപ എന്ന കതക്ടോതനില് ധനസഹക്ടോയന്ധം നല്കുന്ന പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോകനിവെരുന.
കേണല്പ്രകദശങ്ങളനില്  ടപക്ടോതുജനങ്ങളക്കുന്ധം  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുന്ധം  കബക്ടോധവെത്കരണ
കക്ടോസ്സുകേള  നടെത്തനിവെരുനണത്ത്.   അനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയ  സലങ്ങളനില്   കേണല്ടടതകേള
വെച്ചുപനിടെനിപ്പെനിക്കുനണത്ത്.   കേണല്കക്ടോടുകേളനില് അടെനിഞ്ഞുകൂടുന്നതുന്ധം അവെയടടെ  നനിലനില്പ്പെനിനത്ത്
ഭശഷണനി  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതുമക്ടോയ  ഖരമക്ടോലനിനദ്യങ്ങളുടടെ  നനിര്മക്ടോര്ജ്ജന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുന്ധം
നടെപ്പെക്ടോകനിവെരുന.  കൂടെക്ടോടത  കേണല്കക്ടോടുകേളുടടെ  നശശകേരണന്ധം  തടെയന്നതനിനത്ത്  സര്കക്ടോര്
ഉടെമസതയനിലുളള കേണല്കക്ടോടുകേടള റനിസര്വെത്ത് വെനമക്ടോകനി സന്ധംരക്ഷനിച്ചുവെരുനണത്ത്.

 ഭൂമനി വെനിട്ടുകേനിട്ടക്ടോന് നടെപടെനി
83  (1895) ശശ  .    കജക്ടോര്ജത്ത്  എന്ധം  .    കതക്ടോമസത്ത് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:
(എ)  വെനിലടകേക്ടോടുത്തു  വെക്ടോങ്ങനിയ  ഭൂമനി  വെനന്ധം  വെകുപ്പെനില്നനിനന്ധം  വെനിട്ടുകേനിട്ടണടമന്നത്ത്

ആവെശദ്യടപ്പെട്ടത്ത്  ശശ.  കതക്ടോമസത്ത്  വെള്ളനികക്ടോട്ടനില്,  കൂകരക്ടോട്ടുപക്ടോറ  എന്നയക്ടോളുടടെ  അകപക്ഷ
ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  എങ്കേനില്  ഭൂമനി  വെനിട്ടുനല്കുന്നതനിനത്ത്  എന്തു  തടെസ്സങ്ങളക്ടോണുള്ളടതന്നത്ത്
വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  തടെസ്സങ്ങള  ഒഴെനിവെക്ടോകനി  അര്ഹമക്ടോയ  ഭൂമനി  വെനിട്ടുനല്കുന്നതനിനത്ത്
നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ? 
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ഉത്തരന്ധം

(എ)  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി) ശശ. വെളളനികക്ടോട്ടനില് കതക്ടോമസത്ത് എന്നയക്ടോള അവെകേക്ടോശവെക്ടോദന്ധം ഉന്നയനിക്കുന്ന

സലന്ധം തക്ടോമരകശരനി ടറയ്ഞനില്  എടെത്തറ ടസക്ഷനനില് മശന്മുട്ടനി ബശറനില്ടപ്പെട്ടതുന്ധം

വെനി.എഫത്ത്.സനി. ടഎറന്ധം  നമ്പര് 125-ല് കകേക്ടോടെകഞരനി വെനികലജനില് റനി.സ.15/1 ല്ടപ്പെട്ടതു

മക്ടോയ  വെനഭൂമനിയക്ടോണത്ത്.  ടെനി   സലന്ധം  10-5-1971  മുതല് കകേരള ടടപ്രവെറത്ത്  കഫക്ടോറസത്ത്

(ടവെസനിന്ധംഗത്ത് & അടടസന്ടമനത്ത്) ആകത്ത് 1971 ടസക്ഷന് 3 പ്രകേക്ടോരന്ധം   സര്കക്ടോരനില്

നനിക്ഷനിപ്തമക്ടോയതുന്ധം  സര്കവ  ഡശമക്ടോര്കകഷന്  കേഴെനിഞത്ത്  ജണ  ടകേട്ടനി  സന്ധംരക്ഷനിച്ചു

വെരുന്നതുമക്ടോയ വെനഭൂമനിയക്ടോണത്ത്.

(സനി)  കമല് സലന്ധം സര്കക്ടോര് ഉടെമസതയനിലുളള വെനഭൂമനി ആയതനിനക്ടോല്

അകപക്ഷകേനത്ത് വെനിട്ടു നല്കേക്ടോന് നനിര്വക്ടോഹമനില.

പുതനിയ കഫക്ടോറസത്ത് കസഷനുകേള

84 (1896)   ശശ  .    ടകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദക്ടോസത്ത് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  പുതനിയ  കഫക്ടോറസത്ത്  കസഷനുകേള  അനുവെദനിക്കുന്നതത്ത്  സന്ധംബനനിചത്ത്

തശരുമക്ടോനന്ധം ടടകേടകക്ടോണനിട്ടുകണക്ടോ; ഉടണങ്കേനില് വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം നല്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  കകേക്ടോങ്ങക്ടോടെത്ത്  മണ്ഡലത്തനില്നനിനന്ധം  ഇകക്ടോരദ്യത്തനില്  ലഭനിച  അകപക്ഷ

പരനിഗണനിചത്ത് കഫക്ടോറസത്ത് കസഷന് അനുവെദനിക്കുന്നതനിനത്ത് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)   പുതനിയ  കഫക്ടോറസത്ത്  കസഷനുകേള  അനുവെദനിക്കുന്നതത്ത്  സന്ധംബനനിചത്ത്

തശരുമക്ടോനന്ധം ടടകേടകക്ടോണനിട്ടനില.

(ബനി)  കേരനിമ്പ ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനിടല ഇടെകുര്ശനി കകേന്ദ്രശകേരനിചത്ത് ഒരു കഫക്ടോറസത്ത്

കസഷന് അനുവെദനിചത്ത് നല്കേണടമന്നത്ത് കകേക്ടോങ്ങക്ടോടെത്ത് എന്ധം.എല്.എ. അകപക്ഷനിചനിട്ടുണത്ത്.

ഇകക്ടോരദ്യന്ധം സര്കക്ടോര് പരനികശക്ടോധനിചത്ത് തശരുമക്ടോനടമടുക്കുന്നതക്ടോണത്ത്. 



അനുബനന്ധം 166

 കദശശയ വെനവെല്കരണ പദ്ധതനി

85 (1897)    ശശ  .   എന്ധം  .   സസരക്ടോജത്ത്   :
ശശ  .   ആര്  .   രക്ടോകജഷത്ത്   :
ടപ്രക്ടോഫ  .   ടകേ  .   യ  .   അരുണന്   :
ശശ  .    എ  .    പ്രദശപ്കുമക്ടോര്  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് കദശശയ വെനവെല്കരണ പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദ്ധതനിയടടെ ലക്ഷദ്യങ്ങള എടന്തെക്ടോടകയക്ടോടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  കദശശയ  വെനവെല്കരണ  പദ്ധതനിയനിന്കേശഴെനില്  ഏടറടുക്കുന്ന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള എടന്തെക്ടോടകയക്ടോടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് കദശശയ വെനവെല്കരണപദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയനിട്ടുണത്ത്.
2002-03  സക്ടോമ്പത്തനികേ വെര്ഷന്ധം മുതല് സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് ഇഇൗ പദ്ധതനി നടെപ്പെക്ടോകനി
വെരുന.

(ബനി)   ഇന്ഡദ്യയനിടല  പ്രക്ഷശണ  വെനങ്ങടള  പരനികപക്ടോഷനിപ്പെനിക്കുകേ  എന്ന
ലക്ഷദ്യന്ധം വെച്ചുടകേക്ടോണത്ത്  വെനിഭക്ടോവെന ടചയനിട്ടുളള പദ്ധതനിയക്ടോണനിതത്ത്.   പങ്കേക്ടോളനിത്ത വെന
പരനിപക്ടോലന  പദ്ധതനിയടടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണത്ത്  ഇഇൗ  പദ്ധതനി  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്
നടെപ്പെക്ടോകനിവെരുന്നതത്ത്.  കഫക്ടോറസത്ത് ഡവെലപ്പെത്ത്ടമനത്ത് ഏജന്സനികേളക്കു കേശഴെനില് വെരുന്ന
പങ്കേക്ടോളനിത്ത  വെനപരനിപക്ടോലന  സക്ടോപനങ്ങളക്ടോയ  വെന  സന്ധംരക്ഷണ  സമനിതനികേള,
ഇകകക്ടോ-ടഡവെലപ്പെത്ത്ടമനത്ത്  കേമ്മനിറനികേള  എന്നനിവെ  വെഴെനിയക്ടോണത്ത്  കകേരളത്തനില്  ഇഇൗ
പദ്ധതനി  നടെപ്പെക്ടോകനി  വെരുന്നതത്ത്.  പങ്കേക്ടോളനിത്ത  വെന  പരനിപക്ടോലനവന്ധം  അതുവെഴെനി
ആദനിവെക്ടോസനികേള  ഉളടപ്പെടടെയളള  വെനക്ടോശനിത  സമൂഹത്തനിടന  ജശവെകനക്ടോപക്ടോധനി
വെര്ദ്ധനവമക്ടോണത്ത്  ഇഇൗ  പദ്ധതനിടകേക്ടോണത്ത്  ലക്ഷദ്യമനിട്ടനിട്ടുളളതത്ത്.  ഇതനിടന  പ്രധക്ടോന
ലക്ഷദ്യങ്ങള തക്ടോടഴെപ്പെറയന:

1.  വെനങ്ങളുടടെ സുസനിര പരനിപക്ടോലനന്ധം.

2.  രക്ടോജദ്യടത്ത വെനവെനിസ്തൃതനി വെര്ദ്ധനിപ്പെനികല്.

3.  വെനക്ടോശനിത സമൂഹത്തനിടന ജശവെകനക്ടോപക്ടോധനി ടമചടപ്പെടുത്തല്.
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(സനി) കദശശയ വെനവെല്കരണ പദ്ധതനിയനിന് കേശഴെനില് നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്ന വെനിവെനിധ
വെനവെല്കരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള തക്ടോടഴെപ്പെറയന.

1.  വെനങ്ങളുടടെ സസക്ടോഭക്ടോവെനികേ പുനരുജ്ജശവെനടത്ത സഹക്ടോയനികല്  
([ Assisted Natural Regeneration [ANR])

2.  കൃത്രനിമ വെനവെല്കരണന്ധം ([Artificial Regeneration (AR])

3.  മുളന്ധംകേക്ടോടുകേളുടടെ പുനരുജ്ജശവെനന്ധം ([Restoration of Bamboo])

4. ചൂരല് കേക്ടോടുകേളുടടെ പുനരുജ്ജശവെനന്ധം ([Restoration of Cane])

5. കമചനില്പ്പുറന്ധം വെനികേസനന്ധം  ([Pasture Development (PD)])

6. തടെനിയനിതര മൂലദ്യമുളളതുന്ധം ഒഇൗഷധ ഗുണമുളളതുമക്ടോയ വൃക്ഷങ്ങടള 
നട്ടുവെളര്ത്തല്  (Mixed Plantation of Trees having MFP 
and Medicinal Value)

7.  ബഹവെര്ഷനി ഒഇൗഷധ സസദ്യ പുനരുജ്ജശവെനന്ധം (Regeneration 
of Perennial Herbs & Shrubs ofMedicinal Plants).

ഇഇൗ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങകളക്ടോടടെക്ടോപ്പെന്ധം  മണത്ത്-ജല  സന്ധംരക്ഷണന്ധം,  വെനക്ടോശനിത
സമൂഹത്തനില്,  വെനടത്തയന്ധം  വെന  സന്ധംരക്ഷണ പരനിപക്ടോലന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങടളയന്ധം
വെനകശക്ടോഷണടത്തയന്ധം  വെനക്ടോശനിതതസന്ധം  കുറയന്നതനിടന  പ്രക്ടോധക്ടോനദ്യടത്തയന്ധം
സന്ധംബനനിചത്ത്  അവെകബക്ടോധന്ധം  സൃഷ്ടനികക്ടോനുളള  പരനിപക്ടോടെനികേള  സന്ധംഘടെനിപ്പെനികല്
തുടെങ്ങനിയവെ  കദശശയ  വെനവെല്കരണ  പരനിപക്ടോടെനിവെഴെനി  നടെപ്പെക്ടോക്കുന.  കദശശയ
വെനവെല്കരണ  പദ്ധതനി  നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിലൂടടെ  സ്കൂള,  കേമ്മബണനിറനി  ഹക്ടോള,
അന്ധംഗന്വെക്ടോടെനി,  ഗതക്ടോഗത  സഇൗകേരദ്യങ്ങള  തുടെങ്ങനിയ  സക്ടോമൂഹനികേ  ആസനികേള
ഉണക്ടോക്കുന്നതനിനുളള  ധന  സഹക്ടോയവന്ധം  കദശശയ  വെനവെല്കരണ  പരനിപക്ടോടെനിയടടെ
എന്ടനി കപക്ടോയനിനത്ത് ആകനിവെനിറനി  (EPA)  വെഴെനി വെനക്ടോശനിത സമൂഹത്തനിനത്ത് ലഭനിക്കുന്ന
മടറക്ടോരു പ്രധക്ടോന കനട്ടമക്ടോണത്ത്.  

കതകത്ത് പക്ടോകനഷനുകേള
86  (1898) ശശ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:
(എ)  കകേരളത്തനില്  നനിലവെനില്  ഏടതക്ടോടക  സലങ്ങളനില്  കതകത്ത്

പക്ടോകനഷനുകേള ഉണത്ത്; വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;
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(ബനി)  വെളര്ച  എത്തനി  മുറനികക്ടോന്  പക്ടോകേമക്ടോയ  കതകത്ത്  പക്ടോകനഷനുകേള
എത്രടയണന്ധം കകേരളത്തനില് നനിലവെനില് ഉടണനന്ധം ഇതത്ത് എവെനിടടെടയക്ടോടകടയനന്ധം
വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഈ കൂപ്പുകേള മുറനിയന്നതനിനക്ടോയനി ടടെണര് നടെപടെനികേള ആയനിട്ടുകണക്ടോ;
വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  വെളര്ചടയത്തനിയ  കൂപ്പുകേളനിടല  എത്ര  കതകത്ത്  വെശതന്ധം  മുറനിക്കുവെക്ടോന്
പക്ടോകേമക്ടോയനിട്ടുടണന്നത്ത് ഓകരക്ടോസലടത്തയന്ധം എണന്ധം കേണകക്ടോകനി വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)   കകേരളത്തനില്  നനിലവെനില്  വെനന്ധം  വെകുപ്പെനിടന  കേശഴെനില്  തക്ടോടഴെപ്പെറയന്ന
ഡനിവെനിഷനുകേളനിലക്ടോണത്ത് കതകത്ത് പക്ടോകനഷനുകേള ഉള്ളതത്ത്.

ടടെറനികറക്ടോറനിയല്  ഡനിവെനിഷന്:  തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം  ടതന്മല,  പുനലൂര്,
അചന്കകേക്ടോവെനില്,  റക്ടോന്നനി,  കകേക്ടോന്നനി,  കകേക്ടോട്ടയന്ധം,  മൂന്നക്ടോര്,  കകേക്ടോതമന്ധംഗലന്ധം,  മലയക്ടോറ്റൂര്,
വെക്ടോഴെചക്ടോല്,  ചക്ടോലക്കുടെനി,  തൃശ്ശൂര്, ടനന്മക്ടോറ, പക്ടോലകക്ടോടെത്ത്,  മണക്ടോര്കക്ടോടെത്ത്,  നനിലമ്പൂര് സഇൗത്തത്ത്,
നനിലമ്പൂര് കനക്ടോര്ത്തത്ത്,  കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത്,  വെയനക്ടോടെത്ത്  സഇൗത്തത്ത്,  വെയനക്ടോടെത്ത്  കനക്ടോര്ത്തത്ത്,  കേണ്ണൂര്,
കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത്.

ടടവെല്ഡത്ത്  ടടലഫത്ത്  ഡനിവെനിഷന്  :-  തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം,  പശചനി,  പറമ്പനിക്കുളന്ധം,
ടടസലനത്ത് വെക്ടോലനി, വെയനക്ടോടെത്ത്, ആറളന്ധം.

കസക്ടോഷദ്യല് കഫക്ടോറസ്ട്രേനി ഡനിവെനിഷന്:- എന്.എസത്ത്.സനി. കേക്ടോലടെനി

ടെനിമ്പര് ടസയനില്സത്ത് ഡനിവെനിഷന്  :- ടപരുമ്പക്ടോവൂര്

(ബനി)   വെളര്ച എത്തനി മുറനികക്ടോന് പക്ടോകേമക്ടോയ  122  കതകത്ത്  പക്ടോകനഷനുകേളക്ടോണത്ത്
നനിലവെനില്  കകേരളത്തനിലുളളതത്ത്.  ഇവെ  എവെനിടടെടയക്ടോടകടയന്നതത്ത്  സന്ധംബനനിച  വെനിവെരന്ധം
അനുബനമക്ടോയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  ടടഹകറഞത്ത്  സര്കനിളനിനു  കേശഴെനില്  കകേക്ടോട്ടയന്ധം  ഡനിവെനിഷനനിടല
1950-കേക്ടോളടകേട്ടനി,  1951-കേക്ടോളടകേട്ടനി  എന്നശ  കതകത്ത്  കതക്ടോട്ടങ്ങള  മുറനിക്കുന്നതനിനുന്ധം
ഇഇൗകസണ്  സര്കനിളനികലയന്ധം  ടസന്ടല്,  കനക്ടോര്കത്തണ്  സര്കനിളനികലയന്ധം  കൂപ്പുകേള
മുറനിക്കുന്നതനിനക്ടോയളള ടടെന്ഡര് നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവെരുന.

* ടടലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്.
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സകതണ്  സര്കനിളനിടന  കേശഴെനില്  റക്ടോന്നനി,  കകേക്ടോന്നനി,  പുനലൂര്  ഡനിവെനിഷനുകേളനില്
അന്തെനിമ  ടവെട്ടനിനുളള  ടടെന്ഡര്  നനിലവെനിലനില.  ടതന്മല,  അചന്കകേക്ടോവെനില്
ഡനിവെനിഷനുകേളനില്  കൂപ്പുകേള  വെകുപ്പുതലത്തനില്  കേണ്വെശനര്  വെദ്യവെസയനില്
പൂര്ത്തനിയക്ടോകക്ടോനുളള  അനുവെക്ടോദന്ധം  ടകേക്ടോടുത്തനിട്ടുണത്ത്.   തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം  ഡനിവെനിഷനനില്
കൂപ്പുകേള  മുറനിക്കുന്നതനിനക്ടോയളള  ടടെന്ഡര്  നടെപടെനികേളുടടെ  പ്രക്ടോരന്ധംഭപ്രവെര്ത്തനങ്ങള
പുകരക്ടോഗമനിച്ചു വെരുന.

(ഡനി)  ടടഹകറഞത്ത്  സര്കനിളനിനു  കേശഴെനില്  കകേക്ടോട്ടയന്ധം  ഡനിവെനിഷനനില്
2 കതകത്ത് കതക്ടോട്ടങ്ങളനില്നനിന്നത്ത് മുറനിക്കുവെക്ടോന് പക്ടോകേമക്ടോയ കതകത്ത് മരങ്ങളുടടെ എണന്ധം 3,746
ആണത്ത്.

ഇഇൗകസണ്  സര്കനിളനിടല  ടനന്മക്ടോറ  ഡനിവെനിഷനനിടല  തനിരുവെക്ടോഴെനികയക്ടോടെത്ത്,
മണക്ടോര്കക്ടോടെത്ത് ഡനിവെനിഷനനിടല ടപക്ടോട്ടനികല്,  പക്ടോണകക്ടോടെന് പക്ടോലകക്ടോടെത്ത് ഡനിവെഷനനിടല
ഒലവെകകക്ടോടെത്ത്,  എലനിവെക്ടോല്   എന്നശ  പക്ടോകനഷനുകേളനില്  നനിന്നക്ടോയനി  4,920 മരങ്ങള
മുറനിക്കുവെക്ടോനുണത്ത്.   അവെകശഷനിക്കുന്ന  കതക്ടോട്ടങ്ങളനിടല  മരങ്ങള  വെര്കനിന്ധംഗത്ത്  പക്ടോന്
അനുസരനിചത്ത് മക്ടോര്കത്ത് ടചയക്ടോനുളള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവെരുന.

കനക്ടോര്കത്തണ്  സര്കനിളനിടല  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത്  ഡനിവെനിഷനനിടല  1956  പരപ്പെ
കതകത്ത് കതക്ടോട്ടത്തനില് നനിന്നത്ത് 5,782 കതകത്ത് മരങ്ങള മുറനികക്ടോന് പക്ടോകേമക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.

ടസന്ടല്  സര്കനിളനിടല  വെനിവെനിധ  ഡനിവെനിഷനുകേളനിടല  മുറനിക്കുവെക്ടോനുളള
കതക്കുകേളുടടെ എണന്ധം തനിട്ടടപ്പെടുത്തനിവെരുന.

സകതണ്  സര്കനിളനിടല  റക്ടോന്നനി  ഡനിവെനിഷനനില്  6  കൂപ്പുകേളനിലക്ടോയനി  പൂര്ണ
വെളര്ചടയത്തനിയ  62,000  കതക്കുകേള  മുറനിക്കുവെക്ടോന്  പക്ടോകേമക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.  കകേക്ടോന്നനി
ഡനിവെനിഷനനിടല കകേക്ടോന്നനി, നടുവെത്തുമൂഴെനി ടറയനിഞ്ചുകേളനിലക്ടോയനി 8,531 മരങ്ങള മുറനികക്ടോന്
പക്ടോകേത്തനിലുണത്ത്.

ടതന്മല ഡനിവെനിഷനനില് നനിനന്ധം 9,00 മരങ്ങളുന്ധം, അചന്കകേക്ടോവെനില് ഡനിവെനിഷനനില്
നനിനന്ധം  18,232  മരങ്ങളുന്ധം  മുറനികക്ടോന്  പക്ടോകേമക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.   പുനലൂര്,  തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം
ഡനിവെനിഷനുകേളനിടല എനബമകറഷന്, മക്ടോര്കനിന്ധംഗത്ത് കജക്ടോലനികേള നടെന ടകേക്ടോണനിരനിക്കുന.

  വെനങ്ങളുടടെ വെനികേസനന്ധം
87 (1899)   ശശ  .   സണനി കജക്ടോസഫത്ത്   :

ശശ  .   അന്വെര് സക്ടോദത്തത്ത്   :
     ശശ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്   :
    ശശ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമക്ടോര് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് നനിലവെനിലുള്ള വെനങ്ങളുടടെ വെനികേസനത്തനിനത്ത് എടന്തെലക്ടോന്ധം
കേര്മ്മപദ്ധതനികേളക്ടോണത്ത് ആസൂത്രണന്ധം ടചയക്ടോനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതത്ത്; വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;
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(ബനി)  ഇതനിനക്ടോയനി  നനിലവെനിലുള്ള  പദ്ധതനികേള  തുടെരക്ടോനുന്ധം  അവെ  കൂടുതല്
ശക്തനിടപ്പെടുത്തുവെക്ടോനുന്ധം തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുകണക്ടോ; എങ്കേനില് അവെ ഏടതലക്ടോന്ധം;

(സനി)  പുതനിയ വെനങ്ങൾ വെനികേസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനത്ത് എടന്തെലക്ടോന്ധം പദ്ധതനികേളക്ടോണത്ത്
ആസൂത്രണന്ധം ടചയക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതത്ത്; വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) വെനന്ധം വെകുപ്പെനിടന എലക്ടോ കേര്മ്മ പദ്ധതനികേളുന്ധം കനരനികട്ടക്ടോ പകരക്ടോക്ഷമക്ടോകയക്ടോ
വെനങ്ങളുടടെ  വെനികേസനന്ധം,  വെന  സന്ധംരക്ഷണവന്ധം  പരനിസനിതനി  സന്ധംരക്ഷണവന്ധം
ലക്ഷദ്യന്ധംവെചത്ത് ആവെനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുളളതക്ടോണത്ത്.  തന്വെര്ഷന്ധം ആസൂത്രണന്ധം ടചയനിട്ടുളള കേര്മ്മ
പദ്ധതനികേള ചുവെടടെ കചര്ക്കുന.

1. വെന സന്ധംരക്ഷണന്ധം (വെനന്ധം അതനിര്ത്തനി സര്കവയന്ധം വെനന്ധം സന്ധംരക്ഷണവന്ധം)

2. നക്ടോകശക്ടോന്മുഖമക്ടോയ വെനപ്രകദശങ്ങളനില് വെനന്ധം വെച്ചുപനിടെനിപ്പെനികലുന്ധം ഒഇൗഷധ
സസദ്യ പരനിപക്ടോലനവന്ധം

3. കതക്ടോട്ടങ്ങളുടടെ ഉല്പ്പെക്ടോദനക്ഷമത വെര്ദ്ധനിപ്പെനികല്

4. അടെനിസക്ടോന സഇൗകേരദ്യ വെനികേസനന്ധം

5. ടടജവെടടവെവെനിദ്ധദ്യ സന്ധംരക്ഷണവന്ധം സന്ധംരക്ഷനിത പ്രകദശ പരനിപക്ടോലനവന്ധം

6. പരനിസനിതനി വെനികേസന പരനിപക്ടോടെനി

7. കദശശയ വെനവെത്കരണ പരനിപക്ടോടെനി ഹരനിത ഇന്തെദ്യയക്ടോയളള കദശശയ ദഇൗതദ്യന്ധം

8. സന്ധംകയക്ടോജനിത വെനസന്ധംരക്ഷണ പദ്ധതനി

9. പരനിസനിതനി വെനികനക്ടോദസഞക്ടോരന്ധം

10. മക്ടോനവെകശഷനി വെനികേസനന്ധം

11. വെനിഭവെ ആസൂത്രണവന്ധം ഗകവെഷണവന്ധം

12. വെനപരനിപക്ടോലന വെനിവെര സമ്പ്രദക്ടോയവന്ധം ഭഇൗമ വെനിവെര സക്ടോകങ്കേതനികേ സന്ധംവെനിധക്ടോനവന്ധം

13. എക്സൈത്ത്റന്ഷന് കേമ്മബണനിറനി കഫക്ടോറസ്ട്രേനി, അകഗക്ടോ കഫക്ടോറസ്ട്രേനി

14.  ഗക്ടോമശണ അടെനിസക്ടോന വെനികേസനന്ധം.

15. മനുഷദ്യനുന്ധം വെനദ്യ മൃഗങ്ങളുന്ധം തമ്മനിലുളള സന്ധംഘര്ഷങ്ങള കുറയന്നതനിനുളള
നടെപടെനികേള
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16. നശലഗനിരനി ബകയക്ടോസ്പെനിയര് റനിസര്വെത്ത്

17. കപ്രക്ടോജകത്ത് എലനിഫനത്ത്

18. അഗസദ്യമല ബകയക്ടോസ്പെനിയര് റനിസര്വെത്ത്

19. നശര്ത്തടെഭൂമനി സന്ധംരക്ഷണ പദ്ധതനി

20. വെയനക്ടോടെത്ത്  വെനദ്യജശവെനി  സകങ്കേതത്തനിടല  ആവെക്ടോസവെദ്യവെസയടടെ
സന്ധംകയക്ടോജനിത വെനികേസനന്ധം.

(ബനി)  നനിലവെനിലുളള  പദ്ധതനികേള  തുടെരുന്നതനിനുന്ധം  അവെ  കൂടുതല്  ശക്തനിടപ്പെടു
ത്തുന്നതനിനുന്ധം  തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുള്ളതനിടനത്തുടെര്ന്നത്ത്  തന്  വെര്ഷത്തനില്  വെനിവെനിധ  ബഡ്ജറത്ത്
ശശര്ഷകേങ്ങളനിലക്ടോയനി  (പദ്ധതനി)  തുകേ  വെകേയനിരുത്തനി  അവെ  നടെപ്പെക്ടോകനിടകക്ടോണനിരനി
ക്കുകേയക്ടോണത്ത്. വെനിശദവെനിവെരന്ധം ഉത്തരന്ധം (എ) യനില് ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.

(സനി)  വെനന്ധം  വെകുപ്പെനിടന  എലക്ടോ  കേര്മ്മ  പദ്ധതനികേളുന്ധം  കനരനികട്ടക്ടോ
പകരക്ടോക്ഷമക്ടോകയക്ടോ  വെനങ്ങളുടടെ  വെനികേസനന്ധം,  വെന  സന്ധംരക്ഷണവന്ധം  പരനിസനിതനി
സന്ധംരക്ഷണവന്ധം  ലക്ഷദ്യന്ധം  വെചത്ത്  ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുളളതക്ടോണത്ത്.   വെനങ്ങളുടടെ
സന്ധംരക്ഷണത്തനിനക്ടോയനി  ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  വെക്ടോങ്ങുകേ,  നനിലവെനിലുളള
കഫക്ടോറസത്ത്  കസഷനുകേളുടടെ  അടെനിസക്ടോന  സഇൗകേരദ്യന്ധം  വെനികേസനിപ്പെനിക്കുകേ,  മക്ടോതൃകേക്ടോ
കഫക്ടോറസത്ത്  കസഷനുകേളുടടെ  അടെനിസക്ടോന  സഇൗകേരദ്യന്ധം  വെനികേസനിപ്പെനിക്കുകേ,  മക്ടോതൃകേക്ടോ
കഫക്ടോറസത്ത്  കസഷനുകേള  നനിര്മ്മനിക്കുകേ,  വെക്ടോര്ത്തക്ടോ  വെനിനനിമയ  പശക്ടോത്തല
സഇൗകേരദ്യങ്ങള  ഏര്ടപ്പെടുത്തുകേ,  ജശവെനകക്ടോര്കത്ത്  ആധുനനികേ  രശതനിയനിലുളള
പരനിശശലനന്ധം  നല്കുകേ  വെഴെനി  വെനങ്ങളുടടെ  പരനിപക്ടോലനന്ധം  യനവെത്കേരനിക്കുകേ
തുടെങ്ങനിയ പ്രധക്ടോന പദ്ധതനികേള ആസൂത്രണന്ധം ടചയക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

കൂടെക്ടോടത  വെനങ്ങളുടടെ  സന്ധംരക്ഷണത്തനിനുന്ധം  വെനികേസനത്തനിനുമക്ടോയനി  ആസൂത്രണന്ധം
ടചയക്ടോന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പുതനിയ  പദ്ധതനികേള  ബഹ.  ഗവെര്ണര്  24-6-2016-ല്
നനിയമസഭയനില് ടചയ പ്രസന്ധംഗത്തനില് സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുണത്ത്.  അവെ ചുവെടടെ കചര്ക്കുന.

1.  സക്ടോമൂഹദ്യ  വെനവെത്കരണത്തനിനത്ത്  പ്രകതദ്യകേ  ഉഇൗന്നല്,  വൃക്ഷങ്ങള,
ഫലവൃക്ഷങ്ങള,  ഒഇൗഷധ  ടചടെനികേള  എന്നനിവെയടടെ  നടെശല്
കപ്രക്ടോല്സക്ടോഹനിപ്പെനികല്.

2.  സസകേക്ടോരദ്യഭൂമനിയനില്  വൃക്ഷടടത  വെച്ചുപനിടെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനത്ത്
കപ്രക്ടോല്സക്ടോഹനന്ധം നല്കുന്ന പദ്ധതനി.
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3.  ഇകകക്ടോടൂറനിസവമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ടത്ത്   വെനകമഖലയനിടല  സന്ദേര്ശനങ്ങള
ടകേക്ടോണത്ത്  വെനകമഖലയനില്  ഉണക്ടോകുന്ന  ആഘക്ടോതങ്ങളുടടെ  ശക്ടോസശയ
പഠനന്ധം.

4.  അവെകശഷനിക്കുന്ന  വെനകമഖലകേളനില്ക്കൂടെനി  കഫക്ടോറസത്ത്  കസഷനുകേള
വെദ്യക്ടോപനിപ്പെനികല്.

5.  വെനക്ടോതനിര്ത്തനി കവെര്തനിരനിക്കുന്ന പ്രകനിയ പൂര്ത്തനിയക്ടോകല്

6. വെനകമഖലയനില്  സനിരമക്ടോയ  ജക്ടോഗത  പുലര്ത്തുന്നതനിനുന്ധം
നനിരശക്ഷണത്തനിനുന്ധം കേദ്യക്ടോമറകേള സക്ടോപനികല്.

7.  വെനകമഖലയനില് വെക്ടോര്ത്തക്ടോവെനിനനിമയ ശന്ധംഖല ശക്തനിടപ്പെടുത്തല്

8.  വെയനക്ടോടെത്ത് ജനിലടയ കേക്ടോര്ബണ് തുലനിതമക്ടോയനി മക്ടോറന്നതനിനുളള പദ്ധതനി

9. മനുഷദ്യനുന്ധംവെനദ്യജശവെനികേളുന്ധംതമ്മനിലുളള സന്ധംഘര്ഷന്ധം ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുളള
വെനക്ടോതനിര്ത്തനിയനിലൂടടെയളള കവെലനിനനിര്മ്മക്ടോണന്ധം. കകേരളഇന്ഫക്ടോസ്ട്രേക്ചര്  
ഇന്ടവെസടമനത്ത് ഫണത്ത് കബക്ടോര്ഡത്ത് (ടകേ.ടഎ.ടഎ.എഫത്ത്.ബനി.)  യടടെ
ധനസഹക്ടോയകത്തക്ടോടുകൂടെനി ടസ്പെഷദ്യല് ഇന്ടവെസത്ത്ടമനത്ത്പക്ടോനനില്  (Anti-
recession package) നടെപ്പെക്ടോക്കുന്ന പദ്ധതനി.

  കഫക്ടോറസത്ത് കറഞത്ത് ഓഫശസര്മക്ടോരുടടെ സലന്ധംമക്ടോറന്ധം 

88  (1900)  ശശ  .    എസത്ത്  .    ശർമ്മ :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്  വെനവന്ധം
മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ഈ  സര്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വെന്നതനിനത്ത്  കശഷന്ധം  വെനന്ധം  വെകുപ്പെനില്
കഫക്ടോറസത്ത് കറഞത്ത്  ഓഫശസര്മക്ടോടര സലന്ധം മക്ടോറനിടകക്ടോണത്ത് ഉത്തരവെത്ത് നല്കേനിയനിട്ടുകണക്ടോ;
ഉടണങ്കേനില് വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേയനില്  സലന്ധംമക്ടോറ  ഉത്തരവെത്ത്  നല്കേനിയനിട്ടുന്ധം  ഉത്തരവെത്ത്
നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതനിനുള്ള  കേക്ടോലതക്ടോമസന്ധം  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  ഉടണങ്കേനില്
വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  നനിലവെനില്  പ്രസ്തുത  തസനികേയനില്  സലന്ധം  മക്ടോറ  ഉത്തരവെത്ത്  പ്രകേക്ടോരന്ധം

വെനിടുതല് ടചയക്ടോന് എത്ര കപരുടണന വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?
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ഉത്തരന്ധം

(എ)  ഈ  സര്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശഷന്ധം  വെനന്ധം  വെകുപ്പെനില്
കഫക്ടോറസത്ത്  കറഞത്ത്  ഓഫശസര്മക്ടോടര  സലന്ധം  മക്ടോറനിടകക്ടോണത്ത്  അഞത്ത്  ഉത്തരവകേള
നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.   വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള ചുവെടടെ ടകേക്ടോടുക്കുന. 
നമ്പര് ഉത്തരവെത്ത് നമ്പര് തശയതനി സലന്ധംമക്ടോറന്ധംടചയടപ്പെട്ട

ഉകദദ്യക്ടോഗസരുടടെ എണന്ധം 

1 D1-1688//16 5-7-16  41

2. D1-1688//16 25-7-16   9

3. D1-1688//16 20-8-16   5

4. D1-1688//16 5-9-16  1

5. D1-1688//16 26-9-16   2

(ബനി&സനി)  മറയൂര്  ടസ്പെഷദ്യല്  ഇന്ടവെസനികഗഷന്  യൂണനിറനിടല  കറഞത്ത്
കഫക്ടോറസത്ത്  ഓഫശസര്  ശശ.  വെനി.  പനി.  ബക്ടോബുരക്ടോജടന  കകേക്ടോതമന്ധംഗലന്ധം  ടറയ്ഞത്ത്
കഫക്ടോറസത്ത്  ഓഫശസനികലകത്ത്  സലന്ധം  മക്ടോറനിടയങ്കേനിലുന്ധം,  ടെനിയക്ടോടന  ചുമതലയനിലുള്ള
ടറയ്ഞനിടന ഗഇൗരവെന്ധം കേണകനിടലടുത്തുന്ധം ടെനിയക്ടോന് മടറക്ടോരു ടറയ്ഞനിടന അധനികേ
ചുമതല  കൂടെനി  വെഹനിക്കുനടവെന്ന  വെസ്തുത  പരനിഗണനിച്ചുന്ധം  ഭരണപരമക്ടോയ
കേക്ടോരണങ്ങളക്ടോല്  ടെനിയക്ടോടന  യഥക്ടോസമയന്ധം  വെനിടുതല്  ടചയ്യുവെക്ടോന്  കേഴെനിഞനിട്ടനില.
ടെനിയക്ടോടന  വെനിടുതല്  ടചയ്യുന്നതനിനുള്ള  സതസര  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിച്ചുവെരുന.
വെനിടുതല് ടചയ്യുന്നതനിനത്ത് മറക്ടോരുന്ധം കശഷനിക്കുന്നനില. 

  വെനഭൂമനിയടടെ സന്ധംരക്ഷണന്ധം 
89 (1901)   ശശ  .   സനി  .   ദനിവെക്ടോകേരന് :

ശശ  .   ആര്  .   രക്ടോമചന്ദ്രന് :
ശശ  .   വെനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമക്ടോര് :
ശശ  .    എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോന്ധം :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സസക്ടോഭക്ടോവെനികേ  വെനപരനിപക്ടോലനത്തനിനത്ത്  എടന്തെക്ടോടക  സന്ധംരക്ഷണ
നടെപടെനികേളക്ടോണത്ത് ടടകേടകക്ടോളളുന്നടതന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  വെനക്ടോതനിര്ത്തനി  നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  സക്ടോപനികടപ്പെട്ട  ജണകേള
പരനിപക്ടോലനിക്കുന്നതനിനത്ത് നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;
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(സനി)  സസകേക്ടോരദ്യ  ഭൂമനിയമക്ടോയനി  അതനിര്ത്തനി  പങ്കേനിടുന്ന  വെനഭൂമനിയനില്
കൂടുതല് ജണകേള സക്ടോപനിചത്ത് വെനഭൂമനിയടടെ സന്ധംരക്ഷണന്ധം ഉറപ്പുവെരുത്തുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  സസക്ടോഭക്ടോവെനികേ  വെനപരനിപക്ടോലനത്തനിനക്ടോയനി  വെര്കനിന്ധംഗത്ത്/മക്ടോകനജത്ത് ടമനത്ത്
പക്ടോന് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന എലക്ടോ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുന്ധം കേര്ശനമക്ടോയനി നടെപ്പെനിലക്ടോകനിവെരുന.
ആവെക്ടോസവെദ്യവെസ  പരനിപക്ടോലനവമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ടത്ത്  വൃക്ഷകതകേള  വെച്ചു
പനിടെനിപ്പെനികല്,  മണത്ത്,  ജലസന്ധംരക്ഷണ പ്രവെര് ത്തനങ്ങള  (ടചക്കുഡക്ടോന്ധം നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം,
ഗള്ളനി  പഗ്ഗനിന്ധംഗത്ത്),  കേളനനിര്മ്മക്ടോര്ജ്ജനന്ധം,  കേക്ടോട്ടുതശയനില്  നനിനള്ള  സന്ധംരക്ഷണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള,  കദശശയ  ബക്ടോന്ധംബു  മനിഷന്,  നക്ടോഷണല്  അകഫക്ടോറകസഷന്
കപ്രക്ടോഗക്ടോന്ധം,  ഗശന്  ഇന്തെദ്യക്ടോ  മനിഷന്  തുടെങ്ങനിയ  പദ്ധതനികേള  വെനന്ധം  വെകുപ്പെത്ത്
നടെപ്പെനിലക്ടോകനിവെരുന.   സന്ധംസക്ടോനടത്ത  വെനന്ധം  കേകയറശമങ്ങള  യഥക്ടോസമയന്ധം
കേടണത്തനി അവെ തടെയകേയന്ധം വെനന്ധം കേകയറന്ധം ഉണക്ടോയക്ടോല് ആയവെ ഉടെനടെനി ഒഴെനിപ്പെനിചത്ത്
കുറകക്ടോര്ടകതനിടര  ശക്തമക്ടോയ  നനിയമ  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിച്ചുവെരുന.
വെനഭൂമനിയടടെ  സന്ധംരക്ഷണത്തനിനക്ടോയനി  വെനക്ടോതനിര്ത്തനി  നനിര്ണയനിചത്ത്  സനിരന്ധം  ജണ
ടകേട്ടനിയന്ധം കേയക്ടോല സക്ടോപനിച്ചുന്ധം വെനന്ധം കേകയറത്തനിനത്ത്  സക്ടോധദ്യതയള്ള സലങ്ങളനില്
നനിരന്തെരന്ധം പകടക്ടോളനിന്ധംഗത്ത് നടെത്തനിയന്ധം വെനപരനിപക്ടോലനന്ധം നടെത്തുന. 

(ബനി) വെനക്ടോതനിര്ത്തനി സര്കവ ടചയത്ത് ജണ ഇട്ടത്ത്  തനിരനിക്കുന്ന നടെപടെനി കേഴെനിഞ
മൂന്നത്ത് ദശകേങ്ങളക്ടോയനി നടെനവെരുന.  കേക്ടോലപ്പെഴെകത്തക്ടോലുന്ധം മറത്ത് കേക്ടോരണങ്ങളക്ടോലുന്ധം നശനിച
ജണകേള  കേടണത്തനി  അവെയന്ധം  പുതുകനിപ്പെണനിയകേകയക്ടോ  പുനര്നനിര്മ്മനിക്കുകേകയക്ടോ
ടചയ്തുവെരുന. 

(സനി) സസകേക്ടോരദ്യ ഭൂമനിയമക്ടോയനി അതനിര്ത്തനി പങ്കേനിടുന്ന വെനഭൂമനിയനില് വെനക്ടോതനിര്ത്തനി
നനിര്ണയനിചത്ത്  സനിരന്ധം  ജണകേള  സക്ടോപനിക്കുന്ന  നടെപടെനികേള  ഊര്ജ്ജനിതമക്ടോയനി
നടെപ്പെനിലക്ടോകനിവെരുനണത്ത്. 

  വെനന്ധം വെകുപ്പെനില് തക്ടോല്കക്ടോലനികേ അടെനിസക്ടോനത്തനില് കജക്ടോലനി ടചയ്യുന്ന

വെക്ടോചര്മക്ടോര് 

90  (1902)  ശശമതനി  ഇ  .    എസത്ത്  .    ബനിജനികമക്ടോള  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്  വെനവന്ധം  മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം  മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം  വെകുപ്പുമനനി  സദയന്ധം

മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  വെനന്ധംവെകുപ്പെനില്  തക്ടോത്കക്ടോലനികേ  അടെനിസക്ടോനത്തനില്  കജക്ടോലനിടചയ്യുന്ന
വെക്ടോചര്മക്ടോരുടടെ എണന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;
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(ബനി) ഇവെരനിൽ 10 വെര്ഷത്തനില് കൂടുതല് തക്ടോത്കക്ടോലനികേ അടെനിസക്ടോനത്തനില്
(ദനിവെസകവെതനത്തനില്) കജക്ടോലനി ടചയ്യുന്ന വെക്ടോചര്മക്ടോരുടടെ എണന്ധം എത്ര;

(സനി)  പത്തു വെര്ഷത്തനില് കൂടുതല് ദനിവെസകവെതനത്തനില് കജക്ടോലനി  ടചയ്തുവെരുന്ന
തക്ടോത്കക്ടോലനികേ വെക്ടോചര്മക്ടോടര സനിരടപ്പെടുത്തുവെക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  വെനന്ധം വെകുപ്പെനില് തക്ടോല്കക്ടോലനികേ അടെനിസക്ടോനത്തനില്  2401  വെക്ടോചര്മക്ടോര്
കജക്ടോലനി ടചയ്യുനണത്ത്. 

(ബനി)  598  വെക്ടോചര്മക്ടോര്  10  വെര്ഷത്തനില്  കൂടുതല്  തക്ടോല്കക്ടോലനികേ
അടെനിസക്ടോനത്തനില് (ദനിവെസകവെതനത്തനില്) കജക്ടോലനി ടചയ്യുനണത്ത്. 

(സനി)  ഇകക്ടോരദ്യന്ധം സര്കക്ടോരനിടന പരനിഗണനയനിലനില. 

  പട്ടനികേവെര് ഗ്ഗ വെനിഭക്ടോഗകക്ടോര്കക്ടോയനി വെനന്ധം-വെനദ്യജശവെനി വെകുപ്പെത്ത്
നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്ന കക്ഷമപദ്ധതനികേള 

91 (1903)   ശശ  .   വെനി  .   ടെനി  .   ബല്റക്ടോന്ധം  :
 ശശ  .    പനി  .  ടെനി  .    കതക്ടോമസത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭക്ടോഗകക്ടോര്കക്ടോയനി  വെനന്ധം  വെനദ്യജശവെനി  വെകുപ്പെത്ത്  ഏടതങ്കേനിലുന്ധം
കക്ഷമപദ്ധതനികേള  നടെപ്പെനിലക്ടോകനി  വെരുനകണക്ടോ;  ഉടണങ്കേനില്  വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം
വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  വെനത്തനില്  തക്ടോമസനിക്കുന്ന  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗവെനിഭക്ടോഗകക്ടോര്കത്ത്  വെനവെനിഭവെങ്ങള
കശഖരനിക്കുന്നതനിനത്ത്  വെനന്ധം  വെനദ്യജശവെനി  വെകുപ്പെത്ത്  ഏടതങ്കേനിലുന്ധം  തരത്തനിലുള്ള
നനിയനണങ്ങള ഏര്ടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ; ഉടണങ്കേനില് വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം   വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം
(എ)  ആദനിവെക്ടോസനി  കക്ഷമത്തനിനക്ടോയനി  വെകുപ്പെത്ത്  വെനിവെനിധ  കേര്മ്മ പരനിപക്ടോടെനികേള

നടെപ്പെക്ടോകനിവെരുനണത്ത്.   ആദനിവെക്ടോസനി  ഭവെനനനിര്മ്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി  നനിലവെനിലുള്ള
സശനനിയകറജത്ത്  നനിരകനിടന  25  ശതമക്ടോനന്ധം  നനിരകനില്  തടെനിയനുവെദനിചത്ത്
നല്കേനിവെരുന.  ആദനിവെക്ടോസനികേള  ഉളടപ്പെടടെയള്ള  പരമ്പരക്ടോഗത  ഈറ
ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്  വെന സന്ധംരക്ഷണ സമനിതനികേളവെഴെനി സഇൗജനദ്യമക്ടോയനി  ഈറയന്ധം
മുളയന്ധം  നല്കേനിവെരുന.  കേക്ടോട്ടനിനുള്ളനില്  തക്ടോമസനിക്കുന്ന എലക്ടോ ആദനിവെക്ടോസനികേളക്കുന്ധം
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പട്ടനികേജക്ടോതനികക്ടോര്ക്കുന്ധം  യകണറഡത്ത്  ഇന്തെദ്യക്ടോ  ഇന്ഷസറന്സുമക്ടോയനി  കചര്ന്നത്ത്
ഇന് ഷസറന്സത്ത്   പദ്ധതനി  നടെപ്പെക്ടോകനി  വെരുന.  വെനക്ടോവെകേക്ടോശ  നനിയമത്തനിടന
പരനിധനിയനില്  വെരുന്ന  ആദനിവെക്ടോസനി  ടസറനില്ടമനകേളനില്  സ്കൂള,  അന്ധംഗന്വെക്ടോടെനി
തുടെങ്ങനിയ  13  ഇനന്ധം അടെനിസക്ടോന സഇൗകേരദ്യ വെനികേസനത്തനിനക്ടോയനി  1  ടഹകര് വെടര
വെനഭൂമനി  ഓകരക്ടോ  ആവെശദ്യത്തനിനക്ടോയന്ധം  ഊരുകൂട്ടങ്ങളുടടെ  അഭദ്യര്തന  പ്രകേക്ടോരന്ധം
നല്കേനിവെരുന.   ആദനിവെക്ടോസനി  ടസറനില്ടമനകേളനിടല  സമഗ  വെനികേസനന്ധം
ലക്ഷദ്യമനിട്ടുടകേക്ടോണത്ത്  2014-15  സക്ടോമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  ഇകകക്ടോടഡവെലപ്ടമനത്ത്
കപ്രക്ടോഗക്ടോമനില് നനിനന്ധം  60  ലക്ഷന്ധം  രൂപ  "ഊരനിനുണര്വെത്ത്  കേക്ടോടെനിനുണര്വെത്ത്"
പദ്ധതനികക്ടോയനി നല്കേനി. കദശശയ വെനവെത്കേരണ പരനിപക്ടോടെനി, കദശശയ ഔഷധസസദ്യ
കബക്ടോര്ഡത്ത്,  ബക്ടോന്ധംബു  മനിഷന്  എന്നനിവെ  വെഴെനിയള്ള  പദ്ധതനികേളനിടല  വെനവെത്കേരണ
പരനിപക്ടോടെനികേള  ആദനിവെക്ടോസനികേള  ഉളടപ്പെടടെയള്ള  വെനക്ടോശനിത  സമൂഹത്തനിടല
അന്ധംഗങ്ങളുടടെ  പങ്കേക്ടോളനിത്തകത്തക്ടോടടെയക്ടോണത്ത് നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതത്ത്.  ഈ പദ്ധതനികേള വെഴെനി
കൂടുതല് ടതക്ടോഴെനിലവെസരങ്ങളുന്ധം കക്ഷമ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുന്ധം വെനക്ടോശനിത സമൂഹത്തനിനത്ത്
ലഭനിക്കുനണത്ത്.  അതുകപക്ടോടല  സന്ധംസക്ടോനപദ്ധതനി  വെനിഹനിതത്തനിലൂടടെയന്ധം,  ടൂറനിസന്ധം
വെകുപ്പെനിടനയന്ധം  ധനസഹക്ടോയകത്തക്ടോടടെ  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  നടെപ്പെക്ടോക്കുന്ന   ഇകകക്ടോ  ടൂറനിസന്ധം
പദ്ധതനികേള  വെഴെനിയന്ധം  വെനക്ടോശനിത  സമൂഹത്തനിടല  യവെതശ-യവെക്ടോകളകത്ത്  ധക്ടോരക്ടോളന്ധം
ടതക്ടോഴെനിലവെസരങ്ങള  ലഭനിക്കുനണത്ത്.  കൂടെക്ടോടത  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപ്പെനിടന
ധനസഹക്ടോയകത്തക്ടോടടെയള്ള പദ്ധതനികേളനിലൂടടെയള്ള വെനികേസന പ്രവെര് ത്തനങ്ങള വെഴെനിയന്ധം
കൂടുതല്  ടതക്ടോഴെനിലവെസരങ്ങളുന്ധം  കക്ഷമ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുന്ധം  ആദനിവെക്ടോസനികേള
ഉളടപ്പെടടെയള്ള  വെനക്ടോശനിത  സമൂഹത്തനിനത്ത്  ലഭനിക്കുനണത്ത്.  അതുകപക്ടോടല
ആദനിവെക്ടോസനി ജനവെനിഭക്ടോഗത്തനിടന ഉന്നമനവന്ധം ജശവെകനക്ടോപക്ടോധനിയന്ധം ലക്ഷദ്യമനിട്ടുടകേക്ടോണത്ത്
വെനന്ധം വെകുപ്പെത്ത് കകേരളക്ടോ കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര് മനിഷനുമക്ടോയനി സഹകേരനിചത്ത് കകേരളത്തനിടല 8
വെനന്ധം ഡനിവെനിഷനുകേളനിടല  10  ടസറനില്ടമനകേളനിലക്ടോയനി  ഒരു കതനശച വെളര്ത്തല്
കപലറത്ത്   പദ്ധതനിയന്ധം  കസറത്ത്  ടമഡനിസനിനല്  പക്ടോനത്ത്സത്ത്  കബക്ടോര്ഡന്ധം,  നക്ടോഷണല്
മനിഷന്  കഫക്ടോര് ടമഡനിസനിനല് പക്ടോനമക്ടോയനി സഹകേരനിചത്ത് 9 വെനന്ധം ഡനിവെനിഷനുകേളനിടല
10  ടസറനില്ടമനകേളനിലക്ടോയനി  ഒരു  ഔഷധ  സസദ്യ  കൃഷനി  കപലറത്ത്  പദ്ധതനിയന്ധം
പ്രക്ടോരന്ധംഭഘട്ടത്തനിലക്ടോണത്ത്.  തടെനികയതര വെനവെനിഭവെ കശഖരണന്ധം, സന്ധംസരണന്ധം, വെനശശ
ശന്ധംഖല  വെഴെനിയള്ള  വെനിപണനന്ധം  എന്നനിവെ  മുകഖന  ആദനിവെക്ടോസനി  സമൂഹത്തനിനത്ത്
ഉത്പന്നങ്ങളകത്ത്  ശരനിയക്ടോയവെനിലയന്ധം  മൂലദ്യവെര്ദ്ധനയനിലൂടടെയള്ള  അധനികേവെരുമക്ടോനവന്ധം
വെനിപണനിയന്ധം ഉറപ്പുവെരുത്തുന്ധം. 

(ബനി)  വെനത്തനില്  തക്ടോമസനിക്കുന്ന  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭക്ടോഗകക്ടോര്കക്ടോയനി  വെന
വെനിഭവെങ്ങള  കശഖരനിക്കുന്നതനിനത്ത്  വെനന്ധം-വെനദ്യജശവെനി  വെകുപ്പെത്ത്  ഒരു  തരത്തനിലുള്ള
നനിയനണങ്ങളുന്ധം ഏര്ടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടനില. 

1056/2017
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 സന്ധംസക്ടോനത്തനിടന വെനഭൂമനിയടടെ വെനിസ്തൃതനി 

92  (1904)  ശശ  .    പനി  .    ടകേ  .    ബഷശര് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തനിടന  വെനഭൂമനിയടടെ  വെനിസ്തൃതനി  ഓകരക്ടോ  വെര്ഷന്ധം
കേഴെനിയകന്തെക്ടോറുന്ധം  കുറഞ്ഞു  വെരുന്നതത്ത്  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  ടമക്ടോത്തന്ധം
ഭൂവെനിസ്തൃതനിയടടെ എത്ര ശതമക്ടോനന്ധം വെനമുടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  സന്ധംസക്ടോനടത്ത  വെനഭൂമനി  രക്ടോജദ്യടത്ത  വെനവെനിസ്തൃതനിയടടെ  എത്ര
ശതമക്ടോനന്ധം  വെരുടമന്നത്ത്  കേണകക്ടോകനിയനിട്ടുകണക്ടോടയന്നത്ത്  വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;
സന്ധംസക്ടോനടത്ത  വെനഭൂമനിയടടെ  വെനിസ്തൃതനി  വെര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  വെനന്ധം
ടടകേകയറങ്ങള  ഒഴെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  എടന്തെലക്ടോന്ധം  നടെപടെനികേളക്ടോണത്ത്
സസശകേരനിചനിട്ടുള്ളടതന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  വെനവെനിസ്തൃതനി  കുറയന്നതക്ടോയനി  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടനില.
സന്ധംസക്ടോനത്തനിടന ടമക്ടോത്തന്ധം ഭൂവെനിസ്തൃതനിയടടെ 29.1 ശതമക്ടോനന്ധം വെനമുണത്ത്. 

(ബനി)  സന്ധംസക്ടോനടത്ത  വെനഭൂമനി  രക്ടോജദ്യടത്ത  വെനവെനിസ്തൃതനിയടടെ  01.479
ശതമക്ടോനന്ധം വെരുടമന്നത്ത് കേണകക്ടോകനിയനിട്ടുണത്ത്.  പരനിഹക്ടോര വെനവെത്കേരണന്ധം നടെത്തനിയ
ഭൂമനി,  കേണല്കക്ടോടുകേള,  സന്ധംരക്ഷണത്തനിനക്ടോയനി  വെനന്ധംവെകുപ്പെനിടന  ഏല്പ്പെനിച  ഭൂമനി
എന്നനിവെ റനിസര് വെത്ത് വെനമക്ടോകനി വെനിജക്ടോപനന്ധം പുറടപ്പെടുവെനിക്കുന്നതുവെഴെനി വെനവെനിസ്തൃതനി
വെര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനത്ത്  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുനണത്ത്.   സന്ധംസക്ടോനടത്ത  വെനന്ധം
കേകയറശമങ്ങള  യഥക്ടോസമയന്ധം  കേടണത്തനി  അവെ  തടെയകേയന്ധം,  വെനന്ധം   കേകയറന്ധം
ഉണക്ടോയക്ടോല്  ആയവെ  ഉടെനടെനി  ഒഴെനിപ്പെനിചത്ത്  കുറകക്ടോര്ടകതനിടര  ശക്തമക്ടോയ  നനിയമ
നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകേയന്ധം ടചയ്തുവെരുന.  വെനഭൂമനിയടടെ സന്ധംരക്ഷണത്തനിനക്ടോയനി
വെനക്ടോതനിര്ത്തനി നനിര്ണയനിചത്ത്  സനിരന്ധം ജണ ടകേട്ടനിയന്ധം,  കേയക്ടോല സക്ടോപനിച്ചുന്ധം,  വെനന്ധം
കേകയറത്തനിനത്ത്  സക്ടോധദ്യതയള്ള  സലങ്ങളനില്  നനിരന്തെരന്ധം  പകടക്ടോളനിന്ധംഗത്ത്  നടെത്തനിയന്ധം
വെനസന്ധംരക്ഷണന്ധം  ഉറപ്പെക്ടോക്കുന.  വെന  സന്ധംരക്ഷണന്ധം  കൂടുതല്  കേക്ടോരദ്യക്ഷമ
മക്ടോക്കുന്നതനിടന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  കൂടുതല്  കഫക്ടോറസത്ത്  കസഷനുകേള
സക്ടോപനിചനിട്ടുണത്ത്.  ജശവെനകക്ടോര്കത്ത്  ആവെശദ്യമക്ടോയ  ആധുനനികേ  ആയധങ്ങള,
വെക്ടോഹനങ്ങള,  വെക്ടോര്ത്തക്ടോ  വെനിനനിമയ  ഉപകേരണങ്ങള  എന്നനിവെ  നല്കേനി
സജ്ജരക്ടോകനിയനിട്ടുണത്ത്.   റവെനത്യു,  കപക്ടോലശസത്ത്  അധനികേക്ടോരനികേളുടടെ  സഹക്ടോയകത്തക്ടോടടെ
വെനന്ധംകേകയറന്ധം ഒഴെനിപ്പെനികല് നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവെരുനണത്ത്. 1-1-1977-നത്ത് കശഷമുള്ള
വെനന്ധംകേകയറന്ധം  ഒഴെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനത്ത്  കമല്കനക്ടോട്ടന്ധം  വെഹനികക്ടോനക്ടോയനി  സന്ധംസക്ടോന
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സര്കനിളതല കമക്ടോണനിററനിന്ധംഗത്ത് കേമ്മനിറനികേള  രൂപശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.  കമല് കേമ്മനിറനികേള
വെനന്ധം കേകയറങ്ങള ഒഴെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനത്ത് കകേവെരനിച പുകരക്ടോഗതനി അവെകലക്ടോകേനന്ധം ടചയത്ത്
വെനന്ധം കേകയറങ്ങള ഒഴെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനത്ത്  വെനിവെനിധ വെകുപ്പുകേടള ഏകകേക്ടോപനിപ്പെനിചത്ത്  വെനന്ധം
കേകയറങ്ങള  ഫലപ്രദമക്ടോയനി  ഒഴെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മക്ടോര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കുനണത്ത്. 

ടപക്ടോതുസലങ്ങളനില് അപകേടെക്ടോവെസയനില്
 നനില്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങള 

93 (1905) ശശ  .   ആര്  .   രക്ടോമചന്ദ്രന് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് വെനവന്ധം
മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  വെനവെത്കേരണത്തനിടന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  നട്ടുവെളര്ത്തനിയ  വൃക്ഷങ്ങള
അപകേടെകേരമക്ടോയരശതനിയനില്  ടപക്ടോതുസലങ്ങളനില്  നനില്ക്കുന്നതത്ത്  ശദ്ധയനില്
ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ; ഇവെയടടെ ശനിഖരങ്ങള മുറനിചത്ത് അപകേടെക്ടോവെസ ഒഴെനിവെക്ടോക്കുന്നതനിനുന്ധം വൃക്ഷങ്ങടള
സന്ധംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന്ധം പദ്ധതനിയകണക്ടോ;വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസബ്ദുുത വെനിഷയവമക്ടോയനി ബനടപ്പെട്ടത്ത് തകദ്ദേശ സസയന്ധംഭരണ സക്ടോപനങ്ങടള
ചുമതലടപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള പദ്ധതനി രൂപശകേരനിക്കുകമക്ടോ; വെനിശദശകേരനികക്ടോകമക്ടോ ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  സന്ധംസക്ടോനടത്ത  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേളുടടെ   ചുമതലയനില്,  സര്കക്ടോര്
ഉടെമസതയനിലുള്ള  സലങ്ങളനില്  നനില്ക്കുന്ന  മരങ്ങള  ജശവെനുന്ധം  സസത്തനിനുന്ധം
അപകേടെമുണക്ടോകക്ടോന്  സക്ടോധദ്യതയടണങ്കേനില്  അവെയടടെ  ശനിഖരങ്ങള  മുറനികചക്ടോ
പൂര്ണമക്ടോയനി  ടവെട്ടനിമക്ടോറനികയക്ടോ  അപകേടെക്ടോവെസ  ഒഴെനിവെക്ടോക്കുന്നതനിനുള്ള
അനുമതനികക്ടോയനി  അതക്ടോതത്ത്  വെകുപ്പെത്ത്  അധനികൃതര്  അതക്ടോതത്ത്  ജനിലക്ടോ  കസക്ടോഷദ്യല്
കഫക്ടോറസ്ട്രേനി,  ഡനിവെനിഷന്  അസനിസനത്ത്  കഫക്ടോറസത്ത്  കേണ്സര്കവെറര്കത്ത്  അകപക്ഷ
നല്കകേണതക്ടോണത്ത്.  അപ്രകേക്ടോരന്ധം  ലഭനിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേള  10-2-2010-ടല
സര്കക്ടോര്  ഉത്തരവെത്ത്  (സക്ടോധക്ടോ)  നമ്പര്  68/2010/വെനന്ധം,  21-4-2010-ടല  സ.ഉ.
(സക്ടോധക്ടോ) നമ്പര് 172/2010/വെനന്ധം എന്നനിവെ  പ്രകേക്ടോരന്ധം ജനിലക്ടോ കസക്ടോഷദ്യല് കഫക്ടോറസ്ട്രേനി
ഡനിവെനിഷന്  അസനിസനത്ത്  കഫക്ടോറസത്ത്  കേണ്സര്കവെറര്  കേണ്വെശനറക്ടോയനി
രൂപശകൃതമക്ടോയനിട്ടുള്ള  'വൃക്ഷകേമ്മനിറനി',  കേക്ടോലതക്ടോമസന്ധം  വെരുത്തക്ടോടത  പരനികശക്ടോധനിചത്ത്,
അനനിവെക്ടോരദ്യമക്ടോയ  സക്ടോഹചരദ്യത്തനില്  മുറനിച്ചുമക്ടോറക്ടോനുന്ധം  അലക്ടോത്തപക്ഷന്ധം  ശനിഖരങ്ങള
കകേക്ടോതക്ടോനുമുള്ള അനുമതനി, വെനിലനനിര്ണയ പത്രനികേ സഹനിതന്ധം നല് കുനണത്ത്. 

(ബനി) ഇകക്ടോരദ്യന്ധം പരനിഗണനയനിലനില. 
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  മുകക്ടോലനി-കസരനനി കറക്ടോ ഡത്ത് അറകുറപ്പെണനി 

94  (1906)  ശശ  .    എന്  .    ഷന്ധംസുദ്ദേശന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  കസലനത്ത്  വെക്ടോലനി  കദശശകയക്ടോദദ്യക്ടോനത്തനികലക്കുള്ള മുകക്ടോലനി-കസരനനി

കറക്ടോഡത്ത്  അറകുറപ്പെണനി  നടെത്തുന്നതനിനുള്ള  പദ്ധതനിയടടെ  നനിലവെനിടല  സനിതനി

വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി നടെത്തുവെക്ടോന് എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം തടെസ്സന്ധം നനിലവെനിലുകണക്ടോ;

ഉടണങ്കേനില് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  23  കേനി.മശ.  കദര്ഘദ്യന്ധം  വെരുന്ന  കസലനത്ത്  വെക്ടോലനി  കദശശകയക്ടോദദ്യക്ടോന

ത്തനികലയള്ള  മുകക്ടോലനി-കസരനനി  കറക്ടോഡനിടന  വെക്ടോര്ഷനികേ  അറകുറപ്പെണനികേള

ഫണനിടന ലഭദ്യതയനുസരനിചത്ത് നനിയമക്ടോനുസൃതന്ധം നടെത്തനിവെരുനണത്ത്. 

(ബനി) തടെസ്സങ്ങള ഒനന്ധം നനിലവെനിലനില. 

 ടനയക്ടോര്ഡക്ടോന്ധം കകേന്ദ്രമക്ടോകനി പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന മക്ടോന്പക്ടോര്കത്ത്, ലയണ് സഫക്ടോരനി

പക്ടോര്കത്ത്, ചശങ്കേണനി പക്ടോര്കത്ത്  

95 (1907) ശശ  .    സനി  .    ടകേ  .    ഹരശന്ദ്രന് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ടനയക്ടോര് ഡക്ടോന്ധം കകേന്ദ്രമക്ടോകനി പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന മക്ടോന്പക്ടോര്കത്ത്,  ലയണ്

സഫക്ടോരനി പക്ടോര്കത്ത്, ചശങ്കേണനി പക്ടോര്കത്ത് എന്നനിവെയടടെ പുനരുദ്ധക്ടോരണന്ധം, അടെനിസക്ടോന

സഇൗകേരദ്യ വെനികേസനന്ധം എന്നനിവെയനില് ഇടെടപടെല് നടെത്തുവെക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണക്ടോ;

(ബനി)  ഇവെയടടെ  വെനികേസനവമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ടത്ത്  ഏടതങ്കേനിലുന്ധം  പദ്ധതനികേള

നനിലവെനിലുകണക്ടോ;

(സനി)  മുന് സര്കക്ടോരനിടന്റ കേക്ടോലത്തത്ത് ടനയക്ടോര്ഡക്ടോന്ധം മക്ടോന്പക്ടോര്കത്ത്,ചശങ്കേണനി

പക്ടോര്കത്ത്,  ലയണ്  സഫക്ടോരനി  പക്ടോര്കത്ത്  എന്നനിവെയടടെ  പുനരുദ്ധക്ടോരണവമക്ടോയനി

ബനടപ്പെട്ടത്ത്  എടന്തെക്ടോടക  പദ്ധതനികേള  നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയനിട്ടുടണനന്ധം  അവെയടടെ

പ്രവെര്ത്തന പുകരക്ടോഗതനി എന്തെക്ടോടയനന്ധം വെനിശദശകേരനികക്ടോകമക്ടോ?
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ഉത്തരന്ധം

(എ)  ടനയക്ടോല്  ഡക്ടോമനിടല  മക്ടോന്,  ലയണ്  സഫക്ടോരനി,  ചശങ്കേണനി  പക്ടോര്ക്കുകേളുടടെ
പുനരുദ്ധക്ടോരണന്ധം, അടെനിസക്ടോന സഇൗകേരദ്യ വെനികേസനന്ധം എന്നനിവെ നടെത്തുവെക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണത്ത്.

(ബനി)  ലയണ്  സഫക്ടോരനി  പക്ടോര്കനികലകത്ത്  ഒരു  കജക്ടോഡനി  സനിന്ധംഹടത്ത
ഗുജറക്ടോത്തനിടല  സകര്ബക്ടോഗത്ത്  മൃഗശക്ടോലയനില്നനിനന്ധം  ടകേക്ടോണ്ടുവെരുന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനികേള
പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവെരുന.   ടനയക്ടോര്  ഡക്ടോമനില്  അടെനിസക്ടോന  സഇൗകേരദ്യ  വെനികേസനത്തനിടന
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  സന്ദേര്ശകേര്കക്ടോയള്ള  കേദ്യക്ടോനശന്  സഇൗകേരദ്യന്ധം  പുതുകനി  കൂടുതല്
ഉപകയക്ടോഗകയക്ടോഗദ്യമക്ടോക്കുകേയന്ധം ടചയനിട്ടുണത്ത്. 

(സനി)  പുനരുദ്ധക്ടോരണത്തനിനക്ടോയനി  പുതനിയ  പദ്ധതനികേടളക്ടോനന്ധം  നടെപ്പെനില്
വെരുത്തനിയനിട്ടനില.   അതക്ടോതത്ത്  വെര്ഷത്തനിലക്ടോവെശദ്യമക്ടോയ  ടമയനിനനന്സത്ത്  വെര്ക്കുകേള 
നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയനിട്ടുണത്ത്. 

 കേക്ടോട്ടക്ടോനകേടള തുരത്തക്ടോന് ദ്രുതകേര്മ്മ കസന 

96 (1908) ശശ  .    പക്ടോറകല് അബ്ദുബ്ദുുല :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് വെനവന്ധം
മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  നക്ടോട്ടനില്  ഇറങ്ങനി  കൃഷനി  നശനിപ്പെനിക്കുകേയന്ധം  ജനജശവെനിതത്തനിനത്ത്  ഭശഷണനി
ഉയര്ത്തുകേയന്ധം ടചയ്യുന്ന കേക്ടോട്ടക്ടോനകേടള തുരത്തക്ടോന് ദ്രുതകേര്മ്മകസന എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം പുതനിയ
സന്ധംവെനിധക്ടോനത്തനിനത്ത് രൂപന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  എങ്കേനില്  എടന്തെക്ടോടക  സന്ധംവെനിധക്ടോനങ്ങളക്ടോണത്ത്  ഇകപ്പെക്ടോള  ഇതനിനക്ടോയനി
ദ്രുതകേര്മ്മകസന അനുവെര്ത്തനിക്കുന്നതത്ത്;

(സനി)  ആനകേടള  കേണക്ടോല്  ദ്രുതകേര്മ്മകസനടയ  വെനിവെരമറനിയനികക്ടോത്തതുന്ധം
ആനകേളുടടെ  അടുത്തുകപക്ടോയനി  ടമക്ടോടടബല്  കഫക്ടോണനില്  പടെടമടുക്കുന്നതുന്ധം  അകമങ്ങള
കൂടുന്നതനിനത്ത് കേക്ടോരണമക്ടോവനകണക്ടോ;

(ഡനി) എങ്കേനില് ജനങ്ങളുടടെ ഭശതനി അകേറന്നതനിനുന്ധം കേക്ടോട്ടക്ടോനകേടള ടചറുക്കുന്നതനിനുന്ധം
എടന്തെക്ടോടക നടെപടെനികേള ടടകേടകക്ടോള്ളുന്ധം; വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള നല്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) നക്ടോട്ടനിലനിറങ്ങനി പ്രശ്നമുണക്ടോക്കുന്ന കേക്ടോട്ടക്ടോനകേടള തുരത്തക്ടോന് നടെപടെനികേളകത്ത്
രൂപന്ധംനല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്. 
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(ബനി)  വെയനക്ടോടെത്ത്  കമഖലയനില്  നക്ടോട്ടനിലനിറങ്ങനി  കൃഷനി  നശനിപ്പെനിക്കുകേയന്ധം
ജനജശവെനിതത്തനിനത്ത്  ഭശഷണനി  ഉയര്ത്തുകേയന്ധം  ടചയ്യുന്ന  കേക്ടോട്ടക്ടോനകേടള  തനിരനിചത്ത്
കേക്ടോട്ടനിടലത്തനിക്കുവെക്ടോനുള്ള  പുതനിയ  സന്ധംവെനിധക്ടോനമക്ടോയനി  കുങ്കേനി  ആനകേടള
ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുവെരുന. 

(സനി) ഉണത്ത്. 

(ഡനി) വെനവമക്ടോയനി അതനിര്ത്തനി പങ്കേനിടുന്ന കമഖലകേളനില് ജനപ്രതനിനനിധനികേടള
ഉളടപ്പെടുത്തനി ജക്ടോഗതക്ടോ സമനിതനികേള രൂപശകേരനിക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന്ധം പരനിഗണനിച്ചുവെരുന.
കേക്ടോട്ടക്ടോനകേള ഉളടപ്പെടടെയള്ള വെനദ്യമൃഗങ്ങള കേക്ടോര്ഷനികേ കമഖലയനികലയത്ത് ഇറങ്ങുന്നതത്ത്
സന്ധംബനനിചത്ത്  മുന്നറനിയനിപ്പെത്ത്  കേര് ഷകേര്കത്ത്  നല്കുന്നതനിനത്ത്  Early  Warning  SMS
Alert System വെയനക്ടോടെത്ത്, മൂന്നക്ടോര് എന്നനിവെനിടെങ്ങളനില് വെനിജയകേരമക്ടോയനി നടെപ്പെനിലക്ടോകനി.
ഈ  സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിടല  ആറളത്തത്ത്  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതനിനുകവെണ
നടെപടെനികേള അന്തെനിമഘട്ടത്തനിലക്ടോണത്ത്. 

  ഉടെമസക്ടോവെകേക്ടോശ സര്ട്ടനിഫനികറത്ത് ഇലക്ടോത്ത ആനകേള 

97 (1909)  ശശമതനി പനി  .    അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  കകേരളത്തനില് ഉടെമസക്ടോവെകേക്ടോശ സര്ട്ടനിഫനികറത്ത്  ഇലക്ടോത്ത എത്ര ആനകേള
ഉണത്ത്;

(ബനി) ഉടെമസക്ടോവെകേക്ടോശ സര്ട്ടനിഫനികറത്ത് ഇലക്ടോത്ത ആനകേടള ഉത്സവെങ്ങളക്കുന്ധം മറത്ത്
ചടെങ്ങുകേളക്കുന്ധം ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്ന സക്ടോഹചരദ്യന്ധം ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ആനകേളകത്ത് ഉടെമസക്ടോവെകേക്ടോശ സര്ട്ടനിഫനികറത്ത് ഉറപ്പുവെരുത്തക്ടോന് സര്കക്ടോര്
സസശകേരനിക്കുന്ന നടെപടെനികേള വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  8-10-2015  തശയതനിയനിടല  കേണക്കുകേള  പ്രകേക്ടോരന്ധം  289
നക്ടോട്ടക്ടോനകേളകത്ത് ഉടെമസക്ടോവെകേക്ടോശ സര്ട്ടനിഫനികറത്ത് ഇല.

(ബനി) ഉടെമസക്ടോവെകേക്ടോശ സര്ട്ടനിഫനികറത്ത് ഇലക്ടോത്ത ആനകേടള ഉത്സവെങ്ങളക്കുന്ധം മറത്ത്
ചടെങ്ങുകേളക്കുന്ധം ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്ന  സക്ടോഹചരദ്യന്ധം  ഉണക്ടോവകമ്പക്ടോള നനിയമപ്രകേക്ടോരന്ധം  കവെണ
നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുനണത്ത്. 
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(സനി)  കകേരളത്തനില് ഉടെമസക്ടോവെകേക്ടോശ സര്ട്ടനിഫനികറത്ത് ഇലക്ടോത്തതുന്ധം എന്നക്ടോല്

അനധനികൃതമക്ടോയനി  എത്തനിചതലക്ടോത്തതുമക്ടോയ നക്ടോട്ടക്ടോനകേടള രജനിസര് ടചയ്യുന്നതനിനത്ത്

ഒരു  മക്ടോസടത്ത  സമയന്ധം  വെനദ്യജശവെനി  വെനിഭക്ടോഗന്ധം  മുഖദ്യവെനപക്ടോലകേനത്ത്  നല്കേനി  

26-2-2016-ല് ജനി.ഒ.(ആര്.റനി)  നന്ധം. 84/2016/വെനന്ധം പ്രകേക്ടോരന്ധം സര്കക്ടോര് ഉത്തരവെത്ത്

പുറടപ്പെടുവെനിചനിരുന.  എന്നക്ടോല് നനിശനിത ഒരു മക്ടോസത്തനിനുള്ളനില് ഉടെമസക്ടോവെകേക്ടോശ

മനിലക്ടോത്ത ആനകേടള രജനിസര് ടചയ്യുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള പൂര്ത്തനിയക്ടോയനിരുന്നനില.

തുടെര്ന്നത്ത് 4-5-2016-ല് ബഹ. സുപ്രശന്ധം കകേക്ടോടെതനി WP(C) 743/14 നമ്പര് കകേസ്സനിടന

ഇടെകക്ടോല  ഉത്തരവെനില്,  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.)  നമ്പര്  84/2016/വെനന്ധം   ഉത്തരവെനിടന

അടെനിസക്ടോനത്തനില് ഉടെമസക്ടോവെകേക്ടോശ സര്ട്ടനിഫനികറത്ത് നല്കേനിയനിട്ടുടണങ്കേനില് ആയതത്ത്

റദ്ദേക്ടോക്കുവെക്ടോന്  ഉത്തരവെക്ടോയനിരുന.  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവെത്ത്  നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനക്ടോല്  ഈ

കകേസ്സനില് സുപ്രശന്ധം  കകേക്ടോടെതനിയടടെ  അന്തെനിമവെനിധനി  വെന്നതനിനുകശഷന്ധം നനിയമക്ടോനുസൃതമക്ടോയ

തുടെര്നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്. 

 പറമ്പനിക്കുളന്ധം-ആളനിയക്ടോര് കറക്ടോഡത്ത്  

98  (1910) ശശ  .    ടകേ  .    ബക്ടോബു :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്  വെനവന്ധം

മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  പറമ്പനിക്കുളന്ധം  -  ആളനിയക്ടോര്  കേരക്ടോറുമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ട  ചനില  പ്രശ്നങ്ങള

നനിലനനില്ക്കുന്നതത്ത്  കേക്ടോരണന്ധം  പറമ്പനിക്കുളന്ധം  വെനദ്യജശവെനി  സകങ്കേതത്തനികലക്കുള്ള  യക്ടോത്രക്ടോ

തടെസ്സന്ധം ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഈ  ഓണകക്ടോലത്തത്ത്  ഒരക്ടോഴ്ചകയക്ടോളന്ധം  നമ്മുടടെ  സന്ധംസക്ടോനടത്ത

വെക്ടോഹനങ്ങളകത്ത്  പറമ്പനിക്കുളകത്തകത്ത്  പ്രകവെശനികക്ടോന്  കേഴെനിയക്ടോത്ത  സക്ടോഹചരദ്യന്ധം

സന്ധംബനനിച  വെനിഷയന്ധം  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇതത്ത്  സന്ധംബനനിച  വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം

നല്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇത്തരന്ധം  വെനിഷയങ്ങളകത്ത്  പരനിഹക്ടോരന്ധം  കേക്ടോണുന്നതനിനക്ടോയനി  നമ്മുടടെ

സന്ധംസക്ടോനത്തുകൂടെനി  ഒരു  കറക്ടോ ഡത്ത്  അടെനിയന്തെരമക്ടോയനി  നനിര്മ്മനിക്കുവെക്ടോന്  സര്കക്ടോര്  നടെപടെനി

സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ; ഇതുമക്ടോയനി ബനടപ്പെട്ടത്ത് നനിലവെനില് എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല് ഉകണക്ടോ;

വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം നല്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന്ധം

(എ) ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്. 
(ബനി)  12-9-2016-നത്ത്  തമനിഴെത്ത് നക്ടോടെത്ത്  ജലകസചന  വെകുപ്പെത്ത്  ജശവെനകക്ടോടരന്ന

വെദ്യക്ടോകജന  അനധനികൃതമക്ടോയനി  പറമ്പനിക്കുളന്ധം  കേടുവെക്ടോ  സകങ്കേതത്തനിനകേത്തത്ത്
പ്രകവെശനിക്കുവെക്ടോന്  ശമനിച  കുറച്ചുകപടര  പറമ്പനിക്കുളന്ധം  കേടുവെക്ടോ  സകങ്കേതത്തനിടല
ഉകദദ്യക്ടോഗസര്  പരനികശക്ടോധനയത്ത്  വെനികധയമക്ടോക്കുകേയണക്ടോയനി.   തുടെര്ന്നത്ത്  ആളുകേടള
പ്രകകേക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  പറമ്പനിക്കുളന്ധം  ആളനിയക്ടോര്  കപ്രക്ടോജകത്ത്  അധനികൃതര്,
പനി.എ.പനി.  കകേക്ടോളനനിയനിടല  ആളുകേളുടടെ  കുട്ടനികേളകത്ത്  സ്കൂളനില്  കപക്ടോകുന്നതനിനത്ത്
കവെണനിയള്ള യക്ടോത്രക്ടോവെക്ടോഹനന്ധം നനിര്ത്തലക്ടോകനി.  ഇതനിടന തുടെര്ന്നത്ത് കകേക്ടോളനനിയനിടല
ഏതക്ടോനുന്ധം ആളുകേള ടപക്ടോതുവെക്ടോഹനങ്ങളുന്ധം വെനന്ധംവെകുപ്പെനിടന വെക്ടോഹനങ്ങളുന്ധം ബലമക്ടോയനി
തടെയകേയന്ധം  ടപക്ടോതുഗതക്ടോഗതന്ധം  പൂര്ണമക്ടോയനി  തടെസ്സടപ്പെടുത്തുകേയന്ധം  ടചയനിരുന.
ഇപ്രകേക്ടോരന്ധം കമസമക്ടോധക്ടോനന്ധം തകേര്ക്കുവെക്ടോന് ശമനിചതനിടനതനിടര കകേരള കപക്ടോലശസത്ത്
നടെപടെനി സസശകേരനിചനിരുന.  ടെനി കപക്ടോലശസത്ത് നടെപടെനിയനില് പ്രതനികഷധനിചത്ത് ചനില തമനിഴെത്ത്
സന്ധംഘടെനകേളുന്ധം  ഏതക്ടോനുന്ധം  പനി.എ.പനി.  കകേക്ടോളനനികക്ടോരുന്ധം  പറമ്പനിക്കുളകത്തക്കുള്ള
വെക്ടോഹനങ്ങള തടെയകേയന്ധം യക്ടോത്ര തടെസ്സടപ്പെടുത്തുകേയന്ധം ഇകഴെനിഞ ഓണകക്ടോലത്തത്ത്
ഒരക്ടോഴ്ചകയക്ടോളന്ധം  കകേരള  സന്ധംസക്ടോനടത്ത  വെക്ടോഹനങ്ങളകത്ത്  പറമ്പനിക്കുളകത്തയത്ത്
കസത്തുമടെ  ടചകത്ത്  കപക്ടോസത്ത്  വെഴെനി  പ്രകവെശനികക്ടോന്  കേഴെനിയക്ടോത്ത  സക്ടോഹചരദ്യന്ധം
ഉണക്ടോക്കുകേയന്ധം ടചയനിട്ടുണത്ത്. 

(സനി)  സര്കക്ടോര്  ഈ  വെനിഷയന്ധം  പഠനിച്ചുവെരുന.   ഇതുമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ടത്ത്
നനിലവെനില് ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല് ഒനന്ധം ഇല. 

  ആര്.എ.എചത്ത്.സനി.കേളുടടെ ചുമതലകേള 
99  (1911) ശശ  .    ഇ  .    ടകേ  .    വെനിജയന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്  വെനവന്ധം

മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:
(എ)  മൃഗസന്ധംരക്ഷണ  വെകുപ്പെനില്  റശജനിയണല്  ആര്ട്ടനിഫനിഷദ്യല്

ഇന്ടസമനികനഷന്  ടസനര്  (ആര്.എ.ഐ.സനി.)  നനിര്ത്തലക്ടോകനിയതനിനത്ത്  കശഷന്ധം
നനിലവെനില്  വെന്ന  ആര്.എ.എചത്ത്.സനി.-കേള  ഇകപ്പെക്ടോള  ടചയ്യുന്ന  ചുമതലകേള
എടന്തെക്ടോടകടയന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  കലവെത്ത്  കസക്ടോകത്ത്  ഇന്ടസ്പെകര്മക്ടോരുടടെ  ചുമതലകേള  വെദ്യക്തമക്ടോയനി  നനിര്ണയനിച്ചു
ടകേക്ടോണ്ടുള്ള എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം ഉത്തരവകേള നനിലവെനിലുകണക്ടോ;

(സനി) എങ്കേനില് പകേര്പ്പെത്ത് ലഭദ്യമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?
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ഉത്തരന്ധം

(എ)  മൃഗസന്ധംരക്ഷണ വെകുപ്പെനില് നനിലവെനില് വെന്ന ആര്.എ.എചത്ത്.സനി.-കേളുടടെ
ചുമതലകേള ചുവെടടെ കചര്ക്കുന. 

1. പ്രക്ടോകദശനികേ  മൃഗസന്ധംരക്ഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങള  തക്ടോലൂകത്ത്തല  സക്ടോപന
ങ്ങളക്ടോയനിരനിക്കുന്ധം.  63  തക്ടോലൂക്കുകേളനിലുന്ധം  ഈ  സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം  നനിലവെനില്
വെരുന്നതക്ടോണത്ത്.  ഇവെ  നനിലവെനില്  വെരുന്നതുവെടര  ആര്.എ.ഐ.സനി.കേള
ആര്.എ.എചത്ത്.സനി.കേളനിലക്ടോയനി അവെയടടെ പ്രവെര്ത്തന പരനിധനിയനില് വെരുന്ന
സക്ടോപനങ്ങളുടടെ കമല്കനക്ടോട്ടന്ധം വെഹനികകണതക്ടോണത്ത്. 

2. പ്രക്ടോകദശനികേ  മൃഗസന്ധംരക്ഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങള  ജനിലക്ടോ  മൃഗസന്ധംരക്ഷണ
ആഫശസറുടടെ നനിയനണത്തനിലക്ടോയനിരനിക്കുന്ധം. 

3. കകേന്ദ്ര-സന്ധംസക്ടോനക്ടോവെനിഷ്കൃത  പദ്ധതനികേള  ആര്.ടകേ.വെനി.കവെ.,  കേനകുട്ടനി
പരനിപക്ടോലന പദ്ധതനി പ്രകതദ്യകേ പക്ടോകകജകേള എന്നനിവെയടടെ നടെത്തനിപ്പെനിടന
കമല്കനക്ടോട്ടവന്ധം,  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്  സമക്ടോഹരണവന്ധം,  വെനിലയനിരുത്തല്  തുടെങ്ങനിയ
ചുമതലകേള  പ്രക്ടോകദശനികേ  മൃഗസന്ധംരക്ഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
നനിക്ഷനിപ്തമക്ടോയനിരനിക്കുന്ധം.

4. തക്ടോലൂകത്ത്  പരനിധനിയനില്  വെരുന്ന  സക്ടോപനങ്ങള  വെഴെനി  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്ന
പദ്ധതനികേളുടടെയന്ധം  കസവെനങ്ങളുടടെയന്ധം  നടെത്തനിപ്പെത്ത്,  ടവെററനിനറനി
സബ്ടസനറുകേള,  മൃഗക്ടോശുപത്രനികേള  എന്നനിവെയടടെ  വെനിശദ  പരനികശക്ടോധന
നടെത്തനി റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത് ജനിലക്ടോ മൃഗസന്ധംരക്ഷണ ആഫശസര്കത്ത് നല്കകേണതക്ടോണത്ത്.

5. വെനിജക്ടോനവെദ്യക്ടോപന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള,  പ്രദര്ശനങ്ങള  തുടെങ്ങനിയവെ
പഞക്ടോയത്തുതല  മൃഗസന്ധംരക്ഷണ  സക്ടോപനങ്ങളുടടെ  പങ്കേക്ടോളനിത്തകത്തക്ടോടടെ
നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതക്ടോണത്ത്. 

6. ഉത്പന്നങ്ങളകത്ത്  വെനിപണനി  കേടണത്തുന്നതനിനത്ത്  കവെണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല് കുന്നതുന്ധം  അതുമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ഏടറടുകകണതുമക്ടോണത്ത്. 

7. മൃഗസന്ധംരക്ഷണ  കമഖലയനില്  പുതനിയ  സന്ധംരന്ധംഭകേടര  കേടണത്തുന്നതനിനുന്ധം
അവെര്കത്ത്  കവെണ  പദ്ധതനി  തയക്ടോറക്ടോകനി  നല്കുന്നതനിനുന്ധം  കവെണ  നടെപടെനി
കകേടകക്ടോകള്ളണതക്ടോണത്ത്. 



185  കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 5, 2016

(ബനി)  കലവ്കസക്ടോകത്ത്  ഇന്ടസ്പെകര്മക്ടോരുടടെ  ചുമതലകേള  വെദ്യക്തമക്ടോയനി
നനിര്ണയനിച്ചുടകേക്ടോണത്ത് തക്ടോടഴെപ്പെറയന്ന ഉത്തരവകേള നനിലവെനിലുണത്ത്. 

1. മൃഗസന്ധംരക്ഷണ വെകുപ്പെത്ത്  ഡയറകറുടടെ  6-10-1990-ടല  ബനി  5-33392/90/
ആസൂത്രണന്ധം നമ്പര് ഉത്തരവെത്ത് 

2. മൃഗസന്ധംരക്ഷണ വെകുപ്പെത്ത് ഡയറകറുടടെ 8-7-2013-ടല സനി1-17704/11  നമ്പര്
ഉത്തരവെത്ത് 

(സനി) പകേര്പ്പെത്ത് ഉള്ളടെകന്ധം ടചയ്യുന*. 

 കുഞ്ഞുകകേകേളനില് കകേക്ടോഴെനിക്കുഞത്ത്  
100 (1912)  ശശ  .   മുലകര രതക്ടോകേരന് : 

     ശശമതനി ഗശതക്ടോ കഗക്ടോപനി : 
     ശശ  .   വെനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമക്ടോര് : 
    ശശ  .   ടകേ  .   രക്ടോജന് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് വെനവന്ധം

മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) 'കുഞത്ത് കകേകേളനില് കകേക്ടോഴെനിക്കുഞത്ത്  'എന്ന ഒരു പദ്ധതനി നനിലവെനിലുകണക്ടോ;
ഉടണങ്കേനില് ഈ പദ്ധതനിയടടെ ഉകദ്ദേശദ്യലക്ഷദ്യങ്ങള വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) പ്രസബ്ദുുത പദ്ധതനിയനിലൂടടെ ഒരു കുട്ടനികത്ത് എത്ര കകേക്ടോഴെനിക്കുഞ്ഞുങ്ങടളയക്ടോണത്ത്
വെനിതരണന്ധം ടചയ്യുന്നടതന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി) സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് എത്ര വെനിദദ്യക്ടോലയങ്ങളനില് ഈ പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോകക്ടോന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ? 

ഉത്തരന്ധം

(എ) 'കുഞ്ഞുകകേകേളനില്  കകേക്ടോഴെനിക്കുഞത്ത്'  എന്ന  പദ്ധതനി  നനിലവെനിലുണത്ത്.
വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളനില് കകേക്ടോഴെനി  വെളര്ത്തലനില് തക്ടോത്പരദ്യന്ധം ജനനിപ്പെനിക്കുകേ,  അദ്ധസക്ടോനശശലന്ധം,
സസക്ടോശയശശലന്ധം, സമ്പക്ടോദദ്യശശലന്ധം എന്നനിവെ വെളര്ത്തനിടയടുക്കുകേ, കുട്ടനികേളകത്ത് സുരക്ഷനിത
ഭക്ഷണന്ധം ഉറപ്പുവെരുത്തുകേ,  ആകരക്ടോഗദ്യമുള്ള തലമുറടയ രൂപടപ്പെടുത്തുകേ എന്നശ ഉകദ്ദേശദ്യ
ലക്ഷദ്യങ്ങകളക്ടോടടെയക്ടോണത്ത് ഈ പദ്ധതനി നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതത്ത്. 

(ബനി)  2016-17  സക്ടോമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  നടെപ്പെക്ടോകക്ടോന്കവെണനി
അനുവെദനിചനിട്ടുള്ള ഈ  പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന്ധം ഓകരക്ടോ കുട്ടനിക്കുന്ധം 5 കകേക്ടോഴെനി, 5 കേനികലക്ടോ തശറ,
50 രൂപയടടെ മരുന്നത്ത് എന്നനിവെയക്ടോണത്ത് വെനിതരണന്ധം ടചയ്യുന്നതത്ത്. 

* ടടലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്.
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(സനി)  സന്ധംസക്ടോനടത്ത  സര്കക്ടോര്/എയ്ഡഡത്ത്  സ്കൂളുകേളനിടല  6,7,8,9
കക്ടോസ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  35,000  ടതരടഞടുകടപ്പെട്ട  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളകത്ത്
ആനുകൂലദ്യങ്ങള വെനിതരണന്ധം ടചയക്ടോനക്ടോണത്ത് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതത്ത്. 

  മുയല് പരനിപക്ടോലനവന്ധം വെനിപണനവന്ധം 

101  (1913) ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹശന്ധം  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ഇറചനി  ആവെശദ്യത്തനിനത്ത്  മുയലുകേടള  വെളര്ത്തുന്നതനിനുന്ധം  വെനിപണനന്ധം
നടെത്തുന്നതനിനുന്ധം നനിയനണന്ധം ഉകണക്ടോടയന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഈ  രന്ധംഗത്തത്ത്  ടതക്ടോഴെനിടലടുക്കുന്നവെര്കത്ത്  ഇത്തരന്ധം  നനിയനണങ്ങള
പ്രയക്ടോസന്ധം സൃഷ്ടനിക്കുനടണന്നതത്ത് ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി) എങ്കേനില് പ്രസ്തുത നനിയനണന്ധം മക്ടോറന്നതനിനത്ത് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  ഫു ഡത്ത്  കസഫനി  ആനത്ത്  സക്ടോകനര്ഡ്സത്ത്  അകതക്ടോറനിറനി  ഓഫത്ത്  ഇന്തെദ്യ,
മക്ടോന്ധംസക്ടോവെശദ്യത്തനിനക്ടോയനി  ഉപകയക്ടോഗനികക്ടോവന്ന  പട്ടനികേയനില്  മുയലുകേടള
ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടനിലക്ടോയനിരുന.  ആയതനിനക്ടോല്  ഇവെടയ  മക്ടോന്ധംസക്ടോവെശദ്യത്തനിനക്ടോയനി
ഉപകയക്ടോഗനി ക്കുന്നതനിനത്ത് നനിയനണന്ധം ഉണക്ടോയനിരുന. 

(ബനി) ഈ വെനിഷയന്ധം ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്. 

(സനി)  ഫുഡത്ത്  കസഫനി  ആനത്ത്  സക്ടോകനര്ഡ്സത്ത്  അകതക്ടോറനിറനി  ഓഫത്ത്  ഇന്തെദ്യ,
മക്ടോന്ധംസക്ടോവെശദ്യത്തനിനക്ടോയനി  ഉപകയക്ടോഗനികക്ടോവന്ന  മൃഗങ്ങളുടടെ  പട്ടനികേയനില്  മുയലനിടന
ഉള ടപ്പെടുത്തനി കേരടെത്ത് വെനിജക്ടോപനന്ധം പുറടപ്പെടുവെനിചനിട്ടുണത്ത്. 

  കറകഷദ്യക്ടോ ടപ്രക്ടോകമക്ടോഷന് 

102 (1914)  ശശ  .    കമക്ടോന്സത്ത്  കജക്ടോസഫത്ത് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) മൃഗസന്ധംരക്ഷണ വെകുപ്പെനില് ടടലവ്കസക്ടോകത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്മക്ടോര്കത്ത് കറകഷദ്യക്ടോ
ടപ്രക്ടോകമക്ടോഷന് നല്കേനിയനിട്ടത്ത് എ.ത്ര കേക്ടോലമക്ടോയനി എന്നറനിയനികക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  കറകഷദ്യക്ടോ  ടപ്രക്ടോകമക്ടോഷന് നല്കുവെക്ടോന് എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം  തടെസ്സന്ധം ഉകണക്ടോ;
ഉടണങ്കേനില് എന്തെക്ടോണത്ത്; ഇനനി എത്ര കപര്കത്ത് അര്ഹതടപ്പെട്ട കറകഷദ്യക്ടോ ടപ്രക്ടോകമക്ടോഷന്
നല്കുവെക്ടോനുണത്ത് എന്നറനിയനികക്ടോകമക്ടോ;
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(സനി)  ടവെററനിനറനി  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളുടടെ  നനിയനണന്ധം  റശജനിയണല്  അനനിമല്
ഹസ്ബനറനി ടസനറനിനത്ത് കേശഴെനിലക്ടോക്കുവെക്ടോനുള്ള നടെപടെനി എടുക്കുനകണക്ടോ;

(ഡനി)  ടവെററനിനറനി  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളനില്  എത്ര  എണമക്ടോണത്ത്  സര്കക്ടോര്
ടകേട്ടനിടെങ്ങളനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതത്ത്;  വെക്ടോടെകേടകേട്ടനിടെങ്ങളനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന എത്ര
ഉപകകേന്ദ്രങ്ങള  ഉണത്ത്;  ഇഇൗ  സക്ടോമ്പത്തനികേ  വെര്ഷന്ധം  എത്ര  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളകത്ത്
സസന്തെമക്ടോയനി ടകേട്ടനിടെന്ധം നനിര്മ്മനിക്കുവെക്ടോന് പദ്ധതനി ഉണത്ത്; ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളകത്ത് പ്രക്ടോഥമനികേ
ചനികേനിത്സയത്ത് ആവെശദ്യമക്ടോയ വെനിരമരുനന്ധം ഗഇൗസുന്ധം മറമരുനകേളുന്ധം ലഭദ്യമക്ടോകണക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  മൃഗസന്ധംരക്ഷണ  വെകുപ്പെനില്  കലവ്കസക്ടോകത്ത്  ഇന്ടസ്പെകര്  കഗഡത്ത്  -I-ല്
നനിനന്ധം അസനിസനത്ത് ഫശല്ഡത്ത് ഓഫശസര്മക്ടോരക്ടോയനി  9-9-2016-ടല ടകേ4/13800/2013/
ജശ.കേക്ടോ.  ഉത്തരവെത്ത്  പ്രകേക്ടോരവന്ധം  കലവ്കസക്ടോകത്ത്  ഇന്ടസ്പെകര്  കഗഡത്ത്-II-ല്  നനിനന്ധം
കലവ്കസക്ടോകത്ത്  ഇന്ടസ്പെകര് കഗഡത്ത്-I-കലകത്ത്  29-9-2016-ടല  ടകേ4/22221/2013/
ജശ.കേക്ടോ.  ഉത്തരവെത്ത്  പ്രകേക്ടോരവന്ധം  ആണത്ത്  അവെസക്ടോനമക്ടോയനി  കറകഷദ്യക്ടോ  ടപ്രക്ടോകമക്ടോഷന്
നല്കേനിയതത്ത്. 

(ബനി)   ഇല.  കലവ്കസക്ടോകത്ത്  ഇന്ടസ്പെകര്മക്ടോരുടടെ  കറകഷദ്യക്ടോ  ടപ്രക്ടോകമക്ടോഷന്
നല്കുവെക്ടോന്  നനിലവെനില്  തടെസ്സങ്ങള  ഇല.   കറകഷദ്യക്ടോ  ടപ്രക്ടോകമക്ടോഷന്  ഉത്തരവകേള
പുറടപ്പെടുവെനിച്ചുവെരുന.  എന്നക്ടോല്  സശനനികയക്ടോറനിറനി  സന്ധംബനനിചത്ത്  ബഹ.  കകേരള
അഡനിനനികസ്ട്രേറശവെത്ത് ടനിബബണല് മുമ്പക്ടോടകേ ജശവെനകക്ടോരുടടെ കകേസത്ത് നനിലനനില്ക്കുകേയന്ധം
26-2-2016-ല്  റനി.എ.  2150/12,  റനി.എ.  5895/12,  ഒ.എ.  1594/2014  എന്നശ
കകേസുകേളനിടല വെനിധനി പുറടപ്പെടുവെനിക്കുകേയന്ധം ആയതനിടന അടെനിസക്ടോനത്തനില് 1-1-2006
വെച്ചുള്ള  മൃഗസന്ധംരക്ഷണ  വെകുപ്പെനിടല  കലവ്കസക്ടോകത്ത്  ഇന്ടസ്പെകര്മക്ടോരുടടെ
സശനനികയക്ടോറനിറനി  ലനിസത്ത്  പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുകേയന്ധം  ടചയ്തു.  ആയതനിടന
അടെനിസക്ടോനത്തനിലക്ടോണത്ത്  നനിലവെനില്  കറകഷദ്യക്ടോ  ടപ്രക്ടോകമക്ടോഷന്  നല്കുന്നതുന്ധം  പഴെയ
ഉത്തരവകേള  പുനനഃകമശകേരനിച്ചുവെരുന്നതുന്ധം.  നനിലവെനില്  14-11-2011  വെടരയള്ള
ഒഴെനിവകേളനികലയക്ടോണത്ത്  കറകഷദ്യക്ടോ   ടപ്രക്ടോകമക്ടോഷന്  നല്കേനിയനിരുന്നതത്ത്.  1-4-1997-ടല
മൃഗസന്ധംരക്ഷണ വെകുപ്പെനിടല കറകഷദ്യക്ടോ ടപ്രക്ടോകമക്ടോഷടന കകേഡര് ടസ്ട്രേങ്തത്ത് അസനിസനത്ത്
ഫശല് ഡത്ത്  ഓഫശസര്  472,  കലവ്കസക്ടോകത്ത്   ഇന്ടസ്പെകര്  കഗഡത്ത്-I-708,
കലവ്കസക്ടോകത്ത്  ഇന്ടസ്പെകര്  കഗഡത്ത്   II-1180-എന്നനിങ്ങടനയക്ടോണത്ത്.  2016-ടല
കകേഡര്  ടസ്ട്രേങ്തത്ത്  വെദ്യതദ്യക്ടോസമുണക്ടോകു  ടമന്നതനിനക്ടോല്  ടപ്രക്ടോകമക്ടോഷനുന്ധം  ടപ്രക്ടോകമക്ടോഷന്
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പുനനഃകമശകേരണവന്ധം പൂര്ത്തനിയക്ടോകനി കകേഡര് ടസ്ട്രേങ്തത്ത് പുനര് നനിര്ണയനിചക്ടോല് മക്ടോത്രകമ
ടപ്രക്ടോകമക്ടോഷനത്ത്  അര്ഹതടപ്പെട്ടവെരുടടെ  കൃതദ്യമക്ടോയ  കേണകത്ത്  നനിര്ണയനികക്ടോന്  കേഴെനിയൂ.
ആയതനിനുള്ള നടെപടെനികേള തുടെര്നവെരുന. 

(സനി)  നനിലവെനില്  ടവെററനിനറനി  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളുടടെ  നനിയനണന്ധം  അതക്ടോതത്ത്
മൃഗക്ടോശുപത്രനികേളകക്ടോണത്ത്. 

(ഡനി)  2014-ല്  വെകുപ്പുതല  കേണക്കുകേള  കശഖരനിചതനില്  391  ടവെററനിനറനി
കകേന്ദ്രങ്ങള  വെക്ടോടെകേ  ടകേട്ടനിടെത്തനിലുന്ധം  211  എണന്ധം  ഗവെണ്ടമനത്ത്  ടകേട്ടനിടെത്തനിലുന്ധം  733
എണന്ധം  വെക്ടോടെകേ  ഒഴെനിവെക്ടോയന്ധം  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണത്ത്.   ഈ  സക്ടോമ്പത്തനികേ  വെര്ഷന്ധം
ഉപകകേന്ദ്രങ്ങള നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനത്ത് നക്ടോളനിതുവെടര പദ്ധതനി തുടെങ്ങനിയനിട്ടനില. 

2015-16  സക്ടോമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  1809524  ഗഇൗസ്സുകേളുന്ധം  10 ലക്ഷന്ധം
വെനിരമരുനകേളുന്ധം  ജനിലക്ടോ  കസക്ടോറുകേളവെഴെനി  വെകുപ്പെനിടന  കേശഴെനിടല  സക്ടോപനങ്ങളനില്
വെനിതരണന്ധം ടചയനിട്ടുണത്ത്. 

 അടെനിയന്തെര രക്ടോത്രനികേക്ടോല മൃഗചനികേനിത്സക്ടോ യൂണനിറത്ത്  

103  (1915) ശശ  .    ടകേ  .    ആന്സലന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) ടനയക്ടോറനിന്കേര പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന മൃഗക്ടോശുപത്രനിടയ അടെനിയന്തെര രക്ടോത്രനികേക്ടോല
മൃഗ ചനികേനിത്സക്ടോ യൂണനിറത്ത് ആകനി മക്ടോറക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ;വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  വെനിവെനിധ  ഘട്ടങ്ങളനിലക്ടോയനി  അകപക്ഷകേള  നല്കേനിയനിട്ടുന്ധം  84  വെര്ഷന്ധം
പഴെകമുള്ള  പ്രസ്തുത  മൃഗക്ടോശുപത്രനിടയ  ടവെററനിനറനി  കപക്ടോളനികശനനികത്ത്  ആകനി
ഉയര്ത്തുന്നതനിനത്ത്  യക്ടോടതക്ടോരു നടെപടെനിയന്ധം സസശകേരനിചനിട്ടനിലക്ടോത്തതനിനക്ടോല് ആയതനിനത്ത്
അടെനിയന്തെര നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ; വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) മൃഗക്ടോശുപത്രനി ഇരുപത്തനിനക്ടോലത്ത് മണനിക്കൂര് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതനിനത്ത് അധനികേ
ജശവെനകക്ടോരുന്ധം  അനുബന  സഇൗകേരദ്യങ്ങളുന്ധം  ഒരുകകണതുണത്ത്.   ഇകക്ടോരദ്യന്ധം
പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്. 

(ബനി) ഇകക്ടോരദ്യന്ധം പരനികശക്ടോധനിച്ചുവെരുന. 
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  കകേക്ടോഴെനിമുട്ട ഉത്പക്ടോദനന്ധം  

104 (1916)  ശശ  .    എന്ധം  .    സസരക്ടോജത്ത് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് വെനവന്ധം
മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  കകേക്ടോഴെനിമുട്ട  ഉത്പക്ടോദനന്ധം  കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  എടന്തെലക്ടോന്ധം
പദ്ധതനികേളക്ടോണത്ത് നടെപ്പെനിലക്ടോകനി വെരുന്നടതന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  നഗരപ്രകദശങ്ങളനിടല  വെശടുകേളനില്  ടചറനിയ  കതക്ടോതനിലുള്ള  കകേക്ടോഴെനി
വെളര്ത്തല്  കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ടകേപ്കകേക്ടോ  മുകഖന  പദ്ധതനികേള
നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുനകണക്ടോ;

(സനി)  കകേക്ടോഴെനിക്കൂടുകേള  സബ്സനിഡനികയക്ടോടടെ  ടകേപ്കകേക്ടോ  മുകഖന  വെനിതരണന്ധം
ടചയ്യുനകണക്ടോ; എങ്കേനില് വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള നല്കേക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  കൂടുതല് കകേക്ടോഴെനിമുട്ട  ഉത്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനത്ത്  വെനിപുലമക്ടോയ പദ്ധതനികേള
ആവെനിഷ്കരനിക്കുകമക്ടോ ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  കകേക്ടോഴെനിമുട്ട  ഉത്പക്ടോദനന്ധം  വെര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി  മൃഗസന്ധംരക്ഷണ
വെകുപ്പുന്ധം  സന്ധംസക്ടോന  പഇൗളടനി  വെനികേസന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുന്ധം  വെനിവെനിധ  പദ്ധതനികേള
ആവെനിഷ്കരനിചത്ത്  നടെപ്പെക്ടോകനിവെരുന.  മൃഗസന്ധംരക്ഷണ  വെകുപ്പെനിടന  കേശഴെനിലുള്ള
ഫക്ടോമുകേളനില്  വെനിരനിയനിടചടുക്കുന്ന  25  ലക്ഷകത്തക്ടോളന്ധം  വെരുന്ന  കകേക്ടോഴെനിക്കുഞ്ഞുങ്ങടള
സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്ന  അന്ധംഗശകേക്ടോരമുള്ള  എഗ്ഗര്  കനഴറനികേളനിലൂടടെ
വെളര്ത്തനി  45-60  ദനിവെസന്ധം  പ്രക്ടോയത്തനില്  പനിന്നക്ടോമ്പുറ  കകേക്ടോഴെനി  വെളര്ത്തല്
പദ്ധതനിയനിലൂടടെ  സബ്സനിഡനികയക്ടോടടെയന്ധം,  വെകുപ്പെനില്  കേക്ടോലക്ടോകേക്ടോലങ്ങളനില്
നനിശയനിക്കുന്ന  നനിരകനില്  മൃഗക്ടോശുപത്രനികേള  വെഴെനിയന്ധം  അലക്ടോടതയന്ധം  വെനിതരണന്ധം
നടെത്തനിവെരുന.  സന്ധംസക്ടോനത്തനിനത്ത് മുട്ടയല്പക്ടോദനത്തനിനത്ത് ഇണങ്ങുന്ന പദ്ധതനി എന്ന
രശതനിയനില് വെളടരയധനികേന്ധം പ്രചക്ടോരന്ധം ഈ  പദ്ധതനികത്ത് സനിദ്ധനിചനിട്ടുണത്ത്.

കകേരള   കസറത്ത്  പഇൗളടനി  വെനികേസന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്ന
പദ്ധതനികേളുടടെ വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള അനുബനമക്ടോയനി* കചര്ത്തനിരനിക്കുന. 

(ബനി)  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്  കകേക്ടോഴെനിവെളര്ത്തല്  കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപ്പെനി
ക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ടകേപ്കകേക്ടോ  മുകഖന  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്ന  പദ്ധതനിയക്ടോണത്ത്  "ടകേപ്കകേക്ടോ
നഗരപ്രനിയ".   ഈ  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  ടതരടഞടുകടപ്പെടുന്ന  ഓകരക്ടോ

* ടടലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്. 
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ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോവെനിനുന്ധം  5  കകേക്ടോഴെനി, 5  കേനികലക്ടോ തശറ, 20  രൂപയടടെ മരുന്നത്ത്,  ആധുനനികേ
രശതനിയനിലുള്ള  ഒരു  കൂടെത്ത്  എന്നനിവെ  ലഭനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.   ഓകരക്ടോ  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോവന്ധം
ഗുണകഭക്ടോക്തൃ വെനിഹനിതമക്ടോയനി 850 രൂപ അടെയ്കകണതക്ടോകുന. 

(സനി)  കകേക്ടോഴെനിക്കൂടുകേള  മക്ടോത്രമക്ടോയനി  സബ്സനിഡനികയക്ടോടടെ  നല്കുന്ന  പദ്ധതനി
ടകേപ്കകേക്ടോ  ഇകപ്പെക്ടോള  നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നനില.  എന്നക്ടോല്  "ടകേപ്കകേക്ടോ  നഗരപ്രനിയ"
പദ്ധതനിയനില്  ടതരടഞടുകടപ്പെടുന്ന  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോകളകത്ത്  ആയതത്ത്
ലഭദ്യമക്ടോക്കുനണത്ത്. 

(ഡനി)  കകേക്ടോഴെനിമുട്ട  ഉത്പക്ടോദനത്തനില് സസയന്ധം  പരദ്യക്ടോപ്തത കനടുകേ എന്നതക്ടോണത്ത്
സര്കക്ടോരനിടന  നയന്ധം.   ഇതനിനക്ടോയനി  ഫണനിടന  ലഭദ്യതയനുസരനിചത്ത്  വെനിപുലമക്ടോയ
പദ്ധതനികേള ആവെനിഷ്കരനിച്ചുവെരുന. 

 മുട്ടയടടെ ഉത്പക്ടോദനന്ധം വെര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനത്ത് 

സസശകേരനിചനിട്ടുള്ള നടെപടെനികേള 

105  (1917)  ശശ  .    ആര്  .    രക്ടോമചന്ദ്രന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  മുട്ടയടടെ  ഉല്പ്പെക്ടോദനന്ധം  വെര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി
സസശകേരനിചനിട്ടുള്ള നടെപടെനികേള വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  കകേക്ടോഴെനി,  തക്ടോറക്ടോവെത്ത്,  കേക്ടോടെ  എന്നനിവെയടടെ  കേര്ഷകേര്കത്ത്  നനിലവെനില്
നല്കേനിവെരുന്ന ആനുകൂലദ്യങ്ങള എടന്തെലക്ടോന്ധം എന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  കകേക്ടോഴെനി,  തക്ടോറക്ടോവെത്ത്  കേര്ഷകേര്കത്ത്  അവെരുടടെ  ഉത്പക്ടോദകനക്ടോപക്ടോധനികേള
ജക്ടോമദ്യമക്ടോയനി സസശകേരനിചത്ത് കലക്ടോണ് നല്കുന്നതനിനത്ത് സന്ധംസക്ടോന സഹകേരണ ബക്ടോങ്കേനിനുന്ധം
ജനിലക്ടോസഹകേരണ ബക്ടോങ്കുകേളക്കുന്ധം നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കുകമക്ടോ; വെനിശദശകേരനികക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  കകേക്ടോഴെനിമുട്ട  ഉത്പക്ടോദനന്ധം  വെര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി  മൃഗസന്ധംരക്ഷണ
വെകുപ്പുന്ധം  സന്ധംസക്ടോന  പഇൗളടനി  വെനികേസന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുന്ധം  വെനിവെനിധ  പദ്ധതനികേള
ആവെനിഷ്കരനിചത്ത്  നടെപ്പെക്ടോകനിവെരുന.  മൃഗസന്ധംരക്ഷണ  വെകുപ്പെനിടന  കേശഴെനിലുള്ള
ഫക്ടോമുകേളനില്  വെനിരനിയനിടചടുക്കുന്ന  25  ലക്ഷകത്തക്ടോളന്ധം  വെരുന്ന  കകേക്ടോഴെനിക്കുഞ്ഞുങ്ങടള
സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്ന  അന്ധംഗശകേക്ടോരമുള്ള  എഗ്ഗര്  കനഴറനികേളനിലൂടടെ
വെളര്ത്തനി  45-60  ദനിവെസന്ധം  പ്രക്ടോയത്തനില്  പനിന്നക്ടോമ്പുറ  കകേക്ടോഴെനി  വെളര്ത്തല്
പദ്ധതനിയനിലൂടടെ  സബ്സനിഡനികയക്ടോടടെയന്ധം,  വെകുപ്പെനില്  കേക്ടോലക്ടോകേക്ടോലങ്ങളനില്
നനിശയനിക്കുന്ന  നനിരകനില്  മൃഗക്ടോശുപത്രനികേള  വെഴെനിയന്ധം  അലക്ടോടതയന്ധം  വെനിതരണന്ധം



191  കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 5, 2016

നടെത്തനിവെരുന.  സന്ധംസക്ടോനത്തനിനത്ത് മുട്ടയല്പക്ടോദനത്തനിനത്ത് ഇണങ്ങുന്ന പദ്ധതനി എന്ന
രശതനിയനില് വെളടരയധനികേന്ധം പ്രചക്ടോരന്ധം ഈ  പദ്ധതനികത്ത് സനിദ്ധനിചനിട്ടുണത്ത്.

1. സ്കൂള  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുള്ള  ബക്ടോകത്ത്  യക്ടോര്ഡത്ത്  പഇൗളടനി  ടപ്രക്ടോഡക്ഷന്  
പദ്ധതനി:

ഈ പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന്ധം സന്ധംസക്ടോനടത്ത 701  സ്കൂളുകേളനില്  50  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളകത്ത്
വെശതന്ധം  5  കകേക്ടോഴെനിക്കുഞ്ഞുങ്ങള,  കകേക്ടോഴെനിത്തശറ  എന്നനിവെ  വെനിതരണന്ധം ടചയ്യുന.   ഒരു
യൂണനിറനിനത്ത് 725 രൂപ സബ്സനിഡനി നല്കുന. 

2.  ടപ്രക്ടോപ്പെകഗഷന് ഓഫത്ത് ഡകത്ത് ഫക്ടോമനിന്ധംങത്ത്:

ഈ  പദ്ധതനി   പ്രകേക്ടോരന്ധം  സന്ധംസക്ടോനടത്ത  1608  കേര്ഷകേര്കത്ത്
10  തക്ടോറക്ടോവെനിന് കുഞ്ഞുങ്ങടള വെശതന്ധം വെനിതരണന്ധം ടചയ്യുന.   ഒരു യൂണനിറനിനത്ത്  1200
രൂപ സബ്സനിഡനി നല്കുന. 

3. ഇതനിനുപുറടമ  ഈ  സക്ടോമ്പത്തനികേ  വെര്ഷന്ധം  5600  പട്ടനികേജക്ടോതനി
ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോകളകത്ത് 10 കകേക്ടോഴെനിക്കുഞ്ഞുങ്ങടള വെശതന്ധം വെനിതരണന്ധം ടചയ്യുന്നതുമക്ടോണത്ത്.

കകേരള  കസറത്ത്  പഇൗളടനി  വെനികേസന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്ന
പദ്ധതനികേളുടടെ വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള അനുബനമക്ടോയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്ന  അന്ധംഗശകേക്ടോരമുള്ള  എഗ്ഗര്
നഴറനികേളകത്ത്  കവെണ്ടുന്ന  ഒരു  ദനിവെസന്ധം  പ്രക്ടോയമുള്ള  മുട്ടകകക്ടോഴെനി  കുഞ്ഞുങ്ങടള
വെകുപ്പെനിടന ഫക്ടോമുകേളനില്നനിനന്ധം വെനിരനിയനിച്ചു നല്കേനിവെരുന. ഇവെര് 45 ദനിവെസന്ധം മുതല്
60 ദനിവെസന്ധം വെടര വെളര്ത്തനി വെലുതക്ടോക്കുന്ന മുട്ടകകക്ടോഴെനി കുഞ്ഞുങ്ങടള മൃഗസന്ധംരക്ഷണ
വെകുപ്പെനിടനയന്ധം  പ ഞക്ടോയത്തനിടനയന്ധം  വെനിവെനിധ  പദ്ധതനികേളനിലൂടടെ  സബ്സനിഡനി
നനിരകനില്  വെനിതരണന്ധം  ടചയ്യുവെക്ടോനുള്ള  സക്ടോഹചരദ്യന്ധം  ഒരുകനി  നല്കുന.
മൃഗസന്ധംരക്ഷണ  വെകുപ്പെനിടന  പത്തനന്ധംതനിട്ട  ജനിലയനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  തക്ടോറക്ടോവെത്ത്
ഫക്ടോമനില്നനിനന്ധം  തക്ടോറക്ടോവെത്ത്  കേര്ഷകേര്കത്ത്  കവെണ തക്ടോറക്ടോവെത്ത്  കുഞ്ഞുങ്ങടള വെനിതരണന്ധം
ടചയ്യുന.  കേക്ടോടെകകക്ടോഴെനി  കുഞ്ഞുങ്ങടള ടസന്ടല് ഹക്ടോചറനിയനില്നനിനന്ധം വെനിതരണന്ധം
നടെത്തനിവെരുന. 

ഇതനിനുന്ധം  പുറടമ  ടകേപ്കകേക്ടോയടടെ  കേശഴെനില്  തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം  ജനിലയനിടല
കുടെപ്പെനക്കുന്നനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  കബക്ടോയനിലര്  ബശഡനിന്ധംഗത്ത്  ഫക്ടോമനില്

* ടടലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്.
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ഉത്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്ന  ഇറചനികകക്ടോഴെനി  കുഞ്ഞുങ്ങടള  തക്ടോത്പരദ്യമുള്ള  കേര്ഷകേര്കത്ത്
സഇൗജനദ്യ  നനിരകനില്  നല്കുന.   ടകേക്ടോലന്ധം  ജനിലയനിടല  ടകേക്ടോട്ടനിയന്ധം,  തൃശ്ശൂര്
ജനിലയനിടല മക്ടോള എന്നശ ഫക്ടോമുകേളനില് ഉത്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്ന മുട്ടകകക്ടോഴെനി  കു ഞ്ഞുങ്ങടള
ഇനകഗഷന്  ഫക്ടോമുകേള  വെഴെനി  വെളര്ത്തനിടയടുത്തത്ത്  45  ദനിവെസന്ധം  പ്രക്ടോയമക്ടോകുകമ്പക്ടോള
ആവെശദ്യകക്ടോര്കത്ത് മനിതമക്ടോയ നനിരകനില് വെനിതരണന്ധം ടചയ്യുന. 

കേര്ഷകേര്കത്ത്  സക്ടോകങ്കേതനികേ സഹക്ടോയന്ധം,  കകേക്ടോഴെനികേളകത്ത്  സഇൗജനദ്യ  ചനികേനിത്സ,
മരുന്നത്ത് വെനിതരണന്ധം,  പ്രതനികരക്ടോധ കുത്തനിവെയ്പുകേള എന്നനിവെ നല്കേനിവെരുന. 

(സനി)  ഇത്തരത്തനില് പദ്ധതനികേടളക്ടോനന്ധം നനിലവെനിലനില. 
 ചക്ടോലക്കുടെനി മൃഗക്ടോശുപത്രനി

106 (1918) ശശ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവെസ്സനി : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനത്ത് വെനവന്ധം
മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

ചക്ടോലക്കുടെനി  മൃഗക്ടോശുപത്രനി  അപ്കഗഡത്ത്  ടചയത്ത്  ആവെശദ്യമക്ടോയ
സഇൗകേരദ്യങ്ങകളക്ടോടടെ  ടവെററനിനറനി  കപക്ടോളനികനിനനികക്ടോയനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനത്ത്  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 
സര്കക്ടോരനിനത്ത്  വെളടരയധനികേന്ധം  സക്ടോമ്പത്തനികേ  ബക്ടോധദ്യത  ഉണക്ടോകുടമനള്ളതനിനക്ടോല്

ചക്ടോലക്കുടെനി ടവെററനിനറനി ആശുപത്രനി കപക്ടോളനി കനിനനികക്ടോയനി ഉയര്ത്തണടമന്ന ശനിപക്ടോര്ശ
ഇകപ്പെക്ടോള പരനിഗണനിക്കുവെക്ടോന് നനിര്വക്ടോഹമനില.

ടവെററനിനറനി കനിനനിക്കുകേളുടടെ എണന്ധം
107  (1919)  ടപ്രക്ടോഫ  .    ആബനിദത്ത്  ഹകസന്  തങ്ങള :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്  വെനവന്ധം  മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം  മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം  വെകുപ്പുമനനി  സദയന്ധം
മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  ഓകരക്ടോ  ജനിലയനിലുമുളള  ടവെററനിനറനി  കനിനനിക്കുകേളുടടെ
എണന്ധം എത്ര; ജനിലതനിരനിച്ചുളള കേണക്കുകേള നല്കുകമക്ടോ; ആശുപത്രനികേളുടടെ വെനിവെരന്ധം
ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  മൃഗങ്ങടളയന്ധം കേനകേക്ടോലനികേടളയന്ധം അതദ്യക്ടോവെശദ്യഘട്ടത്തനില് കനിനനികനികലയത്ത്
ടകേക്ടോണ്ടുവെരുന്നതനിനുളള  ആന്ധംബുലന്സത്ത്  സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം  ഇകപ്പെക്ടോള നനിലവെനിലുകണക്ടോ;
വെദ്യക്തമക്ടോയ വെനിവെരന്ധം ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഓകരക്ടോ  കബക്ടോകനിലുന്ധം  ഇത്തരത്തനിലുളള  ആന്ധംബുലന്സത്ത്  സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം
നടെപ്പെനില് വെരുത്തക്ടോന് കവെണ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ ?
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ഉത്തരന്ധം 
(എ) വെനിവെരന്ധം അനുബനമക്ടോയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  നനിലവെനിലുണത്ത്.  മൃഗസന്ധംരക്ഷണ വെകുപ്പെനില്  16  ആന്ധംബുലന്സുകേളുണത്ത്.  കേണ്ണൂര്,
ടകേക്ടോലന്ധം ജനിലകേളനില് രണ്ടുവെശതവന്ധം മറത്ത് ജനിലകേളനില് ഓകരക്ടോനവെശതവന്ധം ആന്ധംബുലന്സുകേളുണത്ത്.
മൃഗസന്ധംരക്ഷണ  വെകുപ്പെനിടന  കേശഴെനിലുള്ള  ആന്ധംബുകലററനി  ടവെഹനികനിളുകേള  കേര്ഷകേരുടടെ
വെശട്ടുപടെനികല്  മൃഗചനികേനിത്സക്ടോകസവെനന്ധം  ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതക്ടോണത്ത്.  പശു,
എരുമ  തുടെങ്ങനിയ  വെലനിയ  മൃഗങ്ങടള  ആന്ധംബുലന്സത്ത്  വെക്ടോഹനങ്ങളനില്  ടകേക്ടോണ്ടുവെരുകേ,
അപ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമക്ടോയതനിനക്ടോലക്ടോണത്ത്  കേര്ഷകേടന  വെശട്ടുപടെനികല്  കസവെനത്തനിനക്ടോയനി  അവെ
ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതത്ത്.  ഇതുകൂടെക്ടോടത  കേദ്യക്ടോമ്പത്ത്  ഡനിടസ്പെന്സറനികേള  സന്ധംഘടെനിപ്പെനികക്ടോനുന്ധം
ആന്ധംബുലന്സത്ത് സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന.

(സനി) ഇകക്ടോരദ്യന്ധം പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.
ടവെററനിനറനി കപക്ടോളനി കനിനനികേത്ത് 

108 (1920)  ശശ  .    ടകേ  .    ടകേ  .    രക്ടോമചന്ദ്രന് നക്ടോയര് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ടചങ്ങന്നൂര്  കബക്ടോകത്ത്  പഞക്ടോയത്തനിടന  തശരുമക്ടോനപ്രകേക്ടോരന്ധം  ടചറനിയനക്ടോടെത്ത്
ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനിടന  രണക്ടോന്ധം  വെക്ടോര്ഡനില്  സനിതനി  ടചയ്യുന്ന  മൃഗക്ടോശുപത്രനി  ടവെററനിനറനി
കപക്ടോളനികനിനനികക്ടോയനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികമങ്ങള  എടന്തെലക്ടോടമന്നത്ത്
വെനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ആലപ്പുഴെ  ജനിലക്ടോ  ആഫശസറുടടെ  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്  സർകക്ടോരനിൽ  ലഭനിചനിട്ടുന്ധം  പ്രസ്തുത
സക്ടോപനന്ധം  ടവെററനിനറനി  കപക്ടോളനികനിനനികക്ടോയനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനത്ത്  കേക്ടോലതക്ടോമസന്ധം
വെന്നനിരനിക്കുന്നതനിടന കേക്ടോരണന്ധം വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 
(എ)  ഒരു  മൃഗക്ടോശുപത്രനി  ടവെററനിനറനി  കപക്ടോളനികനിനനികക്ടോയനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനത്ത്

അടെനിസക്ടോന സഇൗകേരദ്യങ്ങളുള്ള  ടകേട്ടനിടെവന്ധം  ലക്ടോബത്ത്  സഇൗകേരദ്യവന്ധം  ഉണക്ടോയനിരനികകണതക്ടോണത്ത്.
നനിലവെനില് മൃഗക്ടോശുപത്രനിയനിലുള്ള ടവെററനിനറനി സര്ജന്, ടടലവ്കസക്ടോകത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്, പക്ടോര്ട്ടത്ത്
ടടടെന്ധം  സസശപ്പെര്  ഇവെടര  കൂടെക്ടോടത സശനനിയര്  ടവെററനിനറനി  സര്ജന്,  ഫശല്ഡത്ത്  ഓഫശസര്,
ലക്ടോബത്ത് ടടെകശഷദ്യന്, കക്ടോര്കത്ത്, അറനനത്ത് എന്നശ തസനികേകേളുന്ധം പുതുതക്ടോയനി സൃഷ്ടനികകണതുണത്ത്.
ഇതനിനുള്ള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി) കേക്ടോരണന്ധം പരനികശക്ടോധനിച്ചുവെരുന.

* ടടലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്.



അനുബനന്ധം 194

 മൃഗസന്ധംരക്ഷണ സന്ധംഘടെനകേള
109 (1921)    ശശ  .   മഞളക്ടോന്ധംകുഴെനി അലനി   :

ശശ  .   എന്   .   എ  .   ടനലനിക്കുന്നത്ത് :
ശശ  .    പനി  .   ഉകബദുള്ള :

 ശശ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് വെനവന്ധം
മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) രജനിസര്ടചയടപ്പെട്ട മൃഗസന്ധംരക്ഷണ സന്ധംഘടെനകേള  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനകണക്ടോ;
എങ്കേനില്  അവെയത്ത്  ഏടതങ്കേനിലുന്ധം  തരത്തനിലുള്ള  സഹക്ടോയന്ധം  സര്കക്ടോര്  നല്കുനകണക്ടോ;
വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ടതരുവ  നക്ടോയളുടടെ  സന്ധംരക്ഷണന്ധം  ഏടറടുത്തനിട്ടുള്ള  സന്ധംഘടെനകേള
ഏടതങ്കേനിലുന്ധം സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് രജനിസര് ടചയനിട്ടുകണക്ടോ;  എങ്കേനില് ഏടതക്ടോടകടയന്നത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ടതരുവനക്ടോയ  നനിയനണ  പരനിപക്ടോടെനികേളനില്  പ്രസ്തുത  സന്ധംഘടെനകേള
വെഹനിക്കുന്ന  പങ്കേക്ടോളനിത്തന്ധം  എത്രകത്തക്ടോളമക്ടോടണന്നത്ത്  വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;  സര്കക്ടോര്
നടെപടെനികേളനില് ഇവെരുടടെ പങ്കേക്ടോളനിത്തന്ധം ഉറപ്പെക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ) അനനിമല് ടവെല്ടഫയര് കബക്ടോര്ഡത്ത് ഓഫത്ത് ഇന്തെദ്യയടടെ രജനികസ്ട്രേഷനുള്ള
മൃഗകക്ഷമസന്ധംഘടെനകേള കകേരളത്തനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണത്ത്. ഇവെയത്ത് മൃഗസന്ധംരക്ഷണ
വെകുപ്പെനില്  നനിനന്ധം  സഹക്ടോയന്ധം  നല്കുന്നനില.  എന്നക്ടോല്  അനനിമല്  ടവെല്ടഫയര്
കബക്ടോര്ഡത്ത് ഓഫത്ത് ഇന്തെദ്യയനില് നനിനന്ധം സഹക്ടോയന്ധം ലഭനിക്കുനണത്ത്.

(ബനി)  മൃഗകക്ഷമ  സന്ധംഘടെനകേടള  രജനിസര്  ടചയ്യുന്നതത്ത്  അനനിമല്
ടവെല്ടഫയര്  കബക്ടോര്ഡത്ത്  ഓഫത്ത്  ഇന്തെദ്യയക്ടോണത്ത്.  അപ്രകേക്ടോരന്ധം  രജനിസര്  ടചയനിട്ടുള്ള
സന്ധംഘടെനകേളുടടെ  ലനിസത്ത്  അനുബനമക്ടോയനി  കചര്ക്കുന.* ഇവെയനില്  ചനില
സന്ധംഘടെനകേളുന്ധം ടതരുവെ ബ്ദുുനക്ടോയളുടടെ സന്ധംരക്ഷണന്ധം ഏടറടുത്തത്ത് നടെത്തുനണത്ത്.

(സനി)  ടതരുവനക്ടോയ  നനിയനണത്തനിടന   ഭക്ടോഗമക്ടോയ  അനനിമല്  ബര്ത്തത്ത്
കേണ്കടക്ടോള  കപ്രക്ടോഗക്ടോന്ധം  (ABC)  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതനില്  പ്രസ്തുത  സന്ധംഘടെനകേളുടടെ  പങ്കേത്ത്
അനനിമല് ബര്ത്തത്ത് കേണ്കടക്ടോള (കഡക്ടോഗ്സത്ത്) റൂളസത്ത് 2001-ല് പ്രതനിപക്ടോദനിക്കുനണത്ത്.
ഇതുപ്രകേക്ടോരന്ധം  കമക്ടോണനിററനിന്ധംഗത്ത്  കേമ്മനിറനിയനില്   സലടത്ത  മൃഗകക്ഷമ
സന്ധംഘടെനകേളനിടല  പ്രതനിനനിധനികേടളയന്ധം  ഉളടപ്പെടുകത്തണതക്ടോണത്ത്.  സര്കക്ടോര്
നടെപടെനികേളനില്  ഇവെരുടടെ  പങ്കേക്ടോളനിത്തന്ധം  ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.

* ടടലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്.



195  കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 5, 2016

 മൃഗസന്ധംരക്ഷണ വെകുപ്പെനില് ആശനിത നനിയമനന്ധം

110  (1922) ശശ  .    ഇ  .    ടകേ  .    വെനിജയന്  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  മൃഗസന്ധംരക്ഷണ വെകുപ്പെനില്  2010  ജനുവെരനി മുതല്  2016  ആഗസത്ത് വെടര
സമക്ടോശസക്ടോസ  ടതക്ടോഴെനില്  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  ആശനിത  നനിയമനത്തനിനത്ത്  എത്ര
അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണത്ത്;

(ബനി)  എത്ര  കപര്കത്ത്  നനിയമനന്ധം  ലഭനിചനിട്ടുടണനന്ധം,  അവെരുടടെ  കപരുന്ധം,
കേക്ടോറഗറനിയന്ധം ജനില തനിരനിചത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ഒഴെനിവകേളുടടെ  എത്ര ശതമക്ടോനന്ധം  ഇത്തരകക്ടോര്കത്ത്  നശകനിവെചനിട്ടുടണന്നത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  നനിലവെനില്  കലക്ടോവെര്  ഡനിവെനിഷന്  കക്ടോര്കത്ത്  തസനികേയനിടല  ഒഴെനിവകേള
എത്രടയന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ഇ)  എ.ടകേ.  റനിനശഷത്ത്,  അമ്പലകുളങ്ങര,  കേകട്ടത്ത്,  കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത്  ജനില
എന്നയക്ടോളുടടെ സശനനികയക്ടോറനിറനി എത്രടയന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ) 2010 ജനുവെരനി മുതല് 2016 ആഗസത്ത് വെടര 59 അകപക്ഷകേള ആശനിത
നനിയമനന്ധം ലഭനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി ലഭനിചനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി) തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം   -   കക്ടോര്കത്ത് :

1.  നശതുവെനിന്ടസനത്ത്

2. വെനിഷ്ണു ആര്. നക്ടോയര്

3. സുകരഷത്ത് മുരളനി

4. കജക്ടോബനിന് കജക്ടോര്ജ്ജത്ത്

5. കഹമ

6. വെനിഷ്ണു സുന്ദേര്

7. സനികതഷത്ത് കുമക്ടോര്

8. ദര്ശന

9. റുബശന
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10. അനുകമക്ടോള

11. രജനിതത്ത് രക്ടോജത്ത്

12. സജനിന

13. കരഖക്ടോ കുമക്ടോരനി

14. സനിന്ധു. ടകേ.

15. നശതു മക്ടോതബ

16. സകന്തെക്ടോഷത്ത് 

17. ശദ്യക്ടോന്ധം

   കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത്   (  കക്ടോര്കത്ത്  ) :

18. രജനിഷ

19. ജനിതനിന് ജനിത്തത്ത് 

   പക്ടോലകക്ടോടെത്ത്   (  കക്ടോര്കത്ത്  ) :

20. സരസസതനി

     കകേക്ടോട്ടയന്ധം   (  കക്ടോര്കത്ത്  ):

21. കുമക്ടോരനി

 ആലപ്പുഴെ   (  കക്ടോര്കത്ത്  ):

22.  ഉമക്ടോകദവെനി

        ടകേക്ടോലന്ധം   (  കക്ടോര്കത്ത്  ):
23. ജൂബശന സബശര്
 കേണ്ണൂര്   (  കക്ടോര്കത്ത്  ):
24. വെനിപനിന് കുമക്ടോര്

(സനി) 5%.
(ഡനി) 8.

(ഇ)  9.
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 മൃഗസന്ധംരക്ഷണ വെകുപ്പെനിടന കേശഴെനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന സക്ടോപനങ്ങള
111 (1923) ശശ  .   ഡനി  .   ടകേ  .   മുരളനി : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് വെനവന്ധം

മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:
(എ)  വെക്ടോമനപുരന്ധം  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  മൃഗസന്ധംരക്ഷണ  വെകുപ്പെനിടന

കേശഴെനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  സക്ടോപനങ്ങള  ഏടതക്ടോടകടയനന്ധം  ഇവെയനില്  എത്ര
തസനികേകേള ഉടണനന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) പ്രസ്തുത തസനികേകേളനില് ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടെക്കുന്നവെ എത്ര; ആയതത്ത് കേക്ടോറഗറനി
തനിരനിചത്ത് വെനിശദശകേരനികക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 
(എ)
സക്ടോപനത്തനിടന കപരത്ത്,

പഞക്ടോയത്തത്ത് തസനികേ എണന്ധം

(1) (2) (3)

ടവെററനിനറനി  കഹക്ടോസ്പെനിറല്,
വെക്ടോമനപുരന്ധം(ടനലനക്ടോടെത്ത്
പഞക്ടോയത്തത്ത്)

1. സശനനിയര് ടവെററനിനറനി സര്ജന്
2. ടടലവ്കസക്ടോകത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്
3. അറന്ഡനത്ത്
4. പക്ടോര്ട്ടത്ത് ടടടെന്ധം സസശപ്പെര്

1
1
1
1

ടവെററനിനറനി  സബ്ടസനര്,
പക്ടോലത്തറ

1. ടടലവ്കസക്ടോകത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്
2. കേക്ടോഷസല് പക്ടോര്ട്ടത്ത് ടടടെന്ധം സസശപ്പെര്

1
1

ടവെററനിനറനി  സബ്ടസനര്,
ടകേക്ടോഴെവെനിള

1. ടടലവ്കസക്ടോകത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്
2. കേക്ടോഷസല് പക്ടോര്ട്ടത്ത് ടടടെന്ധം സസശപ്പെര്

1
1

ടവെററനിനറനിസ്ബ്ടസനര്,
ഭരതന്നൂര്

1. ടടലവ്കസക്ടോകത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്
2. കേക്ടോഷസല് പക്ടോര്ട്ടത്ത് ടടടെന്ധം സസശപ്പെര്

1
1

ടവെററനിനറനി ഡനിടസ്പെന്സറനി
ടപരനിങ്ങമല(ടപരനിങ്ങമല
പഞക്ടോയത്തത്ത്)

1. ടവെററനിനറനി സര്ജന്
2. ടടലവ്കസക്ടോകത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്
3. അറന്ഡനത്ത്
4. പക്ടോര്ട്ടത്ത് ടടടെന്ധം സസശപ്പെര്

1
1
1
1

ടവെററനിനറനി  സ്ബ്ടസനര്,
ടതന്നൂര്

1. ടടലവ്കസക്ടോകത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്
2. കേക്ടോഷസല് പക്ടോര്ട്ടത്ത് ടടടെന്ധം സസശപ്പെര്

1
1

ടവെററനിനറനി ഡനിടസ്പെന്സറനി
കുളമചല്(വെക്ടോമനപുരന്ധം
പഞക്ടോയത്തത്ത്)

1. ടവെററനിനറനി സര്ജന്
2. ടടലവ്കസക്ടോകത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്
3.  അറന്ഡനത്ത്
4.  പക്ടോര്ട്ടത്ത് ടടടെന്ധം സസശപ്പെര്

1
1
1
1
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(1) (2) (3)

ടവെററനിനറനിസ്ബ്ടസനര്, കുറനിമൂടെത്ത് 1. ടടലവ്കസക്ടോകത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്
2. കേക്ടോഷസല് പക്ടോര്ട്ടത്ത് ടടടെന്ധം സസശപ്പെര്

1
1

ടവെററനിനറനി  സ്ബ്ടസനര്,
പൂവെത്തൂര്

1. ടടലവ്കസക്ടോകത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്
2. കേക്ടോഷസല് പക്ടോര്ട്ടത്ത് ടടടെന്ധം സസശപ്പെര്

1
1

ടവെററനിനറനി ഡനിടസ്പെന്സറനി
ആനക്ടോടെത്ത്(ആനക്ടോടെത്ത് പഞക്ടോയത്തത്ത്)

1. ടവെററനിനറനി സര്ജന്
2. ടടലവ്കസക്ടോകത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്
3. അറന്ഡനത്ത്
4.പക്ടോര്ട്ടത്ത്ടടടെന്ധംസസശപ്പെര് (കുടുന്ധംബശശ)

1
1
1
1

ടവെററനിനറനി സ്ബ്ടസനര്, മൂഴെനി 1. ടടലവ്കസക്ടോകത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്
2. പക്ടോര്ട്ടത്ത് ടടടെന്ധം സസശപ്പെര്

1
1

ടവെററനിനറനി  സ്ബ്ടസനര്,
കവെങ്കേവെനിള

1.ടടലവ്കസക്ടോകത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്
2. പക്ടോര്ട്ടത്ത് ടടടെന്ധം സസശപ്പെര്

1
1

ടവെററനിനറനി ഡനിടസ്പെന്സറനി
പുലമ്പക്ടോറ(പുലമ്പക്ടോറപഞക്ടോയത്തത്ത്)

1. ടവെററനിനറനി സര്ജന്
2. ടടലവ്കസക്ടോകത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്
3. അറന്ഡനത്ത്

1
1
1

ടവെററനിനറനി  സ്ബ്ടസനര്,
കതമ്പക്ടോമൂടെത്ത്

1. ടടലവ്കസക്ടോകത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്
2. കേക്ടോഷസല് പക്ടോര്ട്ടത്ത് ടടടെന്ധം സസശപ്പെര്

1
1

ടവെററനിനറനി  കഹക്ടോസ്പെനിറല്,
മനിതൃമ്മല(കേലറപഞക്ടോയത്തത്ത്)

1. സശനനിയര് ടവെററനിനറനി സര്ജന്
2. ടടലവ്കസക്ടോകത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്
3. അറന്ഡനത്ത്
4. പക്ടോര്ട്ടത്ത് ടടടെന്ധം സസശപ്പെര്

1
1
1
1

ടവെററനിനറനി  സ്ബ്ടസനര്,
പരപ്പെനില് 

1. ടടലവ്കസക്ടോകത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്
2. കേക്ടോഷസല് പക്ടോര്ട്ടത്ത് ടടടെന്ധം സസശപ്പെര്

1
1

(ബനി)
സക്ടോപനത്തനിടന കപരത്ത്,

പഞക്ടോയത്തത്ത്
തസനികേ ഒഴെനിവകേളുടടെ

എണന്ധം

(1) (2) (3)

ടവെററനിനറനിസബ്ടസനര്,
ടകേക്ടോഴെവെനിള

ടടലവ്കസക്ടോകത്ത് ഇന്ടസ്പെകര് 1

ടവെററനിനറനിസബ്ടസനര്,
ടതന്നൂര്

ടടലവ്കസക്ടോകത്ത് ഇന്ടസ്പെകര് 1

ടവെററനിനറനിസബ്ടസനര്,
പൂവെത്തൂര്

ടടലവ്കസക്ടോകത്ത് ഇന്ടസ്പെകര് 1
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(1) (2) (3)

ടവെററനിനറനി ഡനിടസ്പെന്സറനി
ആനക്ടോടെത്ത്(ആനക്ടോട്പഞക്ടോയത്തത്ത്)

അറന്ഡനത്ത് 1

ടവെററനിനറനിസ്ബ്ടസനര്,
കതമ്പക്ടോമൂടെത്ത്

ടടലവ്കസക്ടോകത്ത് ഇന്ടസ്പെകര് 1

ടവെററനിനറനി കഹക്ടോസ്പെനിറല്,
മനിതൃമ്മല (കേലറ പഞക്ടോയത്തത്ത്)

ടടലവ്കസക്ടോകത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്
 അറനനത്ത്

1
1

പട്ടനികേജക്ടോതനി വെനിഭക്ടോഗത്തനിലുള്ളവെര്കക്ടോയള്ള പദ്ധതനികേള

112  (1924) ശശ  .    ബനി  .    സതദ്യന്  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്  വെനവന്ധം
മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) പട്ടനികേജക്ടോതനി വെനിഭക്ടോഗത്തനിലുള്ളവെര്കക്ടോയനി മൃഗസന്ധംരക്ഷണ വെകുപ്പെത്ത് എടന്തെലക്ടോന്ധം
പദ്ധതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചത്ത് നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുനടണന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഈ  പദ്ധതനികേള  പ്രസബ്ദുുത  വെനിഭക്ടോഗത്തനില്ടപ്പെട്ടവെര്  കവെണവെനിധന്ധം
പ്രകയക്ടോജനടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടനിടലന്നബ്ദുുള്ളതത്ത് ശദ്ധയനില്ടപട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  പദ്ധതനികേള  കവെണവെനിധന്ധം  പ്രകയക്ടോജനടപ്പെടുത്തുന്നതനിനത്ത്  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ? 

ഉത്തരന്ധം 

(എ) 2014-15  സക്ടോമ്പത്തനികേ വെര്ഷന്ധം പട്ടനികേജക്ടോതനി വെനികേസന വെകുപ്പെനില് നനിനന്ധം
മൃഗസന്ധംരക്ഷണ  വെകുപ്പെനിനത്ത്  രണത്ത്  പശുവന്ധം  മൂന്നത്ത്  കേനകുട്ടനികേളുന്ധം  നല്കുന്ന  പദ്ധതനികത്ത്
ഭരണക്ടോനുമതനി  ലഭനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിയനില്  ഒരു  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോവെനിനത്ത്  രണത്ത്
പശുകളുന്ധം  മൂന്നത്ത്  കേനകുട്ടനികേളുന്ധം,  കേനകുട്ടനികേളക്കുള്ള  തശറ,  ടതക്ടോഴുത്തത്ത്
നനിര്മ്മക്ടോണത്തനിനുള്ള  സഹക്ടോയന്ധം  എന്നനിവെ  ഉളടപ്പെടടെ  1,35,000  രൂപയടടെ
ധനസഹക്ടോയമക്ടോണത്ത്  നല്കുന്നതത്ത്.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനികക്ടോയനി  499.5  ലക്ഷന്ധം  രൂപ
മൃഗസന്ധംരക്ഷണ  വെകുപ്പെനിനത്ത്  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനികേസനവെകുപ്പെനില്നനിനന്ധം  ലഭനിചനിരുന.
സന്ധംസക്ടോനടമക്ടോട്ടക്ടോടകേ  370  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോകളകക്ടോണത്ത് പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോകകണതത്ത്.  ഇഇൗ
പദ്ധതനി  96  ശതമക്ടോനന്ധം പൂര്ത്തനിയക്ടോയനി.  മനിചന്ധം യൂണനിറകേളുന്ധം കൂടെനി ഉടെനടെനി നടെപ്പെനിലക്ടോകനി
പദ്ധതനി  ഉടെന് പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.  2015-16  കേക്ടോലയളവെനി  കലകക്ടോയനി
വെനിവെനിധങ്ങളക്ടോയ പദ്ധതനികേള ഭരണക്ടോനുമതനികക്ടോയനി മൃഗസന്ധംരക്ഷണ വെകുപ്പെത്ത് പട്ടനികേജക്ടോതനി
വെനികേസനവെകുപ്പെനികലയത്ത് സമര്പ്പെനിചനിരുന. പട്ടനികേജക്ടോതനി വെനിഭക്ടോഗത്തനിലുള്ളവെര്കക്ടോയനി രണത്ത്
പശുകള അടെങ്ങനിയ ടചറുകേനിടെ ഡയറനി യൂണനിറത്ത്  പദ്ധതനി,  അഞത്ത് ആടുകേള അടെങ്ങുന്ന
ടചറുകേനിടെ  ആടുവെളര്ത്തല്  പദ്ധതനി,  കകേക്ടോഴെനിവെളര്ത്തല്  പദ്ധതനി  എന്നനിവെ
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ഭരണക്ടോനുമതനിയക്ടോയനി സമര്പ്പെനിചനിരുന.   ഇതനില് കകേക്ടോഴെനിവെളര്ത്തല്പദ്ധതനികത്ത് അനുമതനി
ലഭനിചനിട്ടുണത്ത്.  5600  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോകളകക്ടോയനി  45  ദനിവെസന്ധം  മുതല്  60  ദനിവെസന്ധം  വെടര
പ്രക്ടോയമക്ടോയ 10  കകേക്ടോഴെനികുഞ്ഞുങ്ങടള നല്കുന്ന പദ്ധതനികത്ത്  ഭരണക്ടോനുമതനിയന്ധം  57.84
ലക്ഷന്ധം രൂപയടടെ ധനസഹക്ടോയവന്ധം 2016 ആഗസത്ത് മക്ടോസന്ധം ലഭദ്യമക്ടോയനിട്ടുണത്ത്. ഇഇൗ തുകേ
വെനിനനികയക്ടോഗനിചത്ത് കകേക്ടോഴെനിവെളര്ത്തല് പദ്ധതനി ഉടെന് നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.

(ബനി)  ഇഇൗ  വെനിഭക്ടോഗത്തനില്ടപ്പെട്ട  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോകളക്കുള്ള  പദ്ധതനികേള
കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോയക്ടോണത്ത് നടെപ്പെനിലക്ടോകക്ടോറുള്ളതത്ത്.

(സനി) ആവെശദ്യടമങ്കേനില് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.

 ടസന്ടല് ഹക്ടോചറനി

113(1925)  ശശ  .    ടകേ  .    ടകേ  .    രക്ടോമചന്ദ്രന്  നക്ടോയര് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്  വെനവന്ധം  മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം  മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം  വെകുപ്പുമനനി  സദയന്ധം
മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ടചങ്ങന്നൂര്  തക്ടോലൂകനിലുള്ള ടസന്ടല്  ഹക്ടോചറനി  നവെശകേരനിക്കുന്നതനിനത്ത്
ഈ സര്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരത്തനില് വെന്നതനിനുകശഷന്ധം തുകേ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ടസന്ടല് ഹക്ടോചറനിയടടെ നവെശകേരണന്ധം സന്ധംബനനിചത്ത് എടന്തെലക്ടോന്ധം
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്ടോണത്ത് ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതത്ത് എന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  നവെശകേരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  പ്രസ്തുത  ഹക്ടോചറനിയടടെ  ഉല്പ്പെക്ടോദന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളകത്ത് ആകന്ധം കൂട്ടുകമക്ടോ എന്നത്ത് വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ)  ടസന്ടല്  ഹക്ടോചറനി  നവെശകേരണത്തനിനക്ടോയനി  നബക്ടോര്ഡനിടന  ഗക്ടോമശണ
പശക്ടോത്തല  വെനികേസന  ഫണത്ത്  (RIDF)-ല്  ഉളടപ്പെടുത്തനി  5.6  കകേക്ടോടെനി  രൂപയടടെ
പദ്ധതനി സര്കക്ടോരനിടന പരനിഗണനയനിലക്ടോണത്ത്.  ഇഇൗ സക്ടോമ്പത്തനികേ വെര്ഷടത്ത തശറ
ടചലവെനിനക്ടോയനി 1.2 കകേക്ടോടെനി രൂപയന്ധം പ്രവെര്ത്തനടചലവെനിനക്ടോയനി 2.5 ലക്ഷന്ധം രൂപയന്ധം
നല്കേനി കേഴെനിഞനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി) RIDF പദ്ധതനിയനില് തക്ടോടഴെപ്പെറയന്നവെ ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുന: 

1. പക്ടോരനത്ത് കസക്ടോകനിടന പക്ടോര്പ്പെനികക്ടോന് രണത്ത് നനിലകേളുള്ള ടകേട്ടനിടെന്ധം

2. ജശവെനകക്ടോര്ക്കുന്ധം ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളക്കുന്ധം കേസക്ടോര്കട്ടഴത്ത്

3. ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ വെനിശമമുറനി
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ആര്.ടകേ.വെനി.ടടവെ.  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം  പൂര്ത്തശകേരനിച  ഫശഡത്ത്

മനില് പ്രവെര്ത്തനക്ഷമമക്ടോകക്ടോനുള്ള നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവെരുന.

(സനി)  17000  കകേക്ടോഴെനിക്കുഞ്ഞുങ്ങടള  അധനികേമക്ടോയനി  ഉത്പക്ടോദനിപ്പെനികക്ടോന്

RIDF പദ്ധതനി വെഴെനി സക്ടോധനിക്കുന്ധം.

ഫശഡത്ത് മനില് പ്രവെര്ത്തനന്ധം ആരന്ധംഭനിക്കുന്ന മുറയത്ത് ഉല്പക്ടോദനപ്രവെര്ത്തനങ്ങളകത്ത്

ആകന്ധം  കൂടുന്നതക്ടോടണന്നത്ത്  വെനിലയനിരുത്തുന.  പക്ടോരനത്ത്  കസക്ടോകത്ത്  വെര്ദ്ധനവെനിലൂടടെ

ഉല്പ്പെക്ടോദനന്ധം വെര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുവെക്ടോന് ലക്ഷദ്യമനിടുന.

 കേനകുട്ടനി പരനിപക്ടോലന പദ്ധതനി

114 (1926)   ശശ  .   അനനില് അകര:

ശശ  .   വെനി  .   ടെനി  .   ബല്റക്ടോന്ധം : 

ശശ  .   അടൂര് പ്രകേക്ടോശത്ത് :

ശശ  .    ടകേ  .    എസത്ത്  .    ശബരശനക്ടോഥന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്  വെനവന്ധം  മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം  മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം  വെകുപ്പുമനനി  സദയന്ധം

മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  കേനകുട്ടനി  പരനിപക്ടോലനത്തനിനത്ത്  ഏടതലക്ടോന്ധം  പദ്ധതനികേളക്ടോണത്ത്

നടെപ്പെക്ടോകനിയനിട്ടുള്ളതത്ത്; വെനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പദ്ധതനിയനുസരനിചത്ത്  സബ്സനിഡനി  നനിരകനില്  കേക്ടോലനിത്തശറയന്ധം  മറത്ത്

പരനിപക്ടോലന സന്ധംവെനിധക്ടോനങ്ങളുന്ധം നല്കുനകണക്ടോ; വെനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിയനുസരനിചത്ത്  കേനകുട്ടനികേളുടടെ  എന്കറക്ടോളടമനത്ത്

നടെത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഡനി)  പദ്ധതനി നടെത്തനിപ്പെനിനത്ത് ഭരണതലത്തനില് എടന്തെലക്ടോന്ധം സന്ധംവെനിധക്ടോനങ്ങള

ഏര്ടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുടണന്നത്ത് വെനിവെരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ)  കേക്ടോഫത്ത്  അകഡക്ടോപ്ഷന്  കപ്രക്ടോഗക്ടോന്ധം,  കഗക്ടോവെര്ദ്ധനിനനി  എന്നശ
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പദ്ധതനികേളക്ടോണത്ത്  കേനകുട്ടനി പരനിപക്ടോലന പരനിപക്ടോടെനിയനില് നടെപ്പെക്ടോകനിയനിട്ടുള്ളതത്ത്.  ഒരു

പശുക്കുട്ടനിടയ  4 -30  മക്ടോസന്ധം  പ്രക്ടോയന്ധം  വെടര  ശക്ടോസശയമക്ടോയനി  സന്ധംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനത്ത്

ആവെശദ്യമക്ടോയ  ടചലവെനിടന  പകുതനി  പരനിധനികത്ത്  വെനികധയമക്ടോയനി,  സര്കക്ടോരനിടന

വെനികേസന  ഫണനില്  നനിനന്ധം  ധനസഹക്ടോയമക്ടോയനി  നല്കുന്ന  പദ്ധതനിയക്ടോണത്ത്

കഗക്ടോവെര്ദ്ധനിനനി  പദ്ധതനി.  സമക്ടോനമക്ടോയ  ഒരു  പദ്ധതനിയക്ടോണത്ത്  കേക്ടോഫത്ത്  അകഡക്ടോപ്ഷന്

കപ്രക്ടോഗക്ടോന്ധം. ഇഇൗ പദ്ധതനിയനില് ധനസഹക്ടോയത്തനിടന പകുതനി സന്ധംസക്ടോന സര്കക്ടോരുന്ധം

കശഷനിക്കുന്ന പകുതനി ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളുന്ധം നല്കുന.

(ബനി) ഉണത്ത്.

1. 4-30  മക്ടോസന്ധം വെടര ആവെശദ്യമക്ടോയനി വെരുന്ന കേനകുട്ടനികേളുടടെ തശറയടടെ  

പകുതനി വെനില പരനിധനികത്ത് വെനികധയമക്ടോയനി ധനസഹക്ടോയന്ധം നല്കുന.

2. പശുക്കുട്ടനിടയ  4-32  മക്ടോസന്ധം  വെടര  ഇന്ഷസര്  ടചയ്യുന്ന  പ്രശമനിയന്ധം  

തുകേയടടെ പകുതനി ധനസഹക്ടോയന്ധം നല്കുന.

3. കേര്ഷകേനത്ത് ശക്ടോസശയ പരനിശശലനന്ധം നല്കുകേയന്ധം 100 രൂപ പരനിശശലന 

ബത്ത നല്കുകേയന്ധം ടചയ്യുന.

4. ആവെശദ്യമക്ടോയ ടവെററനിനറനി സഹക്ടോയന്ധം നല്കുന.

5. പുല്കൃഷനികത്ത് കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനന്ധം നല്കുന.

(സനി)  കഗക്ടോവെര്ദ്ധനിനനി  പദ്ധതനിയനിടല  എന്കറക്ടോളടമനത്ത്  നടെപ്പെത്ത്  സക്ടോമ്പത്തനികേ

വെര്ഷന്ധം  പകുതനികയക്ടോളന്ധം  പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.  കശഷനിചവെ  നടെനവെരുന.

ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളുടടെ  വെനിഹനിതന്ധം  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയത്ത്  കേക്ടോഫത്ത്  അകഡക്ടോപ്ഷന്

കപ്രക്ടോഗക്ടോമനിടല എന്കറക്ടോളടമനത്ത് നടെത്തുന്നതക്ടോണത്ത്.

(ഡനി) സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് ഒരു അഡശഷണല് ഡയറകറുടടെ കനതൃതസത്തനില് പ്രകതദ്യകേ

കേനകുട്ടനി പരനിപക്ടോലന പരനിപക്ടോടെനിയടടെ ആസക്ടോനന്ധം പ്രവെര്ത്തനിക്കുന. തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം,

ടകേക്ടോലന്ധം,  ആലപ്പുഴെ,  കകേക്ടോട്ടയന്ധം,  തൃശ്ശൂര്,  പക്ടോലകക്ടോടെത്ത്,  കേണ്ണൂര്,  കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത് എന്നശ എട്ടത്ത്

ജനിലകേളനില്  ഇഇൗ  പദ്ധതനി  നടെത്തനിപ്പെനിനക്ടോയനി  പ്രകതദ്യകേന്ധം  ജനിലക്ടോതല  ഓഫശസുകേളുന്ധം

ടവെററനിനറനി സര്ജന്മക്ടോരുന്ധം നനിലവെനിലുണത്ത്.  മറത്ത്  ആറത്ത് ജനിലകേളനില് പ്രക്ടോകദശനികേസര്കക്ടോര്

മൃഗക്ടോശുപത്രനിയനിടല ടവെററനിനറനി    കഡക്ടോകര്മക്ടോരക്ടോണത്ത് പദ്ധതനി നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതത്ത്.
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കഗക്ടോവെര്ദ്ധനിനനി പദ്ധതനി

115 (1927)  ശശ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതക്ടോമസത്ത് :
 ശശ  .   ഷക്ടോഫനി പറമ്പനില് :
 ശശ  .   ഐ  .   സനി  .   ബക്ടോലകൃഷ്ണന് :
 ശശ  .    കറക്ടോജനി  എന്ധം  .    കജക്ടോണ് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:
(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  കഗക്ടോവെര്ദ്ധനിനനി  പദ്ധതനി  നടെപ്പെക്ടോകനിവെരുനകണക്ടോ;

വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;
(ബനി)  കേനകുട്ടനികേളുടടെ  പരനിപക്ടോലനത്തനിനത്ത്  എടന്തെലക്ടോന്ധം  കേക്ടോരദ്യങ്ങളക്ടോണത്ത്

പദ്ധതനിയനില് ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതത്ത്, വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;
(സനി)  പദ്ധതനിയനുസരനിചത്ത്  എടന്തെലക്ടോന്ധം  സഹക്ടോയങ്ങളക്ടോണത്ത്  കേനകുട്ടനി

പരനിപക്ടോലനത്തനിനക്ടോയനി നല്കുന്നതത്ത്; വെനിവെരനിക്കുകമക്ടോ;
(ഡനി) പ്രസ്തുത പദ്ധതനിയനുസരനിചത്ത് എത്ര കേനകുട്ടനികേടള എന്കറക്ടോള ടചയനിട്ടുണത്ത്;

വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
ഉത്തരന്ധം 

(എ)  നടെപ്പെക്ടോകനിവെരുനണത്ത്.  ഒരു  പശുക്കുട്ടനിടയ  4 -30  മക്ടോസന്ധം  പ്രക്ടോയന്ധം  വെടര
ശക്ടോസശയമക്ടോയനി  സന്ധംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനത്ത്  ആവെശദ്യമക്ടോയ  ടചലവെനിടന  പകുതനി  പരനിധനികത്ത്
വെനികധയമക്ടോയനി,  സര്കക്ടോരനിടന  വെനികേസന  ഫണനില്  നനിനന്ധം  ധനസഹക്ടോയന്ധം  നല്കുന്ന
പദ്ധതനിയക്ടോണത്ത് കഗക്ടോവെര്ദ്ധനിനനി.

(ബനി) കപക്ടോഷകേക്ടോഹക്ടോരന്ധം നല്കുകേ, പശുക്കുട്ടനിടയ ഇന്ഷസര് ടചയ്യുകേ, ആവെശദ്യമക്ടോയ
ടവെററനിനറനി  സഹക്ടോയന്ധം  നല്കുകേ,  കേര്ഷകേനത്ത്  ശക്ടോസശയ  പരനിശശലനന്ധം  നല്കുകേ,
പുല്കൃഷനികത്ത്  കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനന്ധം  നല്കുകേ  എന്നശ  കേക്ടോരദ്യങ്ങളക്ടോണത്ത്  ഇഇൗ  പദ്ധതനിയനില്
ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതത്ത്.

(സനി) 1. കേനകുട്ടനികേളുടടെ തശറയടടെ പകുതനിവെനില പരനിധനികത്ത് വെനികധയമക്ടോയനി  
ധനസഹക്ടോയന്ധം നല്കുന.

2. പശുക്കുട്ടനിടയ  4-32  മക്ടോസന്ധം വെടര  ഇന്ഷസര്  ടചയ്യുന്ന പ്രശമനിയന്ധം  
തുകേയടടെ പകുതനി ധനസഹക്ടോയന്ധം നല്കുന.

3. കേര്ഷകേനത്ത്  ശക്ടോസശയ  പരനിശശലനന്ധം  നല്കുകേയന്ധം  100  രൂപ  
പരനിശശലന   ബത്ത നല്കുകേയന്ധം ടചയ്യുന.

4. ആവെശദ്യമക്ടോയ ടവെററനിനറനി സഹക്ടോയന്ധം നല്കുന.

5. പുല്കൃഷനികത്ത് കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനന്ധം നല്കുന.
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(ഡനി)  2016-17  വെര്ഷത്തനില്   സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  47,760  പശുക്കുട്ടനികേടള
പദ്ധതനിയനില്  വെരനി  കചര്ക്കുന്നതനിനത്ത്  ലക്ഷദ്യമനിടുന.  ഇതനില്  പകുതനികയക്ടോളന്ധം  വെരനി
കചര്ത്തുകേഴെനിഞ്ഞു. കശഷനിക്കുന്നവെടയ വെരനി കചര്ക്കുന്ന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടെനവെരുന.

നക്ടോട്ടക്ടോനകേളുടടെ പുനരധനിവെക്ടോസന്ധം

116  (1928)  ശശ  .    പക്ടോറകല് അബ്ദുബ്ദുുല :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) നക്ടോട്ടക്ടോനകേളകക്ടോയനി വെനന്ധം വെകുപ്പെത്ത് എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം പുനരധനിവെക്ടോസ പദ്ധതനി
ആകലക്ടോചനിക്കുനകണക്ടോ; എങ്കേനില് അതുമക്ടോയനി ബനടപ്പെട്ട കേക്ടോരദ്യങ്ങള ഇകപ്പെക്ടോള ഏതു
ഘട്ടത്തനിലക്ടോണത്ത്;

(ബനി)ഏടതക്ടോടക വെനിഭക്ടോഗത്തനില്ടപ്പെട്ട ആനകേടള പുനരധനിവെസനിപ്പെനികക്ടോനക്ടോണത്ത്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതത്ത്;  പദ്ധതനികക്ടോയനി  എത്ര  ഏകര്  സലന്ധം  കേടണത്തുന്ധം;
വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള നല്കുകമക്ടോ;

(സനി) ആന ഉടെമകേള പദ്ധതനിടയ സന്ധംശയദൃഷ്ടദ്യക്ടോ വെശക്ഷനിക്കുന്നതക്ടോയ വെക്ടോര്ത്ത
ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഡനി)  എങ്കേനില് ഇതു പദ്ധതനിടയ പ്രതനികൂലമക്ടോയനി ബക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ;  ഇടലങ്കേനില്
വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള നല്കുകമക്ടോ ? 

ഉത്തരന്ധം 

(എ)  നക്ടോട്ടക്ടോനകേളകക്ടോയനി  ഒരു  പുനരധനിവെക്ടോസ  കകേന്ദ്രന്ധം  നനിര്മ്മനികകണതത്ത്
അതദ്യക്ടോവെശദ്യമക്ടോടണന്നത്ത് സര്കക്ടോര് കേരുതുന്നതനിനക്ടോല് ഇകക്ടോരദ്യത്തനില് ഒരു പദ്ധതനി
രൂപകരഖ  തയക്ടോറക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്  ആവെശദ്യമക്ടോയ  വെനിവെരങ്ങള  സമര്പ്പെനിക്കുവെക്ടോന്
23-8-2016-ടല  268/ഡനി2/16/വെനന്ധം  നമ്പര്  കേത്തുപ്രകേക്ടോരന്ധം  വെനന്ധം  വെകുപ്പെത്ത്
പ്രനിന്സനിപ്പെല് ചശഫത്ത് കഫക്ടോറസത്ത് കേണ്സര്കവെറര്കത്ത് നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി)  ഇകക്ടോരദ്യത്തനിലുള്ള  പദ്ധതനി  രൂപകരഖ  തയക്ടോറക്ടോകനിയതനിനുകശഷന്ധം
ഏടതക്ടോടക  വെനിഭക്ടോഗത്തനില്ടപ്പെട്ട  ആനകേടളയക്ടോണത്ത്  പുനരധനിവെസനിപ്പെനികകണതത്ത്
എന്ന കേക്ടോരദ്യത്തനില് പരനികശക്ടോധനിചത്ത് തശരുമക്ടോനടമടുക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.

(സനി) ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടനില.

(ഡനി) ഉത്തരന്ധം (സനി)-യടടെ അടെനിസക്ടോനത്തനില് ബക്ടോധകേമക്ടോവന്നനില.



205  കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 5, 2016

മക്ടോളട്ടപ്പെനനി (ബ്രൂടസകലക്ടോസനിസത്ത്)

117  (1929) ടപ്രക്ടോഫ  .    ആബനിദത്ത്  ഹകസന്  തങ്ങള :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്  വെനവന്ധം  മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം  മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം  വെകുപ്പുമനനി  സദയന്ധം
മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  മനുഷദ്യരനില്  ഗര്ഭച്ഛേനിദ്രമുളടപ്പെടടെയള്ള  ഗുരുതര  ആകരക്ടോഗദ്യ  പ്രശ്നങ്ങള
കനിടെയക്ടോക്കുന്നതുന്ധം മൃഗങ്ങടള ബക്ടോധനിക്കുന്നതുമക്ടോയ മക്ടോളട്ടപ്പെനനി  (ബ്രൂടസകലക്ടോസനിസത്ത്)
കരക്ടോഗന്ധം  മനുഷദ്യരനികലകത്ത്  എത്തനിയതക്ടോയനി  ഏടതങ്കേനിലുന്ധം  കകേസ്സുകേള  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്
ടചയനിട്ടുകണക്ടോ; കരക്ടോഗ ലക്ഷണങ്ങള എടന്തെലക്ടോമക്ടോണത്ത്;

(ബനി)  ടവെററനിനറനി സര്വകേലക്ടോശക്ടോല കരക്ടോഗന്ധം കേടണത്തനിയ വെനിവെരന്ധം മറച്ചുവെച്ചു
എന്ന പരക്ടോതനി ലഭനിചനിട്ടുകണക്ടോ; വെനിവെരന്ധം ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് എത്ര കപര് ഈ കരക്ടോഗന്ധം ബക്ടോധനിചത്ത് മരണടപ്പെട്ടുടവെന്നത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ? 

ഉത്തരന്ധം 

(എ)  2014  മുതല്  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  ഇതുവെടര  ഏഴുകപര്കത്ത്  കരക്ടോഗന്ധം
സനിരശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.  ടപടട്ടനണക്ടോകുന്ന വെനിറയകലക്ടോടു കൂടെനിയ പനനി  (40  മുതല്  41
ഡനിഗനി വെടര), സനനികവെദന, നടുകവെദന, തലകവെദന, പശഹ വെശകന്ധം എന്നനിവെ കരക്ടോഗ
ലക്ഷണങ്ങളക്ടോണത്ത്. 

(ബനി) പരക്ടോതനി ലഭനിചനിട്ടനില.

(സനി) ഇഇൗ കരക്ടോഗന്ധം ബക്ടോധനിചത്ത് ആളുകേള മരനിചതക്ടോയനി റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത് ടചയടപ്പെട്ടനിട്ടനില.

മക്ടോയന്ധം കേലര്ന്ന പക്ടോല്
118  (1930) ടപ്രക്ടോഫ  .    ആബനിദത്ത്  ഹകസന്  തങ്ങള :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്  വെനവന്ധം  മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം  മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം  വെകുപ്പുമനനി  സദയന്ധം
മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) ഭക്ഷദ്യസുരക്ഷക്ടോ മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള പക്ടോലനികക്ടോടത പക്ടോല് ടെക്ടോങ്കേര് കലക്ടോറനികേള
അതനിര്ത്തനി  ടചകത്ത്  കപക്ടോസ്റ്റുകേള  കേടെന്നത്ത്  സന്ധംസക്ടോനടത്തത്തുനടവെന്ന  പരക്ടോതനി
ലഭനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇത്തരന്ധം  പക്ടോലനില്  മക്ടോയന്ധം  കേലര്ന്നതക്ടോയനി  കേടണത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;
മക്ടോയന്ധം  കേലര്ന്നതത്ത്  കേണ്ടുപനിടെനിക്കുവെക്ടോനുള്ള  സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം  എവെനിടടെടയക്ടോടക
നനിലവെനിലുണത്ത്; വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;
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(ബനി) ഏടതലക്ടോന്ധം ടചകത്ത് കപക്ടോസ്റ്റുകേളനില് ഇത്തരന്ധം പരനികശക്ടോധന നടെത്തുവെക്ടോന്
സഇൗകേരദ്യമുടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി) മക്ടോയന്ധം കേലര്ന്ന പക്ടോല് ടകേക്ടോണ്ടുവെരുന്നവെര്ടകതനിടര ഏടതലക്ടോന്ധം ടചകത്ത്
കപക്ടോസ്റ്റുകേളനില്  നടെപടെനി  എടുത്തനിട്ടുണത്ത്;  പക്ടോലനില്  മക്ടോയന്ധം  കേലര്ത്തുന്ന  ടെക്ടോങ്കേര്
കലക്ടോറനികേള  കേടണത്തുവെക്ടോനുന്ധം  നടെപടെനി  എടുക്കുവെക്ടോനുന്ധം  ടചകത്ത്കപക്ടോസ്റ്റുകേളനില്
ആവെശദ്യത്തനിനത്ത് സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം ഉണക്ടോക്കുവെക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 
(എ)  ഉണത്ത്.  അനദ്യസന്ധംസക്ടോനങ്ങളനില്  നനിനളടപ്പെടടെ  എത്തുന്ന  പക്ടോല്

ടെക്ടോങ്കേറുകേളനില്  നനിനള്ള  സക്ടോമ്പനിളുകേള  പരനികശക്ടോധനയത്ത്  അയചതനില്  രണത്ത്
സക്ടോമ്പനിളുകേള  നനിശനിത  ഗുണനനിലവെക്ടോരമനിലക്ടോത്തതക്ടോടണന്നത്ത്  കേടണത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.
അവെര്ടകതനിടര  2006-ടല   ഭക്ഷദ്യസുരക്ഷക്ടോ  ഗുണനനിലവെക്ടോര  നനിയമത്തനിലുന്ധം
അനുബന ചട്ടങ്ങളനിലുന്ധം  അനുശക്ടോസനിക്കുന്ധം പ്രകേക്ടോരമുള്ള നടെപടെനി  സസശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.
കസറത്ത്  ഡയറനി ലക്ടോബനിലുന്ധം  14  ജനിലകേളനിലുന്ധം പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന കേസക്ടോളനിറനി കേണ്കടക്ടോള
യൂണനിറകേളനിലുന്ധം  പക്ടോല്  പരനികശക്ടോധന  നടെത്തുന്നതനിനുള്ള  സനിരന്ധം  സഇൗകേരദ്യന്ധം
നനിലവെനിലുണത്ത്. 

(ബനി) ടചകത്ത് കപക്ടോസത്ത് കകേന്ദ്രശകേരനിചത്ത് സനിരന്ധം സന്ധംവെനിധക്ടോനങ്ങള നനിലവെനിലനില.
(സനി)  ഓണകക്ടോലത്തത്ത്  പക്ടോറശക്ടോല,  ആരദ്യങ്കേക്ടോവെത്ത്,   കുമനിളനി,  മനിനക്ടോക്ഷനിപുരന്ധം

വെക്ടോളയക്ടോര്  എന്നനിവെനിടെങ്ങളനില്  തക്ടോല്കക്ടോലനികേ  ടചകത്ത്  കപക്ടോസത്ത്  സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം
ഏര്ടപ്പെടുത്തനി  പക്ടോല്  പരനികശക്ടോധന  നടെത്തനി  വെരുനണത്ത്.  ടചകത്ത്  കപക്ടോസ്റ്റുകേളനില്
സനിരസന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം  ഉണക്ടോക്കുന്നതത്ത്  സന്ധംബനനിചത്ത്  സര്കക്ടോര്
ആകലക്ടോചനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്. 

 മക്ടോയന്ധം കേലര്ന്ന പക്ടോലുന്ധം പക്ടോലുല്പന്നങ്ങളുന്ധം നനികരക്ടോധനികക്ടോന് നടെപടെനി
119  (1931) ശശ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദശപത്ത്  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:
(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തനിനു  പുറത്തുനനിനന്ധം  വെനില്പ്പെനയക്ടോയനി  വെരുന്ന  പല

കേമ്പനനികേളുടടെയന്ധം പക്ടോലുന്ധം പക്ടോലുല്പന്നങ്ങളുന്ധം മക്ടോയന്ധം കേലര്നന്ധം, രക്ടോസവെസ്തുകള കചര്നന്ധം
ഭക്ഷദ്യകയക്ടോഗദ്യമലക്ടോത്തതക്ടോണത്ത് എന്ന വെക്ടോര്ത്തകേള ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  മക്ടോയന്ധം  കേലര്ന്നതുന്ധം,  രക്ടോസവെസ്തുകള  കചര്ന്നത്ത്  ഭക്ഷദ്യകയക്ടോഗദ്യമലക്ടോത്തതുമക്ടോയ
പക്ടോലുല്പന്നങ്ങള കേടണത്തുന്നതനിനത്ത് നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ഇതുപ്രകേക്ടോരന്ധം  ഏടതലക്ടോന്ധം  കേമ്പനനികേളുടടെ പക്ടോലുന്ധം  പക്ടോലുല്പന്നങ്ങളുമക്ടോണത്ത്
ഭക്ഷദ്യകയക്ടോഗദ്യമലക്ടോത്തതക്ടോയനി കേടണത്തനിയനിട്ടുളളതത്ത്; വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന്ധം 

(എ) ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്. 

(ബനി)  ജനിലകേളനില്  പക്ടോല്  സക്ടോമ്പനിളുകേള  പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതനിനത്ത്  നടെപടെനി
സസശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.  അനദ്യസന്ധംസക്ടോനങ്ങളനില്നനിന്നത്ത്  ടകേക്ടോണ്ടുവെരുന്ന  പക്ടോലനിടനയന്ധം
പക്ടോല് ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുടടെയന്ധം സക്ടോമ്പനിളുകേള ഭക്ഷദ്യസുരക്ഷക്ടോ ഉകദദ്യക്ടോഗസര് കശഖരനിചത്ത്
ഭക്ഷദ്യസുരക്ഷക്ടോ കേമ്മശഷണറുടടെ നനിയനണത്തനില് തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം, എറണക്ടോകുളന്ധം,
കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത്  എന്നനിവെനിടെങ്ങളനിടല  അനലനിറനികല്  ലക്ടോബനില്  പരനികശക്ടോധനിചത്ത്
നനിശനിത  ഗുണനനിലവെക്ടോരന്ധം  ഇലക്ടോത്തകതക്ടോ  മക്ടോയന്ധം  കചര്ത്തതക്ടോകയക്ടോ
കേടണത്തുന്നപക്ഷന്ധം  2006-ടല  ഭക്ഷദ്യ  സുരക്ഷക്ടോ  ഗുണനനിലവെക്ടോര  നനിയമത്തനിലുന്ധം
അനുബനചട്ടങ്ങളനിലുന്ധം  അനുശക്ടോസനിക്കുന്ധംപ്രകേക്ടോരമുള്ള  നടെപടെനി  സസശകേരനിച്ചു
വെരുനണത്ത്.

(സനി) 1. ടസന്ടല്  കപ്രക്ടോഡക്സൈത്ത്  ഡയറനി,  എന്ധം.ആര്.സനി.എന്ധം.പനി.യ.  
ലനിമനിറഡത്ത്, കബപ്പൂര് കനക്ടോര്ത്തത്ത്, കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത്

2. ഫഷത്ത് ബക്ടോന്ഡത്ത് പക്ടോസ്ചകറസ്ഡത്ത് ഡബനിള കടെക്ടോണത്ത് മനില്കത്ത്, 
ടതങ്കേക്ടോശനി

3. കജഷ്മ കശന്ധം മനില്കത്ത് എന്നനിവെയക്ടോണത്ത്.

പക്ടോല് ഉല്പ്പെക്ടോദനന്ധം

120 (1932) ശശ  .   സനി  .   ദനിവെക്ടോകേരന് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് വെനവന്ധം
മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  കേഴെനിഞ  ഓണകക്ടോലത്തത്ത്  അനദ്യസന്ധംസക്ടോനങ്ങളനില്  നനിന്നത്ത്
അധനികേമക്ടോയനി  വെക്ടോങ്ങനിയ  പക്ടോലനിടന  അളവെത്ത്  എത്രടയനന്ധം  ഏടതക്ടോടക
സന്ധംസക്ടോനങ്ങളനില് നനിന്നത്ത് എനന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  പക്ടോല്  ഉല്പ്പെക്ടോദനന്ധം  വെര്ദ്ധനിപ്പെനികക്ടോന്  എടന്തെക്ടോടക
നടെപടെനികേള സസശകേരനിടചന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ)  കൃതദ്യമക്ടോയനി  കേണകക്ടോകനിയനിട്ടനില.  എന്നക്ടോല്  11-9-2016  മുതല്
20-9-2016  വെടരയള്ള കേക്ടോലയളവെനില് കമഖലക്ടോ യൂണനിയനുകേള  (തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം
കമഖലക്ടോ  സഹകേരണ ക്ഷശകരക്ടോല്പക്ടോദകേ യൂണനിയന്,  എറണക്ടോകുളന്ധം  കമഖലക്ടോ  സഹകേരണ
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ക്ഷശകരക്ടോല്പക്ടോദകേ യൂണനിയന്,  മലബക്ടോര് കമഖലക്ടോ സഹകേരണ ക്ഷശകരക്ടോല്പക്ടോദകേ യൂണനിയന്)
മുകഖന തമനിഴെത്ത് നക്ടോടെത്ത്,  കേര്ണക്ടോടെകേ  എന്നശ  സന്ധംസക്ടോനങ്ങളനില് നനിന്നത്ത്  56,55,683  ലനിറര്
പക്ടോല് വെക്ടോങ്ങനിയനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് ക്ഷശകരക്ടോല്പക്ടോദനന്ധം വെര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനത്ത് ക്ഷശരവെനികേസന
വെകുപ്പെത്ത്  വെനിവെനിധ  പദ്ധതനികേള  നടെപ്പെനിലക്ടോകനി  വെരുന.  തശറപ്പുല്കൃഷനി  വെനികേസന
പദ്ധതനി,  കേക്ടോലനിത്തശറ  സബ്സനിഡനി,  മനില്കത്ത്  ടഷഡത്ത്  ടഡവെല്ടമനത്ത്  കപ്രക്ടോഗക്ടോന്ധം,
ഇനകഗറഡത്ത്  ഡയറനി  ഡവെലപ്ടമനത്ത്  കപ്രക്ടോഗക്ടോന്ധം  ക്ഷശര  സന്ധംഘങ്ങളക്കുള്ള
ധനസഹക്ടോയന്ധം,  പക്ടോല്  ഗുണനനിലവെക്ടോരന്ധം  ടമചടപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള  പദ്ധതനി,
ആവെശദ്യക്ടോധനിഷനിത ധനസഹക്ടോയന്ധം എന്നശ പദ്ധതനികേളക്ടോണത്ത് പ്രധക്ടോനമക്ടോയന്ധം നടെപ്പെനിലക്ടോകനി
വെരുന്നതത്ത്.  കൂടെക്ടോടത  ക്ഷശരകേര്ഷകേടര  ഇഇൗ  കമഖലയനില്  നനിലനനിര്ത്തനിടകക്ടോണത്ത്
ക്ഷശകരക്ടോല്പക്ടോദനന്ധം  വെര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി  ക്ഷശരകേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയടടെ
ടപന്ഷന്,  കുടുന്ധംബ  ടപന്ഷന്,  അവെശതക്ടോ  ടപന്ഷന്  ചനികേനിത്സക്ടോ  ധനസഹക്ടോയന്ധം,
വെനിവെക്ടോഹ  ധനസഹക്ടോയന്ധം,  മരണക്ടോനന്തെര  ധനസഹക്ടോയന്ധം  എന്നനിവെ നല്കേനിവെരുന.
മനില്മയടടെ കേശഴെനിലുള്ള കമഖലക്ടോ യൂണനിയനുകേള സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  പക്ടോലുല്പ്പെക്ടോദനന്ധം
വെര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി  സസന്തെന്ധം  ഫണത്ത്  ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുന്ധം  കകേന്ദ്ര  സന്ധംസക്ടോന
സര്കക്ടോരുകേളുടടെ  സക്ടോമ്പത്തനികേ  സഹക്ടോയന്ധം  ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുന്ധം  വെനിവെനിധ  പദ്ധതനികേള
നടെപ്പെനിലക്ടോകനി വെരുന.

 അയല് സന്ധംസക്ടോനങ്ങളനില് നനിനള്ള പക്ടോലുന്ധം പക്ടോലുല്പ്പെന്നങ്ങളുന്ധം 

121  (1933)   ശശ  .    പനി  .    ഉണനി  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനത്ത്  വെനവന്ധം
മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

അയല്  സന്ധംസക്ടോനങ്ങളനില്  നനിനന്ധം  എത്ര  പക്ടോലുന്ധം  പക്ടോലുല്പ്പെന്നങ്ങളുമക്ടോണത്ത്
ദനിവെകസന  കകേരളത്തനിടലത്തുന്നടതന്നത്ത്  കേണകക്ടോകനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  ഉടണങ്കേനില്
വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം ലഭദ്യമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 
കൃതദ്യമക്ടോയനി  കേണകക്ടോകനിയനിട്ടനില.  എന്നക്ടോല്  മൂന്നത്ത്  കമഖലക്ടോ  യൂണനിയനുകേള

(തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം  കമഖലക്ടോ  സഹകേരണ  ക്ഷശകരക്ടോല്പക്ടോദകേ  യൂണനിയന്,  മലബക്ടോര്
കമഖലക്ടോ  സഹകേരണ  ക്ഷശകരക്ടോല്പക്ടോദകേ  യൂണനിയന്,  എറണക്ടോകുളന്ധം  കമഖലക്ടോ
സഹകേരണ  ക്ഷശകരക്ടോല്പക്ടോദകേ  യൂണനിയന്)  മുഖക്ടോന്തെരന്ധം  പ്രതനിദനിനന്ധം  ശരക്ടോശരനി  2.4
ലക്ഷന്ധം  ലനിറര്  പക്ടോലക്ടോണത്ത്  കകേരളത്തനിടലത്തുന്നതത്ത്.  പക്ടോലുല്പന്നങ്ങളുടടെ   കേണകത്ത്
ലഭദ്യമല. 

1056/2017
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 ശുദ്ധമക്ടോയ പക്ടോലുന്ധം പക്ടോലുല്പന്നങ്ങളുന്ധം നദ്യക്ടോയവെനിലയത്ത് ലഭദ്യമക്ടോകക്ടോന് നടെപടെനി

122 (1934)    ശശ  .   പനി  .   ഉണനി :
ശശ  .   ടകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന് :
ശശ  .   ടകേ  .   ആന്സലന്   :
ശശ  .    വെനി  .    അബ്ദുറഹനിമക്ടോന് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  അയല്  സന്ധംസക്ടോനങ്ങളനില്  നനിനന്ധം  കകേരളത്തനിടലത്തുന്ന  പക്ടോലുന്ധം
പക്ടോലുല്പന്നങ്ങളുന്ധം  എത്രടയന്നത്ത്  കേണകക്ടോകനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  എങ്കേനില്  വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം
നല്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ശുദ്ധമക്ടോയ  പക്ടോലുന്ധം  പക്ടോലുല്പന്നങ്ങളുന്ധം  ജനങ്ങളകത്ത്  നദ്യക്ടോയവെനിലയത്ത്
ലഭനിയന്നതനിനക്ടോയനി  എടന്തെലക്ടോന്ധം  നടെപടെനികേള  സസശകേരനികക്ടോനക്ടോണത്ത്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നടതന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ)  കൃതദ്യമക്ടോയനി  കേണകക്ടോകനിയനിട്ടനില.  എന്നക്ടോല്  മൂന്നത്ത്  കമഖലക്ടോ
യൂണനിയനുകേള (തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം കമഖലക്ടോ സഹകേരണ ക്ഷശകരക്ടോല്പക്ടോദകേ യൂണനിയന്,
എറണക്ടോകുളന്ധം കമഖലക്ടോ സഹകേരണ ക്ഷശകരക്ടോല്പക്ടോദകേ യൂണനിയന്,  മലബക്ടോര് കമഖലക്ടോ
സഹകേരണ  ക്ഷശകരക്ടോല്പക്ടോദകേ  യൂണനിയന്)  മുഖക്ടോന്തെരന്ധം  പ്രതനിദനിനന്ധം  ശരക്ടോശരനി  2.4
ലക്ഷന്ധം  ലനിറര്  പക്ടോലക്ടോണത്ത്  കകേരളത്തനിടലത്തുന്നതത്ത്.  പക്ടോലുല്പന്നങ്ങളുടടെ   കേണകത്ത്
ലഭദ്യമല.

(ബനി)  വെനിതരണന്ധം ടചയ്യുന്ന പക്ടോലനിടനയന്ധം പക്ടോലുല്പ്പെന്നങ്ങളുടടെയന്ധം ഗുണകമന്മ
പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതനിനത്ത്  ഡയറനികേളനില്  ആധുനനികേ  സന്ധംവെനിധക്ടോനങ്ങകളക്ടോടു  കൂടെനിയ
ലകബക്ടോറട്ടറനികേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.  പ്രസ്തുത ലകബക്ടോറട്ടറനികേളനില് ആനനിബകയക്ടോട്ടനികേത്ത്
ടടെസത്ത്,  അഡല്കടഷന്  ടടെസത്ത്,  പ്രനിസര്കവെറശവെത്ത്  ടടെസത്ത്,  ബക്ടോകശരനികയക്ടോളജനികല്
ടടെസത്ത്  എന്നനിവെ  നടെത്തനി  ഗുണനനിലവെക്ടോരന്ധം  ഉറപ്പുവെരുത്തക്ടോനുള്ള  ആധുനനികേ
സന്ധംവെനിധക്ടോനങ്ങള ഏര്ടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്. വെനിപണനിയനിടല വെനില നനിലവെക്ടോരന്ധം, ഉല്പക്ടോദന
ടചലവെത്ത്,  അയല്  സന്ധംസക്ടോനങ്ങളനില്  നനിനള്ള  പക്ടോലനിടന  വെനില  എന്നനിവെ
കേക്ടോലക്ടോകേക്ടോലങ്ങളനില് വെനിലയനിരുത്തനിയക്ടോണത്ത് പക്ടോലനിടനയന്ധം പക്ടോലുല്പന്നങ്ങളുടടെയന്ധം വെനില
നനിശയനിക്കുന്നതത്ത്.  ഇതത്ത്  വെനിപണനി  വെനിലയമക്ടോയനി  തക്ടോരതമദ്യന്ധം  ടചയ്യുകമ്പക്ടോള
നദ്യക്ടോയവെനിലയക്ടോണത്ത്. 
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 മൃഗശക്ടോലകേള

123  (1935)  ശശ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  എത്ര  മൃഗശക്ടോലകേള  ഉണത്ത്;  ഇവെ  ഏടതക്ടോടകടയന്നത്ത്
വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) കകേരളത്തനിടല മൃഗശക്ടോലകേളനില് വെനിവെനിധ ഇനത്തനില്ടപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളുന്ധം മറന്ധം
വെളടര കുറവെക്ടോടണനള്ള വെസ്തുത മനസ്സനിലക്ടോകനിയനിട്ടുകണക്ടോ; വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  കകേരളത്തനിടല  വെനിവെനിധ  മൃഗശക്ടോലകേളനില്  നലയനിനന്ധം  മൃഗങ്ങകളയന്ധം,
പക്ഷനികേകളയന്ധം,  പക്ടോമ്പുകേകളയന്ധം  മറന്ധം  അനദ്യരക്ടോജദ്യങ്ങളനില്നനിനന്ധം  ടകേക്ടോണ്ടുവെന്നത്ത്
മൃഗശക്ടോല വെനിപുലശകേരനിക്കുവെക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ)  മബസനിയന്ധം മൃഗശക്ടോലക്ടോ വെകുപ്പെനിടന കേശഴെനില് രണത്ത് മൃഗശക്ടോലകേളക്ടോണുള്ളതത്ത്.
തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം മൃഗശക്ടോലയന്ധം തൃശ്ശൂര് മൃഗശക്ടോലയന്ധം.

(ബനി)  ഉണത്ത്.  കൂടുതല്  മൃഗങ്ങടള  മൃഗശക്ടോലകേളനില്  എത്തനിക്കുന്നതനിനത്ത്
സലപരനിമനിതനി  വെലനിയ  തടെസ്സമക്ടോയനി  നനില്ക്കുന.  കകേന്ദ്ര  മൃഗശക്ടോലക്ടോ  അകതക്ടോറനിറനി
അന്ധംഗശകേരനിച മക്ടോസര് പക്ടോനനിടല കേളക്ഷന് പക്ടോനനില് ഉളടപ്പെട്ട ജനിറക്ടോഫത്ത്, ഏഷദ്യക്ടോറനികത്ത്
സനിന്ധംഹന്ധം, കേഴുതപ്പുലനി, ടടവെറത്ത് ലയണ് എന്നശ മൃഗങ്ങള നമ്മുടടെ മൃഗശക്ടോലകേളനിലനില.

(സനി)  കകേന്ദ്ര  മൃഗശക്ടോലക്ടോ  അകതക്ടോറനിറനി  അന്ധംഗശകേരനിച  മക്ടോസര്  പക്ടോനനിടല
കേളക്ഷന്  പക്ടോനനില്  ഉളടപ്പെട്ടതുന്ധം,  തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം  മൃഗശക്ടോലയനില്
ലഭദ്യമലക്ടോത്തതുമക്ടോയ മൃഗങ്ങടള മൃഗശക്ടോലയനില് ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത് കവെണ നടെപടെനികേള
സസശകേരനിച്ചുവെരുന.

തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം മൃഗശക്ടോല
124 (1936)  ശശ  .    പക്ടോറകല് അബ്ദുല  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

വെനവന്ധം മൃഗസന്ധംരക്ഷണവന്ധം മൃഗശക്ടോലകേളുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:
(എ)  തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം  മൃഗശക്ടോലയനില് ഈയനിടടെ  ഒകട്ടടറ  മക്ടോനുകേള,  വെനികദശ  ഇനന്ധം

പക്ഷനികേള എന്നനിവെ ചത്തുകപക്ടോകേക്ടോനനിടെയക്ടോയ സക്ടോഹചരദ്യന്ധം പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുകണക്ടോ;
(ബനി)  ഇകപ്പെക്ടോള  ഹനിമക്ടോലയന്  കേരടെനി  മരണക്ടോസന്ന  നനിലയനിലക്ടോടണന്ന

കേക്ടോരദ്യന്ധം ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;
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(സനി) കൃതദ്യസമയത്തത്ത് ചനികേനിത്സയന്ധം പരനിചരണവന്ധം ലഭനികക്ടോത്തതക്ടോണത്ത് മൃഗങ്ങളുടടെ
കരക്ടോഗക്ടോവെസയന്ധം മരണത്തനിനുന്ധം ഇടെയക്ടോക്കുന്നടതന്ന കേക്ടോരദ്യന്ധം പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഡനി)  എങ്കേനില്  മൃഗശക്ടോലയനിടല  മൃഗങ്ങളകത്ത്  കൃതദ്യസമയത്തത്ത്  ഭക്ഷണന്ധം,
ചനികേനിത്സ  അടെകമുള്ള  പരനിചരണങ്ങള  എന്നനിവെ  ഉറപ്പെക്ടോകക്ടോന്  എടന്തെക്ടോടക
നടെപടെനികേള കകേടകക്ടോള്ളുന്ധം; വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ) ഉണത്ത്. കേഴെനിഞ നക്ടോലത്ത് മക്ടോസകക്ടോലയളവെനിനുള്ളനില് മൂന്നത്ത് പുള്ളനിമക്ടോനുകേളുന്ധം രണത്ത്
വെനികദശ ഇനന്ധം പക്ഷനികേളുമക്ടോണത്ത് ചത്തുകപക്ടോയനിട്ടുള്ളതത്ത്.

പുള്ളനിമക്ടോനുകേള  എണന്ധം  കൂടുതലക്ടോയതനിനക്ടോല്  പരസ്പെരമുള്ള  കപക്ടോരക്ടോട്ടന്ധംടകേക്ടോണത്ത്
മക്ടോരകേമക്ടോയനി പരനികകറതനിനക്ടോലക്ടോണത്ത് മരണടപ്പെട്ടതത്ത്.

മൃഗശക്ടോലയനിടല  പക്ഷനികേളനില്  ടചള്ളത്ത്  ബക്ടോധ  കേടണത്തനിയതനിടനത്തുടെര്ന്നത്ത്
ജശവെനികേളക്കുന്ധം  സന്ദേര്ശകേര്ക്കുന്ധം  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള  ഉണക്ടോകേക്ടോതനിരനികക്ടോന്  എലക്ടോ
പക്ഷനികേളക്കുന്ധം മരുന്നത്ത്  നല്കേനിയനിരുന.  ഇകക്ടോലയളവെനില്  ടെബമര്  ബക്ടോധനിചത്ത്  പ്രക്ടോയമുള്ള
രണത്ത്  പക്ഷനികേള  ചത്തുകപക്ടോവകേയണക്ടോയനി.  മൃഗശക്ടോലയനില്  പ്രക്ടോയക്ടോധനികേദ്യന്ധംടകേക്ടോണ്ടുന്ധം
മൃഗങ്ങള  തമ്മനില്  പരസ്പെരന്ധം  കപക്ടോരടെനിക്കുന്നതുടകേക്ടോണ്ടുന്ധം  മക്ടോത്രമക്ടോണത്ത്  സക്ടോധക്ടോരണ
മരണങ്ങള ഉണക്ടോകുന്നതത്ത്.

(ബനി)  ഉണത്ത്.  ഹനിമക്ടോലയന്  കേരടെനിയടടെ  ശരക്ടോശരനി  ആയസ്സത്ത്  25  വെര്ഷമക്ടോണത്ത്.  
31-3-2004-ല്  ഹരനിയക്ടോനയനിടല  ബനിവെക്ടോനനി  മൃഗശക്ടോലയനില്നനിനന്ധം  ടകേക്ടോണ്ടുവെന്ന
ഹനിമക്ടോലയന് കേരടെനിയടടെ പ്രക്ടോയന്ധം  25  വെയസ്സക്ടോണത്ത്.  വെക്ടോര്ദ്ധകേദ്യസഹജമക്ടോയ ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള
ടകേക്ടോണക്ടോണത്ത് കേനിടെപ്പെനിലക്ടോയതത്ത്. മൃഗശക്ടോലക്ടോ ആശുപത്രനിയനില് ഇതനിനത്ത് പ്രകതദ്യകേ പരനിചരണന്ധം
നല്കേനിവെരനികേയക്ടോയനിരുന. പ്രസ്തുത കേരടെനി 3-10-2016 രക്ടോത്രനി 10.30-നത്ത് മരണടപ്പെട്ടു. 

(സനി)  മൃഗശക്ടോലയനിടല  എലക്ടോജശവെനികേളക്കുന്ധം  യഥക്ടോസമയത്തത്ത്  കൃതദ്യമക്ടോയ
പരനിചരണവന്ധം ചനികേനിത്സയന്ധം നല്കേനി വെരുനണത്ത്.

(ഡനി) മൃഗശക്ടോലയനിടല  മൃഗങ്ങളകത്ത്  കൃതദ്യസമയത്തത്ത്  ഭക്ഷണന്ധം,  യഥക്ടോസമയത്തത്ത്
ചനികേനിത്സ എന്നനിവെയടെകമുള്ള പരനിചരണങ്ങള യക്ടോടതക്ടോരുവെനിധ വെശഴ്ചയന്ധം കൂടെക്ടോടത നല്കേനി
വെരുനണത്ത്. 

 ജലകസചന പുഴെ സന്ധംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനികേള

125 (1937) ശശ  .    കജക്ടോര്ജത്ത്  എന്ധം  .    കതക്ടോമസത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ഈ  സര്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശഷന്ധം  തനിരുവെമ്പക്ടോടെനി
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മണ്ഡലത്തനില്  നനിന്നത്ത്  എസനികമറത്ത്  തയക്ടോറക്ടോകനി  ഭരണക്ടോനുമതനികക്ടോയനി  സമര്പ്പെനിച
ജലകസചന, ടചറുകേനിടെ ജലകസചന,  പുഴെസന്ധംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനികേള ഏടതക്ടോടകടയനന്ധം
അവെയടടെ വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങളുന്ധം നനിലവെനിടല അവെസയന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനികേളകത്ത്  ഭരണക്ടോനുമതനി  നല്കുന്നതനിനത്ത്  അടെനിയന്തെര
നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ&ബനി) ഇഇൗ സര്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരത്തനില് വെന്നതനിനുകശഷന്ധം തനിരുവെമ്പക്ടോടെനി
മണ്ഡലത്തനില് തക്ടോടഴെപ്പെറയന്ന പ്രവെര്ത്തനികേളുടടെ എസനികമറത്ത് തയക്ടോറക്ടോകനിയനിട്ടുണത്ത്.

1. പുതുപ്പെക്ടോടെനി  പഞക്ടോയത്തനില്  കേനിളയൂരനില്  ഉപ്പുത്തനിക്കുന്നത്ത്  കതക്ടോടെനിടന
സന്ധംരക്ഷണഭനിത്തനി നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം   ₹ 17.5 lakhs

2. ടകേക്ടോടെനിയത്തൂര്  പഞക്ടോയത്തനില്  വെക്ടോര്ഡത്ത്  നമ്പര്1-ല്  തക്ടോടഴെ
മൂരനിപ്പെള്ളനിക്കുസമശപന്ധം ഇരുവെഞനിപ്പുഴെയടടെ ഇടെതുകേര സന്ധംരക്ഷണന്ധം 
₹ 25.00 lakhs

3. തനിരുവെമ്പക്ടോടെനി  പഞക്ടോയത്തനില്  കേമ്പനിളനിക്കുന്നത്ത്  പുല്ലൂരക്ടോന്ധംപക്ടോറ
ഇരുവെഞനിപ്പുഴെയടടെ ഇടെതുകേര സന്ധംരക്ഷണന്ധം ₹  18.20 lakhs

പ്രസ്തുത  എസനികമറകേള  പരനികശക്ടോധനിചത്ത്  ഫണത്ത്  ലഭദ്യതയനുസരനിചത്ത്
ഭരണക്ടോനുമതനി നല്കുന്നതനിനത്ത് നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവെരുന.

 പുറന്ധംബണത്ത് കേലത്ത് ല്ല്  ടകേട്ടുന്നതനിനത്ത് അനുമതനി

126  (1938)  ശശ  .    കതക്ടോമസത്ത്  ചക്ടോണനി  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനത്ത്
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

കുട്ടനക്ടോട്ടനിടല കചന്നങ്കേരനി കേനിഴെക്കുന്ധംപുറന്ധം പക്ടോടെകശഖരത്തനിടന പുറന്ധംബണത്ത് കേലത്ത് ല്ല്
 ടകേട്ടുന്നതനിനത്ത് അനുമതനി നല്കുന്നതനിടന വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

കുട്ടനക്ടോടെത്ത്  തക്ടോലൂകനിടല  ടടകേനകേരനി  പഞക്ടോയത്തനില്  ഉളടപ്പെട്ട  കചന്നന്ധംങ്കേരനി
കേനിഴെക്കുന്ധംപുറന്ധം  പക്ടോടെകശഖരത്തനിടന  പുറന്ധംബണത്ത്  കേലത്ത് ല്ല്  ടകേട്ടുന്നതുളടപ്പെടടെയള്ള
പ്രവൃത്തനികേളകത്ത്  307  ലക്ഷന്ധം  രൂപയടടെ  സക്ടോകങ്കേതനികേക്ടോനുമതനി  നല്കേനി,  കമല്
പ്രവൃത്തനികേള രണ്ടു തവെണ ടടെനര് ടചയ്യുകേയന്ധം ഒരു തവെണ കേസകട്ടഷന് ക്ഷണനിക്കുകേയന്ധം
ടചയനിട്ടുള്ളതക്ടോണത്ത്.  എന്നക്ടോല്  കേരക്ടോറുകേക്ടോരനില്  നനിനന്ധം  യക്ടോടതക്ടോരു  പ്രതനികേരണവന്ധം
ലഭനികക്ടോത്തതനിനക്ടോല് പ്രവൃത്തനികേള നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുവെക്ടോന് സക്ടോധനിചനിട്ടനില.
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ഒരു പഞക്ടോയത്തനിനത്ത് ഒരു കുളന്ധം പദ്ധതനി

127 (1939) ശശ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫത്ത് :
ശശ  .    ടകേ  .   മുരളശധരന് :
ശശ  .   എല്കദക്ടോസത്ത് കുന്നപ്പെനിള്ളനി :
ശശ  .    വെനി  .    പനി  .    സജശന്ദ്രന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  'ഒരു  പഞക്ടോയത്തനിനത്ത്  ഒരു  കുളന്ധം'  എന്ന  പദ്ധതനി
നടെപ്പെക്ടോകനിവെരുനകണക്ടോ; വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസബ്ദുുത  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  ഏടറടുത്ത  കുളങ്ങളുടടെ  നനിര്മ്മക്ടോണ
പ്രവൃത്തനികേളനില് എത്രടയണന്ധം ഇതുവെടര പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്;

(സനി)  എത്ര കുളങ്ങളുടടെ പുനരുദ്ധക്ടോരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടെക്കുനടണനന്ധം
അവെയനില് എത്ര എണന്ധം പൂര്ത്തനിയക്ടോയനിട്ടുടണനന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 
(എ-സനി)  'ഒരു പഞക്ടോയത്തനിനത്ത്  ഒരു കുളന്ധം'  പദ്ധതനി ഇകപ്പെക്ടോള നനിലവെനിലനില.

എന്നക്ടോല്  2013-14  സക്ടോമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരന്ധം  354
കുളങ്ങള  നവെശകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  72.75  കകേക്ടോടെനി  രൂപയടടെ  ഭരണക്ടോനുമതനി
നല്കേനിയതനില് 220 കുളങ്ങളുടടെ നവെശകേരണന്ധം പൂര്ത്തനിയക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.

ജല അകതക്ടോറനിറനി വെരവെത്ത്-ടചലവെത്ത് കേണകത്ത്
128  (1940) ശശ  .    പനി  .    ടകേ  .    ശശനി :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:
(എ) മുന് സര്കക്ടോരനിടന അഞ്ചു ടകേക്ടോലകേക്ടോലയളവെനില് ജല അകതക്ടോറനിറനിയനില്

ഓകരക്ടോ വെര്ഷവന്ധം കവെണനിവെന്ന എസക്ടോബനിടഷ്മനത്ത്  ടചലവെത്ത്  ,  അറകുറപ്പെണനി ടചലവെത്ത്,
ഉല്പക്ടോദനടചലവെത്ത്,  കവെദത്യുതനിടചലവെത്ത്  എന്നനിവെ  എത്രടയന്നത്ത്  ഇനന്ധം  തനിരനിചത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  സന്ധംസക്ടോനത്തക്ടോകേമക്ടോനന്ധം കേക്ടോലപ്പെഴെകന്ധം വെന്ന കപപ്പുകേള എത്രയണത്ത്;
ഇവെ  പുനനഃസക്ടോപനികക്ടോന്  എത്ര  ടചലവ  വെരുന്ധം;  ജനില  തനിരനിചത്ത്  വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം
വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  കേഴെനിഞ  സര്കക്ടോര്  കേക്ടോലയളവെനില്  ഓകരക്ടോ  വെര്ഷവന്ധം  ലഭനിച
ടവെള്ളകരവെരുമക്ടോനന്ധം  എത്ര;  ടമക്ടോത്ത  ടചലവെത്ത്  എത്ര;  അതനില്  എസക്ടോബനിടഷ്മനത്ത്
ടചലവെത്ത് എത്ര എന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  മുന് സര്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരകമറകപ്പെക്ടോഴുള്ള ടവെള്ളകരന്ധം  (ഇനന്ധം തനിരനിചത്ത്)
എത്ര; അധനികേക്ടോരന്ധം ഒഴെനിയകമ്പക്ടോള എത്ര; വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന്ധം 

(എ)

വെര്ഷന്ധം

In crore In crore In crore In crore In crore

അറകുറപ്പെണനി
ടചലവെത്ത് 

(1)

എസക്ടോബനിടഷ്മനത്ത്
ടചലവെത്ത് 

(2)

ടടവെദത്യുതനി
ടചലവെത്ത്

(3)

മറത്ത്
ടചലവകേള 

(4)

ഉല്പ്പെക്ടോദന
ടചലവെത്ത് = 

(1+2+3+4)

2011-12 60.36 380.09 147.96 122.82 **
Expressi
on is
faulty **

2012-13 53.58 485.23 184.00 140.01 **
Expressi
on is
faulty **

2013-14 46.12 567.61 222.09 159.01 **
Expressi
on is
faulty **

2014-15 35.85 578.10 223.74 126.40 **
Expressi
on is
faulty **

2015-16 101.71 730.91 245.69 137.81 **
Expressi
on is
faulty **

(ബനി)   സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  1914-ല് കേമ്മശഷന് ടചയ ടകേക്ടോചനി മട്ടക്ടോകഞരനി പദ്ധതനി,

1933-ല് കേമ്മശഷന് ടചയ തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം ടവെലനിന്ധംഗ്ടെണ് വെക്ടോട്ടര് വെര്കത്ത്സത്ത്  തുടെങ്ങനി

വെനിവെനിധ  കേക്ടോലഘട്ടങ്ങളനിലക്ടോയനി  കേമ്മശഷന്  ടചയ  ശുദ്ധജലവെനിതരണ  പദ്ധതനികേളുണത്ത്.
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ഇതനില്  കേക്ടോസത്ത്  അയണ്,  പ്രശടസ്ട്രേസ്ഡത്ത്   കകേക്ടോണ്കശറത്ത് ,  ആസ്ബകസക്ടോസത്ത്  സനിമനത്ത്,

പനി.വെനി.സനി. ഡടടകല് അയണ് തുടെങ്ങനി വെനിവെനിധ ടടപപ്പെത്ത് ടടലനുകേള സക്ടോപനിചനിട്ടുണത്ത്.

ടടപപ്പുകേള മക്ടോറനി സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുള്ള മക്ടോനദണ്ഡന്ധം കേക്ടോലപ്പെഴെകന്ധം മക്ടോത്രമല,

ടടപപ്പുകേളക്കുണക്ടോകുന്ന കകേടുപക്ടോടുകേള, ജലവെക്ടോഹകേകശഷനിയനില് ഉണക്ടോകുന്ന കുറവെത്ത്,

കറക്ടോഡ്പണനികേളുന്ധം  മറന്ധംമൂലമുണക്ടോകുന്ന  കകേടുപക്ടോടുകേള  തുടെങ്ങനി  വെനിവെനിധ

കേക്ടോരണങ്ങളക്ടോല്  പഴെയ  ടടപപ്പുകേള  മക്ടോറനിസക്ടോപനികകണതക്ടോയനി  വെരുന്ധം.

ഇതനുസരനിചത്ത്  കേക്ടോലക്ടോകേക്ടോലങ്ങളനില് മുന്ഗണനക്ടോടെനിസക്ടോനത്തനില് ടടപപ്പുകേള മക്ടോറനി

സക്ടോപനികക്ടോറുണത്ത്.  ജല  അകതക്ടോറനിറനിയടടെ  ജല  വെനിതരണ  ശന്ധംഖല

ആയനിരകണകനിനത്ത് കേനികലക്ടോമശറര് വെദ്യക്ടോപനിച്ചു കേനിടെക്കുന്നതനിനക്ടോല് പഴെയ ടടപപ്പുകേടള

സന്ധംബനനിച കൃതദ്യമക്ടോയ കേണക്കുന്ധം അവെ മക്ടോറനി സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനത്ത് കവെണനി വെരുന്ന

തുകേയന്ധം കേണകക്ടോകക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുകേയനില. 

(സനി) (in crore)

വെര്ഷന്ധം ലഭനിച
ടവെള്ളകരന്ധം

ടമക്ടോത്തന്ധം ഉല്പ്പെക്ടോദന
ടചലവെത്ത്

എസക്ടോബനിടഷ്മനത്ത്
ടചലവെത്ത്

2011-12 276.35 711.23 380.10

2012-13 312.54 862.82 485.24

2013-14 315.17 994.83 567.63

2014-15 372.73 964.06 578.11

2015-16 459.91 1216.12 729.91

(ഡനി)  മുന്  സര്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരകമറകപ്പെക്ടോഴുള്ള  ടവെള്ളകരന്ധം  ഗക്ടോര്ഹനികേ
കേണക്ഷന്  :

1.  5000 ലനിറര് വെടര - 20 രൂപ

2.  5000 മുതല് 10000 ലനിറര് വെടര - Rs. 20 + 5000 ലനിററനിനുമുകേളനില്
ഓകരക്ടോ 1,000 ലനിററനിനുന്ധം 4 രൂപ

3. 10000  മുതല്  20000  ലനിറര്  വെടര   -  Rs.  40  +  5000  ലനിററനിനു

1056/2017
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മുകേളനില് ഓകരക്ടോ 1000 ലനിററനിനുന്ധം 5 രൂപ

4. 20000  മുതല്  30000 ലനിറര്  വെടര  -  Rs.  90  +  20000  ലനിററനിനു
മുകേളനില് ഓകരക്ടോ 1,000 ലനിററനിനുന്ധം 6 രൂപ

5.  30000  മുതല്  40000 ലനിറര്  വെടര  -  Rs.  150  +  30000
ലനിററനിനുമുകേളനില് ഓകരക്ടോ 1,000 ലനിററനിനുന്ധം 10 രൂപ

6.  40000  മുതല്  50000 ലനിറര്  വെടര  -  Rs.  250  +  40000
ലനിററനിനുമുകേളനില് ഓകരക്ടോ 1,000 ലനിററനിനുന്ധം 14 രൂപ

7.  50000  ലനിററനിനുമുകേളനില്  -  Rs.  390  +  50000  ലനിററനിനുമുകേളനില്
ഓകരക്ടോ 1,000 ലനിററനിനുന്ധം 25 രൂപ

10000  ലനിററനിനത്ത്  തക്ടോടഴെ  ഉപകഭക്ടോഗമുള്ള ബനി.പനി.എല്.  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോകളനില്
നനിനന്ധം ടവെള്ളകരന്ധം ഇഇൗടെക്ടോക്കുന്നനില.

ഗക്ടോര്ഹനികകേതര കേണക്ഷന്

1. 15000  ലനിറര് വെടര  -  ഓകരക്ടോ  1,000  ലനിററനിനുന്ധം  10  രൂപ നനിരകനിലുന്ധം  
മനിനനിമന്ധം ചക്ടോര്ജ്ജത്ത് 125 രൂപയമക്ടോണത്ത്. 

2. 15000 മുതല് 50000 ലനിറര് വെടര Rs. 150 + 15000 ലനിററനിനുമുകേളനില് 
ഓകരക്ടോ 1000 ലനിററനിനുന്ധം 14 രൂപ

3. 50000 മുകേളനില് - Rs. 640 + 50,000 ലനിററനിനുമുകേളനില് ഓകരക്ടോ 1000 
ലനിററനിനുന്ധം 25 രൂപ

വെദ്യക്ടോവെസക്ടോയനികേ കേണക്ഷന്

ഓകരക്ടോ  1000  ലനിററനിനുന്ധം  25  രൂപ  വെശതവന്ധം  മനിനനിമന്ധം  ചക്ടോര്ജത്ത്  250
രൂപയമക്ടോണത്ത്.  മുനനിസനിപ്പെല് ടെക്ടോപ്പെത്ത് - വെര്ഷത്തനില് 5,256 രൂപ, 

പഞക്ടോയത്തത്ത് ടെക്ടോപ്പെത്ത് - വെര്ഷത്തനില് 3,500 രൂപ

മുന്സര്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരന്ധം ഒഴെനിഞകപ്പെക്ടോഴുള്ള ടവെള്ളകര ഗക്ടോര്ഹനികേ കേണക്ഷന്

1. 5000 ലനിറര് വെടര - 20 രൂപ

2. 5000  മുതല്  10000  ലനിറര് വെടര  - Rs. 20+5000 ലനിററനിനുമുകേളനില്  
ഓകരക്ടോ 1,000 ലനിററനിനുന്ധം 4 രൂപ
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3. 10000  മുതല്  15000  ലനിറര്  വെടര   -  Rs.  40  +  10000  
ലനിററനിനുമുകേളനില് ഓകരക്ടോ 1,000 ലനിററനിനുന്ധം 5 രൂപ

4. 15000 മുതല് 20000 ലനിറര് വെടര -  ഓകരക്ടോ  1000 ലനിററനിനുന്ധം 6 രൂപ 
വെശതന്ധം ടമക്ടോത്ത ഉപകഭക്ടോഗത്തനിനത്ത്

5. 20000 മുതല് 25,000 ലനിറര് വെടര  -  ഓകരക്ടോ  1000 ലനിററനിനുന്ധം 7 രൂപ 
വെശതന്ധം ടമക്ടോത്ത ഉപകഭക്ടോഗത്തനിനത്ത്

6. 25000 മുതല് 30,000 ലനിറര് വെടര  -  ഓകരക്ടോ  1000  ലനിററനിനുന്ധം  9 രൂപ 
വെശതന്ധം ടമക്ടോത്ത ഉപകഭക്ടോഗത്തനിനത്ത്

7. 30000 മുതല് 40000 ലനിറര് വെടര - ഓകരക്ടോ 1000 ലനിററനിനുന്ധം 12 രൂപ 
വെശതന്ധം ടമക്ടോത്ത ഉപകഭക്ടോഗത്തനിനത്ത്

8. 40000 മുതല് 50000 ലനിറര് വെടര - ഓകരക്ടോ 1000 ലനിററനിനുന്ധം 14 രൂപ 
വെശതന്ധം ടമക്ടോത്ത ഉപകഭക്ടോഗത്തനിനത്ത്

9. 50000  ലനിററനിനത്ത്  മുകേളനില്  700  രൂപ  +  50,000  ലനിററനിനത്ത്  മുകേളനില്  
ഓകരക്ടോ 1,000 ലനിററനിനുന്ധം 40 രൂപ 

15,000  ലനിററനിനത്ത് തക്ടോടഴെ ഉപകഭക്ടോഗമുള്ള ബനി.പനി.എല്.  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോകളനില്  
നനിനന്ധം ടവെള്ളകരന്ധം ഇഇൗടെക്ടോക്കുന്നനില.

 ഗക്ടോര്ഹനികകേതര കേണക്ഷന്

1. 15000  ലനിറര് വെടര  -  ഓകരക്ടോ  1000  ലനിററനിനുന്ധം  15  രൂപ നനിരകനിലുന്ധം  
മനിനനിമന്ധം ചക്ടോര്ജത്ത് 150 രൂപയമക്ടോണത്ത്.

2. 15000  മുതല്  30000  ലനിറര്  വെടര  Rs.225  +  15,000  ലനിററനിനത്ത്  
മുകേളനില് ഓകരക്ടോ 1000 ലനിററനിനുന്ധം 21 രൂപ 

3. 30000  മുതല്  50000  ലനിറര്  വെടര  Rs.540   +  30,000  ലനിററനിനത്ത്  
മുകേളനില് ഓകരക്ടോ 1,000 ലനിററനിനുന്ധം 28 രൂപ 

4. 50000  ലനിററനിനുമുകേളനില്  Rs.1,100   +  50,000  ലനിററനിനത്ത്  മുകേളനില്  
ഓകരക്ടോ 1,000 ലനിററനിനുന്ധം 40 രൂപ 

വെദ്യക്ടോവെസക്ടോയനികേ കേണക്ഷന്

ഓകരക്ടോ  1000  ലനിററനിനുന്ധം  40  രൂപ  വെശതവന്ധം  മനിനനിമന്ധം  ചക്ടോര്ജ്ജത്ത്  250
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രൂപയമക്ടോണത്ത്. മുനനിസനിപ്പെല് ടെക്ടോപ്പെത്ത് - വെര്ഷത്തനില് 7,884 രൂപ, പഞക്ടോയത്തത്ത് ടെക്ടോപ്പെത്ത് -
വെര്ഷത്തനില് 5,250 രൂപ.

 മഴെയടടെ ലഭദ്യത

129 (1941)  ശശ  .    ടെനി  .    വെനി  .    ഇബക്ടോഹനിന്ധം :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ഈ  വെര്ഷന്ധം  കകേരളത്തനില്  സക്ടോധക്ടോരണയക്ടോയനി  ലഭനികകണ  മഴെയടടെ
അളവെനില് കുറവവെന്നതക്ടോയനി ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  മഴെയടടെ  ലഭദ്യതയനില്  ഗണദ്യമക്ടോയ  കുറവണക്ടോയതനിനക്ടോല്  അരുവെനികേള,
കതക്ടോടുകേള, നശര്ചക്ടോലുകേള തുടെങ്ങനിയ ജലകസക്ടോതസ്സുകേളനില് ലഭദ്യമക്ടോയ ടവെള്ളന്ധം ടകേട്ടനി
നനിര്ത്തക്ടോന്  എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം  പദ്ധതനികേള  തയക്ടോറക്ടോകനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള
ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ) 2016  ജൂണ് മുതല് ടസപ്റന്ധംബര് വെടരയള്ള കേക്ടോലയളവെനില് കകേരളത്തനില്
ലഭനികകണനിയനിരുന്ന  മഴെയടടെ  അളവെനില്  32  ശതമക്ടോനത്തനിടന  കുറവെത്ത്  വെന്നതക്ടോയനി
ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.  (ഇന്തെദ്യന്  കേക്ടോലക്ടോവെസക്ടോ  വെകുപ്പെത്ത്  പുറടപ്പെടുവെനിച  വെനിവെരന്ധം
അനുസരനിചത്ത്).

(ബനി)  ജലസന്ധംരക്ഷണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ദശര്ഘകേക്ടോല  ലക്ഷദ്യന്ധം
കേണകനിടലടുത്തക്ടോണത്ത്  നനിര്വഹനിച്ചുവെരുന്നതത്ത്.  മഴെയടടെ  കതക്ടോതനിലുണക്ടോകുന്ന  കുറവെത്ത്
ഒരു പരനിധനിവെടര പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി തടെയണകേള, കുളങ്ങളുടടെ നവെശകേരണന്ധം
തുടെങ്ങനിയ നനിര്മ്മക്ടോണ-സന്ധംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനികേള സക്ടോമ്പത്തനികേ ലഭദ്യതയനുസരനിചത്ത്
ജലകസചന  വെകുപ്പെത്ത്  നനിര്വഹനിച്ചുവെരുന.  കൂടെക്ടോടത,  ജലനനിധനി  പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരന്ധം
നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്ന ശുദ്ധജല വെനിതരണ പദ്ധതനികേളുടടെ  കുടെനിടവെള്ള കസക്ടോതസ്സുകേളനില്
ജലലഭദ്യത  ഉറപ്പെക്ടോക്കുവെക്ടോന്  ആവെശദ്യമക്ടോയ  തടെയണകേള  അടെകമുള്ള  ഭൂഗര്ഭജല
സന്ധംകപക്ടോഷണ പ്രവൃത്തനികേള ടചയ്തുവെരുനണത്ത്.

 ജലനനിധനി പദ്ധതനി

130 (1942)  ശശ  .   ടകേ  .   മുരളശധരന്    : 

 ശശ  .   അന്വെര് സക്ടോദത്തത്ത്    : 

   ശശ  .   കറക്ടോജനി എന്ധം  .   കജക്ടോണ്    : 
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ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമക്ടോര് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  ജലനനിധനി  പദ്ധതനി  ഒന്നക്ടോന്ധം  ഘട്ടന്ധം  പൂര്ത്തനിയക്ടോകക്ടോന്
എടന്തെലക്ടോന്ധം നടെപടെനികേള എടുത്തനിട്ടുണത്ത്; വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ആരുടടെടയലക്ടോന്ധം  പങ്കേക്ടോളനിത്തകത്തക്ടോടടെയക്ടോണത്ത്  ഇതത്ത്  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതത്ത്;
വെനിവെരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  പദ്ധതനിയനുസരനിചത്ത്  എത്ര പഞക്ടോയത്തുകേളനില്  ഇതത്ത്  നടെപ്പെക്ടോകനിയനിട്ടുണത്ത്;
വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള എടന്തെലക്ടോന്ധം;

(ഡനി)  എത്ര  ശുദ്ധജല  വെനിതരണ  പദ്ധതനികേളക്ടോണത്ത്  ഇതനുസരനിചത്ത്
പൂര്ത്തനിയക്ടോകനിയതത്ത്; വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ) ജലനനിധനി ഒന്നക്ടോന്ധംഘട്ടത്തനില് ഏടറടുത്ത പദ്ധതനി പ്രവെര്ത്തനങ്ങള എലക്ടോന്ധം
പൂര്ത്തശകേരനിക്കുകേയന്ധം തുടെര്നടെത്തനിപ്പെനിനക്ടോയനി ഗുണകഭക്ടോക്തൃ സമനിതനികേടള ഏല്പനിക്കുകേയന്ധം
ടചയനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി)  പദ്ധതനി  ടചലവെനിടന  75  ശതമക്ടോനന്ധം  സര്കക്ടോരുന്ധം  10  ശതമക്ടോനന്ധം  ഗക്ടോമ
പഞക്ടോയത്തുന്ധം 15 ശതമക്ടോനന്ധം ജനങ്ങളുന്ധം കചര്ന്നത്ത് വെഹനിക്കുന. പദ്ധതനി വെനിജയകേരമക്ടോയനി
പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്  കകേരള  റൂറല്  വെക്ടോട്ടര്  സടടപ  ആനത്ത്  സക്ടോനനികട്ടഷന്
ഏജന്സനിയന്ധം  (ജലനനിധനി),  അവെര്  നനികയക്ടോഗനിച  സഹക്ടോയ  സന്ധംഘടെനയനിടല
ഉകദദ്യക്ടോഗസരുന്ധം പഞക്ടോയത്തുകേടളയന്ധം ഗുണകഭക്ടോക്തൃ സന്ധംഘങ്ങടളയന്ധം സഹക്ടോയനിക്കുന.

(സനി)  ജലനനിധനി  ഒന്നക്ടോന്ധംഘട്ടന്ധം  ആലപ്പുഴെ  ഒഴെനിടകേയള്ള  കകേരളത്തനിടല
ജനിലകേളനിടല ടതരടഞടുത്ത 112 ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനിലക്ടോണത്ത് നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയതത്ത്.

(ഡനി)  3710  കുടെനിടവെള്ള  പദ്ധതനികേളക്ടോണത്ത്  ജലനനിധനി  ഒന്നക്ടോന്ധം  ഘട്ടത്തനില്
പൂര്ത്തനിയക്ടോകനി  തുടെര്  നടെത്തനിപ്പെനിനക്ടോയനി  ഗുണകഭക്ടോക്തൃ സന്ധംഘങ്ങടള ഏല്പനിചതത്ത്.  1.91
ലക്ഷന്ധം   കുടുന്ധംബങ്ങളനിടല  10.56  ലക്ഷന്ധം  ജനങ്ങളകത്ത്  ഇതനിടന  പ്രകയക്ടോജനന്ധം
ലഭനിക്കുന.

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പെത്ത് മുകഖനയള്ള പുതനിയ പ്രവൃത്തനികേള

131  (1943)  ശശ  .    ടകേ  .    ദക്ടോസന് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനത്ത്  ജലവെനിഭവെ
വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:
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ബഡ്ജറനിൽ  പ്രഖദ്യക്ടോപനിചതുന്ധം  ജലവെനിഭവെ  വെകുപ്പു  മുകഖന  ടകേക്ടോയനിലക്ടോണനി
മണ്ഡലത്തനില്  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ഭരണക്ടോനുമതനി  നല്കേനിയതുമക്ടോയ  പുതനിയ
പ്രവൃത്തനികേൾ എടന്തെലക്ടോടമന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പെത്ത് മുകഖന ടകേക്ടോയനിലക്ടോണനി മണ്ഡലത്തനില് നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
ഭരണക്ടോനുമതനി  നല്കേനിയ  പദ്ധതനികേള  ഒനന്ധം തടന്നയനില.  2016-17  ടല  ബഡ്ജറത്ത്
പ്രസന്ധംഗത്തനില്,  ടതരടഞടുത്ത  10  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനികേളുടടെ നവെശകേരണത്തനിനക്ടോയനി
പ്രകതദ്യകേ നനികക്ഷപ പദ്ധതനിയനില് നനിനന്ധം നശകനി വെചനിട്ടുള്ള  735  കകേക്ടോടെനി രൂപയടടെ
പദ്ധതനികേളനില്  ടകേക്ടോയനിലക്ടോണനി  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനിയടടെ  ശുദ്ധജലവെനിതരണ പദ്ധതനിയന്ധം
ഉളടപ്പെടുന.  ഇതത്ത്  സന്ധംബനനിചത്ത്   കകേരള  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനി  നടെപടെനി  സസശകേരനിച്ചു
വെരുന.

 തശരകദശ കമഖലയനിടല കേരയനിടെനിചനില്  

132 (1944) ശശ  .    എന്ധം  .    രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) തൃകരനിപ്പൂര് മണ്ഡലത്തനിടല തശരകദശ കമഖലയനിടല കേടെല് തശരങ്ങളനിടല
കേരയനിടെനിചനില് തടെയന്നതനിനത്ത് കേരടകേട്ടനി സന്ധംരക്ഷനികക്ടോന് നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ടചറുവെത്തൂര്  ഹക്ടോര്ബര്  പ്രകദശത്തുന്ധം  വെലനിയപറമ്പത്ത്  പ ഞക്ടോയത്തനിലുന്ധം
കേരഭനിത്തനി  ടകേട്ടനി  സന്ധംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനത്ത്  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;
വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ) ഇകക്ടോരദ്യന്ധം പരനികശക്ടോധനികക്ടോവന്നതക്ടോണത്ത്.

(ബനി)  ടചറുവെത്തൂര്  ഹക്ടോര്ബര്  പ്രകദശത്തുന്ധം  വെലനിയപറമ്പത്ത്  പഞക്ടോയത്തനിലുന്ധം
അതനിരൂക്ഷമക്ടോയ കേടെലക്ടോകമണന്ധം കനരനിടുന്ന സലങ്ങള കേടണത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.  ഇവെനിടടെ
കേടെല്ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മനികക്ടോനക്ടോവെശദ്യമക്ടോയ  എസനികമറത്ത്  തയക്ടോറക്ടോകനി  ഫണനിടന
ലഭദ്യതയനുസരനിചത്ത് മക്ടോത്രകമ തുടെര്നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുവെക്ടോന് കേഴെനിയകേയള. 

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പെനിടന കകേവെശമുള്ള സലന്ധം
133  (1945)  ശശ  .    ടകേ  .    കുഞനിരക്ടോമന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:
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(എ)  കേഴെനിഞ സര്കക്ടോരനിടന കേക്ടോലത്തത്ത് സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പെനിടന
ടടകേവെശമുള്ള  സലന്ധം  സസകേക്ടോരദ്യ  വെദ്യക്തനികേളകകക്ടോ,  സക്ടോപനങ്ങളകകക്ടോ,
ടസ്റ്റുകേളകകക്ടോ  പക്ടോട്ടത്തനികനക്ടോ  ലശസനികനക്ടോ  നല്കേനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള
അറനിയനികക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  എങ്കേനില്  ഏടതക്ടോടക  സലങ്ങള,  ആര്ടകക്ടോടക,  എത്ര  തുകേയക്ടോണത്ത്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളടതന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ? 

ഉത്തരന്ധം 
(എ&ബനി))  കേഴെനിഞ  സര്കക്ടോരനിടന  കേക്ടോലത്തത്ത്  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  ജലവെനിഭവെ

വെകുപ്പെനിടന  ടടകേവെശമുള്ള  സലന്ധം  സസകേക്ടോരദ്യ  വെദ്യക്തനികേളക്കുന്ധം  സക്ടോപനങ്ങളക്കുന്ധം
ടസ്റ്റുകേളക്കുന്ധം പക്ടോട്ടത്തനികനക്ടോ ലശസനികനക്ടോ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതു സന്ധംബനനിച വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള
അനുബനമക്ടോയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ബക്ടോവെനികര കുടെനിടവെള്ള പദ്ധതനി

134 (1946) ശശ  .   ടകേ  .   കുഞനിരക്ടോമന് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ജലവെനിഭവെ
വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ: 

(എ) കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത് ജനിലയനിടല ബക്ടോവെനികര കുടെനിടവെള്ള പദ്ധതനിയടടെ നനിലവെനിലുള്ള
സനിതനി എന്തെക്ടോടണന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഈ പദ്ധതനിക്കുകവെണനി നക്ടോളനിതുവെടരയക്ടോയനി എത്ര തുകേ ടചലവെഴെനിചനിട്ടുണത്ത്;
വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള അറനിയനികക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  കേഴെനിഞ സര്കക്ടോരനിടന കേക്ടോലത്തത്ത് പ്രകദശടത്ത ആക്ഷന് കേമ്മനിറനിയമക്ടോയനി
2016 ജനുവെരനി 27-നത്ത് മനനി തല ചര്ച നടെത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഡനി)  അതനിടല  തശരുമക്ടോനങ്ങള  എടന്തെക്ടോടകയക്ടോയനിരുന;  വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള
അറനിയനികക്ടോകമക്ടോ;  ഈ  തശരുമക്ടോനങ്ങളനില്  എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം  നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയനിട്ടുകണക്ടോ;
വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള അറനിയനികക്ടോകമക്ടോ;

(ഇ)  നനിലവെനിലുള്ള  കസറത്ത്  ഒഴെനിവെക്ടോകനി  പുതനിയ  സലത്തത്ത്  ഇന്ടവെസനികഗഷന്
നടെത്തക്ടോന് വെകുപ്പെത്ത് നടെപടെനി എടുത്തനിട്ടുകണക്ടോ; വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള അറനിയനികക്ടോകമക്ടോ ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ) ഇഇൗ പദ്ധതനിയടടെ പണനി തക്ടോല്കക്ടോലനികേമക്ടോയനി നനിര്ത്തനി വെചനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.

(ബനി)  ഇഇൗ  പദ്ധതനിക്കുകവെണനി  നക്ടോളനിതുവെടര  442.25  ലക്ഷന്ധം  രൂപ
ടചലവെഴെനിചനിട്ടുണത്ത്. ആദദ്യകേരക്ടോറുകേക്ടോരനക്ടോയ ശശ. എന്ധം. എ. എ. ഹക്ടോരനിസത്ത് 277.42 ലക്ഷന്ധം

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്. 
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രൂപയന്ധം രണക്ടോമടത്ത കേരക്ടോറുകേക്ടോരനക്ടോയ ശശ. ടകേ. ടമക്ടോയശന്കുട്ടനി ഹക്ടോജനി 164.83 ലക്ഷന്ധം
രൂപയന്ധം  ടടകേപ്പെറനിയനിട്ടുണത്ത്. 

(സനി) ഉണത്ത്.

(ഡനി&ഇ)  തശരുമക്ടോനങ്ങളടെങ്ങനിയ  മനിനനിട്സത്ത്  അനുബനമക്ടോയനി  കചര്ക്കുന*.
മശറനിന്ധംഗനിടല  തശരുമക്ടോനപ്രകേക്ടോരന്ധം  ടബഡത്ത്  ടലവെല്  എടുക്കുകേയന്ധം  അതനിടന
വെനിശദവെനിവെരങ്ങള  IDRB  ചശഫത്ത്  എഞനിനശയര്കത്ത്  നല്കുകേയന്ധം  ടചയ്തു.  അടെനിത്തട്ടത്ത്
കമക്ടോതശതമക്ടോയനി തക്ടോഴ്ന്നതനിനക്ടോല് ഇകപ്പെക്ടോള ടറഗുകലറര് പണനി നടെക്കുന്ന സലത്തത്ത് ബക്ടോകനി
പ്രവെര്ത്തനികേള  തുടെരുന്ന  കേക്ടോരദ്യന്ധം  നൂതന  സക്ടോകങ്കേതനികേവെനിദദ്യയടടെ  സഹക്ടോയകത്തക്ടോടടെ
പുനനഃപരനികശക്ടോധനികണടമന്നത്ത്  IDRB  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയണക്ടോയനി.  അതനുസരനിചത്ത്
പുതുകനിയ  ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല്  സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ഒരു  വെനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിടയ
ചുമതലടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.

വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനിയനിടല സലന്ധം മക്ടോറങ്ങള

135 (1947) ശശ  .   ഷക്ടോഫനി പറമ്പനില് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ജലവെനിഭവെ
വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ഈ  സര്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വെന്നകശഷന്ധം  കകേരള  വെക്ടോട്ടര്
അകതക്ടോറനിറനിയനില് എത്ര ജശവെനകക്ടോടര സലന്ധം മക്ടോറന്ധം നടെത്തനിയനിട്ടുണത്ത്; കേക്ടോറഗറനി തനിരനിചത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഈ  സലന്ധം  മക്ടോറത്തനിടനതനിടര  എത്ര  കപര്  ബഹ.  ടടഹകകക്ടോടെതനിയനില്
ഹര്ജനി നല്കേനിട്ടുടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  സലന്ധം  മക്ടോറത്തനിടന  കപരനില്  ടടഹകകക്ടോടെതനിയനില്  കകേസത്ത്
നടെത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  കകേരള  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനികത്ത്  എത്ര  രൂപ  ടചലവെക്ടോയനിട്ടുടണന്നത്ത്
വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  അനവെസരത്തനില്  ഉണക്ടോയ  സലന്ധം  മക്ടോറത്തനിനുത്തരവെക്ടോദനികേളക്ടോയ
ഉകദദ്യക്ടോഗസന്മക്ടോരനില്  നനിനന്ധം  പ്രസ്തുത  കകേസത്ത്  നടെത്തനിപ്പെനിനത്ത്  ടചലവെക്ടോയ  തുകേ
ഇഇൗടെക്ടോകക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോടയന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ഇ)  കകേരള  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനിയനിടല  സലന്ധംമക്ടോറത്തനിനത്ത്  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള
നനിശയനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  ഉടണങ്കേനില്  ഇതനുസരനിചക്ടോകണക്ടോ  സലന്ധം  മക്ടോറന്ധം
നടെത്തനിയനിട്ടുള്ളടതന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ ? 

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്.
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ഉത്തരന്ധം 

(എ)  ഇഇൗ  സര്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വെന്ന  കശഷന്ധം  കകേരള  വെക്ടോട്ടര്
അകതക്ടോറനിറനിയനില് 465 ജശവെനകക്ടോടര സലന്ധം മക്ടോറന്ധം നടെത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.

കേക്ടോറഗറനി തനിരനിച്ചുള്ള വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള  :
1. അസനിസനത്ത് എഞനിനശയര് 15

2. പക്ടോര്ട്ടത്ത് ടടടെന്ധം സസശപ്പെര് 4

3. ടടടെപ്പെനിസത്ത് 13

4. ഓഫശസത്ത് അറന്ഡനത്ത് 4

5. മശറര് ഇന്ടസ്പെകര് 8

6. മശറര് റശഡര് 1

7. ഡക്ടോഫത്ത്സത്ത് മക്ടോന് കഗഡത്ത് II 28

8. ഡക്ടോഫത്ത്സത്ത് മക്ടോന് കഗഡത്ത് I 28

9. ടടഡവെര് 7

10. പമ്പനിന്ധംഗത്ത് ഇന്ടസ്പെകര് 1

11. ഫനിറര് 5

12. ഇലകശഷദ്യന് 3

13. ജൂനനിയര് സൂപ്രണത്ത് 22

14. ടഹഡത്ത് കര്കത്ത് 42

15. എല്.ഡനി/യ.ഡനി. കക്ടോര്കത്ത് 145

16. സൂപ്രണനിന്ധംഗത്ത് എഞനിനശയര് 2

17. ഓവെര്സനിയര് 77

18. ഡനിവെനിഷണല് അകഇൗണനത്ത് 8

19. ഓപ്പെകററര് 20

20. അസനി. എക്സൈനി. എഞനിനശയര് 8

21. ടഹഡത്ത് സര്കവെയര് 3

22. എക്സൈനി. എഞനിനശയര് 10
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23. പന്ധംബര് 4

24. സര്കവെയര് 5

25. ടമകക്ടോനനികല് സൂപ്രണത്ത് 1

26. സശനനിയര് സൂപ്രണത്ത് 1

കൂടെക്ടോടത  193  ടഹഡത്ത്  ഓപ്പെകററര്മക്ടോടര  സൂപ്പെര്ടടവെസറനി  തസനികേയനികലകത്ത്
പരശക്ഷണക്ടോടെനിസക്ടോനത്തനില് മക്ടോറനി നനിയമനിചനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി) സലന്ധം മക്ടോറത്തനിടനതനിടര 22 കപര് ബഹമക്ടോനടപ്പെട്ട ടടഹകകക്ടോടെതനിയനില്
ഹര്ജനി നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.

(സനി)  സലന്ധം  മക്ടോറത്തനിടന  കപരനില്  ടടഹകകക്ടോടെതനിയനില്  കകേസത്ത്
നടെത്തുന്നതുമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ടത്ത്  കകേരള  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനികത്ത്  സക്ടോനനിന്ധംഗത്ത്
കേഇൗണ്സനിലര്മക്ടോര് ബനില്ലുകേള സമര്പ്പെനിചനിട്ടനിലക്ടോത്തതനിനക്ടോല് തുകേ കേണകക്ടോകനിയനിട്ടനില.

(ഡനി)  ഭരണപരമക്ടോയ  സഇൗകേരദ്യത്തനിനുകവെണനിയള്ളതുന്ധം  അഭദ്യര്തന  പ്രകേക്ടോര
മുള്ളതുമക്ടോയ സലന്ധംമക്ടോറങ്ങളക്ടോണത്ത് നടെത്തനിയനിട്ടുള്ളതത്ത്.

(ഇ)  സര്കക്ടോര് അന്ധംഗശകേരനിച മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള നനിലവെനിലനില.  എന്നക്ടോല് വെനിവെനിധ
കടഡത്ത്  യൂണനിയനുകേളുമക്ടോയനി  നടെത്തനിയ  ചര്ചയടടെ  അടെനിസക്ടോനത്തനിലുള്ള  കേരടെത്ത്
മക്ടോനദണ്ഡന്ധം വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനിയനില് നനിലവെനിലുണത്ത്.  തുടെര് ചര്ചകേള നടെത്തനി ആയതത്ത്
അന്തെനിമമക്ടോക്കുവെക്ടോന് നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവെരുന.

 കേനിണറുകേള റശ ചക്ടോര്ജ്ജത്ത് ടചയ്യുന്നതനിനത്ത് പദ്ധതനി

136 (1948) ശശ  .   എന്ധം  .   എന്ധം  .   മണനി : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ജലവെനിഭവെ
വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  കേനിണറുകേള  റശ-ചക്ടോര്ജത്ത്  ടചയ്യുന്നതനിനത്ത്  പദ്ധതനി  രൂപശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;
എങ്കേനില് ഇതനിനക്ടോയനി സസശകേരനിചനിട്ടുള്ള നടെപടെനികേള വെനിശദശകേരനികക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഉടുമ്പന്കചക്ടോല  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലത്തനിടല  ഏടതലക്ടോന്ധം  പഞക്ടോയത്തു
കേടളയക്ടോണത്ത് പ്രസ്തുത പദ്ധതനിയനില് ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതത്ത്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പഞക്ടോയത്തുകേളനിടല  കേനിണറുകേള  റശ-ചക്ടോര്ജത്ത്  ടചയ്യുന്ന

1056/2017
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പ്രവൃത്തനികേള ഏതു ഘട്ടത്തനിലക്ടോണത്ത്

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി  എന്നകത്തകത്ത്  പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോനക്ടോകുന്ധം  ;  വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം
വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ)  ഭൂജല വെകുപ്പെനില് ഭൂജല സന്ധംരക്ഷണവന്ധം കൃത്രനിമ ഭൂജല സന്ധംകപക്ടോഷണവന്ധം
എന്ന പദ്ധതനിയനില് ഉളടപ്പെടുത്തനി കേനിണറുകേള റശ ചക്ടോര്ജത്ത് ടചയ്യുന്ന പദ്ധതനിയന്ധം വെനിവെനിധ
ജനിലകേളനില് നടെപ്പെക്ടോകനിവെരുന.  പ്രസബ്ദുുത പദ്ധതനികക്ടോയനി നടെപ്പെത്ത്  സക്ടോമ്പത്തനികേ വെര്ഷന്ധം
40  ലക്ഷന്ധം  രൂപ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.  ഇഇൗ  പദ്ധതനികേളുടടെ  പ്രവൃത്തനികേള
നടെനവെരുന.

(ബനി&സനി)  ഉടുമ്പന്കചക്ടോല  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലത്തനിടല  തക്ടോടഴെ  പറയന്ന
സലങ്ങളനില് നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയ പദ്ധതനികേളുടടെ വെനിവെരന്ധം ചുവെടടെ കചര്ക്കുന:

2010-11:
1.  പനി.എചത്ത്.സനി, പക്ടോമ്പക്ടോടുന്ധംപക്ടോറ
2. പനി.എചത്ത്.സനി, രക്ടോജക്ടോകക്ടോടെത്ത്
3. കുടുന്ധംബകക്ഷമകകേന്ദ്രന്ധം, അനദ്യക്ടോര്ടതക്ടോളു
4. വെനില്പ്പെന നനികുതനി കേസക്ടോര്കട്ടഴത്ത്, ടനടുങ്കേണന്ധം
5. അഗനികേളചര് യൂണനികവെഴനിറനി കേക്ടോമ്പസത്ത്, പക്ടോമ്പക്ടോടുന്ധംപക്ടോറ

2013-14:
1. എസത്ത്.എന്.യ.പനി. സ്കൂള, കപക്ടോത്തനിന്കേണന്ധം, കേരുണക്ടോപുരന്ധം
2. കപക്ടോലശസത്ത് കസഷന് കകേക്ടോമ്പഇൗണത്ത്, ടനടുങ്കേണന്ധം
3. മനിനനി സനിവെനില് കസഷന്, ടനടുങ്കേണന്ധം.
4. ഗവെണ്ടമനത്ത് ടവെക്ടോകകഷണല് ഹയര് ടസകനറനി സ്കൂള, ടനടുങ്കേണന്ധം.

2015-16:
1. ഗവെണ്ടമനത്ത് യ.പനി. സ്കൂള, പഴെയവെനിടുതനി, രക്ടോജക്ടോകക്ടോടെത്ത്.
(ഡനി) ഏടറടുത്ത എലക്ടോ പദ്ധതനികേളുന്ധം പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.

കചര്ത്തല ടജ.ടഎ.സനി.എ. ടപ്രക്ടോജകത്ത് ടടലന് എകേത്ത് ടസന്ഷന് 
137  (1949)     ശശ  .    എ  .    എന്ധം  .    ആരനിഫത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:
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(എ)  കചര്ത്തല  ടജ.ഐ.സനി.എ.  ടപ്രക്ടോജകത്ത്  ടടലന്  എക്സൈത്ത്ടടെന്ഷനത്ത്
നബക്ടോര്ഡനില്നനിനന്ധം  60  കകേക്ടോടെനി  അനുവെദനിചതനില്  എത്ര  കകേക്ടോടെനി  രൂപയടടെ
പ്രവൃത്തനികേളക്ടോണത്ത് അവെക്ടോര്ഡത്ത് ടചയത്ത് ടകേക്ടോടുത്തനിട്ടുള്ളതത്ത്;

(ബനി) 60 കകേക്ടോടെനി അനുവെദനിചതനില് പ്രസ്തുത കപ്രക്ടോജകനിനക്ടോയനി എത്ര കകേക്ടോടെനി രൂപ
ബക്ടോകനിയണത്ത്,  ഇതനില്നനിനന്ധം തുറവൂര് പഞക്ടോയത്തനിടല  1, 16, 17, 18  വെക്ടോര്ഡകേളനില്
ടവെള്ളന്ധം എത്തക്ടോത്ത സലത്തു ടവെള്ളന്ധം എത്തനിക്കുന്നതനിനത്ത് 200 എന്ധം.എന്ധം., എചത്ത്.ഡനി.പനി.
ടടപപ്പെത്ത്  (3  Km)  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനത്ത്  70  ലക്ഷന്ധം രൂപയടടെ  എസനികമറത്ത്  ആലപ്പുഴെ
ഡനിവെനിഷനനില് നല്കേനിയനിട്ടുന്ധം ടകേ.ഡബത്യു.എ. കബക്ടോര്ഡനില് ഇതത്ത് സമര്പ്പെനിചത്ത് അനുവെക്ടോദന്ധം
വെക്ടോങ്ങനി പ്രവൃത്തനികേള ടചയക്ടോത്തതത്ത് എന്തുടകേക്ടോണക്ടോടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  തുറവൂര്  പഞക്ടോയത്തനില്  മക്ടോത്രമക്ടോണത്ത്  ടെക്ടോങ്കേത്ത്  ഇലക്ടോത്തതത്ത്  എന്ന  വെനിവെരന്ധം
ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഡനി)  പഞക്ടോയത്തത്ത് സലന്ധം അനുവെദനിചനിട്ടുന്ധം അവെനിടടെ ടെക്ടോങ്കേത്ത് നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനത്ത്
അനുവെക്ടോദന്ധം നല്കേക്ടോത്തതത്ത് എന്തുടകേക്ടോണക്ടോണത്ത് എന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ഇ)  കചര്ത്തല ടജ.ഐ.സനി.എ.  കപ്രക്ടോജകനില്  33 km  ജനി.ആര്.പനി.  ടടപപ്പെത്ത്
ഇട്ടനിരനിക്കുന്നതത്ത്  നനിരന്തെരന്ധം  ടപക്ടോട്ടനികപക്ടോകുന്നതത്ത്  ശദ്ധയനില്ടപട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  പ്രസ്തുത
ടടപപ്പെത്ത്  മക്ടോറനി  ഡനി.ഐ.  ടടപപ്പെത്ത്  ഇട്ടത്ത്  കപപ്പെത്ത്ടപക്ടോട്ടുന്നതത്ത്  തടെയന്നതനിനത്ത്  നടെപടെനി
സസശകേരനികക്ടോകമക്ടോ;  ഇകക്ടോരദ്യത്തനില്  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുന്നതുമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ടത്ത്
എഞനിനശയറനിന്ധംഗത്ത് ടെശമനിടന നനികയക്ടോഗനിക്കുകമക്ടോ; വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ) 41.23 കകേക്ടോടെനി രൂപയള്ള പ്രവൃത്തനികേള അവെക്ടോര്ഡത്ത് ടചയ്തു ടകേക്ടോടുത്തനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി)  41.23  കകേക്ടോടെനി  രൂപയള്ള  പ്രവൃത്തനികേള  അവെക്ടോര്ഡത്ത്  ടചയ്തു
ടകേക്ടോടുത്തതനില്  കറക്ടോഡത്ത്  പുനര്നനിര്മ്മക്ടോണത്തനിനുള്ള  തുകേ  ഉളടപ്പെട്ടനിട്ടനില.  കറക്ടോഡത്ത്
പുനര്നനിര്മ്മക്ടോണത്തനിനുള്ള  തുകേയള്ള  എസനികമറത്ത്  ടപക്ടോതുമരക്ടോമത്തത്ത്  വെകുപ്പെത്ത്
നല്കേനിയനിട്ടനില.  പനി.ഡബബ.ഡനി.-കത്ത് അടെയ്കകണ തുകേ ഉളടപ്പെടടെ  18  കകേക്ടോടെനികയക്ടോളന്ധം
രൂപ  ബക്ടോകനിയള്ളതനില്നനിനന്ധം  ഇതനിനകേന്ധം  തയക്ടോറക്ടോകനി  കേഴെനിഞ  തുറവൂര്
പഞക്ടോയത്തനിടല 1, 15, 16, 17, 18 വെക്ടോര്ഡകേളനികലക്കുള്ള കുടെനിടവെള്ളന്ധം എത്തനിക്കുന്ന 70
ലക്ഷന്ധം  രൂപയടടെ  എസനികമറത്ത്,  മറത്ത്  പഞക്ടോയത്തുകേളനില്കൂടെനി  ടടപപ്പെത്ത് ടടലന്
ദശര്ഘനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസലനില്  ഉളടപ്പെടുത്തനി  പ്രവൃത്തനികേള
ടചയ്യുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള കകേരള വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനി സസശകേരനിച്ചുവെരുന. 
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(സനി) ഉണത്ത്.

(ഡനി) തുറവൂര് പഞക്ടോയത്തനില് ഉന്നതതല സന്ധംഭരണനി നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനത്ത് സലന്ധം
ലഭദ്യമലക്ടോതനിരുന്ന  സക്ടോഹചരദ്യത്തനില്   തുറവൂര്  പഞക്ടോയത്തനികലയന്ധം  കുത്തനിയകതക്ടോടെത്ത്
പഞക്ടോയത്തനികലയന്ധം  ജനസന്ധംഖദ്യ  കേണകനിടലടുത്തത്ത്  രണത്ത്  പഞക്ടോയത്തുകേളക്കുന്ധംകൂടെനി
(തുറവൂരനിനുകവെണനി  16  ലക്ഷന്ധം  ലനിററുന്ധം,  കുത്തനിയകതക്ടോടെനിനു  കവെണനി  11  ലക്ഷന്ധം  ലനിററുന്ധം
സന്ധംഭരണകശഷനിയള്ള)  ഉന്നതതല  ജല  സന്ധംഭരണനി  നനിര്മ്മനിചനിട്ടുണത്ത്.  അതുടകേക്ടോണത്ത്
തുറവൂര്  പഞക്ടോയത്തനികലകയത്ത്  മക്ടോത്രമക്ടോയനി  ഒരു  ജലസന്ധംഭരണനി  നനിര്മ്മനികകണ
ആവെശദ്യകേത ഇകപ്പെക്ടോഴെനില.

(ഇ)  ഉണത്ത്.  ഇഇൗ  ടടപപ്പെത്ത് ടടലന്  മക്ടോറനി  സക്ടോപനിക്കുന്നതുമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ട
തശരുമക്ടോനങ്ങടളക്ടോനന്ധം എടുത്തനിട്ടനില. എന്നക്ടോല് ടടപപ്പെത്ത് ടപക്ടോട്ടലനിടന പശക്ടോത്തലത്തനില്
പ്രസ്തുത  ടടപപ്പെനിടന  സക്ടോമ്പനിളുകേള  കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്ടമനത്ത്  ഏജന്സനിയക്ടോയ  ടസന്ടല്
ഇന്സനിറബട്ടത്ത്  ഓഫത്ത്  പക്ടോസനികേത്ത്  എഞനിനശയറനിന്ധംഗത്ത്  ആനത്ത്  ടടെകകക്ടോളജനി  (CIPET)  ടന
ടകേക്ടോണത്ത് പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.  

കബപ്പൂര് പുഴെകയക്ടോര സന്ധംരക്ഷണ പദ്ധതനി

138  (1950) ശശ  .    വെനി  .    ടകേ  .    സനി  .    മമ്മതത്ത്  കകേക്ടോയ :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) കബപ്പൂര് നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലത്തനിടല പുഴെകയക്ടോര സന്ധംരക്ഷണത്തനിനത്ത് കവെണനി

സമര്പ്പെനിച പദ്ധതനികേള ഏടതലക്ടോമക്ടോടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇതനില്  ഭരണക്ടോനുമതനി  ലഭനിച  പദ്ധതനികേള  ഏടതലക്ടോമക്ടോടണന്നത്ത്

അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  എന്നകത്തകത്ത്  പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുടമന്നത്ത്

വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ) പദ്ധതനികേള അനുബനമക്ടോയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന. *

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്.
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(ബനി&സനി) ഇവെ ചശഫത്ത് എഞനിനശയര് പരനികശക്ടോധനിച്ചുവെരുന.

 കുട്ടനക്ടോടെത്ത് പക്ടോകകജത്ത്

139  (1951) ശശമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനത്ത്

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

കുട്ടനക്ടോടെത്ത്  പക്ടോകകജനില് ഉളടപ്പെടുത്തനിയ കേക്ടോയന്ധംകുളന്ധം മണ്ഡലത്തനില് ഉളടപ്പെട്ട

കേരശപ്പുഴെ  കേനക്ടോലനിടന  തശരസന്ധംരക്ഷണന്ധം,  ആഴെന്ധംകൂട്ടല്  എന്നശ  പ്രവൃത്തനികേളുടടെ

നനിലവെനിലുള്ള പുകരക്ടോഗതനി വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ ?

ഉത്തരന്ധം 

കേക്ടോയന്ധംകുളന്ധം നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലത്തനില് കുട്ടനക്ടോടെത്ത് പക്ടോകകജനില് ഉളടപ്പെട്ട കേരശപ്പുഴെ

കേനക്ടോലനിടല  പ്രവൃത്തനികേളുടടെ  പുകരക്ടോഗതനി  സന്ധംബനനിച  വെനിവെരന്ധം  അനുബനമക്ടോയനി

കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

 സസക്ടോഭക്ടോവെനികേ ജലകസക്ടോതസ്സുകേളുടടെ സന്ധംരക്ഷണന്ധം
140 (1952)  ശശ  .   എന്ധം  .   എന്ധം  .   മണനി   :

 ശശ  .   ടജയനിന്ധംസത്ത് മക്ടോതത്യു   :
   ശശ  .   ടകേ  .   ടകേ  .   രക്ടോമചന്ദ്രന് നക്ടോയര്   :
ശശ.  പുരുഷന് കേടെലുണനി  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) സന്ധംസക്ടോനടത്ത സസക്ടോഭക്ടോവെനികേ ജലകസക്ടോതസ്സുകേളുടടെ സന്ധംരക്ഷണത്തനിനക്ടോയനി
എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം  പുതനിയ പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലക്ടോകക്ടോന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണക്ടോ;  എങ്കേനില്
വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം നല്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇതു  സന്ധംബനനിചത്ത്  നനിലവെനിലുള്ള  പദ്ധതനികേള  ഏടതലക്ടോമക്ടോടണനന്ധം
അവെയടടെ ഉകദ്ദേശദ്യലക്ഷദ്യങ്ങള എടന്തെക്ടോടകയക്ടോടണനന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  കേടുത്ത  വെരളചടയ  പ്രതനികരക്ടോധനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  അതുമൂലമുണക്ടോകുന്ന
ദുരനിതങ്ങള പരനിഹരനിയന്നതനിനുന്ധം എടന്തെലക്ടോന്ധം കേക്ടോരദ്യങ്ങളക്ടോണത്ത് പ്രസ്തുത പദ്ധതനിയനില്
ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള്ളടതന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 
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(എ) സന്ധംസക്ടോനടത്ത സസക്ടോഭക്ടോവെനികേ ജലകസക്ടോതസ്സുകേളുടടെ സന്ധംരക്ഷണത്തനിനക്ടോയനി
തടെയണ  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം,  ജലകസക്ടോതസ്സുകേളുടടെ  പുനരുദ്ധക്ടോരണന്ധം  എന്നശ  പ്രവൃത്തനികേള
സക്ടോമ്പത്തനികേ  ലഭദ്യതയനുസരനിചത്ത്  ജലകസചന  വെകുപ്പെത്ത്  മുകഖന  നനിര്വഹനിച്ചുവെരുന.
ഇതനിനക്ടോയനി  പ്രകതദ്യകേ പദ്ധതനികേള നനിലവെനില് രൂപന്ധം  ടകേക്ടോടുത്തനിട്ടനില.  എന്നക്ടോല് സമഗ
കകേരള  വെനികേസനന്ധം  ലക്ഷദ്യമനിട്ടുടകേക്ടോണ്ടുള്ള  "ഹരനിത  കകേരള  മനിഷന്"-ടന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
ജലസന്ധംരക്ഷണത്തനിനത്ത്  ഉഇൗന്നല്  നല്കുന്ന  ജനപങ്കേക്ടോളനിത്തമുള്ള  പദ്ധതനി  രൂപന്ധം
ടകേക്ടോണ്ടുവെരുന.  നനിലവെനിലുള്ള  ജലകസക്ടോതസ്സുകേളുടടെ  നവെശകേരണവന്ധം  ശുദ്ധശകേരണവന്ധം
ഉറപ്പെക്ടോകനി,  ഒരു പുതനിയ ജല ഉപകയക്ടോഗസന്ധംസക്ടോരന്ധം രൂപടപ്പെടുത്തക്ടോന് കൂടെനി ലക്ഷദ്യമനിട്ടനിട്ടുള്ള
ഇഇൗ  പ്രവെര്ത്തനത്തനിടന ആദദ്യഘട്ടത്തനില്  കുളങ്ങളുന്ധം  കതക്ടോടുകേളുന്ധം
പുനരുജ്ജശവെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേളക്ടോണത്ത്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതത്ത്.  ഭൂജല
സന്ധംരക്ഷണത്തനിനുന്ധം കൃത്രനിമ ഭൂജല സന്ധംകപക്ടോഷണത്തനിനുമക്ടോയനി ഭൂജല വെകുപ്പെത്ത് "ഭൂജല
സന്ധംരക്ഷണവന്ധം  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സന്ധംകപക്ടോഷണവന്ധം”എന്ന  പദ്ധതനി  നടെപ്പെക്ടോകനി
വെരുന.

(ബനി)  കകേരള  ജല  അകതക്ടോറനിറനിയടടെ  കേശഴെനിലുള്ള  ജലകസക്ടോതസ്സുകേള
സന്ധംരക്ഷനിക്കുന്നതനിടന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം  ജനിലയനില്  അണ്ടൂര്കകക്ടോണന്ധം
പഞക്ടോയത്തനിടല  ആനത്തക്ടോഴ്ചനിറ  കുളന്ധം,  പക്ടോറശക്ടോല  പഞക്ടോയത്തനില്  പരശുവെയല്
വെനികലജനിടല  വെണനിചനിറ  കുളന്ധം  എന്നനിവെയടടെ  പുനനഃരുദ്ധക്ടോരണ  പ്രവൃത്തനികേള
നടെനവെരുന.  ഇതനില്,  ആനത്തക്ടോഴ്ചനിറ  കുളത്തനിടന  പുനരുദ്ധക്ടോരണ  പ്രവൃത്തനികേളനില്
ടചളനിനശകല്,  സന്ധംരക്ഷണഭനിത്തനി നനിര്മ്മനികല്,  സമശപ പ്രകദശങ്ങളനിടല മഴെടവെള്ളന്ധം
കുളത്തനിടലത്തനികല് എന്നനിവെ  ഉളടപ്പെടുന.  പക്ടോറശക്ടോല  പഞക്ടോയത്തനിടല പക്ടോറശക്ടോല,
പരശുവെയല്  വെനികലജകേളകത്ത്  പ്രകയക്ടോജനന്ധം  ലഭനിക്കുന്ന  തരത്തനില്  വെണനിചനിറ
കുളത്തനിടല ടചളനി  നശകന്ധം ടചയലുന്ധം വെശങ്ങളനില് കേരനിങ്കേലത്ത് ല്ല്  പക്ടോകേനി എല്.ഡനി.പനി.ഇ.
ഫനിലനിന്ധം  പതനിപ്പെനിചത്ത്  ജലകസക്ടോതസ്സക്ടോയ  കുളത്തനിടന  സന്ധംരക്ഷനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള
നടെനവെരുന.  ജലകസക്ടോതസ്സുകേളക്ടോയ കുളങ്ങള ശുദ്ധശകേരനിക്കുകേയന്ധം സന്ധംരക്ഷനിക്കുകേയന്ധം
അതുവെഴെനി  ശുദ്ധജല  കസക്ടോതസ്സുകേളനിടല  ജലലഭദ്യത  ഉറപ്പുവെരുത്തുകേയമക്ടോണത്ത്  ഇത്തരന്ധം
പദ്ധതനികേളുടടെ  ഉകദ്ദേശലക്ഷദ്യങ്ങള.  ഇതുകൂടെക്ടോടത  കുടെനിടവെള്ള  പദ്ധതനികേളുടടെ
കസക്ടോതസ്സുകേളക്ടോയനി  വെരുന്ന  ജലക്ടോശയങ്ങള,  കതക്ടോടുകേള,  കുളങ്ങള  എന്നനിവെ
സന്ധംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  തകദ്ദേശസസയന്ധംഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളുമക്ടോയനി  സഹകേരനിചത്ത്
കേമ്പനികവെലനി  നനിര്മ്മനിച്ചുന്ധം  കബക്ടോര്ഡകേള  സക്ടോപനിച്ചുന്ധം  ആവെശദ്യമക്ടോയ  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിച്ചുവെരുന. 
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ജലകസചന വെകുപ്പെനില് നനിലവെനില് വെനിവെനിധ പദ്ധതനികേളക്ടോയ MI Priority Works,
MI Class I, NABARD,  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത് പക്ടോകകജത്ത്,  ചക്ടോലനിയക്ടോര് കബസനിന്,  കേബനനി
കബസനിന്, ഭവെക്ടോനനി കബസനിന്, തലപ്പെള്ളനി പക്ടോകകജത്ത്, 2013-14 കേക്ടോലയളവെനില് വെരളച
പ്രതനികരക്ടോധനികക്ടോന്  പ്രഖദ്യക്ടോപനിച  പദ്ധതനി  തുടെങ്ങുവെക്ടോനക്ടോയനി  ടചക്കുഡക്ടോമുകേള,
ടറഗുകലററുകേള   13th Finance  Commission  ഒരു  പഞക്ടോയത്തനില്  ഒരു  കുളന്ധം
എന്നനിവെയനില്  ഉളടപ്പെടുത്തനി  കുളങ്ങളുടടെയന്ധം  ചനിറകേളുടടെയന്ധം  പുനരുദ്ധക്ടോരണ
പ്രവൃത്തനികേളുന്ധം  നടെപ്പെനിലക്ടോകനി  വെരുന.  ഇതുവെഴെനി  നദനികേളനിടല  നശടരക്ടോഴുകത്ത്
പുനനഃസക്ടോപനിക്കുന്നതുന്ധം,  ഭൂജല  വെനിതക്ടോനന്ധം  തക്ടോഴെക്ടോടത  നനിലനനിര്ത്തുകേ,  കുടെനിടവെള്ള
ലഭദ്യത ഉറപ്പെക്ടോക്കുകേ,  ഗക്ടോര്ഹനികേക്ടോവെശദ്യത്തനിനുന്ധം പക്ടോരനിസനിതനികേക്ടോവെശദ്യത്തനിനുന്ധം ജലന്ധം
ലഭദ്യമക്ടോക്കുകേ  എന്നനിവെയക്ടോണത്ത് ഉകദ്ദേശദ്യങ്ങള, ഭൂജല  വെകുപ്പെനില്  ഭൂജലന്ധം
സന്ധംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി ഭൂജല സന്ധംരക്ഷണവന്ധം കൃത്രനിമ ഭൂജല സന്ധംകപക്ടോക്ഷണവന്ധം എന്ന
പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലക്ടോകനി  വെരുന.  കൃത്രനിമ  ഭൂജല സന്ധംകപക്ടോഷണന്ധം നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
ശക്ടോസശയമക്ടോയനി  സക്ടോനനനിര്ണയന്ധം  നടെത്തനി  അടെനിയണകേള,  തടെയണകേള  എന്നനിവെ
നനിര്മ്മനിചത്ത്  സസക്ടോഭക്ടോവെനികേ  ജലകസക്ടോതസ്സുകേള  സന്ധംരക്ഷനിക്കുന്നതുവെഴെനി  ഭൂജല  നനിരപ്പെത്ത്
ഉയരുകേയന്ധം വെരളചയടടെ കതക്ടോതത്ത് കുറയന്നതനിനത്ത് സഹക്ടോയകേരമക്ടോകുകേയന്ധം ടചയ്യുന.

(സനി) കകേരള ജല അകതക്ടോറനിറനി :

കേടുത്ത വെരളചടയ പ്രതനികരക്ടോധനിക്കുന്നതനിനുന്ധം അതുമൂലമുണക്ടോകുന്ന ദുരനിതങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  കകേരള  ജല  അകതക്ടോറനിറനി  തക്ടോടഴെപ്പെറയന്ന  മുന്കേരുതല്
നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുനണത്ത്:

1. കസക്ടോതസ്സുകേളനില്  തടെയണ  ടകേട്ടനിയന്ധം  നശര്ചക്ടോലുകേള  നനിര്മ്മനിച്ചുന്ധം
കൂടുതല് ജലലഭദ്യത ഉറപ്പുവെരുത്തുന.

2. ഇറനികഗഷന്/ടടവെദത്യുതനി  വെകുപ്പുമക്ടോയനി  സഹകേരനിചത്ത്  അവെരുടടെ
ഉടെമസതയനിലുള്ള അണടകട്ടുകേളനിടല ജലന്ധം പരമക്ടോവെധനി  കുടെനിടവെള്ള
ആവെശദ്യത്തനിനക്ടോയനി വെനിവെനിധ കസക്ടോതസ്സുകേളനില് ലഭദ്യമക്ടോക്കുകേ.

3. അടെനികടെനി  ലശക്കുമൂലന്ധം  ജലനഷ്ടന്ധം  സന്ധംഭവെനിക്കുന്ന  വെനിതരണടടലനുകേള
മക്ടോറനി പകേരന്ധം പുതനിയവെ സക്ടോപനിക്കുകേ.

4. ജല  ലഭദ്യതയള്ള  സലങ്ങളനില്  ടടപപ്പുടടലന്  ദശര്ഘനിപ്പെനിചത്ത്  ജലന്ധം  
എത്തനിക്കുകേ.

5. വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനി  കേനിണറുകേളനിടല  ടചളനിയന്ധം  മണന്ധം  നശകന്ധം  ടചയത്ത്  
പമ്പനിന്ധംഗത്ത് കസഷനുകേളനില് ജലലഭദ്യത ഉറപ്പുവെരുത്തുകേ.
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6. റവെനബ,  തകദ്ദേശസസയന്ധംഭരണ  വെകുപ്പുകേള  എന്നനിവെയടടെ
സഹകേരണകത്തക്ടോടടെ  ടെക്ടോങ്കേറുകേള  മുകഖന  പരമക്ടോവെധനി  ശുദ്ധജല
വെനിതരണന്ധം നടെത്തുകേ.

7. പമ്പനിന്ധംഗത്ത്  കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  പമ്പുടസറകേളുടടെ
അറകുറപ്പെണനികേള നടെത്തുകേ

8. ആവെശദ്യമക്ടോടണങ്കേനില്  പമ്പനിന്ധംഗനിനത്ത്  അഡശഷണല്  ഷനിഫ്റ്റുകേള
ഏര്ടപ്പെടുത്തുകേ

9. ആവെശദ്യമക്ടോകുന്നപക്ഷന്ധം വെക്ടോല്വകേള നനിയനനിചത്ത് കേരുതല് നടെപടെനികേള
സസശകേരനിക്കുകേ.

കൂടെക്ടോടത  സക്ടോധക്ടോരണ  മക്ടോര്ചത്ത്,  ഏപ്രനില്   മക്ടോസങ്ങളനില്  സസശകേരനികക്ടോറുള്ള
സന്ധംരക്ഷണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ഇഇൗ വെര്ഷന്ധം മുന്കൂട്ടനി നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുവെക്ടോന് കകേരള ജല
അകതക്ടോറനിറനി ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

ജലകസചന വെകുപ്പെത്ത് :

കതക്ടോടുകേള,  കുളങ്ങള,  കേക്ടോയലുകേള,  കേനക്ടോലുകേള  തുടെങ്ങനിയവെ  ശുചശകേരനിചത്ത്,
സന്ധംകയക്ടോജനിത  നശര്ത്തടെ  മക്ടോകനജത്ത് ടമനത്ത്  തതസമനുസരനിചത്ത്  ശക്ടോസശയ  മണത്ത്,
ജല പരനിപക്ടോലനന്ധം വെഴെനി ഓകരക്ടോ പ്രകദശത്തനിനുന്ധം അനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയ രശതനിയനില് ജന
പങ്കേക്ടോളനിത്തകത്തക്ടോടടെ പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോകക്ടോനക്ടോണത്ത് വെനിഭക്ടോവെന ടചയനിട്ടുള്ളതത്ത്. ഇതുവെഴെനി
നദനികേളനിടല നശടരക്ടോഴുകത്ത് പുനനഃസക്ടോപനിക്കുകേ/സക്ടോയനിയക്ടോക്കുകേ, ഭൂഗര്ഭ ജലവെനിതക്ടോനന്ധം
തക്ടോഴെക്ടോടത  നനിലനനിര്ത്തുകേ,  കുടെനിടവെള്ള  ലഭദ്യത  ഉറപ്പുവെരുത്തുകേ,
കേക്ടോര്ഷനികേക്ടോവെശദ്യത്തനിനുള്ള  ജലന്ധം  ലഭദ്യമക്ടോക്കുകേ,  പക്ടോരനിസനിതനികേധര്മ്മന്ധം
നനിറകവെറന്നതനിനുള്ള ജലന്ധം  ലഭദ്യമക്ടോക്കുകേ എന്നനിവെ കകേവെരനികക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുന്ധം.

ഭൂജല വെകുപ്പെത്ത് :

അടെനിയണ,  തടെയണകേളുടടെ  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം,  മഴെക്കുഴെനികേള,  തുറന്ന  കേനിണര്
റശ-ചക്ടോര്ജ്ജനിന്ധംഗത്ത്   തുടെങ്ങനിയവെ  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സന്ധംകപക്ടോഷണന്ധം  പദ്ധതനിയനില്
ഉളടപ്പെടുത്തനി നടെപ്പെനിലക്ടോകനിവെരുന.  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് ഏകേകദശന്ധം  65  ലക്ഷന്ധം തുറന്ന
കേനിണറുകേളുടണന്നക്ടോണത്ത്  കേണകക്ടോക്കുന്നതത്ത്.  തുറന്ന  കേനിണറുകേള  കൃത്രനിമമക്ടോയനി
റശ-ചക്ടോര്ജത്ത് ടചയ്യുന്നതനിലൂടടെ കൂടുതല് മഴെടവെള്ളന്ധം ഭൂമനിയനികലകത്ത് ആഴ്ന്നനിറങ്ങുന്നതനിനുന്ധം
അതുവെഴെനി  ഭൂജലനനിരപ്പെത്ത്  ഉയരുന്നതനിനുന്ധം  കേക്ടോരണമക്ടോകുന.  ഇതുമൂലന്ധം  വെരളചയടടെ
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കതക്ടോതത്ത് കുറയന്നതനിനത്ത് സഹക്ടോയകേരമക്ടോകുന.

ഏനക്ടോമക്ടോകല് എ.ഇ. ഓഫശസത്ത് തുറന്നത്ത് പ്രവെര്ത്തനിപ്പെനികക്ടോന് നടെപടെനി

141  (1953) ശശ  .    മുരളനി  ടപരുടനലനി :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനത്ത്
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

തൃശൂര് ജനിലയനിടല ഏനക്ടോമക്ടോകല് റഗുകലററനിനത്ത്  സമശപന്ധം പ്രവെര്ത്തനിചനിരുന്ന
ജലവെനിഭവെ  വെകുപ്പെനിടന  അസനിസനത്ത്  എഞനിനശയറുടടെ  ഓഫശസത്ത്  പ്രവെര്ത്തനന്ധം
നനിര്ത്തനിവെചനിരനിക്കുന്നതുമൂലന്ധം  കകേക്ടോള  നനിലങ്ങളനിടല  കൃഷനിടയ  കദക്ടോഷകേരമക്ടോയനി
ബക്ടോധനിക്കുന്ന സക്ടോഹചരദ്യന്ധം നനിലവെനിലുള്ളതത്ത് പരനിഗണനിചത്ത് പ്രസ്തുത ഓഫശസത്ത് തുറന്നത്ത്
പ്രവെര്ത്തനിപ്പെനികക്ടോനുന്ധം എ.ഇ.യടടെ കസവെനന്ധം ഉറപ്പെക്ടോകക്ടോനുന്ധം നടെപടെനി എടുക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിടല  ഏനക്ടോമക്ടോകല്  റഗുകലററനിനത്ത്  സമശപമുള്ള  ഏനക്ടോമക്ടോകല്
ടസക്ഷന് ഓഫശസത്ത് നനിലവെനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണത്ത്.

കേടെല്ഭനിത്തനി നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം

142 (1954) ശശ  .   ടകേ  .   ദക്ടോസന് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ജലവെനിഭവെ
വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) ടകേക്ടോയനിലക്ടോണനി മണ്ഡലത്തനില് രൂക്ഷമക്ടോയ കേടെല്കക്ഷക്ടോഭന്ധം അനുഭവെടപ്പെടുന്ന
കേക്ടോപ്പെക്ടോടെത്ത്,  കകേക്ടോളന്ധം,  അരയന്കേക്ടോവെത്ത്,  അയനനികക്ടോടെത്ത്,  ടകേക്ടോളക്ടോവെനി കേടെപ്പുറന്ധം,  കകേക്ടോട്ട കേടെപ്പുറന്ധം
തുടെങ്ങനിയ പ്രകദശങ്ങളനില് കേടെല്ഭനിത്തനി നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനത്ത് നടെപടെനികേള ആവെശദ്യടപ്പെട്ടത്ത്
നനിരവെധനി  നനികവെദനങ്ങള മുന്സര്കക്ടോരനിടന്റ കേക്ടോലത്തത്ത്  നല്കേനിടയങ്കേനിലുന്ധം  യക്ടോടതക്ടോരു
നടെപടെനിയന്ധം ഉണക്ടോയനില എന്നതത്ത് ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ജനങ്ങളുടടെ  സുരക്ഷനിതതസന്ധം  ഉറപ്പെക്ടോകനി  ഇവെനിടെങ്ങളനില്  കേടെല്ഭനിത്തനി
നനിര്മ്മനികക്ടോന് നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ? 

ഉത്തരന്ധം 

(എ&ബനി)  ടകേക്ടോയനിലക്ടോണനി  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലത്തനില്  ടകേക്ടോളക്ടോവെനിപ്പെക്ടോലത്തത്ത്
450 മശറര് നശളത്തനില് കേടെല്ഭനിത്തനി നനിര്മ്മനിക്കുകേയന്ധം കേക്ടോപ്പെക്ടോടെത്ത് ബശചനില് 321 മശറര്
കേടെല്ഭനിത്തനി പുനരുദ്ധക്ടോരണ പ്രവൃത്തനി നടെത്തുകേയന്ധം ടചയനിട്ടുണത്ത്. മറത്ത് സലങ്ങളനില്
പ്രവെര്ത്തനിക്കുള്ള എസനികമറത്ത് തയക്ടോറക്ടോകനി വെരുന.
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ടറഗുകലറര് കേന്ധം ബനിഡ്ജത്ത് പദ്ധതനി

143  (1955)  ശശ  .    എന്ധം  .    രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനത്ത്
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത്  ജനിലയനിടല  നശകലശസരന്ധം  പക്ടോലക്ടോയനി  വെളവെനില്  നബക്ടോര്ഡത്ത്
സഹക്ടോയകത്തക്ടോടടെ  ടറഗുകലറര്  കേന്ധം  ബനിഡ്ജത്ത്  പണനിയന്നതനിനക്ടോയനി  എ.എസത്ത്.
ലഭനിച്ചുടവെങ്കേനിലുന്ധം  ടമകക്ടോനനികല്  ഡനികസന്  &  എസനികമറത്ത്  തയക്ടോറക്ടോകക്ടോന്
കവെകുന്നതനിനക്ടോല് പദ്ധതനി തടെസ്സടപ്പെടുന്ന കേക്ടോരദ്യന്ധം വെകുപ്പെനിടന ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;
ടമകക്ടോനനികല്,  സനിവെനില്  വെനിഭക്ടോഗന്ധം  ഉകദദ്യക്ടോഗസന്മക്ടോരുടടെ  സന്ധംയക്ത  കയക്ടോഗന്ധം  നടെത്തനി
ഇകക്ടോരദ്യന്ധം  സമയബനനിതമക്ടോയനി  പരനിഹരനികക്ടോന്  നടെപടെനികേള  ഉണക്ടോകുകമക്ടോ;
വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത്  ജനിലയനിടല  നശകലശസരന്ധം  പക്ടോലക്ടോയനി  വെളവെനില്  നബക്ടോര്ഡത്ത്
സഹക്ടോയകത്തക്ടോടടെ ടറഗുകലറര്-കേന്ധം-ബനിഡ്ജനിനത്ത് സക്ടോകങ്കേതനികേക്ടോനുമതനി നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവെരുന. പക്ടോലക്ടോയനി വെളവെനില് പണനിയവെക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന ടറഗുകലറര്
കേന്ധം  ബനിഡ്ജനിടന  അന്ധംഗശകേരനിച  സനിവെനില്  ഡനിടടസന്  ടഎ.ഡനി.ആര്.ബനി.
തയക്ടോറക്ടോകനിയനിട്ടുണത്ത്. നനിലവെനില് ഡനിടടസന്, ചശഫത്ത് എഞനിനശയര് (ടമകക്ടോനനികല്)ടന
പരനിഗണനയനിലുണത്ത്.  ടെനി  പദ്ധതനിയടടെ  നനിര്വഹണന്ധം  ടടവെകുന്ന  സക്ടോഹചരദ്യത്തനില്
സനിവെനില് വെര്ക്കുന്ധം ടമകക്ടോനനികല് വെര്ക്കുന്ധം രണക്ടോയനി തനിരനിക്കുന്നതനിനുന്ധം ടമകക്ടോനനികല്
വെനിഭക്ടോഗന്ധം  കജക്ടോലനികേള  സനിവെനില്  നനിര്മ്മക്ടോണ  പ്രവൃത്തനികേള  പുകരക്ടോഗമനിക്കുന്ന  മുറയത്ത്
ടമകക്ടോനനികല് വെനിഭക്ടോഗത്തനില്നനിനന്ധം കമശകേരനിക്കുന്നതനിനുന്ധം ജലകസചനവന്ധം ഭരണവന്ധം
വെനിഭക്ടോഗന്ധം  ചശഫത്ത്  എഞനിനശയറുമക്ടോയനി  കൂടെനിയക്ടോകലക്ടോചനിചത്ത്  തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണത്ത്.  ഇങ്ങടന
വെരുകമ്പക്ടോള ഏകേകദശന്ധം 6 മക്ടോസന്ധം സക്ടോവെകേക്ടോശന്ധം ടമകക്ടോനനികല് കജക്ടോലനികേള തുടെങ്ങക്ടോന്
കേനിട്ടുന്നതക്ടോണത്ത്.  രണ്ടുമക്ടോസത്തനിനുള്ളനില്  ടമകക്ടോനനികല്  വെര്ക്കുകേളുടടെ  ടടെനര്
നടെപടെനികേള തുടെങ്ങക്ടോന് കേഴെനിയടമന്നത്ത് പ്രതശക്ഷനിക്കുന.

 കുടെനിടവെള്ളകരന്ധം

144  (1956) ശശ  .    എന്ധം  .    എന്ധം  .    മണനി :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനികത്ത്  കുടെനിടവെള്ളകരന്ധം  ഇനത്തനില്  ലഭനികക്ടോനുള്ള
കുടെനിശനികേ എത്ര രൂപയക്ടോടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത കുടെനിശനികേ പനിരനിടചടുക്കുന്നതനിനത്ത് സസശകേരനിചനിട്ടുള്ള നടെപടെനികേള
എടന്തെക്ടോടകയക്ടോടണന്നത്ത് വെനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ)  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനികത്ത്  കുടെനിടവെള്ളകരന്ധം  ഇനത്തനില്  ലഭനികക്ടോനുള്ള
കുടെനിശനികേ പനിഴെയന്ധം പനിഴെപ്പെലനിശയന്ധം ഉളടപ്പെടടെ 712.44 കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോണത്ത്.

(ബനി)  കുടെനിശനികേ  തുകേ  പനിരനിടചടുക്കുന്നതനികലകക്ടോയനി  കകേരള  വെക്ടോട്ടര്
അകതക്ടോറനിറനി  2016  വെര്ഷന്ധം കുടെനിശനികേ നനിവെക്ടോരണ വെര്ഷമക്ടോയനി ആചരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.
പ്രസ്തുത  ഉദദ്യമന്ധം  നനിറകവെറന്നതനികലകക്ടോയനി  കുടെനിശനികേയള്ള  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോകടള
കബക്ടോധവെല്കരനിചത്ത്  ഒറത്തവെണ  തശര്പ്പെക്ടോകല്  മുകഖനയള്ള  മക്ടോര്ഗ്ഗത്തനിലൂടടെ
പനിഴെപ്പെലനിശ  കുറവെത്ത്  ടചയത്ത്  കുടെനിശനികേ  തശര്പ്പെക്ടോക്കുന്നതനികലകക്ടോയള്ള  മക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങള
കകേരള  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനി  സസശകേരനികക്ടോന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കൂടെക്ടോടത  വെനിവെനിധ
സര്കക്ടോര്  വെകുപ്പുകേളനില്  നനിനന്ധം  ലഭനിക്കുവെക്ടോനുള്ള  കുടെനിശനികേ  കമല്
സൂചനിപ്പെനിചതുകപക്ടോടല  ഒറത്തവെണ  തശര്പ്പെക്ടോകല്  പ്രകേക്ടോരന്ധം  14.5  ശതമക്ടോനന്ധം
പലനിശയനില്  നനിനന്ധം  12  ശതമക്ടോനമക്ടോയനി  കുറവെത്ത്  ടചയത്ത്  തശര്പ്പെക്ടോക്കുവെക്ടോനുള്ള
ഉത്തരവകേളുന്ധം ഇതനിനകേന്ധം തടന്ന പുറടപ്പെടുവെനിചനിട്ടുണത്ത്.

ടനയക്ടോറനിന്കേര വെക്ടോട്ടര് സടടപ സശന്ധം

145  (1957) ശശ  .    ടകേ  .    ആന്സലന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  40  വെര്ഷന്ധം  പഴെകമുള്ള  ടനയക്ടോറനിന്കേര  വെക്ടോട്ടര്  സകപ  സശന്ധം  വെഴെനി
ഇകപ്പെക്ടോള  ആവെശദ്യമക്ടോയ  ജലന്ധം  ലഭനിക്കുന്നനിലടയന്നതുന്ധം  കേക്ടോളനിപ്പെക്ടോറ  ജലന്ധം,  ടറയനില്കവെ
പക്ടോലന്ധംവെന്നത്ത് തടെസ്സടപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്നതുന്ധം പരനിഗണനിചത്ത് ടറയനില്കവെ വെകുപ്പുമക്ടോയനി ബനടപ്പെട്ടത്ത്
പ്രസ്തുത പദ്ധതനി പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതനിനത്ത് അടെനിയന്തെര നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഉപകയക്ടോഗശൂനദ്യമക്ടോയ  പഴെകമുള്ള  മണ്  കപപ്പുകേളുന്ധം,  ജനി.ഐ.
കപപ്പുകേളുന്ധം  മക്ടോറനി  പുതനിയ  കപപ്പുകേള  പുനനഃസക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനി
സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ടപക്ടോഴെനിയൂര്  മത്സദ്യടത്തക്ടോഴെനിലക്ടോളനി  കുടുന്ധംബങ്ങളകത്ത്  ശുദ്ധജല
വെനിതരണത്തനിനത്ത്  നടെപ്പെനിലക്ടോകനിവെരുന്ന  പദ്ധതനിയടടെ  പ്രവെര്ത്തനന്ധം  ഏതത്ത്
ഘട്ടത്തനിലക്ടോടണന്നതത്ത് വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  ഇകപ്പെക്ടോള  വെനിതരണന്ധം  ടചയ്യുന്ന  ശുദ്ധജലത്തനിടന  ഗുണകമന്മ
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വെര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനത്ത് ആവെശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ? 

ഉത്തരന്ധം 

(എ)  കേക്ടോളനിപ്പെക്ടോറയനില് പൂര്ത്തശകേരനിച  36  എന്ധം.എല്.ഡനി.  കശഷനിയള്ള ജല
ശുദ്ധശകേരണശക്ടോലയനില്  നനിനള്ള  ജലന്ധം  ടനയക്ടോറനിന്കേര  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനിക്കുന്ധംകൂടെനി
ലഭനികത്തകരശതനിയനിലക്ടോണത്ത്  വെനിഭക്ടോവെന  ടചയനിട്ടുള്ളതത്ത്.  എന്നക്ടോല്  ടനയക്ടോറനിന്കേര
തക്ടോലൂകക്ടോശുപത്രനിക്കുസമശപന്ധം  ടറയനില്ടവെ കകക്ടോസ്സനിന്ധംഗനിനത്ത്  ടറയനില്കവെയടടെ  അനുമതനി
ലഭനികക്ടോത്തതുകേക്ടോരണന്ധം  ടടപപ്പെത്ത് ടടലന്  സക്ടോപനിക്കുവെക്ടോന്  കേഴെനിഞനിട്ടനില.  അതനിനുള്ള
അനുമതനികക്ടോയനി  ടസകനജത്ത്  ചക്ടോര്ജ്ജക്ടോയനി  1,55,480  രൂപ  ഒടുകനിയനിട്ടുണത്ത്.  കൂടെക്ടോടത
പദ്ധതനിയടടെ  രൂപകരഖ,  മണത്ത്  പരനികശക്ടോധനക്ടോ  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്,  ലക്ടോന്ഡത്ത്  വെക്ടോലബ  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്
തുടെങ്ങനിയവെ  ടറയനില്കവെ  ഡനിവെനിഷണല്  മക്ടോകനജര്കത്ത്  അയയകേയന്ധം  അതനുസരനിചത്ത്
ടറയനില്കവെ ഉകദദ്യക്ടോഗസരുന്ധം ജല അകതക്ടോറനിറനി ഉകദദ്യക്ടോഗസരുന്ധം സന്ധംയക്ത പരനികശക്ടോധന
നടെത്തുകേയന്ധം ടചയ്തു. 

(ബനി)  മരുകേനില്  -  മക്ടോറനല്ലൂര്  കുടെനിടവെള്ള  പദ്ധതനിയനില്  കകേക്ടോട്ടമുകേള  മുതല്
കമലക്ടോരനികയക്ടോടെത്ത്  വെടരയന്ധം ടതക്ടോഴുകല് പദ്ധതനിയനില് ടതക്ടോഴുകല് മുതല് ടനയക്ടോറനിന്കേര
വെടരയന്ധം  മക്ടോരക്ടോയമുട്ടന്ധം  പദ്ധതനിയനില്  മക്ടോമ്പഴെകര  മുതല്  ടപരുങ്കേടെവെനിള  വെടരയന്ധം
കകേടുപക്ടോടുകേള  വെന്ന  എ.സനി.  ടടപപ്പുകേള  മക്ടോറനി  പകേരന്ധം  ഡനി.ടഎ.  ടടപപ്പുകേള
സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള കകേരള വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനി സസശകേരനിച്ചുവെരുന.

(സനി) ഇഇൗ പദ്ധതനിയടടെ 90 ശതമക്ടോനന്ധം പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയക്ടോയനി. ഒ.എചത്ത്
ടെക്ടോങ്കേനിടനയന്ധം പണനി പൂര്ത്തനിയക്ടോയനി. കേനിണര്, പമ്പത്ത് ഹഇൗസത്ത് എന്നനിവെയടടെ പണനി 90
ശതമക്ടോനന്ധം   പൂര്ത്തനിയക്ടോയനി.  ജലവെനിതരണ  ശന്ധംഖലയടടെ  പണനി  95  ശതമക്ടോനന്ധം
പൂര്ത്തനിയക്ടോയനി.

(ഡനി)  ജല  ശുദ്ധശകേരണശക്ടോലകേളുള്ള  സലങ്ങളനില്  ജലന്ധം  ശുദ്ധശകേരനിച്ചുന്ധം
കകക്ടോറനികനഷന്  നടെത്തനി  അണുവെനിമുക്തമക്ടോകനിയന്ധം  ഗുണകമന്മ  ഉറപ്പുവെരുത്തനിയക്ടോണത്ത്
കുടെനിടവെള്ളന്ധം വെനിതരണന്ധം  ടചയ്യുന്നതത്ത്. ജലശുദ്ധശകേരണശക്ടോലകേള ഇലക്ടോത്ത ടചറുകേനിടെ
പദ്ധതനികേളനില്  ഇന്ഫനില്കടഷന്  ഗക്ടോലറനി  കപക്ടോലുള്ള  സന്ധംവെനിധക്ടോനങ്ങള
ഉപകയക്ടോഗനിചത്ത്  ലഭദ്യമക്ടോകുന്ന  ജലന്ധം  ബശചനിന്ധംഗത്ത്  പഇൗഡര്  ഉപകയക്ടോഗനിചത്ത്
അണുവെനിമുക്തമക്ടോകനിയക്ടോണത്ത് വെനിതരണന്ധം ടചയ്യുന്നതത്ത്. 

 ഉപ്പുടവെള്ളന്ധം കേയറ ബ്ദുുന്നതത്ത് ഒഴെനിവെക്ടോകക്ടോന് ഭനിത്തനിടകേട്ടനി സന്ധംരക്ഷണന്ധം
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146  (1958) ശശ  .    റനി  .    വെനി  .    രക്ടോകജഷത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനത്ത്
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിടല  മക്ടോട്ടൂല്  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനിടല  ടതക്കുമ്പക്ടോടെത്ത്  ഉപ്പുടവെളളന്ധം
കേയറനി കൃഷനിനക്ടോശവന്ധം സമശപ പ്രകദശങ്ങളനിടല കേനിണറുകേളനില് ഉപ്പെത്ത് ടവെളളന്ധം കേലര്ന്നത്ത്
കേടുത്ത  കുടെനിടവെളള  ക്ഷക്ടോമവന്ധം  കനരനിടുന്നതത്ത്  പരനിഗണനിചത്ത്  അവെനിടടെ  ഭനിത്തനിടകേട്ടനി
സന്ധംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനത്ത്  ആവെശദ്യമക്ടോയ  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;  ഇതുസന്ധംബനനിചത്ത്
എടന്തെക്ടോടക നടെപടെനികേളക്ടോണത്ത് സസശകേരനിചനിട്ടുളളതത്ത്?

ഉത്തരന്ധം 

മക്ടോട്ടൂല്  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനിടല  ടതക്കുമ്പക്ടോടെത്ത്  ദസശപനിടന  പടെനിഞക്ടോറത്ത്  ഭക്ടോഗന്ധം

അതനിര്ത്തനിയനില്  മക്ടോര്ജനിനല്  എര്കത്തന്  ബണത്ത്  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  350

ലക്ഷന്ധം രൂപയടടെ ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല്  2016-17  സക്ടോമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനിടല ബഡ്ജറത്ത്

വെക്ടോലദ്യന്ധംII പക്ടോര്ട്ടത്ത്  IV-ടല  ടവെള്ളടപ്പെക്ടോക  നനിയനണ  ശശര്ഷകേത്തനിടല

ഭരണക്ടോനുമതനി ലഭനികക്ടോത്ത പ്രവൃത്തനിയനില് ഉളടപ്പെട്ടനിരുന.  എസനികമറത്ത് തയക്ടോറക്ടോകനി

വെരുന.

 കേടെല്ഭനിത്തനി നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള

147  (1959) ശശ  .    വെനി  .    ടകേ  .    സനി  .    മമ്മതത്ത്  കകേക്ടോയ :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) കബപ്പൂര് നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലത്തനിടല വെക്ടോകടെവെത്ത്, കഗക്ടോദശശസരന്ധം, കകേതവെളപ്പെത്ത്

എന്നനിവെനിടെങ്ങളനില്  കേടെലക്ടോകമണന്ധം  രൂക്ഷമക്ടോവകേയന്ധം  ശക്തമക്ടോയ  തനിരകേളനില്

വെശടുകേളകത്ത്  അപകേടെ  ഭശഷണനി  നനിലനനില്ക്കുകേയന്ധം  ടചയ്യുന്നകേക്ടോരദ്യന്ധം  ശദ്ധയനില്

ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഈ പ്രകദശങ്ങളനില് കേടെല്ഭനിത്തനി നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള

സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ; ഇടലങ്കേനില് സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ&ബനി)  ഉണത്ത്.  വെക്ടോകടെവെത്ത്,  ടടകേതവെളപ്പെത്ത്  എന്നശ  പ്രകദശങ്ങളനില്

കേടെലക്ടോകമണന്ധം  കുറയന്നതനിനത്ത്  കഗക്ടോയനിനുകേള  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള
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സക്ടോധദ്യതക്ടോപഠനത്തനിനത്ത് നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.  കഗക്ടോദശശസരന്ധം ഭക്ടോഗത്തത്ത് 535 മശറര്

നശളത്തനില്  കേടെല്ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  (PRICE  software-ല്)  എസനികമറത്ത്

തയക്ടോറക്ടോകനിവെരുന. 

 ഭൂഗര്ഭ ജലചൂഷണന്ധം

148  (1960)  ശശ  .    ആര്  .    രക്ടോമചന്ദ്രന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) ഭൂഗര്ഭ ജല ചൂഷണന്ധം സന്ധംബനനിചത്ത് സര്കക്ടോരനിടന നയന്ധം വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിടല  ഭൂപ്രകൃതനിയടടെ  അടെനിസക്ടോനത്തനില്  കുഴെല്കേനിണര്

നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനത്ത്  ഏര്ടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  നനിയനണങ്ങള  എടന്തെലക്ടോമക്ടോടണന്നത്ത്

വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  കുപ്പെനിടവെള്ള കേമ്പനനികേള ഭൂഗര്ഭ ജലന്ധം അമനിതമക്ടോയനി ചൂഷണന്ധം ടചയ്യുന്നതത്ത്

ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇവെരുടടെ  പ്രവെര്ത്തനന്ധം  പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതനിനുന്ധം

നനിയനനിക്കുന്നതനിനുന്ധം നനിലവെനില് സന്ധംവെനിധക്ടോനങ്ങളുകണക്ടോ; വെനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  ഭൂജലന്ധം  സന്ധംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  അതനിടന  ചൂഷണന്ധം,
ഉപകയക്ടോഗന്ധം എന്നനിവെ കമശകേരനിക്കുന്നതനിനുന്ധം നനിയനനിക്കുന്നതനിനുന്ധം കവെണനി കകേരള
ഭൂജലന്ധം (നനിയനണവന്ധം കമശകേരണവന്ധം) ആകത്ത് 2002 നനിലവെനിലുണത്ത്.  ഇഇൗ ആകനിന്
പ്രകേക്ടോരമുള്ള ചട്ടങ്ങള  2004  മക്ടോര്ചത്ത്  16-നത്ത്  നനിലവെനില് വെരനികേയന്ധം  അതനുസരനിചത്ത്
കകേരള ഭൂജല അകതക്ടോറനിറനി രൂപശകേരനിക്കുകേയന്ധം ടചയനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി)  സര്കക്ടോര് വെനിജക്ടോപനന്ധം ടചയനിട്ടുള്ള പ്രകദശങ്ങളനില് കുഴെല് കേനിണര്
നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനത്ത് ഭൂജല അകതക്ടോറനിറനിയടടെ അനുമതനി ആവെശദ്യമക്ടോണത്ത്.

കകേരള ടകേട്ടനിടെ നനിര്മ്മക്ടോണ ചട്ടന്ധം  2011-ടല അദ്ധദ്യക്ടോയന്ധം  14,  ചട്ടന്ധം  93  (എ)
അനുസരനിചത്ത്  കുഴെല്കേനിണര്  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനത്ത്  അതക്ടോതത്ത്  പഞക്ടോയത്തനിടന  അനുമതനി
ആവെശദ്യമക്ടോണത്ത്.  പഞക്ടോയത്തനില്  നനിനന്ധം  ഇഇൗ  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനത്ത്  ഭൂജല
വെകുപ്പെനിടന കനക്ടോ ഒബ്ജക്ഷന് സര്ട്ടനിഫനികറത്ത് ആവെശദ്യമക്ടോണത്ത്. 

(സനി) കുപ്പെനിടവെളള നനിര്മ്മക്ടോണ കേമ്പനനികേളകത്ത് ഭൂജലന്ധം ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതനിനത്ത്
ഭൂജല അകതക്ടോറനിറനിയടടെ കനക്ടോ ഒബ്ജക്ഷന് സര്ട്ടനിഫനികറത്ത് ആവെശദ്യമക്ടോണത്ത്.
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ഭൂജല വെകുപ്പെനിടന ജനിലക്ടോതലത്തനിലുള്ള ഓഫശസുകേളനില് ലഭനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേളനില്
വെനിശദമക്ടോയ  പഠനങ്ങള  നടെത്തനി  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്  ജനിലക്ടോ  കേളകറുടടെ  അദ്ധദ്യക്ഷതയനിലുള്ള
ജനിലക്ടോതല കേമ്മനിറനിയനില് പരനിഗണനിചത്ത് അനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയ അകപക്ഷകേള സന്ധംസക്ടോന ഭൂജല
അകതക്ടോറനിറനിയടടെ  പരനിഗണനയത്ത്  സമര്പ്പെനിക്കുകേയന്ധം  അകതക്ടോറനിറനി  അന്തെനിമമക്ടോയ  കനക്ടോ
ഒബ്ജക്ഷന്  സര്ട്ടനിഫനികറത്ത്  നല്കുകേയന്ധം  ടചയ്യുന.  സന്ധംസക്ടോന  ടപക്ടോലൂഷന്  കേണ്കടക്ടോള
കബക്ടോര്ഡത്ത്,  വെദ്യവെസക്ടോയ  വെകുപ്പെത്ത്,  അതക്ടോതത്ത് പഞക്ടോയത്തത്ത്/മുനനിസനിപ്പെല്  പ്രകദശങ്ങളനിടല
പ്രതനിനനിധനി,  കകേന്ദ്ര  ഭൂജല  കബക്ടോര്ഡത്ത്  പ്രതനിനനിധനി  എന്നനിവെര്  ഉളടപ്പെട്ടതക്ടോണത്ത്
ജനിലക്ടോതല അവെകലക്ടോകേന കേമ്മനിറനി.  പമ്പനിന്ധംഗത്ത്  ടടെസത്ത്  നടെത്തനി പരനിസരപ്രകദശങ്ങളനിടല
ജലകസക്ടോതസ്സുകേടള  ബക്ടോധനികക്ടോത്ത  തരത്തനിലക്ടോണത്ത്  ഇത്തരന്ധം  കേമ്പനനികേളകത്ത്  കനക്ടോ
ഒബ്ജക്ഷന്  സര്ട്ടനിഫനികറത്ത്  നല്കുന്നതത്ത്.  പ്രതനിദനിനന്ധം  ഉപകയക്ടോഗനികക്ടോവന്ന  ജലത്തനിടന
അളവെത്ത്  പമ്പനിന്ധംഗത്ത്  ടടെസനിടന  അടെനിസക്ടോനത്തനില്  നനിജടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.  ഇതത്ത്
അവെകലക്ടോകേനന്ധം  ടചയ്യുന്നതനിനുന്ധം  സന്ധംവെനിധക്ടോനമുണത്ത്.  അമനിതമക്ടോയനി  ജലചൂഷണന്ധം
നടെത്തുനടവെന്നത്ത്  കബക്ടോദ്ധദ്യടപ്പെട്ടക്ടോല്  കനക്ടോ  ഒബ്ജക്ഷന്  സര്ട്ടനിഫനികറത്ത്  റദ്ദേക്ടോക്കുന്നതത്ത്
ഉളടപ്പെടടെയള്ള നടെപടെനികേള സസശകേരനികക്ടോന് വെദ്യവെസയണത്ത്.

 ഭൂഗര്ഭ ജലനനിരപ്പെത്ത്

149 (1961) ശശ  .    മുലകര രതക്ടോകേരന് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) ഭൂഗര്ഭ  ജലനനിരപ്പെത്ത്  ഉയര്ത്തനിടകക്ടോണ്ടുവെന്നത്ത്  ജലലഭദ്യത  ഉറപ്പു
വെരുത്തുന്നതനിനത്ത് ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പെത്ത് ഏടതങ്കേനിലുന്ധം കേര്മ്മ പദ്ധതനി തയക്ടോറക്ടോകനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  ഏറവമധനികേന്ധം  ഭൂഗര്ഭ  ജലനനിരപ്പെത്ത്  കുറഞ
പ്രകദശങ്ങടള  പ്രകതദ്യകേന്ധം  തനിട്ടടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇതനിടന  വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം
ടവെളനിടപ്പെടുത്തുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ)  ഭൂഗര്ഭ ജലനനിരപ്പെത്ത് ഉയര്ത്തുന്നതനിനക്ടോയനി ഭൂജല സന്ധംരക്ഷണവന്ധം കൃത്രനിമ
ഭൂജല സന്ധംകപക്ടോഷണവന്ധം എന്ന പദ്ധതനി ഭൂജല വെകുപ്പെത്ത് നടെപ്പെനിലക്ടോകനി വെരുന. കൃത്രനിമ
ഭൂജല  സന്ധംകപക്ടോഷണന്ധം  നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ശക്ടോസശയമക്ടോയനി  സക്ടോനനനിര്ണയന്ധം
നടെത്തനി അടെനിയണകേള, തടെയണകേള, തുറന്ന കേനിണറുകേളകത്ത് ചുറന്ധം ആഴെന്ധം കുറഞ
കേനിടെങ്ങുകേള നനിര്മ്മനിചത്ത്  അതനിലൂടടെ തുറന്ന കേനിണര് പരനികപക്ടോഷനിപ്പെനിക്കുന്ന പദ്ധതനി
തുടെങ്ങനിയവെ നടെപ്പെനിലക്ടോകനിവെരുന.

(ബനി)  സന്ധംസക്ടോനത്തനിടന  വെനിവെനിധ  ഭക്ടോഗങ്ങളനില്  ഭൂജലവെനിതക്ടോനന്ധം
തനിട്ടടപ്പെടുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  ഭൂജല  വെകുപ്പെനില്  871  നനിരശക്ഷണ  കേനിണറുകേള
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നനിലവെനിലുണത്ത്.  പ്രസ്തുത  കേനിണറുകേളനില്  നനിനന്ധം  എലക്ടോ  മക്ടോസവന്ധം  ജലവെനിതക്ടോനന്ധം
എടുക്കുകേയന്ധം  അപഗഥനപഠനന്ധം  നടെത്തുകേയന്ധം  ടചയ്യുന.  ഇതനിടന
അടെനിസക്ടോനത്തനില്  ഭൂജല വെനിഭവെകശഷനി  തനിട്ടടപ്പെടുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  ഭൂജല വെകുപ്പുന്ധം
കകേന്ദ്ര  ഭൂജല  കബക്ടോര്ഡന്ധം  സന്ധംയക്തമക്ടോയനി  രണത്ത്  വെര്ഷത്തനിടലക്ടോരനികല്  പഠനന്ധം
നടെത്തനി ഭൂജലത്തനിടന അളവെത്ത് സന്ധംബനനിചത്ത് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്  തയക്ടോറക്ടോകനി വെരുന.2011
വെടരയള്ള  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്  അനുസരനിചത്ത്  ഭൂഗര്ഭ  ജലത്തനിടന  സനിതനിടയ
അടെനിസക്ടോനടപ്പെടുത്തനി  സന്ധംസക്ടോനടത്ത പക്ടോലകക്ടോടെത്ത്  ജനിലയനിടല   ചനിറ്റൂര്  കബക്ടോകത്ത്
അമനിത ചൂഷണ കബക്ടോകക്ടോയന്ധം കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത് ജനിലയനിടല കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത് കബക്ടോകത്ത്,
പക്ടോലകക്ടോടെത്ത്  ജനിലയനിടല  മലമ്പുഴെ  കബക്ടോകത്ത്  എന്നനിവെ  കനിട്ടനികലക്ടോയന്ധം,  കേണ്ണൂര്
ജനിലയനിടല  കേലദ്യക്ടോകശരനി,  പക്ടോനൂര്,  തലകശരനി,  ഇടുകനി  ജനിലയനിടല  കേട്ടപ്പെന,
ടനടുങ്കേണന്ധം,  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത്  ജനിലയനിടല  മകഞശസരന്ധം,  കേക്ടോറഡക,  കേക്ടോഞങ്ങക്ടോടെത്ത്,
ടകേക്ടോലന്ധം ജനിലയനിടല ചനിറമല, കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത് ജനിലയനിടല ബക്ടോലുകശരനി, കുന്നമന്ധംഗലന്ധം,
മലപ്പുറന്ധം ജനിലയനിടല ടകേക്ടോകണക്ടോട്ടനി, തനിരൂരങ്ങക്ടോടെനി, പക്ടോലകക്ടോടെത്ത് ജനിലയനിടല പട്ടക്ടോമ്പനി,
തൃത്തക്ടോല,  തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം  ജനിലയനിടല  അതനിയന്നൂര്,  ടനടുമങ്ങക്ടോടെത്ത്,  പക്ടോറശക്ടോല,
തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിടല  തളനിക്കുളന്ധം,  മതനിലകേന്ധം,  എറണക്ടോകുളന്ധം ജനിലയനിടല പക്ടോമ്പക്ടോക്കുടെ,
പക്ടോറകടെവെത്ത്,  ടടവെപ്പെനിന്  കബക്ടോക്കുകേള  ടസമനി  കനിട്ടനികല്  വെനിഭക്ടോഗത്തനിലുന്ധം
ബക്ടോകനിയള്ള 126 കബക്ടോക്കുകേള കസഫത്ത് വെനിഭക്ടോഗത്തനിലുമക്ടോണത്ത് ഉളടപ്പെടുന്നതത്ത്.

ഭൂഗര്ഭ ജലത്തനിടന അളവെത്ത്
150 (1962)   ശശ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതക്ടോമസത്ത്  :

ശശ  .    വെനി  .    ടെനി  .    ബല്റക്ടോന്ധം :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പെത്ത് ഭൂഗര്ഭ ജലത്തനിടന അളവെത്ത് സന്ധംബനനിചത്ത് സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്
ഏടതങ്കേനിലുന്ധം  തരത്തനിലുള്ള  പഠനന്ധം  നടെത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  ഉടണങ്കേനില്  വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം
ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  കേനിണറുകേളുടടെയന്ധം  കുഴെല്  കേനിണറുകേളുടടെയന്ധം
നനിര്മ്മക്ടോണത്തനിനത്ത് ഏടതങ്കേനിലുന്ധം നനിയനണന്ധം നനിലവെനിലുകണക്ടോ;  ഉടണങ്കേനില് വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം
നല്കേക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 
(എ)  സന്ധംസക്ടോനടത്ത  ഭൂജലത്തനിടന  അളവെനിടന  സന്ധംബനനിച്ചുന്ധം  ഭൂജലത്തനിടന

ഉപകഭക്ടോഗത്തനിടന സന്ധംബനനിച്ചുമുള്ള പഠനങ്ങള ഭൂജല വെകുപ്പെത്ത് നടെത്തുനണത്ത്. ഇതനിനക്ടോയനി
സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  ഭൂജല  വെകുപ്പെനില്  871  നനിരശക്ഷണ  കേനിണറുകേളനില്  നനിന്നക്ടോയനി
ഭൂജലവെനിതക്ടോനന്ധം  കരഖടപ്പെടുത്തുകേയന്ധം  ജലത്തനിടന  ഗുണനനിലവെക്ടോര  പരനികശക്ടോധന
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നടെത്തുകേയന്ധം ടചയ്യുനണത്ത്. ഇഇൗ സനിതനിവെനിവെര കേണക്കുകേളുടടെ അടെനിസക്ടോനത്തനില് ഭൂജല
വെകുപ്പുന്ധം  കകേന്ദ്ര  ഭൂജല  കബക്ടോര്ഡന്ധം  സന്ധംയക്തമക്ടോയനിട്ടക്ടോണത്ത്  ഭൂജലത്തനിടന  അളവെത്ത്
സന്ധംബനനിച  പഠനന്ധം  നടെത്തുന്നതത്ത്.  ഇങ്ങടനയള്ള  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേള  രണത്ത്  വെര്ഷന്ധം
കൂടുകമ്പക്ടോള  പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുനണത്ത്.  2011  മക്ടോര്ചത്ത്  വെടരയള്ള  സനിതനി
വെനിവെരകേണകനുസരനിചത്ത് തയക്ടോറക്ടോകനിയ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത് 2013 മക്ടോര്ചനില് പ്രസനിദ്ധശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.
2011  വെടരയള്ള റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത് അനുസരനിചത്ത് സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് ഭൂജലത്തനിടന ലഭദ്യതയടടെയന്ധം
ഉപകഭക്ടോഗത്തനിടനയന്ധം അടെനിസക്ടോനത്തനില് പക്ടോലകക്ടോടെത്ത് ജനിലയനിടല ചനിറ്റൂര് കബക്ടോകത്ത് 'ഓവെര്
എക്സൈത്ത്കപക്ടോയനിറഡത്ത്'  കബക്ടോകത്ത്  ആയനി  തരന്ധംതനിരനിചനിട്ടുണത്ത്.  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത്  ജനിലയനിടല
കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത് കബക്ടോകത്ത്,  പക്ടോലകക്ടോടെത്ത് ജനിലയനിടല മലമ്പുഴെ കബക്ടോകത്ത് എന്നനിവെ കനിട്ടനികല്
കബക്ടോക്കുകേള  ആയന്ധം  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിടല  കേലദ്യക്ടോകശരനി,  പക്ടോനൂര്,  തലകശരനി,  ഇടുകനി
ജനിലയനിടല കേട്ടപ്പെന,  ടനടുങ്കേണന്ധം,  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത് ജനിലയനിടല മകഞശസരന്ധം,  കേക്ടോറഡക,
കേക്ടോഞങ്ങക്ടോടെത്ത്,  ടകേക്ടോലന്ധം  ജനിലയനിടല  ചനിറമല,  കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത്  ജനിലയനിടല  ബക്ടോലുകശരനി,
കുന്നമന്ധംഗലന്ധം,  മലപ്പുറന്ധം ജനിലയനിടല ടകേക്ടോകണക്ടോട്ടനി,  തനിരൂരങ്ങക്ടോടെനി,  പക്ടോലകക്ടോടെത്ത് ജനിലയനിടല
പട്ടക്ടോമ്പനി, തൃത്തക്ടോല, തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം ജനിലയനിടല അതനിയന്നൂര്, ടനടുമങ്ങക്ടോടെത്ത്, പക്ടോറശക്ടോല,
തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിടല  തളനിക്കുളന്ധം,  മതനിലകേന്ധം,  എറണക്ടോകുളന്ധം  ജനിലയനിടല  പക്ടോമ്പക്ടോക്കുടെ,
പക്ടോറകടെവെത്ത്,  ടടവെപ്പെനിന്  കബക്ടോക്കുകേള  ടസമനി  കനിട്ടനികല്  കബക്ടോക്കുകേള  ആയന്ധം  തരന്ധം
തനിരനിചനിട്ടുണത്ത്. ബക്ടോകനി 126 കബക്ടോക്കുകേള ടസയ്ഫത്ത് (സുരക്ഷനിത) വെനിഭക്ടോഗത്തനില്ടപ്പെടുന. 

(ബനി)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  ഭൂജലത്തനിടന  ഉപകഭക്ടോഗന്ധം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുന്ധം
കമശകേരനിക്കുന്നതനിനുമക്ടോയനി കകേരള ഭൂജലന്ധം (നനിയനണവന്ധം കമശകേരണവന്ധം)  ആകത്ത്  2002
നനിലവെനിലുണത്ത്.

കകേരള പഞക്ടോയത്തത്ത് ടകേട്ടനിടെ നനിര്മ്മക്ടോണ ചട്ടന്ധം 2011 -ടല അദ്ധദ്യക്ടോയന്ധം 14, ചട്ടന്ധം
91 അനുസരനിചത്ത് പഞക്ടോയത്തനിടന അനുവെക്ടോദമനിലക്ടോടത പുതനിയ കേനിണര് കുഴെനിക്കുവെക്ടോന്
പക്ടോടെനിലക്ടോത്തതക്ടോകുന.  അകതക്ടോടടെക്ടോപ്പെന്ധം  അകപക്ഷകേനക്ടോയ  വെദ്യക്തനി  ടപര്മനിറത്ത്
ലഭനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി ചട്ടന്ധം 93(എ) പ്രകേക്ടോരന്ധം ഭൂജലവെകുപ്പെനില്നനിനന്ധം അനുമതനി വെക്ടോങ്ങനി
പഞക്ടോയത്തനില് ഹക്ടോജരക്ടോകകണതക്ടോണത്ത്.

സര്കക്ടോര്  വെനിജക്ടോപനന്ധം  ടചയനിരനിക്കുന്ന  കബക്ടോക്കുകേളനില്/പഞക്ടോയത്തത്ത്
പ്രകദശങ്ങളനില്  യക്ടോടതക്ടോരു  വെദ്യക്തനിയന്ധം  പുതനിയ  കേനിണര്/കുഴെല്  കേനിണര്
നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  പഴെയ  കേനിണര്/കുഴെല്  കേനിണര്  എന്നനിവെ  ആഴെടപ്പെടുത്തുന്നതനിനുന്ധം
ഭൂജല അകതക്ടോറനിറനിയടടെ ടപര്മനിറത്ത്  നനിര്ബനമക്ടോയന്ധം വെക്ടോകങ്ങണതക്ടോണത്ത്.  അകതക്ടോടടെക്ടോപ്പെന്ധം
ഫക്ടോറത്ത്  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം,  കുപ്പെനിടവെള്ള  കേമ്പനനികേള  തുടെങ്ങനിയ  അടെനിസക്ടോന
സഇൗകേരദ്യപദ്ധതനികേള,  വെക്ടോണനിജദ്യ  വെദ്യവെസക്ടോയ  പദ്ധതനികേള  എന്നനിവെയത്ത് ഭൂജല
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വെനികേസനന്ധം നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുകമ്പക്ടോള ജനിലക്ടോതല ഇവെക്ടോലത്യുകവെഷന് കേമ്മനിറനിയടടെ അനുമതനി
നനിര്ബനമക്ടോയന്ധം  വെക്ടോകങ്ങണതുണത്ത്.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനികേളകത്ത്  അതക്ടോതത്ത്
തകദ്ദേശസസയന്ധംഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളുടടെ  കനക്ടോ  ഒബ്ജക്ഷന്  സര്ട്ടനിഫനികറത്ത്  കൂടെനി
വെക്ടോകങ്ങണതക്ടോണത്ത്.

കുടെനിടവെള്ള പദ്ധതനികേളനിടല ടപക്ടോട്ടനിടപ്പെക്ടോളനിഞ ടടപപ്പുകേള

151  (1963)  ശശ  .    രക്ടോജ  എബഹക്ടോന്ധം  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  റക്ടോന്നനി നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലത്തനിടല നനിലവെനിലുള്ള വെനിവെനിധ കുടെനിടവെള്ള
പദ്ധതനികേളനിടല  ടപക്ടോട്ടനിടപ്പെക്ടോളനിഞ  ടടപപ്പുകേള  മക്ടോറന്നതനിനക്ടോയനി,  ബജറത്ത്
പ്രഖദ്യക്ടോപന പ്രകേക്ടോരന്ധം ഏടതക്ടോടക പദ്ധതനികേളക്ടോണത്ത്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളടതന്നത്ത് ഇനന്ധം
തനിരനിചത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) ഇഇൗ പ്രവൃത്തനികേളകത്ത് ഭരണക്ടോനുമതനി ലഭദ്യമക്ടോകനിയനിട്ടുകണക്ടോ; ഇടലങ്കേനില്
എന്തുടകേക്ടോടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ഇഇൗ  ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസലുകേള  ഇകപ്പെക്ടോള  ഏതത്ത്  ഓഫശസനിലക്ടോണുള്ളതത്ത്;
വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം ലഭദ്യമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ&ബനി)  റക്ടോന്നനി നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലത്തനിടല നനിലവെനിലുള്ള വെനിവെനിധ കുടെനിടവെള്ള
പദ്ധതനികേളനിടല  കകേടുപക്ടോടുകേള  വെന്ന  ടടപപ്പുകേള  മക്ടോറന്നതനിനക്ടോയനി  തക്ടോടഴെപ്പെറയന്ന
ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസലുകേള കകേരള വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനി തയക്ടോറക്ടോകനി വെരുന.

1. റക്ടോന്നനി  ടപരുനക്ടോടെത്ത്  കുടെനിടവെള്ള  പദ്ധതനിയനില്  എരുമക്ടോറപുഴെ,  മക്ടോമ്പക്ടോറ,  
കേനിഴെകകമക്ടോമ്പക്ടോറ എന്നശ പ്രകദശങ്ങളനിടല കകേടുപക്ടോടുകേള വെന്നടടപപ്പുകേള  
മക്ടോറന്ന ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല്.

2. ടവെച്ചുചനിറ കുടെനിടവെള്ള പദ്ധതനിയനില് വെനിവെനിധ പ്രകദശങ്ങളനിടല കകേടുപക്ടോടുകേള
വെന്ന ടടപപ്പുകേള മക്ടോറന്ന ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല്.

3. റക്ടോന്നനി-അങ്ങക്ടോടെനി കുടെനിടവെള്ള പദ്ധതനിയനിടല കമനക്ടോന്ധംകതക്ടോട്ടന്ധം- ടചട്ടനിമുകത്ത്-
ടചട്ടനിമുകത്ത്-കേരനികുറനി,ടചട്ടനിമുകത്ത്-എബകനസര്,  ടനലനികക്ടോമണ്  
വെളവെടെനികക്ടോവെത്ത്,  ടചട്ടനിമുകത്ത്  -  കേരനിന്ധംകുറനി  എന്നശ  പ്രകദശങ്ങളനിടല
കകേടുപക്ടോടുകേള വെന്ന ടടപപ്പുകേള മക്ടോറന്ന ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല്.
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4. ടവെച്ചൂചനിറ  കുടെനിടവെള്ള  പദ്ധതനിയനില്  കൂത്തക്ടോട്ടുകുളന്ധം-കുന്ധംഭനികത്തക്ടോടെത്ത്
പ്രകദശടത്ത കകേടെപക്ടോടുകേള വെന്ന ടടപപ്പുകേള മക്ടോറന്ന ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല്.

(സനി) കമല്പ്പെറഞ ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസലുകേള കകേരള വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനിയടടെ ദക്ഷനിണ
കമഖലക്ടോ ചശഫത്ത് എഞനിനശയറുടടെ ഓഫശസനില് പരനികശക്ടോധനിച്ചുവെരുന.

 പണനികേളകക്ടോയനി കേട്ടത്ത് ടചയ്യുന്ന കറക്ടോഡകേള ശരനിയക്ടോകക്ടോന് നടെപടെനി

152 (1964) ശശ  .   പനി  .    ടകേ  .    ശശനി : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ജലവെനിഭവെ
വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  പണനികക്ടോയനി  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനി  കേട്ടു  ടചയ്യുന്ന  പനി.ഡബബ.ഡനി./
പഞക്ടോയത്തത്ത് കറക്ടോ  ഡകേള നന്നക്ടോകക്ടോനക്ടോയനി ഏതു നനിരകനിലക്ടോണത്ത് പ്രസ്തുത വെകുപ്പുകേളകത്ത്
പണമടെയ്കകണതത്ത്;

(ബനി)  എന്നക്ടോല് അതനിനുകശഷന്ധം യഥക്ടോസമയന്ധം കറക്ടോ ഡകേള പൂര്വ സനിതനിയനില്
പണനിയക്ടോത്തതുമൂലന്ധം തകദ്ദേശവെക്ടോസനികേളുന്ധം വെക്ടോഹന യക്ടോത്രനികേരുന്ധം അനുഭവെനിക്കുന്ന ബുദ്ധനിമുട്ടത്ത്
ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ; വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  കേഴെനിഞ  സക്ടോമ്പത്തനികേ  വെര്ഷന്ധം  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനി  ഇതനിനക്ടോയനി
പനി.ഡബബ.ഡനി/പഞക്ടോയത്തത്ത്  അധനികൃതര്കത്ത്  നല്കകേണ  തുകേ  എത്ര;  എത്ര  നല്കേനി;
നനിലവെനില്  ഇവെര്  തമ്മനില്  തര്കങ്ങളമൂലന്ധം  ടപക്ടോളനിഞ്ഞുകേനിടെക്കുന്ന  കറക്ടോ ഡകേള
ശരനിയക്ടോകക്ടോന്  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനി  എന്തു  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുന്ധം  എന്നത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  അശക്ടോസശയമക്ടോയ  പമ്പനിന്ധംഗത്ത്,  കമല്കനക്ടോട്ടമനിലക്ടോടത  കറക്ടോഡത്ത്  മുറനിചത്ത്
കേണക്ഷന്  നല്കുകേ,  അറകുറപ്പെണനികേള  നടെത്തുകേ  എന്നനിവെ  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനി
ജശവെനകക്ടോര്  നടെത്തുന്നതത്ത്  പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  എങ്കേനില്  വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം
ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഇ)  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനി  വെര്ക്കുകേളകക്ടോയനി  സസകേക്ടോരദ്യ  വെദ്യക്തനികേളകത്ത്
കേഴെനിഞ അഞത്ത് വെര്ഷ കേക്ടോലയളവെനില് ഓകരക്ടോ വെര്ഷവന്ധം നല്കേനിവെന്ന തുകേ എത്ര
എനന്ധം; ഈ സര്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരത്തനില് വെന്ന കശഷന്ധം എത്ര ടചലവെക്ടോയനി എനന്ധം
വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(എഫത്ത്)  ഇത്തരന്ധം  വെര്ക്കുകേളകക്ടോയനി  അകതക്ടോറനിറനി  സനിരന്ധം  ജശവെനകക്ടോടര
കേടണത്തുവെക്ടോനുന്ധം,  സക്ടോധനസക്ടോമഗനികേള  കവെണ്ടുന്നവെ  അകതക്ടോറനിറനിതടന്ന
നല്കുവെക്ടോനുന്ധം നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്നതത്ത് പരനിഗണനിക്കുകമക്ടോ ?
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ഉത്തരന്ധം 

(എ)  പനി.ഡബബ.ഡനി.  കറക്ടോഡകേള  നന്നക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  അതക്ടോതത്ത്  സമയത്തത്ത്
നനിലവെനിലുള്ള  ടഷഡബള  നനിരകനിലക്ടോണത്ത്  പണന്ധം  അടെയന്നതത്ത്.  പനി.ഡബബ.ഡനി.യടടെ
നനിലവെനിലുള്ള നനിരക്കുകേള തക്ടോടഴെടകക്ടോടുക്കുന:

1. പനി.ഡബബ.ഡനി. കറക്ടോഡത്ത് കബന്ധം കേട്ടനിന്ധംഗത്ത് - ച. മശററനിനത്ത് 161 രൂപ

2. പനി.ഡബബ.ഡനി.  കറക്ടോഡത്ത് ബനി.ടെനി സര്ഫസത്ത് കേട്ടനിന്ധംഗത്ത്-  ച.  മശററനിനത്ത്  
15,210 രൂപ

3. പനി.ഡബബ.ഡനി.  കറക്ടോഡത്ത് ബനി.എന്ധം.ബനി.സനി കേട്ടനിന്ധംഗത്ത്-  ച.  മശററനിനത്ത്  
3,854 രൂപ

4. ടകേ.എസത്ത്.ടെനി.പനി. കറക്ടോഡത്ത് കേട്ടനിന്ധംഗത്ത്- ച. മശററനിനത്ത് 5,505 രൂപ

5. എന്.എചത്ത് കറക്ടോഡത്ത് കബന്ധം കേട്ടനിന്ധംഗത്ത് - ച. മശററനിനത്ത് 264 രൂപ

6. എന്.എചത്ത് കറക്ടോഡത്ത് കറക്ടോഡത്ത്  കേട്ടനിന്ധംഗത്ത് - ച. മശററനിനത്ത് 3,854 രൂപ

7. കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് കറക്ടോഡത്ത്  കേട്ടനിന്ധംഗത്ത് - ച. മശററനിനത്ത് 3,917  രൂപ

8. പഞക്ടോയത്തത്ത് കറക്ടോഡത്ത്  കേട്ടനിന്ധംഗത്ത് - ച. മശററനിനത്ത് 1,258  രൂപ

ടടപപ്പെനിടെക്ടോന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  കറക്ടോഡത്ത്  പൂര്വസനിതനിയനില്  ആക്കുന്നതനിനത്ത്
ആവെശദ്യമക്ടോയ ഇനങ്ങള ഉളടപ്പെടുത്തനി ബനടപ്പെട്ട വെകുപ്പെത്ത് തയക്ടോറക്ടോകനി അയച്ചുതരുന്ന
എസനികമറത്ത് അനുസരനിച്ചുള്ള തുകേയക്ടോണത്ത് കറക്ടോഡത്ത് കേട്ടനിന്ധംഗനിനക്ടോയനി അടെച്ചുവെരുന്നതത്ത്.

(ബനി)  കമല്പ്പെറഞ  പ്രവൃത്തനികേളകത്ത്  പണമടെചത്ത്  ബനടപ്പെട്ട  വെകുപ്പുകേളുടടെ
അനുമതനി ലഭനിചക്ടോല് മക്ടോത്രടമ കറക്ടോഡത്ത് കേട്ടനിന്ധംഗത്ത് നടെത്തക്ടോറുള. കറക്ടോഡത്ത് കേട്ടനിന്ധംഗത്ത് കേഴെനിഞക്ടോല്
അവെ പൂര്വസനിതനിയനില്  ആക്കുന്നതനിനുള്ള പരനിഹക്ടോരമക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങള ബനടപ്പെട്ട വെകുപ്പുകേള
ദ്രുതഗതനിയനില്  നടെപ്പെനിലക്ടോകകണതക്ടോണത്ത്.  കറക്ടോഡകേള  കകേരള  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനിയന്ധം
തക്ടോല്കക്ടോലനികേമക്ടോയനി പുനനഃസക്ടോപനികക്ടോറുണത്ത്.

(സനി)  2015-16  സക്ടോമ്പത്തനികേ  വെര്ഷന്ധം  ഇഇൗ  ഇനത്തനില്  പനി.ഡബബ.ഡനി.-ക്കുത്ത്
പഞക്ടോയത്തനിനുമക്ടോയനി  30.44  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.  എസനികമറത്ത്  തുകേ  അടെചത്ത്
അനുവെക്ടോദന്ധം  വെക്ടോങ്ങനിയകശഷന്ധം  മക്ടോത്രമക്ടോണത്ത്  പ്രവൃത്തനികേള  ഏടറടുത്തത്ത്  നടെത്തനിവെരുന്നതത്ത്
എന്നതനിനക്ടോല്  നല്കകേണ  തുകേയന്ധം  നല്കേനിയ  തുകേയന്ധം  ഒനതടന്നയക്ടോണത്ത്.
എന്നനിരുന്നക്ടോല്  ചനില  സന്ദേര്ഭങ്ങളനില്  തുകേ  സന്ധംബനനിച  തര്കങ്ങള
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നനിലനനില്ക്കുകമ്പക്ടോള  ബനടപ്പെട്ട  വെകുപ്പുകേളനിടല  ഉകദദ്യക്ടോഗസരുമക്ടോയനി  സന്ധംയക്ത
പരനികശക്ടോധന നടെത്തനി കവെണ നടെപടെനികേള കകേരള ജല അകതക്ടോറനിറനി സസശകേരനികക്ടോറുണത്ത്. 

(ഡനി)  ഇത്തരന്ധം പരക്ടോതനികേള ലഭനിചനിട്ടനില.

(ഇ) വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനിയടടെ വെര്ക്കുകേള സസകേക്ടോരദ്യ വെദ്യക്തനികേടള ഏല്പ്പെനികക്ടോറനില.
അകതക്ടോറനിറനി  ടടലസന്സത്ത്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  കേരക്ടോറുകേക്ടോര്  വെഴെനി  ദര്ഘക്ടോസുകേള
സസശകേരനിച്ചുടകേക്ടോണക്ടോണത്ത് വെര്ക്കുകേള ടചയ്യുന്നതത്ത്. പന്ധംബനിന്ധംഗത്ത് വെര്ക്കുകേള, ടടലസന്സുള്ള
പന്ധംബര്മക്ടോര് വെഴെനിയന്ധം നനിര്വഹനിക്കുന.

(എഫത്ത്)  ഇതനിനക്ടോയനി  ഇകപ്പെക്ടോള തടന്ന ബ്ലൂ  ബനികഗഡത്ത്  എന്ന ഒരു സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം
ചുരുങ്ങനിയ  നനിലയനില്  തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം  നഗരത്തനില്  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.
ടടപപ്പുടടലനുകേളനിടല  ലശക്കുകേള  അടെകമുള്ള  അറകുറപ്പെണനികേള  അകതക്ടോറനിറനി
കനരനിട്ടുതടന്ന  സമയബനനിതമക്ടോയനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനത്ത്  ഏര്ടപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന
സന്ധംവെനിധക്ടോനമക്ടോണത്ത്  ബ്ലൂ ബനികഗഡത്ത് സനിസന്ധം,  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്ടമനത്ത്  വെകേ സക്ടോധനസക്ടോമഗനികേള
ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുടകേക്ടോണക്ടോണത്ത് ബ്ലൂ ബനികഗഡത്ത് വെര്ക്കുകേള ടചയ്യുന്നതത്ത്.  കൂടെക്ടോടത അടെനിയന്തെര
പ്രക്ടോധക്ടോനദ്യമുള്ള  ലനിക്കുകേളുന്ധം  പരനിഹരനിക്കുനണത്ത്.  എലക്ടോ  പ്രധക്ടോന  ജലവെനിതരണ
പദ്ധതനികേളനിലുന്ധം ബ്ലൂ  ബനികഗഡത്ത്  യൂണനിറകേള ഏര്ടപ്പെടുത്തുവെക്ടോനുള്ള നടെപടെനികേള കകേരള
ജല അകതക്ടോറനിറനി സസശകേരനിച്ചുവെരുന.

ചൂണനി ശുദ്ധജലവെനിതരണ പദ്ധതനി 

153 (1965) ശശ  .    എന്ധം  .    സസരക്ടോജത്ത് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ജലവെനിഭവെ
വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറയത്ത് മക്ടോത്രമക്ടോയനി വെനിഭക്ടോവെനന്ധം ടചയ  'ചൂണനി''  ശുദ്ധജലവെനിതരണ
പദ്ധതനിയടടെ ഇന്നടത്ത അവെസ എടന്തെന്നത്ത് അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇതനിനക്ടോവെശദ്യമക്ടോയ  തടെയണയടടെ  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം  സമയബനനിതമക്ടോയനി
പൂര്ത്തശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇഇൗ  പദ്ധതനി  എന്നകത്തകത്ത്  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുവെക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുടമനന്ധം
എനമുതല്  ശുദ്ധജല  വെനിതരണന്ധം  നടെത്തുവെക്ടോന്  കേഴെനിയടമന്നക്ടോണത്ത്
പ്രതശക്ഷനിക്കുന്നടതനന്ധം അറനിയനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറയള്ള 'ചൂണനി'  ശുദ്ധജലവെനിതരണ  പദ്ധതനിയടടെ
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നവെശകേരണത്തനിനക്ടോയനി  2801  ലക്ഷന്ധം  രൂപ  മതനിപ്പുടചലവ  വെരുന്ന  പദ്ധതനികത്ത്  
15-10-2014-ല്  ഭരണക്ടോനുമതനിയന്ധം  22-11-2014-ല്  സക്ടോകങ്കേതനികേക്ടോനുമതനിയന്ധം  നല്കേനി.
പദ്ധതനികത്ത്  പത്തത്ത്  ഘടെകേങ്ങളക്ടോയനി  പ്രവൃത്തനികേള  ഏര്പ്പെക്ടോടെക്ടോകനിയനിട്ടുണത്ത്.  ഇതനില്
രക്ടോമമന്ധംഗലന്ധം കറക്ടോ വെക്ടോട്ടര് പമ്പത്ത് ഹഇൗസത്ത് മുതല് ചൂണനി ശുദ്ധശകേരണശക്ടോല വെടര  900  മനി.മശ.
വെദ്യക്ടോസമുള്ള  ഡനി.ടഎ.  ടടപപ്പെത്ത്  സക്ടോപനിക്കുന്ന  പ്രവെര്ത്തനികത്ത്  കേരക്ടോറനില്
ഏര്ടപ്പെട്ടനിരുനടവെങ്കേനിലുന്ധം  ടപക്ടോതുമരക്ടോമത്തത്ത്  വെകുപ്പെനിടന  കറക്ടോഡനില്  ടടപപ്പെത്ത്  ഇടുന്നതനിനത്ത്
പുതൃക പഞക്ടോയത്തത്ത് എതനിര്പ്പെത്ത് പ്രകേടെനിപ്പെനിചതനിനക്ടോല് ഏടറടുകക്ടോന് സക്ടോധനിചനിട്ടനില. ബക്ടോകനി
9  ഘടെകേങ്ങളുടടെ  പ്രവൃത്തനികേള  ഏര്പ്പെക്ടോടെക്ടോക്കുന്ന  നടെപടെനികേള  വെനിവെനിധ  ഘട്ടങ്ങളനിലക്ടോയനി
പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനിയനിടലയന്ധം  സമശപ  പ്രകദശങ്ങളനിടലയന്ധം
കുടെനിടവെള്ളക്ഷക്ടോമത്തനിനത്ത് ശക്ടോശസത പരനിഹക്ടോരന്ധം എന്ന നനിലയക്ടോയനി മൂവെക്ടോറപുഴെ ആറനിനുകുറുടകേ
ഒരു തടെയണ നനിര്മ്മനികക്ടോനക്ടോയനി  1100  ലക്ഷന്ധം രൂപയടടെ ഭരണക്ടോനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.
ഇതനിനക്ടോയനി  റബനിളഫനില്ഡത്ത്  ഗക്ടോബനികയക്ടോണ്  കബക്ടോക്സൈത്ത്  ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുള്ള  തടെയണ
നനിര്മ്മക്ടോണത്തനിനുള്ള  സക്ടോധദ്യതക്ടോപഠനവന്ധം  പ്രക്ടോരന്ധംഭ  നടെപടെനികേളുന്ധം  ഇറനികഗഷന്
ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്ടമനത്ത് സസശകേരനിച്ചുവെരുന.

(സനി)2017 ഡനിസന്ധംബര് മക്ടോസകത്തക്ടോടടെ പൂര്ത്തനിയക്ടോകക്ടോനക്ടോണത്ത് ലക്ഷദ്യമനിട്ടനിരനിക്കുന്നതത്ത്.

 ജനിഡ ഫണത്ത് ശുദ്ധജലവെനിതരണ പദ്ധതനി

154  (1966) ശശ  .     എസത്ത്  .    ശർമ്മ :  തക്ടോടഴെകേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്  ജലവെനിഭവെ
വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ജനിഡ  ഫണത്ത്  വെനിനനികയക്ടോഗനിചത്ത്  കവെപ്പെനിന്  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലത്തനില്
നടെപ്പെക്ടോകനിവെരുന്ന ശുദ്ധജല വെനിതരണ പദ്ധതനിയടടെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി എത്ര ശുദ്ധജല ടെക്ടോങ്കുകേളുടടെ
നനിര്മ്മക്ടോണമക്ടോണത്ത് പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടുള്ളടതന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇനനിയന്ധം  പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോനുള്ളവെ  ഏടതക്ടോടകടയനന്ധം  എന്നകത്തകത്ത്
പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോനക്ടോകുടമനന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി) നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം പൂര്ത്തശകേരനിച ശുദ്ധജല ടെക്ടോങ്കുകേളുടടെ കേമ്മശഷനനിങ്ങത്ത് കവെകുന്നതത്ത്
എന്തുടകേക്ടോണക്ടോടണനന്ധം എന്നകത്തകത്ത് കേമ്മശഷന് ടചയക്ടോനക്ടോകുടമനന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  ഇകക്ടോരദ്യത്തനില് തടെസ്സങ്ങളുടണങ്കേനില് വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം 
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(എ) ചുവെടടെ കേക്ടോണുന്ന 4 ശുദ്ധജല ടെക്ടോങ്കുകേളുടടെ നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം പൂര്ത്തശകേരനിച്ചു.

1.  മക്ടോലനിപ്പുറന്ധം ടെക്ടോങ്കേത്ത്

2. കകേക്ടോതക്ടോടെത്ത് ടെക്ടോങ്കേത്ത്

3. പക്ടോലനിയന്ധംതുരുത്തത്ത് ടെക്ടോങ്കേത്ത് 

4. എടെവെനകക്ടോടെത്ത് ടെക്ടോങ്കേത്ത് 

(ബനി) പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോനുള്ള ടെക്ടോങ്കുകേള

1.  ഞക്ടോറയലനിടല 17.90 ലക്ഷന്ധം ലനിറര് കശഷനിയള്ള ടെക്ടോങ്കേത്ത്

2. മുരനിക്കുന്ധംപക്ടോടെടത്ത 11.80 ലക്ഷന്ധം ലനിറര് കശഷനിയള്ള ടെക്ടോങ്കേത്ത്

3. പനിഴെലയനിടല 2 ലക്ഷന്ധം ലനിറര് കശഷനിയള്ള ടെക്ടോങ്കേത്ത്.

ഇവെയടടെ  പണനികേള  2017  മക്ടോര്ചനില്  പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോന്  കേഴെനിയടമന്നത്ത്
പ്രതശക്ഷനിക്കുന. 

(സനി&ഡനി)  നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം  പൂര്ത്തശകേരനിച  നക്ടോലത്ത്  ടെക്ടോങ്കുകേളനില്  കകേക്ടോതക്ടോടെത്ത്,
എടെവെനകക്ടോടെത്ത് എന്നശ രണത്ത് ടെക്ടോങ്കുകേള കേമ്മശഷന് ടചയനിട്ടുണത്ത്. എന്നക്ടോല് മക്ടോലനിപ്പുറന്ധം,
പക്ടോലനിയന്ധംതുരുത്തത്ത് എന്നശ ടെക്ടോങ്കുകേള കേമ്മശഷന് ടചയനിട്ടനില.  മക്ടോലനിപ്പുറന്ധം ടെക്ടോങ്കേനിടനയന്ധം
അതനികലക്കുള്ള  പമ്പനിന്ധംഗത്ത്  ടമയനിനനിടനയന്ധം  അറകുറപ്പെണനികേള  പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോന്
നടെപടെനികേള എടുത്തുവെരുനണത്ത്. എന്നക്ടോല് ഇകപ്പെക്ടോള പണനി നടെനടകേക്ടോണനിരനിക്കുന്ന
മുരനിക്കുന്ധംപക്ടോടെന്ധം,  ഞക്ടോറയല് ടെക്ടോങ്കുകേളുടടെ പണനികേളുന്ധം കൂടെനി പൂര്ത്തശകേരനിചക്ടോല് മക്ടോത്രകമ
മക്ടോലനിപ്പുറന്ധം  ടെക്ടോങ്കേത്ത്  പൂര്ണകതക്ടോതനില്  കേമ്മശഷന്  ടചയക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുകേയള.
ടെനി  ടെക്ടോങ്കുകേളുടടെ പണനി തശരുന്ന മുറയത്ത്  മൂന്നത്ത്  ടെക്ടോങ്കുകേളുന്ധം  (മക്ടോലനിപ്പുറന്ധം,  മുരനിക്കുന്ധംപക്ടോടെന്ധം,
ഞക്ടോറയല്)  ഒന്നനിചത്ത്  കേമ്മശഷന്  ടചയക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുടമന്നത്ത്  പ്രതശക്ഷനിക്കുന.
പക്ടോലനിയന്ധംതുരുത്തത്ത് ടെക്ടോങ്കേത്ത് ടവെള്ളന്ധം കേയറനി ടടെസത്ത് കലക്ടോഡത്ത് ടചയത്ത് ഇട്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.
നനിലവെനിലുള്ള വെനിതരണ ശന്ധംഖലയമക്ടോയനി  ബനനിപ്പെനിചത്ത് ചക്ടോര്ജ്ജത്ത് ടചയ്യുന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനികേള  പുകരക്ടോഗമനിക്കുന.  നവെന്ധംബര്  30-നകേന്ധം  വെനിതരണശന്ധംഖലയമക്ടോയനി
ബനനിപ്പെനിചത്ത്  പക്ടോലനിയന്ധംതുരുത്തത്ത്  ടെക്ടോങ്കേത്ത്  കേമ്മശഷന്  ടചയക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുടമന്നത്ത്
പ്രതശക്ഷനിക്കുന.

 മന്ധംഗലന്ധം ഡക്ടോന്ധം സമഗകുടെനിടവെളള പദ്ധതനി

155 (1967) ശശ  .    ടകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ആലത്തൂര്  തക്ടോലൂകനിടല  കേനിഴെകകഞരനി,  വെണക്ടോഴെനി,  വെടെകകഞരനി,
കേണമ്പ്ര  പഞക്ടോയത്തുകേളകത്ത്  കുടെനിടവെള്ള  വെനിതരണത്തനിനു  കവെണനിയള്ള  മന്ധംഗലന്ധം
ഡക്ടോന്ധം സമഗകുടെനിടവെള്ള പദ്ധതനിയടടെ പ്രവെര്ത്തനന്ധം ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത പദ്ധതനി എന്നത്ത് പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോന് കേഴെനിയടമന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  എടന്തെലക്ടോന്ധം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്ടോണത്ത്  ഇനനി  പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോനുള്ളതത്ത്;
അതനിനുള്ള നടെപടെനി സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോടയന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)ഉണത്ത്.

(ബനി) ഭരണക്ടോനുമതനി നല്കേനിയ ടെനി പദ്ധതനിയടടെ ഒന്നക്ടോന്ധംഘട്ട പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ഏപ്രനില് മക്ടോസന്ധം 2018-ല് പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോനക്ടോണത്ത് ലക്ഷദ്യമനിട്ടനിരനിക്കുന്നതത്ത്.

(സനി)  ടെനി പദ്ധതനിയടടെ ഒന്നക്ടോന്ധംഘട്ടത്തനില് ഭരണക്ടോനുമതനി ലഭനിച ഘടെകേങ്ങള-
24.5 എന്ധം.എല്.ഡനി. ജല ശുദ്ധശകേരണശക്ടോല, 24.50 ലക്ഷന്ധം ലനിറര് ഉന്നതതല ജല
സന്ധംഭരണനി, ഇന്കടെകത്ത് ബനിഡ്ജത്ത്, കേണ്കടക്ടോള റൂന്ധം നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം, കറക്ടോ വെക്ടോട്ടര് പമ്പനിന്ധംഗത്ത്
ടമയനിന്,  കറക്ടോ  വെക്ടോട്ടര് പമ്പത്ത്  ടസറത്ത്,  കനിയര് വെക്ടോട്ടര് പമ്പത്ത്  ടസറത്ത്,  സബത്ത്  കസഷന്
നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം,  ടക്ടോന്കസക്ടോര്മര്  സക്ടോപനികല്,  ഇലകനികേത്ത്  ടടലന്  നശട്ടല്
എന്നനിവെയക്ടോണത്ത്.  ഇവെയനില്  24.50  എന്ധം.എല്.ഡനി.  ലക്ഷന്ധം ലനിറര് ഉന്നതതല ജല
സന്ധംഭരണനി,  സബത്ത് കസഷന് നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം കനിയര് വെക്ടോട്ടര് പമ്പനിന്ധംഗത്ത് ടമയനിന് കനിയര്
വെക്ടോട്ടര്  പമ്പത്ത്  ടസറത്ത്,  ടക്ടോന്കസക്ടോര്മര്  എന്നനിവെയക്ടോയനി  ദര്ഘക്ടോസത്ത്  ക്ഷണനിചനിട്ടുണത്ത്.
ദര്ഘക്ടോസത്ത്  സമര്പ്പെനികകണ  അവെസക്ടോന  തശയതനി  4-10-2016  ആണത്ത്.   മന്ധംഗലന്ധം
ഡക്ടോമനില്നനിന്നത്ത്  ടവെളളന്ധം  എടുക്കുവെക്ടോന്  ഡക്ടോമനിനകേത്തത്ത്  ഇന്കടെകത്ത്  ബനിഡ്ജത്ത്
നനിര്മ്മനികകണതക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.   ഇറനികഗഷന്  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുടമനനിടല  ഡക്ടോന്ധം  കസഫനി
വെകുപ്പെനിടന  അനുമതനി  ലഭദ്യമക്ടോകനി  ഇന്കടെകത്ത്  ബനിഡ്ജത്ത്  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുളള
നടെപടെനി  എത്രയന്ധം  ടപട്ടന്നത്ത്  സസശകേരനിക്കുവെക്ടോന്  ഇറനികഗഷന്  വെകുപ്പെത്ത്  സൂപ്രണനിന്ധംഗത്ത്
എഞനിനശയര്, എക്സൈനികേബട്ടശവെത്ത് എഞനിനശയര് എന്നനിവെകരക്ടോടെത്ത് ആവെശദ്യടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.

 മണല് നനിറഞത്ത് കേനിടെക്കുന്ന ജലസന്ധംഭരണനികേള

156  (1968)   ശശ  .    ടകേ  .    രക്ടോജന്  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്  ജലവെനിഭവെ
വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) ഡക്ടോമുകേളനില് മണലുന്ധം ടചളനിയന്ധം അടെനിത്തട്ടനില് അടെനിഞത്ത് നനിശയനിച ടവെളളന്ധം
സന്ധംഭരനികക്ടോന് കേഴെനിയന്നനില എന്നതത്ത് ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  മണല്  നനിറഞത്ത്  കേനിടെക്കുന്ന  ജലസന്ധംഭരണനികേളനില്  നനിനന്ധം  സര്കക്ടോര്
ഏജന്സനികേള  മുകഖന  മണല്വെക്ടോരനി  സര്കക്ടോര്  ടകേട്ടനിടെങ്ങള  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
1056/2017
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നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോടയന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി) ഇതു സന്ധംബനനിച പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേത പരനികശക്ടോധനിച്ചുവെരുന.

വെനിതരണ ശന്ധംഖലയനിടല തകേരക്ടോറുകേളമൂലന്ധം ജല അകതക്ടോറനിറനികത്ത് നഷ്ടമക്ടോകുന്ന ജലന്ധം
157 (1969) ശശ  .    എന്    .  എ  .    ടനലനിക്കുന്നത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:
(എ)  ടടപപ്പെത്ത്  ടപക്ടോട്ടനിയന്ധം  വെനിതരണ  ശന്ധംഖലയനിടല  മറത്ത്  തകേരക്ടോറുകേള  മൂലവന്ധം

നനികതദ്യന  ജല  അകതക്ടോറനിറനിയത്ത്  നഷ്ടമക്ടോകുന്ന  ജലന്ധം  എത്രയക്ടോടണന്നത്ത്  കേണക്കുകണക്ടോ;
ഉടണങ്കേനില് എത്ര ലനിറര് ടവെളളമക്ടോണത്ത് ഇപ്രകേക്ടോരന്ധം നഷ്ടടപ്പെടുന്നടതനന്ധം ഇതുവെഴെനി വെരുന്ന
സക്ടോമ്പത്തനികേ നഷ്ടന്ധം എത്രയക്ടോടണനന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) ഏടതലക്ടോന്ധം ഉറവെനിടെങ്ങളനില്നനിന്നത്ത് ദനിവെസവന്ധം എത്ര ലനിറര് ടവെള്ളന്ധം വെശതമക്ടോണത്ത്
വെനിതരണത്തനിനക്ടോയനി  ശുദ്ധശകേരനിചത്ത്  എടുക്കുന്നടതന്നത്ത്  വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;  ജനിലതനിരനിച്ചുളള
കേണകത്ത് ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ശുദ്ധശകേരനിചത്ത്  എടുക്കുന്ന  ടവെളളന്ധം  വെനിതരണത്തനിനനിടെയനില്  കചക്ടോര്ന്നത്ത്
കപക്ടോകുനകണക്ടോ;  എങ്കേനില്  എത്ര  ടവെളളമക്ടോണത്ത്  ഇങ്ങടന  കചക്ടോര്ന്നത്ത്  കപക്ടോകുന്നടതന്നത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  ജലനഷ്ടന്ധം  ഒഴെനിവെക്ടോകക്ടോന്  എടന്തെലക്ടോന്ധം  നടെപടെനികേളക്ടോണത്ത്  സസശകേരനികക്ടോന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നടതന്നത്ത്  വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;  പഴെയ  കപപ്പുകേള  മക്ടോറക്ടോന്  ഉകദ്ദേശദ്യമുകണക്ടോ;
കേക്ടോലപ്പെഴെകമുള്ള  കപപ്പുകേള  അധനികേന്ധം  ഉള്ളതത്ത്  ഏടതലക്ടോന്ധം  ജനിലകേളനിലക്ടോടണന്നത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) ടടപപ്പെത്ത് ടപക്ടോട്ടനിയന്ധം വെനിതരണ ശന്ധംഖലയനിടല തകേരക്ടോറുകേള മൂലവന്ധം നനികതദ്യന
ജല അകതക്ടോറനിറനികത്ത് നഷ്ടമക്ടോകുന്ന ജലന്ധം എത്രയക്ടോടണന്നത്ത് കൃതദ്യമക്ടോയനി കേണകക്ടോകനിയനിട്ടനില.
എന്നക്ടോല്  ഉല്പ്പെക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്ന  ജലത്തനിടന  ഏകേകദശന്ധം  45  ശതമക്ടോനന്ധം  വെടര
നഷ്ടമക്ടോകുനടണന്നത്ത്  കേണകക്ടോകടപ്പെടുന.   ആടകേ  ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്ന  ജലത്തനിടന  45
ശതമക്ടോനന്ധം  1111  ദശലക്ഷന്ധം  ലനിററക്ടോണത്ത്.  ജലനഷ്ടന്ധം  എത്രടയന്നത്ത്  കൃതദ്യമക്ടോയനി
കേണകക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്  നനിലവെനില്  സന്ധംവെനിധക്ടോനമനില.  ഇതനിനത്ത്  ദശര്ഘകേക്ടോല  പഠനവന്ധം
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ചനിലകവെറനിയ  സക്ടോകങ്കേതനികേ  സന്ധംവെനിധക്ടോനങ്ങളുന്ധം  ആവെശദ്യമക്ടോണത്ത്.   2006  കേക്ടോലഘട്ടത്തനില്
ടജ.ടഎ.സനി.എ  പദ്ധതനിയടടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  നടെത്തനിയ  ടടപലറത്ത്  ലശകത്ത്  ഡനികറഷന്
സഡനിയനില്  കേടണത്തനിയ  വെനിവെരങ്ങളുടടെ  അടെനിസക്ടോനത്തനിലക്ടോണത്ത്  കമല്  പറഞ  ജല
നഷ്ടശതമക്ടോനന്ധം കേണകക്ടോകനിയനിരനിക്കുന്നതത്ത്. ഇതുവെഴെനിവെരുന്ന സക്ടോമ്പത്തനികേനഷ്ടന്ധം ഏകേകദശന്ധം
ഒരു ദനിവെസകത്തയത്ത് 44 ലക്ഷന്ധം രൂപകയക്ടോളന്ധം വെരുന്ധം.  ഇന്തെദ്യയനിടല ജല നഷ്ടത്തനിടന ടബഞത്ത്
മക്ടോര്കത്ത് 20 ശതമക്ടോനന്ധം എന്നനിരനിടക, ജലനഷ്ടന്ധം ടകേക്ടോണ്ടുണക്ടോകുന്ന സക്ടോമ്പത്തനികേ നഷ്ടന്ധം ഒരു
ദനിവെസകത്തയത്ത് 24 ലക്ഷന്ധം രൂപ എന്നത്ത് കേണകക്ടോകക്ടോവന്നതക്ടോണത്ത്. 

(ബനി) ജനില തനിരനിച്ചുളള കേണക്കുകേള തക്ടോടഴെടകക്ടോടുക്കുന. (അളവകേള ദശലക്ഷന്ധം

ലനിററനില് - ഒരു ദനിവെസന്ധം)

തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം ജനില :

കേരമന നദനി - 339.85

വെക്ടോമനപുരന്ധം നദനി -   65.5

ടവെളളക്ടോയണനികേക്ടോയല് -     3.3

ടനയക്ടോര് നദനി - 45.5

ടകേക്ടോലന്ധം ജനില :

ശക്ടോസക്ടോന്ധംകകേക്ടോട്ട തടെക്ടോകേന്ധം - 45.5

കേലടെയക്ടോറത്ത് - 46.5

ടനട്ടനിന്കേക്ടോവെത്ത് നദനി -   2.5

കുളത്തൂപ്പുഴെ നദനി -   7.5

അചന്കകേക്ടോവെനില് ആറത്ത് -  13.5

പുനകന്നൂര് ചനിറ -    2.5

കുഴെല്കേനിണറുകേള -   62.91

പത്തനന്ധംതനിട്ട ജനില :

പമ്പക്ടോനദനി - 22.75

കേലക്ടോര് -  1.63 

അചന്കകേക്ടോവെനില് ആറത്ത് - 38.88

കേലടെയക്ടോര് - 4
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മണനിമല ആറത്ത് - 33

കകേക്ടോട്ടയന്ധം ജനില :

മൂവെക്ടോറപുഴെ ആറത്ത് - 26

മശനചല് ആറത്ത് - 58

മണനിമല ആറത്ത് -   9

വെനിവെനിധ കേനിണറുകേള - 19

ഇടുകനി ജനില :

ടപരനിയക്ടോര് - 1.7

ടതക്ടോടുപുഴെ -      21.41

മുതനിരപ്പുഴെ - 0.34

കേക്ടോളനിയക്ടോര് - 0.11

അരുവെനികേള - 1.45

ഡക്ടോന്ധം - 2.5

ഭൂഗര്ഭജലന്ധം - 5.5

എറണക്ടോകുളന്ധം ജനില :

മൂവെക്ടോറപുഴെ - 139.25

ടപരനിയക്ടോര് - 357.71

കേക്ടോളനിയക്ടോര് - 11.5

ടതക്ടോടുപുഴെ -      3.5

പരനികണനി - 4.5

ചക്ടോലക്കുടെനി - 3

ഭൂഗര്ഭജലന്ധം - 5

ആലപ്പുഴെ ജനില :

മൂവെക്ടോറപുഴെയക്ടോര് - 55

അചന്കകേക്ടോവെനില് ആറത്ത് - 14

പമ്പക്ടോനദനി - 2.85

കുഴെല്കേനിണര് - 53.5
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തൃശ്ശൂര് ജനില :

ഭക്ടോരതപ്പുഴെ - 38.33

മണലനിപ്പുഴെ - 4.65

ചക്ടോലക്കുടെനിപ്പുഴെ - 45.14

കേരുവെന്നൂര് പുഴെ -        47.4

കുറുമക്ടോലനിപ്പുഴെ - 4.38

ഡക്ടോന്ധം - 52.75

കുളങ്ങള - 28

ഭൂഗര്ഭജലന്ധം - 16.53

മലപ്പുറന്ധം ജനില :

ഭക്ടോരതപ്പുഴെ - 26.5

കേടെലുണനിപ്പുഴെ, ചക്ടോലനിയക്ടോര്പുഴെ   -        81

ടചറുപുഴെ, കേനിണര്, കുഴെല്കേനിണര് - 3.62

പക്ടോലകക്ടോടെത്ത് ജനില :

ചനിറ്റൂര് പുഴെ - 33.2

മശങ്കേര ഡക്ടോന്ധം - 3.7

കപക്ടോത്തുണനി ഡക്ടോന്ധം - 4.4

മലമ്പുഴെ ഡക്ടോന്ധം -       42

കേക്ടോഞനിരപ്പുഴെ ഡക്ടോന്ധം - 5

തൂതപ്പുഴെ - 10.5

ഭൂഗര്ഭജലന്ധം - 31.55

കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത് ജനില :

കേക്ടോരനികചരനി പുഴെ - 4.2

ഉപ്പെളപ്പുഴെ -        2.95

ഷനിരനിയപ്പുഴെ - 3

പളളത്തടുക പുഴെ - 0.75
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ചന്ദ്രഗനിരനി പുഴെ - 5

കേക്ടോരദ്യന്ധംകകേക്ടോടെത്ത് പുഴെ - 1

കേരുവെന് കേയന്ധം - 0.20

കേണ്ണൂര് ജനില

വെളപട്ടണന്ധം പുഴെ - 107

അഞരകണനി പുഴെ -  20

കുപ്പെന്ധം പുഴെ -  1

കേക്ടോരദ്യന്ധംകകേക്ടോടെത്ത് പുഴെ -  8

 പക്ടോത്തനിപ്പെക്ടോലന്ധം പുഴെ - 2.5

കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത് ജനില :

മുത്തപ്പെന് പുഴെ - 1.9

ഇരുവെഞനിപ്പുഴെ - 1.53

ടചറുപുഴെ - 0.46

പുനൂര് പുഴെ - 15.19

അകേക്ടോലപ്പുഴെ - 0.27

പക്ടോവെയനില് ചശര്പ്പെത്ത് - 0.9

ചക്ടോലനിയക്ടോര് - 73.2

ടപരുവെണക്ടോമുഴെനിഡക്ടോന്ധം - 54

കുറദ്യക്ടോടെനിപ്പുഴെ - 21.22

വെക്ടോണനികമല് പുഴെ - 4.21

ടചറകണനി പുഴെ - 0.2

മക്ടോവെട്ടന്ധം പുഴെ - 0.3

തുറന്നകേനിണര് - 2.04

കുഴെല്കേനിണര് - 0.26
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വെയനക്ടോടെത്ത് ജനില :

കേക്ടോരക്ടോപ്പുഴെ ഡക്ടോന്ധം - 3.5

പനമരന്ധം പുഴെ - 2.64

കേബനനി പുഴെ - 7.26

ബക്ടോണക്ടോസുര ഡക്ടോന്ധം - 1.76

കകേക്ടോട്ടൂര് പുഴെ - 1.98

മുത്തങ്ങപ്പുഴെ - 3.16

എടെത്തറ പനിണകങ്ങക്ടോടെത്ത് - 0.20

മുട്ടനില് പുഴെ - 0.10

ടടവെത്തനിരനി പുഴെ - 0.19

മക്ടോനന്തെവെക്ടോടെനി പുഴെ - 2.59
തലപ്പുഴെ - 0.69

തുറന്നകേനിണര് - 2.32

ഇതുകൂടെക്ടോടത എലക്ടോ ജനിലയനിലുന്ധംകൂടെനി തുറന്ന കേനിണര്,  കുഴെല്കേനിണര്,  ടചറനിയ
ഇന്കടെകത്ത് ടവെല് എന്നനിവെ – 102.54

ആടകേ എലക്ടോ ജനിലയനിലുന്ധം കൂടെനി    - 2469

(സനി)  ഉണത്ത്,  കൃതദ്യമക്ടോയനി  കേണകക്ടോകനിയനിട്ടനില,  എന്നനിരുന്നക്ടോലുന്ധം
ഉല്പ്പെക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്ന ആടകേ ജലത്തനിടന ഏകേകദശന്ധം 45 ശതമക്ടോനത്തനില് തക്ടോടഴെവെരുന്ധം
എന്നത്ത് കേണകക്ടോകടപ്പെടുന.

(ഡനി) കേക്ടോലപ്പെഴെകന്ധംമൂലന്ധം  ലശക്കുകേള  ഉണക്ടോകുന്ന  ടടപപ്പുകേള  മക്ടോറനി
സക്ടോപനിചത്ത്  ജല  നഷ്ടന്ധം  ഒഴെനിവെക്ടോകക്ടോനക്ടോണത്ത്  പ്രധക്ടോനമക്ടോയന്ധം  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതത്ത്.   ജല
അകതക്ടോറനിറനിയടടെ  ജലവെനിതരണ  ശന്ധംഖല  ആയനിരകണകനിനത്ത്  കേനികലക്ടോമശറര്
വെദ്യക്ടോപനിച്ചു കേനിടെക്കുന്നതനിനക്ടോല് പഴെയ ടടപപ്പുകേടള സന്ധംബനനിച കൃതദ്യമക്ടോയ വെനിവെരന്ധം
കേണകക്ടോകക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുകേയനില. പഴെയ ടടപപ്പുകേള മക്ടോറന്നതു കൂടെക്ടോടത വെനിതരണ
ശന്ധംഖലയനില്  ഉണക്ടോകുന്ന  ലശക്കുകേള  അടെനിയന്തെരമക്ടോയനി  പരനിഹരനിചത്ത്  ജലനഷ്ടന്ധം
ഒഴെനിവെക്ടോക്കുന്നതനിനുളള നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവെരുന.
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 ടകേക്ടോലന്ധം ജനിലയനിടല കുടെനിടവെളള വെനിതരണപദ്ധതനി

158 (1970) ശശ  .   എന്ധം  .   മുകകേഷത്ത് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ജലവെനിഭവെ
വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  കേലടെയക്ടോറനിടല കേടെപുഴെ കസക്ടോതസ്സക്ടോയനി നടെപ്പെനിലക്ടോകനിവെരുന്ന കുടെനിടവെള്ള
വെനിതരണ പദ്ധതനിയനില് കേടെപുഴെയനില് ഇറനികഗഷന് വെകുപ്പെത്ത് നനിര്മ്മനികകണ റഗുകലറര്
കേന്ധം-ബനിഡ്ജനിടന  നനിര്മ്മക്ടോണ  നടെപടെനികേളനില്  കേക്ടോലതക്ടോമസന്ധം  കനരനിടുന്ന  കേക്ടോരദ്യന്ധം
ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  കേക്ടോലതക്ടോമസന്ധം  ഒഴെനിവെക്ടോകനി  നടെപടെനികേള  തസരനിതടപ്പെടുത്തുന്ന
തനിനുള്ള നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  കേടെപുഴെയനില്  കേനിണര്  നനിര്മ്മനികകണ  സലടത്ത  സന്ധംബനനിചത്ത്
ശക്ടോസക്ടോന്ധംകകേക്ടോട്ട  മുനനിസനിഫത്ത്  കകേക്ടോടെതനിയനില്  നനിലവെനിലുള്ള കകേസനിടന  ഇകപ്പെക്ടോഴെടത്ത
സനിതനി എന്തെക്ടോടണന്നത്ത് അറനിയനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) ഉണത്ത്. കേടെപുഴെ ടറഗുകലറര്-കേന്ധം-ബനിഡ്ജനിടന പുതുകനിയ നനിരകനുസരനിച്ചുളള
സനിവെനില് പക്ടോര്ട്ടനിടന എസനികമറത്ത് PRICE software -ല് തയക്ടോറക്ടോകനി വെരുന. 

(ബനി)  കേടെപുഴെയനില്  കേനിണര്  നനിര്മ്മക്ടോണ  സലടത്ത  സന്ധംബനനിചത്ത്  O.S.
No.81/2015  പ്രകേക്ടോരന്ധം ശശമതനി ശശകുമക്ടോരനി അമ്മ,  മക്ടോധവെവെനിലക്ടോസന്ധം ബന്ധംഗക്ടോവെത്ത്,  മക്ടോവൂര്
മുറനി, ഇഇൗസത്ത് കേലടെ ബഹമക്ടോനടപ്പെട്ട ശക്ടോസക്ടോന്ധംകകേക്ടോട്ട മുനനിസനിഫത്ത് മജനികസ്ട്രേറത്ത് കകേക്ടോടെതനിയനില്
ഒരു കകേസ്സത്ത് ഫയല് ടചയനിരുന.  ബഹമക്ടോനടപ്പെട്ട കകേക്ടോടെതനി IA No.418/2015, OS No.
81/2015-ല്  31-3-2016  തശയതനിയനിടല  ഉത്തരവെത്ത്  പ്രകേക്ടോരന്ധം  പ്രസ്തുത  സലടത്ത
നനിര്മ്മക്ടോണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നനിര്ത്തനിടവെയക്ടോന്  ഉത്തരവെക്ടോയനിട്ടുളളതക്ടോണത്ത്.   എന്നക്ടോല്
ഇഇൗ  കസ  ഉത്തരവെനിനത്ത്  എതനിടര  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനി  31-5-2016-ല്  ബഹമക്ടോനടപ്പെട്ട
കേരുനക്ടോഗപ്പെളളനി സബ്കകേക്ടോടെതനിയനില് അപ്പെശല് ഫയല് ടചയനിട്ടുണത്ത്.

ജലനനിധനി പദ്ധതനികേളനില് നനിനന്ധം കേണക്ഷന്

159  (1971) ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹശന്ധം :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനത്ത്
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

ജലനനിധനി  പദ്ധതനിയനില്  ഉളടപ്പെടുത്തനി  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തശകേരനിച  കുടെനിടവെള്ള
പദ്ധതനികേളനില്നനിനന്ധം,  കേനിണകറക്ടോ  കുടെനിടവെള്ളത്തനിനത്ത്  മറത്ത്  വെഴെനികേകളക്ടോ  ഇലക്ടോത്തവെര്കത്ത്
കേണക്ഷന്  നല്കേക്ടോന്  വെദ്യവെസയകണക്ടോ;  ഇത്തരന്ധം  അകപക്ഷകേള  ഗുണകഭക്ടോക്തൃ
സമനിതനികേള നനിരസനിക്കുന്നതത്ത് പ്രയക്ടോസന്ധം സൃഷ്ടനിക്കുന്നതക്ടോയനി സര്കക്ടോരനിടന ശദ്ധയനില്
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ടപട്ടനിട്ടുകണക്ടോ; വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

ഉണത്ത്.  ഗക്ടോമശണ  കമഖലയനില്  കുടെനിടവെളളക്ഷക്ടോമന്ധം  കനരനിടുന്ന  കമഖലയനില്
ഗുണകഭക്ടോക്തൃ സമനിതനികേള രൂപശകേരനിചത്ത്  കുടെനിടവെളളടമത്തനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷദ്യകത്തക്ടോടു
കൂടെനിയക്ടോണത്ത് ജലനനിധനി പദ്ധതനി ആസൂത്രണന്ധം ടചയനിട്ടുളളതത്ത്.  പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തശകേരനിചത്ത്
ജലനനിധനി  കുടെനിടവെളള  പദ്ധതനികേളനില്  പുതനിയ  അകപക്ഷകേള  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയത്ത്
പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേത  പരനികശക്ടോധനിചത്ത്  കേണക്ഷന്  നല്കുന്ന  കേക്ടോരദ്യത്തനില്  അതക്ടോതത്ത്
ഗുണകഭക്ടോക്തൃസമനിതനികേളകത്ത്  തശരുമക്ടോനടമടുകക്ടോനുളള  വെദ്യവെസ  സമനിതനി
നനിയമക്ടോവെലനിയനിലുണത്ത്.  എന്നക്ടോല് ചനില സമനിതനികേള അത്തരന്ധം അകപക്ഷകേള വെനിവെനിധ
കേക്ടോരണങ്ങളക്ടോല്  നനിരസനിക്കുന്നതക്ടോയനി  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.   അങ്ങടനയളള
പരക്ടോതനികേള  ലഭനിക്കുകമ്പക്ടോളത്തടന്ന  വെനിവെരന്ധം  പഞക്ടോയത്തത്ത്  ടസകട്ടറനിടയ
അറനിയനിക്കുകേയന്ധം  പരക്ടോതനി  പരനിഹരനികക്ടോന്  കവെണ  നടെപടെനികേള  സസശകേരനികക്ടോന്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയന്ധം ടചയക്ടോറുണത്ത്.   കൂടെക്ടോടത ജലനനിധനി രണക്ടോന്ധംഘട്ടത്തനില് കുടെനിടവെളള
പദ്ധതനിയടടെ  തുടെര്  നടെത്തനിപ്പുമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ട  പരക്ടോതനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനത്ത്
പഞക്ടോയത്തത്ത്  തലത്തനിലുന്ധം  പരക്ടോതനി  പരനിഹക്ടോര  കേമ്മനിറനികേള/ടസല്ലുകേളകത്ത്  രൂപന്ധം
നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.  അത്തരന്ധം കേമ്മനിറനികേള ജലനനിധനി ഒന്നക്ടോന്ധംഘട്ട പദ്ധതനികേളക്കുന്ധം കൂടെനി
ബക്ടോധകേമക്ടോക്കുന്നതനിനുളള നടെപടെനികേള സസശകേരനികക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

 റക്ടോന്നനി നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലത്തനിടല പദ്ധതനികേള

160  (1972) ശശ  .    രക്ടോജ  എബഹക്ടോന്ധം :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  റക്ടോന്നനി  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലത്തനിടല  ടകേക്ടോറനക്ടോടെത്ത്  -  അങ്ങക്ടോടെനി,
കകേക്ടോട്ടക്ടോങ്ങല്  -  ആനനികക്ടോടെത്ത്,  റക്ടോന്നനി  -  ടചറുകകേക്ടോല്,  നനിലയല്  -  സശതകത്തക്ടോടെത്ത്,
എഴുമറ്റൂര്  എന്നശ  പദ്ധതനികേളകത്ത്  ഓകരക്ടോന്നനിനുന്ധം  എത്ര  രൂപയടടെ  പദ്ധതനിയക്ടോണത്ത്
ഇകപ്പെക്ടോള തയക്ടോറക്ടോകനിയനിട്ടുളളതത്ത്; ഇതനില് അന്ധംഗശകേക്ടോരന്ധം ഏടതക്ടോടക പദ്ധതനികേളകത്ത്
ലഭനിചനിട്ടുണത്ത്;

(ബനി)  സന്ധംസക്ടോനതല  സമനിതനി  അന്ധംഗശകേരനിച  പദ്ധതനികേളനില്  ഇനനി
എടന്തെക്ടോടക  നടെപടെനികമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയക്ടോകനിയക്ടോലക്ടോണത്ത്  ടടെണറനികലകത്ത്
എത്തനികചരക്ടോനക്ടോകുകേ;  ഏടതക്ടോടക  പദ്ധതനികേളക്ടോണത്ത്  ഇനനി  ഉടെന്  തടന്ന  ടടെണര്
ടചയക്ടോനക്ടോവകേ;  ബക്ടോകനിയളളവെയടടെ  ടടെണര്  എന്നകത്തകത്ത്  ടചയക്ടോന്
കേഴെനിയടമന്നക്ടോണത്ത്  പ്രതശക്ഷനിക്കുന്നതത്ത്;  ഇതനിനക്ടോയനി  എടന്തെക്ടോടക  നടെപടെനികേളക്ടോണത്ത്
സസശകേരനികക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതത്ത് വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന്ധം

(എ)  റക്ടോന്നനി നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലത്തനിടല വെനിവെനിധ കുടെനിടവെളള പദ്ധതനികേളുടടെ
വെനിവെരന്ധം ചുവെടടെ കചര്ക്കുന:

പദ്ധതനി
അടെങ്കേല്
തുകേ(ലക്ഷന്ധം)

ഭരണക്ടോനുമതനി
ഉകണക്ടോ/ഇലകയക്ടോ

റക്ടോന്നനി-അങ്ങക്ടോടെനി-ടകേക്ടോറനക്ടോടെത്ത് 1150.00 ഉണത്ത്

മലപ്പെളളനി-ആനനികക്ടോടെത്ത്-
കകേക്ടോട്ടങ്ങല് (ഭക്ടോഗനികേന്ധം) 798.00 ഉണത്ത്

ടചറുകകേക്ടോല്-നക്ടോരങ്ങക്ടോനന്ധം-റക്ടോന്നനി
(ഭക്ടോഗനികേന്ധം) 1940.00 ഇല

സശതകത്തക്ടോടെത്ത്-നനിലയല് 909.00 ഉണത്ത്

എഴുമറ്റൂര് 591.00 ഉണത്ത്

(ബനി) 1.  റക്ടോന്നനി  -  അങ്ങക്ടോടെനി  -  ടകേക്ടോറനക്ടോടെത്ത് പദ്ധതനി :

ഇഇൗ  കുടെനിടവെളള  പദ്ധതനിയടടെ  ഒന്നക്ടോന്ധംഘട്ടത്തനിനത്ത്  1150  ലക്ഷന്ധം  രൂപയടടെ
ഭരണക്ടോനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.   ഇന് -കടെകത്ത്  കേനിണര്,  ജലശുദ്ധശകേരണശക്ടോല,  
കറക്ടോ  വെക്ടോട്ടര്  പമ്പനിന്ധംഗത്ത്  ടമയനിന്  എന്നശ  ഘടെകേങ്ങളക്ടോണത്ത്  ഒന്നക്ടോന്ധംഘട്ടത്തനില്
ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  ജല ശുദ്ധശകേരണശക്ടോല പണനിയക്ടോന് പഞക്ടോയത്തത്ത് സലന്ധം
ഏടറടുത്തത്ത് നലക്ടോത്തതനിനക്ടോല് പണനികേള ആരന്ധംഭനികക്ടോന് കേഴെനിഞനിട്ടനില.  പദ്ധതനിയടടെ
രണക്ടോന്ധംഘട്ടത്തനിടന  ഇന്ടവെസനികഗഷന്  കജക്ടോലനികേളുന്ധം   സര്കവകജക്ടോലനികേളുന്ധം
പൂര്ത്തശകേരനിച്ചു.  ഒന്നക്ടോന്ധംഘട്ടത്തനിടന  പണനികേള  ആരന്ധംഭനികക്ടോത്തതനിനക്ടോല്  രണക്ടോന്ധം
ഘട്ടത്തനിടന ഡനി.ഇ.ആര്. തയക്ടോറക്ടോകനിയനിട്ടനില. 

2. മലപ്പെളളനി  -  ആനനികക്ടോടെത്ത്  -  കകേക്ടോട്ടങ്ങല്   (  ഭക്ടോഗനികേന്ധം  )

മലപ്പെളളനി-ആനനികക്ടോടെത്ത്-കകേക്ടോട്ടങ്ങല്  ശുദ്ധജല  വെനിതരണ  പദ്ധതനിയടടെ
ഒന്നക്ടോന്ധംഘട്ടത്തനിനത്ത് 798 ലക്ഷന്ധം രൂപയടടെ ഭരണക്ടോനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.  ഇന്കടെകത്ത്
കേനിണര്,  ജല  ശുദ്ധശകേരണശക്ടോല  എന്നശ  ഘടെകേങ്ങളക്ടോണത്ത്  ഒന്നക്ടോന്ധംഘട്ടത്തനില്
ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതത്ത്.   ഇവെയടടെ  പണനികേള  പുകരക്ടോഗമനിക്കുന.   പ്രസ്തുത
പദ്ധതനിയടടെ രണക്ടോന്ധംഘട്ടത്തനിടന സര്കവകജക്ടോലനികേള പൂര്ത്തനിയക്ടോകനി.  ഡനി.ഇ.ആര്.
തയക്ടോറക്ടോകനി വെരുന.  രണക്ടോന്ധംഘട്ടത്തനില് കറക്ടോ  വെക്ടോട്ടര് പമ്പനിന്ധംഗത്ത്  ടമയനിന്,  കനിയര്
വെക്ടോട്ടര്  ടമയനിനുകേള,  ജല  സന്ധംഭരണനികേള,  പമ്പത്ത്  ടസറകേള  എന്നനിവെയക്ടോണത്ത്
ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതത്ത്.  പദ്ധതനിയടടെ വെനിതരണശന്ധംഖല മൂന്നക്ടോന്ധംഘട്ടമക്ടോയനിട്ടക്ടോണത്ത്
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വെനിഭക്ടോവെനന്ധം ടചയനിട്ടുളളതത്ത്.

3. ടചറുകകേക്ടോല്  -  നക്ടോരങ്ങക്ടോനന്ധം  -  റക്ടോന്നനി   (  ഭക്ടോഗനികേന്ധം  ) :

പ്രസ്തുത പദ്ധതനിയടടെ ഒന്നക്ടോന്ധംഘട്ടത്തനിനത്ത് 1940 ലക്ഷന്ധം രൂപയടടെ ഡനി.ഇ.ആര്.
തയക്ടോറക്ടോകനിയനിട്ടുണത്ത്.  ഫണനിടന  ലഭദ്യതയനുസരനിചത്ത്  പദ്ധതനി  നടെപ്പെക്ടോകക്ടോന്
കേഴെനിയന്നതക്ടോണത്ത്.

4. സശതകത്തക്ടോടെത്ത്  -  നനിലയല് :

സശതകത്തക്ടോടെത്ത്-നനിലയല് ശുദ്ധജല വെനിതരണപദ്ധതനിയടടെ  ഒന്നക്ടോന്ധംഘട്ടത്തനിനത്ത്
909  ലക്ഷന്ധം  രൂപയടടെ  ഭരണക്ടോനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.  ഒന്നക്ടോന്ധംഘട്ടത്തനില്
ജലശുദ്ധശകേരണശക്ടോല,  ഇന്കടെകത്ത്  കേനിണര്  എന്നശ  ഘടെകേങ്ങളക്ടോണത്ത്
ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുളളതത്ത്.   ഇവെയടടെ  ടടെണര്  നടെപടെനികേള  പൂര്ത്തനിയക്ടോകനി.   വെര്കത്ത്
ഓര്ഡര് നലനിയനിട്ടുണത്ത്. പക്ടോപ്പെളളനി, നനിലയല് കമഖലകേളനികലക്കുളള ജല സന്ധംഭരണനികേളുന്ധം
കനിയര്  വെക്ടോട്ടര്  ടമയനിനുകേളുന്ധം  പമ്പത്ത്  ടസറകേളുന്ധം  ഉളടപ്പെടുത്തനിടകക്ടോണ്ടുളള
രണക്ടോന്ധംഘട്ടത്തനിടന ഡനി.ഇ.ആര്. തയക്ടോറക്ടോകനി വെരുന .

5. എഴുമറ്റൂര്

എഴുമറ്റൂര്  ശുദ്ധജലവെനിതരണ  പദ്ധതനിയടടെ  ഒന്നക്ടോന്ധംഘട്ടത്തനിനത്ത്  591  ലക്ഷന്ധം
രൂപയടടെ ഭരണക്ടോനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്. 2.5  എന്ധം.എല്.ഡനി.  ജല ശുദ്ധശകേരണശക്ടോല,
കറക്ടോ  വെക്ടോട്ടര്  പമ്പനിന്ധംഗത്ത്  ടമയനിന്,  ജലസന്ധംഭരണനി,  എന്നനിവെയക്ടോണത്ത്  ഒന്നക്ടോന്ധം  ഘട്ടത്തനില്
ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുളളതത്ത്.  കറക്ടോ  വെക്ടോട്ടര്  പമ്പനിന്ധംഗത്ത്  ടമയനിനനിടന പണനി  പൂര്ത്തനിയക്ടോകനി.
കശഷനി  കുറഞ ജല ശുദ്ധശകേരണശക്ടോല ആയതനിനക്ടോല്  രണ്ടുപ്രക്ടോവെശദ്യന്ധം  ടടെണര്
ടചയനിട്ടുന്ധം ജലശുദ്ധശകേരണശക്ടോലയടടെ പണനിയടടെ ടടെണറനില് ആരുന്ധം പടങ്കേടുത്തനില.
നനിലവെനില്  എഴുമറ്റൂര്  പഞക്ടോയത്തനിടനക്കൂടെനി  ഉളടപ്പെടുത്തനി  പുറമറന്ധം,  കേല്ലൂപ്പെക്ടോറ,
എഴുമറ്റൂര്,  കുന്നന്തെക്ടോനന്ധം  എന്നശ  പഞക്ടോയത്തുകേളക്കുള്ള  77.40  കകേക്ടോടെനി  രൂപ
മതനിപ്പുടചലവളള ബൃഹത്തക്ടോയ കുടെനിടവെളള പദ്ധതനിയടടെ ഡനി.പനി.ആര്. കകേരള വെക്ടോട്ടര്
അകതക്ടോറനിറനി  തയക്ടോറക്ടോകനിയനിട്ടുണത്ത്.   ഇതനില് ഉത്പക്ടോദകേ ഘടെകേങ്ങളുടടെ തുകേ  37.4
കകേക്ടോടെനി  രൂപ  നബക്ടോര്ഡനിടന  ധനസഹക്ടോയന്ധം  ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  സര്കക്ടോര്
പരനികശക്ടോധനിച്ചുവെരുന.  

 ഗക്ടോമശണ കുടെനിടവെളള പദ്ധതനി

161  (1973) ശശ  .    പനി  .    ടകേ  .    ശശനി :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  കേഴെനിഞ  അ  ഞ്ചു  വെര്ഷങ്ങളക്ടോയനി  ഗക്ടോമശണ  കുടെനിടവെളള  പദ്ധതനി



അനുബനന്ധം 258

നടെത്തനിപ്പുകേളകത്ത്  ലഭനിക്കുന്ന  കകേന്ദ്രവെനിഹനിതന്ധം,  ഇതനില്  വെന്നനിട്ടുളള  കുറവെത്ത്,
സന്ധംസക്ടോന വെനിഹനിതന്ധം , ലഭനിച തുകേ എന്നനിവെ എത്രടയന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി  നനിര്മ്മക്ടോണങ്ങളകക്ടോയനി  കേഴെനിഞ  അഞ്ചു
വെര്ഷകക്ടോലയളവെനില് ആവെശദ്യമക്ടോയനിരുന്ന ഭൂമനി, ലഭനിച ഭൂമനി, ഭൂമനി ലഭനികക്ടോത്തതുമൂലന്ധം
നടെപ്പെനിലക്ടോകക്ടോത്ത പദ്ധതനികേള എന്നനിവെ സന്ധംബനനിച ജനില തനിരനിച്ചുളള വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം
ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഭൂമനി  ലഭനികക്ടോത്തതുമൂലന്ധം,  പക്ടോലകക്ടോടെത്ത്  ജനിലയനിലുന്ധം  ടഷക്ടോര്ണ്ണൂര്
മണ്ഡലത്തനിലുന്ധം  നടെപ്പെക്ടോകക്ടോന്  കേഴെനിയക്ടോത്ത  പദ്ധതനികേള  ഏടതലക്ടോടമന
വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിചത്ത്  ഇത്തരന്ധം  നനിര്മ്മക്ടോണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
സമയബനനിതമക്ടോയനി  പൂര്ത്തനിയക്ടോകക്ടോനുന്ധം  മണ്ഡലങ്ങളനിടല  സക്ടോമക്ടോജനികേരുടടെ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കൂടെനി  കേണകനിടലടുത്തത്ത്  കുടെനിടവെളള  പദ്ധതനികേള  യഥക്ടോസമയന്ധം
നടെപ്പെനിലക്ടോകക്ടോനുന്ധം എന്തു നടെപടെനികേള സസശകേരനിയന്ധം എന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) ഇതുസന്ധംബനനിച വെനിവെരന്ധം അനുബനമക്ടോയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  പദ്ധതനി നനിര്മ്മക്ടോണങ്ങളകക്ടോയനി കേഴെനിഞ അഞ്ചു വെര്ഷകക്ടോലയളവെനില്
ആവെശദ്യമക്ടോയനിരുന്ന  ഭൂമനി,  ലഭനിച  ഭൂമനി  എന്നനിവെയടടെ  വെനിശദവെനിവെരന്ധം
അനുബനമക്ടോയന്ധം,  ഭൂമനി  ലഭനികക്ടോത്തതുമൂലന്ധം  നടെപ്പെനിലക്ടോകക്ടോത്ത  പദ്ധതനികേള
സന്ധംബനനിച ജനില തനിരനിച്ചുളള വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം അനുബനമക്ടോയന്ധം കചര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(സനി) അട്ടപ്പെക്ടോടെനി  കമഖലയനിടല  അഗളനി-പുതൂര്-കഷക്ടോളയൂര്  കുടെനിടവെളള
പദ്ധതനിയടടെ  ഒന്നക്ടോന്ധംഘട്ടത്തനിടല  ശുദ്ധശകേരണശക്ടോല,  ബൂസര് പമ്പനിന്ധംഗത്ത്  കസഷന്,
(2)  ത്രനികടെശരനി-ടചര്പ്പുളകശരനി-അനങ്ങനടെനി-ചളവെറ  പദ്ധതനിയടടെ  ഒന്നക്ടോന്ധംഘട്ടന്ധം
എന്നശ പദ്ധതനികേള നടെപ്പെക്ടോകക്ടോന് കേഴെനിഞനിട്ടനില.

(ഡനി)  സലന്ധം ഏടറടുക്കുന്നതനിനുന്ധം കറക്ടോഡത്ത് കേട്ടനിന്ധംഗത്ത്, ടറയനില്കവെ കകക്ടോസനിന്ധംഗത്ത്
മുതലക്ടോയവെയളള  അനുമതനി  ഉളടപ്പെടടെയളള  തടെസ്സങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുന്ധം
അവെകലക്ടോകേനകയക്ടോഗങ്ങളകൂടെനി  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുടടെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളകൂടെനി
കേണകനിടലടുത്തത്ത്  പദ്ധതനി  നനിര്വഹണന്ധം  നടെത്തുന്നതനിനുളള  നടെപടെനികേള  കകേരള
വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനി സസശകേരനിച്ചുവെരുന.

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്.
* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്.
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 കകേക്ടോളനികഫക്ടോന്ധം ബക്ടോകശരനിയ

162 (1974)  ശശ  .   മുലകര രതക്ടോകേരന്  :

 ശശ  .   ആര്  .   രക്ടോമചന്ദ്രന്  :

 ശശ  .   ഇ  .   ടകേ  .   വെനിജയന്  :

 ശശ  .    എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോന്ധം : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോനടത്ത  നദനികേളനിലുന്ധം,  ജലസന്ധംഭരണനികേളനിലുന്ധം  കകേക്ടോളനികഫക്ടോന്ധം
ബക്ടോകശരനിയയടടെ അളവെത്ത് വെര്ദ്ധനിച്ചുവെരുന്നതത്ത് ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) സന്ധംസക്ടോനടത്ത ഭൂരനിഭക്ടോഗന്ധം കേനിണറുകേളനിലുന്ധം കകേക്ടോളനികഫക്ടോന്ധം ബക്ടോകശരനിയയടടെ
സക്ടോന്നനിദ്ധദ്യന്ധം  കേക്ടോണുന്നതക്ടോയനി  പഠന  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്  സര്കക്ടോരനിനത്ത്  ലഭനിചനിട്ടുകണക്ടോ;
ഉടണങ്കേനില് വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  കുടെനിടവെളളത്തനില്  കകേക്ടോളനികഫക്ടോന്ധം  ബക്ടോകശരനിയ  അടെങ്ങനിയനിട്ടനില
എനറപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്  എടന്തെക്ടോടക  നടെപടെനികേളക്ടോണത്ത്  സസശകേരനിക്കുന്നടതന്നത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി) കകേരള വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനിയനിടല കേസക്ടോളനിറനി കേണ്കടക്ടോള വെനിഭക്ടോഗത്തനിടല
ഉകദദ്യക്ടോഗസര്  സന്ധംസക്ടോനടത്ത  വെനിവെനിധ  പഞക്ടോയത്തുകേളനിടല  കേനിണറുകേള,  ടെബബത്ത്
ടവെല്ലുകേള,  നദനികേള  എന്നനിവെയനില്  നനിനന്ധം  സക്ടോമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചത്ത്  അവെയടടെ
ഗുണനനിലവെക്ടോരന്ധം  പരനികശക്ടോധനിചത്ത്  പരനികശക്ടോധനക്ടോഫലന്ധം  IMIS  ടവെബ്ടടസറനില്
പ്രസനിദ്ധടപ്പെടുത്തനി വെരുനണത്ത്.  (www.indiawater.gov.in)  ടെനി പരനികശക്ടോധനയനില്
ചനില  സക്ടോമ്പനിളുകേളനില്  കകേക്ടോളശകഫക്ടോന്ധം  ബക്ടോകശരനിയയടടെ  സക്ടോന്നനിദ്ധദ്യന്ധം
ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.

(സനി)  കകേരള  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനി  നദനികേളനിലുന്ധം  ജലസന്ധംഭരണനികേളനിലുന്ധം
നനിനളള  ജലന്ധം  ശുദ്ധശകേരണശക്ടോലകേളനില്  അണു  നശശകേരണന്ധം  ഉളടപ്പെടടെയളള
പ്രകനിയ  കേളനിലൂടടെ  ശുദ്ധശകേരനിചത്ത്  ലക്ടോബുകേളനില്  ഗുണനനിലവെക്ടോരന്ധം  പരനികശക്ടോധനിചത്ത്
ഉറപ്പുവെരുത്തനിയ കശഷമക്ടോണത്ത് വെനിതരണത്തനിനക്ടോയനി നല്കുന്നതത്ത്.  ശുദ്ധശകേരണശക്ടോല
ഇലക്ടോത്ത  ശുദ്ധജലവെനിതരണ  പദ്ധതനികേളനില്  നനിനന്ധം  വെനിതരണന്ധം  ടചയ്യുന്ന  ജലന്ധം



അനുബനന്ധം 260

ബശചനിങ്ങത്ത്  പഇൗഡര്  ഉപകയക്ടോഗനിചത്ത്  അണു  നശശകേരണന്ധം  നടെത്തനിയ  കശഷമക്ടോണത്ത്
വെനിതരണത്തനിനക്ടോയനി  നല്കുന്നതത്ത്.   കൂടെക്ടോടത  കകേരള  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനിയടടെ
കേസക്ടോളനിറനി  കേണ്കടക്ടോള  വെനിഭക്ടോഗന്ധം  നനിശനിത  ഇടെകവെളകേളനില്  വെനിതരണത്തനിനുളള
ജലത്തനിടന സക്ടോമ്പനിളുകേള കശഖരനിചത്ത് ഗുണനനിലവെക്ടോരന്ധം ഉറപ്പു വെരുത്തുന.

  നഗരൂര്-കേരവെക്ടോരന്ധം-പുളനിമക്ടോത്തത്ത് സമഗകുടെനിടവെളള പദ്ധതനി

163 (1975) ശശ  .   ബനി  .   സതദ്യന് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ജലവെനിഭവെ
വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  നഗരൂര്,  കേരവെക്ടോരന്ധം,  പുളനിമക്ടോത്തത്ത് ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളകത്ത് ഒരു സമഗ
കുടെനിടവെള്ള  പദ്ധതനിയക്ടോയനി  എസനികമറത്ത്  തയക്ടോറക്ടോകനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  ഈ  പദ്ധതനിടയ
സന്ധംബനനിച വെനിശദവെനിവെരന്ധം ലഭദ്യമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇതത്ത്  സന്ധംബനനിച  ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല്  കകേരള  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനി
ഗവെണ്ടമനനിനത്ത് സമര്പ്പെനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  എസനികമറത്ത്  തുകേ  എത്രയക്ടോടണനന്ധം  ഫയല്  ഗവെണ്ടമനനികലകത്ത്
അയയന്നതനിനത്ത് തടെസ്സന്ധം എന്തെക്ടോടണനന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  രൂക്ഷമക്ടോയ കുടെനിടവെള്ളക്ഷക്ടോമന്ധം കനരനിടുന്നതുന്ധം ഒരു സമഗ കുടെനിടവെള്ള പദ്ധതനി
കപക്ടോലുമനിലക്ടോത്തതുമക്ടോയ  ഈ  പഞക്ടോയത്തുകേളനില്  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനില്
വെരുത്തുന്നതനിനത്ത് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) ഉണത്ത്,  പുളനിമക്ടോത്തത്ത്,  നഗരൂര്,  കേരവെക്ടോരന്ധം  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളകത്ത്  കവെണനി
59.30  കകേക്ടോടെനിരൂപ (എസത്ത്.ഒ.  ആര്.-2012)  മതനിപ്പെത്ത് ടചലവെത്ത് പ്രതശക്ഷനിക്കുന്ന ഒരു സമഗ
കുടെനിടവെളള  പദ്ധതനിയടടെ  എഞനിനശയറനിന്ധംഗത്ത്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്  കകേരള  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനി
തയക്ടോറക്ടോകനിയനിട്ടുണത്ത്.  ഇതനില്, കേനിണര് ശുദ്ധശകേരണശക്ടോല, കറക്ടോ വെക്ടോട്ടര് പമ്പനിന്ധംഗത്ത് ടമയനിന്,
പമ്പത്ത്  ടസറകേള,  കനിയര്  വെക്ടോട്ടര്  പമ്പനിന്ധംഗത്ത്  ടമയനിന്,  ജലസന്ധംഭരണനികേള  എന്നനിവെ
ഉളടപ്പെടുന.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  എസനികമറത്ത്  തുകേ  59.30  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണത്ത്  (എസത്ത്.ഒ.ആര്.-2012)  ഇഇൗ
എസനികമറത്ത്  ഡനി.എസത്ത്.ആര്.  2014  (ഡല്ഹനി  ടഷഡബള  ഓഫത്ത്  കററത്ത്സത്ത്  2014)
അനുസരനിചത്ത് പുതുക്കുന്നതനിനുളള നടെപടെനി കകേരള വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനി സസശകേരനിച്ചുവെരുന.

(ഡനി)  നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവെരുന.
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  അന്തെമണ് കേടെവെനില് സക്ടോപനിച കുടെനിടവെളള പദ്ധതനി

164 (1976) ശശമതനി പനി  .    അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) ടകേക്ടോട്ടക്ടോരകര നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലത്തനില്ടപ്പെടുന്ന അന്തെമണ് കേടെവെനില്
(കേലടെയക്ടോറനിടനഭക്ടോഗന്ധം)സക്ടോപനിച  കുടെനിടവെള്ള  പദ്ധതനിയനില്  പൂര്ത്തശകേരനിച
പ്രവൃത്തനികേളുടടെ വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള ടവെളനിടപ്പെടുത്തുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളകത്ത്  കവെണനി  എത്ര  തുകേ  ടചലവെഴെനിചനിട്ടുടണന്നത്ത്
വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  പദ്ധതനിയനിടല  പ്രവൃത്തനികേള  നനിലചനിട്ടത്ത്  എത്ര  നക്ടോളക്ടോടയനന്ധം  അതനിനു
കേക്ടോരണടമന്തെക്ടോടണനന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  അവെകശഷനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയക്ടോകനി  പദ്ധതനി  യക്ടോഥക്ടോര്തദ്യ
മക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത് എടന്തെലക്ടോന്ധം നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുടമന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) ടകേക്ടോട്ടക്ടോരകര  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലത്തനില്ടപ്പെടുന്ന  ടടമലന്ധം  ഗക്ടോമപഞക്ടോയ
ത്തനിടല  1,2,3  വെക്ടോര്ഡകേളനികലയത്ത്  ജലവെനിതരണന്ധം  നടെത്തുന്നതനിനക്ടോയനി
എന്.സനി.പനി.സനി.-യനില്  ഉളടപ്പെടുത്തനി  23-3-2004-ല്  58  ലക്ഷന്ധം  രൂപയത്ത്
ഭരണക്ടോനുമതനി  ലഭനിച  അന്തെമണ്  വെക്ടോട്ടര്  സടടപ  സശന്ധം  മൂന്നത്ത്  ഘട്ടങ്ങളനിലക്ടോയക്ടോണത്ത്
വെനിഭക്ടോവെനന്ധം ടചയതത്ത്.  ഒന്നക്ടോന്ധംഘട്ടത്തനില് കേനിണറനിടന നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം പൂര്ത്തശകേരനിച്ചു.
രണക്ടോന്ധംഘട്ടത്തനില്  765  മശറര്  നശളത്തനില്  150  എന്ധം.എന്ധം.  ഡനി.ടഎ  പമ്പനിന്ധംഗത്ത്
ടമയനിനുന്ധം അന്തെമണ് ജന്ധംഗ്ഷന് മുതല്  ഒഴുകുപക്ടോറ ജന്ധംഗ്ഷന് വെടര  9222  മശറര്
നശളത്തനില് വെനിതരണ ടടലനുകേളുകടെയന്ധം പണനി പൂര്ത്തനിയക്ടോകനി.  മൂന്നക്ടോന്ധംഘട്ടത്തനില്
20 എചത്ത്.പനി. കേനിര്കലക്ടോസര് പമ്പത്ത്ടസറത്ത് സടടപ ടചയനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി) കേനിണറനിനുന്ധം ഭൂതലസന്ധംഭരണനിക്കുമക്ടോയനി  3,74,607  രൂപയന്ധം പമ്പനിന്ധംഗത്ത്
ടമയനിനുന്ധം  വെനിതരണ  ടടലനുകേളക്കുമക്ടോയനി  35,93,468  രൂപയന്ധം  പമ്പത്ത്  ടസറനിനത്ത്
3,63,500 രൂപയന്ധം ഉളടപ്പെടടെ ആടകേ 43,31,575 രൂപ ടചലവെഴെനിചനിട്ടുണത്ത്.

(സനി&ഡനി)  ഇഇൗ  പദ്ധതനിയടടെ  കേനിണറനികനയന്ധം  പമ്പത്ത്  ഹഇൗസനികനയന്ധം
നനിര്മ്മക്ടോണ ഘട്ടത്തനില് കേരക്ടോറുകേക്ടോരനുന്ധം കകേരള വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനിയമക്ടോയനി തര്കന്ധം
ഉണക്ടോകുകേയന്ധം തുടെര്ന്നത്ത് 3/2008-ല് ഇഇൗ പദ്ധതനി നനിലച്ചു കപക്ടോയനിട്ടുളളതുമക്ടോണത്ത്.  
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ഇഇൗ പദ്ധതനിയടടെ അവെകശഷനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളക്ടോയ പമ്പത്ത്  ഹഇൗസത്ത്,  വെക്ടോട്ടര്
ടെക്ടോങ്കേത്ത് എന്നനിവെയടടെ നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം, പമ്പത്ത് ഹഇൗസനികലയന്ധം മറമുളള ടടവെദത്യുതശകേരണന്ധം,
ടടപപ്പുകേളുടടെ  കൂട്ടനികയക്ടോജനിപ്പെനികല്  എന്നനിവെ  പൂര്ത്തനിയക്ടോകകണതുണത്ത്.  ഇവെയളള
എസനികമറത്ത്  കകേരള വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനി  തയക്ടോറക്ടോകനിവെരുന.  കൂടെക്ടോടത,  നനിലവെനില്
സക്ടോപനിച ടടപപ്പെത്ത്  ടടലനുകേള ഉപകയക്ടോഗകയക്ടോഗദ്യമക്ടോകണക്ടോ എനന്ധം പരനികശക്ടോധനിച്ചു
വെരുന.

 ജപ്പെക്ടോന് കുടെനിടവെളള പദ്ധതനി

165 (1977) ശശ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫത്ത് : 
ശശ  .   അടൂര് പ്രകേക്ടോശത്ത് : 
ശശ  .   ടകേ  .   എസത്ത്  .   ശബരശനക്ടോഥന്   : 
ശശ  .     എന്ധം  .    വെനിന്ടസനത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  ജപ്പെക്ടോന്  കുടെനിടവെളള  പദ്ധതനി  നടെപ്പെക്ടോകനി  വെരുനകണക്ടോ;
വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  എടന്തെലക്ടോന്ധം  ധനസഹക്ടോയമക്ടോണത്ത്  ഈ  പദ്ധതനികത്ത്  ലഭനിക്കുന്നതത്ത്;
വെനിവെരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  എവെനിടടെടയക്ടോടകയക്ടോണത്ത്  ഈ  പദ്ധതനി  നടെപ്പെക്ടോകനി
വെരുന്നതത്ത്; വെനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  എത്ര  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണത്ത്  ഈ  പദ്ധതനിയടടെ  ടചലവെനിനത്ത്  കവെണനി
വെരുന്നതത്ത് എന്നറനിയനികക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  ഉണത്ത്,  കകേരള വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനി നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്ന കകേരള വെക്ടോട്ടര് സടടപ
കപ്രക്ടോജകനില്  ജപ്പെക്ടോന്  കുടെനിടവെളള  പദ്ധതനി  തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം,  മശനക്ടോടെത്ത്,  കചര്ത്തല,
കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത്,  പട്ടുവെന്ധം  എന്നശ  പദ്ധതനികേള  ഉളടപ്പെടുന.   കമല്  പദ്ധതനികേളനില്
ഇന്കടെകത്ത് കേനിണര്, ജലശുദ്ധശകേരണശക്ടോല, ടക്ടോന്സനിഷന് ടമയനിന്, വെനിതരണ ശന്ധംഖല,
ജലസന്ധംഭരണനികേള  എന്നനിവെ  ഉളടപ്പെടുന.   ഇതനില്  കചര്ത്തല,  പട്ടുവെന്ധം  എന്നശ
പദ്ധതനികേള  വെനിഭക്ടോവെനന്ധം  ടചയ  രൂപത്തനില്  പൂര്ണമക്ടോയന്ധം  തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം,  മശനക്ടോടെത്ത്,
കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത് പദ്ധതനികേള ഭക്ടോഗശകേമക്ടോയന്ധം കേമ്മശഷന് ടചയ്തു.

(ബനി) ജപ്പെക്ടോന് ഇനര്നക്ടോഷണല് കകേക്ടോ-ഓപ്പെകറഷന് ഏജന്സനിയടടെ ധനസഹക്ടോയ
കത്തക്ടോടടെയക്ടോണത്ത്  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയതത്ത്.   കലക്ടോണ്  കേക്ടോലക്ടോവെധനി  2015  ജൂടടല
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മക്ടോസത്തനില്  അവെസക്ടോനനിച്ചു.   കശഷനിക്കുന്ന  കജക്ടോലനികേള  സന്ധംസക്ടോന  സര്കക്ടോര്
ഫണ്ടുപകയക്ടോഗനിചക്ടോണത്ത് നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതത്ത്.

(സനി) തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം,  കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത്  എന്നശ  നഗരങ്ങളക്കുന്ധം  പ്രക്ടോന്തെ
പ്രകദശങ്ങളക്കുന്ധം   കവെണനിയളള  ശുദ്ധജലവെനിതരണ  വെനിപുലശകേരണ  പദ്ധതനികേള,
ടകേക്ടോലന്ധം  ജനിലയനിടല  മശനക്ടോടെനിനുന്ധം  സമശപ  പഞക്ടോയത്തുകേളക്കുമുളള  സമഗ
ശുദ്ധജലവെനിതരണ  പദ്ധതനി,  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനിടല  കചര്ത്തല  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനിക്കുന്ധം
സമശപ  പഞക്ടോയത്തുകേളക്കുമുളള  സമഗ  ശുദ്ധജലവെനിതരണ  പദ്ധതനി,  കേണ്ണൂര്
ജനിലയനിടല  പട്ടുവെത്തനിനുന്ധം  സമശപ  പഞക്ടോയത്തുകേളക്കുമക്ടോയളള  സമഗ
ശുദ്ധജലവെനിതരണ പദ്ധതനി എന്നശ 5 പദ്ധതനികേളക്ടോണത്ത് ജപ്പെക്ടോന് കുടെനിടവെളള പദ്ധതനിയനില്
ഉളടപ്പെടുന്നതത്ത്.

തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം പദ്ധതനി  :

പഴെയ  വെനിഴെനിഞന്ധം,  കേഴെക്കൂട്ടന്ധം  പഞക്ടോയത്തത്ത്  പ്രകദശങ്ങള  ഒഴെനിടകേയളള
തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം  നഗരത്തനില്  ജപ്പെക്ടോന്  കുടെനിടവെളള  പദ്ധതനിയനില്  നനിനന്ധം  ശുദ്ധജലന്ധം
ലഭനിക്കുന.  പഴെയകനമന്ധം,  തനിരുവെലന്ധം എന്നശ പഞക്ടോയത്തു പ്രകദശങ്ങളനില് വെനിതരണ
ശന്ധംഖല  ജനറന്ധം  പദ്ധതനി  മുകഖനയക്ടോണത്ത്  നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയനിട്ടുളളതത്ത്.   എന്നക്ടോല്  ജലന്ധം
ജപ്പെക്ടോന് പദ്ധതനിയനില് നനിനമക്ടോണത്ത് ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതത്ത്.

ടകേക്ടോലന്ധം ജനിലയനിടല മശനക്ടോടെത്ത് പദ്ധതനി  :

ഇഇൗ പദ്ധതനിയനില് പരവൂര് മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനിയന്ധം കേരവെക്ടോളൂര്, അഞല്, ഇടെമുളയല്,
ചക്ടോത്തന്നൂര്,  ഉമ്മന്നൂര്,  ഇളമക്ടോടെത്ത്,  പൂയപ്പെള്ളനി,  ടവെളനിയന്ധം,  ടനടുമ്പന,  ആദനിചനല്ലൂര്,
ചനിറകര, പൂതക്കുളന്ധം, മയനക്ടോടെത്ത്, എന്നശ പഞക്ടോയത്തുകേളുന്ധം ഉളടപ്പെടുന.

ആലപ്പുഴെ ജനിലയനിടല കചര്ത്തല പദ്ധതനി:

ഇഇൗ പദ്ധതനിയനില് കചര്ത്തല മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനിയന്ധം, കചര്ത്തല ടതകത്ത്, പള്ളനിപ്പുറന്ധം,
പക്ടോണക്ടോവെള്ളനി,  കതകക്ടോട്ടുകശരനി,  അരൂക്കുറനി,  ടപരുമ്പളന്ധം,  അരൂര്,  എഴുപുന്ന,
കുത്തനിയകതക്ടോടെത്ത്,  തുറവൂര്,  പട്ടണകക്ടോടെത്ത്,  വെയലക്ടോര്,  കേടെകേരപ്പെള്ളനി,  കകേക്ടോടെന്ധംതുരുത്തത്ത്,
തണശര്മുകന്ധം,  മുഹമ്മ,  കേഞനിക്കുഴെനി,  മക്ടോരക്ടോരനിക്കുളന്ധം(വെടെകത്ത്)  പഞക്ടോയത്തുകേളുന്ധം
ഉളടപ്പെടുന.

കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത് പദ്ധതനി :

ഇഇൗ  പദ്ധതനിയനില്  കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുന്ധം  ബക്ടോലുകശരനി,  കചളന്നൂര്,
ഏലത്തൂര്,  തലക്കുളത്തൂര്,  നന്മണ,  കേക്ടോക്കൂര്,  കബപ്പൂര്,  ടചറുവെന്നൂര്,  ഒളവെണ,  കേടെലുണനി,
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കേകകക്ടോടെനി,  നരനിക്കുനനി,  കുന്ദേമന്ധംഗലന്ധം,  ടപരുവെയല്,  കുറുവെട്ടൂര്,  ടപരുമണ  എന്നശ
പഞക്ടോയത്തുകേളനിലുന്ധം ടവെളളന്ധം നല്കുന്നതനിനുളള പണനികേള പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവെരുന.

കേണ്ണൂര് ജനിലയനിടല പട്ടുവെന്ധം പദ്ധതനി :

ഇഇൗ പദ്ധതനിയനില് തളനിപ്പെറമ്പത്ത്  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനിയന്ധം,  ചപ്പെക്ടോരപ്പെടെവെത്ത്,  കേടെന്നപ്പെളളനി,
പരനിയക്ടോരന്ധം,  കുറുമക്ടോത്തൂര്,  പട്ടുവെന്ധം,  കേലദ്യക്ടോകശരനി,  പക്ടോപ്പെനിനനികശരനി,  ടചറുകുന്നത്ത്,  കേണപുരന്ധം,
മക്ടോട്ടൂല്, എകഴെക്ടോന്ധം, പക്ടോണപ്പുഴെ പഞക്ടോയത്തുകേളുന്ധം ഉളടപ്പെടുന.

(ഡനി)  പദ്ധതനിയടടെ അന്ധംഗശകൃത മതനിപ്പെത്ത് ടചലവെത്ത് 2987.40 കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോണത്ത്.

 ജപ്പെക്ടോന്കുടെനിടവെളള പദ്ധതനി

166  (1978) ശശ  .    സനി  .    ദനിവെക്ടോകേരന്  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) ടനടുമങ്ങക്ടോടെത്ത് നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലത്തനില് ഏടതക്ടോടക സലങ്ങളനിലക്ടോണത്ത്
ജപ്പെക്ടോന്  കുടെനിടവെള്ള  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  കുടെനിടവെള്ളന്ധം  വെനിതരണന്ധം  ടചയ്യുന്നടതന്നത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഈ  പദ്ധതനി  കൂടുതല്  പ്രകദശങ്ങളനികലകത്ത്  വെദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്ന  കേക്ടോരദ്യന്ധം
പരനിഗണനയനിലുകണക്ടോടയന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ&ബനി)  ടനടുമങ്ങക്ടോടെത്ത്  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലത്തനില്  ജപ്പെക്ടോന്  കുടെനിടവെളള
പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന്ധം കുടെനിടവെളളന്ധം വെനിതരണന്ധം ടചയ്യുന്നനില.

 വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനി പുനരുദ്ധക്ടോരണ പദ്ധതനി
167 (1979)    ശശ  .   വെനി  .   എസത്ത്  .   ശനിവെകുമക്ടോര് :

   ശശ  .   എന്ധം  .   വെനിന്ടസനത്ത് :
 ശശ  .    കഹബനി ഈഡന് :
   ശശ  .    വെനി  .    ഡനി  .    സതശശന് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനി  പുനരുദ്ധക്ടോരണ  പദ്ധതനി
തയക്ടോറക്ടോകനിയനിട്ടുകണക്ടോ; വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) എടന്തെലക്ടോന്ധം  ഉകദ്ദേശദ്യലക്ഷദ്യങ്ങളക്ടോണത്ത്  ഇതുവെഴെനി  ടടകേവെരനികക്ടോന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതത്ത്;  വെനിവെരനിക്കുകമക്ടോ;
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(സനി) വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനിടയ കേക്ടോരദ്യക്ഷമവന്ധം ടമചടപ്പെട്ട കസവെനവന്ധം നല്കുന്ന
സക്ടോപനമക്ടോകക്ടോന് എടന്തെലക്ടോന്ധം കേക്ടോരദ്യങ്ങളക്ടോണത്ത് ഇതനില് ഉളടകക്ടോളളനിചനിരനിക്കുന്നതത്ത്;
വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  പുനരുദ്ധക്ടോരണ  പദ്ധതനിക്കുളള  ധനസമക്ടോഹരണന്ധം  എങ്ങടന
കേടണത്തക്ടോനക്ടോണത്ത് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതത്ത്?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  കകേരള  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനിയടടെ  സക്ടോപന  ശക്ടോക്തശകേരണത്തനിടന
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കപ്രക്ടോസസ്സത്ത്  റശ-എഞനിനശയറനിന്ധംഗത്ത്  സന്ധംബനനിച്ചുന്ധം  ഫനിനക്ടോന്ഷദ്യല്  റശ-
എഞനിനശയറനിന്ധംഗത്ത്  സന്ധംബനനിച്ചുമുളള റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേള ഇന്ഡദ്യന് ഇന്സനിറബട്ടത്ത്  ഓഫത്ത്
മക്ടോകനജടമനത്ത്, ബക്ടോന്ധംഗന്യൂര് തയക്ടോറക്ടോകനി നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.  എന്നക്ടോല് ഇതത്ത് പൂര്ണമക്ടോയന്ധം
അന്ധംഗശകേരനിചത്ത്  നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയനിട്ടനില.   ഇതനിനു  പുറകമ  കകേരള  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനി
പുനരുദ്ധക്ടോരണത്തനിനക്ടോയനി തക്ടോടഴെപ്പെറയന്ന കേക്ടോരദ്യങ്ങള പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.

1. പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതത്ത് പൂര്ണമക്ടോയന്ധം കപ്രക്ടോജകത്ത് ഡനിവെനിഷനുകേളുടടെ 
കേശഴെനിലക്ടോകനി ഇതനിനക്ടോയനി 14 കപ്രക്ടോജകത്ത് ഡനിവെനിഷനുകേള രൂപശകേരനിച്ചു.  ജല
അകതക്ടോറനിറനിയടടെ  കേക്ടോരദ്യക്ഷമത  വെര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  അകതക്ടോറനിറനി  
നടെപ്പെക്ടോക്കുന്ന എലക്ടോ പദ്ധതനികേളുന്ധം ഇഇൗ  14  കപ്രക്ടോജകത്ത് ഡനിവെനിഷനുകേളുടടെ  
പരനിധനിയനിലക്ടോക്കുകേയന്ധം ടചയ്തു.

2. ജലഅകതക്ടോറനിറനിയടടെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  സുതക്ടോരദ്യവന്ധം  കേക്ടോരദ്യക്ഷമ
മക്ടോക്കുന്നതനിനുമക്ടോയനി പഇൗരക്ടോവെകേക്ടോശകരഖ പ്രസനിദ്ധശകേരനിച്ചു.

3. വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനിയടടെ പരനിഷ്കരനിച ടവെബ്ടടസറത്ത് തുറന.

4. ഉപകഭക്ടോക്തൃ കസവെനത്തനിനുളള മക്ടോര്ഗ്ഗകരഖ തയക്ടോറക്ടോകനി.

5. ടപക്ടോതുജനങ്ങളക്കുന്ധം ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോകളക്കുന്ധം ആവെശദ്യമക്ടോയ സഹക്ടോയങ്ങള
നല്കുന്നതനിനക്ടോയനി എലക്ടോ സബ്ഡനിവെനിഷനുകേളനിലുന്ധം ടഹല്പ്പെത്ത് ടഡസ്കുകേള 
തുടെങ്ങുന്നതനിനുളള നടെപടെനികേള എടുത്തു.

6. അറകുറപ്പെണനികേളുടടെ  കേക്ടോലതക്ടോമസന്ധം  ഒഴെനിവെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
ടതരടഞടുകടപ്പെട്ട  നഗരങ്ങളനില്  ബ്ലൂ  ബനികഗഡത്ത്  സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം
നടെപ്പെനിലക്ടോകനി.   അതത്ത്  എലക്ടോ  ജനിലകേളനികലയന്ധം  വെദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുളള
നടെപടെനികേള എടുത്തുവെരുന.
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7. വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനിയടടെ  എലക്ടോ  ജനിലകേളനികലക്കുന്ധം  ആസനികേള  തനിട്ടടപ്പെടുത്തനി
മക്ടോപ്പെനിന്ധംഗത്ത് നടെത്തനി കേമ്പബട്ടറനിലക്ടോകക്ടോനുളള പ്രവെര്ത്തനന്ധം പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവെരുന.

8. കകേരള വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനിയടടെ ടടവെദത്യുതനി ചക്ടോര്ജ്ജത്ത് കുറയന്നതനിനക്ടോയനി ഒരു
എനര്ജനി മക്ടോകനജ് ടമനത്ത് പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോകനി വെരുന.

9. ജല  അകതക്ടോറനിറനി  ഓഫശസുകേള  കേമ്പബട്ടര്  ശന്ധംഖല  വെഴെനി  ബനനിപ്പെനിക്കുന്ന  
ടനറത്ത്  വെര്കത്ത്  നടെപ്പെനിലക്ടോകനി വെരുന.  കകേന്ദ്രശകൃത ബനിലനിന്ധംഗുന്ധം  (അബക്ടോകസ്സത്ത്),  
ഇഇൗ-കപയ്ടമനത്ത്   സന്ധംവെനിധക്ടോനവന്ധം  കേന്ധംടപയനിനത്ത്  റനിഡസ്സല്  സനിസവന്ധം  ഇ-
ടടെണറനിന്ധംഗുന്ധം നടെപ്പെനിലക്ടോകനി വെരുന.

(ബനി)  കകേരള വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനിയടടെ ഘടെനക്ടോപരമക്ടോയ കമശകേരണന്ധം,  നയങ്ങളനിലുന്ധം
നടെപടെനികമങ്ങളനിലുന്ധം വെരുകത്തണ മക്ടോറങ്ങള, ധനകേക്ടോരദ്യ സുസനിരത എന്നശ വെനിഷയങ്ങളക്ടോണത്ത്
ഉകദ്ദേശദ്യലക്ഷദ്യങ്ങള.

(സനി) വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനിടയ  കേക്ടോരദ്യക്ഷമവന്ധം  ടമചടപ്പെട്ട  കസവെനവന്ധം  നല്കുന്ന
സക്ടോപനമക്ടോകക്ടോന് തക്ടോടഴെപ്പെറയന്ന കേക്ടോരദ്യങ്ങള നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയനിട്ടുണത്ത്.

1. പദ്ധതനികേള  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതത്ത്  പൂര്ണമക്ടോയന്ധം  കപ്രക്ടോജകത്ത്  ഡനിവെനിഷനുകേളുടടെ
കേശഴെനിലക്ടോകനി  ഇതനിനക്ടോയനി  14  കപ്രക്ടോജകത്ത്  ഡനിവെനിഷനുകേള  രൂപശകേരനിച്ചു.  ജല
അകതക്ടോറനിറനിയടടെ  കേക്ടോരദ്യക്ഷമത  വെര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  അകതക്ടോറനിറനി
നടെപ്പെക്ടോക്കുന്ന  എലക്ടോ  പദ്ധതനികേളുന്ധം  ഇഇൗ  14  കപ്രക്ടോജകത്ത്  ഡനിവെനിഷനുകേളുടടെ
പരനിധനിയനിലക്ടോക്കുകേയന്ധം ടചയ്തു.

2. ജല  അകതക്ടോറനിറനിയടടെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  സുതക്ടോരദ്യവന്ധം  കേക്ടോരദ്യക്ഷമ
മക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി പഇൗരക്ടോവെകേക്ടോശകരഖ പ്രസനിദ്ധശകേരനിച്ചു.

3. വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനിയടടെ പരനിഷ്കരനിച ടവെബ്ടടസറത്ത് തുറന.

4. ഉപകഭക്ടോക്തൃ കസവെനത്തനിനുളള മക്ടോര്ഗ്ഗകരഖ തയക്ടോറക്ടോകനി.

5. ടപക്ടോതുജനങ്ങളക്കുന്ധം ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോകളക്കുന്ധം ആവെശദ്യമക്ടോയ സഹക്ടോയങ്ങള
നല്കുന്നതനിനക്ടോയനി എലക്ടോ സബ്ഡനിവെനിഷനുകേളനിലുന്ധം ടഹല്പ്പെത്ത്ടഡസ്കുകേള
തുടെങ്ങുന്നതനിനുളള നടെപടെനികേള എടുത്തു.

6. അറകുറപണനികേളുടടെ  കേക്ടോലതക്ടോമസന്ധം  ഒഴെനിവെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
ടതരടഞടുകടപ്പെട്ട നഗരങ്ങളനില് ബ്ലൂ ബനികഗഡത്ത് സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം നടെപ്പെനിലക്ടോകനി.
അതത്ത്  എലക്ടോ  ജനിലകേളനികലക്കുന്ധം  വെദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുളള  നടെപടെനികേള
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എടുത്തുവെരുന.

7. വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനിയടടെ  എലക്ടോ  ജനിലകേളനികലക്കുന്ധം  ആസനികേള
തനിട്ടടപ്പെടുത്തനി  മക്ടോപ്പെനിന്ധംഗത്ത്  നടെത്തനി  കേമ്പബട്ടറനിലക്ടോകക്ടോനുളള  പ്രവെര്ത്തനന്ധം
പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവെരുന.

8. കകേരള വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനിയടടെ ടടവെദത്യുതനി ചക്ടോര്ജ്ജത്ത് കുറയന്നതനിനക്ടോയനി
ഒരു എനര്ജനി മക്ടോകനജ് ടമനത്ത് പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോകനി വെരുന.

9. ജല അകതക്ടോറനിറനി ഓഫശസുകേള കേമ്പബട്ടര് ശന്ധംഖല വെഴെനി ബനനിപ്പെനിക്കുന്ന
ടനറത്ത് വെര്കത്ത്  നടെപ്പെനിലക്ടോകനി  വെരുന.   കകേന്ദ്രശകൃത  ബനിലനിന്ധംഗുന്ധം
(അബക്ടോകസ്സത്ത്),
ഇഇൗ-കപടമനത്ത്   സന്ധംവെനിധക്ടോനവന്ധം  കേന്ധംടപയനിനത്ത്  റനിഡസ്സല്  സനിസവന്ധം  ഇ-
ടടെണറനിന്ധംഗുന്ധം നടെപ്പെനിലക്ടോകനി വെരുന.

10. ടഹഡത്ത് ഓഫശസനിലുന്ധം ടവെളളയമ്പലന്ധം ഓഫശസത്ത്  വെളപ്പെനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
ഓഫശസുകേളനിലുന്ധം വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനിയടടെ ഒബ്സര്കവെററനി
ഹനിലനിടല ഓഫശസുകേളനിലുന്ധം പഞനിന്ധംഗത്ത് സനിസന്ധം നടെപ്പെനിലക്ടോകനി.

(ഡനി) പുനരുദ്ധക്ടോരണ  പദ്ധതനികേളക്കുളള  ധനസമക്ടോഹരണന്ധം  സര്കക്ടോര്
ബഡ്ജറ വെഴെനിയന്ധം KIIFB – Scheme വെഴെനിയന്ധം നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുവെക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

 മശറര് റശഡര്മക്ടോടര സനിരടപ്പെടുത്തക്ടോന് നടെപടെനി

168 (1980) ശശ  .    വെനി  .    കജക്ടോയനി :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനത്ത് ജലവെനിഭവെ

വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

കകേരള  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനിയനില്  മശറര്  റശഡര്മക്ടോരക്ടോയനി  2002  മുതല്
കേമ്മശഷന്  വെദ്യവെസയനില്  കസവെനന്ധം  അനുഷനിക്കുന്നവെടര  കജക്ടോലനിയനില്
സനിരടപ്പെടുത്തുന്നതനിനു നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

കകേരള  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനിയനിടല  സനിര  നനിയമനങ്ങള  എലക്ടോന്ധം  തടന്ന
പബനികേത്ത്  സര്വശസത്ത്  കേമ്മശഷന്  വെഴെനിയക്ടോയതനിനക്ടോല്  2002  മുതല്  കേമ്മശഷന്
വെദ്യവെസയനില്  കസവെനമനുഷനിക്കുന്ന  മശറര്  റശഡര്മക്ടോടര  സനിരടപ്പെടുത്തക്ടോന്
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നനിര്വക്ടോഹമനില.

കേക്ടോയന്ധംകുളന്ധം ജലകസക്ടോതസ്സുകേടള മക്ടോലനിനദ്യമുക്തമക്ടോകക്ടോന് നടെപടെനി

169 (1981)  ശശമതനി യ  .    പ്രതനിഭ ഹരനി  :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  കേക്ടോയന്ധംകുളന്ധം  കേക്ടോയല്,  അനുബന  കതക്ടോടുകേള,  കേനക്ടോലുകേള
എന്നനിവെനിടെങ്ങളനില്  വെദ്യക്ടോപകേമക്ടോയ  കതക്ടോതനില്  മക്ടോലനിനദ്യങ്ങള  നനികക്ഷപനിചത്ത്
മലനിനടപ്പെടുത്തുന്ന സക്ടോഹചരദ്യന്ധം ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) എങ്കേനില് ടമഗക്ടോടൂറനിസന്ധം പദ്ധതനിയടടെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി കേക്ടോയന്ധംകുളന്ധം കേക്ടോയകലക്ടോര
ടൂറനിസന്ധം പദ്ധതനികേള പുകരക്ടോഗമനിക്കുന്ന സക്ടോഹചരദ്യത്തനില് ഈ ജലകസക്ടോതസ്സുകേടള
മക്ടോലനിനദ്യമുക്തമക്ടോകക്ടോന്  ജല  വെനിഭവെ  വെകുപ്പെത്ത്  എടന്തെലക്ടോന്ധം  നടെപടെനികേളക്ടോണത്ത്
സസശകേരനികക്ടോന് കപക്ടോകുന്നടതന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ&ബനി) ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.  കേക്ടോയന്ധംകുളന്ധം  കേക്ടോയലനികലയത്ത്  എത്തുന്ന
ഒരു  പ്രധക്ടോന  കതക്ടോടെക്ടോയ  കേരനിപ്പുഴെ  കതക്ടോട്ടനിലൂടടെയന്ധം  ടടകേവെഴെനികേളനിലൂടടെയമക്ടോണത്ത്
പ്രധക്ടോനമക്ടോയന്ധം  മക്ടോലനിനദ്യന്ധം  എത്തുന്നതത്ത്.   കൂടെക്ടോടത  കേക്ടോയല്  വെശങ്ങളനിലുള്ള
വെശടുകേളനിടല  കേക്കൂസത്ത്  മക്ടോലനിനദ്യന്ധം  ടചറനിയ  കതക്ടോതനില്  എത്തുന.   ജല
കസക്ടോതസ്സുകേളനികലയത്ത്  മക്ടോലനിനദ്യന്ധം  നനികക്ഷപനിക്കുന്നവെര്ടകതനിടര  നഗരസഭ
നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുനണത്ത്.  സസച്ഛേത്ത്ഭക്ടോരതത്ത്  പദ്ധതനിയനില് കേക്കൂസത്ത് നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം
പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോല് വെശടുകേളനിടല കേക്കൂസത്ത് മക്ടോലനിനദ്യന്ധം സന്ധംബനനിചത്ത് വെനിഷയന്ധം
പൂര്ണമക്ടോയന്ധം  പരനിഹരനികടപ്പെടുന്നതക്ടോണത്ത്.   മലനിനശകേരണ  നനിയനണ കബക്ടോര്ഡത്ത്,
തകദ്ദേശ  സസയന്ധംഭരണ  സക്ടോപനങ്ങള  എന്നനിവെ  മക്ടോലനിനദ്യന്ധം
നനികക്ഷപനിക്കുന്നവെര്ടകതനിടര നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവെരുന.

 കേക്ടോളനിപ്പെക്ടോറ കുടെനിടവെള്ള പദ്ധതനി

170 (1982) ശശ  .    സനി  .    ടകേ  .    ഹരശന്ദ്രന്  :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  പക്ടോറശക്ടോല,  ടനയക്ടോറനിന്കേര മണ്ഡലങ്ങളുടടെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി വെരുന്ന വെനിവെനിധ
പഞക്ടോയത്തുകേളനില്  കുടെനിടവെള്ളന്ധം  ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ആവെനിഷ്ക്കരനിച  കേക്ടോളനിപ്പെക്ടോറ
പദ്ധതനിയടടെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  കേക്ടോളനിപ്പെക്ടോറ  പദ്ധതനി എത്രകേക്ടോലന്ധം ടകേക്ടോണത്ത് പൂര്ത്തനിയക്ടോകനി കേമ്മശഷന്
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ടചയക്ടോനക്ടോകുന്ധം;  ഇതത്ത്  തസരനിതടപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള  എടന്തെക്ടോടക  നടെപടെനികേള
ഗവെണ്ടമനനിടന ഭക്ടോഗത്തുനനിനന്ധം കകേടകക്ടോള്ളുനടണന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ? 

ഉത്തരന്ധം

(എ) ഉണത്ത്.

(ബനി) ഇകപ്പെക്ടോള  ടനയക്ടോറനിന്കേര  ടറയനില്കവെ  കകക്ടോസനിന്ധംഗത്ത്  വെടരയളള
ഭക്ടോഗങ്ങള കേമ്മശഷന് ടചയനിട്ടുണത്ത്.  ടറയനില്കവെ കകക്ടോസനിന്ധംഗനിനത്ത് അനുമതനി ലഭനിചക്ടോല്
ടപക്ടോന്വെനിള വെടര കേമ്മശഷന് ടചയക്ടോനക്ടോകുന്ധം.  ടപക്ടോന്വെനിളയനില്  2  ഏകര് സലന്ധം
ലഭദ്യമക്ടോയക്ടോല്  2  വെര്ഷത്തനിനകേന്ധം  പദ്ധതനി  പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുന്ധം  എന
പ്രതശക്ഷനിക്കുന. സലന്ധം ഏടറടുക്കുന്നതനിനുകവെണനിയളള നടെപടെനികേള കകേരള വെക്ടോട്ടര്
അകതക്ടോറനിറനി സസശകേരനിച്ചു വെരുന.

 കുടെനിടവെള്ളക്ഷക്ടോമന്ധം

171  (1983) ശശ  .    ടകേ  .    ടകേ  .    രക്ടോമചന്ദ്രന്  നക്ടോയര്  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ടചങ്ങന്നൂര്  തക്ടോലൂകനിടല  വെനിവെനിധ  പഞക്ടോയത്തുകേളനിടല  രൂക്ഷമക്ടോയ

കുടെനിടവെള്ള ക്ഷക്ടോമന്ധം ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  പക്ടോണ്ഡവെന്  പക്ടോറയനില്  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വെനിഭക്ടോഗത്തനില്ടപ്പെട്ടവെര്

തനിങ്ങനിപ്പെക്ടോര്ക്കുന്ന  പ്രകദശത്തുള്ള  കുടെനിടവെള്ളക്ഷക്ടോമന്ധം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനത്ത്

എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം പദ്ധതനി നനിര്കദ്ദേശന്ധം നനിലവെനിലുകണക്ടോടയന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി) ടെനി പദ്ധതനി നടെപ്പെക്ടോക്കുവെക്ടോന്  ഭരണക്ടോനുമതനി ഉകണക്ടോടയന്നത്ത് അറനിയനികക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത പദ്ധതനികത്ത് ഫണത്ത് അനുവെദനിചനിട്ടുകണക്ടോടയന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഇ) ഉടണങ്കേനില് പദ്ധതനി നടെപ്പെക്ടോക്കുവെക്ടോനുള്ള കേക്ടോലതക്ടോമസന്ധം വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ&ബനി)) ഉണത്ത്.

(സനി- ഇ) പക്ടോണ്ഡവെന്പക്ടോറ കുടെനിടവെളള പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോകക്ടോന് ആവെശദ്യമക്ടോയ

3.6 കകേക്ടോടെനി രൂപയടടെ പുതുകനിയ എസനികമറത്ത് സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനുളള നടെപടെനികേള കകേരള

വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനി സസശകേരനിച്ചു വെരുന.

കുടെനിടവെള്ള പ്രശ്നന്ധം

172  (1984)  ശശ  .    ഒ  .    രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോല് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
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ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) കനമന്ധം നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലത്തനില് രൂക്ഷമക്ടോയ കുടെനിടവെള്ള പ്രശ്നന്ധം കനരനിട്ടനിട്ടുന്ധം

സര്കക്ടോര്  തലത്തനില്  കവെണത്ര  നടെപടെനികേള  സസശകേരനികക്ടോതനിരുന്നതത്ത്  ശദ്ധയനില്

ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ജപ്പെക്ടോന് ഇനര് നക്ടോഷണല് കകേക്ടോ-ഓപ്പെകറഷന് ഏജന്സനി  (കജക)യടടെ

ധനസഹക്ടോയകത്തക്ടോടടെ  കകേരള  വെക്ടോട്ടര്  സകപ  കപ്രക്ടോജക്ടുകേളനില്  ഉളടപ്പെടുത്തനി  കനമന്ധം

നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലത്തനിടല  കുടെനിടവെള്ള  പ്രശ്നത്തനിനത്ത്  ശക്ടോശസത  പരനിഹക്ടോരന്ധം

കേക്ടോണുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള എത്രകത്തക്ടോളമക്ടോടയന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം
(എ) കനമന്ധം  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലത്തനിടല  കുടെനിടവെളള  പ്രശ്നന്ധം

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി ടടജക,  ജന്റന്ധം എന്നശ പദ്ധതനികേളനില് ഉളടപ്പെടുത്തനി പുതനിയ
ടടപപ്പുകേള  സക്ടോപനിചത്ത്  അരുവെനികരയനിലുളള  74  എന്ധം.എല്.ഡനി.  ശുദ്ധശകേരണ
ശക്ടോലയനില് നനിനന്ധം ജലന്ധം എത്തനിക്കുന്നതനിനുളള പണനികേള അവെസക്ടോനഘട്ടത്തനിലക്ടോണത്ത്.

(ബനി)  ടടജക  പദ്ധതനിയടടെ  കേശഴെനില്  കനമന്ധം  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലത്തനിടല
കുടെനിടവെളള ക്ഷക്ടോമന്ധം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി പനി.ടെനി.പനി. മുതല് കുഞക്ടോലുന്ധംമൂടെത്ത് ശക്ടോസനിനഗര്
വെടര  ടമയനിന്  ടടപപ്പെത്ത്  ടടലന്  സക്ടോപനിചത്ത്  കുടെനിടവെളളന്ധം  എത്തനിചനിട്ടുണത്ത്.   ടമയനിന്
ടടപപ്പെത്ത്  ടടലനനില്  നനിനന്ധം  ബക്ടോഞത്ത്  കറക്ടോഡകേളനില്  സക്ടോപനിചനിരനിക്കുന്ന  ടടപപ്പെത്ത്
ടടലനുകേളനികലക്കുളള  കുടെനിടവെളളന്ധം  എത്തനിക്കുന്നതനിനുളള  അനുബന  പ്രവൃത്തനികേള
ഇകപ്പെക്ടോള നടെന വെരുന.

  കുടെനിടവെളള കേണക്ഷന്

173  (1985)  ശശമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  കേക്ടോയന്ധംകുളന്ധം  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ഉളടപ്പെട്ട  കദവെനികുളങ്ങര
ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനില് 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 സക്ടോമ്പത്തനികേ വെര്ഷന്ധം 336
പട്ടനികേജക്ടോതനി കുടുന്ധംബങ്ങളകത്ത് കുടെനിടവെള്ള കേണക്ഷന് ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുകവെണനി വെക്ടോട്ടര്
അകതക്ടോറനിറനിയനില്  ടഡകപ്പെക്ടോസനിറത്ത്  ഇനത്തനില്  എത്ര  രൂപ  അടെചനിട്ടുടണന്നത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള ടടെന്ഡര് ടചയത്ത് കേരക്ടോര് ഏടറടുത്തനിട്ടുകണക്ടോടയന്നത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ; ഇല എങ്കേനില് ഇതനിനുള്ള കേക്ടോരണന്ധം എടന്തെന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഈ കുടുന്ധംബങ്ങളകത്ത് കുടെനിടവെള്ളന്ധം ലഭനിക്കുന്നതനിനക്ടോവെശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനി
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സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;  കേരക്ടോറുകേക്ടോരക്ടോണത്ത്  വെശഴ്ച  വെരുത്തനിയനിട്ടുള്ളടതങ്കേനില്  ഇവെര്ടകതനിടര
ആവെശദ്യമക്ടോയ നനിയമ നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) കദവെനികുളങ്ങര  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനില്  ടഡകപ്പെക്ടോസനിറനിനത്തനില്  ഒക്ടോകരക്ടോ
വെര്ഷവന്ധം അടെച തുകേ തക്ടോടഴെകചര്ക്കുന:

2009-10 - 6,75,050

2010-11 - 6,30,200

2011-12 - 4,00,000

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളകത്ത് കേരക്ടോറനില് ഏര്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.

(സനി) 2009-10-ടല  പ്രവൃത്തനികേള  ഏടറടുത്തത്ത്  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിക്കുകേയന്ധം  അതുപ്രകേക്ടോരന്ധം  കുറചത്ത്  കപര്കത്ത്  കുടെനിടവെളള  കേണക്ഷനുകേള
നല്കുകേയന്ധം  ടചയ്തു.   എന്നക്ടോല് പ്രകദശവെക്ടോസനികേളുടടെയന്ധം  മറ  സന്ധംഘടെനകേളുടടെയന്ധം
തടെസ്സന്ധം കേക്ടോരണന്ധം ടെനി  പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോന് സക്ടോധനിചനിട്ടനില.  കദവെനികുളങ്ങര
ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തത്ത്     16-11-2013-ല്    കചര്ന്ന  അടെനിയന്തെര  മശറനിന്ധംഗനിടല
16-ാം  നമ്പര് തശരുമക്ടോനപ്രകേക്ടോരന്ധം  2009-10-ടല ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോകളകത്ത് കേണക്ഷന്
നല്കേനിയതനിനുകശഷന്ധം  മക്ടോത്രന്ധം  അടുത്ത  വെര്ഷടത്ത  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോകടള
പരനിഗണനിചക്ടോല്  മതനിടയന്നത്ത്  കകേരള  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനികയക്ടോടെത്ത്  കദവെനികുളങ്ങര
ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തത്ത്  അധനികൃതര്  ആവെശദ്യടപ്പെട്ടതനിനക്ടോലുന്ധം  പഞക്ടോയത്തനിടന
ടഡകപ്പെക്ടോസനിറത്ത്  വെര്കത്ത്  ആയതനിനക്ടോലുന്ധം  2010-11,   2011-12  കേക്ടോലയളവെനിടല
കേണക്ഷന് നല്കുന്നതനിനുളള തുടെര് നനിര്കദ്ദേശന്ധം ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തത്ത് നല്കുന്ന മുറയത്ത്
മക്ടോത്രകമ പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോന് കേഴെനിയകേയളളൂ.  കേരക്ടോറുകേക്ടോര് ഇകക്ടോരദ്യത്തനില്
വെശഴ്ച വെരുത്തനിയനിട്ടുളളതക്ടോയനി ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടനില.

കേക്ടോളന്തെട്ട കുടെനിടവെളള പദ്ധതനി

174  (1986)  ശശ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  എന്ധം.എല്.എ.-യടടെ  മണ്ഡലന്ധം  ആസനി  വെനികേസന  ഫണനില്
ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള്ള,  മലപ്പുറന്ധം മണ്ഡലത്തനിടല കേക്ടോളന്തെട്ട കുടെനിടവെള്ള പദ്ധതനി ഇകപ്പെക്ടോള
ഏതു ഘട്ടത്തനിലക്ടോണത്ത്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനികത്ത്  ഭരണക്ടോനുമതനിയന്ധം  സക്ടോകങ്കേതനികേക്ടോനുമതനിയന്ധം
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ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിലുള്ള കേക്ടോലതക്ടോമസടമടന്തെന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ബനടപ്പെട്ട  ഫയലനില്  നക്ടോളനിതുവെടര  സസശകേരനിച  നടെപടെനികേള
വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ-സനി)  ഉത്തരകമഖല  ചശഫത്ത്  എഞനിനശയറുടടെ  ഓഫശസനില്നനിനന്ധം  ലഭനിച
കേക്ടോളന്തെട്ട     കുടെനിടവെളള   പദ്ധതനിയടടെ    വെനിശദമക്ടോയ    സക്ടോകങ്കേതനികേ  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്
23-5-2016-ല്  സര്കക്ടോരനിനത്ത്  ലഭനിക്കുകേയന്ധം  9-8-2016-ടല  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.)നമ്പര്
676/2016  ജവെനിവെ.  പ്രകേക്ടോരന്ധം  30  ലക്ഷന്ധം രൂപയടടെ ഭരണക്ടോനുമതനി നല്കുകേയന്ധം ടചയ്തു.
സലത്തനിടന  കരഖകേളുന്ധം,  പദ്ധതനിയടടെ  തുടെര്  നടെത്തനിപ്പെത്ത്  സന്ധംബനനിച
മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനിയടടെ  തശരുമക്ടോനവന്ധം  ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ട  എക്സൈനികേബട്ടശവെത്ത്
എഞനിനശയര് 27-8-2016-ല് മലപ്പുറന്ധം നഗരസഭക്ടോ ടസകട്ടറനികയക്ടോടെത്ത് ആവെശദ്യടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.

ഇടെടകക്ടോചനി-അരൂര് പക്ടോലന്ധം ടടപപ്പെത്ത് നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം

175 (1987)  ശശ  .    കജക്ടോണ് ടഫര്ണക്ടോണസത്ത് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  എറണക്ടോകുളന്ധം ജനിലയനിടല ഇടെടകക്ടോചനി  -  അരൂര് പക്ടോലത്തനിടന അടെനിയനിലുന്ധം

പക്ടോലത്തനിടന വെടെകക അറത്തുനനിനന്ധം പക്ടോമ്പക്ടോയനിമൂലയനിടല നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട ഭൂതലസന്ധംഭരണനി

വെടരയന്ധം  കപപ്പെത്ത്  സക്ടോപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനി  ആരന്ധംഭനിക്കുന്നതനിടല  കേക്ടോലതക്ടോമസത്തനിനത്ത്

കേക്ടോരണന്ധം വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനി  എന്നകത്തകത്ത്  ആരന്ധംഭനികക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുടമന്നത്ത്

വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി) ഈ പ്രവൃത്തനി ആരന്ധംഭനിക്കുന്നതനിനത്ത്  ആവെശദ്യമക്ടോയ കറക്ടോഡത്ത്  കേട്ടനിന്ധംങ്ങനിനുള്ള

അനുമതനികക്ടോയനി അകപക്ഷ സമര്പ്പെനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഡനി)  പ്രകദശവെക്ടോസനികേളുടടെ  ഏകേ  ആശയമക്ടോയ  ഈ  കറക്ടോഡനിടന  വെശതനികുറവന്ധം

ഗതഗതപ്രശ്നങ്ങള  ഉണക്ടോകേക്ടോനുള്ള  സക്ടോധദ്യതകേളുന്ധം  കേണകനിടലടുത്തത്ത്  ജനങ്ങളകത്ത്

യക്ടോത്രക്ടോകകശന്ധം  ഉണക്ടോകേക്ടോത്ത  രശതനിയനില്  ഈ  പ്രവൃത്തനി  യദ്ധകേക്ടോലക്ടോടെനിസക്ടോനത്തനില്

പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോന് നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

1056/2017
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(എ) പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികത്ത്  4.95  കകേക്ടോടെനി  രൂപയടടെ  ഭരണക്ടോനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.  എന്നക്ടോല്  ടഡല്ഹനി  ടഷഡബള  ഓഫത്ത്  കററത്ത്സത്ത്  2014

(ഡനി.എസത്ത്.ആര്.  2014)  പ്രകേക്ടോരന്ധം  കകേരള  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനി  എസനികമറത്ത്

തയക്ടോറക്ടോകനിയകപ്പെക്ടോള  പുതുകനിയ  ഭരണക്ടോനുമതനി  ആവെശദ്യമക്ടോയനി  വെന്നതനിനക്ടോല്  ടെനി

പ്രവൃത്തനി ആരന്ധംഭനിക്കുന്നതനിനത്ത് കേക്ടോലതക്ടോമസന്ധം ഉണക്ടോയനി.

(ബനി) പുതുകനിയ ഭരണക്ടോനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനു കവെണനി നടെപടെനികേള കകേരള

വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനി സസശകേരനിച്ചുവെരുന.

(സനി) ഇല.

 (ഡനി)ഇഇൗ  പ്രവൃത്തനി  എത്രയന്ധംകവെഗന്ധം  പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോന്  നടെപടെനികേള

സസശകേരനിച്ചു  വെരുന  യക്ടോത്രക്ടോകകശന്ധം  പരമക്ടോവെധനി  കുറഞനിരനിക്കുന്നതനിനത്ത്

ശദ്ധനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.

 ഇടെടകക്ടോചനി-പളളുരുത്തനി കുടെനിടവെളളക്ഷക്ടോമന്ധം

176 (1988)  ശശ  .    എന്ധം  .    സസരക്ടോജത്ത് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ജലവെനിഭവെ
വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) ഇടെടകക്ടോചനി-പള്ളുരുത്തനി  പ്രകദശങ്ങളനില്  അതനിരൂക്ഷമക്ടോയ  കുടെനിടവെള്ള
ക്ഷക്ടോമന്ധം അനുഭവെടപ്പെടുന്നതത്ത് ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഇതത്ത്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനികലകക്ടോയനി  ജന്റന്ധം  പദ്ധതനി  ഈ പ്രകദശത്തുകൂടെനി
നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇതനികലകക്ടോയനി  ഈ  സര്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശഷന്ധം
ഏടതങ്കേനിലുന്ധം കയക്ടോഗന്ധം നടെന്നനിട്ടുകണക്ടോ; ഉടണങ്കേനില് വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  ഏറവന്ധം  കവെഗത്തനില്  തടന്ന  പ്രസ്തുത  പ്രകദശത്തത്ത്  ഈ  പദ്ധതനി
നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത് നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ഇ)  എന്നകത്തകത്ത്  ഈ  നടെപടെനികേള  പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോനക്ടോകുടമന്നത്ത്
അറനിയനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) ഉണത്ത്.

(ബനി) ഇതത്ത്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനികലകക്ടോയനി  ജന്റന്ധം  പദ്ധതനിയനില്  നനിനളള  8
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എന്ധം.എല്.ഡനി.  ജലന്ധം  കൂടെനി  ഉപകയക്ടോഗടപ്പെടുത്തനി  തക്ടോടഴെപ്പെറയന്ന  മൂന്നത്ത്  പദ്ധതനികേള
വെനിഭക്ടോവെനന്ധം ടചയത്ത് നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതനിനുളള പ്രവൃത്തനികേള നടെനവെരുന:

1. അരൂര്  പൂജപ്പുര  ജന്ധംഗ്ഷന്  മുതല്  ഇടെടകക്ടോചനി  ടതകക  അറന്ധം  വെടര  
450  mm DI  K9  ടടപപ്പെത്ത്  സക്ടോപനിക്കുവെക്ടോനുളള  മൂന്നത്ത്  കകേക്ടോടെനി  രൂപയളള  
പദ്ധതനി.

2. ഇടെടകക്ടോചനി-അരൂര് പക്ടോലത്തനിടന  അടെനിയനില്  50  mm  HDPE  ടടപപ്പുന്ധം  
ഇടെടകക്ടോചനി  പക്ടോലത്തനിടന  വെടെകക  അറത്തുനനിനന്ധം  പക്ടോമ്പക്ടോയനിമൂല  വെടര  
450 DI K9 ടടപപ്പുന്ധം സക്ടോപനിക്കുന്ന പദ്ധതനി.

3. ഇടെടകക്ടോചനി  പക്ടോലത്തനിടന  15  ലക്ഷന്ധം  ലനിറര്  കശഷനിയളള  ഭൂതല  ജല  
സന്ധംഭരണനിയന്ധം പമ്പത്ത് ഹഇൗസുന്ധം സക്ടോപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി.

(സനി) ബഹമക്ടോനടപ്പെട്ട  എന്ധം.എല്.എ.-മക്ടോരക്ടോയ  ശശ.  എന്ധം.  സസരക്ടോജത്ത്,
ശശ.  കജക്ടോണ്  ടഫര്ണക്ടോണസത്ത്  എന്നനിവെരുടടെ  സക്ടോന്നനിധദ്യത്തനില്  19-8-2016-ല്
മധദ്യകമഖലക്ടോ ചശഫത്ത്  എഞനിനശയറുടടെ കചന്ധംബറനില് അവെകലക്ടോകേനകയക്ടോഗന്ധം  നടെന്നനിരുന.
കൂടെക്ടോടത ടഹഡത്ത് ഓഫശസത്ത് തലത്തനിലുന്ധം അവെകലക്ടോകേനകയക്ടോഗന്ധം നടെത്തക്ടോറുണത്ത്.

(ഡനി&ഇ) പ്രസ്തുത പദ്ധതനി കവെഗത്തനില് പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത് കകേരള വെക്ടോട്ടര്
അകതക്ടോറനിറനി നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവെരുന.

കകേക്ടോടെകശരനി, പരനിയക്ടോരന്ധം സമഗകുടെനിടവെളള പദ്ധതനി

177  (1989)  ശശ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവെസ്സനി :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനത്ത്
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

കകേക്ടോടെകശരനി,  പരനിയക്ടോരന്ധം  പഞക്ടോയത്തുകേളനിടല  കുടെനിടവെള്ള  ക്ഷക്ടോമന്ധം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി  കകേക്ടോടെകശരനി-പരനിയക്ടോരന്ധം  സമഗകുടെനിടവെള്ള  പദ്ധതനി
നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി സമര്പ്പെനിചനിട്ടുള്ള അകപക്ഷയനികന്മല് നടെപടെനി സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

കകേക്ടോടെകശരനി,  പരനിയക്ടോരന്ധം  പഞക്ടോയത്തുകേളനിടല  കുടെനിടവെളള  ക്ഷക്ടോമന്ധം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി  SAGY  (സന്സദത്ത്  ആദര്ശത്ത്  ഗക്ടോമ  കയക്ടോജന)-യനില്
ഉളടപ്പെടുത്തനി  കകേക്ടോടെകശരനി,  പരനിയക്ടോരന്ധം,  ആതനിരപ്പെള്ളനി  സമഗ  കുടെനിടവെളള
പദ്ധതനിയടടെ  വെനിശദമക്ടോയ  സക്ടോകങ്കേതനികേ  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്  ജല  അകതക്ടോറനിറനി  തയക്ടോറക്ടോകനി
വെരുന.
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   പക്ടോമ്പക്ടോയനിമൂല ഭൂതല സന്ധംഭരണനിയടടെയന്ധം പമ്പത്ത് ഹഇൗസനിടനയന്ധം നനിര്മ്മക്ടോണ
പ്രവൃത്തനികേള

178  (1990) ശശ  .    കജക്ടോണ്  ടഫര്ണക്ടോണസത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  എറണക്ടോകുളന്ധം ജനിലയനിടല ഇടെടകക്ടോചനി പക്ടോമ്പക്ടോയനിമൂലയനില്  15  ലക്ഷന്ധം ലനിറര്
കശഷനിയള്ള  ഭൂതല  സന്ധംഭരണനിയന്ധം  പമ്പത്ത്  ഹഇൗസുന്ധം  സക്ടോപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനിയടടെ  മണത്ത്
പരനികശക്ടോധന  പൂര്ത്തശകേരനികചക്ടോ;  ഇടലങ്കേനില്  ഇതത്ത്  എന്നകത്തകത്ത്  പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുടമന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഭൂതല സന്ധംഭരണനിയടടെയന്ധം പമ്പത്ത് ഹഇൗസനിടനയന്ധം നനിര്മ്മക്ടോണ പ്രവൃത്തനികേള
ആരന്ധംഭനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  എടന്തെലക്ടോന്ധം  നടെപടെനികേളക്ടോണത്ത്  പൂര്ത്തശകേരനികകണതക്ടോയനിട്ടുള്ളതത്ത്;
വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇതനിടന ടടെണര് നടെപടെനികേള പൂര്ത്തശകേരനിചത്ത്  നനിര്മ്മക്ടോണ പ്രവൃത്തനികേള
എന്നകത്തകത്ത് ആരന്ധംഭനികക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുടമന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ&ബനി) പൂര്ത്തശകേരനിച്ചു.  മണത്ത് പരനികശക്ടോധന പൂര്ത്തനിയക്ടോയനി റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്
കകേരള വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനി സൂപ്രണനിന്ധംഗത്ത് എഞനിനശയറുടടെ ഓഫശസനില് ലഭനിചനിട്ടുണത്ത്.
ഇതനിടന  അടെനിസക്ടോനത്തനില്  വെനിശദമക്ടോയ  എസനികമറത്ത്  തയക്ടോറക്ടോകനി  ടടെണര്
നടെപടെനികേള  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുന്നതനിനുളള  നടെപടെനികേള  കകേരള  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനി
സസശകേരനിച്ചുവെരുന.

(സനി) 2017 മക്ടോര്ചത്ത് മക്ടോസത്തനില് പ്രവൃത്തനികേള ആരന്ധംഭനികക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുടമന്നത്ത്
പ്രതശക്ഷനിക്കുന.

    കേക്ടോയന്ധംകുളടത്ത വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനി ഓഫശസത്ത് 

179   (1991) ശശമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  കകേരള  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനി  ഓഫശസനിനക്ടോയനി  കേക്ടോയന്ധംകുളത്തത്ത്  പുതുതക്ടോയനി
നനിര്മ്മനിച ടകേട്ടനിടെത്തനികലകത്ത് ഓഫശസത്ത് പ്രവെര്ത്തനന്ധം മക്ടോറക്ടോടത ഇകപ്പെക്ടോഴുന്ധം ജശര്ണനിച പഴെയ
ടകേട്ടനിടെത്തനിലക്ടോണത്ത് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതത്ത് എന്നതത്ത് ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  എങ്കേനില് പുതനിയ ടകേട്ടനിടെത്തനികലകത്ത് വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനിയടടെ ഓഫശസത്ത് ഉടെൻ
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തടന്ന മക്ടോറന്നതനിനക്ടോവെശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി) പുതനിയ  ടകേട്ടനിടെത്തനിടന  ടടവെദത്യുതശകേരണത്തനിനുന്ധം  അനുബന
പ്രവെര്ത്തനികേളക്കുമക്ടോയനി  2,69,332  രൂപ  ടചലവെത്ത്  പ്രതശക്ഷനിക്കുന്ന  എസനികമറത്ത്
തയക്ടോറക്ടോകനിയനിട്ടുണത്ത്.  ഇഇൗ വെര്കനിനത്ത് ഭരണക്ടോനുമതനി നല്കുന്നതനിനുളള കമല് നടെപടെനി
സസശകേരനിച്ചുവെരനികേയക്ടോണത്ത്.

കപക്ടോത്തുണനി കുടെനിടവെളള പദ്ധതനി

180  (1992)  ശശ  .    ടകേ  .    ബക്ടോബു :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്  ജലവെനിഭവെ
വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ടനന്മക്ടോറ നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലത്തനിടല കപക്ടോത്തുണനി കുടെനിടവെള്ള പദ്ധതനിയടടെ
പ്രവെര്ത്തനന്ധം സര്കക്ടോര് വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഇഇൗ  പദ്ധതനികക്ടോയനി  നക്ടോളനിതുവെടര  എത്ര  കകേക്ടോടെനി  രൂപയടടെ  ഫണത്ത്
അനുവെദനിചനിട്ടുടണന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇഇൗ  കുടെനിടവെള്ള  പദ്ധതനിയടടെ  പ്രവൃത്തനികേള  ഏതത്ത്  ഘട്ടന്ധം  വെടര
പൂര്ത്തശകേരനിടചനന്ധം  ഇഇൗ  പദ്ധതനിയടടെ  പ്രവൃത്തനികേൾ  എന്നത്ത്  പൂര്ത്തശകേരനികക്ടോന്
കേഴെനിയടമനന്ധം വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) ഉണത്ത്.

(ബനി) ഇഇൗ പദ്ധതനികക്ടോയനി നക്ടോളനിതുവെടര 1.3454 കകേക്ടോടെനി രൂപ അനുവെദനിചനിട്ടുണത്ത്.

(സനി) ശുദ്ധശകേരണശക്ടോലയടടെ പ്രവൃത്തനി 72 ശതമക്ടോനവന്ധം,  കനിയര് വെക്ടോട്ടര് പമ്പനിന്ധംഗത്ത്
ടമയനിന്  പ്രവൃത്തനി  85  ശതമക്ടോനവന്ധം  പൂര്ത്തശകേരനിച്ചു.   ബക്ടോകനി  പ്രവൃത്തനികേള  പണനി
പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവെരുന.  ഇഇൗ  പദ്ധതനി  മക്ടോര്ചത്ത്  2017-ല്  പൂര്ത്തനിയക്ടോകക്ടോനക്ടോണത്ത്
ലക്ഷദ്യമനിട്ടനിരനിക്കുന്നതത്ത്.

 ഉദയന്ധംകപരൂര് പ്രകദശടത്ത കുടെനിടവെളളക്ഷക്ടോമന്ധം
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181  (1993) ശശ  .    എന്ധം  .    സസരക്ടോജത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്  ജലവെനിഭവെ
വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) തൃപ്പൂണനിത്തുറ  മണ്ഡലത്തനിടല  ഉദയന്ധംകപരൂര്  പ്രകദശടത്ത  കുടെനിടവെള്ളക്ഷക്ടോമന്ധം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനത്ത് കവെണനി എടന്തെലക്ടോന്ധം പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്ധം എന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  കുടെനിടവെള്ള  വെനിതരണന്ധം  കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്  സമയബനനിതമക്ടോയനി
പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇതനികലകക്ടോയനി  എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം  ആകലക്ടോചനക്ടോകയക്ടോഗങ്ങള  നടെന്നനിട്ടുകണക്ടോ;
ഉടണങ്കേനില് വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) 1. തൃപ്പൂണനിത്തുറ  മണ്ഡലത്തനിടല  ഉദയന്ധംകപരൂര്  പ്രകദശടത്ത
കുടെനിടവെളളക്ഷക്ടോമന്ധം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  മത്സദ്യഗക്ടോമന്ധം-തശരകദശ
വെനികേസന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷടന ഫണത്ത് ഉപയക്തമക്ടോകനി ടടവെകന്ധം കറക്ടോഡനില്
ടകേക്ടോച്ചുപളളനി  ജന്ധംഗ്ഷന്  മുതല്  ടവെട്ടനികക്ടോപ്പെള്ളനി  ജന്ധംഗ്ഷന്  വെടര
നനിലവെനിലുളള  പഴെയ  150  എന്ധം.എന്ധം.  എ.സനി.  ടടപപ്പെത്ത്  മക്ടോറനി  160
എന്ധം.എന്ധം.  പനി.വെനി.സനി.  ടടപപ്പെത്ത് സക്ടോപനിക്കുന്ന 88.93  ലക്ഷന്ധം രൂപയടടെ
പദ്ധതനി പൂര്ത്തശകേരണ ഘട്ടത്തനിലക്ടോണത്ത്.

2. ഉദയന്ധംകപരൂര്  പഞക്ടോയത്തനില്  24x7  ജലവെനിതരണ  പദ്ധതനി  വെനിഭക്ടോവെനന്ധം
ടചയ്തുടകേക്ടോണത്ത് വെനിശദമക്ടോയ കപ്രക്ടോജകത്ത് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത് തയക്ടോറക്ടോകനി വെരുന.

3. തൃപ്പൂണനിത്തുറയന്ധം   സമശപ  പഞക്ടോയത്തുകേളക്കുന്ധം  ഉളള  ജലവെനിതരണ
പദ്ധതനിയടടെ ഒക്ടോഗ് ടമകനഷന് പദ്ധതനി പുകരക്ടോഗമനിച്ചു വെരുന.  ആയതത്ത്
പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്ന മുറയത്ത് ഉദയന്ധംകപരൂര്പഞക്ടോയത്തനിടന ഉദയന്ധംകപരൂര്,
കേക്ടോഞങ്ങക്ടോടെത്ത്,  വെലനിയകുളന്ധം  എന്നശ  പ്രകദശങ്ങളുടടെ  ശുദ്ധജലക്ഷക്ടോമന്ധം
പരനിഹരനികക്ടോന് കേഴെനിയന്ധം.

4. ഉദയന്ധംകപരൂര്  പഞക്ടോയത്തനിടല  സഇൗത്തത്ത്  പറവൂര്,  മക്ടോകളകക്ടോടെത്ത്,
പൂകത്തക്ടോട്ട  എന്നശ  പ്രകദശങ്ങളനില്  കുടെനിടവെളളന്ധം  ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതത്ത്
ഇടെയക്ടോട്ടുവെയല്,  ആമ്പല്ലൂര്,  ഉദയന്ധംകപരൂര്  പഞക്ടോയത്തുകേളകത്ത്
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കവെണനിയളള  ശുദ്ധജല  വെനിതരണ  പദ്ധതനിയനില്  നനിനമക്ടോണത്ത്.   ടെനി
പ്രകദശങ്ങളനില് ഇഇൗ പദ്ധതനിയനില്നനിനന്ധം ദനിനന്ധംപ്രതനി 1 mld ശുദ്ധജലന്ധം
നല്കുനണത്ത്.

5. തൃപ്പൂണനിത്തുറമണ്ഡലത്തനിടല  ഉദയന്ധംകപരൂര്  പ്രകദശത്തത്ത്  രണത്ത്  വെര്ക്കു
കേളനിലക്ടോയനി  550  മശ.  നശളത്തനില്  പഴെയ  എ.സനി.  ടടപപ്പുകേള  മക്ടോറനി
പുതനിയ പനി.വെനി.സനി.  ടടപപ്പുകേള സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  15.9  ലക്ഷന്ധം
രൂപയടടെ  പദ്ധതനിക്കുന്ധം  മറത്ത്  രണത്ത്  വെര്ക്കുകേളനിലക്ടോയനി  1800  മശറര്
നശളത്തനില് പഴെയ പനി.വെനി.സനി  ടടപപ്പുകേള മക്ടോറനി  പുതനിയ പനി.വെനി.സനി.
ടടപപ്പുകേള സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  15  ലക്ഷന്ധം രൂപയടടെ പദ്ധതനിക്കുന്ധം
ഭരണക്ടോനുമതനി  ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുളള  നടെപടെനികേള  കകേരള  വെക്ടോട്ടര്
അകതക്ടോറനിറനി സസശകേരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി) നനിലവെനിടല  കുടെനിടവെളള  വെനിതരണന്ധം  കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോയനി  നടെത്തുന്നതനിനത്ത്
ആവെശദ്യമക്ടോയ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടെത്തനിവെരുന.

(സനി) തൃപ്പൂണനിത്തുറ ഓഗത്ത് ടമനഷന് പദ്ധതനിയടടെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  5750  മശറര്,
900 മനി.മശറര് ഡനി.ടഎ. ടടപപ്പെത്ത് പൂതൃക പഞക്ടോയത്തനില് രക്ടോമമന്ധംഗലന്ധം മുതല് ചൂണനി പക്ടോനത്ത്
വെടര സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനത്ത്  6-2-2016-ല് പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-യനില്നനിനന്ധം അനുമതനി ലഭനിച്ചു.
ടടപപ്പെത്ത്  സക്ടോപനിക്കുന്ന പണനികേള കേരക്ടോറുകേക്ടോരന് ആരന്ധംഭനികക്ടോന് ശമനിചകപ്പെക്ടോള കറക്ടോഡത്ത്
മുറനിക്കുന്നതുമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ടത്ത്  പഞക്ടോയത്തുന്ധം  പരനിസരവെക്ടോസനികേളുന്ധം  എതനിര്പ്പെത്ത്
പ്രകേടെനിപ്പെനിചതനിടനത്തുടെര്ന്നത്ത് 26-2-2016-ല് ബഹമക്ടോനടപ്പെട്ട കുന്നത്തുനക്ടോടെത്ത് എന്ധം.എല്.എ
ശശ.  വെനി.പനി.  സജശന്ദ്രന്,  വെടെവകകേക്ടോടെത്ത്  പുത്തന്കുരനിശത്ത്,  പൂതൃക,  ടപരുവെക്ടോണനിയൂര്,
ടഎകരനക്ടോടെത്ത്  പഞക്ടോയത്തത്ത്  പ്രതനിനനിധനികേള,  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനി,  പനി.ഡബബ.ഡനി.,
ബനി.എസത്ത്.എന്.എല്.  ഉകദദ്യക്ടോഗസര്  തുടെങ്ങനിയവെരുടടെ  ഒരു  കയക്ടോഗന്ധം  വെനിളനിച്ചു
കചര്ത്തനിരുന.  പുതൃക പഞക്ടോയത്തത്ത്  ഭക്ടോരവെക്ടോഹനികേള  ചുറമുളള  റസനിഡനത്ത്  അകസക്ടോസനി
കയഷന്,  പ്രക്ടോകദശനികേ  കനതക്ടോകള,  തുടെങ്ങനിയവെരുമക്ടോയനി  ചര്ച  ടചയത്ത്  വെക്ടോട്ടര്
അകതക്ടോറനിറനികത്ത്  ടടപപ്പെത്ത്  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനത്ത്  സക്ടോഹചരദ്യമുണക്ടോകണന്ധം  എന്നത്ത്
തശരുമക്ടോനനിച്ചു.  5-2016-ടല  സന്ധംസക്ടോന  ഇലക്ഷന്,  ഇടെവെപ്പെക്ടോതനി  എന്നനിവെയത്ത്  കശഷന്ധം
ടടപപ്പെനിടന  പണനികേള  ആരന്ധംഭനിക്കുകേയന്ധം  ജനുവെരനി  2017-ഓടടെ  ടടപപ്പെനിടന  വെര്ക്കുന്ധം
തുടെര്ന്നത്ത് കറക്ടോഡത്ത് വെര്ക്കുന്ധം നടെത്തക്ടോന് തശരുമക്ടോനനിക്കുകേയന്ധം ടചയ്തു.  

തുടെര്ന്നത്ത്  ബഹമക്ടോനടപ്പെട്ട  ജനിലക്ടോ  കേളകറുടടെ  ഒരു  കകേക്ടോ-ഒക്ടോര്ഡനികനഷന്
കേമ്മനിറനി  മശറനിന്ധംഗത്ത്  18-6-2016-ല്  നടെത്തനിയനിരുന.   മഴെകക്ടോലത്തത്ത്
കറക്ടോഡ് മുറനിക്കുന്നതനിനുളള  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-യടടെ  ബക്ടോന്  പനിന്വെലനിചതനിനുകശഷന്ധം
ടടപപ്പെത്ത് സക്ടോപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള ആരന്ധംഭനികക്ടോടമന്നത്ത് തശരുമക്ടോനനിച്ചു.  
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26-2-2016-ടല എന്ധം.എല്.എ.  മശറനിന്ധംഗനിലുന്ധം തുടെര്ന്നത്ത്  16-3-2016-ല് വെക്ടോട്ടര്
അകതക്ടോറനിറനി  പുതൃക  പഞക്ടോയത്തത്ത്  മശറനിന്ധംഗനിലുന്ധം  ടടപപ്പെത്ത്  ടടലന്  പണനികേള
നടെക്കുകമ്പക്ടോള  വെക്ടോഹനങ്ങള  ഗതനിമക്ടോറനി  വെനിടുന്ന  പഞക്ടോയത്തത്ത്  കറക്ടോഡകേളകത്ത്
ഉണക്ടോകുന്ന  കകേടുപക്ടോടുകേളകൂടെനി  പരനിഹരനികണടമന്നത്ത്  പഞക്ടോയത്തത്ത്  ആവെശദ്യന്ധം
ഉന്നയനിചനിരുന.  തുടെര്ന്നത്ത്   പണനികേള    ആരന്ധംഭനിക്കുന്നതനിനത്ത്    മുകന്നക്ടോടെനിയക്ടോയനി
8-8-2016-ല്  ബഹ.  കുന്നത്തുനക്ടോടെത്ത്,  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലന്ധം
എന്ധം.എല്.എ.-മക്ടോര്  സന്ധംയക്തമക്ടോയനി  പഞക്ടോയത്തനികനയന്ധം,  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനി,
പനി.ഡബത്യു.ഡനി,  കപക്ടോലശസത്ത് തുടെങ്ങനിയ വെകുപ്പുകേളുകടെയന്ധം കയക്ടോഗന്ധം വെനിളനിച്ചു.  ടടപപ്പെത്ത്
ടടലന്  കജക്ടോലനി  ആരന്ധംഭനിക്കുവെക്ടോന്  നടെപടെനികക്ടോയനി  ശമനിചനിരുന.   എന്നക്ടോല്
ഡശവെനികയഷന്  കറക്ടോഡകേളക്ടോയനി  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്ന  പഞക്ടോയത്തത്ത്  കറക്ടോഡകേളുടടെ
അറകുറപണനി  നടെത്തുന്നതനിനുളള  ഫണനിനത്ത്  കരഖക്ടോമൂലന്ധം  ഉറപ്പെത്ത്  പഞക്ടോയത്തത്ത്
ആവെശദ്യടപ്പെട്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.   ടടപപ്പെത്ത്  ടടലന്  സക്ടോപനിക്കുകമ്പക്ടോള  വെഴെനിതനിരനിച്ചു
വെനിടുന്ന  കറക്ടോഡകേളുടടെ  അറകുറപ്പെണനി  വെമ്പനിച  സക്ടോമ്പത്തനികേ  ബക്ടോധദ്യത  വെരുന്ധം
എന്നതനിനക്ടോല് ജല അകതക്ടോറനിറനികത്ത് ഏടറടുകക്ടോന് കേഴെനിയനില.  

കൂടെക്ടോടത  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലത്തനിടല  ശുദ്ധജലവെനിതരണവമക്ടോയനി
ബനടപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങള  ചര്ച  ടചയക്ടോനക്ടോയനി  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  എന്ധം.എല്.എ.  ശശ.  എന്ധം.
സസരക്ടോജനിടന  അദ്ധദ്യക്ഷതയനില്  15-6-2016-ല്  ഒരു  കയക്ടോഗന്ധം  കചരുകേയണക്ടോയനി.
19 -8-2016-ല് തൃപ്പൂണനിത്തുറ നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലത്തനിടല ടപക്ടോതുകവെയന്ധം  ഇടെടകക്ടോചനി
കമഖലയനിടല  പ്രകതദ്യകേനിച്ചുന്ധം  ജലവെനിതരണവമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങള  ചര്ച
ടചയ്യുന്നതനിനക്ടോയനി ബഹമക്ടോനടപ്പെട്ട എന്ധം.എല്.എ.-മക്ടോരക്ടോയ ശശ.കജക്ടോണ് ടഫര്ണക്ടോണസത്ത്,
ശശ. എന്ധം. സസരക്ടോജത്ത് എന്നനിവെരുടടെ കനതൃതസത്തനില് ഒരു കയക്ടോഗന്ധം കചരുകേയണക്ടോയനി.

കുട്ടനക്ടോട്ടനിടല സമഗകുടെനിടവെള്ള പദ്ധതനി

182 (1994)    ശശ  .    കതക്ടോമസത്ത് ചക്ടോണനി :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  കുട്ടനക്ടോട്ടനിടല  സമഗ  കുടെനിടവെള്ള  പദ്ധതനിയടടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  വെക്ടോകസക്ടോണ്
തയക്ടോറക്ടോകനിയ  195  കകേക്ടോടെനി  രൂപയടടെ  എസനികമറത്ത്  സന്ധംബനനിച  വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം
വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കുടെനിടവെള്ള പദ്ധതനി അടെനിയന്തെരമക്ടോയനി പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതനിനത്ത്
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ&ബനി) 2016-17-ടല ബഡ്ജറത്ത് പ്രസന്ധംഗത്തനില് പരക്ടോമര്ശനിച പ്രകേക്ടോരന്ധം
1056/2017
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കുട്ടനക്ടോട്ടനിടല  സമഗകുടെനിടവെളള  പദ്ധതനികത്ത്  കവെണനിയളള  195  കകേക്ടോടെനി  രൂപയടടെ
ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല്  പ്രകതദ്യകേ  നനികക്ഷപ  പദ്ധതനിയനില്  ഉളടപ്പെടുത്തനി  പരനികശക്ടോധനിച്ചു
വെരുന.  ഇഇൗ പദ്ധതനിയനില്  21  ദശലക്ഷന്ധം ലനിറര് കശഷനിയളള ശുദ്ധശകേരണശക്ടോല,
ടക്ടോന്സനിഷന് സനിസന്ധം-I, II ഇവെയടടെ പൂര്ത്തശകേരണന്ധം, തലവെടെനി, എടെതസ, തകേഴെനി, മുട്ടക്ടോര്,
ടനടുമുടെനി,  രക്ടോമങ്കേരനി,  കേക്ടോവെക്ടോലന്ധം,  പുളനിങ്കുന്നത്ത്,  ടടകേനകേരനി,  ചമ്പക്കുളന്ധം,
നനിലന്ധംകപരുര്,വെശയപുരന്ധം,ടവെളനിയനക്ടോടെത്ത്  എന്നശ  13 പഞക്ടോയത്തുകേളനികലക്കുളള  വെനിതരണ
ശഖലയടടെ  പൂര്ത്തശകേരണന്ധം,  കമല്പ്പെറഞ  പഞക്ടോയത്തുകേളനിടല  ഉന്നതതല
സന്ധംഭരണനികേള,  കറക്ടോ  വെക്ടോട്ടര്&കനിയര്  വെക്ടോട്ടര്  പമ്പത്ത്ടസറകേള,  ടക്ടോന്കസക്ടോര്മര്
സലടമടുപ്പെത്ത് എന്നനിവെ ഉളടപ്പെടുന.

കേക്ടോഞനിരകണനി കുടെനിടവെളള പദ്ധതനി
183 (1995) ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹശന്ധം :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:
(എ)  കുന്ദേമന്ധംഗലന്ധം  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനിടല  കേക്ടോരന്തൂര്  ചകകരനി  ഭക്ടോഗത്തത്ത്

കേക്ടോഞനിരകണനി  കുടെനിടവെളള  പദ്ധതനി  ടടപപ്പെത്ത്  ടടലന്  നശട്ടല്  പ്രവൃത്തനികത്ത്
ഭരണക്ടോനുമതനി ലഭദ്യമക്ടോകനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത്  ടകേ.ഡബ്ളത്യു.എ.  സൂപ്രണനിന്ധംഗത്ത്എഞനിനശയര്
ഓഫശസനില്നനിനന്ധം  വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനി  മക്ടോകനജനിന്ധംഗത്ത്  ഡയറകര്കയച
SE/KKD/D3-3169/2015  തശയതനി  15-2-2016  നനിര്കദ്ദേശത്തനികന്മല്  സസശകേരനിച
നടെപടെനികേള വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) ഇല.

(ബനി) കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത് കകേരള വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനി സൂപ്രണനിന്ധംഗത്ത് എഞനിനശയര്
ഓഫശസനില് നനിനന്ധം SE/KKD/D3-3169/2015 തശയതനി 15-02-2016 എന്ന കേത്തത്ത്
കകേരള  വെക്ടോട്ടര്  അകതക്ടോറനിറനി  മക്ടോകനജനിന്ധംഗത്ത്  ഡയറകറുടടെ  ഓഫശസനില്  ലഭനിചനിട്ടനില.
എന്നക്ടോല്  കുന്ദേമന്ധംഗലന്ധം  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനിടല  കേക്ടോരന്തൂര്  ചകകരനി  ഭക്ടോഗത്തത്ത്
കേക്ടോഞനിരകണനി  കുടെനിടവെളള  പദ്ധതനി  ടടപപ്പെത്ത്  ടടലന്  നശട്ടക്ടോനുളള  ഒരു
ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല് തയക്ടോറക്ടോകനി ഭരണക്ടോനുമതനി നല്കുന്നതനിനക്ടോയളള നടെപടെനികേള വെക്ടോട്ടര്
അകതക്ടോറനിറനി സസശകേരനിച്ചു വെരുനണത്ത്.

 ജലകസക്ടോതസ്സുകേളുടടെ മലനിനശകേരണവന്ധം കേകയറവന്ധം
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184 (1996)  ശശ  .   എ  .   എന്ധം  .   ആരനിഫത്ത് :
ശശ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതശഷത്ത് :
ശശ  .   ഡനി  .   ടകേ  .   മുരളനി :
ശശ  .    എ  .    എന്  .    ഷന്ധംസശര് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) സന്ധംസക്ടോനടത്ത ജനവെക്ടോസ കകേന്ദ്രങ്ങകളക്ടോടെത്ത് കചര്നള്ള ജലകസക്ടോതസ്സു
കേളക്ടോയ  കതക്ടോടുകേള,  കേനക്ടോലുകേള,  പുഴെകേള,  നദനികേള  എന്നനിവെ  മലനിനശകേരണ
കത്തക്ടോടടെക്ടോപ്പെന്ധം  കകേകയറത്തനിനുന്ധം വെനികധയമക്ടോകുന്നതത്ത്  അറനിഞനിട്ടുന്ധം  ബനടപ്പെട്ട
വെകുപ്പുകേള  ഇടെടപടെക്ടോത്തതത്ത്  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  എങ്കേനിൽ  എന്തുടകേക്ടോണക്ടോടണന്നത്ത്
പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ജലകസക്ടോതസ്സുകേളുടടെ  മലനിനശകേരണവന്ധം  കകേകയറവന്ധം  തടെയന്നതനിനത്ത്
ഒരു  പ്രകതദ്യകേ  പദ്ധതനികത്ത്  രൂപന്ധം  നല്കുന്നതനിനത്ത്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണക്ടോ;  എങ്കേനില്
വെനിശദക്ടോമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) ജലകസചന  വെകുപ്പെനിനുകേശഴെനിലുളള  ജലകസക്ടോതസ്സുകേളനില്  മലനിനശകേരണന്ധം,
കേകയറന്ധം എന്നനിവെ ശദ്ധയനില്ടപ്പെടുന്ന മുറയത്ത് ആവെശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുനണത്ത്.

(ബനി) നനിലവെനില്  വെദ്യവെസക്ടോയ  സക്ടോപനങ്ങള,  ആശുപത്രനികേള,  പക്ടോര്പ്പെനിടെ
സമുചയങ്ങള,  വെലനിയ  കഹക്ടോട്ടലുകേള,  റനികസക്ടോര്ട്ടുകേള,  ജലയക്ടോനങ്ങള  എന്നശ
സക്ടോപനങ്ങടള  ജല  നനിയമന്ധം,  1974  പ്രകേക്ടോരമുളള  അനുമതനി  പരനിധനിയനില്
ടകേക്ടോണ്ടുവെന്നത്ത്  ശക്ടോസശയമക്ടോയ  മലനിനജല  ശുദ്ധശകേരണ  സന്ധംവെനിധക്ടോനങ്ങള
ഏര്ടപ്പെടുത്തനിച്ചുന്ധം അതനിടന പ്രവെര്ത്തനന്ധം ഇടെയനിടടെ കമക്ടോണനിറര് ടചയ്തുന്ധം സന്ധംസക്ടോന
മലനിനശകേരണ  നനിയനണ  കബക്ടോര്ഡത്ത്  ജലമലനിനശകേരണന്ധം  നനിയനനിച്ചുവെരുന.
കൂടെക്ടോടത കകേരള വെക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറനി,  ഇറനികഗഷന്,  റവെനബ എന്നശ വെകുപ്പുകേളനിടല
ഉകദദ്യക്ടോഗസര്  തകദ്ദേശ  സസയന്ധംഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളുകടെയന്ധം,  ടപക്ടോതുജനങ്ങളുകടെയന്ധം
സഹകേരണകത്തക്ടോടടെ  നനിരന്തെര  സല  പരനികശക്ടോധനയനിലൂടടെയന്ധം  ഇടെടപടെലു
കേളനിലൂടടെയന്ധം ജലകസക്ടോതസ്സുകേളനിടല മലനിനശകേരണവന്ധം കേകയറവന്ധം തടെയന്നതനിനുളള
നടെപടെനികേള  സസശകേരനിച്ചു  വെരുനണത്ത്.   സര്കക്ടോര്  ഉത്തരവെത്ത്  (പനി)  നമ്പര്
16/14/  പരനിസനിതനി തശയതനി  12-12-2014  പ്രകേക്ടോരന്ധം ജലകസക്ടോതസ്സുകേളുടടെ സമഗ
പക്ടോരനിസനിതനികേ സന്ധംരക്ഷണത്തനിനുളള വെദ്യക്തമക്ടോയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറടപ്പെടുവെനിചനിട്ടുണത്ത്.
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ഇതരസന്ധംസക്ടോന ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത് ഇന്ഷസറന്സത്ത്

185  (1997)  ശശ  .    ടകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷത്ത്  കുമക്ടോര് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ഇതരസന്ധംസക്ടോന ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളനിലൂടടെ സക്ടോന്ധംകമനികേ കരക്ടോഗങ്ങള പടെരുന
എന്ന വെക്ടോര്ത്തകേള വെരുന്ന സക്ടോഹചരദ്യത്തനില് ഇവെടര പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതനിനുന്ധം ഇവെരുടടെ
കലബര്  കേദ്യക്ടോമ്പുകേളനില്  ശുചനിതസന്ധം  ഉറപ്പെക്ടോകക്ടോനുമക്ടോയനി  എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം  പദ്ധതനി
ആകലക്ടോചനയനിലുകണക്ടോ; വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  അപകേടെകമഖലയനില്  പണനിടയടുക്കുന്ന  ഇതരസന്ധംസക്ടോന   ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി
കേളകത്ത്  ഇന്ഷസറന്സത്ത്  ഏര്ടപ്പെടുത്തക്ടോന്  എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം  പദ്ധതനി  നനിലവെനിലുകണക്ടോ;
വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ? 

ഉത്തരന്ധം

(എ) ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ ആകരക്ടോഗദ്യ സന്ധംരക്ഷണന്ധം ഉറപ്പു വെരുത്തുന്നതനികലകക്ടോയനി
വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേടള   ഏകകേക്ടോപനിപ്പെനിച്ചുടകേക്ടോണത്ത്   17-12-2015-ടല ജനി.ഒ.  (ആര്.ടെനി.)
1717/15/ടതക്ടോഴെനില്  നമ്പര്  ഉത്തരവെത്ത്  പ്രകേക്ടോരന്ധം  ഒരു  ടെക്ടോസത്ത്  കഫക്ടോഴത്ത്  രൂപശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.
ജനിലക്ടോ  കലബര്  ഓഫശസര്  (എന്കഫക്ടോഴത്ത്ടമനത്ത്)  കേണ്വെശനറുന്ധം,  ജനിലക്ടോ  ടമഡനികല്
ഓഫശസര്  (ആകരക്ടോഗദ്യ  വെകുപ്പെത്ത്),  ഫക്ടോകറശസത്ത്  &കബക്ടോയനികലഴത്ത്  ഇന്ടസ്പെകര്,
ടഡപബട്ടനി  ഡയറകര്  (തകദ്ദേശസസയന്ധംഭരണ  വെകുപ്പെത്ത്)  എന്നനിവെടര  അന്ധംഗങ്ങളക്ടോയന്ധം
ഉളടപ്പെടുത്തനിടകക്ടോണ്ടുളള  ടെക്ടോസത്ത്കഫക്ടോഴനിടന  പ്രവെര്ത്തനന്ധം  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്
ഉഇൗര്ജ്ജനിതമക്ടോയനി  നടെന വെരുന.  കൂടെക്ടോടത  അവെരുടടെ  ആകരക്ടോഗദ്യപരനിരക്ഷ ഉറപ്പു
വെരുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  ടമഡനികല് കേദ്യക്ടോമ്പുകേളുന്ധം  നടെത്തുനണത്ത്.   ഇതര  സന്ധംസക്ടോന
ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള  തനിങ്ങനിപ്പെക്ടോര്ക്കുന്ന  കലബര്കേദ്യക്ടോമ്പുകേളനിടല  ജശവെനിത/ശുചനിതസ
നനിലവെക്ടോരന്ധം വെളടര പരനിതക്ടോപകേരമക്ടോടണന്നത്ത് കബക്ടോധദ്യടപ്പെട്ടതനിടന അടെനിസക്ടോനത്തനില്
കലബര്  കേദ്യക്ടോമ്പനില്  കുളനിമുറനിയന്ധം,  ശഇൗചക്ടോലയവന്ധം,  വൃത്തനിയന്ധം  വെക്ടോയസഞക്ടോരവന്ധം
ടവെളനിചവന്ധം,  ടടവെദത്യുതശകേരനിചതുമക്ടോയ  മുറനിസഇൗകേരദ്യവന്ധം,  പക്ടോചകേന്ധം  ടചയക്ടോനുളള
സഇൗകേരദ്യവന്ധം  ഉണക്ടോകേണടമന്നത്ത്  നനിഷ്കര്ഷനിച്ചുടകേക്ടോണത്ത്  3-8-2016  ടല  ജനി.ഒ.
(സക്ടോധക്ടോ)960/16/ ടതക്ടോഴെനില് നമ്പരക്ടോയനി ഉത്തരവെത്ത് പുറടപ്പെടുവെനിചനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി) ഇതര  സന്ധംസക്ടോന  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ  രജനികസ്ട്രേഷനുന്ധം  ആകരക്ടോഗദ്യ
പരനിരക്ഷയന്ധം ലക്ഷദ്യമനിട്ടത്ത് ഒരു ആകരക്ടോഗദ്യ ഇന്ഷസബ്ദുുറന്സത്ത് പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നകേക്ടോരദ്യന്ധം
പരനിഗണനിച്ചുവെരുന.  പദ്ധതനിയടടെ പ്രക്ടോരന്ധംഭ നടെപടെനികേളുടടെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ടഎ.  ടെനി.  മനിഷന്,
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ചനിയക്ടോകത്ത്,  അക്ഷയ,  യ.ടഎ.ഡനി.  എന്നശ ഏജന്സനികേളുമക്ടോയന്ധം ആകരക്ടോഗദ്യന്ധം,  ആഭദ്യന്തെരന്ധം,
റവെനബ,  തകദ്ദേശ  സസയന്ധംഭരണന്ധം  എന്നശ  വെകുപ്പുകേളുമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ടുന്ധം
അവെകലക്ടോകേനകയക്ടോഗങ്ങള  നടെനവെരുന.  പദ്ധതനി  പ്രക്ടോബലദ്യത്തനില്  വെരുന്നകതക്ടോടുകൂടെനി
ഇന്ഷസറന്സത്ത്  പദ്ധതനി  മുകഖന  ഇതര  സന്ധംസക്ടോന  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ  ആകരക്ടോഗദ്യ
സുരക്ഷനിതതസന്ധം  ഉറപ്പുവെരുത്തക്ടോനുന്ധം  അകതക്ടോടടെക്ടോപ്പെന്ധം  വെനിവെരകശഖരണന്ധം  നടെത്തനി
തനിരനിചറനിയല് കേക്ടോര്ഡത്ത് വെനിതരണന്ധം ടചയ്യുവെക്ടോനുന്ധം കേഴെനിയന്ധം.

ഡനി-അഡനിക്ഷന് ടസനറുകേള

186  (1998) ശശ  .    സനി  .    ദനിവെക്ടോകേരന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോന  സര്കക്ടോരനിടന  ആഭനിമുഖദ്യത്തനില്  എത്ര  ഡനി-അഡനിക്ഷന്
ടസനറുകേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണത്ത്; അവെ എവെനിടടെടയലക്ടോടമന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  എലക്ടോ  ജനിലകേളനിലുന്ധം  ഡനി-അഡനിക്ഷന്  ടസനറുകേള  ആരന്ധംഭനിക്കുന്ന
കേക്ടോരദ്യന്ധം സര്കക്ടോരനിടന പരനിഗണനയനിലുകണക്ടോ; വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) എടടക്സൈസത്ത് വെകുപ്പെനിടന ആഭനിമുഖദ്യത്തനില് ഡനി-അഡനിക്ഷന് ടസനറുകേള
ഒനന്ധം തടന്ന പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നനില.

(ബനി)ഉണത്ത്.  ഇഇൗ വെനിഷയന്ധം സര്കക്ടോരനിടന പരനിഗണനയനിലക്ടോണത്ത്.

  ഇതരസന്ധംസക്ടോന ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള

187  (1999) ശശ  .    അനൂപത്ത്  കജകബത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  എത്ര  ഇതര  സന്ധംസക്ടോന  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള
തക്ടോമസനിക്കുനണത്ത് എന്നതനിടന കൃതദ്യമക്ടോയ കേണകത്ത് ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇതര  സന്ധംസക്ടോന  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്  തനിരനിചറനിയല്  കേക്ടോര്ഡത്ത്
ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്ന നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ഉടണങ്കേനില്  ആയതനിടന  നടെപടെനികമങ്ങള  ഏടന്തെലക്ടോടമന്നത്ത്
വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  ഇതര  സന്ധംസക്ടോന  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളനില്  കനിമനിനല്  പശക്ടോത്തലന്ധം
ഉള്ളവെര് ഉടണനള്ളതത്ത് ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;
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(ഇ)  ഉടണങ്കേനില്  അവെടര  കേടണത്തക്ടോന്  എടന്തെലക്ടോന്ധം  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിചനിട്ടുടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) കൃതദ്യമക്ടോയ കേണകത്ത് ലഭദ്യമല.  സന്ധംസക്ടോന സര്കക്ടോരനിടന കേശഴെനിലുളള
ഗുലക്ടോത്തനി  ഇന്സനിറബട്ടത്ത്  ഓഫത്ത്  ഫനിനക്ടോന്സത്ത്  &  ടെക്ടോകക്സൈഷന്-ടന  2013-ടല  പഠന
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്  പ്രകേക്ടോരന്ധം  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  25  ലക്ഷത്തനിലധനികേന്ധം  ഇതര  സന്ധംസക്ടോന
ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള കജക്ടോലനി ടചയ്തു വെരുന്നതക്ടോയനി റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത് ടചയടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.  കകേരള
കുടെനികയറ ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി  കക്ഷമനനിധനി  പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന്ധം  53,136  ഇതര സന്ധംസക്ടോന
ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേടള രജനിസര് ടചയനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി&സനി) ഇതര സന്ധംസക്ടോന ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ രജനികസ്ട്രേഷനുന്ധം ആകരക്ടോഗദ്യ
പരനിരക്ഷയന്ധം ലക്ഷദ്യമനിട്ടത്ത് ഒരു ആകരക്ടോഗദ്യ ഇന്ഷസബ്ദുുറന്സത്ത് പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതനിടന
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ടഎ.ടെനി.മനിഷന്,  ചനിയക്ടോകത്ത്,  അക്ഷയ,  യ.ടഎ.ഡനി  എന്നശ  സര്കക്ടോര്
ഏജന്സനികേളുമക്ടോയന്ധം  ആകരക്ടോഗദ്യന്ധം,  ആഭദ്യന്തെരന്ധം,  റവെനബ,  തകദ്ദേശസസയന്ധംഭരണന്ധം  എന്നശ
വെകുപ്പുകേളുമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ടുന്ധം  അവെകലക്ടോകേന  കയക്ടോഗങ്ങള  നടെനവെരുന.   പദ്ധതനി
പ്രക്ടോബലദ്യത്തനില് വെരുന്നകതക്ടോടുകൂടെനി  ഇന്ഷസബ്ദുുറന്സത്ത്  പദ്ധതനി  മുകഖന ഇതര സന്ധംസക്ടോന
ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ  ആകരക്ടോഗദ്യ  സുരക്ഷനിതതസന്ധം  ഉറപ്പുവെരുത്തക്ടോനുന്ധം  അകതക്ടോടടെക്ടോപ്പെന്ധം
വെനിവെരകശഖരണന്ധം നടെത്തനി തനിരനിചറനിയല് കേക്ടോര്ഡത്ത് വെനിതരണന്ധം ടചയ്യുവെക്ടോനുന്ധം കേഴെനിയന്ധം.

(ഡനി&ഇ) കനിമനിനല് പശക്ടോത്തലന്ധം ഉളള ഇതര സന്ധംസക്ടോന ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേടള
കേടണത്തുന്നതനിനത്ത് ടതക്ടോഴെനില് വെകുപ്പെനിനത്ത് പ്രകതദ്യകേ സന്ധംവെനിധക്ടോനങ്ങള ഇല.

  ഇതരസന്ധംസക്ടോന ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള

188 (2000) ശശ  .   എന്   .  എ  .   ടനലനിക്കുന്നത്ത് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) ഇതര സന്ധംസക്ടോന ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേടള കജക്ടോലനികക്ടോയനി ടകേക്ടോണ്ടുവെരുകമ്പക്ടോള
പക്ടോലനികകണ  വെദ്യവെസകേള  എടന്തെക്ടോടകയക്ടോണത്ത്;  ഈ  വെദ്യവെസകേള
പക്ടോലനികടപ്പെടുനകണക്ടോ എന്നത്ത് ഉറപ്പെത്ത് വെരുത്തക്ടോന് എന്തെത്ത് സന്ധംവെനിധക്ടോനമക്ടോണുള്ളടതന്നത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇതര സന്ധംസക്ടോന ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള ഇടെനനിലകക്ടോരുടടെ ചൂഷണത്തനിനത്ത്
വെനികധയരക്ടോകടപ്പെടുടമനള്ള കേക്ടോരദ്യന്ധം ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  പ്രക്ടോഥമനികേ  സഇൗകേരദ്യങ്ങളകപക്ടോലുമനിലക്ടോത്ത  ടപക്ടോളനിഞത്ത്  വെശഴെക്ടോറക്ടോയ
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ടകേട്ടനിടെങ്ങള  ഇടെനനിലകക്ടോര്  കുറഞ  വെനിലയത്ത്  വെക്ടോടെകേയത്ത്  എടുത്തത്ത്  വെലനിയ  വെക്ടോടെകേ
വെക്ടോങ്ങനിയക്ടോണത്ത്  ഇത്തരന്ധം  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേടള  പക്ടോര്പ്പെനിക്കുന്നതത്ത്  എന്ന  കേക്ടോരദ്യന്ധം
ശദ്ധയനില്  ടപട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ  ജശവെനുകപക്ടോലുന്ധം  ഭശഷണനി  ആകുന്ന
ഇത്തരന്ധം സക്ടോഹചരദ്യന്ധം ഒഴെനിവെക്ടോകക്ടോന് എന്തെത്ത് നടെപടെനികേളക്ടോണത്ത് സസശകേരനിക്കുന്നതത്ത് എന്നത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) അഞ്ചുന്ധം  അതനില്  കൂടുതലുന്ധം  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേടള  കേരക്ടോറുകേക്ടോരന്  മുകഖന
കജക്ടോലനിടയടുപ്പെനിക്കുകേയക്ടോടണങ്കേനില് 1979-ടല ഇതര സന്ധംസക്ടോന ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി നനിയമ
പ്രകേക്ടോരന്ധം ടതക്ടോഴെനിലുടെമ രജനികസ്ട്രേഷനുന്ധം കേരക്ടോറുകേക്ടോരന് ടടലസന്സുന്ധം നനിര്ബനമക്ടോയന്ധം
എടുകകണതക്ടോണത്ത്.  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  കനരനിട്ടത്ത്  ടതക്ടോഴെനില്  കതടെനി  വെരുന്ന
ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത് ഇഇൗ വെദ്യവെസ ബക്ടോധകേമല.  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് ജനിലക്ടോ  കലബര്
ഓഫശസര്  (എന്കഫക്ടോഴത്ത്ടമനത്ത്)  മക്ടോരുടടെ  കനതൃതസത്തനില്   1979  ടല  കുടെനികയറ
ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി  നനിയമന്ധം,  1970  -ടല  കേരക്ടോര്  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി  നനിയമന്ധം,  1996-ടല
ബനില്ഡനിന്ധംഗത്ത്&അദര്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  ടവെല്ഫയര്  ആകത്ത്  എന്നശ  നനിയമങ്ങള
പ്രകേക്ടോരന്ധം  നടെത്തുന്ന  പരനികശക്ടോധനയനില്  കേടണത്തുന്ന  നനിയമ
ലന്ധംഘനങ്ങളടകതനിടര  നനിയമനടെപടെനികേള  സസശകേരനിചത്ത്  ടെനി  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ
ആകരക്ടോഗദ്യന്ധം, ടതക്ടോഴെനില്-സുരക്ഷ, കക്ഷമന്ധം എന്നനിവെ ഉറപ്പുവെരുത്തുന.

(ബനി) ഉണത്ത്.

(സനി)  ഉണത്ത്.  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് ജനിലക്ടോ കലബര് ഓഫശസര്  (എന്കഫക്ടോഴത്ത്ടമനത്ത്)
മക്ടോരുടടെ  കനതൃതസത്തനില്  1979-ടല  കുടെനികയറ  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി  നനിയമന്ധം,  1970-ടല
കേരക്ടോര്  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി  നനിയമന്ധം,  1996-ടല  ബനില്ഡനിന്ധംഗത്ത്  &അദര്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്
ടവെല്ടഫയര് ആകത്ത്  എന്നശ  നനിയമങ്ങള പ്രകേക്ടോരന്ധം  നടെത്തുന്ന പരനികശക്ടോധനയനില്
കേടണത്തുന്ന  നനിയമ  ലന്ധംഘനങ്ങളടകതനിടര  നനിയമനടെപടെനികേള  സസശകേരനിചത്ത്
ടെനി  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ  ആകരക്ടോഗദ്യന്ധം,  ടതക്ടോഴെനില്-സുരക്ഷ,  കക്ഷമന്ധം  എന്നനിവെ  ഉറപ്പു
വെരുത്തുന.  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ  ആകരക്ടോഗദ്യസന്ധംരക്ഷണന്ധം  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനി
കലകക്ടോയനി  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേടള  ഏകകേക്ടോപനിപ്പെനിച്ചുടകേക്ടോണത്ത്  17-12-2015-ടല
ജനി.ഒ. (ആര്.  ടെനി.) 1717/15/ടതക്ടോഴെനില് നമ്പര് ഉത്തരവെത്ത് പ്രകേക്ടോരന്ധം ഒരു ടെക്ടോസത്ത് കഫക്ടോഴത്ത്
രൂപശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.   ജനിലക്ടോ  കലബര് ഓഫശസര്  (എന്കഫക്ടോഴത്ത്ടമനത്ത്)  കേണ്വെശനറുന്ധം,
ജനിലക്ടോ  ടമഡനികല്  ഓഫശസര്  (ആകരക്ടോഗദ്യ  വെകുപ്പെത്ത്),  ഫക്ടോകറശസത്ത്  &കബക്ടോയനികലഴത്ത്
ഇന്ടസ്പെകര്,  ടഡപബട്ടനി  ഡയറകര്  (തകദ്ദേശസസയന്ധംഭരണ  വെകുപ്പെത്ത്)  എന്നനിവെടര
അന്ധംഗങ്ങളക്ടോയന്ധം  ഉളടപ്പെടുത്തനിടകക്ടോണ്ടുളള  ടെക്ടോസത്ത്കഫക്ടോഴനിടന  പ്രവെര്ത്തനന്ധം
സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  ഉഇൗര്ജ്ജനിതമക്ടോയനി  നടെന  വെരുന.  കൂടെക്ടോടത  അവെരുടടെ
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ആകരക്ടോഗദ്യപരനിരക്ഷ ഉറപ്പു വെരുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി ടമഡനികല് കേദ്യക്ടോമ്പുകേളുന്ധം നടെത്തുന.
ടതക്ടോഴെനില് വെകുപ്പെനിനു കേശഴെനിലുളള 'ഭവെനന്ധം ഫഇൗകണഷന്' കകേരള നടെപ്പെനിലക്ടോകനി വെരുന്ന
ഭവെനപദ്ധതനികേളനിടലക്ടോന്നക്ടോണത്ത്  'അപ്നഘര്''  പദ്ധതനി  ഇതര  സന്ധംസക്ടോന
ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്  കവെണനി  കഹക്ടോസല്  രശതനിയനിലുളള  പക്ടോര്പ്പെനിടെ  സമുചയമക്ടോണശ
പദ്ധതനി  വെഴെനി  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതത്ത്.   ഇതനിടന ആദദ്യ  സശന്ധം  പക്ടോലകക്ടോടെത്ത്  ജനിലയനിടല
കേനിന്ഫ,  കേഞനികകക്ടോടെത്ത്  ആരന്ധംഭനിചനിട്ടുണത്ത്.  ടെനി  മക്ടോതൃകേയനില്  തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം/
എറണക്ടോകുളന്ധം/കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത് നഗരങ്ങളനിലുന്ധം ഇതര സന്ധംസക്ടോന ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്
കവെണനി  പക്ടോര്പ്പെനിടെ  സഇൗകേരദ്യന്ധം  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുളള  പദ്ധതനി  സര്കക്ടോരനിടന
പരനിഗണനയനിലക്ടോണത്ത്.  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ  ജശവെനത്ത്  ഭശഷണനി  ഉയര്ത്തുന്ന
ടകേട്ടനിടെങ്ങള തക്ടോമസത്തനിനക്ടോയനി അനുവെദനിചനിട്ടുളള ടതക്ടോഴെനിലുടെമ/കേരക്ടോറുകേക്ടോര്ടകതനിടര
കേര്ശന  നടെപടെനി  സസശകേരനികക്ടോന്  ജനിലക്ടോ  കലബര്  ഓഫശസര്മക്ടോര്കത്ത്  നനിര്കദ്ദേശന്ധം
നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.  എന്നക്ടോല് സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് കേരക്ടോറുകേക്ടോരന് മുകഖനയലക്ടോടത കനരനിട്ടത്ത്
ടതക്ടോഴെനില്കതടെനി  വെരുന്ന  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ  എണന്ധം  വെളടര  കൂടുതലക്ടോടണന്നത്ത്
കേക്ടോണുന.  ഇത്തരത്തനില്  എത്തുന്ന  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേടളയക്ടോണത്ത്  ഇടെത്തരകക്ടോര്
ചൂഷണന്ധം ടചയത്ത് പരനിമനിതമക്ടോയ സഇൗകേരദ്യങ്ങള നല്കേനി പക്ടോര്പ്പെനിക്കുന്നതത്ത്.

ഇതരസന്ധംസക്ടോന ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള

189 (2001) ശശ  .    എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോന്ധം :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  വെനിവെനിധ  കമഖലയനില്  പണനിടയടുക്കുന്ന  ഇതര
സന്ധംസക്ടോന ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ എണടമത്രടയന്നത്ത്, ജനില തനിരനിചത്ത്, അറനിയനികക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള  മൂലന്ധം  സന്ധംസക്ടോനത്തുണക്ടോയനിട്ടുള്ള  കനട്ടങ്ങളുന്ധം
കകേക്ടോട്ടങ്ങളുന്ധം വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ; എങ്കേനില് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രസബ്ദുുത  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്  കലബര്  കേക്ടോര്ഡത്ത്  നല്കുന്നതനിനുന്ധം
നനിരശക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  ആവെശദ്യമക്ടോയ  സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം  നനിലവെനിലുകണക്ടോ;  എങ്കേനില്
വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

ഉത്തരന്ധം

(എ) കൃതദ്യമക്ടോയ കേണകത്ത് ടതക്ടോഴെനില് വെകുപ്പെനിടന പകല് ലഭദ്യമല.  സന്ധംസക്ടോന
സര്കക്ടോരനിടന കേശഴെനിലുളള ഗുലക്ടോത്തനി ഇന്സനിറബട്ടത്ത് ഓഫത്ത് ഫനിനക്ടോന്സത്ത് & ടെക്ടോകക്സൈഷന്-ടന
2013-ടല  പഠന  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്  പ്രകേക്ടോരന്ധം  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  25  ലക്ഷത്തനിലധനികേന്ധം  ഇതര
സന്ധംസക്ടോന ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള കജക്ടോലനി ടചയ്തു വെരുന്നതക്ടോയനി റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത് ടചയടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.
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കകേരള കുടെനികയറ ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി കക്ഷമനനിധനി പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന്ധം 53,136 ഇതര സന്ധംസക്ടോന
ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേടള രജനിസര് ടചയനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി) വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടനില.

(സനി) 2010-ടല  കുടെനികയറ  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി  കക്ഷമപദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  പ്രസ്തുത
ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്  കലബര്  കേക്ടോര്ഡത്ത്  നല്കുന്നതനിനത്ത്  നനിലവെനില്  സന്ധംവെനിധക്ടോനമുണത്ത്.
ഇതര  സന്ധംസക്ടോന  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ  രജനികസ്ട്രേഷനുന്ധം,  ആകരക്ടോഗദ്യപരനിരക്ഷയന്ധം
ലക്ഷദ്യമനിട്ടത്ത്, ഒരു ആകരക്ടോഗദ്യ ഇന്ഷസറന്സത്ത് പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന്ധം പരനിഗണനിച്ചു
വെരുന.   പദ്ധതനി  പ്രക്ടോബലദ്യത്തനില് വെരുന്നകതക്ടോടുകൂടെനി  ഇന്ഷസറന്സത്ത്  പദ്ധതനി  മുകഖന
ഇതര  സന്ധംസക്ടോന  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ  ആകരക്ടോഗദ്യ  സുരക്ഷനിതതസന്ധം  ഉറപ്പു  വെരുത്തക്ടോനുന്ധം
അകതക്ടോടടെക്ടോപ്പെന്ധം വെനിവെരകശഖരണന്ധം നടെത്തനി തനിരനിചറനിയല് കേക്ടോര്ഡത്ത് വെനിതരണന്ധം ടചയക്ടോനുന്ധം
കേഴെനിയന്ധം.

 ഇതരസന്ധംസക്ടോന ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ കക്ഷമന്ധം

190 (2002) ശശ  .   എന്ധം  .   എന്ധം  .   മണനി : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനത്ത് ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം
എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

ഇതര സന്ധംസക്ടോന ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ  കക്ഷമന്ധം  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനത്ത്  ടതക്ടോഴെനില്
ചൂഷണന്ധം  തടെയന്നതനിനുന്ധം  എടന്തെക്ടോടക  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്;  വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം
നല്കുകമക്ടോ;

ഉത്തരന്ധം

അഞ്ചുന്ധം  അതനില്  കൂടുതലുന്ധം  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേടള  കേരക്ടോറുകേക്ടോരന്  മുകഖന
കജക്ടോലനിടയടുപ്പെനിക്കുകേയക്ടോടണങ്കേനില്  1979-ടല  ഇതര  സന്ധംസക്ടോന  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി
നനിയമപ്രകേക്ടോരന്ധം  ടതക്ടോഴെനിലുടെമ  രജനികസ്ട്രേഷനുന്ധം  കേരക്ടോറുകേക്ടോരന്  ടടലസന്സുന്ധം
നനിര്ബനമക്ടോയന്ധം എടുകകണതക്ടോണത്ത്.   സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് ജനിലക്ടോ കലബര് ഓഫശസര്
(എന്കഫക്ടോഴത്ത്ടമനത്ത്)  മക്ടോരുടടെ  കനതൃതസത്തനില്   1979  ടല  കുടെനികയറ  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി
നനിയമന്ധം, 1970-ടല കേരക്ടോര് ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി നനിയമന്ധം, 1996-ടല ബനില്ഡനിന്ധംഗത്ത്  &അദര്
കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  ടവെല്ഫയര്  ആകത്ത്  എന്നശ  നനിയമങ്ങള  പ്രകേക്ടോരന്ധം  നടെത്തുന്ന
പരനികശക്ടോധന  നടെത്തുകേയന്ധം  കേടണത്തുന്ന  നനിയമലന്ധംഘനങ്ങളടകതനിടര
നനിയമനടെപടെനികേള  സസശകേരനിചത്ത്  ടെനി  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ  ആകരക്ടോഗദ്യന്ധം,  ടതക്ടോഴെനില്-
സുരക്ഷ,  കക്ഷമന്ധം  എന്നനിവെ  ഉറപ്പുവെരുത്തുകേയന്ധം  ടചയ്യുന.  ഇതര  സന്ധംസക്ടോന
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ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ ആകരക്ടോഗദ്യ സന്ധംരക്ഷണന്ധം ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനികലകക്ടോയനി വെനിവെനിധ
വെകുപ്പുകേടള ഏകകേക്ടോപനിപ്പെനിച്ചുടകേക്ടോണത്ത്  17-12-2015-ടല ജനി.ഒ  (ആര്.ടെനി)  1717/15/
ടതക്ടോഴെനില് നമ്പര് ഉത്തരവെത്ത് പ്രകേക്ടോരന്ധം ഒരു ടെക്ടോസത്ത് കഫക്ടോഴത്ത് രൂപശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.  ജനിലക്ടോ കലബര്
ഓഫശസര് (എന്കഫക്ടോഴത്ത്ടമനത്ത്)  കേണ്വെശനറുന്ധം,  ജനിലക്ടോ ടമഡനികല് ഓഫശസര് (ആകരക്ടോഗദ്യ
വെകുപ്പെത്ത്),  ഫക്ടോകറശസത്ത്  &കബക്ടോയനികലഴത്ത്  ഇന്ടസ്പെകര്,  ടഡപബട്ടനി  ഡയറകര്
(തകദ്ദേശസസയന്ധംഭരണ  വെകുപ്പെത്ത്)  എന്നനിവെടര  അന്ധംഗങ്ങളക്ടോയന്ധം  ഉളടപ്പെടുത്തനിടകക്ടോണ്ടുളള
ടെക്ടോസത്ത്കഫക്ടോഴനിടന  പ്രവെര്ത്തനന്ധം  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  ഉഇൗര്ജ്ജനിതമക്ടോയനി  നടെന  വെരുന.
ഇതരസന്ധംസക്ടോന  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള  തനിങ്ങനിപ്പെക്ടോര്ക്കുന്ന  കലബര്  കേദ്യക്ടോമ്പുകേളനിടല
ജശവെനിത/ശുചനിതസ  നനിലവെക്ടോരന്ധം  പരനിതക്ടോപകേരമക്ടോടണന്നത്ത്  കബക്ടോദ്ധദ്യടപ്പെട്ടതനിടന  തുടെര്ന്നത്ത്  9
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉളടപ്പെടുത്തനി  സര്കക്ടോര്  ഉത്തരവെത്ത്  പുറടപ്പെടുവെനിചനിട്ടുണത്ത്.   കൂടെക്ടോടത
അവെരുടടെ  ആകരക്ടോഗദ്യപരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനികലകക്ടോയനി  ടമഡനികല്  കേദ്യക്ടോമ്പുകേളുന്ധം
നടെത്തുന.  ടതക്ടോഴെനില് വെകുപ്പെനിനു കേശഴെനിലുളള ഭവെനന്ധം ഫഇൗകണഷന് കകേരള നടെപ്പെനിലക്ടോകനി
വെരുന്ന  ഭവെനപദ്ധതനികേളനിടലക്ടോന്നക്ടോണത്ത്   അപ്നഘര്   പദ്ധതനി  ഇതര  സന്ധംസക്ടോന
ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത് കവെണനി കഹക്ടോസല് രശതനിയനിലുളള പക്ടോര്പ്പെനിടെ സമുചയമക്ടോണശ പദ്ധതനി
വെഴെനി  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതത്ത്.   ഇതനിടന  ആദദ്യ  സശന്ധം  പക്ടോലകക്ടോടെത്ത്  ജനിലയനിടല  കേനിന്ഫ,
കേഞനികകക്ടോടെത്ത് ആരന്ധംഭനിചനിട്ടുണത്ത്. 768  കപര്കത്ത് എലക്ടോവെനിധ സഇൗകേരദ്യങ്ങളുമുളള കഹക്ടോസല്
ആണനിവെനിടടെ  പണനിതുവെരുന്നതത്ത്.  ടെനി  മക്ടോതൃകേയനില്  തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം/  എറണക്ടോകുളന്ധം/
കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത്  നഗരങ്ങളനിലുന്ധം ഇതര സന്ധംസക്ടോന ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത് കവെണനി പക്ടോര്പ്പെനിടെ
സഇൗകേരദ്യന്ധം  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുളള പദ്ധതനി  സര്കക്ടോരനിടന പരനിഗണനയനിലക്ടോണത്ത്.  ഇതര
സന്ധംസക്ടോന ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ  രജനികസ്ട്രേഷനുന്ധം ആകരക്ടോഗദ്യപരനിരക്ഷയന്ധം ലക്ഷദ്യമനിട്ടത്ത്  ഒരു
ആകരക്ടോഗദ്യ ഇന്ഷസറന്സത്ത് പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന്ധം പരനിഗണനിച്ചുവെരുന.  പദ്ധതനി
പ്രക്ടോബലദ്യത്തനില്  വെരുന്നകതക്ടോടുകൂടെനി  ഇന്ഷസറന്സത്ത്  പദ്ധതനി  മുകഖന  ഇതര  സന്ധംസക്ടോന
ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ  ആകരക്ടോഗദ്യ  സുരക്ഷനിതതസന്ധം  ഉറപ്പു  വെരുത്തക്ടോനുന്ധം  അകതക്ടോടടെക്ടോപ്പെന്ധം
വെനിവെരകശഖരണന്ധം നടെത്തനി തനിരനിചറനിയല് കേക്ടോര്ഡത്ത് വെനിതരണന്ധം ടചയ്യുവെക്ടോനുന്ധം കേഴെനിയന്ധം.

കവെതന സുരക്ഷക്ടോ പദ്ധതനി
191 (2003)   ശശ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതശശന് : 

ശശ  .   കറക്ടോജനി എന്ധം  .   കജക്ടോണ് : 
ശശ  .   വെനി  .   ടെനി  .   ബല്റക്ടോന്ധം : 
ശശ  .    സണനി  കജക്ടോസഫത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോനടത്ത  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്  കവെതന  സുരക്ഷക്ടോ  പദ്ധതനി
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നടെപ്പെക്ടോകനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) എടന്തെലക്ടോന്ധം ഉകദ്ദേശദ്യലക്ഷദ്യങ്ങളക്ടോണത്ത് ഇതുവെഴെനി ടടകേവെരനികക്ടോനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതത്ത്;
വെനിവെരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  പദ്ധതനി നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനു ഭരണതലത്തനില് എടന്തെലക്ടോന്ധം നടെപടെനികേള
ടടകേടകക്ടോണനിട്ടുണത്ത്?

ഉത്തരന്ധം

(എ) ഉണത്ത്.

(ബനി) അസന്ധംഘടെനിത കമഖലയനില് പണനിടയടുക്കുന്ന വെനിവെനിധ ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്
മനിനനിമന്ധം  കവെതനന്ധം  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുന്ധം  സന്ധംസക്ടോനടത്ത  വെനിവെനിധ  സസകേക്ടോരദ്യ
കമഖലകേളനില്  കജക്ടോലനി  ടചയ്യുന്ന  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്  കവെതനന്ധം  ബക്ടോങ്കേത്ത്  വെഴെനി
നല്കുന്നതനിനുന്ധം  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   കവെതന  സുരക്ഷക്ടോ  പദ്ധതനി  (ഇ-കപടമനത്ത്)
തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം  ജനിലയനില്  ടടപലറത്ത്  അടെനിസക്ടോനത്തനില്  വെനിജയകേരമക്ടോയനി
നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയനിട്ടുണത്ത്.  പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതു വെഴെനി ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത് ബക്ടോങ്കേത്ത്
മുകഖന  കവെതനന്ധം  ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നകതക്ടോടടെക്ടോപ്പെന്ധം  നനിയമന്ധം  അനുശക്ടോസനിക്കുന്ന  കുറഞ
കവെതനന്ധം  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്  യഥക്ടോസമയന്ധം  ലഭനിക്കുനടണന്നത്ത്  ഉറപ്പു
വെരുത്തുന്നതനിനുന്ധം കൂടെക്ടോടത ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത് കവെജത്ത്  സനിപ്പെത്ത്  കനരനിട്ടത്ത്  ഓണ്ടടലന്
മുകഖന  ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുന്ധം  കേഴെനിയന്നതക്ടോണത്ത്.   1948-ടല  മനിനനിമന്ധം  കവെതന  നനിയമ
പ്രകേക്ടോരവന്ധം  1936-ടല  കവെതനന്ധം  ടകേക്ടോടുകല്  നനിയമപ്രകേക്ടോരവന്ധം  നനിശയനികടപ്പെട്ട
കവെതനന്ധം  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്  കൃതദ്യസമയത്തത്ത്  ലഭദ്യമക്ടോകുനകണക്ടോടയന്നത്ത്  ടതക്ടോഴെനില്
വെകുപ്പെനിടല  ഇന്ടസ്പെകര്മക്ടോര്കത്ത്  ഓണ്ടടലനക്ടോയനി  തടന്ന  പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതനിനുന്ധം
ഇതനില്  വെശഴ്ച  വെരുത്തുന്ന  സക്ടോപന  ഉടെമകേളടകതനിടര  നനിയമ  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിക്കുവെക്ടോനുന്ധം കേഴെനിയന്ധം.

(സനി) കവെതന സുരക്ഷക്ടോ പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  1948-ടല മനിനനിമന്ധം
കവെതന  നനിയമത്തനില്  കഭദഗതനി  വെരുത്തനിടകക്ടോണ്ടുളള  വെനിജക്ടോപനന്ധം  9-7-2015-ല്
സര്കക്ടോര് പുറടപ്പെടുവെനിചനിട്ടുണത്ത്.  ടകേല്കടക്ടോണുമക്ടോയനി സഹകേരനിചത്ത് ഒരു കസക്ടോഫത്ത്  ടവെയര്
വെനികേസനിപ്പെനിചനിട്ടുണത്ത്.  നക്ടോഷണടടലസ്ഡത്ത്  ടഷഡബളഡത്ത്  ബക്ടോങ്കുകേള,  സസകേക്ടോരദ്യ
ടതക്ടോഴെനിലുടെമ  പ്രതനിനനിധനികേള  എന്നനിവെരുമക്ടോയനി  ചര്ച  നടെത്തനി  19  ബക്ടോങ്കുകേളുമക്ടോയനി
കേരക്ടോറനില് ഏര്ടപ്പെടുകേയന്ധം ടചയനിട്ടുണത്ത്.

ആര്.എസത്ത്.ബനി.ടടവെ. സമഗ ആകരക്ടോഗദ്യ ഇന്ഷസറന്സത്ത് പദ്ധതനി
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192 (2004)    ശശ  .   എസത്ത്  .   ശർമ്മ : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം
എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ആര്.  എസത്ത്.  ബനി.  കവെ.  സമഗ ആകരക്ടോഗദ്യ ഇന്ഷസറന്സത്ത് പദ്ധതനിയനില്
ഉളടപ്പെടുത്തുന്നതനിനത്ത്  സര്കക്ടോര്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള  മക്ടോര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഈ  പദ്ധതനിയനില്നനിനന്ധം  ടകേട്ടനിടെ  നനിര്മ്മക്ടോണ  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേടള
ഒഴെനിവെക്ടോകനിയനിട്ടുകണക്ടോടയന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ? 

ഉത്തരന്ധം
(എ) ആര്.എസത്ത്.ബനി.ടടവെ.  സമഗ  ആകരക്ടോഗദ്യ  ഇന്ഷസബ്ദുുറന്സത്ത്  പദ്ധതനിയനില്

ഉളടപ്പെടുത്തുന്നതനിനുളള മക്ടോര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള അനുബനമക്ടോയനികചര്ക്കുന.* 
(ബനി) ടകേട്ടനിടെ നനിര്മ്മക്ടോണ ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേടള പദ്ധതനിയനില് ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടനില.

ആര്.എസത്ത്.ബനി.ടടവെ. പദ്ധതനി
193  (2005)  ശശ  .    കമക്ടോന്സത്ത്  കജക്ടോസഫത്ത്  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:
(എ)  ആര്.എസത്ത്.ബനി.കവെ.  പദ്ധതനിയടടെ  കേശഴെനില്  കകേക്ടോട്ടയന്ധം  ജനിലയനിടല

ഏടതലക്ടോന്ധം ആശുപത്രനികേളക്ടോണത്ത് ഉളടപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്നതത്ത്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  എത്ര  കപര്കത്ത്  2015-16,  2016-17
കേക്ടോലഘട്ടത്തനില് എത്ര തുകേയടടെ ഇന്ഷസറന്സത്ത് ആനുകൂലദ്യന്ധം ലഭദ്യമക്ടോയനി;

(സനി) കുറവെനിലങ്ങക്ടോടെത്ത് തക്ടോലൂകത്ത് ആശുപത്രനി ഉളടപ്പെടടെ കേടുത്തുരുത്തനി നനികയക്ടോജകേ
മണ്ഡലത്തനിടല  ഏടതലക്ടോന്ധം  ആശുപത്രനികേളനില്  ആര്.എസത്ത്.ബനി.കവെ.  പദ്ധതനി
നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയനിട്ടുണത്ത്; വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള ടവെളനിടപ്പെടുത്തക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  കകേക്ടോട്ടയന്ധം  ജനിലയനിടല  ആശുപത്രനികേളുടടെ  വെനിവെരങ്ങള  അനുബനമക്ടോയനി
കചര്ക്കുന.* 

(ബനി) 2015-16  സക്ടോമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  5.25  ലക്ഷന്ധം  കയനിമുകേളകത്ത്
205.58  കകേക്ടോടെനി രൂപയന്ധം  (ഇരുനൂറനി അഞത്ത് കകേക്ടോടെനി അന്പത്തനി എട്ടത്ത്  ലക്ഷന്ധംരൂപ
മക്ടോത്രന്ധം)  2016-17  സക്ടോമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  (31  ആഗസത്ത്  2016  വെടര)  2.46
ലക്ഷന്ധം കയനിമുകേളകത്ത് 104.76 കകേക്ടോടെനി രൂപയന്ധം (നൂറനി നക്ടോലത്ത് കകേക്ടോടെനി എഴുപത്തനിയക്ടോറത്ത്

* ടടലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്.
* ടടലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്.
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ലക്ഷന്ധംരൂപ  മക്ടോത്രന്ധം)ഇന്ഷസറന്സത്ത് ആനുകൂലദ്യന്ധം ലഭദ്യമക്ടോയനി.

(സനി)  കുറുവെനിലങ്ങക്ടോടെത്ത്  തക്ടോലൂകത്ത്  ആശുപത്രനി  നനിലവെനില്  ആര്.എസത്ത്.ബനി.ടടവെ.
പദ്ധതനിയനില്  ഉളടപ്പെട്ടനിട്ടനില.   ടെനി  ആശുപത്രനിയനിടല  ജനിലക്ടോതല  പ്രശ്നപരനിഹക്ടോര
സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം  വെഴെനി  ആര്.എസത്ത്.ബനി.ടടവെ  പദ്ധതനിയനില്  കചര്കക്ടോന്  ചനിയക്ടോകത്ത്
നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവെരുന.   കേടെത്തുരുത്തനി നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലത്തനിടല നക്ടോലു
സസകേക്ടോരദ്യ  ആശുപത്രനികേള  ആര്.എസത്ത്.ബനി.ടടവെ.  പദ്ധതനിയനില്  ഉണക്ടോയനിരുന
ടവെങ്കേനിലുന്ധം  പലവെനിധ  കേക്ടോരണങ്ങളക്ടോല്  അവെടരലക്ടോവെരുന്ധം  ടെനി  പദ്ധതനിയനില്  നനിനന്ധം
പനിന്മക്ടോറനിയനിരനിക്കുന.  ഇഇൗ  സക്ടോഹചരദ്യത്തനില്  പ്രസ്തുത  മണ്ഡലത്തനിടല
ആശുപത്രനികേടള  ടെനി  പദ്ധതനിയനില്  ഉളടപ്പെടുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  ചനിയക്ടോകേത്ത്  സതസര
നടെപടെനികേള  എടുത്തുവെരുന.   അതനിന്പ്രകേക്ടോരന്ധം  സനി.എചത്ത്.സനി.  കൂടെല്ലൂര്  പ്രസ്തുത
പദ്ധതനിയനില്  ഉളടപ്പെടുത്തുന്നതനിനക്ടോയളള  നടെപടെനികേള  അന്തെനിമ  ഘട്ടത്തനിലക്ടോണത്ത്.
ഒകകക്ടോബര് മക്ടോസകത്തക്ടോടടെ സനി.എചത്ത്.സനി. കൂടെല്ലൂര് ഉളടപ്പെടുന്നതക്ടോണത്ത്.

 ശരണദ്യ സസയന്ധം ടതക്ടോഴെനില് പദ്ധതനി

194 (2006) ശശ  .   ടകേ  .   രക്ടോജന് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം
എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) ടതക്ടോഴെനില് വെകുപ്പെനിടന കേശഴെനില് ആരന്ധംഭനിചനിട്ടുള്ള ശരണദ്യ സസയന്ധം ടതക്ടോഴെനില്
പദ്ധതനിയടടെ ഉകദ്ദേശദ്യലക്ഷദ്യങ്ങള വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് ഇഇൗ പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന്ധം എത്ര യൂണനിറകേള വെനിജയകേരമക്ടോയനി
പ്രവെര്ത്തനിച്ചു വെരുനടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  ഭര്ത്തക്ടോവെത്ത്  മരണടപ്പെടുന്നകതക്ടോടുകൂടെനി  അടലങ്കേനില്  ഭര്ത്തക്ടോവെനിനക്ടോല്
ഉകപക്ഷനികടപ്പെടുകേകയക്ടോ,  ഭര്ത്തക്ടോവെത്ത് ശയക്ടോവെലന്ധംബനുന്ധം,  നനിതദ്യകരക്ടോഗനിയമക്ടോകുകേകയക്ടോ,
വെനിവെക്ടോഹബനന്ധം  കവെര്ടപടുത്തുകേകയക്ടോ  ടചയ്യുന്നകതക്ടോടുകൂടെനി  മകകളയന്ധം,  വൃദ്ധരക്ടോയ
മക്ടോതക്ടോപനിതക്ടോകകളയന്ധം  സന്ധംരക്ഷനികകണനിവെരുന്ന  അശരണരുന്ധം,  സക്ടോമ്പത്തനികേവന്ധം,
സക്ടോമൂഹനികേപരവമക്ടോയനി  പനികന്നക്ടോകന്ധം  നനില്ക്കുന്ന  വെനനിതകേളക്കുന്ധം  30  വെയസ്സു
കേഴെനിഞ  അവെനിവെക്ടോഹനിതകേളക്ടോയ  വെനനിതകേളക്കുന്ധം,  പട്ടനികേ  വെര്ഗ്ഗത്തനിടല
അവെനിവെക്ടോഹനിതകേളക്ടോയ അമ്മമക്ടോര്ക്കുന്ധം,  അന്ധംഗപരനിമനിതരക്ടോയ വെനനിതകേളക്കുന്ധം സസയന്ധം
ടതക്ടോഴെനിലനിലൂടടെ  ഒരു  ജശവെനിതമക്ടോര്ഗ്ഗന്ധം  കേടണത്തുന്നതനിനത്ത്  ധനസഹക്ടോയന്ധം



അനുബനന്ധം 292

നല്കുകേയക്ടോണത്ത് ശരണദ്യപദ്ധതനിയടടെ ഉകദ്ദേശദ്യന്ധം.  ഇതനിലൂടടെ സശ ശക്ടോക്തശകേരണവന്ധം,
ടതക്ടോഴെനിലനിലക്ടോയ്മ ഒരു പരനിധനിവെടര കുറയകേയമക്ടോണത്ത് പദ്ധതനിയടടെ ലക്ഷദ്യന്ധം.

(ബനി) തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  ശരണദ്യ  സസയന്ധംടതക്ടോഴെനില്  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  780
സസയന്ധം ടതക്ടോഴെനില് യൂണനിറകേള വെനിജയകേരമക്ടോയനി പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.

ശരണദ്യ ടടകേവെലദ്യ പദ്ധതനികേള

195 (2007)    ശശ  .   ടകേ  .   ദക്ടോസന് :
   ശശ  .   കജക്ടോണ് ടഫര്ണക്ടോണസത്ത് :
     ശശ  .   എന്ധം  .   മുകകേഷത്ത് :
  ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹശന്ധം :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് 'ശരണദ്യ സസയന്ധം ടതക്ടോഴെനില് പദ്ധതനി'നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഏടതലക്ടോന്ധം വെനിഭക്ടോഗകക്ടോടരയക്ടോണത്ത് പ്രസബ്ദുുത പദ്ധതനിയനില് ഉളടപ്പെടുത്തനി
യനിട്ടുള്ളടതന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി) വെനിഭനിന്ന കശഷനിയള്ള ഉകദദ്യക്ടോഗക്ടോര്തനികേളുടടെ ഉന്നമനത്തനിനക്ടോയനി ടടകേവെലദ്യ
സമഗ പുനരധനിവെക്ടോസ പദ്ധതനി ആവെനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഡനി) പ്രസബ്ദുുത പദ്ധതനിയടടെ ലക്ഷദ്യങ്ങളുന്ധം വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങളുന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) ഉണത്ത്.

(ബനി) കകേരളത്തനിടല  എന്ധംകപക്ടോയ്ടമനത്ത്  എക്സൈത്ത്കചഞ്ചുകേളനില്  കപരത്ത്  രജനിസര്

ടചയനിട്ടുളള  ടതക്ടോഴെനില്രഹനിതരക്ടോയ  വെനിധവെകേള,  നനിയമക്ടോനുസൃതന്ധം  വെനിവെക്ടോഹബനന്ധം

കവെര്ടപടുത്തനിയവെര്,  30  വെയസ്സുബ്ദുുകേഴെനിഞ  അവെനിവെക്ടോഹനിതകേള,  ഭര്ത്തക്ടോവെത്ത്

ഉകപക്ഷനിക്കുകേകയക്ടോ/ഭര്ത്തക്ടോവെനിടന കേക്ടോണക്ടോതക്ടോകുകേകയക്ടോ ടചയവെര്,  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗത്തനിടല

അവെനിവെക്ടോഹനിതരക്ടോയ  അമ്മമക്ടോര്  എന്നശ  വെനിഭക്ടോഗന്ധം  വെനനിതകേടളയക്ടോണത്ത്  ശരണദ്യക്ടോ

സസയന്ധംടതക്ടോഴെനില്  പദ്ധതനി  ആരന്ധംഭനിച  സമയത്തത്ത്  ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിരുന്നതത്ത്.  എന്നക്ടോല്,

28-1-2016-ടല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  18/2016/ടതക്ടോഴെനില്  ഉത്തരവെത്ത്  പ്രകേക്ടോരന്ധം

ശയക്ടോവെലന്ധംബരുന്ധം  നനിതദ്യകരക്ടോഗനികേളുമക്ടോയ  (അകേബട്ടത്ത്  കേനിഡ്നനി  കപ്രക്ടോബന്ധം,  കേദ്യക്ടോന്സര്,

മക്ടോനസനികേകരക്ടോഗന്ധം,  ഹശകമക്ടോഫശലനിയ തുടെങ്ങനിയവെ)  ഭര്ത്തക്ടോകന്മക്ടോരുളള വെനനിതകേകളയന്ധം
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ഭനിന്നകശഷനിയളള വെനനിതകേകളയന്ധം കൂടെനി ശരണദ്യ പദ്ധതനിയനില് ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.

(സനി) ഉണത്ത്.

(ഡനി) എന്ധംകപക്ടോയ്ടമനത്ത്  എക്സൈത്ത്കചഞ്ചുകേളനില്  കപരത്ത്  രജനിസര്  ടചയനിട്ടുളള

ഭനിന്നകശഷനിയളള ഉകദദ്യക്ടോഗക്ടോര്തനികേളുടടെ സമഗ ടതക്ടോഴെനില് പുനരധനിവെക്ടോസന്ധം ലക്ഷദ്യമനിട്ടത്ത്

എന്ധംകപക്ടോയ്ടമനത്ത്  വെകുപ്പുവെഴെനി  "ടടകേവെലദ്യ"  എന്ന  കപരനില്  ഒര്ബ്ദുു  പദ്ധതനി

ആവെനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുണത്ത്.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിയനില്  നക്ടോലത്ത്  ഘടെകേ  പദ്ധതനികേള

സമനസയനിപ്പെനിചനിട്ടുണത്ത്.

1. ടവെക്ടോകകഷണല് ആനത്ത് കേരനിയര് ടടഗഡന്സത്ത്

2. കേപ്പെക്ടോസനിറനി ബനില്ഡനിന്ധംഗത്ത്

3. മത്സരപരശക്ഷക്ടോ പരനിശശലനന്ധം

4. സസയന്ധം ടതക്ടോഴെനില് വെക്ടോയക്ടോ സഹക്ടോയ പദ്ധതനി.

പദ്ധതനിയനില്  ഉളടപ്പെടുന്ന  ഭനിന്നകശഷനിയളള  വെടര  കമല്  പരക്ടോമര്ശനിചനിട്ടുളള

ഒകന്നക്ടോ  അതനിലധനികേകമക്ടോ  ഘടെകേ  പദ്ധതനികേളനിലൂടടെ  വെരുമക്ടോനമക്ടോര്ഗ്ഗമുളള  ടതക്ടോഴെനില്

കേടണത്തനി  സസന്തെന്ധം  കേക്ടോലനില്  നനില്കക്ടോന്  പ്രക്ടോപ്തരക്ടോക്കുകേ  എന്നതക്ടോണത്ത്  ഇഇൗ

പദ്ധതനിടകേക്ടോണത്ത് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതത്ത്.

മക്ടോടെക്ടോയനി ടഎ.ടെനി.ടഎ.-യനിടല ടഹല്ത്തത്ത് സക്ടോനനിററനി ഇന്ടസ്പെകര് കകേക്ടോഴത്ത്

196 (2008) ശശ  .   റനി  .   വെനി  .   രക്ടോകജഷത്ത് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനത്ത് ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം
എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

പനി.എസത്ത്.സനി.-യടടെ  അന്ധംഗശകേക്ടോരന്ധം  ലഭനികക്ടോത്തതനിനക്ടോല്  മക്ടോടെക്ടോയനി
ഐ.ടെനി.ഐ.-യനില്  നനിനന്ധം  ടഹല്ത്തത്ത്  സക്ടോനനിററനി  ഇന്ടസ്പെകര്  കകേക്ടോഴത്ത്  പക്ടോസ്സക്ടോയ
വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളകത്ത്  പനി.എസത്ത്.സനി.  വെഴെനിയള്ള  നനിയമനത്തനിനത്ത്  അര്ഹതയനിടലന്ന
വെസ്തുത  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  ഉടണങ്കേനില്  പ്രസ്തുത  കകേക്ടോഴനിനത്ത്  പനി.എസത്ത്.സനി.-യടടെ
അന്ധംഗശകേക്ടോരന്ധം  ലഭദ്യമക്ടോകക്ടോന്  സര്കക്ടോര്  നടെപടെനി  സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം
നല്കുകമക്ടോ? 

ഉത്തരന്ധം

ഉണത്ത്.  ആകരക്ടോഗദ്യ  കുടുന്ധംബകക്ഷമ  വെകുപ്പെനിടന  ടസ്പെഷദ്യല്  റൂളനില്  എന്.റനി.സനി./
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എസത്ത്.റനി.സനി. ടഹല്ത്തത്ത് സക്ടോനനിട്ടറനി ഇന്ടസ്പെകര് കയക്ടോഗദ്യതകൂടെനി ഉളടപ്പെടുത്തനി കഭദഗതനി
വെരുത്തനിയക്ടോല് മക്ടോത്രകമ ടെനി  കകേക്ടോഴത്ത്  പനി.എസത്ത്.സനി.  അന്ധംഗശകേരനിക്കുകേയളളൂ.  എന്നക്ടോല് ടെനി
വെകുപ്പെത്ത്  പ്രസ്തുത  കയക്ടോഗദ്യതപരനിഗണനികക്ടോത്തതനിനക്ടോലുന്ധം  ടസ്പെഷദ്യല്  റൂളനില്  കഭദഗതനി
വെരുത്തക്ടോന് തയക്ടോറക്ടോകേക്ടോത്തതനിനക്ടോലുന്ധം  ടെനി  കയക്ടോഗദ്യത  പനി.എസത്ത്.സനി.  അന്ധംഗശകേരനിചനിട്ടനില.
തകദ്ദേശസസയന്ധംഭരണ  വെകുപ്പെത്ത്  ഇകക്ടോരദ്യത്തനില്  അനുകൂലമക്ടോയ  തശരുമക്ടോനന്ധം  ഇകതവെടര
ടടകേടകക്ടോണനിട്ടനില.  ടഹല്ത്തത്ത് സക്ടോനനിട്ടറനി ഇന്ടസ്പെകര് കകേക്ടോഴനിനത്ത് ടതക്ടോഴെനില് സക്ടോദ്ധദ്യത
കുറവെക്ടോയതനിനക്ടോല് ടെനി കകേക്ടോഴത്ത് നനിര്ത്തലക്ടോകനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.

മനിനനിമന്ധം കവെതനന്ധം

197  (2009) ശശ  .    പനി  .    ടകേ  .    ബഷശര് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോനടത്ത എലക്ടോ കമഖലകേളനിലുമുള്ള ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളക്കുന്ധം  മനിനനിമന്ധം
കവെതനന്ധം  ഉറപ്പെക്ടോകക്ടോന്  എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം  പുതനിയ  പദ്ധതനികേള  നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയനിട്ടുകണക്ടോ;
വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഉടണങ്കേനില് എടന്തെലക്ടോന്ധം  ഉകദ്ദേശലക്ഷദ്യങ്ങളക്ടോണത്ത്  പ്രസ്തുത പദ്ധതനിവെഴെനി
കകേവെരനികക്ടോനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതത്ത്;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദ്ധതനിയടടെ നടെത്തനിപ്പെനിനക്ടോയനി ഭരണതലത്തനില് എടന്തെലക്ടോന്ധം
നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുടണന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്  മനിനനിമന്ധം  കവെതനന്ധം  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുന്ധം
സന്ധംസക്ടോനടത്ത വെനിവെനിധ സസകേക്ടോരദ്യകമഖലകേളനില് കജക്ടോലനി ടചയ്യുന്ന ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്
കവെതനന്ധം ബക്ടോങ്കേത്ത് വെഴെനി നല്കുന്നതനിനുമക്ടോയളള കവെതന സുരക്ഷക്ടോ പദ്ധതനി (ഇ-കപയ്ടമനത്ത്)
തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം  ജനിലയനില്  ടടപലറത്ത്  അടെനിസക്ടോനത്തനില്  വെനിജയകേരമക്ടോയനി
നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുകേയന്ധം  ടെനി  പദ്ധതനി  സന്ധംസക്ടോനടമക്ടോട്ടക്ടോടകേ  വെദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുളള
നടെപടെനികേള ആരന്ധംഭനിക്കുകേയന്ധം ടചയനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി) അസന്ധംഘടെനിത  കമഖലയനില്  പണനിടയടുക്കുന്ന  വെനിവെനിധ
ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത് മനിനനിമന്ധം  കവെതനന്ധം  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുന്ധം  സന്ധംസക്ടോനടത്ത
വെനിവെനിധ  സസകേക്ടോരദ്യകമഖലകേളനില്  കജക്ടോലനി  ടചയ്യുന്ന  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്  കവെതനന്ധം
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ബക്ടോങ്കേത്ത് വെഴെനി  നല്കുന്നതനിനുന്ധം  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കവെതന  സുരക്ഷക്ടോ  പദ്ധതനി
(ഇ-കപടമനത്ത്)  തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം  ജനിലയനില്  ടടപലറത്ത്  അടെനിസക്ടോനത്തനില്
വെനിജയകേരമക്ടോയനി  നടെപ്പെക്ടോകനിയനിട്ടുണത്ത്.   ഇഇൗ  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതുവെഴെനി
ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്  ബക്ടോങ്കേത്ത്  മുകഖന  കവെതനന്ധം  ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നകതക്ടോടടെക്ടോപ്പെന്ധം  നനിയമന്ധം
അനുശക്ടോസനിക്കുന്ന  കുറഞ  കവെതനന്ധം  യഥക്ടോസമയന്ധം  ലഭനിക്കുനടണന്നത്ത്
ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുന്ധം  കൂടെക്ടോടത  കവെജത്ത്  സനിപ്പെത്ത്  കനരനിട്ടത്ത്  ഓണ്ടടലന്  മുകഖന
ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുന്ധം കേഴെനിയന്നതക്ടോണത്ത്.  നനിശയനികടപ്പെട്ട കവെതനന്ധം കൃതദ്യസമയത്തത്ത്
ലഭദ്യമക്ടോകുനകണക്ടോടയന്നത്ത്  ടതക്ടോഴെനില്  വെകുപ്പെനിടല  ഇന്ടസ്പെകര്മക്ടോര്കത്ത്  1948-ടല
മനിനനിമന്ധം  കവെതന   നനിയമപ്രകേക്ടോരവന്ധം  1936-ടല  കവെതനന്ധം  ടകേക്ടോടുകല്
നനിയമപ്രകേക്ടോരവന്ധം ഓണ്ടടലനക്ടോയനിത്തടന്ന പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതനിനുന്ധം ഇതനില് വെശഴ്ച
വെരുത്തുന്ന സക്ടോപന  ഉടെമകേളടകതനിടര  നനിയമ  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുവെക്ടോനുന്ധം
കേഴെനിയന്ധം.

(സനി) കവെതന സുരക്ഷക്ടോ പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി 1948-ടല മനിനനിമന്ധം
കവെതന നനിയമത്തനില് കഭദഗതനി വെരുത്തനിടകക്ടോണ്ടുളള വെനിജക്ടോപനന്ധം  9-7-2015-ല്
സര്കക്ടോര്  പുറടപ്പെടുവെനിചനിട്ടുണത്ത്.   കൂടെക്ടോടത  ടകേല്കടക്ടോണുമക്ടോയനി  സഹകേരനിചത്ത്  ഒരു
കസക്ടോഫത്ത് ടവെയര് വെനികേസനിപ്പെനിക്കുകേയന്ധം നക്ടോഷണടടലസ്ഡത്ത് ടഷഡബളഡത്ത് ബക്ടോങ്കുകേള,
സസകേക്ടോരദ്യ  ടതക്ടോഴെനിലുടെമക്ടോ  പ്രതനിനനിധനികേള  എന്നനിവെരുമക്ടോയനി  ചര്ച  നടെത്തനി
19 ബക്ടോങ്കുകേളുമക്ടോയനി കേരക്ടോറനില് ഏര്ടപ്പെടുകേയന്ധം ടചയനിട്ടുണത്ത്.

ചനിലറ വെനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങളനിടല ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത് നല്കുന്ന
ആനുകൂലദ്യങ്ങള

198  (2010)  ശശ  .    ആര്  .    രക്ടോമചന്ദ്രന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  വെസവെദ്യക്ടോപക്ടോരശക്ടോലകേള  ഉളടപ്പെടടെയള്ള  ചനിലറ  വെനിപണന
കകേന്ദ്രങ്ങളനിടല ജശവെനകക്ടോര് 12 മണനിക്കൂറനില് അധനികേന്ധം കജക്ടോലനി ടചയ്യുനടവെന്നതുന്ധം
ഈ  സക്ടോപനങ്ങളനില്  ടതക്ടോഴെനില്  നനിയമങ്ങള  ലന്ധംഘനികടപ്പെടുനടവെന്നതുന്ധം
ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  ആയതത്ത്  സന്ധംബനനിചത്ത്  കകേസത്ത്  എടുത്തനിട്ടുകണക്ടോടയന്നത്ത്
വെനിശദശകേരനികക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) വെനനിതകേള ഉളടപ്പെടടെയള്ള ജശവെനകക്ടോര് കജക്ടോലനി ടചയ്യുന്ന കഷക്ടോപ്പെനിന്ധംഗ് 
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മക്ടോളുകേളനിടല  ജശവെനകക്ടോര്കത്ത്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  തക്ടോമസസഇൗകേരദ്യങ്ങള  പരനികശക്ടോധനി
ചനിട്ടുകണക്ടോ;  എങ്കേനില്  തൃപ്തനികേരമലക്ടോത്ത  സഇൗകേരദ്യങ്ങള  സന്ധംബനനിചത്ത്  എടന്തെലക്ടോന്ധം
നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുടണനത്ത് വെനിശദശകേരനികക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ഇത്തരന്ധം  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്  ഇ.എസത്ത്.ഐ.,  ഇന്ഷസറന്സത്ത്,
ചനികേനിത്സക്ടോനുകൂലദ്യങ്ങള  എന്നനിവെ  നല്കുനടണന്നത്ത്  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനത്ത്
സസശകേരനിചനിട്ടുള്ള നടെപടെനികേള വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്,  നനിയമലന്ധംഘനങ്ങള  കേടണത്തുന്നപക്ഷന്ധം
കനക്ടോട്ടശസത്ത് നല്കേനി തുടെര്നടെപടെനികേള സസശകേരനികക്ടോറുണത്ത്.  ഇത്തരത്തനില് ഇഇൗ വെര്ഷന്ധം
സന്ധംസക്ടോനടമക്ടോട്ടക്ടോടകേ  400  കകേസ്സുകേളുന്ധം  85  ടകയനിന്ധം  ടപറശഷനുകേളുന്ധം  ടതക്ടോഴെനില്
വെകുപ്പെത്ത് ഫയല് ടചയനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി) പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുണത്ത്.  1960-ടല കഷക്ടോപത്ത്&ടകേക്ടോകമഴദ്യല് എസക്ടോബനിടഷ്മനത്ത്
നനിയമത്തനിലുന്ധം  ചട്ടത്തനിലുന്ധം  ആവെശദ്യമക്ടോയ  കഭദഗതനികേള  വെരുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.
16-9-2015 ടല ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  134/2015/ടതക്ടോഴെനില്  നമ്പര്  ഉത്തരവെനില്
ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്  ആവെശദ്യമക്ടോയ  വെനിശമസലന്ധം  നല്കേണടമനന്ധം  സശകേളക്കുന്ധം
പുരുഷന്മക്ടോര്ക്കുന്ധം  പ്രകതദ്യകേന്ധം  ലക്ടോടനിന്/യൂറനിനല്  സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം  നല്കേണടമനന്ധം
വെദ്യവെസ ടചയനിട്ടുണത്ത്.  കൂടെക്ടോടത 20-ഉന്ധം അതനില് കൂടുതലുന്ധം ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള കജക്ടോലനി
ടചയ്യുന്ന  സലങ്ങളനില്  കഷത്ത്  സഇൗകേരദ്യന്ധം  നല്കേണടമനന്ധം  സശ/പുരുഷ
ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത് സഇൗജനദ്യമക്ടോയനി തക്ടോമസസഇൗകേരദ്യന്ധം നല്കേണടമനന്ധം വെദ്യവെസ
ടചയനിട്ടുണത്ത്.  ടെനി  വെദ്യവെസകേള  കൃതദ്യമക്ടോയനി  പക്ടോലനിക്കുനകണക്ടോ  എന്നത്ത്
പരനികശക്ടോധനികക്ടോനുന്ധം ഉറപ്പുവെരുത്തക്ടോനുന്ധം എന്കഫക്ടോഴത്ത്ടമനത്ത് വെനിഭക്ടോഗന്ധം ഉകദദ്യക്ടോഗസര്കത്ത്
കേര്ശനമക്ടോയ നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.

(സനി)  സക്ടോപന പരനികശക്ടോധനക്ടോകവെളയനില് ഇ.എസത്ത്.ടഎ.  ആകനിടന പരനിധനിയനില്
വെരുന്ന  സക്ടോപനങ്ങളനില്  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേടള  സശമനില്  അന്ധംഗമക്ടോകക്ടോതനിരനിക്കുകേകയക്ടോ,
ഇതുമക്ടോയനി ബനടപ്പെട്ടത്ത് മറത്ത് പരക്ടോതനികേകളക്ടോ ശദ്ധയനില്ടപ്പെടുന്നപക്ഷന്ധം ടതക്ടോഴെനില് വെകുപ്പെനിടല
എന്കഫക്ടോഴത്ത്ടമനത്ത് വെനിഭക്ടോഗന്ധം ഉകദദ്യക്ടോഗസര് ആയതത്ത് ഇ.എസത്ത്.ടഎ,  പനി.എഫത്ത് തുടെങ്ങനിയവെ
ടടകേകേക്ടോരദ്യന്ധം ടചയ്യുന്ന വെകുപ്പുകേളകത്ത് തുടെര്നടെപടെനികേളകക്ടോയനി റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത് ടചയക്ടോറുണത്ത്.

കതക്ടോട്ടന്ധം ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ കവെതനവെര്ദ്ധനവന്ധം അധനികേകജക്ടോലനിയന്ധം

199 (2011)  ശശ  .   കജക്ടോര്ജത്ത് എന്ധം  .   കതക്ടോമസത്ത് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
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ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  മുന്സര്കക്ടോരനിടന  അവെസക്ടോന  കേക്ടോലത്തത്ത്  കതക്ടോട്ടന്ധം  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ
മനിനനിമന്ധം കൂലനി വെര്ദ്ധനിപ്പെനിചകപ്പെക്ടോള ആനുപക്ടോതനികേമക്ടോയനി കജക്ടോലനി ഭക്ടോരവന്ധം വെര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചു
എന്ന ആകക്ഷപന്ധം ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  എങ്കേനില്  ഈ  ആകക്ഷപന്ധം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനത്ത്  എടന്തെക്ടോടക
നടെപടെനികേളക്ടോണത്ത് നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയടതന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ഈ  പ്രശ്നന്ധം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനത്ത്,  നനിലവെനിലുള്ള  ഉത്തരവെത്ത്
പരനിഷ്ക്കരനിക്കുവെക്ടോനുകദ്ദേശനിക്കുനകണക്ടോ; എങ്കേനില് ആയതനിനത്ത് നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) ഉണത്ത്.

(ബനി) പക്ടോകനഷന് കമഖലയനിടല വെനിവെനിധ പ്രശ്നങ്ങള ചര്ച ടചയ്യുന്നതനിനക്ടോയനി
ബഹ.  ടതക്ടോഴെനില്  വെകുപ്പുമനനി  6-9-2016-നത്ത്  വെനിളനിച്ചുകചര്ത്ത  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി-
ടതക്ടോഴെനിലുടെമ  പ്രതനിനനിധനികേളുടടെ  കയക്ടോഗത്തനില്  മനിനനിമന്ധം  കവെതനന്ധം  പരനിഷ്കരനിച
വെനിജക്ടോപനത്തനില് ഇരു വെനിഭക്ടോഗങ്ങളക്കുന്ധം അഭനിപ്രക്ടോയവെദ്യതദ്യക്ടോസമുളള വെനിഷയങ്ങള
ഉടണങ്കേനില്  മക്ടോകനജ് ടമനന്ധം  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി  യൂണനിയനുകേളുന്ധം  തമ്മനില്  സമവെക്ടോയന്ധം
ഉണക്ടോകക്ടോനുന്ധം  ആവെശദ്യടമന  കേണക്ടോല്  പക്ടോകനഷന്  കലബര്  കേമ്മനിറനിയടടെ
പരനിഗണനയകശഷന്ധം തശരുമക്ടോനനികക്ടോനുന്ധം ധക്ടോരണയക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.

(സനി)  പ്രസ്തുത പ്രശ്നന്ധം മക്ടോകനജ് ടമനന്ധം  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി  യൂണനിയനുകേളുന്ധം  തമ്മനില്
ചര്ച ടചയത്ത് സമവെക്ടോയത്തനിലൂടടെ പരനിഹരനിയവെക്ടോനക്ടോണത്ത് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതത്ത്

 ഒടഡടപകേത്ത്

200 (2012) ശശ  .   ടകേ  .   രക്ടോജന് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം
എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) ഒടഡടപകനിടന (ഒ.ഡനി.ഇ.പനി.സനി.) പ്രവെര്ത്തനന്ധം വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഒടഡടപകനില്  രജനിസര്  ടചയ്യുന്നതനിനുളള  ഉകദദ്യക്ടോഗക്ടോര്തനികേളുടടെ
കയക്ടോഗദ്യതക്ടോ മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള എടന്തെക്ടോടകയക്ടോണത്ത്;

(സനി)  ഒടഡടപകേത്ത് വെഴെനി നനിയമനന്ധം ലഭനിക്കുന്നതനിനത്ത്  ഈടെക്ടോക്കുന്ന സര്വശസത്ത്
ചക്ടോര്ജത്ത് എത്രയക്ടോണത്ത്;

(ഡനി) ഒടഡടപകേത്ത്  ഏടതലക്ടോന്ധം  രക്ടോജദ്യങ്ങളുമക്ടോയക്ടോണത്ത്  കേരക്ടോറനില്
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ഏര്ടപ്പെട്ടനിട്ടുളളടതന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഇ)  കേഴെനിഞ  സക്ടോമ്പത്തനികേ  വെര്ഷന്ധം  കകേരളത്തനില്  നനിന്നത്ത്  എത്ര
ഉകദദ്യക്ടോഗക്ടോര്തനികേളകത്ത് ഒടഡടപകേത്ത് മുകഖന നനിയമനന്ധം ലഭനിചനിട്ടുടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  അഭദ്യസവെനിദദ്യരക്ടോയ  ടതക്ടോഴെനില്  അകനസഷകേര്ക്കുന്ധം,  വെനിദഗ്ദരുന്ധം,
അതനിവെനിദഗ്ദ്ധരുന്ധം, അര്ദ്ധവെനിദഗ്ദ്ധരുമക്ടോയ ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളക്കുന്ധം വെനികദശ രക്ടോജദ്യങ്ങളനില്
അനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയ  ടതക്ടോഴെനില്കമഖലകേള  കേടണത്തുകേയന്ധം  അവെടര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനു
കവെണ  സക്ടോഹചരദ്യങ്ങളുന്ധം  സഇൗകേരദ്യങ്ങളുന്ധം  ഒരുക്കുകേ  എന്നതക്ടോണത്ത്  ഒടഡടപകനിടന
പ്രഖദ്യക്ടോപനിതലക്ഷദ്യന്ധം.  12-3-2015-ല്  കകേന്ദ്രസര്കക്ടോര്18  ഇ.സനി.ആര്.
രക്ടോജദ്യങ്ങളനികലയളള വെനികദശ കജക്ടോലനികക്ടോയളള നഴ്സുമക്ടോരുടടെ നനിയമനക്ടോധനികേക്ടോരന്ധം കകേരള
സര്കക്ടോരനിടന  കേശഴെനിലുളള  കനക്ടോര്ക  റൂട്ടത്ത്സത്ത്,  ഒടഡടപകത്ത്,  തമനിഴക്ടോടെത്ത്  സര്കക്ടോരനിടന
ഒ.എന്ധം.സനി.ലനിമനിറഡത്ത്  എന്നശ  സക്ടോപനങ്ങളകത്ത്  മക്ടോത്രമക്ടോകനിടകക്ടോണത്ത്  ഉത്തരവെനിറക്കുകേ
യണക്ടോയനി.  പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗ  ഉകദദ്യക്ടോഗക്ടോര്തനികേളകത്ത്  വെനികദശത്തത്ത്  ടതക്ടോഴെനില്
കനടുവെക്ടോനുന്ധം ടതക്ടോഴെനില് ലഭനിചക്ടോല് അതത്ത് വെനിജയകേരമക്ടോയനി നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനത്ത് അവെടര
പ്രക്ടോപ്തരക്ടോക്കുന്നതനിനുളള ഓവെര്സശസത്ത് ഓറനിയകനഷന് കപ്രക്ടോഗക്ടോന്ധം, പനികന്നക്ടോക വെനിഭക്ടോഗ
ഉകദദ്യക്ടോഗക്ടോര്തനികേളകത്ത്  വെനികദശ  കജക്ടോലനികക്ടോയളള  ഇനര്വെബവെനില്  വെനിജയന്ധം
കനടുന്നതനിനത്ത് സഹക്ടോയകേരമക്ടോയ പ്രശ-ഇനര്വെബ ടടയനിനനിന്ധംഗത്ത് കപ്രക്ടോഗക്ടോന്ധം,  വെനികദശത്തത്ത്
നനിയമനന്ധം ലഭനിച നഴ്സുമക്ടോര്ക്കുളള പ്രശഡനിപ്പെക്ടോര്ചര് ടടയനിനനിന്ധംഗത്ത് കപ്രക്ടോഗക്ടോന്ധം എന്നനിവെയന്ധം
ടഡക്ടോമസനികേത്ത്  റനിക്രൂട്ടത്ത്ടമനനിടന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ടവെസത്ത്  ബന്ധംഗക്ടോളനിടല  ടഎ.കേത്യു.  സനിറനി
നക്ടോരക്ടോയണ ഹൃദയക്ടോലയ കഹക്ടോസ്പെനിറല് മക്ടോകനജടമനമക്ടോയനി സഹകേരനിചത്ത് ടഡക്ടോമസനികേത്ത്
റനിക്രൂട്ടത്ത്ടമനത്ത് എന്നശ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്ടോണത്ത് ഒടഡടപകത്ത് നടെത്തനിവെരുന്നതത്ത്.  ഇതനിനു
പുറകമ അയക്ടോട്ട അന്ധംഗശകേക്ടോരമുളള ഒരു ടക്ടോവെല് ഡനിവെനിഷനുന്ധം ഒടഡടപകനിടന കേശഴെനില്
പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണത്ത്.   ഇഇൗ  ഡനിവെനിഷന്  വെഴെനി  രക്ടോജദ്യത്തനിനകേത്തുന്ധം  പുറത്തുമുളള
വെനിമക്ടോനയക്ടോത്രക്ടോ ടെനികറകേള ലഭദ്യമക്ടോണത്ത്.

(ബനി)  ഒടഡടപകനില്  രജനിസര്  ടചയ്യുന്നതനിനത്ത്  പ്രകതദ്യകേ  കയക്ടോഗദ്യതക്ടോ
മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടനില.  ഒടഡടപകനില് കപരത്ത് രജനിസര് ടചയ്യുന്നതനിനത്ത്
ഓണ്ടടലന്  സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം  കൂടെക്ടോടത  ഒ.ഡനി.ഇ.പനി.സനി.-യടടെ  ഓഫശസനില്
30 രൂപയന്ധം ഒ.ഡനി.ഇ.പനി.സനി.-യടടെ കപരനില് 50 രൂപ ഡനിമക്ടോനത്ത് ഡക്ടോഫത്ത്/കപക്ടോസല്
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ഓര്ഡര്  നല്കേനിയക്ടോല്  മറത്ത്  ജനിലകേളനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  ജനിലക്ടോ  കലബര്
ഓഫശസുകേളനിലുന്ധം  രജനികസ്ട്രേഷന്  കഫക്ടോന്ധം  ലഭനിക്കുന്ധം.  രണത്ത്  വെര്ഷത്തനിടലക്ടോരനികല്
രജനികസ്ട്രേഷന് പുതുകകണതുണത്ത്.

(സനി)  എമനികഗഷന്  നനിയമന്ധം  അനുശക്ടോസനിക്കുന്ന  20,000 രൂപയക്ടോണത്ത്
പരമക്ടോവെധനി ഇഇൗടെക്ടോക്കുന്ന സര്വശസത്ത് ചക്ടോര്ജത്ത്,  ടതക്ടോഴെനില് ദക്ടോതക്ടോവെത്ത് സര്വശസത്ത് ചക്ടോര്ജ്ജത്ത്
ഒടഡടപകനിനത്ത്  നല്കുടമങ്കേനില്  തനികേച്ചുന്ധം  സഇൗജനദ്യമക്ടോയക്ടോണത്ത്  റനിക്രൂട്ടത്ത്ടമനത്ത്
നടെത്തുന്നതത്ത്.

(ഡനി)  അയര്ലണത്ത്,  യ.എ.ഇ.,  സഇൗദനി  അകറബദ്യ  എന്നശ  രക്ടോജദ്യങ്ങളനിടല
ടതക്ടോഴെനില് ദക്ടോതക്ടോകളുമക്ടോയനി ഒടഡടപകത്ത് കേരക്ടോറനില് ഏര്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.

(ഇ)  2015-16  സക്ടോമ്പത്തനികേ  വെര്ഷന്ധം  342  കപര്കത്ത്  ഒടഡടപകത്ത്  മുകഖന
വെനികദശത്തത്ത് കജക്ടോലനി ലഭദ്യമക്ടോകനിയനിട്ടുണത്ത്.

അസന്ധംഘടെനിത കമഖലയനിടല ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ കക്ഷമന്ധം

201  (2013)   ശശ  .    സനി  .    ടകേ  .    ഹരശന്ദ്രന്  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

അസന്ധംഘടെനിത  കമഖലയനിടല  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ  കക്ഷമത്തനിനുന്ധം
സന്ധംരക്ഷണത്തനിനുമക്ടോയനി  ഗവെണ്ടമനത്ത്  എടന്തെക്ടോടക  നടെപടെനികേളക്ടോണത്ത്
സസശകേരനിചനിട്ടുള്ളതത്ത് എന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം
കകേരളത്തനിടല  അസന്ധംഘടെനിത  കമഖലയനികലയന്ധം  പരമ്പരക്ടോഗത

കമഖലയനികലയന്ധം  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്  സക്ടോമൂഹദ്യ  സുരക്ഷയന്ധം  കക്ഷമവന്ധം  ഉറപ്പു
വെരുത്തുന്നതനിനുന്ധം ഇഇൗ വെനിഭക്ടോഗന്ധം ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേടള സമൂഹത്തനിടന മുഖദ്യധക്ടോരയനില്
ടകേക്ടോണ്ടു  വെരുന്നതനിനുമക്ടോയനി  ടതക്ടോഴെനില്  വെകുപ്പെനിനു  കേശഴെനില്  16  കക്ഷമനനിധനി
കബക്ടോര്ഡകേള  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.  ഇഇൗ  കബക്ടോര്ഡകേളകത്ത്  കേശഴെനിലക്ടോയനി  26
കക്ഷമപദ്ധതനികേള  മുകഖന  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്  വെനിവെനിധങ്ങളക്ടോയ  ആനുകൂലദ്യങ്ങള
നല്കേനിവെരുന.   വെനിവെനിധ  കക്ഷമ  പദ്ധതനികേളനിലക്ടോയനി  സന്ധംസക്ടോനടത്തക്ടോട്ടക്ടോടകേ  70
ലക്ഷകത്തക്ടോളന്ധം ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള അന്ധംഗതസടമടുക്കുകേയന്ധം ആനുകൂലദ്യങ്ങള ടടകേപ്പെറനി
വെരനികേയന്ധം  ടചയ്യുന.  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ  മകളക്കുളള  കസക്ടോളര്ഷനിപ്പെത്ത്,  വെനിവെക്ടോഹ
ധനസഹക്ടോയന്ധം,  പ്രസവെക്ടോനുകൂലദ്യന്ധം,  ചനികേനിത്സക്ടോ  ധനസഹക്ടോയന്ധം,  അപകേടെ
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ധനസഹക്ടോയന്ധം,  മരണക്ടോനന്തെര  ധനസഹക്ടോയന്ധം,ടപന്ഷന്,  അവെശതക്ടോ  ടപന്ഷന്,
തുടെങ്ങനിയവെ ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത് കക്ഷമ പദ്ധതനികേള മുകഖന നല്കേനിവെരുന.

അസന്ധംഘടെനിത കമഖലയനിടല ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ കക്ഷമത്തനിനക്ടോയനി സര്കക്ടോര്
സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  75 കമഖലകേളനില്  മനിനനിമന്ധം  കവെതനന്ധം  നനിശയനിചനിട്ടുണത്ത്.
അസന്ധംഘടെനിത  കമഖലയനിടല  ടതക്ടോഴെനില്  നനിയമലന്ധംഘനന്ധം  തടെയന്നതനിനക്ടോയനി
ടതക്ടോഴെനില്  വെകുപ്പെനിടല  എന്കഫക്ടോഴത്ത്ടമനത്ത്  വെനിഭക്ടോഗന്ധം  ഉകദദ്യക്ടോഗസര്,  സസകേക്ടോരദ്യ
സക്ടോപനങ്ങളനില്  പരനികശക്ടോധന  നടെത്തനി  വെനിവെനിധ  ടതക്ടോഴെനില്  നനിയമപ്രകേക്ടോരമുളള
ആനുകൂലദ്യങ്ങള  ജശവെനകക്ടോര്കത്ത്  ലഭനിക്കുന  എന്നത്ത്  ഉറപ്പുവെരുത്തുന.   നഗര
പ്രകദശങ്ങളനിടല  അസന്ധംഘടെനിതരക്ടോയ  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകക്ടോയളള  ഭവെന  പദ്ധതനി
(ജനനനി  പദ്ധതനി),  അസന്ധംഘടെനിത  കമഖലയനിടല  അവെശത  അനുഭവെനിക്കുന്ന
ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളക്കുളള  ആശസക്ടോസ  പദ്ധതനി,  അസന്ധംഘടെനിത  കമഖലയനിടല
ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളക്കുളള  പ്രസവെക്ടോനുകൂലദ്യന്ധം  മുതലക്ടോയ  പദ്ധതനികേളുന്ധം  നടെപ്പെനിലക്ടോകനി
വെരുന്നകതക്ടോടടെക്ടോപ്പെന്ധം  ഇന്കേന്ധം  സകപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്  സശന്ധം  എന്ന  പദ്ധതനിയന്ധം  വെനിഭക്ടോവെനന്ധം
ടചയ്യുന.

അസന്ധംഘടെനിത കമഖലയനിടല ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത് മനിനനിമന്ധം കവെതനന്ധം
202  (2014) ശശ  .    പക്ടോറകല് അബ്ദുബ്ദുുല  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനത്ത്

ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:
സന്ധംസക്ടോനടത്ത അസന്ധംഘടെനിത കമഖലയനിടല ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്  മനിനനിമന്ധം

കവെതനന്ധം  നനിശയനിക്കുന്ന  പദ്ധതനി  ഇകപ്പെക്ടോള  ഏതു  ഘട്ടത്തനിലക്ടോണത്ത്;  ഇതത്ത്
എന്നകത്തകത്ത്  പ്രക്ടോവെര്ത്തനികേമക്ടോകക്ടോന്  കേഴെനിയടമന്നക്ടോണത്ത്  കേരുതുന്നതത്ത്;
വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ? 

ഉത്തരന്ധം

പുതുതക്ടോയനി മനിനനിമന്ധംകവെതന ടഷഡബളനില് ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുളള മനിഡ് കഡ മശല്
കപ്രക്ടോഗക്ടോന്ധം  ഇന്  സ്കൂളസത്ത്  ഉളപ്പെടടെ  75  കമഖലകേളനിലക്ടോണത്ത്  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്
മനിനനിമന്ധംകവെതനന്ധം  നനിശയനിചനിട്ടുളളതത്ത്.   കൂടെക്ടോടത  പുതനിയതക്ടോയനി  മനിനനിമന്ധം  കവെതന
നനിയമത്തനിടന ടഷഡബളനില് ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുളള ഫുടെത്ത് ടവെയര് മക്ടോനുഫക്ടോക്ചറനിന്ധംഗത്ത്,
കപപ്പെര്  ഇന്ഡസ്ട്രേനി,  കഫക്ടോകട്ടക്ടോഗക്ടോഫനി  ആനത്ത്  വെശഡനികയക്ടോഗക്ടോഫനി,  ടടപ്രവെറത്ത്
ടടഫനക്ടോന്സത്ത്  ഇന്സനിറബഷന്സത്ത്  എന്നശ  കമഖലകേളനില്  മനിനനിമന്ധം  കവെതനന്ധം
നനിശയനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  പ്രക്ടോഥമനികേ  വെനിജക്ടോപനന്ധം  പുറടപ്പെടുവെനിചനിട്ടുണത്ത്.   കൂടെക്ടോടത
പുതനിയതക്ടോയനി  മനിനനിമന്ധംകവെതന  നനിയമത്തനിടന  ടഷഡബളനില്  ഉളടപ്പെടുത്തനിയ
കകേബനിള ടെനി.വെനി.  കമഖലയനില് മനിനനിമന്ധം കവെതനന്ധം നനിശയനിക്കുന്നതനിനത്ത് നടെപടെനികേള
നടെനവെരുന. മനിനനിമന്ധം കവെതനന്ധം പുതുകനി നനിശയനികകണ ടതക്ടോഴെനില് കമഖലകേളനില്
ആയതത്ത്  പുതുകനി  നനിശയനിക്കുന്നതനിനത്ത്  സര്കക്ടോര്  തശരുമക്ടോനടമടുക്കുകേയന്ധം  അതനു
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സരനിചത്ത്  കലബര്  കേമ്മശഷണകറയന്ധം  മനിനനിമന്ധം  കവെതന  ഉപകദശകേ  സമനിതനികയയന്ധം
ചുമതലടപ്പെടുത്തുകേയന്ധം  മനിനനിമന്ധം  കവെതനന്ധം  പുതുകനി  നനിശയനിക്കുന്നതനിനത്ത്
സബത്ത്  കേമ്മനിറനികേള  രൂപശകേരനിചത്ത്  മനിനനിമന്ധം  കവെതനന്ധം  ഉപകദശകേ  സമനിതനി
കേര്മ്മപദ്ധതനി  തയക്ടോറക്ടോക്കുകേയന്ധം  ടചയനിട്ടുണത്ത്.   ഇതനിനക്ടോയനി  8-10-2014-ടല
സര്കക്ടോര്  ഉത്തരവെത്ത്  (എന്ധം  എസത്ത്)  നമ്പര്  119/2014  പ്രകേക്ടോരവന്ധം  25-6-2015-ടല
സര്കക്ടോര്  ഉത്തരവെത്ത്  (പനി)  നമ്പര്  73/2015  പ്രകേക്ടോരവന്ധം  സബത്ത്  കേമ്മനിറനികേള
രൂപശകേരനിചത്ത്  പ്രവെര്ത്തനന്ധം  ആരന്ധംഭനിചനിട്ടുണത്ത്.   ഇകതക്ടോടടെക്ടോപ്പെന്ധം  12-8-2016-ടല
704295/ഇ 1/2016/ടതക്ടോഴെനില്  നമ്പര് കേത്തത്ത് പ്രകേക്ടോരന്ധം  22  ടതക്ടോഴെനില് കമഖലകേളനിടല
കൂലനി  പുതുകനി  നനിശയനിക്കുന്നതനിനു  കൂടെനി  മനിനനിമന്ധംകവെതന  ഉപകദശകേസമനിതനിടയ
ചുമതലടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.  കമല് പറഞ നടെപടെനികേള സസശകേരനിചതനിടന ഫലമക്ടോയനി
സന്ധംസക്ടോനടത്ത  14  കമഖലകേളനില് മനിനനിമന്ധംകവെതനന്ധം പുതുകനി നനിശയനിച്ചുടകേക്ടോണത്ത്
സര്കക്ടോര്  ഉത്തരവെക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.   14  കമഖലകേളനില്  പുതുകനി  നനിശയനിക്കുന്നതനിടന
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  പ്രക്ടോഥമനികേ  വെനിജക്ടോപനന്ധം  പുറടപ്പെടുവെനിചനിട്ടുണത്ത്.   അവെകശഷനിക്കുന്ന
ടതക്ടോഴെനില്  കമഖലകേളനില്  മനിനനിമന്ധം  കവെതനന്ധം  പുതുകനി  നനിശയനിക്കുന്നതനിനുളള
നടെപടെനികേള  നടെനവെരുന.  അപ്രകേക്ടോരന്ധം  3 വെര്ഷന്ധം  പൂര്ത്തനിയക്ടോയ  എലക്ടോ
കമഖലകേളനിലുന്ധം  മനിനനിമന്ധംകവെതനന്ധം  പുതുകനി  നനിശയനിക്കുന്ന  തനിനുളള  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിച്ചുവെരുന.

സസകേക്ടോരദ്യ കമഖലയനിടല നഴ്സുമക്ടോരുടടെ പ്രശ്നങ്ങള

203(2015)  ശശ  .   ടകേ  .   സുകരഷത്ത് കുറുപ്പെത്ത് : 
ശശമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി : 
ശശ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവെസ്സനി : 
ശശ  .   വെനി  .   കജക്ടോയനി : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം

എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സസകേക്ടോരദ്യ കമഖലയനിടല നഴ്സുമക്ടോരുടടെ ദശര്ഘകേക്ടോല സമരടത്ത തുടെര്ന്നത്ത്
അവെരുടടെ  പ്രശ്നങ്ങള  പഠനികക്ടോനക്ടോയനി  നനികയക്ടോഗനിച  ബലരക്ടോമന്  കേമ്മനിറനിയടടെ
ശനിപക്ടോര്ശകേള എടന്തെക്ടോടകയക്ടോയനിരുന;

(ബനി) ഇവെയനില് എടന്തെക്ടോടക കേക്ടോരദ്യങ്ങള മുന് സര്കക്ടോര് നടെപ്പെനിലക്ടോകനിടയന്നത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ഇവെരുടടെ  കസവെന  വെദ്യവെസകേളുന്ധം  കവെതനഘടെനയന്ധം  കമക്ടോശമക്ടോയനി
തുടെരുന്നതനിനക്ടോല്  കേമ്മനിറനി  ശനിപക്ടോര്ശകേള  സമഗമക്ടോയനി  നടെപ്പെനിലക്ടോകക്ടോന്
നടെപടെനിടയടുക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം
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(എ) ബലരക്ടോമന് കേമ്മനിറനിയടടെ ശനിപക്ടോര്ശകേള അനുബനമക്ടോയനി കചര്ക്കുന.* 

(ബനി)  നഴ്സുമക്ടോരുടടെ  ടതക്ടോഴെനില്  സക്ടോഹചരദ്യങ്ങള  ടമചടപ്പെടുത്തുന്നതത്ത്
സന്ധംബനനിച്ചുളള  കേമ്മശഷടന  ശുപക്ടോര്ശകേള  ആശുപത്രനി  വെദ്യവെസക്ടോയ  രന്ധംഗടത്ത
സമക്ടോധക്ടോനന്ധം  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  28-5-2012-ടല  സര്കക്ടോര്  ഉത്തരവെത്ത്
(ആര്.റനി.)  നമ്പര്  799/12/ടതക്ടോഴെനില്  പ്രകേക്ടോരന്ധം  സര്കക്ടോര്  രൂപശകേരനിച  ത്രനികേക്ഷനി
സമനിതനിയക്ടോയ സസകേക്ടോരദ്യ ആശുപത്രനി വെദ്യവെസക്ടോയ ബനസമനിതനി അന്ധംഗശകേരനിക്കുകേയന്ധം
ആയവെ  നടെപ്പെനിലക്ടോകക്ടോന്  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുകേയന്ധം  ടചയനിട്ടുണത്ത്.   ആശുപത്രനി
വെദ്യവെസക്ടോയ  രന്ധംഗത്തത്ത്  കവെതന  പരനിഷ്കരണന്ധം  ആവെശദ്യമക്ടോടണന്ന  കേമ്മശഷടന
ശുപക്ടോര്ശ  പരനിഗണനിചത്ത്  5-11-2013-നത്ത്  സര്കക്ടോര്  ഉത്തരവെത്ത്  (എന്ധം  എസത്ത്)
നമ്പര്.135/2013/ടതക്ടോഴെനില്  പ്രകേക്ടോരന്ധം  പുതനിയ  കവെതന  നനിരക്കുകേള  നനിശയനിചത്ത്
സര്കക്ടോര്  വെനിജക്ടോപനന്ധം  പുറടപ്പെടുവെനിചനിട്ടുണത്ത്.   ഇഇൗ  കവെതന  നനിരകത്ത്
ജശവെനകക്ടോര്കത്ത് ഉറപ്പുവെരുത്തക്ടോന് ടതക്ടോഴെനില് വെകുപ്പെനിടന എന്കഫക്ടോഴത്ത്ടമനത്ത് വെനിഭക്ടോഗന്ധം
ശക്തമക്ടോയ  നടെപടെനി  സസശകേരനിച്ചുവെരുന.  നനിലവെനിടല  കൂലനി  നനിരക്കുകേള  പുതുകനി
നനിശയനിക്കുന്നതനിനത്ത് സര്കക്ടോര് മനിനനിമന്ധം കവെതന കേമ്മനിറനി രൂപശകേരനിചത്ത് പ്രവെര്ത്തനന്ധം
ആരന്ധംഭനിചനിട്ടുണത്ത്.

(സനി)  ആശുപത്രനി വെദ്യവെസക്ടോയ രന്ധംഗത്തത്ത് കവെതന പരനിഷ്കരണന്ധം ആവെശദ്യമക്ടോടണന്ന
കേമ്മശഷടന  ശുപക്ടോര്ശ  പരനിഗണനിചത്ത്  5-11-2013-നത്ത്  സര്കക്ടോര്  ഉത്തരവെത്ത്
(എന്ധം  എസത്ത്)  നമ്പര്  135/2013/ടതക്ടോഴെനില്  പ്രകേക്ടോരന്ധം  പുതനിയ  കവെതന നനിരക്കുകേള
നനിശയനിചത്ത്  സര്കക്ടോര്  വെനിജക്ടോപനന്ധം  പുറടപ്പെടുവെനിചനിട്ടുണത്ത്.   നനിലവെനിടല  കൂലനി
നനിരക്കുകേള  പുതുകനി  നനിശയനിക്കുന്നതനിനത്ത്  സര്കക്ടോര്  മനിനനിമന്ധം  കവെതന  കേമ്മനിറനി
രൂപശകേരനിചത്ത് പ്രവെര്ത്തനന്ധം ആരന്ധംഭനിചനിട്ടുണത്ത്.  

കക്ഷമനനിധനി ടപന്ഷനുകേള

204  (2016)   ടപ്രക്ടോഫ  .    ആബനിദത്ത്  ഹകസന് തങ്ങള :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  കക്ഷമനനിധനി  ടപന്ഷനുകേള  വെനിതരണന്ധം  ടചയതത്ത്  സന്ധംബനനിചത്ത്  
9-9-2016 വെടരയള്ള വെദ്യക്തമക്ടോയ കേണക്കുകേള ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇകപ്പെക്ടോള കക്ഷമനനിധനി ടപന്ഷനുകേള ആരക്ടോണത്ത് വെനിതരണന്ധം ടചയ്യുന്നതത്ത്;
വെനിതരണന്ധം  ടചയ്യുന്നതത്ത്  സന്ധംബനനിചത്ത്  ജനങ്ങളുടടെ  പരക്ടോതനിയന്ധം  മറന്ധം മക്ടോധദ്യമങ്ങളനില്
വെക്ടോര്ത്തയക്ടോയതത്ത് ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

* ടടലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്.
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(സനി) പഴെയരശതനിയനില്  ടപന്ഷനുകേള  ബക്ടോങ്കുകേള  വെഴെനി  കുറമറ  രശതനിയനില്
വെനിതരണന്ധം ടചയതുകപക്ടോടല ഇനനിയന്ധം നടെത്തുവെക്ടോന് സര്കക്ടോര് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;
കക്ഷമടപന്ഷനുകേള  ലഭനിച്ചുടകേക്ടോണനിരുന്ന  തുകേയനില്  കുറവെത്ത്  വെന്നതക്ടോയനി  പരക്ടോതനികേള
ലഭനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇകപ്പെക്ടോള  വെനിതരണന്ധം  ടചയ്യുന്ന  ഏജന്സനികേള  കേമ്മശഷന്  എടുക്കുന്ന
കേക്ടോരദ്യന്ധം ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ; വെദ്യക്തമക്ടോയ വെനിവെരന്ധം ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  ടതക്ടോഴെനില്  വെകുപ്പെനിനത്ത്  കേശഴെനിലുളള  കക്ഷമനനിധനി  കബക്ടോര്ഡകേളനില്  സര്കക്ടോര്
ഫണത്ത് ഉപകയക്ടോഗനിചത്ത് ടപന്ഷന് നല്കുന്ന എലക്ടോ കബക്ടോര്ഡകേളനികലയന്ധം 2016  ഒകകക്ടോബര്
വെടരയളള  ടപന്ഷന്  വെനിതരണന്ധം  ടചയ്യുന്നതനിനക്ടോയനി  1,52,807  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്
127,29,84,000 രൂപ  (നൂറനിയനിരുപത്തനികയഴ്  കകേക്ടോടെനി  ഇരുപത്തനിടയക്ടോന്പതത്ത്
ലക്ഷത്തനി  എണ്പത്തനിനക്ടോലക്ടോയനിരന്ധം  രൂപ  മക്ടോത്രന്ധം)  9-9-2016-നുമുമ്പത്ത്  കബക്ടോര്ഡകേളകത്ത്
നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി)  കക്ഷമനനിധനി  ടപന്ഷനുകേള  ബനടപ്പെട്ട  കബക്ടോര്ഡകേള  ടപന്ഷന്
കേക്ടോരുടടെ ബക്ടോങ്കേത്ത് അകഇൗണനിലൂടടെയക്ടോണത്ത് വെനിതരണന്ധം നടെത്തുന്നതത്ത്.  പരക്ടോതനിടയക്ടോനന്ധം
ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടനില.

(സനി)  മുന്പത്ത്  വെനിതരണന്ധം  നടെത്തനിയതുകപക്ടോടല  ഇകപ്പെക്ടോഴുന്ധം  ബക്ടോങ്കേത്ത് വെഴെനി
തടന്നയക്ടോണത്ത്  ടപന്ഷന് വെനിതരണന്ധം നടെത്തുന്നതത്ത്.   ടപന്ഷന് തുകേയനില് കുറവെത്ത്
വെന്നതക്ടോയനി പരക്ടോതനി ലഭനിചനിട്ടനില.

 ജസനിസത്ത് കൃഷ്ണന്നക്ടോയര് കേമ്മശഷന് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്
205 (2017)  ശശ  .   എന്ധം  .   എന്ധം  .   മണനി : 

ശശ  .   എസത്ത്  .   രക്ടോകജന്ദ്രന് : 
            ശശ  .   രക്ടോജ എബഹക്ടോന്ധം : 

ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹശന്ധം :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോനടത്ത  കതക്ടോട്ടന്ധം  വെദ്യവെസക്ടോയടത്തക്കുറനിചത്ത്  പഠനിച്ചു  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്
നല്കേക്ടോന് നനികയക്ടോഗനിച ജസനിസത്ത് കൃഷ്ണന്നക്ടോയര് കേമ്മശഷന് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടു സമര്പ്പെനികചക്ടോ;
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിടല പ്രധക്ടോന കേടണത്തലുകേളുന്ധം  ശനിപക്ടോര്ശകേളുന്ധം  എടന്തെക്ടോടകയക്ടോടണന്നത്ത്
അറനിയനികക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  കതക്ടോട്ടന്ധം  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ  വെക്ടോസസലങ്ങള  തശര്ത്തുന്ധം  പരനിതക്ടോപ
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കേരമക്ടോയ  സനിതനിയനിലക്ടോടണന്നതു  പരനിഗണനിച്ചു  അതു  പരനിഹരനികക്ടോനക്ടോയനി
എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം  പദ്ധതനികേള ആവെനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  എങ്കേനില് അതനിടന വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം
നല്കുകമക്ടോ;

(സനി)  മുന്സര്കക്ടോരനിടന  കേക്ടോലത്തത്ത്  കതക്ടോട്ടന്ധം  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്  വെശടെത്ത്
നനിര്മ്മനിച്ചു  നല്കുന്ന  പദ്ധതനികക്ടോയനി  വെകേയനിരുത്തനിയനിരുന്ന  തുകേടയത്രടയനന്ധം
അതനില്  എത്ര  തുകേ  ടചലവെഴെനിടചനന്ധം  പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം
ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം
(എ)  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണത്ത്.  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിടല പ്രധക്ടോന കേടണത്തലുകേളുന്ധം ശുപക്ടോര്ശകേളുന്ധം

അനുബനമക്ടോയനി* കചര്ത്തനിരനിക്കുന.
(ബനി)  കതക്ടോട്ടന്ധം ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള വെസനിക്കുന്ന ലയങ്ങളുടടെ കശക്ടോചനശയക്ടോവെസ

കേണകനിടലടുത്തത്ത്  അവെ  നവെശകേരനികക്ടോന്  കേര്ശനനനിര്കദ്ദേശന്ധം  നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.
പക്ടോകനഷന് കലബര് ആകനിടല ടസക്ഷന്  8  പ്രകേക്ടോരന്ധം കുടെനിടവെളളന്ധം, 9  പ്രകേക്ടോരമുളള
ശഇൗചക്ടോലയങ്ങടള  സന്ധംബനനിചത്ത്,  ടസക്ഷന്  10  പ്രകേക്ടോരന്ധം  ടമഡനികല്
ആനുകൂലദ്യങ്ങള,  ടസക്ഷന്  12  പ്രകേക്ടോരന്ധം  കഷത്ത്  സഇൗകേരദ്യങ്ങള  കൂടെക്ടോടതയളള
ആനുകൂലദ്യങ്ങള,  ടസക്ഷന്  15  പ്രകേക്ടോരമുളള  വെക്ടോസസലങ്ങളുടടെ  നവെശകേരണവന്ധം
അറകുറപ്പെണനികേളുന്ധം  തുടെങ്ങനിയവെടയക്കുറനിചത്ത്  ഓകരക്ടോ  കതക്ടോട്ടങ്ങളനിലുന്ധം  ഇകപ്പെക്ടോഴെടത്ത
അവെസ  പരനികശക്ടോധനനടെത്തനി  സമയബനനിതമക്ടോയ തുടെര്നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുവെക്ടോനുന്ധം,
ആയതത്ത്  സന്ധംബനനിച്ചുളള വെനിവെരങ്ങളുന്ധം പുകരക്ടോഗതനിയന്ധം  അറനിയനിക്കുവെക്ടോനുന്ധം  നനിര്കദ്ദേശന്ധം
നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.

(സനി) 'ഭവെനന്ധം കപ്രക്ടോജകനി'നക്ടോയനി  'ഭവെനന്ധം ഫഇൗകണഷന് കകേരള' 20  കകേക്ടോടെനി രൂപ
മുന്സര്കക്ടോരനിടന  കേക്ടോലത്തത്ത്  സസശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.  ആയതനില്  'ഭവെനന്ധം  കപ്രക്ടോജകത്ത്'
നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയളള  ഡനിടടസന്,  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടത്ത്  എന്നനിവെ  തയക്ടോറക്ടോക്കുന്നതനിനുന്ധം,
“Own  your  own  housing  scheme”-നുന്ധം,  പക്ടോകനഷന്  ഉടെമകേടളയന്ധം
ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേടളയന്ധം സന്ധംബനനിച സര്കവ എന്നശ കജക്ടോലനികേളക്കുമക്ടോയനി നക്ടോളനിതുവെടര
9,06,826  രൂപ  (ഒന്പതു ലക്ഷത്തനി ആറക്ടോയനിരത്തനി എണ്ണൂറനി ഇരുപത്തനിയക്ടോറത്ത്  രൂപ
മക്ടോത്രന്ധം) ടചലവെഴെനിചനിട്ടുണത്ത്.

 ഇതരസന്ധംസക്ടോന ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള

206 (2018) ശശ  .   റനി  .   വെനി  .   രക്ടോകജഷത്ത് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനത്ത് ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം

* ടടലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്.  

1056/2017
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എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

നമ്മുടടെ സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് കജക്ടോലനി ടചയ്തുവെരുന്ന ഇതരസന്ധംസക്ടോന ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള
വെളടര  വൃത്തനിഹശനമക്ടോയ  ചുറപക്ടോടെനില്  തക്ടോമസനിച്ചുവെരുന്ന  കേക്ടോരദ്യന്ധം  സര്കക്ടോരനിടന
ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇവെര്കത്ത്  ടമചടപ്പെട്ട  പക്ടോര്പ്പെനിടെ  സഇൗകേരദ്യങ്ങളുന്ധം
ശുചനിതസമുറനികേള,  ശഇൗചക്ടോലയങ്ങള  മറത്ത്  കക്ഷമപദ്ധതനികേള  എന്നനിവെ  ഒരുക്കുന്നതനിനത്ത്
എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം  പദ്ധതനികേള  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണക്ടോ;  ഉടണങ്കേനില്
ആയതനിടന വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം ലഭദ്യമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.  ഇതര സന്ധംസക്ടോന ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള  തനിങ്ങനിപ്പെക്ടോര്ക്കുന്ന
കലബര്  കേദ്യക്ടോമ്പുകേളനിടല  ജശവെനിത/ശുചനിതസ  നനിലവെക്ടോരന്ധം  പരനിതക്ടോപകേരമക്ടോടണന്നത്ത്
കബക്ടോദ്ധദ്യടപ്പെട്ടതനിടന  തുടെര്ന്നത്ത്  9  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉളടപ്പെടുത്തനി  3-8-2016-ല്
സ.ഉ(സക്ടോധക്ടോ) 960/16/  ടതക്ടോഴെനില് നമ്പരക്ടോയനി ഉത്തരവെത്ത്    പുറടപ്പെടുവെനിചനിട്ടുണത്ത്.  ഇതര
സന്ധംസക്ടോന  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ  ആകരക്ടോഗദ്യ  സന്ധംരക്ഷണന്ധം  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനികലയക്ടോയനി
വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേടള  ഏകകേക്ടോപനിപ്പെനിച്ചുടകേക്ടോണത്ത്  17-12-2015-ടല  ജനി.ഒ  (ആര്.ടെനി)
1717/15/ടതക്ടോഴെനില്  നമ്പര് ഉത്തരവെത്ത്  പ്രകേക്ടോരന്ധം  ഒരു ടെക്ടോസത്ത്  കഫക്ടോഴത്ത്  രൂപശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.
ജനിലക്ടോ  കലബര്  ഓഫശസര്  (എന്കഫക്ടോഴത്ത്ടമനത്ത്)  കേണ്വെശനറുന്ധം,  ജനിലക്ടോ  ടമഡനികല്
ഓഫശസര്  (ആകരക്ടോഗദ്യ വെകുപ്പെത്ത്),  ഫക്ടോകറശസത്ത്  &കബക്ടോയനികലഴത്ത്  ഇന്ടസ്പെകര്,  ടഡപബട്ടനി
ഡയറകര്  (തകദ്ദേശ  സസയന്ധംഭരണ  വെകുപ്പെത്ത്)  എന്നനിവെടര  അന്ധംഗങ്ങളക്ടോയന്ധം
ഉളടപ്പെടുത്തനിടകക്ടോണ്ടുളള ടെക്ടോസത്ത്കഫക്ടോഴനിടന പ്രവെര്ത്തനന്ധം സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് ഉഇൗര്ജ്ജനിതമക്ടോയനി
നടെനവെരുന.   കൂടെക്ടോടത  അവെരുടടെ  ആകരക്ടോഗദ്യപരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി
ടമഡനികല് കേദ്യക്ടോമ്പുകേളുന്ധം നടെത്തുനണത്ത്.

ടതക്ടോഴെനില് വെകുപ്പെനിടന കേശഴെനിലുളള  'ഭവെനന്ധം  ഫഇൗകണഷന് കകേരള'  നടെപ്പെനിലക്ടോകനി
വെരുന്ന  ഭവെനപദ്ധതനികേളനിടലക്ടോന്നക്ടോണത്ത്  'അപ്നഘര്'  പദ്ധതനി.   ഇതര  സന്ധംസക്ടോന
ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്  കവെണനി  കഹക്ടോസല്  രശതനിയനിലുളള  പക്ടോര്പ്പെനിടെ  സമുചയമക്ടോണശ
പദ്ധതനിവെഴെനി  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതത്ത്.  768  കപര്കത്ത്  എലക്ടോവെനിധ  സഇൗകേരദ്യങ്ങളുമുളള
കഹക്ടോസലക്ടോണനിവെനിടടെ  പണനിയന്നതത്ത്.  ഇഇൗ  മക്ടോതൃകേയനില്  തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം/
എറണക്ടോകുളന്ധം/കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത്  നഗരങ്ങളനിലുന്ധം  ഇതരസന്ധംസക്ടോന  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളക്കു
കവെണനി പക്ടോര്പ്പെനിടെ സഇൗകേരദ്യന്ധം നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുളള പദ്ധതനി പരനിഗണനയനിലക്ടോണത്ത്.

ഇതര സന്ധംസക്ടോന ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത് തനിരനിചറനിയല് കേക്ടോര്ഡത്ത് നല്കുന്നതനിനുന്ധം
വെനിവെരകശഖരണന്ധം,  രജനികസ്ട്രേഷന്,  ആകരക്ടോഗദ്യ  പരനിപക്ടോലനന്ധം  എന്നനിവെ  ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്ന
തനിനുമക്ടോയനി  ഒരു സമഗ ആകരക്ടോഗദ്യ  ഇന്ഷസറന്സത്ത്  പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്ന വെനിഷയന്ധം
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സര്കക്ടോരനിടന പരനിഗണനയനിലക്ടോണത്ത്.  ഇതനിടന ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ഇവെര്കത്ത് കഫക്ടോകട്ടക്ടോപതനിച
തനിരനിചറനിയല് കേക്ടോര്ഡത്ത് നല്കേക്ടോനുന്ധം വെനിവെരകശഖരണന്ധം നടെത്തുവെക്ടോനുന്ധം കേഴെനിയന്നതക്ടോണത്ത്. 

കകേരളത്തനിടല  ഇതരസന്ധംസക്ടോന  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകക്ടോയനി  ഒരു  കക്ഷമപദ്ധതനി
കകേരള ബനില്ഡനിന്ധംഗത്ത് &അദര് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന് ടവെല്ഫയര് കബക്ടോര്ഡനിടന കേശഴെനില് 2010
മക്ടോര്ചത്ത്  മുതല്  കകേരള  കുടെനികയറ  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി  കക്ഷമ  പദ്ധതനി  എന്ന  കപരനില്
നടെപ്പെക്ടോകനിവെരുന.   ടെനി  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  53136  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള  അന്ധംഗമക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.
പദ്ധതനിയനില് രജനിസര് ടചയ്യുന്ന ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്  -  അപകേടെ മരണ ധനസഹക്ടോയന്ധം,
അതദ്യക്ടോഹനിതങ്ങളകത്ത് സഹക്ടോയന്ധം, മക്ടോരകേ കരക്ടോഗങ്ങളകത്ത് ധനസഹക്ടോയന്ധം, ഇതരസന്ധംസക്ടോന
ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ  കുട്ടനികേളകത്ത്  വെനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  ധനസഹക്ടോയന്ധം,  മൃതശരശരന്ധം  നക്ടോട്ടനില്
എത്തനിക്കുന്നതനിനുളള ധനസഹക്ടോയന്ധം,  ചനികേനിത്സക്ടോ ധനസഹക്ടോയന്ധം,  പ്രസവെ ധനസഹക്ടോയന്ധം,
എന്നനിവെ ലഭനിക്കുന.  

 കനക്ടോക്കുകൂലനി 
207 (2019) ശശ  .   എന്  .   ഷന്ധംസുദ്ദേശന് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം

എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:
(എ) സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് നനിയമന്ധംവെഴെനി കനക്ടോക്കുകൂലനി നനികരക്ടോധനിചനിട്ടുകണക്ടോ;
(ബനി)  കനക്ടോക്കുകൂലനി സന്ധംബനനിചത്ത് സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് എവെനിടടെടയങ്കേനിലുന്ധം അന്ധംഗശകൃത

യൂണനിയനുകേളകത്ത് എതനികര കകേസത്ത് എടുത്തനിട്ടുകണക്ടോ; എങ്കേനില് വെനിശദ വെനിവെരന്ധം നല്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  കനക്ടോക്കുകൂലനി,  അമനിതകൂലനി  എന്നനിവെ വെക്ടോങ്ങുന്നതത്ത്  കകേരള ചുമട്ടുടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി
നനിയമ പ്രകേക്ടോരന്ധം നനിയമവെനിരുദ്ധമക്ടോണത്ത്. 

(ബനി) കകേരള ചുമട്ടുടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി കക്ഷമ കബക്ടോര്ഡത്ത് മട്ടക്ടോകഞരനി ഉപകേക്ടോരദ്യക്ടോലയത്തനിനു
കേശഴെനില് രജനിസര് ടചയ ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള കനക്ടോക്കുകൂലനി  ആവെശദ്യടപ്പെട്ടതു സന്ധംബനനിചത്ത്
നനിലവെനില്  മട്ടക്ടോകഞരനി  ജഡശഷദ്യല്  ഫസത്ത്  കക്ടോസ്സത്ത്  മജനികസ്ട്രേറത്ത്  കകേക്ടോടെതനി  മുമ്പക്ടോടകേ  ഒരു
കകേസ്സത്ത് നനിലവെനിലുണത്ത്.

 സര്കക്ടോര് ടഎ.ടെനി.ടഎ.-കേളനില്നനിനന്ധം പക്ടോസ്സക്ടോകുന്ന കുട്ടനികേളകത്ത് ടതക്ടോഴെനില്
ലഭനിക്കുന്നതനിനത്ത് നടെപടെനി

208 (2020) ശശ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതക്ടോമസത്ത് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം
എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോനടത്ത സര്കക്ടോര് ഐ.ടെനി.ഐ.-കേളനില് നനിലവെനിലുള്ള കകേക്ടോഴ്സുകേളുന്ധം
സനിലബസുന്ധം  കേക്ടോലക്ടോനുസൃതമക്ടോയനി  പരനിഷ്കരനിക്കുനകണക്ടോ;  എങ്കേനില്  വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം
നല്കേക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഈ  ഐ.ടെനി.ഐ.-കേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളകത്ത്
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പക്ടോഠദ്യപദ്ധതനിയടടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ടപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളനില്  പരനിശശലനന്ധം
നല്കുന്നതനിനത്ത് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ; എങ്കേനില് വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം നല്കുകമക്ടോ;

(സനി)  സര്കക്ടോര്  ഐ.ടെനി.ഐ. -കേളനില്നനിനന്ധം പക്ടോസ്സക്ടോകുന്ന കുട്ടനികേളകത്ത് കേക്ടോമ്പസത്ത്
ഇനര്വെബ  വെഴെനി  സസകേക്ടോരദ്യ  ടപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളനില്  ടതക്ടോഴെനില്  ലഭനിക്കുന്നതനിനത്ത്
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ; വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം നല്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) സന്ധംസക്ടോനടത്ത സര്കക്ടോര് ടഎ.ടെനി.ടഎ.-കേളനില് നനിലവെനിലുളള കകേക്ടോഴ്സുകേളുടടെ
സനിലബസത്ത്  തയക്ടോറക്ടോക്കുന്നതത്ത്  നബഡല്ഹനിയനിലുളള  ഡയറകര്  ജനറല്  ഓഫത്ത്
ടടയനിനനിന്ധംഗത്ത് (ഡനി.ജനി.റനി.) ആണത്ത്.  ടെനി കകേക്ടോഴ്സുകേളുടടെ സനിലബസനില് മക്ടോറന്ധം വെരുത്തുന്നതുന്ധം
ഡനി.ജനി.റനി. ആണത്ത്. 2014-ല് ടസമസര് സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം നനിലവെനില് വെന്നതനിനനുസൃതമക്ടോയനി
കകേക്ടോഴ്സുകേളുടടെ സനിലബസുകേള ഡനി.ജനി.റനി. പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി)  പക്ടോഠദ്യപദ്ധതനിയടടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ടപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളനില്
പരനിശശലനന്ധം  നല്കുന്നതത്ത്  സന്ധംബനമക്ടോയ  കേക്ടോരദ്യങ്ങളനില്  തശരുമക്ടോനന്ധം
ടടകേടകക്ടോകള്ളണതത്ത്  ഡനി.ജനി.റനി  തലത്തനിലക്ടോണത്ത്.   എന്നക്ടോല്  ടടയനിനനികേളുടടെ
പക്ടോഠദ്യപദ്ധതനിയടടെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ബനടപ്പെട്ട വെദ്യവെസക്ടോയ സക്ടോപനങ്ങള സന്ദേര്ശനികക്ടോന്
അനുമതനി നല്കുനണത്ത്.

(സനി) സര്കക്ടോര് ടഎ.ടെനി.ടഎ.കേളനില് നനിനന്ധം പക്ടോസ്സക്ടോകുന്ന കുട്ടനികേളകത്ത് കേക്ടോമ്പസത്ത്
ഇനര്വെബവെഴെനി  സസകേക്ടോരദ്യടപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളനില്  ടതക്ടോഴെനില്
ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ടഎ.ടെനി.ടഎ.കേളനില് ടപയ്ടസനത്ത്   ടസല് രൂപശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.
ടഎ.ടെനി.ടഎ-യനിടല  ഒരു  ഉകദദ്യക്ടോഗസടന  ടപയ്ടസനത്ത്  ടസല്  ഓഫശസറക്ടോയനി
നനികയക്ടോഗനിചനിട്ടുണത്ത്.  ടെനി  ഉകദദ്യക്ടോഗസന്  വെനിവെനിധ  സസകേക്ടോരദ്യ  ടപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
സക്ടോപനങ്ങളുമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ടത്ത്  പരനിശശലനന്ധം  പൂര്ത്തനിയക്ടോകനിയ  ടടയനിനനികേളകത്ത്
കജക്ടോലനി ലഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുളള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടെത്തനിവെരുന.  

പക്ടോകനഷന് പക്ടോകകജത്ത്
209 T*(2021)    ശശ  .   കജക്ടോര്ജത്ത് എന്ധം  .   കതക്ടോമസത്ത്  :

    ശശ  .   എന്ധം  .  എന്ധം  .   മണനി  :
    ശശ  .   രക്ടോജ എബഹക്ടോന്ധം   :
    ശശ  .   സനി  .   ടകേ  .   ശശശന്ദ്രന് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

* T മക്ടോറനിവെച കചക്ടോദദ്യടത്ത സൂചനിപ്പെനിക്കുന.
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(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  'പക്ടോകനഷന്  പക്ടോകകജനി'-നത്ത്  രൂപന്ധം  നല്കേക്ടോന്
തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  എങ്കേനില്  എടന്തെലക്ടോന്ധം  കേക്ടോരദ്യങ്ങളക്ടോണത്ത്  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി  മുകഖന
നടെപ്പെനിലക്ടോകക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതത്ത്;

(സനി)  പൂട്ടനികനിടെക്കുന്ന  എലക്ടോ  പക്ടോകനഷനുകേളുന്ധം  തുറക്കുന്നതനിനത്ത്  എടന്തെലക്ടോന്ധം
നടെപടെനികേള സസശകേരനികക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുടമന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ&ബനി)  പക്ടോകനഷന്  പക്ടോകകജത്ത്  എടന്നക്ടോരു  പ്രകതദ്യകേകപരനില്  പദ്ധതനി

രൂപന്ധം  നല്കുന്നതനിനത്ത്  തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടനില.  എന്നക്ടോല്  പക്ടോകനഷന്  കമഖലയനിടല

ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകക്ടോയനിഭവെനന്ധം  നനിര്മ്മനിച്ചുനല്കുന്നതനിനത്ത്  "Own  your  own

housing  scheme”ഭവെനന്ധം  ഫഇൗകണഷന്വെഴെനി  നടെപ്പെനിലക്ടോകക്ടോന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

കതക്ടോട്ടന്ധം ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളനില് കുറഞതത്ത് 3 ടസനത്ത് വെസ്തു സസന്തെമക്ടോയനിട്ടുളളവെര്കത്ത് വെശടെത്ത്

നനിര്മ്മനിചത്ത് നല്കുന്നതനിനത്ത് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കതക്ടോട്ടന്ധം കമഖലയനിടല ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ

വെനിവെരകശഖരക്ടോണക്ടോര്തന്ധം ചശഫത്ത്  ഇന്ടസ്പെകര് ഓഫത്ത്  പക്ടോകനഷന്സനിടന കനതൃതസത്തനില്

ഇന്ടസ്പെകര്  ഓഫത്ത്  പക്ടോകനഷന്സത്ത്-മക്ടോര്  മുകഖന  സര്കവ  നടെത്തനിയതനിടന  വെനിശദ

വെനിവെരങ്ങള  കകക്ടോഡശകേരനിക്കുന്ന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  പുകരക്ടോഗമനിക്കുന.

പൂട്ടനികനിടെക്കുന്ന  കതക്ടോട്ടങ്ങളനില്  പക്ടോകനഷന്സത്ത്  റനിലശഫത്ത്  ഫണത്ത്  കേമ്മനിറനിയടടെ

പ്രവെര്ത്തനന്ധം കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോക്കുന്നതനിനുന്ധം  അങ്ങടനയളള  പക്ടോകനഷനുകേളനിടല

ലയങ്ങള നന്നക്ടോക്കുന്നതനിനുന്ധം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി) വെനിശദമക്ടോയ പരനികശക്ടോധന നടെത്തനിവെരുന.

 എന്ധംകപക്ടോയ്ടമനത്ത് എക്സൈത്ത്കചഞ്ചുകേള മുകഖന നനിയമനന്ധം ലഭനികക്ടോത്തവെരുടടെ

ലനിസത്ത്

210 (2022) ശശ  .   ബനി  .   സതദ്യന് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനത്ത് ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം

എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

കേനിളനിമക്ടോനൂര്,  ആറനിങ്ങല് എന്നശ എന്ധംകപക്ടോയ്ടമനത്ത്  എക്സൈത്ത്കചഞ്ചുകേളനില്  കപരത്ത്

രജനിസര്  ടചയത്ത്  സശനനികയക്ടോറനിറനി  ലനിസനില്  ഉളടപ്പെട്ടനിട്ടുന്ധം  ഒരു  ഇനര്വെബവെനിനത്ത്  കപക്ടോലുന്ധം
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ക്ഷണനിയടപ്പെട്ടനിട്ടനിലക്ടോത്തവെരുടടെ പട്ടനികേ,വെനിധവെ, വെനികേലക്ടോന്ധംഗര്, പട്ടനികേജക്ടോതനി, പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗന്ധം,

ജനറല്വെനിഭക്ടോഗന്ധം എന്നനിങ്ങടന തരന്ധം തനിരനിചത്ത് ലഭദ്യമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

കേനിളനിമക്ടോനൂര്,  ആറനിങ്ങല് എന്നശ എന്ധംകപക്ടോയ്ടമനത്ത്  എക്സൈത്ത്കചഞ്ചുകേളനില് കപരത്ത്

രജനിസര് ടചയത്ത് സശനനികയക്ടോറനിറനി ലനിസനില് ഉളടപ്പെട്ടനിട്ടുന്ധം ഒരു ഇനര്വെബവെനിനത്ത് കപക്ടോലുന്ധം

ക്ഷണനികടപ്പെട്ടനിട്ടനിലക്ടോത്തവെരുടടെ തരന്ധം തനിരനിച പട്ടനികേ ചുവെടടെ കചര്ക്കുന.

കേനിളനിമക്ടോനൂര് ആറനിങ്ങല്

വെനിധവെകേള 48 1008

വെനികേലക്ടോന്ധംഗര് 68 196

പട്ടനികേജക്ടോതനികക്ടോര് 885 1511

പട്ടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ടോര് 60  ...

ജനറല് വെനിഭക്ടോഗന്ധം 7520 8742

               ആടകേ 8581 11457

 എന്ധംകപക്ടോയബനിലനിറനി ടസനറുകേള
211 (2023)   ശശ  .   അടൂര് പ്രകേക്ടോശത്ത് : 

  ശശ  .   വെനി  .   എസത്ത്  .   ശനിവെകുമക്ടോര് : 
     ശശ  .   എന്ധം  .   വെനിന്ടസനത്ത് : 
 ശശ  .    എല്കദക്ടോസത്ത്  കുന്നപ്പെനിള്ളനി:  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  എന്ധംകപക്ടോയബനിലനിറനി  ടസനറുകേള  പ്രവെര്ത്തനിച്ചു
വെരുനകണക്ടോ; വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) എടന്തെലക്ടോന്ധം പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്ടോണത്ത് ഈ ടസനറുകേളനില് നടെക്കുന്നടതന്നത്ത്
വെനിവെരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ടതക്ടോഴെനിലകനസഷകേരുടടെ  അഭനിരുചനി  തനിരനിചറനിഞത്ത്  കേഇൗണ്സനിലനിങ്ങുന്ധം
പരനിശശലനവന്ധം  നല്കേനി  ടതക്ടോഴെനില്  ഉറപ്പെക്ടോകക്ടോന്  എടന്തെലക്ടോന്ധം  കേക്ടോരദ്യങ്ങളക്ടോണത്ത്
ടസനറുകേളുടടെ  പ്രവെര്ത്തനത്തനില്  ഉളടപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതത്ത്  എന്നത്ത്
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ടവെളനിടപ്പെടുത്തുകമക്ടോ ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  ഉണത്ത്.   ടകേക്ടോലന്ധം,  എറണക്ടോകുളന്ധം,  പക്ടോലകക്ടോടെത്ത്,  കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത്,  കേണ്ണൂര്,
കകേക്ടോട്ടയന്ധം, ആലപ്പുഴെ എന്നശ ഏഴെത്ത് ജനിലക്ടോ എന്ധംകപക്ടോയ്ടമനത്ത് എക്സൈത്ത്കചഞ്ചുകേകളക്ടോടടെക്ടോപ്പെന്ധം
എന്ധംകപക്ടോയബനിലനിറനി ടസനറുകേള പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുനണത്ത്.

(ബനി)  എന്ധംകപക്ടോയബനിലനിറനി  ടസനറുകേളനില്  രജനിസര്  ടചയ്യുന്ന
അഭദ്യസവെനിദദ്യരുന്ധം, ടതക്ടോഴെനില് രഹനിതരുമക്ടോയ ഉകദദ്യക്ടോഗക്ടോര്തനികേളുടടെ അഭനിരുചനി, സനില്
ഗദ്യക്ടോപ്പെത്ത്  എന്നനിവെ  വെനിവെനിധ  അടസ്സസ്സത്ത്ടമനത്ത്  ടൂളസത്ത്  ഉപകയക്ടോഗനിചത്ത്  വെനിലയനിരുത്തനി,
കസക്ടോഫത്ത്  സനില്ലുകേളുന്ധം  ഇന്ധംഗശഷത്ത്  ഭക്ടോഷക്ടോ  പരനിജക്ടോനവന്ധം  വെര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന്ധം
പരനിശശലനന്ധം  നല്കേനി  വെരുന.   എന്ധംകപക്ടോയബനിലനിറനി  ടസനറുകേള  മുകഖന
ടതക്ടോഴെനിലധനിഷനിത  പരനിശശലനന്ധം  ആവെശദ്യമക്ടോയവെര്കത്ത്  അത്തരന്ധം  പരനിശശലനന്ധം
നല്കുന്ന അന്ധംഗശകൃത പരനിശശലന കകേന്ദ്രങ്ങള മുകഖന പരനിശശലനന്ധം നല്കുകേയന്ധം
ഇപ്രകേക്ടോരന്ധം  പരനിശശലനന്ധം  കനടെനിയ  ഉകദദ്യക്ടോഗക്ടോര്തനികേളകത്ത്  സസകേക്ടോരദ്യ  കമഖലയനിടല
ടതക്ടോഴെനില് അവെസരന്ധം ലഭദ്യമക്ടോക്കു ന്നതനിനക്ടോയനി ടതക്ടോഴെനില്ദക്ടോതക്ടോകളുമക്ടോയനി കനരനിട്ടുന്ധം കജക്ടോബത്ത്
ടഫയറുകേള  സന്ധംഘടെനിപ്പെനിച്ചുന്ധം  ടതക്ടോഴെനില്  കനടെനിടയടുക്കുവെക്ടോന്  എന്ധംകപക്ടോയബനിലനിറനി
ടസനറുകേള അവെസരന്ധം ഉണക്ടോകനി ടകേക്ടോടുക്കുനണത്ത്.

(സനി)  കകേരളത്തനിനകേത്തുന്ധം  പുറത്തുമുളള  സസകേക്ടോരദ്യ  കമഖലയനിടല  ടതക്ടോഴെനില്
അവെസരങ്ങള  ടതക്ടോഴെനിലകനസഷകേര്കത്ത്  ലഭദ്യമക്ടോക്കുവെക്ടോനക്ടോയനി  ടതക്ടോഴെനില് ദക്ടോതക്ടോകളുമക്ടോയനി
കനരനിട്ടത്ത്  ബനടപ്പെട്ടുന്ധം  എന്ധംകപക്ടോയബനിലനിറനി  ടസനറനിനകേത്തുന്ധം  പുറത്തുമക്ടോയനി  ടചറുതുന്ധം
വെലുതുമക്ടോയ  ടതക്ടോഴെനില്  കമളകേള  സന്ധംഘടെനിപ്പെനിച്ചുന്ധം  അവെര്കത്ത്  ടതക്ടോഴെനില്  ഉറപ്പെക്ടോകനി
വെരുനണത്ത്.

 ടതക്ടോഴെനില് വെകുപ്പെനില്നനിനന്ധം ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനികലകത്ത് പുനര്വെനിനദ്യക്ടോസന്ധം
ടചയനിട്ടുളള ജശവെനകക്ടോര്

212 (2024) ശശ  .    എസത്ത്  .    ശർമ്മ :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം
എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ടതക്ടോഴെനില്വെകുപ്പെനില്  നനിനന്ധം  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനികലകത്ത്
പുനര്വെനിനദ്യക്ടോസന്ധം  ടചയനിട്ടുളള  എത്ര  ജശവെനകക്ടോടരയക്ടോണത്ത്  ഇനനിയന്ധം  വെകുപ്പെനികലകത്ത്
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തനിരനിച്ചു വെനിളനികക്ടോനുളളടതന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇപ്രകേക്ടോരന്ധം  പുനര്വെനിനദ്യക്ടോസന്ധം  ടചയനിട്ടുളള  ഉകദദ്യക്ടോഗസടര  തനിരനിച്ചു
വെനിളനിക്കുന്നതനിനത്ത് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണക്ടോ; വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  ടതക്ടോഴെനില് വെകുപ്പെനില്നനിനന്ധം ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനികലകത്ത് പുനര് വെനിനദ്യക്ടോസന്ധം
ടചയനിട്ടുളള 20 ജശവെനകക്ടോടരയക്ടോണത്ത് ഇനനിയന്ധം വെകുപ്പെനികലകത്ത് തനിരനിച്ചു വെനിളനികക്ടോനുളളതത്ത്.

(ബനി)  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണത്ത്.  സ.ഉ. (പനി)  നമ്പര്187/2000/എല്.എസത്ത്.ജനി.ഡനി.
തശയതനി 4-7-2000 പ്രകേക്ടോരമക്ടോണത്ത് വെകുപ്പെനില് നനിന്നത്ത് 36 കപടര പുനര്വെനിനദ്യസനിചതത്ത്.
ആയതനിനുകശഷമക്ടോണത്ത് വെകുപ്പെനില് ആന്ധം ആദ്മനി ബശമക്ടോകയക്ടോജന, രക്ടോഷശയ സസക്ടോസദ്യ
ബശമക്ടോ  കയക്ടോജന  എന്നശ  കകേന്ദ്രക്ടോവെനിഷ്കൃത  പദ്ധതനികേളുന്ധം,  ബനില്ഡനിന്ധംഗത്ത്  &  അദര്
കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  വെര്കകഴത്ത്  ആകനികന്മലുളള  ഒറത്തവെണ  ടസസ്സത്ത്  കേളക്ഷന്,  കടഡത്ത്
യൂണനിയന് സന്ധംബനമക്ടോയ വെനിവെനിധ കക്ഷമപദ്ധതനികേളുന്ധം കൂടെക്ടോടത വെകുപ്പെനിടന നൂതന
പദ്ധതനിയക്ടോയ  കവെജത്ത്  ടപ്രക്ടോട്ടക്ഷന്  സനിസന്ധം  (W.P.S),  ടഎ.റനി.  ടസല്  തുടെങ്ങനിയ
കജക്ടോലനികേള വെകുപ്പെനില് വെനകചര്ന്നനിട്ടുളളതത്ത്.   ആകേയക്ടോല് വെകുപ്പെനില് നനിലവെനിലുളള
ജശവെനകക്ടോരുടടെ  കജക്ടോലനിഭക്ടോരന്ധം  വെളടരയധനികേന്ധം  വെര്ദ്ധനിചനിട്ടുണത്ത്.  തന്മൂലന്ധം  ജനിലക്ടോ
കലബര് ഓഫശസുകേളനില്നനിനന്ധം പുനര്വെനിനദ്യക്ടോസനികടപ്പെട്ട ജശവെനകക്ടോടര തനിരനിടകേ
വെനിളനികകണ അടെനിയന്തെര സക്ടോഹചരദ്യന്ധം സന്ധംജക്ടോതമക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത്.

 ടടെകകക്ടോ പക്ടോര്കനില് കജക്ടോലനി ടചയ്യുന്ന ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള 

213 (2025)   ശശ  .    മഞളക്ടോന്ധംകുഴെനി അലനി :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ടടെകകക്ടോപക്ടോര്കനിടല പ്രകതദ്യകേ സക്ടോമ്പത്തനികേ കമഖലയനില് കേയറനിറകത്ത്
കജക്ടോലനി  ടചയ്യുന്ന  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്  തനിരനിചറനിയല്  കേക്ടോര്ഡത്ത്  നല്കേനിയനിട്ടുകണക്ടോ;
ഇവെ പരനികശക്ടോധനയത്ത് വെനികധയമക്ടോകക്ടോറുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഇഇൗ  കമഖലയനില്  പലകപ്പെക്ടോഴുന്ധം  കേയറനിറക്കു  കൂലനിടയ  സന്ധംബനനിചത്ത്
തര്കങ്ങള ഉണക്ടോകുന്നതത്ത് ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി) ഇത്തരന്ധം തര്കങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനത്ത് ടതക്ടോഴെനില് വെകുപ്പെത്ത് യഥക്ടോസമയന്ധം
ഇടെടപടെക്ടോറനിടലന്ന ആകക്ഷപന്ധം ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഡനി)  ടടെകകക്ടോപക്ടോര്കനില്  പ്രകതദ്യകേ  സക്ടോമ്പത്തനികേ  കമഖലയനില്
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ഉളടപ്പെടടെയണക്ടോകുന്ന  ഇത്തരന്ധം തര്കങ്ങള  പല  കേമ്പനനികേളുടടെയന്ധം  പ്രവെര്ത്തനടത്ത

പ്രതനികൂലമക്ടോയനി  ബക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോടണന്നതുന്ധം  പ്രവെര്ത്തനകകേന്ദ്രന്ധം  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  നനിനത്ത്

മക്ടോറന്നതനിനത്ത്  കപ്രരനിപ്പെനിക്കുന്നതക്ടോടണനമുളള  വെസ്തുത  ഗഇൗരവെമക്ടോയനി  കേക്ടോണുനകണക്ടോ;

എങ്കേനില് ഇത്തരന്ധം സന്ധംഭവെങ്ങള ആവെര്ത്തനികക്ടോതനിരനികക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  ടടെകകക്ടോപക്ടോര്കനിടല പ്രകതദ്യകേ സക്ടോമ്പത്തനികേ കമഖലയനില് കേയറനിറകത്ത് കജക്ടോലനി

ടചയ്യുന്ന  കകേരള  ചുമട്ടുടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനി  കക്ഷമകബക്ടോര്ഡനില്  രജനിസര്  ടചയനിട്ടുളള  75

ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്  6  എ തനിരനിചറനിയല് കേക്ടോര്ഡത്ത് നല്കേനിയനിട്ടുണത്ത്.  ഇവെ പരനികശക്ടോധനയത്ത്

വെനികധയമക്ടോകക്ടോറുണത്ത്.

(ബനി) ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.

(സനി)  ടതക്ടോഴെനില്  തര്കങ്ങളനില്  കേഴെനിയന്നതുന്ധം  കവെഗന്ധം  ഇടെടപട്ടത്ത്  പ്രശ്നന്ധം  രമദ്യമക്ടോയനി

പരനിഹരനികക്ടോറുണത്ത്.

(ഡനി)  കേയറനിറകത്ത്  കൂലനി  സന്ധംബനനിച  തര്കന്ധം  കേമ്പനനികേളുടടെ  പ്രവെര്ത്തനടത്ത

ബക്ടോധനിചതക്ടോയനി ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടനില.  പ്രശ്നങ്ങള ഉണക്ടോയക്ടോല് കനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയ ഇടെടപടെല്

നടെത്തുന്നതക്ടോണത്ത്.

 ഇതരസന്ധംസക്ടോന ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള 

214 (2026)  ശശ  .   പനി  .   സനി  .   കജക്ടോര്ജത്ത് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം

എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  ഇതരസന്ധംസക്ടോനടത്തക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളുടടെ  എണന്ധം  വെളടരയധനികേന്ധം

വെര്ദ്ധനിചതത്ത് ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോടയന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇതുമൂലന്ധം  കകേരളത്തനില്  കമക്ടോഷണങ്ങളുന്ധം  ടകേക്ടോലപക്ടോതകേങ്ങളുന്ധം  മറന്ധം

അമനിതമക്ടോയനി  വെര്ദ്ധനിചനിരനിക്കുന്നതക്ടോയ  ആകക്ഷപന്ധം  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോടയന്നത്ത്

വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇവെടര  നനിയനനികക്ടോന്  എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം  പുതനിയ  പദ്ധതനികേള  നടെപ്പെക്ടോകക്ടോന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണക്ടോടയന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന്ധം

(എ) ഉണത്ത്.

(ബനി) ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടനില.

(സനി)  നനിയനണന്ധം  ടകേക്ടോണ്ടുവെരുന്ന  വെനിഷയന്ധം  ടതക്ടോഴെനില്  വെകുപ്പെനിടന

പരനിഗണനയനിലനില.   ഇതര  സന്ധംസക്ടോന  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്  തനിരനിചറനിയല്  കേക്ടോര്ഡത്ത്

നല്കുന്നതനിനുന്ധം  വെനിവെരകശഖരണന്ധം,  രജനികസ്ട്രേഷന്,  ആകരക്ടോഗദ്യ  പരനിപക്ടോലനന്ധം  എന്നനിവെ

ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനുമക്ടോയനി സമഗ ആകരക്ടോഗദ്യ ഇന്ഷസറന്സത്ത് പദ്ധതനിയടടെ മക്ടോതൃകേയനില് ഒരു

ഇന്ഷസറന്സത്ത് പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതനികന്മല് വെനിവെനിധ വെകുപ്പുതല ചര്ചകേള നടെന

വെരുന.

നഴ്സുമക്ടോര്ടകതനിടരയളള ചൂഷണന്ധം 

215 (2027)    ശശ  .   എന്ധം  .   ഉമ്മര്   :

 ശശ  .   ടെനി  .   വെനി  .   ഇബക്ടോഹനിന്ധം :

ശശ  .   എന്  .   ഷന്ധംസുദ്ദേശന്  :

 ശശ.  പനി.  ടകേ.  അബ്ദു  റബത്ത്  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സസകേക്ടോരദ്യ  ആശുപത്രനികേളനില്  നഴ്സുമക്ടോര്ടകതനിടരയള്ള  ചൂഷണന്ധം

തടെയന്നതനിനത്ത് എടന്തെലക്ടോന്ധം നടെപടെനികേളക്ടോണത്ത് സസശകേരനികക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതത്ത്;

(ബനി) ഇതത്ത് സന്ധംബനനിചത്ത് സസകേക്ടോരദ്യ ആശുപത്രനി മക്ടോകനജടമനകേളുടടെ അഭനിപ്രക്ടോയന്ധം

ആരക്ടോഞനിട്ടുകണക്ടോ എന്നത്ത് ടവെളനിടപ്പെടുത്തുകമക്ടോ ;

(സനി)  എങ്കേനില്  കഡക്ടോ.  ബലരക്ടോമന്  കേമ്മനിറനിയടടെ  ശനിപക്ടോര്ശകേള

നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത് നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) സസകേക്ടോരദ്യ ആശുപത്രനി ഉളടപ്പെടടെ,  സര്കക്ടോരനിതര സസകേക്ടോരദ്യ സക്ടോപനങ്ങളനിടല
നഴ്സുമക്ടോരുടടെ  പ്രശ്നങ്ങള  ചര്ച  ടചയ്യുന്നതനിനക്ടോയനി  വെദ്യവെസക്ടോയ  ബനസമനിതനി
രൂപശകേരനിക്കുകേയന്ധം  സമനിതനി  ശനിപക്ടോര്ശ  പ്രകേക്ടോരമുളള  മനിനനിമന്ധം  കവെതനന്ധം  ഗസറനിലൂടടെ
വെനിജക്ടോപനന്ധം ടചയ്യുകേയന്ധം ആയതത്ത് 2013  നവെന്ധംബര് മുതല് നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുകേയന്ധം ടചയനിട്ടുണത്ത്.
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റശജനിയണല്  കജക്ടോയനിനത്ത്  കലബര്  കേമ്മശഷണര്മക്ടോരുടടെയന്ധം  ജനിലക്ടോ  കലബര്
ആഫശസര്മക്ടോരുടടെയന്ധം കനതൃതസത്തനില് സസക്ടോഡത്ത് പരനികശക്ടോധന നടെത്തനി പുതുകനിയ മനിനനിമന്ധം
കവെതനന്ധം  നല്കുന്നനിടലന്നത്ത്  കേടണത്തുന്ന  സക്ടോപനങ്ങളടകതനിടര  ടകയനിന്ധം  ടപറശഷന്
ഉളടപ്പെടടെയളള നനിയമ നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.   ടതക്ടോഴെനില് വെകുപ്പെത്ത് നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയ
കവെതന  സുരക്ഷക്ടോ  പദ്ധതനി  സന്ധംസക്ടോനടമക്ടോട്ടക്ടോടകേ  വെദ്യക്ടോപനിക്കുന്നകതക്ടോടുകൂടെനി  കനഴ്സുമക്ടോര്കത്ത്
മനിനനിമന്ധം  കവെതനന്ധം  ഉറപ്പെത്ത്  വെരുത്തക്ടോനുന്ധം  ആയതത്ത്  നല്കേക്ടോത്ത  സക്ടോപനഉടെമകേളടകതനിടര
തുടെര്നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുവെക്ടോനുന്ധം കേഴെനിയന്ധം.

(ബനി)  സസകേക്ടോരദ്യ  ആശുപത്രനികേളനില്  നഴ്സുമക്ടോര്ടകതനിടര  ചൂഷണന്ധം  നടെക്കുന്നതക്ടോയനി
ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടക്ടോല്  ടതക്ടോഴെനില്  വെകുപ്പെത്ത്  ഉകദദ്യക്ടോഗസര്  കനക്ടോട്ടശസത്ത്  നല്കേനി  നടെപടെനികേള
സസശകേരനികക്ടോറുണത്ത്.   ആയതത്ത്  സന്ധംബനനിചത്ത്  ആശുപത്രനി മക്ടോകനജ് ടമനകേളുടടെ അഭനിപ്രക്ടോയന്ധം
ആരക്ടോയക്ടോറനില.

(സനി)  ബലരക്ടോമന്  കേമ്മശഷന്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിടല  ടതക്ടോഴെനില്  വെകുപ്പുമക്ടോയനി
ബനടപ്പെട്ട നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സസകേക്ടോരദ്യ ആശുപത്രനി വെദ്യവെസക്ടോയ ബന സമനിതനി ചര്ച
ടചയനിട്ടുണത്ത്.  സമനിതനിയനില് ടടകേടകക്ടോണ തശരുമക്ടോനത്തനിടന അടെനിസക്ടോനത്തനില് ടെനി
ജശവെനകക്ടോരുടടെ  മനിനനിമന്ധം  കവെതനന്ധം  പരനിഷ്ക്കരനിച്ചുടകേക്ടോണത്ത്  ജനി.ഒ.  (എന്ധം  എസത്ത്)
നമ്പര്135/2013/ടതക്ടോഴെനില് തശയതനി. 5-11-2013 പ്രകേക്ടോരന്ധം സര്കക്ടോര് വെനിജക്ടോപനന്ധം
പുറടപ്പെടുവെനിക്കുകേയന്ധം  ആയതത്ത്  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുകേയന്ധം  ടചയനിട്ടുണത്ത്.   നഴത്ത്മക്ടോരുടടെ
ടടയനിനനിന്ധംഗനിടന സന്ധംബനനിചത്ത് വെദ്യവെസക്ടോയ ബനസമനിതനി വെദ്യക്തമക്ടോയ തശരുമക്ടോനന്ധം
ടടകേടകക്ടോളളുകേയന്ധം  പ്രക്ടോവെര്ത്തനികേമക്ടോക്കുകേയന്ധം  ടചയനിട്ടുണത്ത്.   സര്കക്ടോര്  ഉത്തരവെത്ത്
(സക്ടോധക്ടോ)  893/2013/ടതക്ടോഴെനില്  തശയതനി  23-5-2013  പ്രകേക്ടോരന്ധം  ജനറല്  നഴനിന്ധംഗത്ത്
കകേക്ടോഴത്ത്  പക്ടോസ്സക്ടോയവെരുടടെ  ടസപ്പെനത്ത്  5,100 രൂപയനില്  നനിനന്ധം  6,000  രൂപയക്ടോയന്ധം
ബനി.എസത്ത്.സനി.  കനഴനിന്ധംഗത്ത്  കകേക്ടോഴത്ത്  പക്ടോസ്സക്ടോയവെരുടടെ  ടസപ്പെനത്ത്  5,310 രൂപയനില്
നനിനന്ധം  6,500  രൂപയക്ടോയന്ധം  നനിശയനിചത്ത്  ഉത്തരവെക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.   പ്രക്ടോകനികല്
ടടയനിനനിന്ധംഗത്ത്  കേക്ടോലയളവെത്ത്  പരമക്ടോവെധനി  ഒരു  വെര്ഷന്ധം  എന്നത്ത്  നനിജടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.
പ്രക്ടോകനികല്   ടടയനിനനിന്ധംഗത്ത്  നടെത്തുന്ന  സസകേക്ടോരദ്യ  ആശുപത്രനിയനിടല  കനഴനിന്ധംഗത്ത്
ജശവെനകക്ടോരുടടെ  ആടകേ  എണത്തനിടന  25  ശതമക്ടോനത്തനിലധനികേന്ധം  ടടയനിനനികേള
പക്ടോടെനില എനന്ധം വെദ്യവെസകേള ടചയനിട്ടുണത്ത്.

1961 -ടല കകേരള കഷക്ടോപ ത്ത് & ടകേക്ടോകമഴദ്യല് എസക്ടോബനിടഷ്മനത്ത് ചട്ടങ്ങളനില്
കഭദഗതനി

216 (2028) ശശ  .   എന്  .   ഷന്ധംസുദ്ദേശന് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം
എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) ടടെക്സൈത്ത്റയനില് കഷക്ടോപ്പുകേളനിലുന്ധം മറന്ധം കജക്ടോലനി ടചയ്യുന്ന വെനനിതക്ടോ ജശവെനകക്ടോരുടടെ
ടതക്ടോഴെനില്  പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനത്ത്  1961-ടല  കകേരള  കഷക്ടോപത്ത്  &  ടകേക്ടോകമഴദ്യല്
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എസക്ടോബനിടഷ്മനത്ത് ചട്ടങ്ങളനില് കഭദഗതനി വെരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;
(ബനി) എങ്കേനില് വെരുത്തനിയ കഭദഗതനികേള എടന്തെലക്ടോമക്ടോടണന്നത്ത് വെനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം
(എ) ഉണത്ത്.
(ബനി)  16-9-2015-ടല  ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  134/2015/എല്ബനിആര്  നമ്പര്

ഉത്തരവെത്ത്  പ്രകേക്ടോരന്ധം  കകേരള  കഷക്ടോപത്ത്  &  ടകേക്ടോകമഴദ്യല്  എസക്ടോബനിടഷ്മനത്ത്സത്ത്  ചട്ടങ്ങളനില്
ആവെശദ്യമക്ടോയ കഭദഗതനികേള വെരുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത് നനിയമന ഉത്തരവെത്ത്,
തനിരനിചറനിയല്  കേക്ടോര്ഡത്ത്,  സര്വശസത്ത്  സര്ട്ടനിഫനികറത്ത്  എന്നനിവെ  നല്കേണടമനന്ധം,
ആവെശദ്യമക്ടോയ  വെനിശമ  സലന്ധം  നല്കേണടമനന്ധം,  സശകേളക്കുന്ധം,  പുരുഷന്മക്ടോര്ക്കുന്ധം
പ്രകതദ്യകേന്ധം  ലക്ടോടനിന്/യൂറനിനല്  സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം  നല്കേണടമനന്ധം  വെദ്യവെസ  ടചയനിട്ടുണത്ത്.
അപകേടെന്ധം  പനിടെനിച  കമഖലയനില്  കജക്ടോലനിടചയ്യുന്ന  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്  സന്ധംരക്ഷണ
സക്ടോമഗനികേള നല്കേണടമനന്ധം, പ്രഥമ ശുശ്രൂഷക്ടോസന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം ഒരുകണടമനന്ധം വെദ്യവെസ
ടചയ്യുന.   കൂടെക്ടോടത  20-ഉന്ധം  അതനില്  കൂടുതലുന്ധം  വെനനിതക്ടോ  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള  കജക്ടോലനി
ടചയ്യുന്ന  സലങ്ങളനില്  കഷത്ത്  സഇൗകേരദ്യന്ധം  നല്കേണടമനന്ധം  അന്പകതക്ടോ  അതനില്
കൂടുതകലക്ടോ  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേള  കജക്ടോലനി  ടചയ്യുന്നതക്ടോയ  സക്ടോപനങ്ങളനിടല  25 കേനി.മശ.
അകേടല  വെക്ടോസസലമുളളവെരക്ടോയ  ടതക്ടോഴെനിലക്ടോളനികേളകത്ത്  കഹക്ടോസല്  സഇൗകേരദ്യന്ധം
നല്കേണടമനന്ധം,  ടതക്ടോഴെനിലുടെമ വെര്ഷത്തനിടലക്ടോരനികല് ആനസല് ടവെല്ടഫയര് റനികട്ടണ്
ഫയല് ടചകയണതക്ടോടണനന്ധം വെദ്യവെസ ടചയനിട്ടുണത്ത്.

 ടഎ. ടെനി. ടഎ. കകേക്ടോഴത്ത് നവെശകേരണന്ധം 
217 (2029)   ശശ  .   എസത്ത്  .  ശർമ്മ :

ശശ  .   വെനി  .   കജക്ടോയനി :
ശശ  .   വെനി  .   ടകേ  .   സനി  .   മമ്മതത്ത് കകേക്ടോയ :

ശശ  .   ടകേ  .   ടജ  .   മക്ടോക്സൈനി : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം
എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ആധുനനികേ കേക്ടോലഘട്ടത്തനിനത്ത്  പ്രകയക്ടോജനകേരമക്ടോകുന്ന തരത്തനിലുള്ള പുതനിയ
കകേക്ടോഴ്സുകേള  ഐ.ടെനി.ഐ.-കേളനില്  ഉളടപ്പെടുത്തുന്നതനിനത്ത്  തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുകണക്ടോടയന്നത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഉടണങ്കേനില് ഇപ്രകേക്ടോരന്ധം  പുതനിയ ഐ.ടെനി.ഐ.-കേള ആരന്ധംഭനിയന്നതനിനുള്ള
ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസലുകേളകത്ത് ഭരണക്ടോനുമതനി നല്കുന്നതനിനത്ത് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  പുതനിയ  ഐ.ടെനി.ഐ.കേള  ആരന്ധംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള
നനിശയനിചനിട്ടുകണക്ടോ; എങ്കേനില് വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള നല്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം
(എ)  ടതക്ടോഴെനില്  സക്ടോധദ്യത  കുറഞതുന്ധം  കേക്ടോലഹരണടപ്പെട്ടതുമക്ടോയ  കടഡകേള
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നനിര്ത്തലക്ടോകനി  ടതക്ടോഴെനില്  സക്ടോധദ്യത  കൂടെനിയതുന്ധം  ആധുനനികേവമക്ടോയ  പുതനിയ  കടഡകേള
ടഎ.ടെനി.ടഎ.-കേളനില്  ആരന്ധംഭനിചനിട്ടുണത്ത്.   കൂടെക്ടോടത  നനിലവെനില്  ടഎ.ടെനി.ടഎ  കേളനില്
പരനിശശലനന്ധം  നല്കുന്ന  ടതക്ടോഴെനില്  സക്ടോധദ്യത  കുറഞ  കടഡകേള  നനിര്ത്തലക്ടോകനി
ആധുനനികേ കടഡകേള ആരന്ധംഭനിക്കുന്നതനിനത്ത് നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി) ടപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസലുകേള ലഭനിക്കുന്നമുറയത്ത് പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.  

(സനി)  പുതനിയ  ടഎ.ടെനി.ടഎ.-കേള  ആരന്ധംഭനിക്കുന്നതത്ത്  സന്ധംബനനിചത്ത്  സന്ധംസക്ടോന
തലത്തനില്  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള  നനിശയനിചനിട്ടനില.   പുതനിയ  ടഎ.ടെനി.ടഎ.കേള
ആരന്ധംഭനിക്കുന്നതനിനക്ടോവെശദ്യമക്ടോയ  സലന്ധം  സന്ധംബനനിച  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള  ഡനി.ജനി.റനി
നനിഷ്ക്കര്ഷനിചനിട്ടുണത്ത്.  വെനിശദ വെനിവെരങ്ങള അനുബനമക്ടോയനി കചര്ത്തനിട്ടുണത്ത്.* 

മണലൂര് ടഎ.ടെനി.ടഎ. 
218  (2030)   ശശ  .    മുരളനി  ടപരുടനലനി  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:
(എ)  മണലൂര്  ഐ.ടെനി.ഐ.-യടടെ  വെനികേസന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ഇകപ്പെക്ടോള ഏതത്ത്

ഘട്ടത്തനിലക്ടോണത്ത് വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള നല്കുകമക്ടോ;
(ബനി) ഇവെനിടടെ പുതനിയ കടഡകേള അനുവെദനിക്കുവെക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ? 

ഉത്തരന്ധം
(എ)  മണലൂര്  ടഎ.ടെനി.ടഎ.-കത്ത്  ലഭദ്യമക്ടോയ  സലത്തത്ത്  ടഎ.ടെനി.ടഎ.കക്ടോയനി

ടകേട്ടനിടെത്തനിടന നനിര്മ്മക്ടോണ പ്രവെര്ത്തനികേള നടെനവെരുന.  ടകേട്ടനിടെത്തനിടന  55%
നനിര്മ്മക്ടോണന്ധം  പൂര്ത്തനിയക്ടോകനിയനിട്ടുണത്ത്.  ടെനി  ടഎ.ടെനി.ടഎ.-യനില്  പരനിശശലനന്ധം
നല്കേനിവെരുന്ന ഡക്ടോഫത്ത്സക്ടോന്(സനിവെനില്) കടഡത്ത്, ടമകക്ടോനനികേത്ത് കമക്ടോകട്ടക്ടോര് ടവെഹനികനിള
കടഡത്ത് എന്നനിവെയനികലയക്ടോവെശദ്യമക്ടോയ യഥക്ടോകമന്ധം 72%, 85% പഠകനക്ടോപകേരണങ്ങളുന്ധം
സന്ധംഭരനിചനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി)  ഭഇൗതനികേ  സഇൗകേരദ്യന്ധം  ലഭദ്യമക്ടോകുന്ന  മുറയത്ത്  പുതനിയ  കടഡകേള
ആരന്ധംഭനിക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന്ധം പരനിഗണനികക്ടോവന്നതക്ടോണത്ത്.

 ടകേക്ടോയനിലക്ടോണനി ഗവെ. ടഎ.ടെനി.ടഎ 
219 (2031) ശശ  .   ടകേ  .   ദക്ടോസന് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം

എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:
(എ)  ടകേക്ടോയനിലക്ടോണനി  ഗവെ.  ഐ.ടെനി.ഐ.  മനികേവെനിടന  കകേന്ദ്രമക്ടോയനി

വെനികേസനിപ്പെനികക്ടോന് സര്കക്ടോര് പദ്ധതനികേള ആവെനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  ഉടണങ്കേനില് അതനിടന
വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

* ടടലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്.
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(ബനി)  എടന്തെലക്ടോന്ധം  നൂതന  സന്ധംവെനിധക്ടോനങ്ങളക്ടോണത്ത്  ഇതനിടന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
ഐ.ടെനി.ഐ  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുകേ;  ഇകക്ടോരദ്യത്തനില്  എടന്തെലക്ടോന്ധം  നടെപടെനികേള  തുടെങ്ങനി;
വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം
(എ)  കലക്ടോകേബക്ടോങ്കേത്ത്  സഹക്ടോയകത്തക്ടോടടെ  ടഎ.ടെനി.ടഎ.-കേടള  മനികേവെനിടന

കകേന്ദ്രങ്ങളക്ടോക്കുന്ന പദ്ധതനിയനില്  (VTIP  സശന്ധം),  ടകേക്ടോയനിലക്ടോണനി ടഎ.ടെനി.ടഎ.-ടയ
ടതരടഞടുത്തനിരുന.   ടെനി  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന്ധം  ടകേക്ടോയനിലക്ടോണനി  ടഎ.ടെനി.ടഎ.-യത്ത്
297.38 ലക്ഷന്ധം  രൂപ  അനുവെദനിചനിരുന.  ടെനി  തുകേ  ടകേട്ടനിടെ  നനിര്മ്മക്ടോണത്തനിനുന്ധം
ടടയനിനനിന്ധംഗനി നക്ടോവെശദ്യമക്ടോയ ഉപകേരണ സന്ധംഭരണത്തനിനുമക്ടോണത്ത് ഉപകയക്ടോഗനിചതത്ത്.  ടെനി
കപ്രക്ടോജകത്ത് മനികേച രശതനിയനില് നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയതനിനക്ടോല് ടകേക്ടോയനിലക്ടോണനി ടഎ.ടെനി.ടഎ.-യത്ത്
അഡശഷണല് ഫണക്ടോയ  91  ലക്ഷന്ധം രൂപ അനുവെദനിചനിട്ടുണത്ത്.  ടെനി തുകേ ഉപകേരണ
സന്ധംഭരണത്തനിനു  കവെണനിയക്ടോണത്ത്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതത്ത്.  ഇതനിടന  സന്ധംഭരണ
നടെപടെനികേള നടെനവെരനികേയക്ടോണത്ത്. ഇതുവെടര 348.35 ലക്ഷന്ധം രൂപ ടചലവെഴെനിചനിട്ടുണത്ത്.
ടെനി പദ്ധതനിയടടെ കേക്ടോലക്ടോവെധനി ഡനിസന്ധംബര് 2016 വെടരയക്ടോണത്ത്.

(ബനി)  ടെനി പദ്ധതനിയനിന്കേശഴെനില് ടകേക്ടോയനിലക്ടോണനി ടഎ.ടെനി.ടഎ.-ല് ടടയനിനനികേള

കക്ടോയനി  പുതനിയ  ടകേട്ടനിടെന്ധം  നനിര്മ്മനിചനിട്ടുണത്ത്.   കൂടെക്ടോടത  ടടയനിനനികേളകക്ടോവെശദ്യമക്ടോയ

ഉപകേരണങ്ങള  (കേമ്പബട്ടറുകേള  ഉളടപ്പെടടെ)  വെക്ടോങ്ങനി  ടടയനിനനിന്ധംഗനിടന  നനിലവെക്ടോരന്ധം

ടമചടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.  

ടമക്ടോറയൂരനില് ടഎ.ടെനി.ടഎ. 
220  (2032)  ശശ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:
(എ) മലപ്പുറന്ധം മണ്ഡലത്തനിടല ടമക്ടോറയൂരനില് പുതുതക്ടോയനി അനുവെദനിച ഗവെണ്ടമന്റത്ത്

ടഎ. ടെനി. ടഎ. ആരന്ധംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള ഇകപ്പെക്ടോള ഏതത്ത് ഘട്ടത്തനിലക്ടോണത്ത്;
(ബനി)  ടമക്ടോറയൂര്  പഞക്ടോയത്തനില്  സസന്തെന്ധം  സലന്ധം  ലഭദ്യമക്ടോകേക്ടോത്തപക്ഷന്ധം

മണ്ഡലത്തനിടല  മറത്ത്  പ്രകദശങ്ങളനിടലവെനിടടെടയങ്കേനിലുന്ധം  ഭൂമനി  കേടണത്തുവെക്ടോനുന്ധം  സക്ടോപനന്ധം
ആരന്ധംഭനിക്കുവെക്ടോനുന്ധം സതസര നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) & (ബനി) മലപ്പുറന്ധം മണ്ഡലത്തനിടല ടമക്ടോറയൂരനില് സര്കക്ടോര് ടഎ.ടെനി.ടഎ.

അനുവെദനിചനിട്ടനില.

 എലുമ്പുലക്ടോകശരനി കകേണല് നനിരഞ്ജന് സക്ടോരകേ സര്കക്ടോര് ടഎ.ടെനി.ടഎ.
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221 (2033) ശശ  .    പനി  .    ഉണനി :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം

എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) 2015-16 വെര്ഷത്തനില് ആരന്ധംഭനിച എലുമ്പുലക്ടോകശരനി കകേണല്: നനിരഞ്ജന്

സക്ടോരകേ സര്കക്ടോര് ഐ.ടെനി.ഐ.-യനില് എടന്തെലക്ടോന്ധം  കകേക്ടോഴ്സുകേളക്ടോണത്ത്  അനുവെദനിചതത്ത്;

ഓകരക്ടോ  കകേക്ടോഴനിലുന്ധം  എത്ര  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേള  വെശതന്ധം  പ്രകവെശനന്ധം  കനടുകേയണക്ടോയനി;

വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം ലഭദ്യമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഐ.ടെനി.ഐ.-യക്ടോവെശദ്യമക്ടോയ  ഭഇൗതനികേ  സക്ടോഹചരദ്യങ്ങള,

അദ്ധദ്യക്ടോപകേ,അനദ്ധദ്യക്ടോപകേ  തസനികേകേള  എന്നനിവെ  സൃഷ്ടനികടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

ഇടലങ്കേനില് എന്തുടകേക്ടോണത്ത്; വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം ടവെളനിടപ്പെടുത്തുകമക്ടോ;

(സനി)  ഈ  സര്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വെന്നകശഷന്ധം  എലുമ്പുലക്ടോകശരനി

കകേണല്: നനിരഞ്ജന് സക്ടോരകേ സര്കക്ടോര് ഐ.ടെനി.ഐ-യക്ടോയനി എത്ര തുകേ അനുവെദനിച്ചു;

വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം നല്കുകമക്ടോ;
(ഡനി)  പ്രസ്തുത ഐ.ടെനി.ഐ.  യനില് നനിലവെനിലുള്ള അദ്ധദ്യക്ടോപകേ,അനദ്ധദ്യക്ടോപകേ

ജശവെനകക്ടോടര സന്ധംബനനിച വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം ലഭദ്യമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?
ഉത്തരന്ധം

(എ) 2015-16 വെര്ഷത്തനില് ആരന്ധംഭനിച എലുമ്പുലക്ടോകശരനി കകേണല് നനിരഞ്ജന്

സക്ടോരകേ  സര്കക്ടോര്  ടഎ.ടെനി.ടഎ.-യനില്  ഡക്ടോഫത്ത്സക്ടോന്  സനിവെനില്,  പന്ധംബര്  എന്നശ

കകേക്ടോഴ്സുകേളക്ടോണത്ത്  അനുവെദനിചതത്ത്.  ഓകരക്ടോ  കകേക്ടോഴനിലുന്ധം  പ്രകവെശനന്ധം  കനടെനിയ

വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുടടെ വെനിവെരന്ധം ചുവെടടെ കചര്ക്കുന.

കമ നന്ധം. കടഡത്ത്
വെര്ഷന്ധം

2015 2016

1 ഡനി/സനിവെനില് 20 21

2 പന്ധംബര് 21 21

(ബനി)  എലുമ്പുലക്ടോകശരനി  കകേണല്  നനിരഞ്ജന്  സക്ടോരകേ  ഗവെ.ടഎ.ടെനി.ടഎ.യത്ത്

ആവെശദ്യമക്ടോയ അദ്ധദ്യക്ടോപകേ അനദ്ധദ്യക്ടോപകേ തസനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിട്ടനില.  പുതനിയ തസനികേ

സൃഷ്ടനിക്കുന്ന  കേക്ടോരദ്യന്ധം  സര്കക്ടോര്  പരനികശക്ടോധനിച്ചു  വെരുന.   നനിലവെനില്  ജനിലയനിടല  മറത്ത്

സക്ടോപനങ്ങളനില്  നനിന്നത്ത്  ഇന്സ്ട്രേകര്മക്ടോടര  കസവെനകമശകേരണ  വെദ്യവെസയനില്
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ലഭദ്യമക്ടോകനി ടെനി ടഎ.ടെനി.ടഎ-യനില് പരനിശശലനന്ധം നല്കേനിവെരുന.

(സനി) തുകേടയക്ടോനന്ധം അനുവെദനിചനിട്ടനില.

(ഡനി) സനിരന്ധം തസനികേ അനുവെദനിചനിട്ടനില.

ടനയക്ടോറനിന്കേര, അമരവെനിള എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസുകേളകത്ത് 

പുതനിയ ടകേട്ടനിടെന്ധം

222  (2034) ശശ  .    ടകേ  .    ആന്സലന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ടനയക്ടോറനിന്കേര,  അമരവെനിള എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസുകേളകത്ത് പുതനിയ ടകേട്ടനിടെന്ധം

അനുവെദനിക്കുന്നതനിനത്ത് ആവെശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനികേള തുടെങ്ങനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  നനിലവെനിടല അമരവെനിള  ഓഫശസത്ത്  കറക്ടോഡത്ത്,  വെനികേസനവമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ടത്ത്

നഷ്ടടപ്പെടുന്നതനിനക്ടോല് അടെനിയന്തെരമക്ടോയനി  ബക്ടോകനി  സലത്തത്ത് ടകേട്ടനിടെ  നനിര്മ്മക്ടോണത്തനിനത്ത്

കവെണനിയള്ള നടെപടെനി സസശകേരനികക്ടോകമക്ടോ? 

ഉത്തരന്ധം

(എ& ബനി) ടനയക്ടോറനിന്കേര, അമരവെനിള എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസുകേള എടടക്സൈസത്ത്

വെകുപ്പെനിടന ഉടെമസതയനിലുളള സസന്തെന്ധം ടകേട്ടനിടെങ്ങളനിലക്ടോണത്ത് പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്നതത്ത്.

ടനയക്ടോറനിന്കേര എടടക്സൈസത്ത് കറയ്ഞത്ത് ഒക്ടോഫശസത്ത് ടകേട്ടനിടെകത്തക്ടോടെത്ത് കചര്ന്നത്ത് കൂടുതലക്ടോയനി

മൂന്നത്ത് മുറനികേള കൂടെനി നനിര്മ്മനിചത്ത് ആയതനില് പ്രവെര്ത്തനന്ധം ആരന്ധംഭനിചനിട്ടുമുണത്ത്.  

കേരമന-കേളനിയനികക്ടോവെനിള  കറക്ടോഡത്ത്  വെനികേസനന്ധം  നടെക്കുകമ്പക്ടോള  നഷ്ടടപ്പെടുന്ന

സലന്ധം  ഒഴെനിടകേയളള  സലത്തത്ത്  അമരവെനിള  എടടക്സൈസത്ത്  ടറയ്ഞത്ത്  ഓഫശസനിനത്ത്

പുതനിയ ടകേട്ടനിടെന്ധം നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുളള നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണത്ത്.  

ലഹരനി വെനിരുദ്ധ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള 

223  (2035)  ശശ  .    എല്കദക്ടോസത്ത്  കുന്നപ്പെനിള്ളനി:  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:
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(എ)  ഈ  സര്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വെന്നകശഷന്ധം  ലഹരനി  വെനിരുദ്ധ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുടടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  എകക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെത്ത്  എത്ര  ടറയ്ഡകേള
നടെത്തനിയനിട്ടുടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) ഈ ടറയ്ഡകേള വെഴെനി എത്ര കേനികലക്ടോ കേഞക്ടോവെത്ത്, മറത്ത് ലഹരനി വെസ്തുകള
മുതലക്ടോയവെ  പനിടെനിടചടുത്തനിട്ടുണത്ത്;  ഇതനിടന  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണകത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ? 

ഉത്തരന്ധം

(എ)  ഇഇൗ  സര്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വെന്നകശഷന്ധം  25-5-2016  മുതല്  
27-9-2016 തശയതനി വെടര എടടക്സൈസത്ത് വെകുപ്പെത്ത് 50214 ടറയ്ഡകേള നടെത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി)  ഇഇൗ  സര്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വെന്നകശഷന്ധം  25-5-2016 തശയതനി
മുതല്  27-9-2016  തശയതനി  വെടര  എടടക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെത്ത്  രജനിസര്  ടചയനിട്ടുളള
എന്.ഡനി.പനി.എസത്ത്.  കകേസ്സുകേളനില്  പനിടെനിടചടുത്തനിട്ടുളള  കേഞക്ടോവെത്ത്,  മറത്ത്
ലഹരനിവെസ്തുകള മുതലക്ടോയവെയടടെ ജനില തനിരനിച്ചുളള കേണകത്ത് ചുവെടടെ കചര്ക്കുന:

ജനില കേഞക്ടോവെത്ത്
(കേനി.ഗക്ടോന്ധം)

കേഞക്ടോവെത്ത്
ടചടെനികേള 

മറത്ത് ലഹരനി വെസ്തുകള

(1) (2) (3) (4)

തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം 42.725 700

ടകേക്ടോലന്ധം 32.285 3 Ganja Beedi-10 Nos

പത്തനന്ധംതനിട്ട 2.316 ...

ആലപ്പുഴെ 7.814 ... Bupernorphine-4 Ampules

കകേക്ടോട്ടയന്ധം 11.133 3

ഇടുകനി 74.596 1129 HashishOil-10.7Kg
Nitrazepam-39  Tabs
Alprozolam-4gm

(1) (2) (3) (4)

എറണക്ടോകുളന്ധം 22.468 ... Brown  Sugar–  5.59gm
Hashish Oil–1 gm Heroin-
27.58 gm Nitrazepam-253
Tabs Diazapam-1 Tab 
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Ganja Cigaratte-87 Nos

തൃശ്ശൂര് 17.119 12 Nitravet-28  Tabs
Morphine-50gm

പക്ടോലകക്ടോടെത്ത് 58.610 18 Nitrazepam-19 Tabs

മലപ്പുറന്ധം 48.410 2 Nitravet-12 Tabs

കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത് 25.623 3 Opium-20gm

വെയനക്ടോടെത്ത് 7.053 12 Pentazocine  (Fortwin)-22
Ampules

കേണ്ണൂര് 6.893 7 Brownsugar-1.23gm
Opium-29gm   Popy  plant
Powder-450gm

കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത് 8.005 3

ആടകേ 365.05 1892

ടഹവെനി ഡബട്ടനി ടടഡവെര് തസനികേ 

224 (2036) ശശമതനി പനി  .   അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  എകക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെനില്  ടഹവെനിഡബട്ടനി  കഡവെര്  തസനികേയനില്  എത്ര
ഒഴെനിവകേള നനിലവെനിലുടണന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേയനില്  നനിലവെനിലുള്ള  ഒഴെനിവകേള  PSC-കത്ത്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടു
ടചയനിട്ടുന്ധം  അകഡസസത്ത്  ടമകമ്മക്ടോ  അയകക്ടോത്ത  നനിലപക്ടോടെത്ത്  പനി.എസത്ത്.സനി
സസശകേരനിക്കുനകണക്ടോ; വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള ടവെളനിടപ്പെടുത്തുകമക്ടോ?

 ഉത്തരന്ധം

(എ)   എടടക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെനില്  ടഹവെനി  ഡബട്ടനി  ടടഡവെര്  തസനികേയനില്
16 ഒഴെനിവകേള നനിലവെനിലുണത്ത്.

(ബനി)  എടടക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെനില്  Driver  (HDV)  തസനികേയടടെ  വെനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ
കയക്ടോഗദ്യത  7-ാം  തരന്ധം  ആയനി  നനിഷ്ക്കര്ഷനിച്ചുടകേക്ടോണ്ടുളള  വെനിജക്ടോപനത്തനിടന
അടെനിസക്ടോനത്തനില്  തയക്ടോറക്ടോകനിയ റക്ടോങ്കേത്ത്  ലനിസക്ടോണത്ത്  നനിലവെനിലുളളതത്ത്.   എന്നക്ടോല്  
3-10-2015-ടല  G.O  (P)  No.178/15/TD  പ്രകേക്ടോരന്ധം  വെനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  കയക്ടോഗദ്യത
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SSLC/തത്തുലദ്യന്ധം  ആയനി  ഉയര്ത്തനി  കഭദഗതനി  ടചയ്യുകേയന്ധം  ആയതനിനത്ത്  1-1-2015
മുതല് മുന്കേക്ടോല പ്രക്ടോബലദ്യന്ധം  നല്കുകേയന്ധം ടചയ്തു.   ഇതനിടന തുടെര്ന്നത്ത്  3-10-2015
മുതല്  നനിലവെനില്  വെന്ന  ഒഴെനിവകേള  പുതനിയ  വെനിജക്ടോപനത്തനിനക്ടോയനി  മക്ടോറനി
വെചനിരനിക്കുകേയക്ടോണത്ത് എനന്ധം 3-10-2015-നത്ത് കശഷന്ധം ഉത്ഭവെനിച പുതനിയ ഒഴെനിവകേളനില്
നനിയമന ശുപക്ടോര്ശ നടെന്നനിട്ടുടണങ്കേനില് ആയതത്ത് റദ്ദുടചയ്യുവെക്ടോനുന്ധം തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണത്ത്.

 ലഹരനി വെസ്തുകളുടടെ വെനിപണനന്ധം സന്ധംബനനിച കകേസ്സുകേളനില് പ്രതനികേളക്ടോയ
സര്കക്ടോര് ഉകദദ്യക്ടോഗസര്

225  (2037) ശശ  .    ഡനി  .    ടകേ  .    മുരളനി  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  നനികരക്ടോധനികടപ്പെട്ട  ലഹരനി  വെസ്തുകളുടടെ  വെനിപണനന്ധം,  ഉപകഭക്ടോഗന്ധം
എന്നനിവെയമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ടത്ത്  ഈ  സര്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വെന്നകശഷന്ധം
സര്കക്ടോര് ഉകദദ്യക്ടോഗസര് പ്രതനികേളക്ടോയനി കകേസുകേള ഉണക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) ഉടണങ്കേനില് എത്ര കകേസ്സുകേള രജനിസര് ടചയനിട്ടുണത്ത്?

ഉത്തരന്ധം

(എ) ഇല.

(ബനി) ബക്ടോധകേമല.

 ലഹരനി വെസ്തുകളുടടെ ഉപകയക്ടോഗന്ധം തടെയന്നതനിനുളള നനിയമന്ധം 

226 (2038) ശശ  .   ഡനി  .   ടകേ  .   മുരളനി : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം
എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  നനികരക്ടോധനികടപ്പെട്ട  ലഹരനി  വെസ്തുകളുടടെ  ഉപകയക്ടോഗന്ധം  തടെയന്നതനിനത്ത്
നനിലവെനിലുള്ള നനിയമന്ധം പരദ്യക്ടോപ്തമക്ടോകണക്ടോ;

(ബനി)  നനിലവെനിലുള്ള  നനിയമത്തനില്  എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം  കഭദഗതനി  വെരുത്തുവെക്ടോന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണക്ടോ; എങ്കേനില് വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം
(എ)  നനികരക്ടോധനികടപ്പെട്ട  ലഹരനിവെസ്തുകളുടടെ  ഉപകയക്ടോഗന്ധം  തടെയന്നതനിനത്ത്

നനിലവെനിലുളള  നനിയമന്ധം  പരദ്യക്ടോപ്തമല.  മയക്കുമരുനകേള  ടടകേവെശന്ധം  വെയന്നതുന്ധം
കേടെത്തുന്നതുമക്ടോയ  കകേസ്സുകേള  അവെയടടെ  അളവെനിടന  അടെനിസക്ടോനത്തനില്
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കവെര്തനിരനിചതുമൂലന്ധം  മയക്കുമരുനകേളുടടെ  വെദ്യക്ടോപനന്ധം  ഫലപ്രദമക്ടോയനി  തടെയന്നതനിനത്ത്
പലകപ്പെക്ടോഴുന്ധം  തടെസ്സങ്ങള കനരനിടുനണത്ത്.   നനിലവെനിലുളള  എന്.ഡനി.പനി.എസത്ത്.  ആകനിടല
പഴുതുകേള  പ്രകയക്ടോജനടപ്പെടുത്തനി  കമജര്  കകേസ്സുകേള  ഒഴെനിടകേ  നനിലവെനില്  മടറലക്ടോ
കകേസ്സുകേളക്കുന്ധം  അകപ്പെക്ടോള  തടന്ന  പ്രതനികത്ത്  ജക്ടോമദ്യന്ധം  കേനിട്ടുടമന്നനിരനിടക ടെനി  കകേസ്സനിടന
ടതളനിവകേള നശനിപ്പെനിക്കുവെക്ടോനുന്ധം,  കൂടുതല് അകനസഷണന്ധം നടെത്തനി ഇതുമക്ടോയനി ബനടപ്പെട്ട
മറളള  പ്രതനികേടള  പനിടെനികൂടുന്നതനിനുന്ധം  സക്ടോധനികക്ടോടത  വെരനികേയന്ധം,  ടെനി  കകേസ്സുകേള
കകേക്ടോടെതനിയനില്  നനിലനനില്കക്ടോടത  കപക്ടോവകേകയക്ടോ,  ടചറനിയ  തുകേ  പനിഴെയടെപ്പെനിചത്ത്  തശര്പ്പു
കേല്പനിക്കുകേകയക്ടോ ടചകയണനിവെരുനണത്ത്.

(ബനി)  കേഞക്ടോവെത്ത്  അടെകമുള്ള  ലഹരനിവെസ്തുകള  വെനിപണനന്ധം  ടചയ്യുന്നവെര്
ടകതനിരക്ടോയനി  കകേന്ദ്രനനിയമമക്ടോയ  എന്.ഡനി.പനി.എസത്ത്.  ആകത്ത്  1985  പ്രകേക്ടോരമക്ടോണത്ത്
കകേസ്സുകേള രജനിസര് ടചയ്യുന്നതത്ത്.  നനിലവെനിടല എന്.ഡനി.പനി.എസത്ത് നനിയമപ്രകേക്ടോരന്ധം 999
ഗക്ടോന്ധം  വെടര  കേഞക്ടോവെത്ത്  ടടകേവെശന്ധം  വെചത്ത്  ടടകേകേക്ടോരദ്യന്ധം  ടചയ്യുന്ന  കുറവെക്ടോളനികേടള
കകേക്ടോടെതനിയനില് ഹക്ടോജരക്ടോക്കുകമ്പക്ടോള തടന്ന ജക്ടോമദ്യന്ധം കേനിട്ടുന്ന നനിയമ വെദ്യവെസയക്ടോണുളളതത്ത്.
ഇത്തരന്ധം  പ്രതനികേളകത്ത്  ലഭനികക്ടോവന്ന  ശനിക്ഷ  6  മക്ടോസന്ധം  വെടര  കേഠനിനതടെകവെക്ടോ,
പതനിനക്ടോയനിരന്ധം  രൂപ  വെടര  പനിഴെകയക്ടോ,  രണ്ടുന്ധം  കൂടെനികയക്ടോ  ആണത്ത്.   ഇത്തരത്തനിലുളള
കുറകൃതദ്യങ്ങളനില്  ഏര്ടപ്പെടുന്നവെര്ക്കുളള  ടെനി  ശനിക്ഷ  തുകലക്ടോന്ധം  കുറവെക്ടോയതനിനക്ടോല്,
കുറകൃതദ്യങ്ങള  കൂടെനി  വെരുന്ന  സക്ടോഹചരദ്യത്തനില്  കകേന്ദ്രനനിയമമക്ടോയ
എന്.ഡനി.പനി.എസത്ത്.ആകത്ത് 1985-ല് ചനില നനിര്ണക്ടോയകേകഭദഗതനികേള വെരുത്തുന്നതനിനുളള
നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്നതനിനത്ത് കകേന്ദ്ര സര്കക്ടോരനികലകത്ത് ശുപക്ടോര്ശ സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണത്ത്.

അനധനികൃത വെദ്യക്ടോജ സ്പെനിരനിറത്ത് 

227 (2039)    ശശ  .    എന്ധം  .    വെനിന്ടസനത്ത് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  2016  ജൂണ്  1 മുതല്  ടസപ്തന്ധംബര്  15 വെടര  എകക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെത്ത്

കേടണടുത്ത അനധനികൃത വെദ്യക്ടോജ സ്പെനിരനിറത്ത് എത്രയക്ടോടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;
(ബനി) മുന് സര്കക്ടോരനിടന കേക്ടോലത്തത്ത് 2015ജൂണ്1 മുതല് ടസപ്തന്ധംബര് 15 വെടര

എകക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെത്ത്  പനിടെനിടചടുത്ത  അനധനികൃത  വെദ്യക്ടോജ  സ്പെനിരനിറനിടന  അളവെത്ത്
എത്രടയന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഈ ഓണകക്ടോലകത്തക്ടോടെനുബനനിചത്ത്  വെദ്യക്ടോജമദദ്യ  ഒഴുകത്ത്  തടെയന്നതനിനത്ത്
എന്കഫക്ടോഴത്ത്ടമനത്ത്  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളകക്ടോയനി  എകക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെത്ത്  സസശകേരനിച
നടെപടെനികേള  എടന്തെക്ടോടകടയന്നത്ത്  വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;എത്ര  ടറയ്ഡത്ത്  ഇതനികനക്ടോടെനു
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ബനനിചത്ത്  നടെത്തനിടയനന്ധം  എത്രകപര്ടകതനിടര  നടെപടെനി  സസശകേരനിചനിട്ടുടണനന്ധം
വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  2016  ജൂണ്  1  മുതല്  ടസപ്തന്ധംബര്  15  വെടര  എടടക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെത്ത്
1139 ലനിറര് സ്പെനിരനിറത്ത് പനിടെനികൂടെനിയനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി)  മുന് സര്കക്ടോരനിടന കേക്ടോലത്തത്ത്  2015  ജൂണ്  1  മുതല് ടസപ്തന്ധംബര്  15
വെടര എടടക്സൈസത്ത് വെകുപ്പെത്ത് 6504 ലനിറര് സ്പെനിരനിറത്ത് പനിടെനിടചടുത്തനിട്ടുണത്ത്.

(സനി)  2016  വെര്ഷടത്ത  ഓണന്ധം  പ്രമക്ടോണനിചത്ത്  എടടക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെനില്
10-8-2016 തശയതനി മുതല് 18-9-2016 തശയതനി വെടര ടസ്പെഷദ്യല് എന്കഫക്ടോഴത്ത്ടമനത്ത്
ടടഡവെത്ത്  ആയനി  പ്രഖദ്യക്ടോപനിചത്ത്  ശക്തമക്ടോയ  എന്കഫക്ടോഴത്ത്ടമനത്ത്  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
നടെത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.  എടടക്സൈസത്ത് വെകുപ്പെത്ത് രൂപശകേരനിചനിട്ടുളള ടസ്പെഷദ്യല് ടെശമുകേടളടയലക്ടോന്ധം
(എടടക്സൈസത്ത് കേമ്മശഷണറുടടെ സസക്ടോഡത്ത്,  ഷക്ടോകഡക്ടോ എടടക്സൈസത്ത് മുതലക്ടോയവെ)  കൂടുതല്
പ്രവെര്ത്തനക്ഷമമക്ടോകനി  നടെപടെനി  സസശകേരനിചനിട്ടുണത്ത്.   കുറകൃതദ്യങ്ങള  സന്ധംബനനിച
രഹസദ്യ വെനിവെരങ്ങള കശഖരനിക്കുന്നതനിനത്ത് എടടക്സൈസത്ത് ഇനലനിജന്സത്ത് വെനിഭക്ടോഗത്തനിടന
പ്രവെര്ത്തനന്ധം കൂടുതല് കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോകനിയനിരുന.  

ടപക്ടോതുജനങ്ങളനില്നനിനന്ധം  മറന്ധം  പരക്ടോതനികേള  സസശകേരനിയന്നതനിനുന്ധം
പരക്ടോതനികേളനില്  സസശകേരനിക്കുന്ന  നടെപടെനികേള  നനിരശക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  ജനിലക്ടോ
തലത്തനില്  എലക്ടോ  എടടക്സൈസത്ത്  ഡനിവെനിഷന്  ഓഫശസുകേളനിലുന്ധം  ഓകരക്ടോ  കേണ്കടക്ടോള
റൂമുകേള  24  മണനിക്കൂറുന്ധം ഫലപ്രദമക്ടോയനി പ്രവെര്ത്തനിച്ചു വെരുന.  എലക്ടോ ജനിലകേളനിലുന്ധം
എടടക്സൈസത്ത്  ഇന്ടസ്പെകര്മക്ടോരുടടെ  കനതൃതസത്തനില്  24  മണനിക്കൂറുന്ധം  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
രണത്ത് വെശതന്ധം ടടസ്ട്രേകനിങ്ങത്ത് കഫക്ടോഴ്സുകേള രൂപശകേരനിചത്ത് പ്രവെര്ത്തനിച്ചു വെരുന.  

അന്തെര്  സന്ധംസക്ടോന  അതനിര്ത്തനി  പ്രകദശങ്ങളനിലുന്ധം  ടചകത്ത്  കപക്ടോസ്റ്റുകേളനിലുന്ധം
തശരപ്രകദശങ്ങളനിലുന്ധം  ശക്തമക്ടോയ  പകടക്ടോളനിങ്ങുന്ധം  കേര്ശനമക്ടോയ  വെക്ടോഹന
പരനികശക്ടോധനകേളുന്ധം  നടെത്തനി.  ടചകത്ത്  കപക്ടോസ്റ്റുകേള  ഒഴെനിവെക്ടോകനി  സമക്ടോന്തെര
പക്ടോതകേളനിലൂടടെയളള  മദദ്യ-മയക്കുമരുന്നത്ത്  കേളളകടെത്തത്ത്  തടെയന്നതനിനത്ത്  പ്രസ്തുത
പക്ടോതകേളനിലുന്ധം  കദശശയ  പക്ടോതകേളനിലുന്ധം  മറത്ത്  കമഖലകേളനിലുന്ധം  കറക്ടോഡത്ത്  പകടക്ടോളനിങ്ങുന്ധം
വെക്ടോഹന  പരനികശക്ടോധനയന്ധം  ശക്തമക്ടോകനി.  സനിരന്ധം  കുറവെക്ടോളനികേളടകതനിരക്ടോയനി
കനിമനിനല് നടെപടെനികമന്ധം  107,110  ചട്ടങ്ങള പ്രകേക്ടോരമുളള മുന്കേരുതല് നടെപടെനികേള
സസശകേരനിക്കുകേയന്ധം ടചയനിട്ടുണത്ത്. 
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കപക്ടോലശസത്ത്  ടസ്പെഷദ്യല്  ബക്ടോഞ്ചുമക്ടോയനി  കചര്ന്നത്ത്   ആവെശദ്യമക്ടോയ  വെനിവെരങ്ങള
പരസ്പെരന്ധം  ടടകേമക്ടോറുകേയന്ധം  ജനിലക്ടോ  കേളകര്മക്ടോരുമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ടത്ത്  എടടക്സൈസത്ത്,
കപക്ടോലനിസത്ത്,  റവെനബ  വെകുപ്പുകേളുടടെ  സന്ധംയക്ത  സസക്ടോഡകേള  രൂപശകേരനിചത്ത്
പരനികശക്ടോധനകേള  നടെത്തുകേയന്ധം  കഫക്ടോറസത്ത്,  മടടറന്  എന്കഫക്ടോഴത്ത്ടമനത്ത്,  തശരകദശ
കപക്ടോലശസത്ത് എന്നനിവെരുമക്ടോയനി കചര്ന്നത്ത് സന്ധംയക്ത ടറയ്ഡകേള സന്ധംഘടെനിപ്പെനിക്കുകേയന്ധം
ടറയനില്കവെ  കപക്ടോലശസത്ത്,  ആര്.പനി.എഫത്ത്.  എന്നനിവെരുമക്ടോയനി  കചര്ന്നത്ത്  ടറയനില്കവെ
കസഷനുകേളനിലുന്ധം ടടയനിനുകേളനിലുന്ധം പരനികശക്ടോധന നടെത്തുകേയന്ധം ടചയനിട്ടുണത്ത്.  അയല്
സന്ധംസക്ടോനങ്ങളനിടല  കപക്ടോലശസത്ത്,  എടടക്സൈസത്ത്  വെനിഭക്ടോഗങ്ങളുമക്ടോയനി  കചര്ന്നത്ത്
അതനിര്ത്തനിയനില് സന്ധംയക്ത പരനികശക്ടോധനകേള നടെത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.

10-8-2016  തശയതനി  മുതല്  18-9-2016  തശയതനി  വെടരയളള  ഓണന്ധം
ടസ്പെഷദ്യല് എന്കഫക്ടോഴത്ത്ടമനത്ത് ടടഡവെത്ത് കേക്ടോലയളവെനില് എടടക്സൈസത്ത് വെകുപ്പെത്ത് സന്ധംസക്ടോന
വെദ്യക്ടോപകേമക്ടോയനി  16935  ടറയ്ഡകേള  നടെത്തുകേയന്ധം  3399  അബ്കേക്ടോരനി  കകേസ്സുകേളുന്ധം
332  എന്.ഡനി.പനി.എസത്ത്.  കകേസ്സുകേളുന്ധം  6931  കകേക്ടോട്പ കകേസ്സുകേളുന്ധം കേടണടുക്കുകേയന്ധം
അബ്കേക്ടോരനി  കകേസ്സുകേളനില്  3163  ആളുകേടളയന്ധം എന്.ഡനി.പനി.എസത്ത്.  കകേസ്സുകേളനില്
375  ആളുകേടളയന്ധം  അറസത്ത്  ടചയനിട്ടുളളതുമക്ടോണത്ത്.   പ്രസ്തുതകകേസ്സുകേളനില്  470.935
ലനിറര് ചക്ടോരക്ടോയന്ധം, 7314.54 ലനിറര് വെനികദശ മദദ്യന്ധം, 861.6 ലനിറര് കേളളത്ത്, 1684.8 ലനിറര്
അരനിഷ്ടന്ധം, 910  ലനിറര് ബനിയര്, 4  ലനിറര് സ്പെനിരനിറത്ത്,  88.549  കേനികലക്ടോഗക്ടോന്ധം കേഞക്ടോവെത്ത്
മുതലക്ടോയവെ പനിടെനിടചടുക്കുകേയന്ധം  1131  കേഞക്ടോവെത്ത് ടചടെനികേളുന്ധം  31020  ലനിറര് കകേക്ടോടെയന്ധം
കേടണടുത്തത്ത്  നനിയമക്ടോനുസരണന്ധം  നശനിപ്പെനിക്കുകേയന്ധം  ടചയനിട്ടുളളതക്ടോണത്ത്.
ടെനി കേക്ടോലയളവെനില് കകേസുകേളനില് ഉളടപ്പെട്ട 165 വെക്ടോഹനങ്ങള പനിടെനിടചടുത്തനിട്ടുളളതുന്ധം
കകേക്ടോട്പ കകേസ്സുകേളനില് 13,04,300 രൂപ പനിഴെ ഇഇൗടെക്ടോകനിയനിട്ടുളളതുമക്ടോണത്ത്.

 സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസറുടടെ റക്ടോങ്കേത്ത് ലനിസത്ത് 

228 (2040)  ശശ  .    കഹബനി ഈഡന് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  എകക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെനില്  സനിവെനില്  എകക്സൈസത്ത്  ഓഫശസര്മക്ടോരുടടെ  എത്ര
തസനികേകേള  നനിലവെനിലുണത്ത്;  എത്ര  തസനികേകേള  നനിലവെനില്  ഒഴെനിവടണന്നത്ത്  ജനില
തനിരനിച്ചു വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) പനി. എസത്ത്. സനി.യനില് നനിലവെനിലുള്ള സനിവെനില് എകക്സൈസത്ത് ഓഫശസറുടടെ
റക്ടോങ്കേത്ത് ലനിസനില് നനിനന്ധം എത്ര കപര്കത്ത് ഇതുവെടര നനിയമനന്ധം നല്കേനി. ജനില തനിരനിച്ചുള്ള
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കേണകത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  എകക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെത്ത്  ശക്തനിടപ്പെടുത്തുന്നതനിടന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ഈ
വെനിഭക്ടോഗത്തനില്  തസനികേ  കൂടുതല്  സൃഷ്ടനിക്കുവെക്ടോന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണക്ടോ;  ഉടണങ്കേനില്
അടെനിയന്തെരമക്ടോയനി ഇകക്ടോരദ്യത്തനില് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  എടടക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെനില് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത്  ഓഫശസര്മക്ടോരുടടെ  3097
തസനികേകേള  നനിലവെനിലുണത്ത്.   ടെനി  തസനികേകേളനില്  നനിലവെനിടല  ഒഴെനിവകേള  ജനില
തനിരനിച്ചുളള കേണകത്ത് ചുവെടടെ കചര്ക്കുന:

ജനില ഒഴെനിവകേളുടടെ എണന്ധം

തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം 8

ടകേക്ടോലന്ധം ഇല

പത്തനന്ധംതനിട്ട 6

ആലപ്പുഴെ 2

ഇടുകനി 10

കകേക്ടോട്ടയന്ധം 1

എറണക്ടോകുളന്ധം 6

തൃശ്ശൂര് 6

പക്ടോലകക്ടോടെത്ത് 4

മലപ്പുറന്ധം 3

വെയനക്ടോടെത്ത് 4

കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത് 3

കേണ്ണൂര് 1

കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത് 2

                                 ആടകേ 56

(ബനി)  സനിവെനില്  എടടക്സൈസത്ത്  ഓഫശസര്  തസനികേയടടെ  നനിലവെനിലുളള  റക്ടോങ്കേത്ത്
പട്ടനികേയനില് നനിനന്ധം ആടകേ നല്കേനിയ നനിയമന ശനിപക്ടോര്ശയടടെ ജനില തനിരനിച്ചുളള
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വെനിവെരന്ധം ചുവെടടെ കചര്ക്കുന:
ജനില നനിയമന ശനിപക്ടോര്ശ

തനിരുവെനന്തെപുരന്ധം 46

ടകേക്ടോലന്ധം 39

പത്തനന്ധംതനിട്ട 29

കകേക്ടോട്ടയന്ധം 26

ആലപ്പുഴെ 36

ഇടുകനി 34

എറണക്ടോകുളന്ധം 47

തൃശ്ശൂര് 43

പക്ടോലകക്ടോടെത്ത് 52

മലപ്പുറന്ധം 30

കകേക്ടോഴെനികകക്ടോടെത്ത് 23

വെയനക്ടോടെത്ത് 26

കേണ്ണൂര് 25

കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡത്ത് 10

ആടകേ 466

(സനി) വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള പരനികശക്ടോധനിച്ചുവെരുന.

 കേഞക്ടോവെത്ത് കകേസുകേള 

229  (2041) ശശ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജത്ത്    : തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ഈ  സര്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വെന്നകശഷന്ധം  കേഞക്ടോവെത്ത്  കകേസുകേളനില്
എകക്സൈസത്ത് വെകുപ്പെത്ത് എത്ര കപടര പനിടെനികൂടെനിയനിട്ടുണത്ത്; വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  മുന്  സര്കക്ടോരനിടന  മദദ്യനനികരക്ടോധനന്ധംമൂലമക്ടോകണക്ടോ  കൂടുതല്  കേഞക്ടോവെത്ത്
കകേസുകേള സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് ഉണക്ടോകുന്നതത്ത്; വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  മദദ്യത്തനിടന  ലഭദ്യത  മുമ്പടത്തകക്ടോളുന്ധം  കുറഞതുമൂലന്ധം  കേഞക്ടോവെടെകമുളള
മയക്കുമരുന്നനിനത്ത്  അടെനിമകേളക്ടോകുന്നവെരുടടെ  എണന്ധം  കൂടുന്നതനിനത്ത്  എതനിടര  എടന്തെലക്ടോന്ധം
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നടെപടെനികേള സസശകേരനിയക്ടോനക്ടോകുടമന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  കേഞക്ടോവെത്ത്  വെനില്ക്കുന്നവെര്ടകതനിടരയള്ള  ശനിക്ഷ  കൂട്ടുവെക്ടോന്  നടെപടെനി
സസശകേരനിയകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  ഇഇൗ  സര്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വെന്നകശഷന്ധം  25-5-2016  മുതല്
25-9-2016  വെടരയളള കേക്ടോലയളവെനില് കേഞക്ടോവെത്ത് അടെകമുളള ലഹരനി മരുനകേളുടടെ
കേടെത്തത്ത്,വെനിപണനന്ധം,ഉപകഭക്ടോഗന്ധം മുതലക്ടോയവെയമക്ടോയനി ബനടപ്പെട്ടത്ത് എന്.ഡനി.പനി.എസത്ത്.
ആകത്ത് പ്രകേക്ടോരന്ധം എടടക്സൈസത്ത് വെകുപ്പെത്ത് രജനിസര് ടചയ  1068  കകേസ്സുകേളനിലക്ടോയനി  1177
ആളുകേടള അറസത്ത് ടചയനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് കേഞക്ടോവെത്ത്,  മയകത്ത്മരുന്നത്ത്  എന്നനിവെയടടെ വെനിപണനവന്ധം
ഉപകയക്ടോഗവന്ധം  വെര്ദ്ധനിച്ചു  വെരുന്നതത്ത്  ഒരു  യക്ടോഥക്ടോര്തദ്യമക്ടോണത്ത്.   സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്
നനിലവെനിലുളള മദദ്യനയന്ധം നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയ കശഷന്ധം എടടക്സൈസത്ത് വെകുപ്പെത്ത് കേടണടുക്കുന്ന
എന്.ഡനി.പനി.എസത്ത്  കകേസ്സുകേളുടടെ  എണത്തനില്  വെന്വെര്ദ്ധനവെത്ത്  ഉണക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.
2013,  2014  വെര്ഷങ്ങളനില്  യഥക്ടോകമന്ധം  793,  970  എന്.ഡനി.പനി.എസത്ത്.
കകേസുകേളക്ടോണത്ത്  എടടക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെത്ത്  രജനിസര്  ടചയ്യുകേയണക്ടോയടതങ്കേനില്,  പുതനിയ
അബ്കേക്ടോരനി  നയന്ധം  നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയ  കശഷന്ധം  2015  വെര്ഷത്തനില്  1430
എന്.ഡനി.പനി.എസത്ത്.  കകേസ്സുകേളുന്ധം  2016  ആഗസത്ത്  മക്ടോസന്ധം  വെടര  1789
എന്.ഡനി.പനി.എസത്ത്  കകേസുകേളുന്ധം എടടക്സൈസത്ത് വെകുപ്പെത്ത് രജനിസര് ടചയനിട്ടുണത്ത്.

(സനി)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  ലഹരനി  പദക്ടോര്തങ്ങളുടടെ  ലഭദ്യത  തടെയന്നതനിനത്ത്
എടടക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെത്ത്  ശക്തമക്ടോയ  എന്കഫക്ടോഴത്ത്ടമനത്ത്  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്ടോണത്ത്  നടെത്തനി
വെരുന്നതത്ത്.   കൂടെക്ടോടത  മയക്കുമരുനകേളുടടെയന്ധം  മദദ്യത്തനിടനയന്ധം  ഉപകയക്ടോഗന്ധം
മൂലമുണക്ടോകുന്ന ആകരക്ടോഗദ്യപ്രശ്നങ്ങടള സന്ധംബനനിചത്ത് ടപക്ടോതുജനങ്ങളനില്, പ്രകതദ്യകേനിചത്ത്
യവെജനങ്ങളകനിടെയനില്,  അവെകബക്ടോധന്ധം  ഉണക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്  ശക്തമക്ടോയ
കബക്ടോധവെല്കരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുന്ധം എടടക്സൈസത്ത് വെകുപ്പെത്ത് നടെപ്പെനിലക്ടോകനി വെരുനണത്ത്.
നനിലവെനില്,  മയക്കുമരുന്നത്ത്  വെദ്യക്ടോപനന്ധം  തടെയന്നതനിനക്ടോയനി  എടടക്സൈസത്ത്  ഷക്ടോകഡക്ടോ
സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം  ഉളടപ്പെടടെയളള  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനിലൂടടെ  എന്കഫക്ടോഴത്ത്ടമനത്ത്
ശക്തമക്ടോകനിയനിട്ടുണത്ത്.   എടടക്സൈസത്ത്  കേമ്മശഷണറുടടെ  കനതൃതസത്തനിലുളള  സസക്ടോഡന്ധം
കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോയനി പ്രവെര്ത്തനിച്ചു വെരുന.

കൂടെക്ടോടത  മറത്ത്  സന്ധംസക്ടോനങ്ങളനില്  നനിനന്ധം  കേഞക്ടോവെത്ത്  അടെകമുളള  ലഹരനി
പദക്ടോര്തങ്ങള  സന്ധംസക്ടോനകത്തകത്ത്  കേടെത്തനിടകക്ടോണ്ടുവെരുന്നതത്ത്  തടെയന്നതനിനക്ടോയനി
എടടക്സൈസത്ത്  ടചകത്ത്  കപക്ടോസ്റ്റുകേളുടടെ  പ്രവെര്ത്തനവന്ധം  അതനിര്ത്തനി  പ്രകദശങ്ങളനില്
കബക്ടോര്ഡര്  പകടക്ടോളനിന്ധംഗത്ത്  യൂണനിറകേളുടടെ  പ്രവെര്ത്തനവന്ധം  ശക്തനിടപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.
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ടടയനിന്  മുഖക്ടോന്തെരമുളള  ലഹരനി  വെസ്തുകളുടടെ  കേടെത്തത്ത്  തടെയന്നതനിനത്ത്  കപക്ടോലശസത്ത്,
ടറയനില്ടവെ,  ആര്.പനി.എഫത്ത്.  വെനിഭക്ടോഗങ്ങളുമക്ടോയനി  സഹകേരനിചത്ത്  കേര്ശനമക്ടോയ
പരനികശക്ടോധനകേള  നടെത്തുനണത്ത്.   ഡഗ്സത്ത്  കേണ്കടക്ടോള  വെകുപ്പുമക്ടോയനി  കചര്ന്നത്ത്
ടമഡനികല് കസക്ടോറുകേളനില് പരനികശക്ടോധന നടെത്തുകേയന്ധം ലഹരനികക്ടോയനി ദുരുപകയക്ടോഗന്ധം
ടചയടപ്പെടുന്ന മരുനകേളുടടെ അനധനികൃത വെനില്പ്പെന തടെയന്നതനിനുളള നടെപടെനികേള
സസശകേരനിക്കുകേയന്ധം ടചയ്യുന.

മദദ്യന്ധം,  മയക്കുമരുനകേള,  പുകേയനില  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള  മുതലക്ടോയവെയടടെ
ഉല്പ്പെക്ടോദനന്ധം,  കേടെത്തത്ത്,  വെനിപണനന്ധം,  വെനില്പ്പെന,  ഉപകഭക്ടോഗന്ധം  തുടെങ്ങനിയ അബ്കേക്ടോരനി/
എന്.ഡനി.പനി.എസത്ത്./എന്ധം.&റനി.പനി./കകേക്ടോട്പ  കുറകൃതദ്യങ്ങള  സന്ധംബനനിച
വെനിവെരങ്ങളുന്ധം  പരക്ടോതനികേളുന്ധം  ടപക്ടോതുജനങ്ങളനില്  നനിനന്ധം  വെനിവെനിധ  മക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂടടെ
സസശകേരനിചത്ത് സമയബനനിതമക്ടോയനി നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന.

മദദ്യ-ലഹരനി  വെസ്തുകളടകതനിടര  ശക്തമക്ടോയ  കബക്ടോധവെത്കേരണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനിലൂടടെ  ഇത്തരന്ധം  ശശലങ്ങളനില്  നനിനന്ധം  മുഴുവെന്  ജനങ്ങടളയന്ധം
വെനിമുക്തമക്ടോക്കുന്നതനിനത്ത്  ഒരു  കബക്ടോധവെത്കേരണ  മനിഷന്  രൂപശകേരനിചത്ത്  അതനിലൂടടെ
കുടുന്ധംബശശ,  റസനിഡന്സത്ത്  അകസക്ടോസനികയഷനുകേള,  നക്ടോഷണല് സര്വശസത്ത്  സശന്ധം,
എസത്ത്.പനി.സനി.,  സന്ധംസക്ടോന  ടടലബറനി  കേഇൗണ്സനില്,  മദദ്യവെര്ജ്ജന  സമനിതനി
എന്നനിവെയമക്ടോയനി കചര്നന്ധം,  വെനിദദ്യക്ടോര്തനി-യവെജന മഹനിളക്ടോ സന്ധംഘടെനകേള,  വെനിവെനിധ
എന്.ജനി.ഒ.കേള എന്നനിവെരുടടെ കൂട്ടക്ടോയ്മകയക്ടോടടെയന്ധം വെദ്യക്ടോപകേമക്ടോയ കബക്ടോധവെത്കേരണ
പ്രവെര്ത്തനമക്ടോണത്ത് സര്കക്ടോര് ലക്ഷദ്യമനിടുന്നതത്ത്.

(ഡനി)  കേഞക്ടോവെത്ത്  അടെകമുളള  ലഹരനിവെസ്തുകള  വെനിപണനന്ധം  ടചയ്യുന്നവെര്
ടകതനിരക്ടോയനി  കകേന്ദ്ര നനിയമമക്ടോയ  എന്.ഡനി.പനി.എസത്ത്.  ആകത്ത്  1985  പ്രകേക്ടോരമക്ടോണത്ത്
കകേസ്സുകേള രജനിസര് ടചയ്യുന്നതത്ത്.  നനിലവെനിടല എന്.ഡനി.പനി.എസത്ത്.  നനിയമപ്രകേക്ടോരന്ധം
999  ഗക്ടോന്ധം  വെടര  കേഞക്ടോവെത്ത്  ടടകേവെശന്ധംവെചത്ത്  ടടകേകേക്ടോരദ്യന്ധം  ടചയ്യുന്ന  കുറവെക്ടോളനികേടള
കകേക്ടോടെതനിയനില്  ഹക്ടോജരക്ടോക്കുകമ്പക്ടോളതടന്ന  ജക്ടോമദ്യന്ധം  കേനിട്ടുന്ന  നനിയമ
വെദ്യവെസയക്ടോണുളളതത്ത്.  ഇത്തരന്ധം പ്രതനികേളകത്ത് ലഭനികക്ടോവന്ന ശനിക്ഷ 6 മക്ടോസന്ധം വെടര
കേഠനിനതടെകവെക്ടോ,  പതനിനക്ടോയനിരന്ധം  രൂപ  വെടര  പനിഴെകയക്ടോ,  രണ്ടുന്ധം  കൂടെനികയക്ടോ  ആണത്ത്.
ഇത്തരത്തനിലുളള  കുറകൃതദ്യങ്ങളനില്  ഏര്ടപ്പെടുന്നവെര്ക്കുളള  ടെനി  ശനിക്ഷ  തുകലക്ടോന്ധം
കുറവെക്ടോയതനിനക്ടോല്,  കുറകൃതദ്യങ്ങള കൂടെനിവെരുന്ന സക്ടോഹചരദ്യത്തനില് കകേന്ദ്രനനിയമമക്ടോയ
എന്.ഡനി.പനി.എസത്ത്.  ആകത്ത്  1985-ല്  ചനില  നനിര്ണക്ടോയകേ  കഭഭഗതനികേള
വെരുത്തുന്നതനിനുളള  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുന്നതനിനത്ത്  കകേന്ദ്ര  സര്കക്ടോരനികലകത്ത്
ശനിപക്ടോര്ശ സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണത്ത്. 
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എടടക്സൈസത്ത് വെകുപ്പെനിടല വെര്കനിന്ധംഗത്ത് അകറഞത്ത്ടമനത്ത് 

230 (2042) ശശ  .    എ  .    എന്  .    ഷന്ധംസശര് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  എകക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെനില്  നനിലവെനില്  എത്ര  സര്കക്ടോര്  ജശവെനകക്ടോരുണത്ത്;
ഇവെരുടടെ എണന്ധം തസനികേ തനിരനിചത്ത് ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  എകക്സൈസത്ത്  കേമ്മശഷണകററനില്  എത്ര  ജശവെനകക്ടോര്  വെര്കനിന്ധംഗത്ത്
അകറഞത്ത്ടമനനില്  കജക്ടോലനി  ടചയ്യുനണത്ത്;  ഈ  ജശവെനകക്ടോരുടടെ  എണന്ധം  തസനികേ
തനിരനിചത്ത് ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  എകക്സൈസത്ത് കേമ്മശഷണകററനില് കേഴെനിഞ മൂന്നത്ത് വെര്ഷമക്ടോയനി വെര്കനിന്ധംഗത്ത്
അകറഞത്ത്ടമനനില്  കജക്ടോലനി  ടചയ്യുന്ന  ജശവെനകക്ടോരുടടെ  വെനിവെരന്ധം  തസനികേ,  കപരത്ത്
എന്നനിവെ തരന്ധം തനിരനിചത്ത് ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ? 

ഉത്തരന്ധം

(എ)  എടടക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെനില്  നനിലവെനില്  5109  സര്കക്ടോര്  ജശവെനകക്ടോരുണത്ത്.
ഇവെരുടടെ എണന്ധം തസനികേ തനിരനിചത്ത് ചുവെടടെ കചര്ക്കുന:

 എടടക്സൈസത്ത് കേമ്മശഷണര് 1(എക്സൈത്ത്കകേഡര്) 

അഡശഷണല് എടടക്സൈസത്ത് കേമ്മശഷണര് 2(എക്സൈത്ത് കകേഡര്)

കജക്ടോയനിനത്ത് എടടക്സൈസത്ത് കേമ്മശഷണര് 8

എടടക്സൈസത്ത് വെനിജനിലന്സത്ത് ഓഫശസര് 1 (എക്സൈത്ത് കകേഡര്)

ടഡപബട്ടനി എടടക്സൈസത്ത് കേമ്മശഷണര് 18

അസനിസനത്ത് എടടക്സൈസത്ത് കേമ്മശഷണര് 19 

അഡനിനനികസ്ട്രേറശവെത്ത് ഓഫശസര്  2

ലക്ടോ ഓഫശസര്  1

ടമകക്ടോനനികല് എന്ജനിനശയര്  1

ഫനിനക്ടോന്സത്ത് ഓഫശസര്  1

എകക്സൈ സ്  സര്കനിളഇന്ടസ്പെകര്/സൂപ്രണത്ത്/ മക്ടോകനജര്         139

ടസക്ഷന് ഓഫശസര് (ടഡപബകട്ടഷന്) 2

ജൂനനിയര് സയനനിഫനികേത്ത് ഓഫശസര് 1

ലക്ടോബത്ത് അസനിസനത്ത് 1
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എടടക്സൈസത്ത് ഇന്ടസ്പെകര് 333

അസനിസനത്ത് എടടക്സൈസത്ത് ഇന്ടസ്പെകര് 84

പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര് 960

സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര് 2923

കകേക്ടോണ്ഫനിഡന്ഷദ്യല് അസനിസനത്ത് 8

ടഫയര് കകേക്ടോപ്പെനി സൂപ്രണത്ത് 1

ടടടെപ്പെനിസത്ത് 43

എടടക്സൈസത്ത് ടടഡവെര് 272

വെക്ടോന് കശനര് 4 

ഓഫശസത്ത് അറന്ഡനത്ത് 70

പക്ടോര്ട്ടത്ത് ടടടെന്ധം സസശപ്പെര് 211

കുകത്ത് 3

                                              ആടകേ 5109

(ബനി&സനി)  എടടക്സൈസത്ത്  കേമ്മശഷണകററനില്  വെര്കനിന്ധംഗത്ത്  അകറഞത്ത്ടമനനില്
കജക്ടോലനി ടചയ്യുന്ന ജശവെനകക്ടോരനില.

 എടടക്സൈസത്ത് വെകുപ്പെനിടല ടകറനികല് വെനിഭക്ടോഗന്ധം

231 (2043) ശശ  .    എ  .    എന്  .    ഷന്ധംസശര് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോനടത്ത എകക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെനിടല  ടകറനികല് ജശവെനകക്ടോരുടടെ
എണന്ധം എത്രയക്ടോടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  നനിലവെനില്  എകക്സൈസത്ത്  കേമ്മശഷണകററനില്  എത്ര  ടകറനികല്
ജശവെനകക്ടോര് കജക്ടോലനി ടചയ്യുനടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ ;

(സനി)  എകക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെനിടല  ടകറനികല്  തസനികേയടടെ  എണന്ധം
വെര്ദ്ധനിപ്പെനികക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണക്ടോടയന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) സന്ധംസക്ടോനടത്ത എടടക്സൈസത്ത് വെകുപ്പെനില് ടകറനികല് തസനികേ ഇല.

(ബനി & സനി)  ബക്ടോധകേമല.
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കേഞക്ടോവെത്ത് അടെകമുളള ലഹരനി വെസ്തുകളുടടെ വെദ്യക്ടോപനവന്ധം, വെനില്പ്പെനയന്ധം

232 (2044)  ശശ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദശപത്ത്  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ഈ  സര്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശഷന്ധം  കേഞക്ടോവെത്ത്
അടെകമുളള  ലഹരനിവെസ്തുകളുടടെ  വെദ്യക്ടോപനവന്ധം,  വെനില്പ്പെനയന്ധം  തടെയന്നതനിടന
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  എകക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെത്ത്  എത്ര  ടറയനിഡകേള  സന്ധംസക്ടോനത്തക്ടോടകേ
നടെത്തനിയനിട്ടുണത്ത്; ഇതു പ്രകേക്ടോരന്ധം എത്ര കപര്ടകതനിടര കകേസുകേള എടുത്തനിട്ടുണത്ത്;

(ബനി)  എത്ര  കേനികലക്ടോ  കേഞക്ടോവെത്ത്  അടെകമുളള  ലഹരനിവെസ്തുകള  ടറയ്ഡനില്
പനിടെനിടചടുത്തനിട്ടുണത്ത്; വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  ഇഇൗ  സര്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശഷന്ധം  കേഞക്ടോവെത്ത്

അടെകമുളള  ലഹരനിവെസ്തുകളുടടെ  വെദ്യക്ടോപനവന്ധം  വെനില്പ്പെനയന്ധം  തടെയന്നതനിടന

ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  25-5-2016  തശയതനി  മുതല്  27-9-2016  തശയതനി  വെടര  എടടക്സൈസത്ത്

വെകുപ്പെത്ത്  സന്ധംസക്ടോനത്തക്ടോടകേ  50214  ടറയ്ഡകേള  നടെത്തനിയനിട്ടുണത്ത്.  ഇഇൗ

കേക്ടോലയളവെനില്  എന്.ഡനി.പനി.എസത്ത്.  ആകത്ത്പ്രകേക്ടോരന്ധം  എടടക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെത്ത്  1205

ആളുകേളടകതനിരക്ടോയനി 1079 കകേസ്സുകേള രജനിസര് ടചയനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി)  ഇഇൗ സര്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരത്തനില് വെന്നകശഷന്ധം  25-5-2016  തശയതനി

മുതല്  27-9-2016  തശയതനിവെടര  എടടക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെത്ത്  രജനിസര്  ടചയനിട്ടുളള

എന്.ഡനി.പനി.എസത്ത്.  കകേസ്സുകേളനില്  പനിടെനിടചടുത്തനിട്ടുളള  കേഞക്ടോവെത്ത്,  മറത്ത്  ലഹരനി

വെസ്തുകള മുതലക്ടോയവെയടടെ കേണകത്ത് ചുവെടടെ കചര്ക്കുന:

കേഞക്ടോവെത്ത് - 365.050 കേനികലക്ടോഗക്ടോന്ധം

കേഞക്ടോവെത്ത് ടചടെനി - 1892 എണന്ധം

കേഞക്ടോവെത്ത് ബശഡനി/സനിഗരറത്ത് - 97 എണന്ധം

ഹക്ടോഷനിഷത്ത് ഓയനില് - 10.701 കേനികലക്ടോഗക്ടോന്ധം

ടഹകറക്ടോയനിന് – 27.58 ഗക്ടോന്ധം

ബഇൗണ് ഷുഗര് - 6.82 ഗക്ടോന്ധം
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ഓപ്പെനിയന്ധം - 49 ഗക്ടോന്ധം

കപക്ടോപ്പെനി പക്ടോനത്ത് പഇൗഡര് - 450 ഗക്ടോന്ധം

കമക്ടോര്ഫനിന് - 50 ഗക്ടോന്ധം

അല്പ്രക്ടോകസക്ടോളന്ധം - 4 ഗക്ടോന്ധം

ടടനടക്ടോടസപ്പെക്ടോന്ധം - 351 ടെക്ടോബറത്ത്

ടടഡടസപ്പെക്ടോന്ധം - 1 ടെക്ടോബറത്ത്

ടപനക്ടോകസക്ടോസനിന്  - 22 ആന്ധംപബള

ബബപ്രനികനക്ടോര്ഫനിന് - 4 ആന്ധംപബള
ബനിവെകറജത്ത് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് ഒഇൗട്ടത്ത് ലറകേള 

233  (2045)  ശശ  .    എന്  .    ഷന്ധംസുദ്ദേശന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) ബനിവെകറജത്ത് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷടന നനിലവെനിലുള്ള ഔട്ടത്ത് ലറകേളനില് 10% വെശതന്ധം
പ്രതനിവെര്ഷന്ധം അടെച്ചുപൂട്ടനിയതുവെഴെനി ഇതുവെടര എത്ര ഔട്ടത്ത് ലറകേള പൂട്ടനിയനിട്ടുണത്ത്;  ഇവെ
ഏടതക്ടോടകയക്ടോടണന്ന വെനിശദവെനിവെരന്ധം നല്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഈ  വെര്ഷന്ധം  സര്കക്ടോര്  10%  ഔട്ടത്ത് ലറകേള  പൂട്ടുവെക്ടോന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണക്ടോ; എങ്കേനില് അവെ ഏടതലക്ടോമക്ടോടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) 2014-15 -ടല അബ്കേക്ടോരനി നയന്ധം നനിലവെനില് വെന്നതനിനുകശഷന്ധം കകേരള
സന്ധംസക്ടോന ബനിവെകറജസത്ത് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷടന 68 മദദ്യവെനില്പന ശക്ടോലകേള പൂട്ടനിയനിട്ടുണത്ത്.
അവെയടടെ കപരുവെനിവെരങ്ങള അനുബനമക്ടോയനി* കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി) ഇല.

 വെക്ടോമനപുരന്ധം എടടക്സൈസ്കറഞത്ത് ഓഫശസനിടല തസനികേകേള

234  (2046) ശശ  .    ഡനി  .    ടകേ  .    മുരളനി  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

വെക്ടോമനപുരന്ധം  എകക്സൈസത്ത്  കറഞത്ത്  ഓഫശസനില്  നനിലവെനില്  എത്ര  തസനികേകേള
ഉടണനന്ധം അവെയനില് ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടെക്കുന്നതത്ത് ഏടതക്ടോടക എനന്ധം വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

* ടടലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്. 
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ഉത്തരന്ധം

വെക്ടോമനപുരന്ധം എടടക്സൈസത്ത് ടറയ്ഞത്ത് ഓഫശസനില് നനിലവെനിലുളള തസനികേകേളുടടെ
വെനിവെരന്ധം ചുവെടടെ കചര്ക്കുന:

എടടക്സൈസത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്  -  1

പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര് - 4

സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര് - 15

എടടക്സൈസത്ത് ടടഡവെര് - 1

പക്ടോര്ട്ടത്ത് ടടടെന്ധം സസശപ്പെര് - 1 

 ആടകേ - 22

നനിലവെനില് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസറുടടെ ഒരു ഒഴെനിവണത്ത്.

 എടടക്സൈസത്ത് കേമ്മശഷണര് തസനികേ 

235(2047)  ശശ  .    ടകേ  .    എസത്ത്  .    ശബരശനക്ടോഥന്  :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്  ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  എടടക്സൈസത്ത്  കേമ്മശഷണര്  തസനികേ  ടഎ.എ.എസത്ത്.  കകേഡര്
തസനികേയക്ടോകണക്ടോ;

(ബനി) അടലങ്കേനില് ഏതുതരന്ധം തസനികേയക്ടോടണന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ; എടടക്സൈസത്ത്
കേമ്മശഷണര്  തസനികേയനില്  നക്ടോളനിതുവെടര  ടഎ.പനി.എസത്ത്.  ഉകദദ്യക്ടോഗസടര
നനിയമനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ഉടണങ്കേനില്  ആടരടയക്ടോടകയക്ടോണത്ത്;  അവെരുടടെ  ഒഇൗകദദ്യക്ടോഗനികേ
കേക്ടോലക്ടോവെധനി എന മുതല് എനവെടരയക്ടോയനിരുന; ടവെളനിടപ്പെടുത്തുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  എടടക്സൈസത്ത്  കേമ്മശഷണര്  തസനികേ  ടഎ.എ.എസത്ത്  കകേഡര്  തസനികേ
ആയനിരുന.

(ബനി&സനി)  എടടക്സൈസത്ത്  കേമ്മശഷണര്  തസനികേയനില്  നക്ടോളനിതുവെടര
ടഎ.പനി.എസത്ത്.  ഉകദദ്യക്ടോഗസടര  നനിയമനിചനിട്ടനിലക്ടോത്തതുന്ധം  എന്നക്ടോല്  6-6-2016-ടല
ജനി.ഒ.(ആര്  റനി)  നമ്പര്  3669/2016  ജനി.എ.ഡനി  നമ്പര്  ഉത്തരവ  പ്രകേക്ടോരന്ധം
വെനിജനിലന്സത്ത്  &  ആനശ കേറപ്ഷന് ബബകറക്ടോ ഡയറകറുടടെ തസനികേയത്ത് സമക്ടോനമക്ടോയ
പദവെനികയക്ടോടുന്ധം  ഉത്തരവെക്ടോദനിതസകത്തക്ടോടുന്ധം  കൂടെനിയ  എടടക്സൈസത്ത്  കേമ്മശഷണറുടടെ  എക്സൈത്ത്
കകേഡര് തസനികേ ഒരു വെര്ഷകത്തയത്ത് സൃഷ്ടനിചത്ത്  ടെനി  തസനികേയനില്  8-6-2016  മുതല്
ശശ.ഋഷനിരക്ടോജത്ത്  സനിന്ധംഗത്ത്,  ടഎ.പനി.എസത്ത്-ടന  എടടക്സൈസത്ത്  കേമ്മശഷണറക്ടോയനി
നനിയമനിചനിട്ടുളളതുമക്ടോണത്ത്.
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എടടക്സൈസത്ത് വെകുപ്പെനില് അകനസഷണന്ധം കനരനിടുന്ന ഉകദദ്യക്ടോഗസര്

236 (2048)  ശശ  .    എ  .    എന്  .    ഷന്ധംസശര് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  എടടക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെനില്  വെനിജനിലന്സത്ത്  അകനസഷണന്ധം  കനരനിടുന്ന  എത്ര
ഉകദദ്യക്ടോഗസരുണത്ത്; ഇവെരുടടെ കപരത്ത്, തസനികേ എന്നനിവെ വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  വെകുപ്പുതല അകനസഷണന്ധം കനരനിടുന്ന എത്ര ഉകദദ്യക്ടോഗസര് എടടക്സൈസത്ത്
വെകുപ്പെനില് കജക്ടോലനി ടചയ്യുനണത്ത്; ഇവെരുടടെ കപരത്ത്, തസനികേ എന്നനിവെ ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  എടടക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെനില്  വെനിജനിലന്സത്ത്  അകനസഷണന്ധം  കനരനിടുന്ന  62
ഉകദദ്യക്ടോഗസര് ഉണത്ത്.  കപരത്ത് തസനികേ ചുവെടടെ കചര്ക്കുന:

കപരത്ത് തസനികേ

(1) (2)

പനി. ഡനി. കദവെസദ്യ പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര്

വെനി. എന്ധം. കതക്ടോമസത്ത് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

ടകേ. ആര്. ശശനികുമക്ടോര് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര് 

എന്ധം. വെനി. ബക്ടോബുരക്ടോജത്ത് അസനിസനത്ത് എടടക്സൈസത്ത് ഇന്ടസ്പെകര് കഗഡത്ത്

എന്ധം. പവെനിത്രന് അസനിസനത്ത് എടടക്സൈസത്ത് ഇന്ടസ്പെകര് കഗഡത്ത്

എ. വെനി. രക്ടോജശവെന് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

വെനി. പ്രസന്നകുമക്ടോര് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

ടകേ. വെനി. അജനിത്തത്ത് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

എ. ശശകുമക്ടോര് പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര് 

ബനിജ പ്രകേക്ടോശത്ത് പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര് 

ബനിജ പനി. ശശനി സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

പനി. സനി. കേനികഷക്ടോര് പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര് 

എന്. കേനികഷക്ടോര് പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര് 

വെനി. എന്ധം. സുനനില്കുമക്ടോര് അസനിസനത്ത് എടടക്സൈസത്ത് ഇന്ടസ്പെകര് (കഗഡത്ത്)
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(1) (2)

ടകേ. എസത്ത്. അനനില്കുമക്ടോര് പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര് 

പനി. ശശകേക്ടോന്തെത്ത് പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര് 

റനി. ടജ. മകനക്ടോജത്ത് പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര് 

ടജയ്സണ് കജകബത്ത് പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര് 

സനി. ടകേ. സുകരഷത്ത് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

ടജക്സൈത്ത് കജക്ടോസഫത്ത് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

പനി. സനി. ഓമനകുട്ടന് എടടക്സൈസത്ത് ടടഡവെര്

കൃഷ്ണന് കുട്ടനി.എന്ധം എടടക്സൈസത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്

സുകദവെന്. ടകേ എടടക്സൈസത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്

അബ്ദുള മക്ടോലനികേത്ത്.എ എടടക്സൈസത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്

ടകേ. പനി. സുധശര് പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര്

ടകേ. മകനക്ടോജത്ത് പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര്

എസത്ത്. കഗക്ടോപക്ടോലകൃഷ്ണന് പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര്

മുഹമ്മദത്ത് മുസഫ പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര് 

വെനി. സുകരഷത്ത് പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര് 

ജയപ്രകേക്ടോശത്ത് ടകേ സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര് 

ടബന്നനി ടകേ.    ടസബക്ടോസദ്യന് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര് 

ടകേ. അഭനിലക്ടോഷത്ത് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

എ. സനി. കസക്ടോള സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

വെനിജയകുമക്ടോരന്. എസത്ത് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

രകമഷത്ത് കുമക്ടോര്. സനി സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

പനി. വെനിജയകുമക്ടോര് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

ബനിജൂലക്ടോല് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

സകന്തെക്ടോഷത്ത് കുമക്ടോര്. സനി സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

അഹമ്മദത്ത് സുധശര്. എസത്ത് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

1056/2017



337  കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 5, 2016

(1) (2)

സനിജശഷത്ത്. ആര്. നക്ടോയര് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

എസത്ത്. രക്ടോജശവെത്ത് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

ഇ. ശശജനിത്തത്ത് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

ഷനിബുകുമക്ടോര്. സനി സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

ഹന്ധംസ. എ സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

ശശകുമക്ടോര് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

മസനിലക്ടോമണനി സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

സനി. ഹരനിപ്രസക്ടോദത്ത് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

എന്ധം. പനി. പ്രഭക്ടോതത്ത് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

പ്രതശഷത്ത് ചന്ദ്രന് പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര്

ശശനികുമക്ടോര് എടടക്സൈസത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്

കമക്ടോഹനചന്ദ്രന് പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര്

പനി. വെനി. രക്ടോജ പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര്

ടകേ. പനി. ശശകുമക്ടോര് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

സകന്തെക്ടോഷത്ത് കുമക്ടോര് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

ടകേ. രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് എടടക്സൈസത്ത് സര്കനിള ഇന്ടസ്പെകര്

അബ്ദുള സലക്ടോന്ധം അസനിസനത്ത്എടടക്സൈസ് കേമ്മശഷണര് (റനിട്ടകയഡത്ത്)

എന്. എസത്ത്. സുകരഷത്ത് ടഡപബട്ടനി എടടക്സൈസത്ത് കേമ്മശഷണര്

റനി. വെനി. റക്ടോകഫല് ടഡപബട്ടനി എടടക്സൈസത്ത് കേമ്മശഷണര്

സതശഷത്ത് കുമക്ടോര് കജക്ടോയനിനത്ത് എടടക്സൈസത്ത് കേമ്മശഷണര് (റനിട്ട) 

വെനി. അജനിതത്ത് ലക്ടോല് കജക്ടോയനിനത്ത് എടടക്സൈസത്ത് കേമ്മശഷണര്

എ.ടകേ.നക്ടോരക്ടോയണന് കുട്ടനി ടഡപബട്ടനി എടടക്സൈസത്ത് കേമ്മശഷണര്

ശശ. ടകേ. കമക്ടോഹനന് കജക്ടോയനിനത്ത് എടടക്സൈസത്ത് കേമ്മശഷണര്
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(ബനി)  എടടക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെനില്  വെകുപ്പുതല  അകനസഷണന്ധം  കനരനിടുന്ന
88 ഉകദദ്യക്ടോഗസന് കജക്ടോലനി ടചയ്യുനണത്ത്.  ഇവെരുടടെ കപരത്ത്, തസനികേ എന്നനിവെ ചുവെടടെ
കചര്ക്കുന:

കപരത്ത് തസനികേ

(1) (2)

ടകേ. സനി. സണനി അസനിസനത്ത് എടടക്സൈസത്ത് ഇന്ടസ്പെകര് കഗഡത്ത് 

ഫക്ടോന്സനിസത്ത് കജക്ടോസഫത്ത് അസനിസനത്ത് എടടക്സൈസത്ത് ഇന്ടസ്പെകര് കഗഡത്ത് 

ലനികജക്ടോ ഉമ്മന് പ്രനിവെനശവെത്ത് ഒക്ടോഫശസര്

ടകേ. ബനി. ബഷശര് പ്രനിവെനശവെത്ത് ഒക്ടോഫശസര്

ബനിജ കജകബത്ത് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

സുധശര് അഹമ്മദത്ത് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

വെനി. ആര്. സുനനില് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

മകനക്ടോജത്ത് മക്ടോതബ സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

സുകമക്ടോദത്ത്. പനി. എസത്ത്. സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

റനി. എസത്ത്. ടടബജ പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര്

ശശജ. എസത്ത്. പനി. വെനനിതസനിവെനില്എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

എ. ബനക്ടോന്സണ് പ്രനിവെനശവെത്ത് ഒക്ടോഫശസര്

ജനിന് ടടസമണ് പ്രനിവെനശവെത്ത് ഒക്ടോഫശസര്

രതശഷത്ത്. വെനി. പ്രനിവെനശവെത്ത് ഒക്ടോഫശസര്

ടടസമണ്. എ. എഫത്ത്. സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

മുജശബത്ത് റഹക്ടോന് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

ജയ്സണ്. പനി. എ. സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്. റനി. പനി. എടടക്സൈസത്ത് ടടഡവെര്

വെര്ഗ്ഗശസത്ത് ആനണനി അസനിസനത്ത് എടടക്സൈസത്ത് ഇന്ടസ്പെകര് കഗഡത്ത്

സജനി മത്തക്ടോയനി എടടക്സൈസത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്

ടകേ. എന്ധം. ബനിജ പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര്
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എന്. ശശകേണ്ഠന് പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര്

പനി. സനി. ശശനി അസനിസനത്ത് എടടക്സൈസത്ത് ഇന്ടസ്പെകര് കഗഡത്ത്

ടകേക്ടോച്ചുകകേക്ടോശനി പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര്

എസത്ത്. മണനിയനക്ടോചക്ടോരനി പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര്

എസത്ത്. അന്സക്ടോരനി സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

ബനി. പ്രസന്നകുമക്ടോര് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

എസത്ത്. അകശക്ടോകേ കുമക്ടോര് എടടക്സൈസത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്

ജനി. വെനിജയദക്ടോസത്ത് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര് 

ആനന്ദേത്ത് രക്ടോജത്ത് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

പനി. ടഎ. അലനിഅഹമദ്ദേശന്  കേബശര് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

റനി. ആര്. ഉദയകുമക്ടോര് അസനിസനത്ത് എടടക്സൈസത്ത് ഇന്ടസ്പെകര് കഗഡത്ത്

എസത്ത്. അനനില്കുമക്ടോര് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

പനി. എ. കജക്ടോസഫത്ത് എടടക്സൈസത്ത് ഇന്ടസ്പെകര് 

ടകേ. എ. മക്ടോര്ട്ടനിന് അസനിസനത്ത് എടടക്സൈസത്ത് ഇന്ടസ്പെകര് കഗഡത്ത് 

സനി. വെനി. നന്ദേകുമക്ടോര് അസനിസനത്ത് എടടക്സൈസത്ത് ഇന്ടസ്പെകര് കഗഡത്ത്

ടകേ. ജനി. ശശകുമക്ടോര് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

സനി. എന്. അകജഷത്ത് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര് 

ടകേ. എ. കജദ്യക്ടോതനി സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

ടകേ. എ. കവെലക്ടോയധന് എടടക്സൈസത്ത് ടടഡവെര്

പ്രദശപത്ത്. വെനി. ഹര്ഷന് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര് 

ടജയനിന്ധംസത്ത് കജക്ടോര്ജത്ത് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

എസത്ത്. വെനികനക്ടോദത്ത് പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര്

കഷകത്ത് മുജശബത്ത് റഹക്ടോന് എടടക്സൈസത്ത് ടടഡവെര്

കമഘനക്ടോഥന്. ഡനി സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര് 

സനി. കമക്ടോഹനന് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്
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കജക്ടോബനി. എ. റനി എടടക്സൈസത്ത് ഇന്ടസ്പെകര് 

(1) (2)

അബ്ദുള ബഷശര് പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര്

ടകേ. എന്ധം. ഗനിരശഷത്ത് എടടക്സൈസത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്

പത്മക്ടോനന്ദേത്ത് അസനിസനത്ത് എടടക്സൈസത്ത് ഇന്ടസ്പെകര് കഗഡത്ത് 

ടകേ. പനി. റഷശദത്ത് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര് 

ദശകപഷത്ത് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര് 

ജലക്ടോലുദ്ദേശന് കുഞത്ത് എടടക്സൈസത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്

ടകേ. അജനിത്കുമക്ടോര് എടടക്സൈസത്ത് സര്കനിള ഇന്ടസ്പെകര്

ടകേ. ദക്ടോസത്ത് പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര്

ഷറഫുദ്ദേശന് പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര് 

സകന്തെക്ടോഷത്ത് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

ഷനിഹക്ടോസത്ത് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

ജയകൃഷ്ണന് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

മധുസൂദനന് പനിളള എടടക്സൈസത്ത് സര്കനിള ഇന്ടസ്പെകര് 

സലനിന്ധംകുമക്ടോര് ദക്ടോസത്ത് എടടക്സൈസത്ത് ഇന്ടസ്പെകര് 

വെനിനയകുമക്ടോര് എടടക്സൈസത്ത് സര്കനിള ഇന്ടസ്പെകര് 

ഇ. ആര്. ഗനിരശഷത്ത് കുമക്ടോര് എടടക്സൈസത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്

എ. ടസബക്ടോസദ്യന് എടടക്സൈസത്ത് ഇന്ടസ്പെകര്

കജക്ടോസത്ത് കജക്ടോസഫത്ത് എടടക്സൈസത്ത് സര്കനിള ഇന്ടസ്പെകര് 

കവെണുക്കുട്ടന് പനിളള എടടക്സൈസത്ത് സര്കനിള ഇന്ടസ്പെകര് 

ആര്. ബനിജകുമക്ടോര് എടടക്സൈസത്ത് സര്കനിള ഇന്ടസ്പെകര്

പനി. എ. ടബന്നനി എടടക്സൈസത്ത് സര്കനിള ഇന്ടസ്പെകര്

ടകേ. പുരുകഷക്ടോത്തമന് പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര് 

ജനി. പനി. രക്ടോധക്ടോകൃഷണന് പനിളള പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര്

വെനി. എന്ധം കജക്ടോസഫത്ത് പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര്

വെനി. സകന്തെക്ടോഷത്ത് കുമക്ടോര് പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര്
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ടകേ. എസത്ത്. ലക്ടോജനി പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര്

(1) (2)

എ. സക്ടോബു പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര്

ടടസനു എടടക്സൈസത്ത് ടടഡവെര്

ആര്. രക്ടോജ എടടക്സൈസത്ത് ടടഡവെര്

ഷഹക്ടോബുദ്ദേശന് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

വെനി. വെനി. വെനികനക്ടോദത്ത് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

എന്ധം. സകന്തെക്ടോഷത്ത് കുമക്ടോര് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

ഡനി. റനി. ബനിജ സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

മകനക്ടോജത്ത് കുമക്ടോര് സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

സജനികുമക്ടോര്.ആര്. സനി. സനിവെനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസര്

സനിബു. എ. രക്ടോജത്ത് പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര്

ടകേ. ആര്. രക്ടോകജഷത്ത് പ്രനിവെനശവെത്ത് ഓഫശസര്

റനി. വെനി. റക്ടോകഫല് ടഡപബട്ടനി എടടക്സൈസത്ത് കേമ്മശഷണര്

എന്ധം. ടകേ. അകശക്ടോകേന് അസനിസനത്ത് എടടക്സൈസത്ത് കേമ്മശഷണര് (റനിട്ട)

ബക്ടോബു വെര്ഗ്ഗശസത്ത് എടടക്സൈസത്ത് സര്കനിള ഇന്ടസ്പെകര് 

സുകരഷത്ത് റനിചക്ടോര്ഡത്ത് ടഡപബട്ടനി എടടക്സൈസത്ത് കേമ്മശഷണര്

 ബനിവെകറജസത്ത് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് 

237 (2049) ശശ  .    മഞളക്ടോന്ധംകുഴെനി അലനി :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ഇഇൗ സര്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരത്തനില് എത്തനിയ കശഷന്ധം കകേരള സന്ധംസക്ടോന
ബനിവെകറജസത്ത്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷടന  എത്ര  ഒഇൗട്ടത്ത് ടലറകേളനില്  പുതനിയ  കേഇൗണറുകേള
തുടെങ്ങക്ടോന് തശരുമക്ടോനടമടുത്തനിട്ടുണത്ത്;

(ബനി)  സന്ധംസക്ടോനടത്ത എത്ര കഷക്ടോപ്പുകേളനില് തക്ടോല്കക്ടോലനികേക്ടോടെനിസക്ടോനത്തനികലക്ടോ,
കേരക്ടോര്  അടെനിസക്ടോനത്തനികലക്ടോ  അലക്ടോടതകയക്ടോ  എത്ര  ജശവെനകക്ടോടര  അധനികേന്ധം
നനിയമനിചനിട്ടുണത്ത്;

(സനി)  മദദ്യ  ഉപകയക്ടോഗന്ധം  കുറയന്ന  തരത്തനില്  എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം  തശരുമക്ടോനന്ധം
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ടടകേടകക്ടോണനിട്ടുകണക്ടോ;  എങ്കേനില് അതനിടന ഫലപ്രക്ടോപ്തനി പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  മദദ്യ
ഉപകഭക്ടോഗന്ധം എത്രത്തക്ടോളന്ധം കുറയക്ടോനക്ടോണത്ത് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നടതന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം
(എ)  ഇഇൗ  സര്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  എത്തനിയതനിനുകശഷന്ധം  ചനിലറ  വെനില്പന

ശക്ടോലകേളനിടല  കേചവെടെ  ആവെശദ്യകേത  കേണകനിടലടുത്തത്ത്  ബനിവെകറജസത്ത്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷടന
67 ചനിലറ വെനില്പ്പെന ശക്ടോലകേളനില് പുതനിയ കേഇൗണറുകേള തുറന്നനിട്ടുണത്ത്.

(ബനി)  നനിലവെനില്  ബനിവെകറജസത്ത്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷടന  270  ചനിലറ  വെനില്പ്പെന
ശക്ടോലകേളനിലുന്ധം കൂടെനി  156  ജശവെനകക്ടോടര ദനിവെസകവെതന വെദ്യവെസയനില് എന്ധംകപക്ടോയ്ടമനത്ത്
എക്സൈത്ത്കചഞത്ത് മുഖക്ടോന്തെനിരന്ധം നനിയമനിചനിട്ടുണത്ത്.

(സനി) മദദ്യവെര്ജ്ജനത്തനില് ഉഇൗന്നനിയളള മദദ്യനയമക്ടോണത്ത് സര്കക്ടോര് ലക്ഷദ്യമനിടുന്നതത്ത്.
ആയതനിനക്ടോയനി ശക്തമക്ടോയ കബക്ടോധവെല്കരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടെത്തനിവെരുന.  മദദ്യ
ഉപകയക്ടോഗന്ധം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനത്ത്  സര്കക്ടോര്  ടടകേടകക്ടോണനിട്ടുളള  നടെപടെനികേള
ഫലപ്രക്ടോപ്തനിയനില് എത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോഎന്നത്ത് ഇതുവെടര പരനികശക്ടോധന നടെത്തനിയനിട്ടനില.

 ബനിവെകറജസത്ത് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനനില് ടഹല്പ്പെര്/ടസയനില്സക്ടോന് തസനികേകേളനിടല
നനിയമനന്ധം

238(2050) ശശ  .    എല്കദക്ടോസത്ത്  കുന്നപ്പെനിള്ളനി:  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സന്ധംസക്ടോന  ബനിവെകറജസത്ത്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനനില്  ആറുമക്ടോസകത്തയത്ത്
ടഹല്പ്പെര്/ടസയനില്സക്ടോന് തസനികേകേള സൂപ്പെര് നബമറനിയക്ടോയനി  സൃഷ്ടനിചത്ത്  ജശവെനകക്ടോടര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനത്ത് ഉത്തരവെത്ത് പുറടപ്പെടുവെനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  ഉടണങ്കേനില് ഉത്തരവെനിടന പകേര്പ്പെത്ത്
ലഭദ്യമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  നനിയമനന്ധം  നടെത്തുന്നതനിനത്ത്  ബനിവെകറജസത്ത്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്
മക്ടോകനജനിന്ധംഗത്ത് ഡയറകര് സര്കക്ടോരനിനത്ത് കേത്തത്ത് നല്കേനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ഇപ്രകേക്ടോരന്ധം  സൂപ്പെര്നബമറനി  തസനികേകേളനില്  നനിയമനികടപ്പെടുന്നവെര്കത്ത്
തുടെര്നണക്ടോകുന്ന  തസനികേകേളനില്  സനിരനനിയമനന്ധം  നല്കുവെക്ടോന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണക്ടോ;
വെനിശദക്ടോന്ധംശന്ധം ടവെളനിടപ്പെടുത്തക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം
(എ)  300  ടഹല്പ്പെര്/ടസയനില്സക്ടോന്  തസനികേകേള  ആറു  മക്ടോസകക്ടോലകത്തയത്ത്

സൂപ്പെര്  നബമററനിയക്ടോയനി  സൃഷ്ടനിചത്ത്  ടെനി  തസനികേകേളനികലകത്ത്  എന്ധംകപക്ടോയ്ടമനത്ത്  എക്സൈത്ത്കചഞത്ത്
മുകഖന  പുരുഷ  ജശവെനകക്ടോടര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനത്ത്  അനുമതനി  നലനി  ഉത്തരവെത്ത്
പുറടപ്പെടുവെനിചനിട്ടുണത്ത്.  ടെനി ഉത്തരവെനിടന പകേര്പ്പെത്ത് അനുബനമക്ടോയനി* കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി) ഉണത്ത്.

* ടടലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്. 
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(സനി) ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.

 ഞക്ടോറകല് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസത്ത് 

239 (2051) ശശ  .   എസത്ത്  .   ശർമ്മ : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനത്ത് ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം
എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

ഞക്ടോറകല് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസനിടന പരനിധനിയനില് നനിനന്ധം  2016  ജനുവെരനി
മുതല്  ആഗസത്ത്  വെടരയള്ള  കേക്ടോലയളവെനില്  രജനിസര്  ടചയടപ്പെട്ട  കകേസുകേള
എത്രയക്ടോടണനന്ധം,കകേസനിനത്ത്  ആസ്പെദമക്ടോയ  കേക്ടോരണങ്ങള  എന്തെക്ടോടണനന്ധം
വെനിശദമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

ഞക്ടോറകല്  എടടക്സൈസത്ത്  കറഞത്ത്  ഓഫശസനിടന  പരനിധനിയനില്  നനിനന്ധം  2016
ജനുവെരനി മുതല് ആഗസത്ത് വെടരയളള കേക്ടോലയളവെനില് 60 അബ്കേക്ടോരനി കകേസുകേളുന്ധം 12
എന്.ഡനി.പനി.എസത്ത്.  കകേസുകേളുന്ധം  28  കകേക്ടോട്പ  കകേസുകേളുന്ധം  എടടക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെത്ത്
രജനിസര് ടചയനിട്ടുണത്ത്. 

അനധനികൃത  മദദ്യനനിര്മ്മക്ടോണന്ധം,  വെനില്പ്പെന  എന്നനിവെകത്ത്  ഓകരക്ടോ  കകേസുകേളുന്ധം,
നനിയമപരമക്ടോയനി  ടടകേവെശന്ധം  സൂക്ഷനികക്ടോവന്നതനിലധനികേന്ധം  വെനികദശമദദ്യന്ധം  സൂക്ഷനിച
കുറത്തനിനത്ത് 29 കകേസുകേളുന്ധം, ടപക്ടോതുസലത്തത്ത് പരസദ്യമക്ടോയനി മദദ്യപനിച കുറത്തനിനത്ത് 29
കകേസുകേളുമക്ടോണത്ത്  അബ്കേക്ടോരനി  ആകത്ത്  പ്രകേക്ടോരന്ധം  രജനിസര്  ടചയനിട്ടുളളതത്ത്.   കേഞക്ടോവെത്ത്
ടടകേവെശന്ധം സൂക്ഷനിചത്ത് ടടകേകേക്ടോരദ്യന്ധം ടചയ കുറത്തനിനത്ത് 11 കകേസുകേളുന്ധം70 ആമ്പബളുകേള
ടടകേവെശന്ധം സൂക്ഷനിച കുറത്തനിനത്ത് ഒരു കകേസുന്ധം എന്.ഡനി.പനി.എസത്ത്. ആകത്ത് പ്രകേക്ടോരവന്ധം
അനധനികൃതമക്ടോയനി  പുകേയനില  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള  വെനില്പ്പെന  നടെത്തനിയതനിനുന്ധം
ടപക്ടോതുസലത്തത്ത് പുകേവെലനിചതനിനുമക്ടോയനി  28  കകേസുകേള കകേക്ടോട്പ ആകത്ത് പ്രകേക്ടോരവന്ധം
എടടക്സൈസത്ത് വെകുപ്പെത്ത് രജനിസര് ടചയനിട്ടുണത്ത്.

ഓണ്ടടലന് മദദ്യവെനില്പന 

240 (2052) ശശ  .    മഞളക്ടോന്ധംകുഴെനി അലനി :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  ഓണ്കലന്വെഴെനി  ഏടതങ്കേനിലുന്ധം  തരത്തനിലുളള  മദദ്യവെനില്പന
നടെത്തുന്നതനിടനക്കുറനിച്ചുള്ള  നനിര്കദ്ദേശന്ധം  പരനിഗണനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  എങ്കേനില്  പ്രസ്തുത
വെനിഷയത്തനില് കകേടകക്ടോണ തശരുമക്ടോനന്ധം  വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;  ഏതത്ത്  തലത്തനിലക്ടോണത്ത്
ഇത്തരടമക്ടോരു ആകലക്ടോചന നടെത്തനിയനിട്ടുളളടതന്നത്ത് അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇത്തരടമക്ടോരു നനിര്കദ്ദേശന്ധം പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനത്ത് ഇടെയക്ടോകനിയ സക്ടോഹചരദ്യന്ധം
വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;  പ്രസ്തുത  തശരുമക്ടോനന്ധം  നടെപ്പെനിലക്ടോകനിയക്ടോല്  എടന്തെലക്ടോന്ധം  മക്ടോറങ്ങളക്ടോണത്ത്
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പ്രതശക്ഷനിക്കുന്നതത്ത്;
(സനി) മദദ്യ ഉപകഭക്ടോഗന്ധം വെര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനത്ത് ലക്ഷദ്യമനിടുനകണക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  സര്കക്ടോര്തലത്തനില് ആകലക്ടോചന നടെത്തനിയനിട്ടനില.

(ബനി)  ബക്ടോധകേമല.

(സനി)  ഇല.
 സക്ടോര് കഹക്ടോട്ടലുകേളനിടല ലഹരനി വെസ്തുകളുടടെ വെനിപണനവന്ധം 

ഉപകഭക്ടോഗവന്ധം

241 (2053) ശശ  .   ഡനി  .   ടകേ  .   മുരളനി : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം
എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സക്ടോര് കഹക്ടോട്ടലുകേള കകേന്ദ്രശകേരനിചത്ത്  നനികരക്ടോധനികടപ്പെട്ട ലഹരനി വെസ്തുകളുടടെ
വെനിപണനവന്ധം ഉപകഭക്ടോഗവന്ധം നടെക്കുന്നതത്ത് ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) ഇത്തരന്ധം സലങ്ങളനില് ടറയ്ഡത്ത് നടെത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി) ഇതുമക്ടോയനി ബനടപ്പെട്ടത്ത് എത്ര കകേസുകേള രജനിസര് ടചയനിട്ടുണത്ത്?

ഉത്തരന്ധം

(എ)     ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടനില.

(ബനി) ബക്ടോര്, ബനിയര്-ടടവെന് പക്ടോര്ലര് ടടലസന്സുകേളുളള സക്ടോര് കഹക്ടോട്ടലുകേളനില്
എടടക്സൈസത്ത് വെകുപ്പെത്ത് സനിരമക്ടോയനി പരനികശക്ടോധനകേള നടെത്തുകേയന്ധം സക്ടോമ്പനിളുകേള കശഖരനിചത്ത്
രക്ടോസപരനികശക്ടോധനയത്ത് അയയകേയന്ധം ടചയനണത്ത്.

(സനി)  സക്ടോര് കഹക്ടോട്ടലുകേള കകേന്ദ്രശകേരനിചത്ത്  നനികരക്ടോധനികടപ്പെട്ട ലഹരനി വെസ്തുകളുടടെ
വെനിപണനവന്ധം  ഉപകഭക്ടോഗവന്ധം  നടെക്കുന്നതുമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ടത്ത്  എടടക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെത്ത്
കകേസുകേടളക്ടോനന്ധം രജനിസര് ടചയനിട്ടനില.

 കകേരളത്തനിടല പ്രധക്ടോന ടൂറനിസത്ത് കമഖലകേളനില് പുതനിയ ബക്ടോറുകേള

242  (2054) ശശ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജത്ത് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  കകേരളത്തനിടല  പ്രധക്ടോന  ടൂറനിസത്ത്  കമഖലകേളനില്  പുതനിയ  ബക്ടോറുകേള
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തുടെങ്ങുവെക്ടോന് എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം പദ്ധതനി നടെപ്പെക്ടോകക്ടോന് തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുകണക്ടോ; വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  മദദ്യത്തനിടന  ലഭദ്യതക്കുറവമൂലന്ധം  ടൂറനിസത്ത്  കമഖലകേളനില്  മയക്കു
മരുന്നനിടന  ഉപകയക്ടോഗന്ധം  കൂടുതലക്ടോയനി  ഉണക്ടോയനിട്ടുടണന്ന  വെസ്തുത
മനസ്സനിലക്ടോകനിയനിട്ടുകണക്ടോ; വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  നനിലവെനില് സക്ടോധുവെക്ടോയ  5  സക്ടോര് കക്ടോസ്സനിഫനികകഷന് സര്ട്ടനിഫനികറത്ത്  ഉളള
കഹക്ടോട്ടലുകേളകത്ത്  മറത്ത്  കയക്ടോഗദ്യതകേടളലക്ടോമുടണങ്കേനില്  ബക്ടോര്  അനുവെദനിക്കുവെക്ടോന്
വെദ്യവെസയണത്ത്.  ടൂറനിസത്ത്  കമഖലയനില് ബക്ടോര് ടടലസന്സത്ത് അനുവെദനിച്ചു നല്കുന്നതനിനത്ത്
പ്രകതദ്യകേ പദ്ധതനികേടളക്ടോനന്ധം എടടക്സൈസത്ത് വെകുപ്പെത്ത് തയക്ടോറക്ടോകനിയനിട്ടനില.

(ബനി)  ഉണത്ത്.  നനിയമവെനികധയ മദദ്യത്തനിടന ലഭദ്യത കുറഞ സക്ടോഹചരദ്യത്തനില്
നനിയമവെനിരുദ്ധ  ലഹരനി  പദക്ടോര്തങ്ങളുടടെ  ഉപകഭക്ടോഗന്ധം  വെര്ദ്ധനിക്കുവെക്ടോനനിടെയക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.
ടടകേവെശന്ധം  വെചത്ത്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുവെക്ടോന്  കേഴെനിയന്ന  അനുകൂല  സക്ടോഹചരദ്യന്ധം  ലഹരനി
പദക്ടോര്തങ്ങളുടടെയന്ധം മയകത്ത് മരുനകേളുടടെയന്ധം വെനിപണനവന്ധം ഉപകഭക്ടോഗവന്ധം വെര്ദ്ധനിചത്ത്
വെരുന്നതനിനത്ത് കേക്ടോരണമക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.

മയക്കുമരുന്നനിടന  ഉപകയക്ടോഗത്തനിനത്ത്  എതനിടരയളള  കബക്ടോധവെല്കരണവന്ധം,
മയക്കുമരുനപകയക്ടോഗന്ധം  കേടണത്തനി  കുറകക്ടോടര  നനിയമത്തനിടന  മുന്നനില്
ടകേക്ടോണ്ടുവെന്നത്ത് പരമക്ടോവെധനി ശനിക്ഷനല്കുന്നതനിനുളള ശമവന്ധം ഇത്തരന്ധം കമഖലകേളനില്
നടെത്തനി വെരുനണത്ത്.

കകേരളത്തനില് ആടകേ വെനിറഴെനിച മദദ്യന്ധം 

243 (2055) ശശ  .   ആര്  .   രക്ടോകജഷത്ത് : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത് ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം

എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:
(എ)  കേഴെനിഞ  സര്കക്ടോരനിടന  കേക്ടോലത്തത്ത്  കകേരളത്തനില്  ആടകേ  വെനിറഴെനിച

മദദ്യത്തനിടന  വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള  ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;  2011  മുതല്  16 വെടരയള്ള  ഓകരക്ടോ
വെര്ഷവന്ധം  വെനിറഴെനിച  വെനികദശ  മദദ്യത്തനിടനയന്ധം  ബനിയറനിടനയന്ധം  എണവന്ധം,  തുകേയന്ധം
വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;  ഓകരക്ടോ  വെര്ഷകത്തയന്ധം  മദദ്യത്തനില്  നനിനള്ള  വെരുമക്ടോനത്തനിടന
വെനിശദക്ടോന്ധംശങ്ങള ലഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  മുന്സര്കക്ടോര്  മദദ്യവെനില്പനശക്ടോലകേള  ചനിലതത്ത്  അടെചതനിനുകശഷന്ധം  മദദ്യ
വെനില്പനയനില്  കുറവണക്ടോയനില  എന്നതത്ത്  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  മദദ്യന്ധം  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന
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വെനിപത്തത്ത് കുറയന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) 2011-12 മുതല് 2015-16 വെടര ഓകരക്ടോ വെര്ഷവന്ധം വെനിറഴെനിച മദദ്യത്തനിടനയന്ധം
ബനിയറനിടനയന്ധം തരന്ധംതനിരനിച്ചുളള പ്രതനിവെര്ഷ കേണക്കുകേള ചുവെടടെ കചര്ക്കുന:

മദദ്യത്തനിടന വെനില്പന
വെര്ഷന്ധം വെനില്പന (ടകേയ്സുകേള

ലക്ഷത്തനില്)
മദദ്യത്തനിടന ടമക്ടോത്തന്ധം വെനില്പന മൂലദ്യന്ധം

(തുകേ കകേക്ടോടെനിയനില്)

2011-12 241.78 7227.56

2012-13 244.33 8097.13

2013-14 240.67 8549.14

2014-15 220.58 9194.45

2015-16 201.75 10135.4

ബനിയറനിടന വെനില്പന

വെര്ഷന്ധം വെനില്പന (ടകേയ്സുകേള
ലക്ഷത്തനില്)

ബനിയറനിടന ടമക്ടോത്തന്ധം വെനില്പന
മൂലദ്യന്ധം (തുകേ കകേക്ടോടെനിയനില്)

2011-12 97.82 634.18

2012-13 101.64 721.19

2013-14 107.96 801.13

2014-15 95.59 818.63

2015-16 154.2 1442.24

സന്ധംസക്ടോന ഖജനക്ടോവെനികലയളള ബനിവെകറജസത്ത് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷടന ടമക്ടോത്തന്ധം റവെനബ വെനിഹനിതന്ധം 
വെര്ഷന്ധം ടമക്ടോത്തന്ധം റവെനബ വെനിഹനിതന്ധം (തുകേ കകേക്ടോടെനിയനില്)

2011-12 6292

2012-13 7241

2013-14 7576

2014-15 8283
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2015-16 9787

(ബനി)  മുന്  സര്കക്ടോര്  മദദ്യവെനില്പനശക്ടോലകേള  ചനിലതത്ത്  അടെചതനിനുകശഷന്ധം
വെനികദശമദദ്യ  വെനില്പനയനില്  കനരനിയ  കുറവണക്ടോയനിട്ടുടണങ്കേനിലുന്ധം  ബനിയറനിടനയന്ധം
ടടവെനനികനയന്ധം  വെനില്പനയനില്  വെന്വെര്ദ്ധന  ഉണക്ടോയതക്ടോയനി  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുണത്ത്.
കബക്ടോധവെല്കരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനിലൂടടെ  മദദ്യക്ടോസക്തനി  കുറയന്നതനിനുളള
നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവെരുന.

ഓണകക്ടോലടത്ത വെനികദശമദദ്യ വെനില്പന 

244  (2056) ശശ  .    സനി  .    ദനിവെക്ടോകേരന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  കേഴെനിഞ  ഓണകക്ടോലത്തത്ത്  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  എത്ര  രൂപയടടെ
വെനികദശമദദ്യമക്ടോണത്ത് വെനിറഴെനിചതത്ത്; ജനിലതനിരനിചത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ  വെര്ഷന്ധം  ഇകത  കേക്ടോലയളവെനില്  വെനിറഴെനിചതനിടനകക്ടോള
വെര്ദ്ധനവണക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ;എങ്കേനില്  വെര്ദ്ധന  എത്രടയന്നത്ത്  ജനില  തനിരനിചത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ? 

ഉത്തരന്ധം

(എ)  കേഴെനിഞ  ഓണകക്ടോലത്തത്ത്  ബനിവെകറജസത്ത്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്വെഴെനി  വെനിറ
മദദ്യത്തനിടന കേണകത്ത് അനുബനന്ധം  A  ആയന്ധം*  കേണ്സബമര്ടഫഡ് വെഴെനി വെനിറഴെനിച
മദദ്യത്തനിടന കേണകത്ത് അനുബനന്ധം B ആയന്ധം * ഇകതക്ടോടടെക്ടോപ്പെന്ധം കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി)  വെര്ദ്ധനവണക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.   ആയതത്ത്  ജനില  തനിരനിചത്ത്  ബനിവെകറജസത്ത്
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  വെഴെനി  വെനിറതത്ത്  അനുബനന്ധം  C  ആയന്ധം*   കേണ്സബമര്ടഫഡ് വെഴെനി
വെനിറതത്ത് അനുബനന്ധം D ആയന്ധം* ഇകതക്ടോടടെക്ടോപ്പെന്ധം കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

മദദ്യത്തനിടന ഉപകഭക്ടോഗന്ധം 

245  (2057)  ശശ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) 2014,  2015,  2016  വെര്ഷങ്ങളനിടല ഓണകക്ടോലത്തത്ത് സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്
എത്ര രൂപയടടെ മദദ്യവെനില്പ്പെന നടെന്നനിട്ടുടണന്നത്ത് വെര്ഷന്ധം തനിരനിചത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  മദദ്യത്തനിടന  ഉപകഭക്ടോഗന്ധം  കുറഞനിട്ടുകണക്ടോ  എന്നത്ത്

* ടടലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണത്ത്.
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അറനിയനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) 2014, 2015, 2016  വെര്ഷങ്ങളനിടല ഓണകക്ടോലടത്ത മദദ്യവെനില്പനയടടെ
കേണക്കുകേള ചുവെടടെ കചര്ക്കുന:

2014 - 348.15 കകേക്ടോടെനി രൂപ

2015 - 460.22 കകേക്ടോടെനി രൂപ

2016 - 521.94 കകേക്ടോടെനി രൂപ

(ബനി)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  മദദ്യത്തനിടന  ഉപകഭക്ടോഗത്തനില്  കനരനിയ  വെര്ദ്ധനവെത്ത്
ഉണക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.  എന്നക്ടോല് വെര്ദ്ധനവെനിടന ശതമക്ടോനന്ധം മുന് വെര്ഷങ്ങടള അകപക്ഷനിചത്ത്
കുറഞനിട്ടുണത്ത്.

 സ്കൂളുകേളനിലുന്ധം പരനിസരങ്ങളനിലുമുളള ലഹരനിവെസ്തു വെനില്പന 

246 (2058)  ശശ  .    ഇ  .    ടകേ  .    വെനിജയന് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  സ്കൂളുകേളനിലുന്ധം  പരനിസരങ്ങളനിലുന്ധം  ലഹരനിവെസ്തു  വെനില്പന  കലക്ടോബനികേള
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതക്ടോയനി ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഇതത്ത്  തടെയക്ടോന് എടന്തെക്ടോടക നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചു  വെരുനടവെന്നത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ഇത്തരന്ധം കേചവെടെകക്ടോര്കത്ത് എന്തെത്ത് ശനിക്ഷയക്ടോണത്ത് നനിലവെനിലുള്ളതത്ത്;

(ഡനി)  ഇതുമക്ടോയനി  ബനടപ്പെട്ടത്ത്  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  എത്ര  കകേസുകേള  രജനിസര്
ടചയ്ടതന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോകക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) ഉണത്ത്.

(ബനി) സ്കൂള, കകേക്ടോകളജത്ത്, പരനിസരങ്ങള കകേന്ദ്രശകേരനിചത്ത് മയക്കുമരുന്നത്ത്, പുകേയനില
ഉല്പ്പെന്നങ്ങള തുടെങ്ങനിയവെയടടെ വെനില്പനയന്ധം ഉപകഭക്ടോഗവന്ധം നടെക്കുന്നതത്ത് സന്ധംബനനിച
പരക്ടോതനികേളനില് കേര്ശന നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവെരുന.  ഇത്തരന്ധം നനിയമവെനിരുദ്ധ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള തടെയന്നതനിനത്ത് എടടക്സൈസത്ത് ഷക്ടോകഡക്ടോ സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം, ഇനലനിജന്സത്ത്
വെനിഭക്ടോഗന്ധം  എന്നനിവെ  മുകഖന  വെനിവെരങ്ങള  കശഖരനിചത്ത്  ബനടപ്പെട്ട  വെനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ
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സക്ടോപനങ്ങളനിടല ലഹരനിവെനിരുദ്ധ കബ്ബുകേളുടടെയന്ധം പനി.റനി.എ.-യടടെയന്ധം  ടപക്ടോതുജന
ങ്ങളുടടെയന്ധം സഹകേരണകത്തക്ടോടടെ നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചു വെരുന.  സ്കൂള-കകേക്ടോകളജത്ത്
വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളകത്ത്  ലഹരനിവെസ്തുകളുടടെ  ദൂഷദ്യവെശങ്ങടളക്കുറനിചത്ത്  അവെകബക്ടോധന്ധം
വെളര്ത്തുന്നതനിനത്ത്  എടടക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെനിടന  കനതൃതസത്തനില്  വെനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ
സക്ടോപനങ്ങളനില്  ലഹരനിവെനിരുദ്ധ  കബ്ബുകേള  രൂപശകേരനിചത്ത്  ലഹരനിവെനിരുദ്ധ
ആശയങ്ങള  അടെങ്ങനിയ  ഹ്രസസചനിത്രങ്ങള  സ്കൂളുകേളനില്  പ്രദര്ശനിപ്പെനിക്കുകേയന്ധം,
കബക്ടോധവെത്കരണകക്ടോസ്സുകേള സന്ധംഘടെനിപ്പെനിക്കുകേയന്ധം ടചയ്യുന.വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുന്ധം,
അദ്ധദ്യക്ടോപകേര്ക്കുന്ധം,  രക്ഷനിതക്ടോകളക്കുന്ധം  മദദ്യത്തനിടനയന്ധം  ലഹരനി  വെസ്തുകളുടടെയന്ധം
വെനില്പന,  ഉപകഭക്ടോഗന്ധം,  തുടെങ്ങനിയവെ  സന്ധംബനനിച  പരക്ടോതനികേളുന്ധം  വെനിവെരങ്ങളുന്ധം
എടടക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെനിനത്ത്  ടടകേമക്ടോറുന്നതനിനക്ടോയനി  സ്കൂളുകേളനില്  പരക്ടോതനിടപ്പെട്ടനികേള
സക്ടോപനിചനിട്ടുളളതുന്ധം സന്ധംസക്ടോനടത്ത എലക്ടോ സ്കൂളുകേളനിലുന്ധം ലഹരനി വെനിരുദ്ധ കബ്ബു   ബ്ദുുകേള
രൂപനികേരനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  പരക്ടോതനിടപ്പെട്ടനികേള  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുമുളള  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിക്കുകേയന്ധം  ടചയ്തു  വെരുന.  എടടക്സൈസത്ത്  കേമ്മശഷണര്  സ്കൂളുകേളനിലുന്ധം
കകേക്ടോകളജകേളനിലുന്ധം ഇഇൗ വെനിഷയത്തനില് കക്ടോസ്സുകേള എടുക്കുകേയന്ധം ടചയ്യുനണത്ത്.

(സനി) വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളകത്ത് മയക്കുമരുനന്ധം പുകേയനില ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുന്ധം എത്തനിചത്ത്
നല്കുന്നവെര്ടകതനിടര  നനിലവെനിലുളള  നനിയമത്തനിടല  വെദ്യവെസകേളകത്ത്
വെനികധയമക്ടോയനി  സക്ടോധദ്യമക്ടോയ  പരമക്ടോവെധനി  ശനിക്ഷ  ലഭനിക്കുന്ന  രശതനിയനില്
പഴുതുകേതളനിലക്ടോത്ത  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിച്ചു  വെരുന.   കേഞക്ടോവെത്ത്  അടെകമുളള
മയക്കുമരുനകേള  വെനില്പന  നടെത്തുന്നവെര്ടകതനിടര  എന്.ഡനി.പനി.എസത്ത്.  ആകത്ത്
പ്രകേക്ടോരവന്ധം പുകേയനില ഉല്പന്നങ്ങള വെനില്പന നടെത്തുന്നവെര്ടകതനിടര കകേക്ടോട്പ ആകത്ത്
പ്രകേക്ടോരവന്ധം കകേസുകേള രജനിസര് ടചയ്യുനണത്ത്.

(ഡനി)  സ്കൂളുകേളനിലുന്ധം പരനിസരങ്ങളനിലുന്ധം ലഹരനി വെസ്തു വെനില്പ്പെന നടെത്തുന്നതുമക്ടോയനി
ബനടപ്പെട്ടത്ത്  2016  ആഗസത്ത് മക്ടോസന്ധം വെടര എടടക്സൈസത്ത് വെകുപ്പെത്ത്  231  കകേസ്സുകേള രജനിസര്
ടചയനിട്ടുണത്ത്.

മദദ്യത്തനിടന ഉപകയക്ടോഗത്തനിടനതനിരക്ടോയളള കബക്ടോധവെത്കേരണ പരനിപക്ടോടെനികേള 
247 (2059) ശശ  .   റനി  .   വെനി  .   രക്ടോകജഷത്ത്   :

ശശ  .   എന്ധം  .   നഇൗഷക്ടോദത്ത്   :
ശശ  .   ബനി  .   സതദ്യന്  :
ശശ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു    : തക്ടോടഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്

ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:
(എ)  മദദ്യത്തനിടന  ഉപകയക്ടോഗത്തനിടനതനിരക്ടോയള്ള  കബക്ടോധവെത്കേരണ

പരനിപക്ടോടെനികേള  എത്രകത്തക്ടോളന്ധം ഫലപ്രദമക്ടോകുന എന്നത്ത് വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;
(ബനി) പ്രസ്തുത കബക്ടോധവെത്കേരണ പരനിപക്ടോടെനികേളുടടെ ഫലമക്ടോയനി സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്
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മദദ്യത്തനിടന ഉപകഭക്ടോഗന്ധം കുറഞനിട്ടുകണക്ടോ ; വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഈ  കേഴെനിഞ  ഓണകക്ടോലത്തത്ത്  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  എത്ര  രൂപയടടെ
മദദ്യവെനില്പന നടെന്നനിട്ടുടണന്ന കേണകത്ത് ലഭദ്യമക്ടോകണക്ടോ; എങ്കേനില് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  ഫലപ്രദമക്ടോണത്ത്.  മദദ്യത്തനിനുന്ധം-മയക്കുമരുന്നനിനുന്ധം  എതനിരക്ടോയക്ടോണത്ത്
എടടക്സൈസ് വെകുപ്പെത്ത്  കബക്ടോധവെത്കേരണ  പ്രവെര്ത്തനന്ധം  നടെത്തുന്നതത്ത്.   വെനിദദ്യക്ടോര്തനി
സമൂഹത്തനിലുന്ധം  ആദനിവെക്ടോസനി  കകേക്ടോളനനികേളനിലുന്ധം  എടടക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെത്ത്  നടെത്തനിവെരുന്ന
കബക്ടോധവെത്കേരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളകത്ത് നല പ്രതനികേരണമക്ടോണത്ത്  ടപക്ടോതുജനങ്ങള
കനിടെയനില്  നനിനന്ധം  ലഭനിച്ചുവെരുന്നതത്ത്.  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളകനിടെയനില്  ലഹരനിവെനിരുദ്ധ
കബക്ടോധവെല്കരണന്ധം  ശക്തനിടപ്പെടുത്തുന്നതനിടന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  സ്കൂള  തലത്തനില്
1735  ലഹരനി  വെനിരുദ്ധ  കബ്ബുകേളുന്ധം  കകേക്ടോകളജത്ത്  തലത്തനില്  258  ലഹരനിവെരുദ്ധ
കബ്ബുകേളുന്ധം രൂപശകേരനിചത്ത് ഫലപ്രദമക്ടോയനി പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)  ഉണത്ത്.  ശക്തമക്ടോയ  എന്കഫക്ടോഴത്ത്ടമനത്ത്  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുടടെയന്ധം,
കബക്ടോധവെത്കേരണത്തനിടനയന്ധം  ഫലമക്ടോയനി  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  വെദ്യക്ടോജമദദ്യത്തനിടന
വെദ്യക്ടോപനത്തനില് കുറവെത്ത് ഉണക്ടോയതത്ത് മദദ്യത്തനിടന ഉപകഭക്ടോഗ കതക്ടോതത്ത് വെര്ദ്ധനിക്കുന്നതനിനത്ത്
കേക്ടോരണമക്ടോയനിട്ടുടണങ്കേനിലുന്ധം  2015-ല് മദദ്യ ഉപകഭക്ടോഗത്തനിടന കതക്ടോതത്ത് കുറഞനിട്ടുണത്ത്.
എന്നക്ടോല്  2016-ല്  കനരനിയ  കതക്ടോതനിലുളള  വെര്ദ്ധനവെത്ത്  മദദ്യഉപകഭക്ടോഗത്തനില്
ഉണക്ടോയനിട്ടുണത്ത്.   2015-16  സക്ടോമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  ഏപ്രനില്  മുതല്  ആഗസത്ത്
വെടരയളള മദദ്യവെനില്പന നടെപ്പെത്ത്  സക്ടോമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് ഇകത കേക്ടോലയളവമക്ടോയനി
തക്ടോരതമദ്യന്ധം ടചയക്ടോല് വെനികദശമദദ്യത്തനില് 4%ത്തനികനയന്ധം ബനിയറനില്2%- ത്തനികനയന്ധം
വെര്ദ്ധനവെത്ത്  ഉണക്ടോയനിട്ടുളളതക്ടോയനി  കകേരള  കസറത്ത്  ബനിവെകറജസത്ത്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷടന
കേണക്കുകേള വെദ്യക്തമക്ടോക്കുന. 

(സനി)  കേഴെനിഞ  ഓണകക്ടോലത്തത്ത്  കകേരള  കസറത്ത്  ബനിവെകറജസത്ത്
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷടന ചനിലറ വെനില്പ്പെനശക്ടോലകേള വെഴെനി 10 ദനിവെസന്ധംടകേക്ടോണത്ത് ലഭനിച വെനിറത്ത്
വെരവെത്ത്  494.12  കകേക്ടോടെനി  രൂപയന്ധം കേണ്സബമര് ടഫഡത്ത് ചനിലറ വെനില്പ്പെനശക്ടോല വെഴെനി
ലഭനിച വെനിറവെരവെത്ത് 22.1386 കകേക്ടോടെനി രൂപയമക്ടോണത്ത്.  

 ഉത്സവെകേക്ടോലത്തുന്ധം ആകഘക്ടോഷകവെളകേളനിലുന്ധം വെര്ദ്ധനിക്കുന്ന മദദ്യ വെനില്പ്പെന

248 (2060)  ശശ  .    മഞളക്ടോന്ധംകുഴെനി അലനി :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ) സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് ഉത്സവെകേക്ടോലത്തുന്ധം ആകഘക്ടോഷ കവെളകേളനിലുന്ധം മദദ്യത്തനിടന
വെനില്പ്പെന  വെന്കതക്ടോതനില്  വെര്ദ്ധനിക്കുന്ന  പ്രവെണത  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോടയന്നത്ത്
വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;
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(ബനി) ഈ സനിതനിവെനികശഷന്ധം സക്ടോമൂഹനികേമക്ടോയനി ആകരക്ടോഗദ്യകേരമക്ടോയ പ്രവെണത
യടലന്ന  കേക്ടോരദ്യന്ധം  വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  എങ്കേനില്  എന്തുടകേക്ടോണക്ടോണത്ത്  ഇത്തരന്ധം
സന്ദേര്ഭങ്ങളനില്  മദദ്യത്തനിടന  ഉപകഭക്ടോഗന്ധം  കുറയന്നതനിനത്ത്  ആവെശദ്യമക്ടോയ  നടെപടെനി
സസശകേരനികക്ടോത്തടതന്നത്ത് വെനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇത്തരന്ധം  സശസണുകേളനില് വെനില്പ്പെന നടെത്തുന്ന മദദ്യത്തനിടന  അളവെത്ത്
കുറയന്നതനികനക്ടോ  ഉപകഭക്ടോഗന്ധം  കുറയന്നതനികനക്ടോ  ആവെശദ്യമക്ടോയ  പ്രകതദ്യകേ  പദ്ധതനി
എടന്തെങ്കേനിലുന്ധം  നനിലവെനിലുകണക്ടോ;  ഇടലങ്കേനില്  ഇത്തരടമക്ടോരു  പദ്ധതനി  ആസൂത്രണന്ധം
ടചയ്യുകമക്ടോടയന്നത്ത് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് ഉത്സവെകേക്ടോലത്തുന്ധം ആകഘക്ടോഷകവെളകേളനിലുന്ധം മദദ്യത്തനിടന
വെനില്പന വെര്ഷങ്ങളക്ടോയനി വെര്ദ്ധനിച്ചു വെരുന്ന സക്ടോഹചരദ്യന്ധം നനിലവെനിലുണത്ത്.

(ബനി)  മദദ്യത്തനിടന ഉപകഭക്ടോഗന്ധം വെര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേ എന്നതത്ത് സര്കക്ടോര് നയമല.
എന്നക്ടോല്  ഉത്സവെകേക്ടോലങ്ങളനില്  സസക്ടോഭക്ടോവെനികേമക്ടോയനി  മദദ്യത്തനിടന  ഉപകഭക്ടോഗന്ധം
വെര്ദ്ധനികക്ടോറുണത്ത്.  ടെനി  കേക്ടോലയളവെനില്  മദദ്യ  ഉപകഭക്ടോഗത്തനിനത്ത്  നനിയനണന്ധം
ഏര്ടപ്പെടുത്തുന്നതത്ത്  വെദ്യക്ടോജമദദ്യത്തനിടന  വെദ്യക്ടോപനന്ധം  വെര്ദ്ധനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  അതുമൂലന്ധം
വെദ്യക്ടോജമദദ്യദുരന്തെങ്ങള  ഉണക്ടോകേക്ടോനുമുളള  സക്ടോധദ്യത  മുന്നനില്  കേണ്ടുടകേക്ടോണക്ടോണത്ത്
പ്രകതദ്യകേ നനിയനണങ്ങള ഏര്ടപ്പെടുത്തക്ടോത്തതത്ത്.  എന്നക്ടോല് മദദ്യത്തനിടന ഉപകഭക്ടോഗ
ത്തനിടനതനിടര  എലക്ടോകക്ടോലത്തുന്ധം  ശക്തമക്ടോയ  കബക്ടോധവെത്കരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
നടെത്തനിവെരുനണത്ത്.

(സനി)  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് മദദ്യത്തനിനുന്ധം മയക്കുമരുനകേളക്കുടമതനിടര ശക്തമക്ടോയ
കബക്ടോധവെത്കരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്ടോണത്ത്  നടെനവെരുന്നതത്ത്.   ഉത്സവെകേക്ടോലങ്ങളനില്
ഇത്തരന്ധം പ്രവെര്ത്തനങ്ങള വെദ്യക്ടോപകേവന്ധം ശക്തവമക്ടോകക്ടോറുണത്ത്.   മദദ്യവെര്ജ്ജനത്തനിനത്ത്
പ്രക്ടോധക്ടോനദ്യന്ധം നല്കേനി കകേരളത്തനില് വെര്ദ്ധനിച്ചുവെരുന്ന മദദ്യക്ടോസക്തനിയന്ധം, അതനില് നനിനന്ധം
ഉടെടലടുക്കുന്ന ആകരക്ടോഗദ്യ-സക്ടോമൂഹനികേ പ്രശ്നങ്ങളുന്ധം സര്കക്ടോര് വെളടര ഗഇൗരവെകത്തക്ടോടടെയക്ടോണത്ത്
വെശക്ഷനിക്കുന്നതത്ത്. സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത് മയക്കുമരുന്നത്ത് വെദ്യക്ടോപനത്തനിടനതനിടര  എടടക്സൈസത്ത്
വെകുപ്പെത്ത്  ശക്തമക്ടോയ  എന്കഫക്ടോഴത്ത്ടമനത്ത്  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുന്ധം  വെദ്യക്ടോപകേമക്ടോയ
കബക്ടോധവെത്കരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുന്ധം നടെത്തനിവെരുന.  ലഹരനിവെസ്തുകള മൂലമുളള
ആകരക്ടോഗദ്യ പ്രശ്നങ്ങടള സന്ധംബനനിചത്ത് ടപക്ടോതുജനങ്ങളനില് പ്രകതദ്യകേനിചത്ത് വെനിദദ്യക്ടോര്തനി
യവെജനങ്ങളകനിടെയനില്  വെമ്പനിച  കബക്ടോധവെത്കരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്ടോണത്ത്
സന്ധംസക്ടോനതലത്തനില് എടടക്സൈസത്ത് വെകുപ്പെത്ത് നടെപ്പെനിലക്ടോകനി വെരുന്നതത്ത്.  
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 പട്ടക്ടോമ്പനിയനില് എടടക്സൈസത്ത് ഓഫശസനിനു ടകേട്ടനിടെന്ധം

249 (2061) ശശ  .   മുഹമ്മദത്ത് മുഹസനിന് പനി  . : തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  തക്ടോലൂകത്ത്  ആസക്ടോനമക്ടോയ  പട്ടക്ടോമ്പനിയനില്  എകക്സൈസത്ത്  ഓഫശസനിനു
മതനിയക്ടോയ  സഇൗകേരദ്യങ്ങകളക്ടോടുകൂടെനിയ  ടകേട്ടനിടെന്ധം  ഉകണക്ടോ;  ഇടലങ്കേനില്  സസന്തെമക്ടോയ
ടകേട്ടനിടെന്ധം നനിര്മ്മനികക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണക്ടോ;

(ബനി)  മദദ്യനനികരക്ടോധനന്ധം  ഈ  കമഖലയനില്  കേഞക്ടോവെത്ത്  കപക്ടോലുള്ള  ലഹരനി
വെസ്തുകളുടടെ  അമനിത  ഉപകയക്ടോഗത്തനിനു  കേക്ടോരണമക്ടോയനി  എനള്ളതത്ത്
ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ; വെനിദദ്യക്ടോലയങ്ങള കകേന്ദ്രശകേരനിചത്ത് നടെക്കുന്ന ഇത്തരന്ധം ലഹരനി
വെസ്തുകളുടടെ  ഉപകയക്ടോഗന്ധം  നനിയനനികക്ടോനുള്ള  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;
ഉടണങ്കേനില് വെദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  പട്ടക്ടോമ്പനിയനില്  എകക്സൈസത്ത്  സര്കനിള  ഇന്ടസ്പെകര്  ഓഫശസത്ത്
ആരന്ധംഭനികക്ടോനുള്ള നടെപടെനികേള ഈ സര്കക്ടോര് ആകലക്ടോചനിക്കുനകണക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ) പട്ടക്ടോമ്പനി മനിനനി സനിവെനില് കസഷനനിലക്ടോണത്ത് പട്ടക്ടോമ്പനി എടടക്സൈസത്ത് ടറയ്ഞത്ത്
ഓഫശസത്ത് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതത്ത്.  ഇവെനിടെടത്ത സഇൗകേരദ്യങ്ങള പരദ്യക്ടോപ്തമക്ടോണത്ത്.  

(ബനി)  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിട്ടനില.  പട്ടക്ടോമ്പനി  കമഖലയനില്  വെനിദദ്യക്ടോലയങ്ങള
കകേന്ദ്രശകേരനിചത്ത് നടെക്കുന്ന ലഹരനി വെസ്തുകളുടടെ ഉപകയക്ടോഗന്ധം തടെയന്നതനിനത്ത് എടടക്സൈസത്ത്
വെകുപ്പെത്ത്  ശക്തമക്ടോയ  എന്കഫക്ടോഴത്ത്ടമനത്ത്  പ്രവെര്ത്തനന്ധം  നടെത്തനി  വെരുനണത്ത്.  സ്കൂള-
കകേക്ടോകളജത്ത്  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേടള  ലഹരനിവെസ്തുകളുടടെ  ദൂഷദ്യവെശങ്ങടളക്കുറനിചത്ത്
കബക്ടോധവെത്കരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  എടടക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെനിടന  കനതൃതസത്തനില്
സന്ധംസക്ടോനടത്തക്ടോട്ടക്ടോടകേ  1993  സ്കൂള-കകേക്ടോകളജകേളനില്  ലഹരനി  വെനിരു ദ്ധ  കബ്ബുകേള
രൂപശകേരനിചത്ത്  പ്രചക്ടോരണന്ധം  നടെത്തനിവെരുന.   അകതക്ടോടടെക്ടോപ്പെന്ധം  ലഹരനിവെനിരുദ്ധ
ആശയങ്ങള  അടെങ്ങനിയ  ഹ്രസസചനിത്രങ്ങള  എലക്ടോ  സ്കൂള-കകേക്ടോകളജകേളനിലുന്ധം
പ്രദര്ശനന്ധം  നടെത്തനിയന്ധം,  കബക്ടോധവെത്കരണ  കക്ടോസ്സുകേള  സന്ധംഘടെനിപ്പെനിച്ചുന്ധം  വെരുന.
വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേള,  അധദ്യക്ടോപകേര്,  രക്ഷനിതക്ടോകള  എന്നനിവെര്കത്ത്  കപകരക്ടോ  മറത്ത്
വെനിവെരങ്ങകളക്ടോ  ടവെളനിടപ്പെടുത്തക്ടോടത  മദദ്യ-ലഹരനി  വെസ്തുകളുടടെ  ഉപകയക്ടോഗന്ധം,
വെനിപണനന്ധം,  സൂക്ഷനിപ്പെത്ത് എന്നനിവെ സന്ധംബനനിക്കുന്ന പരക്ടോതനികേള അറനിയനിക്കുന്നതനിനു
കവെണനി  ലഹരനിവെനിരുദ്ധ  കബ്ബുകേള  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  സ്കൂള-കകേക്ടോകളജകേളനില്
പരക്ടോതനിടപ്പെട്ടനികേള  സക്ടോപനിചനിട്ടുണത്ത്.  കൂടെക്ടോടത  മറത്ത്  സ്കൂള-കകേക്ടോകളജകേളനില്
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ലഹരനിവെനിരുദ്ധ  കബബ്ദുുകേള  രൂപശകേരനിക്കുന്നതനിനുന്ധം  പരക്ടോതനിടപ്പെട്ടനികേള
സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുമുളള  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിച്ചുവെരുന.   ലഹരനിവെനിരുദ്ധ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുടടെ  കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനക്ടോര്തന്ധം  സന്ധംസക്ടോനതലത്തനില്  മനികേച
ലഹരനിവെനിരുദ്ധ  കബക്ടോധവെത്കരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടെത്തുന്ന  സ്കൂള/കകേക്ടോകളജത്ത്
ലഹരനിവെനിരുദ്ധ  കബത്ത്,  കബത്ത്  അന്ധംഗന്ധം,  ലഹരനിവെനിരുദ്ധ  കബ്ബുകേളുടടെ  മനികേച
മക്ടോസനികേകേള,  മനികേച  സൃഷ്ടനികേള  എന്നനിവെയത്ത്  കേദ്യക്ടോഷത്ത്  അവെക്ടോര്ഡകേളുന്ധം,
സര്ട്ടനിഫനികറകേളുന്ധം നല്കേനിവെരുന. 

(സനി)  പക്ടോലകക്ടോടെത്ത് ജനിലയനിടല പുതനിയ തക്ടോലൂകത്ത് ആണത്ത് പട്ടക്ടോമ്പനി.  നനിലവെനില്
ടെനി  കമഖല  ഒറപ്പെക്ടോലന്ധം  എടടക്സൈസത്ത്  സര്കനിള  ആഫശസനിടന  അധനികേക്ടോര
പരനിധനിയനിലക്ടോണത്ത്  ഉളടപ്പെട്ടനിട്ടുളളതത്ത്.   ഒറപ്പെക്ടോലന്ധം  എടടക്സൈസത്ത്  സര്കനിള  ഓഫശസത്ത്
പരനിധനിയനില്  നനിലവെനില്  4 എടടക്സൈസത്ത്  ടറയ്ഞത്ത്  ഓഫശസുകേള  പ്രവെര്ത്തനിച്ചു
വെരുനണത്ത്.   ആയതനിനക്ടോല്  സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  പുതുതക്ടോയനി  രൂപശകേരനിച  പട്ടക്ടോമ്പനി
തക്ടോലൂക്കുന്ധം ഉളടപ്പെടടെ  12  തക്ടോലൂക്കുകേളനില്  12  എടടക്സൈസത്ത് സര്കനിള ഓഫശസുകേള
രൂപശകേരനിക്കുന്നതത്ത് സന്ധംബനനിചത്ത് വെനിഷയന്ധം പരനികശക്ടോധനിച്ചുവെരുനണത്ത്.

 മദദ്യവെര്ജ്ജനത്തനിനക്ടോയനി കേര്മ്മപരനിപക്ടോടെനി 

250 (2062)  ശശ  .    ടകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദക്ടോസത്ത് :  തക്ടോടഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളകത്ത്
ടതക്ടോഴെനിലുന്ധം എകക്സൈസുന്ധം വെകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമക്ടോ:

(എ)  മദദ്യവെര്ജ്ജന  നടെപടെനികേളുടടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  എടന്തെലക്ടോന്ധം  കേര്മ്മ
പരനിപക്ടോടെനികേളക്ടോണത്ത്  സര്കക്ടോര്  ആവെനിഷ്ക്കരനിചത്ത്  നടെപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതത്ത്?  വെനിശദവെനിവെരന്ധം
നല്കുകമക്ടോ?

(ബനി)  സ്കൂളതലത്തനില്  പക്ടോഠദ്യപദ്ധതനിയടടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ഇഇൗ  വെനിഷയന്ധം
ഉളടപ്പെടുത്തുന്നതത്ത് ഗുണകേരമക്ടോടണന്നത്ത് വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ?

(സനി)  സ്റ്റുഡനത്ത്  കപക്ടോലനിസത്ത്  കകേഡറകേടളക്കൂടെനി  ഇകക്ടോരദ്യത്തനില്  ഉളടപ്പെടുത്തക്ടോന്
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന്ധം

(എ)  കകേരളത്തനില് വെര്ദ്ധനിച്ചുവെരുന്ന മദദ്യ-ലഹരനി ഉപകഭക്ടോഗവന്ധം അതനില് നനിനന്ധം
ഉടെടലടുക്കുന്ന  ആകരക്ടോഗദ്യ  സക്ടോമൂഹനികേ  പ്രശ്നങ്ങളനില്  നനിനന്ധം  മുഴുവെന്  ജനങ്ങടളയന്ധം
കബക്ടോധവെല്കരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ഒരു  കബക്ടോധവെല്കരണ  മനിഷന്  രൂപശകേരനിചത്ത്
കുടുന്ധംബശശ,  റസനിഡന്സത്ത്  അകസക്ടോസനികയഷനുകേള,  നക്ടോഷണല്  സര്വശസത്ത്  സശന്ധം,
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സ്റ്റുഡനത്ത്സത്ത്  കപക്ടോലശസത്ത്  കകേഡറത്ത്,  സന്ധംസക്ടോന  ടടലബറനി  കേഇൗണ്സനില്,  മദദ്യവെര്ജ്ജന
സമനിതനി,  വെനിദദ്യക്ടോര്തനി-യവെജന  മഹനിളക്ടോസന്ധംഘടെനകേള,  വെനിവെനിധ  എന്.ജനി.ഒ.കേള
എന്നനിവെരുടടെ  കൂട്ടക്ടോയ്മകയക്ടോടടെ  വെദ്യക്ടോപകേമക്ടോയ  കബക്ടോധവെത്കരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
സന്ധംഘടെനിപ്പെനിക്കുവെക്ടോന് സര്കക്ടോര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  

ടറയനില്കവെ  കസഷനുകേളനിടലയന്ധം,  ടകേ.എസത്ത്.ആര്.ടെനി.സനി.  ബസത്ത്  കസഷനു
കേളനിടലയന്ധം  സനി.സനി.റനി.വെനി.  വെഴെനിയന്ധം,  ടകേ.എസത്ത്.ആര്.ടെനി.സനി.  ബസ്സുകേളുടടെ  ടടസഡത്ത്
പക്ടോനലുകേളനിലൂടടെയന്ധം, എഫത്ത്.എന്ധം. കറഡനികയക്ടോ വെഴെനിയന്ധം, കസക്ടോഷദ്യല് മശഡനിയകേള വെഴെനിയന്ധം
മദദ്യ-ലഹരനിവെനിരുദ്ധ  കബക്ടോധവെത്കേരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടെത്തനിവെരുന.   കൂടെക്ടോടത
എടടക്സൈസത്ത് വെകുപ്പെനിടല ലക്ടോനത്ത് കഫക്ടോണുകേള വെഴെനിയന്ധം,  ടമക്ടോടടബല് കഫക്ടോണുകേള വെഴെനിയന്ധം
റനിന്ധംഗ്കടെക്ടോണക്ടോയനി ലഹരനിവെനിരുദ്ധ ആശയങ്ങള പ്രചരനിപ്പെനിച്ചുവെരുന.

യവെജനങ്ങളനിലുന്ധം  വെനിദദ്യക്ടോര്തനികേളനിലുന്ധം  മയക്കുമരുന്നനിടന  ഉപകയക്ടോഗന്ധംമൂലന്ധം
ഉണക്ടോകുന്ന ഗുരുതര സക്ടോമൂഹദ്യ പ്രശ്നത്തനിനത്ത് പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോക്കുന്നതനിടന ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
സന്ധംസക്ടോനത്തത്ത്  എടടക്സൈസത്ത്  വെകുപ്പെനിടന  സഹകേരണകത്തക്ടോടടെ  സ്കൂള-കകേക്ടോകളജത്ത്
തലങ്ങളനില് ലഹരനിവെനിരുദ്ധ കബബ്ദുുകേള രൂപശകേരനിചത്ത് പ്രവെര്ത്തനിച്ചു വെരുന.  മയക്കു
മരുന്നനിടന  ഉപകയക്ടോഗന്ധംമൂലമുണക്ടോകുന്ന  കുറകൃതദ്യങ്ങള  സന്ധംബനനിച  വെനിവെരങ്ങളുന്ധം
പരക്ടോതനികേളുന്ധം  ടപക്ടോതുജനങ്ങളനില്നനിനന്ധം  സസശകേരനിക്കുന്നതനിനത്ത്  9061178000
വെക്ടോട്ടത്ത്സത്ത്-അപ്പെത്ത്  സന്ധംവെനിധക്ടോനന്ധം  ആരന്ധംഭനിക്കുകേയന്ധം  155358  എന്ന കടെക്ടോള ഫശ  നമ്പര്
ആരന്ധംഭനിക്കുന്നതനിനുളള നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകേയന്ധം ടചയനിട്ടുണത്ത്.   

(ബനി) ഉണത്ത്.

(സനി) എടടക്സൈസത്ത് വെകുപ്പെത്ത് എസത്ത്.പനി.സനി.-യമക്ടോയനി കചര്ന്നത്ത് കബക്ടോധവെത്കേരണ

പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടെത്തനിവെരുനണത്ത്.

(നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടെക്ടോത്ത 1871-ാം നമ്പര് കചക്ടോദദ്യത്തനിടന ഉത്തരന്ധം എഡനിറനിന്ധംഗത്ത്

ബക്ടോഞനില് ലഭദ്യമക്ടോയനിട്ടനില.)
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