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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള നനിയമസഭ

നഭാലഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 മഭാര്ചച്ച് 16, വവഭാഴലാം

വഭാലവലാം 165]          ഔകദവഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടച്ച്                        [നമ്പര് 15

നനിയമസഭ  2017  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസലാം  16-ാം തതീയതനി  വവഭാഴഭാഴ്ച  രഭാവനിലല  8.30-നച്ച്

ബഹുമഭാനലപട  സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദവക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ

ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തക്കച്ച്  അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദവങ്ങളുലട പടനികേയനിലല 

നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്.... ഓര്ഡര്... കചേഭാദവലാം നമ്പര് *361

വവഭാവസഭായനികേ പരനിശതീലന ഡയറക്ടകററനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

1(*361) ശതീ  .   ലജെയനിലാംസച്ച് മഭാതത:

ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫച്ച്:

ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന:

ശതീ  .   ലഎ  .   ബനി  .   സതതീഷച്ച്: തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വവഭാവസഭായനികേ  പരനിശതീലന  ഡയറക്ടകററനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

അവകലഭാകേനലാം ലചേയഭാറുകണഭാ;

(ബനി) ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  പ്രസ്തുത

ഡയറക്ടകററച്ച്  മുകഖേന  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച്

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

805/2019
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(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേള  'കേനിഫ്ബനി'  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  അന്തര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവഭാരത്തനികലയച്ച്  ഉയര്ത്തുന്നതനിനച്ച്  എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്;

(ഡനി)  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിച  ലഎ.ടനി.ലഎ.കേളനില്  പുതനിയ  കട്രേഡുകേള
അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജെനി  .   സധഭാകേരന): സര്,

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി) വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

(a) കേഭാലഹരണലപടതുലാം  ലതഭാഴനില്  സഭാധവത  ഇലഭാത്തതുമഭായ  കട്രേഡുകേള
നനിര്ത്തലഭാക്കനി ലതഭാഴനില് സഭാധവതയുള്ള കേഭാലത്തനിനച്ച് കയഭാജെനിച കട്രേഡുകേള
തുടങ്ങുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിച.

(b) തനിരുവനന്തപുരലാം  ജെനിലയനിലല  ചേഭാക്ക  ലഎ.ടനി.ലഎ.,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്
ജെനിലയനിലല  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ലഎ.ടനി.ലഎ.  എന്നനിവലയ  അന്തഭാരഭാഷ
നനിലവഭാരമുള്ളവയഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനച്ച് 7,99,83,914  (ഏഴുകകേഭാടനി ലതഭാണ്ണൂറനി
ഒനപതച്ച്  ലക്ഷത്തനി  എണ്പത്തനി  മൂവഭായനിരത്തനി  ലതഭാള്ളഭായനിരത്തനി
പതനിനഭാലച്ച്) രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(c) 10 ലഎ.ടനി.ലഎ-കേളക്കച്ച്  ലഎ.എസച്ച്.ഒ. സര്ടനിഫനികക്കഷന
കനടനിലയടുക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള കകേ ലക്കഭാണ.

(d) ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേലള  KASE, നഭാഷണല്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  സര്വതീസച്ച്
എന്നനിവയുമഭായനി ബന്ധലപടുത്തനി കപസച്ച് ലമന്റെച്ച് ലനിങച്ച്ഡച്ച് എലാംകപഭായബനിലനിറനി
കപ്രഭാഗഭാമനിനച്ച് (PLEP) രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(e)  പുതനിയ 9 ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേള സഭാപനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിച.

(f) കപഭാഷകേഭാഹഭാര  പദതനിയുലാം  ഉചഭക്ഷണ  പദതനിയുലാം  കൂടുതല്
ലമചലപടുത്തനി.

(g) കകേരള  ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര്  ഇനലവസച്ച്ലമന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  കബഭാര്ഡച്ച്  (KIIFB)
മുകഖേന  10  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേലള  അന്തഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനികലക്കച്ച്
ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളക്കച്ച് രൂപലാം നല്കേനി.
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(സനി)  ധനുവചപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  ലചേങ്ങന്നൂര്,  ഏറ്റുമഭാനൂര്,  കേടപന,  ചേഭാലക്കുടനി,
മലമ്പുഴ,  ലകേഭായനിലഭാണനി,  കേണ്ണൂര്,  കേയ്യൂര്  എന്നതീ  10  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേലള  കകേരള
ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര്  ഇനലവസച്ച്ലമന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  (KIIFB)
ധനസഹഭായകത്തഭാലട  അന്തഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനിലള്ള  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനിനച്ച്  228,92,31,600  (ഇരൂന്നൂറനി  ഇരുപലത്തട്ടുകകേഭാടനി  ലതഭാണ്ണൂറനിരണച്ച്
ലക്ഷത്തനി  മുപത്തനിലയഭാന്നഭായനിരത്തനി  അറുന്നൂറച്ച്)  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   ടനി  പദതനിയുലട  വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  (ഡനി.പനി.ആര്.)
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ലസഷവല്  പര്പസച്ച്  ലവഹനിക്കനിളഭായ  M/s  KASE  (Kerala
Academy for Skill Excellence) ലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് ജെനിലയനിലല
കപരഭാമ്പ്രയനില്  ആരലാംഭനിച  പുതനിയ  ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനില്  ഡഭാഫച്ച്സച്ച് മഭാന/  സനിവനില്,
ലമക്കഭാനനിക്കല് അഗനികേളചര് ലമഷതീനറനി എന്നതീ കട്രേഡുകേള അനുവദനിചച്ച് കഭാസ്സുകേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  മറച്ച്  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനില്  പുതനിയ  കട്രേഡുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്
വവഭാവസഭായനികേ  പരനിശതീലന  വകുപച്ച്  ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ശനിപഭാര്ശകേള  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണച്ച്.  

ശതീ  .    ലജെയനിലാംസച്ച് മഭാതത:  സര്,  വവഭാവസഭായനികേ പരനിശതീലനലാം ഉകദ്ദേശനിചലകേഭാണച്ച്
നടപഭാക്കുന്ന ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനിലല കകേഭാഴ്സുകേള കേഭാലഭാനുസൃതമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നനിരവധനി
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരുനലവനള്ളതച്ച്  അഭനിനന്ദനഭാര്ഹമഭാണച്ച്.   വവവസഭായ
കമഖേലയുമഭായനി കുടനികേളക്കച്ച് കനരനിടച്ച് ബന്ധലപടഭാനുലാം അവരുലട കേഴനിവലാം പരനിചേയവലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുന്ന  തരത്തനില്  'ഇനഡസ്ട്രേനി-ഇനസനിററ്റ്യൂടച്ച്  ഇന്റെറഭാക്ഷന'
കപഭാലള്ള ഒരു കപ്രഭാഗഭാലാം  പഭാന ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാം
തയഭാറഭാകുകമഭാ;

ശതീ  .   ജെനി  .   സധഭാകേരന: സര്,  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  പറഞ്ഞ  വനിഷയലാം
പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം. സഭാകങതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസ രലാംഗത്തച്ച് നനിലനനില്ക്കുന്ന പ്രധഭാനലപട
നറ്റ്യൂനതയഭാണച്ച്  കചേഭാദവത്തനിലന്റെ  ആദവഭഭാഗത്തനില്  പരഭാമര്ശനിചതച്ച്.   ലഎ.ടനി.ലഎ.,
ഡനികപഭാമ,  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാഴ്സുകേള  പഠനിക്കുന്നവര്ക്കുലാം  ലപ്രഭാഫഷണല്
സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  നനിലവനിലള്ള  വവഭാവസഭായനികേ  സഭാപനങ്ങളുമഭാകയഭാ
ലടകകഭാപഭാര്ക്കുമഭാകയഭാ  ഇന്റെറഭാക്ഷനുള്ള  അനുമതനി  ഇതുവലര  നല്കേനിയനിടനില.
ലടകകഭാപഭാര്ക്കച്ച് സഭാപനിക്കുകമ്പഭാള കകേരള യൂണനികവഴനിറനി ലകേഭാടുത്ത ഒരു കേണതീഷന
സ്റ്റുഡന്റെച്ച്സനിനച്ച്  ഇന്റെറഭാക്ഷനച്ച്  അവസരലാം  നല്കേണലമന്നതഭായനിരുലന്നങനിലലാം  അതച്ച്
ഇതുവലര ലകേഭാടുത്തനിടനില.  ഇലതലഭാലാം ഗവണ്ലമന്റെച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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ശതീ  .    ലജെയനിലാംസച്ച്  മഭാതത:  സര്,  വവഭാവസഭായനികേ കമഖേലകപഭാലലതലന്ന വളലര
പ്രധഭാനമഭാണച്ച്  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖേലയുലാം.  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖേല  ലഭാഭകേരമഭാകുന്നതനിനച്ച്
ഉല്പഭാദന ലചേലവച്ച് കുറകയണതുണച്ച്.  ഉല്പഭാദന ലചേലവച്ച് കുറയഭാനുള്ള  ഏകേ മഭാര്ഗലാം
ആധുനനികേ യനസഭാമഗനികേള ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ എനള്ളതഭാണച്ച്.  സലാംസഭാന കൃഷനി
വകുപ്പുലാം തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുമുളലപലട വവതവസ്ത കമഖേലകേളനില്നനിനലാം
ധഭാരഭാളലാം  ധനസഹഭായലാം  കേഭാര്ഷനികകേഭാപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുകവണനി
വകേയനിരുത്തഭാറുണച്ച്.   ഇത്തരലാം  കേഭാര്ഷനികകേഭാപകേരണങ്ങള  ഒരനിക്കല്  കകേടഭായഭാല്
പനിന്നതീടതച്ച്  നന്നഭാക്കുകേ   അസഭാദവമഭായനി  തതീരുകേയുലാം  അതുകപക്ഷനിക്കലപടുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്ന നനിലയഭാണുള്ളതച്ച്.  നമുക്കച്ച് ലമക്കഭാനനിക്കല് അഗനികേളചര് ലമഷതീനറനി എന്ന
കട്രേഡുണച്ച്.   കപരഭാമ്പ്രയനില്  ആരലാംഭനിച  പുതനിയ  ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനില്  ഇഇൗ  കകേഭാഴച്ച്
തുടങ്ങഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് മനനി ഉത്തരത്തനില് പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  കപരഭാമ്പ്രയനില്
ഉളലപലട  വന്നഭാല്കപഭാലലാം  കകേരളത്തനിലഭാലകേ  3  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനില്  മഭാത്രമഭാണച്ച്
ഇഇൗ  കകേഭാഴച്ച്  ഉണഭാകുന്നതച്ച്.    നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖേലലയ
സഹഭായനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്ന ലമക്കഭാനനിക്കല് അഗനികേളചര് ലമഷതീനറനി കട്രേഡച്ച് മറച്ച്
ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനില്കൂടനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .   ജെനി  .   സധഭാകേരന: സര്,  കൃഷനിയുലാം  വവവസഭായവലാം  തമ്മേനിലള്ള
ബന്ധമനിലഭായ്മയഭാണച്ച്  ഏറവലാം  പ്രധഭാനലപട  ഒരു  തകേരഭാറഭായനി  നമ്മേലളലഭാവരുലാം
ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുന്നതച്ച്. ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേള കപഭാലള്ള സഭാപനങ്ങളുമഭായനി ബന്ധലപടച്ച്
പഠനിക്കുന്നവരുലട  ലപ്രഭാഫഷണല്  സനില്  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖേലയുലട
ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനുലാം  ശഭാസ്ത്രവല്ക്കരണത്തനിനുലാം  ഉല്പഭാദനവല്ക്കരണത്തനിനുലാം
പ്രകയഭാജെനലപടുത്തുന്നതച്ച്  ആകലഭാചേനികക്കണതുലാം  ലചേകയണതുമഭായ  കേഭാരവമഭാണച്ച്.
അകതപറനി  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ആകലഭാചേനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ലറയ്ഡ്കകേഭാകപഭാലള്ള
സഭാപനങ്ങളുണച്ച്.  നല  കേഭാര്ഷനികേയനങ്ങള   ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.  കൂടഭാലത അങ്ങച്ച് പറഞ്ഞ എലഭാ കേഭാരവങ്ങളുലാം ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച്:  സര്,  നമ്മുലട  നഭാടനില്  ലഎ.ടനി.ലഎ.  പഭാസഭായ
നനിരവധനികപര്  ലതഭാഴനിലകനസഷകേരഭായനി  അലയുകമ്പഭാള  ധഭാരഭാളലാം  ലതഭാഴനില്
സലാംരലാംഭകേര് വനിദഗ്ദ്ധ ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള തനിരഞ്ഞച്ച് നടക്കുകേയഭാണച്ച്.   ഇവര് തമ്മേനില്
കേണമുട്ടുനമനില.  നമ്മുലട  നഭാടനിലലാം  മറുനഭാടുകേളനിലലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  വവവസഭായ
സലാംരലാംഭങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്  പഠനിക്കുകേയുലാം  അവയഭാവശവമഭായ  വനിദഗ്ദ്ധ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള
സലാംഭഭാവന  ലചേയഭാന  സഭാധനിക്കുന്ന  തരത്തനിലള്ള  കട്രേഡുകേള  ആരലാംഭനിക്കുകേ
ലയന്നതഭാണച്ച്  പ്രധഭാനലാം.   കേഭാലഹരണലപട  കട്രേഡുകേള  മഭാറനി   കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ
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പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള   തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനലവന്നച്ച്  അങ്ങയുലട
ഉത്തരത്തനിലല  'എ'  പനിരനിവനില്  പറയുനണച്ച്.   എന്നഭാല്  ചേനില  കട്രേഡുകേളനില്
തുടര്നള്ള  പഠനലാം  കവണനിവരുലാം.  ലഎ.ടനി.ലഎ.  പഭാസഭായനി  വരുന്ന  കുടനികേളക്കച്ച്
പ്രകതവകേ  സലാംവരണലാം  നല്കേനി   തുടര്ന്നച്ച്  പഠനിപനികക്കണതഭായനി  വരുലാം.   എലന്റെ
മണ്ഡലത്തനില് അരൂരനിലല ലകേല്കട്രേഭാണനില് ലകേല്ട്രേഭാകേച്ച് എന്ന ഒരു സഭാപനമുണച്ച്.
അവനിലടയുള്ള  'ടൂള ആന്റെച്ച്  കഡ കമക്കനിലാംഗച്ച്'  കകേഭാഴച്ച്  പഠനിചച്ച്  പുറത്തുവരുന്ന മുഴുവന
കപര്ക്കുലാം  കപസച്ച് ലമന്റെഭാണച്ച്.  അത്തരത്തനില്  സഭാപനങ്ങളക്കനുകയഭാജെവമഭായ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  സലാംഭഭാവന  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  സഭാപനങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്  പഠനിചച്ച്
അതനിനഭാവശവമഭായ കട്രേഡുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   ജെനി  .   സധഭാകേരന: സര്, ബഹുമഭാനലപട 4 ലമമ്പര്മഭാരുലട കചേഭാദവങ്ങളനിലലാം
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഉത്തരത്തനിലലാം  കേഭാലത്തനിനനുസൃതമഭായ  കകേഭാഴ്സുകേള
ലകേഭാണവരുന്നതനിനഭാണച്ച്  ഉഇൗന്നല്  നല്കുന്നതച്ച്.  ലകേല്കട്രേഭാണനിലന്റെ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കച്ച്
പ്രഭാധഭാനവലാം നല്കുന്ന കേഭാരവലാം ഗവണ്ലമന്റെച്ച് പരനിഗണനിക്കുലാം.  നമ്മുലട ഇകപഭാഴലത്ത
വവവസനിതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനിടഭാണച്ച് ലഎ.ടനി.ലഎ.,  കപഭാളനിലടകനികേച്ച് എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
പഠനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച്  ലതഭാഴനിലനിലഭായ്മ  ഉണഭാകുന്നതച്ച്.   എഞനിനതീയര്മഭാകരക്കഭാള
കൂടുതലഭായനി  തഭാഴ്ന്നതലങ്ങളനില്  പ്രകയഭാജെനലപടുകത്തണതച്ച്  ലഎ.ടനി.ലഎ.,
കപഭാളനിലടകനികേച്ച്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  പഠനിച  ആളുകേലളയഭാണച്ച്.   അതനിലനലഭാലാം
പ്രഭാധഭാനവലാം നല്കുന്ന പുതനിയ സമതീപനമഭാണച്ച് ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റെനിനുലാം വകുപനിനുമുള്ളതച്ച്.

ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന: സര്,  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേവനിദവയുലട
പുതനിയ  സഭാധവതകേള  സസതീകേരനികക്കണതച്ച്  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനിലല  നനിലവനിലള്ള
കകേഭാഴ്സുകേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനച്ച്  അനനിവഭാരവമഭാണച്ച്.  അതനിനഭാവശവമഭായ
ഉപകേരണങ്ങളുലാം യനസഭാമഗനികേളുലാം പര്കചസച്ച് ലചേയഭാന വകുപച്ച് മുനകേലയടുക്കുകേയുലാം
വഭാങ്ങനി  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണച്ച്.  എന്നഭാല്  ആ  ഉപകേരണങ്ങള
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് ആവശവമഭായ പരനിശതീലനലാം ഇനസ്ട്രേക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച് നല്കേഭാകനഭാ
തുടര് സര്വതീസച്ച് ലഭവമഭാക്കഭാകനഭാ ശദനിക്കുന്നനില.  എലന്റെ മണ്ഡലത്തനിലല കുഴല്മന്ദലാം
ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനില് 'ഫനിറര്' കകേഭാഴനിനുകവണനി 2012-ല് 'കേമ്പറ്റ്യൂടകറസ്ഡച്ച് നറ്റ്യൂലമറനികേച്ച്
കേണ്കട്രേഭാള  ലമഷതീന'  വങ്ങനിച.  അവനിലട  മഭാത്രമല,  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനച്ച്  രൂപ
ലചേലവഴനിചച്ച്  കകേരളത്തനിലല വനിവനിധ ലഎ.ടനി.ലഎ.കേളനില് വഭാങ്ങനിച.  അതച്ച്  പനിന്നതീടച്ച്
ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  പരനിശതീലനലാം  ഇനസ്ട്രേക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച്
നല്കുന്നതനികനഭാ  സര്വതീസനിലാംഗനികനഭാ  ഇതച്ച്  വനിതരണലാം  ലചേയ്ത  കേമ്പനനി  പനിന്നതീടച്ച്
തയഭാറഭായനിടനില.   ഇത്തരലാം  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്
മുനകേലയടുക്കുകമഭാ;  സമയബന്ധനിതമഭായനി ഇത്തരലാം ആധുനനികേ യകനഭാപകേരണങ്ങള
പരനിശതീലനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .   ജെനി  .   സധഭാകേരന: സര്,  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  ചൂണനിക്കഭാണനിച  പ്രശ്നലാം
ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  ഉള്ളതഭാണച്ച്.  നമ്മുലട  ലകേടുകേഭാരവസതയുലടയുലാം
അലലാംഭഭാവത്തനിലന്റെയുലാം  ഭഭാഗമഭായനിടഭാണച്ച്   വഭാങ്ങനിയ  ഉപകേരണങ്ങള  ഫലപ്രദമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനിനച്ച് പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാനഭാണച്ച്  'കകേരള അക്കഭാദമനി
കഫഭാര്  സനില് എക്സൈലനസച്ച്'  സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.   ആ സഭാപനലാംവഴനി  ഇതനിലനലഭാലാം
പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാന കേഴനിയുലാം.

ശതീ  .   ലഎ  .   ബനി  .   സതതീഷച്ച്: സര്, സലാംസഭാനലത്ത ലഎ.ടനി.ലഎ.കേളനില് 70,000-
കത്തഭാളലാം വനിദവഭാര്തനികേളഭാണച്ച് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം പഠനലാം കേഴനിഞ്ഞച്ച് പുറത്തനിറങ്ങുന്നതച്ച്.
അവര്ക്കച്ച്  പുതനിയ  കേഭാലലത്ത  ലതഭാഴനില്  പഠന സഭാധവതകേള  പരനിചേയലപടുത്തുന്ന
തരത്തനില് 'കഗഡനസച്ച് ലസന്റെറുകേള' ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   ജെനി  .   സധഭാകേരന: സര്, കഗഡനസച്ച്  ലസന്റെറുകേലളപറനി  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.   'കകേരള  അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്  സനില്  എക്സൈലനസച്ച്'  എന്ന
സഭാപനത്തനിലന്റെ  കസവനലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  എലഭാ  അസലാംബനി  മണ്ഡലങ്ങളനിലലാം
പ്രകയഭാജെനലപടുത്തഭാന കേത്തുകേള ലഭവമഭാക്കുനണച്ച്.  അതനികന്മേല് തുടര്നടപടനികേള
കൂടനി സസതീകേരനിക്കണലാം.

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവ്  (ശതീ  .    രകമശച്ച്  ലചേന്നനിത്തല):  സര്,  യു.പനി.എ.
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  സഭാലാം  പനികട്രേഭാഡ ലചേയര്മഭാനഭായനി  സനില്
ലഡവലപ്ലമന്റെനിനച്ച്  ഒരു  കേമ്മേതീഷലന  വയ്ക്കുകേയുലാം  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലള്ള
റനികപഭാര്ടച്ച്  എലഭാ  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുലാം  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്തനിരുന.  അതനിനച്ച്
കകേന്ദ്രസഹഭായവമുണച്ച്.  കൂടുതല് സനില് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ഉണഭാക്കുകേലയനള്ളതഭാണച്ച്
അതനിലന്റെ  ഉകദ്ദേശലാം.  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംസഭാനലത്ത
കപഭാളനിലടകനിക്കുകേള,  ഐ.റനി.ഐ.കേള  തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  കൂടുതല്
സഭാകങതനികേ  മനികേവണഭാക്കഭാനുലാം  ലതഭാഴനില്  അവസരങ്ങളകൂടനി  കേണക്കനിലലടുത്തു
ലകേഭാണച്ച്  കൂടുതല്  കകേഭാഴ് സകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാനുമഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  അതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലള്ള  നടപടനികേള സലാംസഭാനത്തച്ച്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച്  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    ജെനി  .    സധഭാകേരന:  സര്,  അങ്ങയുലട  ഉപകചേഭാദവലാം  ഒരു  ലമയനിന
കചേഭാദവമഭായതുലകേഭാണച്ച്  എലഭാ  കേഭാരവങ്ങളക്കുലാം  കനഭാടതീസനിലഭാലത  മറുപടനി  പറയഭാന
കേഴനിയനില. എങനിലലാം അങ്ങച്ച് പറഞ്ഞ കേമ്മേനിറനി പ്രസനിദമഭാലയഭാരു കേമ്മേനിറനിയഭാണച്ച്. അതച്ച്
കകേരളത്തനില്  ചേര്ച  ലചേയലപടതഭാണച്ച്.  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണച്ച്  കകേരള
അക്കഭാദമനി കഫഭാര് സനില് എക്സൈലനസച്ച് സഭാപനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്. അലതഭാരു പ്രധഭാനലപട
സഭാപനമഭാണച്ച്.  പനിന്നതീടച്ച്  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കഭാനുലാം ശഭാസ്ത്രസഭാകങതനികേ വനിദവകേള
ലകേഭാണവരഭാനുമുള്ള  എലഭാ  നടപടനികേളുലാം  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിട്ടുലാം  അലഭാലതയുലാം
ഗവണ്ലമന്റെച്ച് സസതീകേരനിചവരുന. കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമനലാം പലതുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 
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ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  സര്,  2006  വലര   സലാംസഭാനത്തച്ച്  ആലകേ
33  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ഐ.റനി.ഐ.-കേളഭാണച്ച്  ഉണഭായനിരുന്നതച്ച്.  എന്നഭാല്  2006  മുതല്
2011  വലരയുള്ള  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തഭാണച്ച്  പുതനിയ
ഐ.റനി.ഐ.-കേള  തുടങ്ങുന്ന  കേഭാരവത്തനില്  വനിപവകേരമഭായ  മഭാറലാം
കകേരളത്തനിലണഭായതച്ച്. പുതനിയ ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  46 ഐ.റനി.ഐ.-കേള  സലാംസഭാനത്തച്ച്
ആരലാംഭനിച.  അങ്ങലന  ലമഭാത്തലാം  79  ഐ.റനി.ഐ.-കേളഭായനി.   ജെതീവനക്കഭാരുലട
അപരവഭാപ്തത  സലാംസഭാനലത്ത  ഐ.റനി.ഐ.-കേളനില്  ഇന്നച്ച്  നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണച്ച്.
ഈ  വനിഷയലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ഇടലപടുകമഭാ?  ഇകപഭാഴുലാം
ഐ.റനി.ഐ.കേളനില്  പഴയകേഭാലലത്തകപഭാലലതലന്ന  അകപക്ഷകേള  നല്കുന്നതനിനച്ച്
കവണത്ര  സഇൗകേരവങ്ങളനില.  ഐ.റനി.ഐ.  പ്രകവശനത്തനിലന്റെ  കേഭാരവത്തനില്
ഓണ്കലന സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ? ഒരു കേഭാരവലാംകൂടനി കചേഭാദനിക്കലട. 

മനി  .    സതീക്കര് :  കനഭാ..കനഭാ.  അങ്ങലന  മൂന്നച്ച്  കചേഭാദവലാം  ഒരുമനിചച്ച്  കചേഭാദനിക്കഭാന
പഭാടനില. പതീസച്ച്. 

ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  സര്,    പുതനിയ ഏലതങനിലലാം  ലമഷനിനറനികേള
വന്നഭാല്  പഴയവ  മഭാറ്റുന്നതനികനഭാ  ഉള്ളവയച്ച്  ലമയനിന്റെനന സച്ച്  നടത്തുന്നതനികനഭാ
സര്ക്കഭാര്  ഐ.റനി.ഐ.കേളനില്  സഇൗകേരവങ്ങളനില.  ഇക്കഭാരവത്തനില്  വളലര
ഗഇൗരവതരമഭായ ഇടലപടല് സര്ക്കഭാര് നടത്തുകമഭാ? 

ശതീ  .    ജെനി  .    സധഭാകേരന :  സര്,  ഇക്കഭാരവത്തനില്  വളലര  ഗഇൗരവതരമഭായ
ഇടലപടലകേള  നടത്തനിവരനികേയഭാണച്ച്.  അതതീവ  പ്രഭാധഭാനവമുള്ള  സഭാകങതനികേ
കമഖേലയഭാണനിതച്ച്.  ഐ.റനി.ഐ.-കേലള  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കഭാന   ഇകപഭാള  240
കകേഭാടനി  രൂപ  നതീക്കനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഇനനിയുലാം   ഐ.റനി.ഐ.കേള
ലകേഭാണവകരണതഭായനിട്ടുണച്ച്.  ആവശവമഭായ  എലഭാ  നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിക്കുലാം.
ഐ.റനി.ഐ.  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനുലാം  കപഭാളനിലടകനികേച്ച്  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനുലാം  മുന്തനിയ
പ്രഭാധഭാനവലാം  ലകേഭാടുക്കണലമനള്ള  സഭാകങതനികേ  ഉപകദശലാം  കകേരളത്തനില്
നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  സര്,  കൃഷനി വകുപ്പുലാം ഐ.റനി.ഐ.യുലാം കൂടനികചര്ന്നച്ച്
അഗനികേളചര് സനില് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് ലസന്റെര്, കപഭാളനിഹഇൗസച്ച്, ലവര്ചേസല് ഫഭാമനിലാംഗച്ച്,
കഹ  ബനിഡച്ച്  വനിത്തുണഭാക്കല്,  കപ്രഭാസസനിലാംഗച്ച്  മുതലഭായ  യൂണനിറ്റുകേളനില്  ധഭാരഭാളലാം
ലതഭാഴനില് സഭാധവതയുണച്ച്.  കകേരളത്തനിലലാം  വനികദശത്തുമടക്കലാം ഇഇൗ കട്രേഡച്ച്  പഭാസഭായ
ആളുകേളക്കച്ച്  വലനിയ  ഡനിമഭാനണച്ച്.  അങ്ങലന  കൃഷനി  വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നലകേഭാണച്ച്
അഗനികേളചര് സനില് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് ലസന്റെര് തുടങ്ങഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .   ജെനി  .   സധഭാകേരന: സര്, തതീര്ചയഭായുലാം.  ആധുനനികേ കേഭാര്ഷനികേ സഭാകങതനികേ
വനിദവ പരതീക്ഷനിക്കുന്ന ഒരു കേര്ഷകേലനന്ന നനിലയനിലഭാണച്ച് അങ്ങച്ച് സലാംസഭാരനിചതച്ച്. ഇതച്ച്
ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ഗഇൗരവമഭായനി കേഭാണുലാം.  കൃഷനിയഭാണച്ച് ഏറവലാം പ്രധഭാനലാം.  നഭാലച്ച് സസനിര
വനികേസന പദതനികേളനില്  ഒന്നഭാമകത്തതച്ച് ഹരനിത കകേരളമഭാണച്ച്. ഇത്തരലാം പദതനികേള
പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം ഗവണ്ലമന്റെനിനച്ച് വളലരകയലറ സകന്തഭാഷമുണച്ച്.
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ശതീ  .    കജെഭാണ്  ലഫര്ണഭാണസച്ച്  : സര്,  2006-  ല്  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തഭാണച്ച്  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  മണ്ഡലത്തനില്ലപട  മരടനില്  ഒരു
ഐ.റനി.ഐ.  ആരലാംഭനിചതച്ച്.  ഇകപഭാള  മരടച്ച്  ഐ.റനി.ഐ.  വളലര  കമഭാശമഭായ
സനിതനിയനിലഭാണച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്.  അതച്ച് ലമചലപടുത്തഭാനുലാം പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള
ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം അങ്ങയുലട ഭഭാഗത്തുനനിനലാം നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    ജെനി  .    സധഭാകേരന :  സര്,  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങളുലട  കേഭാരവത്തനില്
വളലര പനികന്നഭാക്കലാം നനില്ക്കുന്ന നനിരവധനി ഐ.റനി.ഐ.-കേളുണച്ച്.  സമ്മേര്ദ്ദേങ്ങളുലടയുലാം
പ്രഭാകദശനികേഭാവശവങ്ങളുലടയുലാം അടനിസഭാനത്തനില് ഐ.റനി.ഐ.കേള സഭാപനിചതനിലന്റെ
അസന്തുലനിതഭാവസയുണച്ച്.  ചേനിലകപഭാള അങ്ങലന ഗവണ്ലമന്റെനിനച്ച് ഐ.റനി.ഐ.കേള
അനുവദനികക്കണനിവരുലാം.  സലമനില,  സസന്തലാം  ലകേടനിടമനില.  ഒരുപഭാടച്ച്  പ്രശ്നങ്ങളുണച്ച്.
ഇത്തരത്തനിലള്ള  എലഭാ  പ്രശ്നങ്ങളുലാം  പരനിഹരനിചച്ച്  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില്  എലഭാ  ഐ.റനി.ഐ.കേകളയുലാം  മുകന്നഭാക്കലാം  ലകേഭാണവരഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  അങ്ങച്ച് പറഞ്ഞ ഐ.റനി.ഐ.യുലാം അതനിനകേത്തച്ച്
വരുലാം.

ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  സര്,  നമ്മുലട  സമൂഹത്തനില്  യനങ്ങള
ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുകേയുലാം പുതനിയ ലടകകഭാളജെനി  വരനികേയുലാം ലചേയ്യുകമ്പഭാള,  വഭാങ്ങനി
സൂക്ഷനിക്കുന്ന  യനങ്ങള  കകേടഭായഭാല്  കകേരളത്തനില്  അതച്ച്  പണനിലചേയഭാനുള്ള
ആധുനനികേമഭായ അറനിവച്ച്  നമ്മുലട ഐ.റനി.ഐ.-കേളനില്  നനിന്നച്ച്  പഠനിചനിറങ്ങുന്നവര്ക്കച്ച്
കുറവഭാണച്ച്.  ഒരു  ഉദഭാഹരണലാം  പറഞ്ഞഭാല്  ലകേഭായച്ച്-ലമതനി  യനത്തനിനച്ച്  ലചേറനിയ
കകേടുവന്നഭാല്കപഭാലലാം   അതച്ച്  പൂര്വസനിതനിയനിലഭാക്കഭാന  വളലര  പ്രയഭാസമഭാണച്ച്.
ആധുനനികേ  കേഭാലത്തച്ച്  ആ  ലടകകഭാളജെനിയനില്   നമ്മുലട  ഐ.റനി.ഐ.  പഭാസഭായ
കുടനികേളക്കച്ച്  തുടര്  പരനിശതീലനലാം  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുലാം  ഐ.റനി.ഐ.യനില്
അവസഭാനലത്ത ആറുമഭാസക്കഭാലലമങനിലലാം ഇത്തരലാം സഭാപനങ്ങളുമഭായനി ബന്ധലപട
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  പരനിശതീലനലാം  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള   പഠന  സലാംവനിധഭാനലാം
സനിലബസനില്തലന്ന ഉളലപടുത്തനി നടപഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   ജെനി  .   സധഭാകേരന : സര്,  അതച്ച് പരനിഗണനിക്കഭാലാം. ഇവനിലട രണച്ച് പ്രശ്നമഭാണച്ച്
അങ്ങച്ച്  ഉന്നയനിചതച്ച്.  ഒന്നഭാമതഭായനി  സ്റ്റുഡന്റെച്ച്സനിനച്ച്  എഡറ്റ്യൂകക്കഷന  സമയത്തച്ച്
പ്രവൃത്തനി  പരനിചേയലാം  ലകേഭാടുക്കണലമന്നതഭാണച്ച്.  കകേരളത്തനില്  അതനില.  ഇകപഭാള
കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളനിലലാം  ഐ.റനി.ഐ.-കേളനിലലാം  പഠനിക്കുന്നവലര  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനലാം നടക്കുന്ന സലങ്ങളനില് ലകേഭാണകപഭായനി  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  പരനിശതീലനലാം
ലകേഭാടുക്കണലാം.  അകപഭാള  നമുക്കച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ  ലഭാഭവലാം  അവര്ക്കച്ച്  അക്കഭാദമനികേച്ച്
എക്സൈലനസലാം ഉണഭാകുലാം.  അങ്ങലനലയഭാരു കേഭാരവത്തനികലയച്ച് നമ്മേള ഇനനി കപഭാകേണലാം.
മലറഭാന്നച്ച്,  അങ്ങച്ച്  ലകേഭായച്ച്  യനത്തനിലന്റെ  കേഭാരവലാം  പറഞ.   അകഗഭാ  ലമഷനിനറനി
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  കജെഭാലനിലയന്തഭാണച്ച്;  അവര്  എന്തഭാണച്ച്  ഇങ്ങലന  ആയതച്ച്?
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അവലരലഭാലാം എഞനിനതീകയഴകല; കകേരളത്തനിലലലയഭാരു പ്രശ്നലാം ആരുലാം ലപ്രഭാഫഷണല്
കമനഡല  എനള്ളതഭാണച്ച്.  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെനിനച്ച്  ലപ്രഭാഫഷണല്  കമനഡുണച്ച്,
അതഭായതച്ച് ഒരു കേഭാരവലാം ലചേയ്തഭാല് ലചേകയണതുകപഭാലല ലചേയണലാം.  റഷവന വനിപവലാം
കേഴനിഞ്ഞച്ച് മഹഭാനഭായ വനിപവ നഭായകേന റഷവക്കഭാകരഭാടച്ച് പറഞ, you should have
the  Russian  Revolutionary  scene.  റഷവന  വനിപവത്തനിലന്റെ  കവകേഭാരനികേത
ലകേഭാണഭാണച്ച്.  പകക്ഷ  you should  have the  American  efficiency.  കേഭാരവങ്ങള
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  കൃതവത.  അതഭാണച്ച്  അകമരനിക്കന  എഫനിഷവനസനി.  അതനില,
അതുണഭാകേണലാം.  അതനിനുള്ള  ലട്രേയനിനനിലാംഗച്ച്  ഐ.റനി.ഐ.-കേളനിലലാം
കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളനിലലാം  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജുകേളനിലലാം  ലകേഭാണവരണലാം.
ഒരുപഭാടച്ച്  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജുകേള  ആരലാംഭനിചനിടച്ച്  കേഭാരവമനില.
ലപ്രഭാഫഷണലഭായനി  വളര്ത്തുകേയഭാണച്ച്  ലചേകയണതച്ച്.  അതനികലയച്ച്  ഞങ്ങള
വരനികേയഭാണച്ച്.  അതനിലന്റെ ചേര്ച നടക്കുകേയഭാണച്ച്.  അങ്ങയുലട കചേഭാദവവലാം അതനികലയച്ച്
വഴനിവയ്ക്കുലമന്നച്ച് ഞഭാന ആശനിക്കുന.

ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബ:  സര്,  നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വഭാടകേ  ലകേടനിടങ്ങളനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  നനിരവധനി  ഐ.റനി.ഐ.കേളുണച്ച്.  പല  വകുപ്പുകേളുലട  കേതീഴനിലലാം
ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായനി  കേനിടക്കുന്ന  ഭൂമനി  വനിട്ടുതരനികേയഭാലണങനില്  അവനിലട
ഐ.റനി.ഐ.കേളക്കച്ച്  സസന്തമഭായനി  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാവശവമഭായ  ഫണച്ച്
അനുവദനിക്കഭാന കേഴനിയുകമഭാ?

മനി  .    സതീക്കര്: ലസസനിഫനിക്കഭായ  കചേഭാദവങ്ങള,  പ്രഭാകദശനികേ  കചേഭാദവങ്ങള
മുതലഭായവ  ലപലടന്നച്ച്  ഉപകചേഭാദവങ്ങളഭായനി  കചേഭാദനിചഭാല്  വനിഷമമുണഭാകുലാം.
ഉപകചേഭാദവങ്ങള കചേഭാദനിക്കുകമ്പഭാള അലതഭാന്നച്ച് ശദനിക്കുന്നതച്ച് നന്നഭായനിരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    ജെനി  .    സധഭാകേരന:  സര്,  ഈ  ആവശവലാം  ഐ.റനി.ഐ.  വകുപനിലന
അറനിയനിക്കുന്ന മുറയച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

വനഭാതനിര്ത്തനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി
2 (*362) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :

ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജെതീവനുലാം  സസത്തനിനുലാം  ഭതീഷണനിയഭാകുന്ന  വനവജെതീവനി  ശലവലാം
ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വനഭാതനിര്ത്തനികേളനില്  മതനില്,
കജെവ/സഇൗകരഭാര്ജ്ജ  കവലനികേള,  കേനിടങ്ങുകേള  മുതലഭായവ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  വനഭാതനിര്ത്തനി  കവര്തനിരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജെണകേള  സഭാപനിചച്ച്  അതനിരുകേള  കൃതവമഭായനി  കവര്തനിരനിചച്ച്  മുഴുവന
വനപ്രകദശങ്ങളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ) നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  വനഭാതനിര്ത്തനികേളനില്  സനിരലാം  ജെണ  നനിര്മ്മേനിചഭാണച്ച്
സസകേഭാരവ  ഭൂമനിയനില്  നനിനലാം  കവര്തനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇത്തരത്തനില്  സഭാപനികക്കണ
ജെണകേളുലട  എണ്ണലാം,  ജെണ  സഭാപനികക്കണ  സലലാം  എന്നതീ  വനിവരങ്ങള
ലറയനിഞച്ച്/ഡനിവനിഷന  തലങ്ങളനില്  നനിര്ണ്ണയനിചച്ച്  ആയതച്ച്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. വനഭാതനിര്ത്തനി കവര്തനിരനിക്കുന്നതനിനഭായനി    2016-17
വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില്  53000-കത്തഭാളലാം  ജെണകേള  സഭാപനികക്കണതഭായനി
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

വനഭാതനിര്ത്തനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ജെണ  സഭാപനിചച്ച്  കവര്തനിരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി
അവകശഷനിക്കുന്ന ജെണ നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വര്ഷലാം തനിരനിചച്ച് സഭാപനികക്കണ ജെണകേളുലട
എണ്ണലാം  നനിശ്ചയനിചച്ച്  തുടര്  നടപടനി  സസതീകേരനിചവരുന.  വനഭാതനിര്ത്തനി
കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള സര്കവ കജെഭാലനികേളനിലല കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
120  വനലാം  വകുപ്പുകദവഭാഗസര്ക്കച്ച്  മൂനമഭാസലത്ത  സര്കവ  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി
ഇവരുലട കസവനലാം ഉപകയഭാഗനിചവരുനണച്ച്.  ഈ പ്രവ വൃത്തനിക്കഭാവശവമഭായ ഫണലാം
ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

ജെണ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി
ഡനിമഭാര്കക്കഷന  ഓഫച്ച്  കഫഭാറസച്ച്  ബഇൗണറതീസച്ച്  എന്ന  പ്രകതവകേ  കമഭാഡറ്റ്യൂള
തയഭാറഭാക്കനി  സര്ക്കനിള,  ലഹഡച്ച്  കേസഭാര്കടഴച്ച്,  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  പ്രതനിമഭാസ
അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിവരുന. 

(സനി)  ജെണകേള  സഭാപനിചച്ച്  അതനിരുകേള  കവര്തനിരനിചച്ച്  വനപ്രകദശങ്ങള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച് കവണ നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന.

ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി: സര്, വനഭാതനിര്ത്തനി കൃതവമഭായുലാം നനിശ്ചയനിക്കലപടഭാത്തതു
ലകേഭാണച്ച്  വനഭാതനിര്ത്തനിയച്ച്  അടുത്തുള്ള  ലലകേവശഭൂമനിയുലാം  പടയഭൂമനിയുലമഭാലക്ക
ലലകേമഭാറലാം  ലചേയഭാനുലാം  കപഭാക്കുവരവച്ച്  ലചേയഭാനുലാം  ഭൂവടമകേള  വലനിയ
ബദനിമുടനുഭവനിക്കുനണച്ച്.  വനവമൃഗശലവലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  പ്രഭാകദശനികേ
കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചതുകപഭാലല  ഇഇൗ  തര്ക്കങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  വനലാം,
റവനറ്റ്യൂ,  പഞഭായത്തച്ച്  എന്നതീ  വകുപ്പുകദവഭാഗസന്മേഭാലരയുലാം  ജെനപ്രതനിനനിധനികേലളയുലാം
ഉളലപടുത്തനി  പ്രഭാകദശനികേ  കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചച്ച്
ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജു:  സര്,  കകേരളത്തനിലല  വനഭാതനിര്ത്തനി  16585  കേനികലഭാമതീറര്
ആണച്ച്.  ഇതനില്  പ്രകൃതവഭാലള്ള  വനഭാതനിര്ത്തനി  ഉളലപലട  13583  കേനികലഭാമതീറര്
നഭാളനിതുവലര  ജെണ  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  കവര്തനിരനിചച്ച്  സലാംരക്ഷനിചവരനികേയഭാണച്ച്.
ഇനനി  3002  കേനികലഭാമതീറര്  വനഭാതനിര്ത്തനി  അവകശഷനിക്കുന്നതഭായനിടഭാണച്ച്  2016
ഏപ്രനില്  മഭാസത്തനില്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇതച്ച്  സര്കവ  ലചേയ്തച്ച്  ജെണയനിടച്ച്
തനിരനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസതീകേരനിചവരുന്നതച്ച്.  റവനറ്റ്യൂ  വകുപനിലല
സര്കവയര്മഭാലരയഭായനിരുന  നമ്മേള  ഇതനിനുകവണനി  ആശയനിചനിരുന്നതച്ച്.
അവര്ക്കുമഭാത്രമഭായനി  ഇതച്ച്  ലചേയ്തച്ച്  തതീര്ക്കഭാന കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരവത്തനില്,  വനലാം
വകുപ്പുകദവഭാഗസര്ക്കുകൂടനി  കമഭാകഡണ് സര്കവ,  ഹയര് സര്കവ,  ലചേയനിന  സര്കവ
തുടങ്ങനിയവയനില് പരനിശതീലനലാം നല്കേനി  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് നല്കേനിലക്കഭാണച്ച് അവരുലട
കസവനലാം  കൂടനി  ഉപകയഭാഗനിചവരുന.   ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  ചൂണനിക്കഭാണനിചതു
കപഭാലല  അതനിര്ത്തനി  ജെണയനിടച്ച്  തനിരനിചകേഴനിഞ്ഞഭാല്   ഇനള്ള  പ്രശ്നങ്ങളക്കച്ച്
പരനിഹഭാരമഭാകുലാം.  എന്നഭാല്  ചേനില  പ്രകദശങ്ങളനില്  തര്ക്കങ്ങള  നനിലവനിലണച്ച്.
ജെണയനിടുന്നതനില്  വരുന്ന  കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാലത  ജെണയനിടുന്നതനിനുകവണനി  വനലാം
വകുപച്ച്  ഉകദവഭാഗസര്  ലചേല്ലുകമ്പഭാള  അവനിലട  കേകയറക്കഭാരുമഭായുലാം  ലലകേവശലാം
വചനിരനിക്കുന്നവരുമഭായുലാം തര്ക്കങ്ങളുമുണഭാകുനണച്ച്.  അതുലകേഭാണച്ച് ആ കമഖേലയനിലല
സര്കവ  പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല്  മഭാത്രകമ  അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണ്ണയനിക്കഭാന  കേഴനിയുകേയുള.
ഇകപഭാള  ജെനജെഭാഗതഭാ  സമനിതനികേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   അതനിര്ത്തനി
നനിര്ണ്ണയവമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് ജെണയനിടുന്നതനില് തര്ക്കങ്ങളുലണങനില് ജെനജെഭാഗതഭാ
സമനിതനികേളക്കച്ച് ഇടലപടച്ച് പ്രശ്നത്തനിനച്ച് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാന കേഴനിയുന്നതഭാണച്ച്.  

ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി: സര്, എലന്റെ മണ്ഡലത്തനിലല മലകയഭാര കമഖേലകേളഭായ
അതനിരപനിള്ളനി,  കകേഭാടകശ്ശേരനി,  പരനിയഭാരലാം,  ലകേഭാടകേര പഞഭായത്തുകേളനില്
വനവജെതീവനികേളുലട  ആക്രമണലാം  വര്ദനിചവരനികേയഭാണച്ച്.   ഇതച്ച്  ജെതീവനുലാം  സസത്തനിനുലാം
നഭാശമുണഭാക്കുന.  കൃഷനി  വവഭാപകേമഭായനി  നശനിപനിക്കുന്ന  അവസയുമുണച്ച്.
പ്രതനികരഭാധത്തനിനുകവണനി  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള  സഇൗകരഭാര്ജ്ജ  കവലനികേള  പലതുലാം
തകേരഭാറനിലഭാണച്ച്.   സഇൗകരഭാര്ജ്ജ  കവലനികേള  കപ്രഭാപറഭായനി  ലമയനിന്റെനനസച്ച്
ലചേയഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനമനില.  കേനിടങ്ങുകേള  പലതുലാം  നനികേനകപഭായനി.  അങ്ങച്ച്  ആ
പ്രകദശലാം സന്ദര്ശനിചച്ച് അവനിടലത്ത ദുരനിതങ്ങലളലഭാലാം കനരനിട്ടു മനസനിലഭാക്കനിയതഭാണച്ച്.
കേഭാടഭാനക്കൂടലത്ത ഓടനിചച്ച്  കേഭാടനികലയച്ച്  വനിടുന്നതനിനുകവണനി റഭാപനിഡച്ച്  ലറകസഭാണ്സച്ച്
ടതീമനിലന  ചേഭാലക്കുടനി  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  അനുവദനിക്കഭാലമന്നച്ച്  പറയുകേയുണഭായനി.
അതുകപഭാലല  പുറകമ്പഭാക്കുകേളനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന  ആളുകേളക്കച്ച്  കൃഷനിനഭാശകമഭാ
വതീടുനഭാശകമഭാ  വന്നഭാല്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ലകേഭാടുക്കഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇന്നനില.
മലക്കപഭാറ  കതഭാടലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലയങ്ങളനില്  ആനകേളുലട  ആക്രമണലാം
വര്ദനിചവരനികേയഭാണച്ച്.   ഇതനിനഭാവശവമഭായ  പ്രതനികരഭാധ  നടപടനികേളുണഭാകേണലാം.
നഷ്ടപരനിഹഭാര സലാംഖേവ ഉടന ലകേഭാടുക്കഭാനുലാം അതച്ച് വര്ദനിപനിക്കഭാനുമുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനികക്കണതുണച്ച്. മലറഭാരു കേഭാരവലാം,  വനകമഖേലയനില് ഇത്തരലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ജെഭാഗതകയഭാടുകൂടനി നടക്കഭാന സതഭാരവമഭായ ഒരു കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച്;  കസഭാഷവല് ഓഡനിറച്ച്
സമ്പ്രദഭായകത്തഭാടുകൂടനി നടപഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജു:  സര്,  വനവജെതീവനി  ആക്രമണലാം  മൂലമുള്ള  കൃഷനിനഭാശലാം
കനരനിടുന്നതനിനച്ച്  പലവനിധത്തനിലള്ള  പ്രതനികരഭാധ  മഭാര്ഗങ്ങളഭാണച്ച്  ഇകപഭാള
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  സഇൗകരഭാര്ജ്ജ  കേമ്പനികവലനിയുലട  സലാംരക്ഷണവമഭായനി
ബന്ധലപടഭാണച്ച്  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  കചേഭാദവലാം  ഉന്നയനിചതച്ച്.  സഇൗകരഭാര്ജ്ജ
കേമ്പനികവലനി നനിര്മ്മേനിചകേഴനിഞ്ഞഭാല് മതനിയഭായ സലാംരക്ഷണമനിലഭാത്തതുലകേഭാണച്ച് അതച്ച്
defunct  ആയനി കപഭാകുന്ന സനിതനിയുണച്ച്.   അതനിനുള്ള പരനിഹഭാരലമന്ന നനിലയനില്
ജെനങ്ങളുലട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  ജെനജെഭാഗതഭാ  സമനിതനിയനില്  തലന്നയുള്ള
ആളുകേളക്കച്ച്  അവരവരുലട  കമഖേലയനില്   സഇൗകരഭാര്ജ്ജ  കവലനി
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപട  ചുമതല  കൂടനി  ലകേഭാടുക്കുകേയഭാണച്ച്.   അവര്ക്കച്ച്
അതനിനുവരുന്ന  ലചേലവച്ച്  വഹനിക്കഭാനുള്ള  ലപ്രഭാവനിഷന  കൂടനി  ഇതനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആ  നനിലയനില്  സഇൗകരഭാര്ജ്ജ  കവലനി  ബഹുജെന
പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  കേഴനിയുലാം.    സലാംസഭാനത്തച്ച്
വനഭാതനിര്ത്തനിയനില്  1500  കേനികലഭാമതീറര് സഇൗകരഭാര്ജ്ജ  കവലനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
ആനലയ  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആനപ്രതനികരഭാധ  കേനിടങ്ങച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
സലാംവനിധഭാനമുണച്ച്. അതച്ച് സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ   584.62 കേനികലഭാമതീറര് നതീളത്തനില്
ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.   ആന  വനിചേഭാരനിചഭാലലാം  തകേര്ക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത  തരത്തനിലഭാണച്ച്
ആനപ്രതനികരഭാധ മതനില് 34 കേനികലഭാമതീറര് ദൂരത്തനില് ഇതുവലര ലചേയ്തുതതീര്ത്തനിട്ടുള്ളതച്ച്.
ശതീ.  സണ്ണനി  കജെഭാസഫനിലന്റെ  മണ്ഡലത്തനില്  അതച്ച്  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്,  വളലര
ഫലപ്രദമഭാലണന്നഭാണച്ച്  ജെനപ്രതനിനനിധനികേള  അഭനിപ്രഭായലപടനിട്ടുള്ളതച്ച്.  പ്രശ്നക്കഭാരഭായ
ആനകേലള  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശവമഭായനിട്ടുള്ള  കറഡനികയഭാ  കകേഭാളറുകേള
വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിചവരുനണച്ച്.  വനവമൃഗങ്ങള  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖേലയനികലയച്ച്   ഇറങ്ങുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  മുന്നറനിയനിപച്ച്
നല്കുന്നതനിനഭായനി  എസച്ച്.എലാം.എസച്ച്.  അലലര്ടച്ച്  സനിസലാം  വയനഭാടച്ച്,  മൂന്നഭാര്
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിയതനിനച്ച്  ഫലലാം
കേഭാണുനണച്ച്.  ബഭാക്കനിയുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനില്  കൂടനി  അതച്ച്  വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനി
നഭാവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഇഇൗ പ്രവ   വൃത്തനികേളുലട  കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച്
ഉളലപലടയുള്ള  കജെഭാലനികേളഭാണച്ച്  ജെനജെഭാഗതഭാ  സമനിതനിക്കച്ച്  ലകേഭാടുക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.   2014-ലഭാണച്ച് ഏറവലാം അവസഭാനമഭായനി നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേയനില്
വര്ദനവച്ച്  വരുത്തനിയനിട്ടുളളതച്ച്.   നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തനിലന്റെ  കതഭാതച്ച്   വര്ദനിപനിക്കഭാന
ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ആകലഭാചേനിക്കുനണച്ച്.    വനവജെതീവനി  ആക്രമണലാംമൂലലാം  ഒരഭാള
മരണലപടഭാല്  ഏതഭാനുലാം  ദനിവസങ്ങളക്കുളളനില്  തലന്ന  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
എത്തനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങള വരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 
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ശതീ  .    ലകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന:  സര്,  തനിരുവനന്തപുരലാം ജെനിലയനില് ഏറവലാം
കൂടുതല് വനമുള്ള ഒരു മണ്ഡലമഭാണച്ച്  അരുവനിക്കര.   അവനിലട  വനിതുര,  ആരവനഭാടച്ച്,
കുറനിചല്,  ലതഭാളനികക്കഭാടച്ച്  പഞഭായത്തുകേളനിലലഭാലക്ക  കേടുത്ത വനവജെതീവനിശലവമഭാണച്ച്.
ടൂറനിസ്റ്റുകേള ഏറവലാം കൂടുതല് വരുന്ന കേലഭാര് കമഖേലയനിലലാം തനിരുവനന്തപുരലാം ലപഭാന്മുടനി
കറഭാഡനിലലാം  ആനകേള വരുന്ന അവസയഭാണുള്ളതച്ച്.  ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് അങ്ങച്ച്
ജെനപ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  മതീറനിലാംഗച്ച്  നടത്തുകേയുലാം  ജെനകേതീയ  സമനിതനികേളുലാം
ആര്.ആര്.ടനി.-കേളുലാം  ശക്തനിലപടുത്തുലമനലാം  പറഞ്ഞനിരുന.  സഇൗകരഭാര്ജ്ജ
കവലനിലയഭാലക്ക  മറനികേടക്കഭാനുള്ള  ബദനി  ഇകപഭാള  ആനകേളക്കുണച്ച്.
ആനക്കനിടങ്ങഭാണച്ച്  അതനില്  പ്രധഭാനലപടതച്ച്,  അങ്ങയുലട  മണ്ഡലത്തനിലമുള്ളതഭാണച്ച്.
അടനിയന്തരമഭായനി  ആനക്കനിടങ്ങുകേള  ഉണഭാക്കുലമന്നഭാണച്ച്  അങ്ങച്ച്  പറഞ്ഞതച്ച്.
ഇകപഭാള  ഞഭാന  മനസനിലഭാക്കുന്നതച്ച്  ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേറഭായതുലകേഭാണച്ച്
ആനക്കനിടങ്ങനിനുള്ള ഫണലാം   കേനിഫ്ബനിയനികലയച്ച്  കപഭായനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്  എന്നഭാണച്ച്.
ഫണച്ച്  കേനിഫ്ബനിയനികലയച്ച്  കപഭായഭാല്  രണച്ച്  തലമുറ  കേഴനിഞ്ഞഭാലലാം   ഇഇൗ  കേനിടങ്ങച്ച്
വരുകമഭാലയനള്ള  കപടനി  എനനിക്കുണച്ച്.   അതുലകേഭാണച്ച്  കേനിഫ്ബനി  കപ്രഭാജെക്ടുകേളുലട
ഒന്നഭാലാം  ഘടത്തനില്  തലന്ന  ആനക്കനിടങ്ങുകേള  സഭാപനിക്കഭാനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസലകേളക്കച്ച് പ്രഭാമുഖേവലാം നല്കേനി പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജു:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്ക്കച്ച്  കേനിഫ്ബനി  സലാംബന്ധനിച
ആശങ  ഇതുവലര  മഭാറനിയനിടനില.   കേഴനിഞ്ഞ  മൂനനഭാല  ദനിവസമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയ്തച്ച്
അതനിലന സലാംബന്ധനിചള്ള വവക്തമഭായ ധഭാരണ എലഭാവര്ക്കുമുണഭായനിട്ടുണച്ച്.  പകക്ഷ
ലമമ്പര്ക്കച്ച് അതനിലന്റെ സലാംശയലാം ഇതുവലര മഭാറനിയനിടനിലലനകതഭാനന.  ഏതഭായഭാലലാം
ഇതച്ച്  എക്സൈച്ച്ലപനസതീവഭായനിട്ടുള്ള  കേഭാരവമഭാലണന്നച്ച്  ലമമ്പര്ക്കച്ച്  തലന്ന  അറനിയഭാലാം.
അതനിനുകവണനി  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന  ആദവ  ബജെറനില്  തലന്ന
കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി 100 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തുകേയുലാം  25 കകേഭാടനി രൂപ
റനിലതീസച്ച്  ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്തു.    ഇഇൗ വര്ഷവലാം അടുത്ത വര്ഷവലാം  25  കകേഭാടനി  രൂപ
അനുവദനിച തരുലാം.  രണമൂന വര്ഷമഭായനിടഭാണച്ച്  100  കകേഭാടനി രൂപ നല്കുന്നതച്ച്. 25
കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഴനിചലകേഭാണച്ച്    കേനിടകങ്ങഭാ   ആനപ്രതനികരഭാധ  മതനികലഭാ
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് ആവശവമഭായ നടപടനികേള വളലര ഉഇൗര്ജ്ജനിതമഭായനി വനലാം വകുപച്ച്
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   അങ്ങയുലട മണ്ഡലലാം ഉളലപടുന്ന  തനിരുവനന്തപുരലാം ജെനിലയനില്
അങ്ങച്ച്  അടക്കമുള്ളവരുലട  സഭാന്നനിദവത്തനില്  എടുത്തനിട്ടുള്ള  തതീരുമഭാനങ്ങള
അടനിയന്തരമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    എസച്ച്  .    രഭാകജെന്ദ്രന:  സര്,  ഏറവലാം  കൂടുതല്  വനകമഖേലയുളളതച്ച്
കദവനികുളത്തഭാണച്ച്. അവനിലട ചേന്ദനത്തനില് നനിനലാം മറച്ച് വനിഭവങ്ങളനില് നനിനലാം ധഭാരഭാളലാം
വരുമഭാനലാം  ഗവണ്ലമന്റെനിനച്ച്  ലഭനിക്കുനണച്ച്.   ആനകേളുലട  ശലവലാം  കേഭാരണലാം
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ബഹുമഭാനലപട  ലലവദതതനി  വകുപ്പുമനനിക്കച്ച്  ഒരുമഭാസമഭായനി  ഉറക്കമനില.    വനലാം
വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  എങ്ങലനയഭാകണഭാ  കവഗത  കൂടനിയനിട്ടുളളതച്ച്
അതുകപഭാലല  ആനകേളുലട   കവഗതയുലാം  കൂടനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആനയുലട  ആക്രമണലാം
തടയുന്നതനിനുകവണനി പ്രകതവകേ സസഭാഡുലാം കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിക്കുകമ്പഭാള ഇന്നലത്ത
മഭാര്ക്കറച്ച്  കററച്ച്  അനുസരനിചച്ച്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  കനരനിടച്ച്  ലകേഭാടുക്കഭാനുളള  നടപടനിയുലാം
ബഹുമഭാനലപട  വകുപ്പുമനനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജു:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരഭാഴ്ചക്കഭാലമഭായനി  ഇടുക്കനി  ജെനിലയനില്
ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പറുലടയുലാം  ബഹുമഭാനലപട  ലലവദതതനി  വകുപ്പുമനനിയുലട
യുലമഭാലക്ക  മണ്ഡലലാം  ഉളലപട്ടുവരുന്ന  ലബയ്സണ്  വഭാലനി,  രഭാജെകുമഭാരനി  തുടങ്ങനിയ
പഞഭായത്തുകേളനില് ആറച്ച് കേഭാടഭാനകേള മനുഷവ ജെതീവനച്ച് ഭതീതനിയുണഭാക്കുന്ന തരത്തനില്
നനിലയുറപനിചനിരനിക്കുകേയഭാലണന്നച്ച്  ഇവര്   പറഞ്ഞതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ബന്ധലപട  വകുപച്ച്  ഉകദവഭാഗസലര  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇടുക്കനി  ജെനിലയനില്
കുമളനി കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച് ഒരു  ആര്.ആര്.ടനി.  ഗ്രൂപച്ച് കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
അതച്ച്  ലമചലപട  അലാംഗസലാംഖേവയുളള  ആര്.ആര്.ടനി.യഭാണച്ച്.  അവര്ക്കച്ച്
ആയുധമുളലപലടയുണച്ച്.  കുമളനിയനിലളള  ആര്.ആര്.ടനി.  കഫഭാഴച്ച്  ആന  നനില്ക്കുന്ന
കമഖേലയനികലയച്ച് ഉടന  എത്തനി ആനലയ കേഭാടനികലയച്ച് പറഞ്ഞയയ്ക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്   നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതുലകേഭാണച്ച്  ബഹുമഭാനലപട
ലമമ്പര്  ഉന്നയനിച  ആവശവത്തനിനച്ച്  അടനിയന്തരമഭായനി  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നതഭാണച്ച്.
വനവമൃഗങ്ങള  ഇറങ്ങനി  കൃഷനി  നശനിപനിചഭാല്  ആവശവമഭായ  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
നല്കുന്നതനിനച്ച് കൃഷനി വകുപനികലഭാ വനികലജെച്ച് ഓഫതീസനികലഭാ  അകപക്ഷ ലകേഭാടുകക്കണ
ആവശവമനില.  കനരനിടച്ച്  അവനിടലത്ത കറഞച്ച്  ഓഫതീസനില്   അകപക്ഷ ലകേഭാടുത്തഭാല്
മതനി.   ഉകദവഭാഗസര് വന്നച്ച്  കനഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം വനലാം വകുപച്ച്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളള
വര്ദനിപനിച തുകേയഭാണച്ച് ലകേഭാടുക്കുന്നതച്ച്.  കൃഷനി വകുപച്ച് ലകേഭാടുക്കുന്നകതഭാ അലലങനില്
പ്രകൃതനി  ദുരന്തവമഭായനി  ബന്ധലപട  നഷ്ടലാം  കേണക്കഭാക്കനി  ലകേഭാടുക്കുന്നകതഭാ  ആയ
തുകേകയക്കഭാളുലാം വര്ദനിച തുകേയഭാണച്ച് ലകേഭാടുക്കുന്നതച്ച്.  ചേനില ഡനിവനിഷനുകേളനില് ഫണച്ച്
തതീര്നകപഭാകുലാം.  അങ്ങലന  വരുകമ്പഭാഴഭാണച്ച്  അല്പലാം  തഭാമസമുണഭാകുന്നതച്ച്.  ഫണച്ച്
ഉളള കമഖേലകേളനില് നനിന്നച്ച് ഫണനിലഭാത്തനിടകത്തയച്ച് മഭാറനി  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. ഏലതങനിലലാം കമഖേലയനില്  ലപന്റെനിലാംഗച്ച് ഇഷറ്റ്യൂ ഉലണന്നച്ച്
പ്രകതവകേലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചഭാല്  വവക്തനിപരമഭായനി  ഇടലപടച്ച്   അടനിയന്തരമഭായനി
പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതഭാലണന്നച്ച് ലമമ്പര്ക്കച്ച് ഉറപച്ച് നല്കുകേയഭാണച്ച്.

ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശച്ച്:  സര്,  എലന്റെ  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലലാം  മലകയഭാര
കമഖേലയനിലഭാണച്ച്.  മലകയഭാര കമഖേലയനില്  വനവജെതീവനികേളുലട ആക്രമണലാം ഇകപഭാള
വലനിയ  കതഭാതനില്  ഉണഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   പലയനിടങ്ങളനിലലാം  ആന
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വനത്തനില് നനിന്നച്ച് ഇറങ്ങനി  ജെനവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയച്ച് എത്തുകേയഭാണച്ച്.  കഫഭാറസച്ച്
ഉകദവഭാഗസലര  വനിളനിചപറഞ്ഞഭാല്  ഇവരഭാരുലാം  തനിരനിഞകനഭാക്കഭാറനില.  ഞഭാന
കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസലാം  മലയഭാലപ്പുഴ  പഞഭായത്തനില്  ലചേന്നകപഭാള  അവനിലടയുളള
ആളുകേള ഇക്കഭാരവലാം  എകന്നഭാടച്ച്  പറഞ.  ഞഭാന അവനിലടവചതലന്ന ഡനി.എഫച്ച്.ഒ.-
ലയ  വനിളനിചകപഭാള ആളനിലന വനിടഭാലമന്നച്ച് പറഞ. പകക്ഷ, റഭാന്നനി ഡനി.എഫച്ച്.ഒ.-ലയ
വനിളനിചഭാല്  പറയുന്നതച്ച്  ഇവനിലട  അങ്ങലനയുളള  ഏര്പഭാടനിലലന്നഭാണച്ച്.
വനഭാതനിര്ത്തനികേള  സലാംരക്ഷനിചച്ച്,  ആനകേള  ഇപ്പുറകത്തയച്ച്  വരഭാതനിരനിക്കത്തക്ക
വനിധത്തനില്  വനമതനിലകേള  ഉണഭാക്കുനലണന്നച്ച്  പറഞ്ഞതച്ച്  നല  കേഭാരവമഭാണച്ച്.
ഇത്തരലാം  പ്രകദശങ്ങള  ലതരലഞ്ഞടുത്തുലകേഭാണച്ച്  വനമതനിലകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനികനഭാലടഭാപലാം  കകേഭാന്നനി  കപഭാലളള  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കഭാന കവണ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജു:  സര്,  കകേഭാന്നനി  ഉളലപലട  കകേരളത്തനില്  ഇതുകപഭാലളള
വനഭാതനിര്ത്തനി  പങ്കുവയ്ക്കുന്ന  എലഭാ  കമഖേലകേളനിലലാം  ഓകരഭാ  പ്രകദശത്തനിലന്റെ
പ്രകതവകേതയനുസരനിചച്ച്  ലചേയ്യുന്നതഭാണച്ച്.  ചേനിലയനിടത്തച്ച്  കേനിടങ്ങഭായനിരനിക്കുലാം
പ്രഭാകയഭാഗനികേലാം.  ലതഭാഴനിലറപച്ച്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള ഉപകയഭാഗനിചലകേഭാണച്ച് കേനിടങ്ങുകേള
കുഴനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാലാം.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലാംകൂടനി  ബന്ധലപടഭാല്  അക്കഭാരവത്തനില്  വളലരയധനികേലാം  മുകന്നഭാടച്ച്
കപഭാകേഭാന കേഴനിയുലാം.  സഇൗകരഭാര്ജ്ജ കവലനി എലഭായനിടത്തുലാം പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.  ഇനനി
അവകശഷനിക്കുന്നനിടത്തച്ച് അടനിയന്തരമഭായനി സഇൗകരഭാര്ജ്ജ കവലനി ലകേടഭാന   നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുലാം.  അങ്ങയുലട  മണ്ഡലത്തനില്  വനവമൃഗങ്ങളുലട  ശലവലാം  കൂടഭാനുളള
സഭാധവതയുണച്ച്.   കേഭാരണലാം,  വനകത്തഭാടച്ച്  കചേര്നകേനിടക്കുന്ന  പഞഭായത്തുകേള
കൂടുതലളള മണ്ഡലമഭാണച്ച് കകേഭാന്നനി.  അതുമഭാത്രമല,  അങ്ങച്ച് തലന്ന മുനലലകേ എടുത്തച്ച്
ആന പരനിപഭാലന കകേന്ദ്രലാം അവനിലട സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതുകപഭാലലതലന്ന കുടവഞനി
കപഭാലളള ടൂറനിസച്ച് സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. അലതലഭാലാം ലകേഭാണച്ച് ടൂറനിസ്റ്റുകേള
മഭാത്രമല  വനവജെതീവനികേളുലാം   അവനികടയച്ച്  ആകേര്ഷനിക്കലപടുന  എനളളതച്ച്
വസ്തുതയഭാണച്ച്.   കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങളനില് ആനയുലട ശലവമഭാണച്ച്  കകേരളത്തനിലല  കേര്ഷകേര്
ഇന്നച്ച് കനരനിടുന്ന ഏറവലാം വലനിയ വനിഷയലാം.  മറച്ച്  മൃഗങ്ങളുലട ശലവലാം അതനികനക്കഭാള
കുറവഭാണച്ച്.  കേഭാടഭാനകേലള  കൂടഭാലത  കേഭാട്ടുപന്നനി,  മഭാനുകേള,  കുരങ്ങച്ച്,  കേടുവ
എന്നനിവമൂലമുള്ള   പ്രശ്നങ്ങളുലാം  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയ്യുനണച്ച്.  കകേരളത്തനിലല  വനങ്ങളനില്
വനവജെതീവനികേളുലട എണ്ണലാം  മുനവര്ഷങ്ങലള അകപക്ഷനിചച്ച്  വര്ദനിചവരുന്നതഭായഭാണച്ച്
കേഭാണുന്നതച്ച്. ഏറവലാം ഒടുവനിലലത്ത  കേണക്കച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  6177 കേഭാടഭാനകേളുലാം, 48034
കേഭാട്ടുപന്നനികേളുലാം, 136 കേടുവകേളുലാം 43000 മഭാനുകേളുലാം, 50000-നച്ച് പുറത്തച്ച് കുരങ്ങുകേളുലാം
കകേരളത്തനിലല  വനത്തനിനകേത്തച്ച്  ഉലണന്നഭാണച്ച്  കേരുതുന്നതച്ച്.  കുരങ്ങനിലന്റെയുലാം
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പന്നനിയുലടയുലാം എണ്ണലാം ഇനനിയുലാം വര്ദനിചനിട്ടുണഭാകുലാം. ഇതച്ച് മൂന്നച്ച് വര്ഷലാം മുമ്പച്ച് എടുത്ത
കേണക്കഭാണച്ച്.  വനത്തനിനുളളനില്  ഭക്ഷണസഭാധനങ്ങളുലടയുലാം  ലവളളത്തനിലന്റെയുലാം
ലഭവതക്കുറവച്ച് വന്ന സഭാഹചേരവത്തനില് അവലയലഭാലാം പുറകത്തഭാടച്ച് വരുന എനളളതച്ച്
ശരനിയഭാണച്ച്.   ബഹുജെന  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  അവലയ  തനിരനിചച്ച്  കേഭാടനികലയച്ച്
അയയ്ക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര്:  സര്,  വനവജെതീവനി  ആക്രമണലാം  വര്ദനിച
വരുന്നതുമൂലലാം  കേര്ഷകേര്  വലഭാത്ത  പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭാണച്ച്.   എലന്റെ  മണ്ഡലലാം
കകേഭാന്നനിയുലട  ഭഭാഗമഭാണച്ച്.  അവനിലടയുളള  ലകേഭാടുമണ്  പഞഭായത്തച്ച്  അടക്കമുളള
പഭാകന്റെഷന കമഖേലയനില് നനിരവധനി കേഭാട്ടുപന്നനികേള ലപറ്റുലപരുകേനി കേനിടക്കുകേയഭാണച്ച്.
വനവജെതീവനികേള  നഭാടനില്  ഇറങ്ങനി  കേര്ഷകേരുലട  കൃഷനി  നശനിപനിച
ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  വനവജെതീവനി  ആക്രമണലാംമൂലലാം  നഷ്ടമുണഭായഭാല്  നഷ്ട
പരനിഹഭാരത്തനിനുളള അകപക്ഷകേളനികന്മേല് സതഭാരവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ഓണ്ലലലന  സലാംവനിധഭാനലാം  പ്രകയഭാജെനലപടുത്തുകമഭാ  എനളളതഭാണച്ച്
വവക്തമഭാകക്കണതച്ച്.  അകതഭാലടഭാപലാം  ഒകര  കൃഷനി  ഭൂമനിയനില് ഒന്നനില്കൂടുതല് തവണ
വനവജെതീവനി ആക്രമണലാംമൂലലാം നഭാശനഷ്ടമുണഭായഭാല് ഓകരഭാ തവണയുലാം നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
നല്കേഭാന കേഴനിയുകമഭാ; അതച്ച് എങ്ങലനയഭാണച്ച് എനളളതച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജു: സര്, വനവജെതീവനി ആക്രമണലാംമൂലലാം ഒരു വര്ഷലാം നഭാലച്ച് തവണ
കൃഷനി  നശനിപനിചഭാല്  കേര്ഷകേനച്ച്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനച്ച്  ഇകപഭാള
വവവസയുണച്ച്.  അതുലകേഭാണച്ച്  ഒരു തവണയല നഭാലച്ച്  തവണ കേഭാടച്ച്   പന്നനികേകളഭാ
മൃഗങ്ങകളഭാ  ഇറങ്ങനി  കൃഷനി  നശനിപനിചഭാലലാം  അകപക്ഷ  ലകേഭാടുക്കഭാലാം.   മലറഭാന്നച്ച്,
ഓണ്ലലലന  വഴനി  അകപക്ഷ  ലകേഭാടുക്കഭാനഭാണച്ച്  ഇകപഭാള  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുളളതച്ച്.  ഓണ്ലലലന  വഴനി  അകപക്ഷ  ലകേഭാടുക്കഭാന  നനിവൃത്തനിയനിലഭാത്ത
സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  ആളുകേള  കഫഭാറസച്ച്  കറഞച്ച്  ഓഫതീസനില്  ലചേന്നച്ച്  പറഞ്ഞഭാല്
അതച്ച് ഓണ് ലലലന വഴനി അകപക്ഷ ആക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനച്ച് സഹഭായനിക്കുലാം. അതലഭാലത
ലവളള  കപപറനില്  അകപക്ഷ  ലകേടുത്തഭാലലാം  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഓണ്ലലലന
സനിസലാം  ഇകപഭാള  നനിലവനിലണച്ച്.   കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്  നനിരന്തരലാം  കൃഷനിനഭാശലാം
വരുത്തുന്ന കേഭാട്ടുപന്നനികേലള ഉപഭാധനികേകളഭാലട ലവടനിവച ലകേഭാലഭാന    19 -03-2013-നച്ച്
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  പുറലപടുവനിചനിരുന.  പകക്ഷ,  ആ  ഉത്തരവച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
നഭാളനിതുവലര  ഒരു  കേര്ഷകേനുലാം  ഒരു  പന്നനിലയ  കപഭാലലാം  ലവടനിവചനിടനില.  ഇതനിലല
വവവസകേള  അത്രമഭാത്രലാം  അപ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാണച്ച്.  ആ  ഉത്തരവനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി
അവസഭാനനിചതുലകേഭാണച്ച്  പുതനിയ  ഉത്തരവച്ച്  ഇറക്കഭാനുലാം  വവവസകേളനില്  ചേനില
റനിലഭാകക്സൈഷന  വരുത്തഭാനുമഭാവശവമഭായ  ആകലഭാചേനകേളഭാണച്ച്  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
നടത്തുന്നതച്ച്.
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ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന:  സര്,  ആനകേള ജെനവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയച്ച്
ഇറങ്ങുന്നതച്ച് ആനത്തഭാരകേള  ഇലഭാതഭാകുന്നതുലകേഭാണഭാണച്ച്.   ആനകേള  ആവഭാസ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  വളലര  പ്രയഭാസലാം  അനുഭവനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ലവളളത്തനിലന്റെയുലാം
ഭക്ഷണത്തനിലന്റെയുലാം  പ്രശ്നങ്ങളുണച്ച്.  മൂന്നച്ച്  രൂപത്തനിലളള  കേഭാരവങ്ങളഭാണച്ച്  നമ്മേള
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതച്ച്.  ഒന്നച്ച്,   പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനലാം,  രണച്ച്,  ഏലതങനിലലാം
പ്രകദശത്തച്ച്   ആന  നഭാശനഷ്ടങ്ങള  ഉണഭാക്കനിയഭാല്  അതനിനുളള  നഷ്ടപരനിഹഭാര
കതഭാതച്ച്.  മൂന്നച്ച്,  കേഭാടനില്  നമ്മേള  ലചേയ്തുലകേഭാടുകക്കണ  ചേനില  നടപടനികേള.
ആനയനിറഞഭാല്  എന്ന  സലമുണച്ച്.  ശതീ.  എലാം.എലാം.  മണനിക്കച്ച്  അതച്ച്  കൃതവമഭായനി
അറനിയഭാലാം. ആനനിയനിറങ്ങനി ആ തടഭാകേത്തനില് നനിന്നഭാണച്ച് ലവളളലാം കുടനിചച്ച് കപഭാകുന്നതച്ച്.
ആനയച്ച് ഇവനിലട ലറപ്രലസകന്റെഷനനിലഭാത്തതുലകേഭാണച്ച് ആനയുലട പ്രയഭാസലാം ആര്ക്കച്ച്
പറയഭാന പറ്റുലാം. 

മനി  .   സതീക്കര്: അങ്ങച്ച് ആനയച്ച് കവണനിയഭാകണഭാ സലാംസഭാരനിക്കുന്നതച്ച്?

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന:  സര്,  അലത.  നമ്മേള കേഭാടനികനഭാടച്ച്  കചേര്ന്നച്ച്
ലലപനഭാപനിള കൃഷനി ലചേയ്യുലാം.  ഇതനിലന്റെ മണലാം വരുകമ്പഭാള ആനയനിറങ്ങുലാം.  ഇവനിലട
നല  ചേക്കപഴമുണച്ച്.  അതനിലന്റെ  മണലാം  ലകേഭാണലാം  ആനയനിറങ്ങുലാം.  അകതസമയത്തച്ച്
ആനയഭാവശവമഭായ ആഹഭാരലാം പല രൂപത്തനില് കേഭാടനിലലത്തനിക്കഭാലാം. ഞഭാന അതനിലന്റെ
വനിശദവനിവരലാം  പറയുന്നനില.  ഇക്കഭാരവലാം  അങ്ങകയഭാടച്ച്  കനരനിടച്ച്  സലാംസഭാരനിക്കഭാലാം.
എങ്ങലന ലവടനിവയഭാലാം  എങ്ങലന പനിടനിക്കഭാലാം   തുടങ്ങനിയ പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനലാം
മഭാത്രമല,  ആന  ആലരലയങനിലലാം  ചേവനിടനി  ലകേഭാന്നഭാല്  എത്ര  രൂപ  ലകേഭാടുക്കണലാം,
എന്നലതഭാലക്ക  ഇതനിലന്റെ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനവലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാര
പ്രവര്ത്തനവമഭാണച്ച്.  7000-കത്തഭാളലാം  ആനകേള  കേഭാടനിലലണന്നച്ച്  അങ്ങച്ച്  പറഞ.
ആനകേള ഇറങ്ങഭാതനിരനിക്കണലമങനില് ആനയച്ച്  കയഭാജെനിച  വനിധത്തനിലളള ആവഭാസ
കകേന്ദ്രമഭാക്കനി വനലത്ത മഭാറ്റുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കണലാം.

മനി  .    സതീക്കര്:  ഏതഭായഭാലലാം  ആനയ്ക്കുകവണനി  കചേഭാദവലാം  കചേഭാദനിക്കഭാന  കേഭാണനിച
അങ്ങയുലട ജെനഭാധനിപതവകബഭാധലത്ത അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണച്ച്.

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജു:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് ചൂണനിക്കഭാണനിച വനിഷയങ്ങള
വനലാം  വകുപനിലന്റെ  സജെതീവ  പരനിഗണനയനിലള്ളതഭാണച്ച്.  ആന  അടക്കമുള്ള
വനവമ വൃഗങ്ങള വനത്തനിനച്ച് ലവളനിയനികലയച്ച് വരുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനത്തനിനകേത്തച്ച്
പഴയതുകപഭാലല ലവള്ളവലാം ഭക്ഷണ സഭാധനങ്ങളുലാം ലഭവമഭാകുന്നനില എനള്ളതഭാണച്ച്.
അവയച്ച്  തഭാമസനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  ആവഭാസ  വവവസ  അവനിലടയനില.  അതച്ച്
വതീലണടുക്കുന്നതനിനുള്ള കേഭാരവങ്ങളഭാണച്ച്  വനലാം വകുപച്ച് ഇകപഭാള ആകലഭാചേനിക്കുന്നതച്ച്.
വനത്തനിനകേത്തച്ച്  ഇടതൂര്ന്നച്ച്  മരങ്ങളനിലഭാത്ത  പ്രകദശങ്ങളനില്  കുരങ്ങുകേളക്കടക്കലാം
ഭക്ഷനിക്കഭാന  കേഴനിയുന്ന  ഫലവൃക്ഷങ്ങള  വചപനിടനിപനിക്കണലമന്നച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം
ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണച്ച്. ലകേ.എഫച്ച്.ഡനി.സനി. മനിക്കവഭാറുലാം എലഭായനിടത്തുലാം യൂക്കഭാലനി, മഭാഞനിയലാം
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തുടങ്ങനിയ  മരങ്ങള  നട്ടുപനിടനിപനിക്കുന്ന  സനിതനിയുണഭായനിരുന.   അതച്ച്
അവസഭാനനിപനിച.   കനരകത്ത  നടനിട്ടുള്ളതുമഭാത്രമഭാണച്ച്  ഇകപഭാള  നനില്ക്കുന്നതച്ച്.  ആ
രതീതനിയനിലള്ള  വൃക്ഷങ്ങള   നടുന്നതനിനുപകേരലാം  പരമഭാവധനി  ഫലവൃക്ഷങ്ങള
നട്ടുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനികേളഭാണച്ച് ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ആകലഭാചേനിക്കുന്നതച്ച്.
വനവജെതീവനികേളക്കഭാവശവമഭായ ഭക്ഷണവലാം ലവള്ളവലാം വനത്തനിനകേത്തച്ച്  ഉറപഭാക്കുകേ
എന്നതഭാണച്ച്  വനവജെതീവനികേലള  വനത്തനിനകേത്തുതലന്ന  നനിര്ത്തുന്നതനിനുള്ള  പ്രധഭാന
മഭാര്ഗലാം.   അതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകുലാം.
അതനിനുകവണനി അങ്ങയുലട  വനിലലപട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  ക്ഷണനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  

ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര്:  സര്,  നഭാല്പത്തനികയഴഭായനിരകത്തഭാളലാം
പന്നനികേളുലണന്നഭാണച്ച് ബഹുമഭാനലപട മനനിക്കച്ച് ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെച്ച് ലകേഭാടുത്ത കേണക്കച്ച്.
ഒരു  ലക്ഷലാം  പന്നനികേലള  നനിലമ്പൂരനില്നനിനലാം  കേയറനി  അയയഭാനഭാകുലാം.   രഭാത്രനി
കേഭാലങ്ങളനില് ലസക്കന്റെച്ച് കഷഭാ കേഴനിഞ്ഞച്ച് ആളുകേള വരുന്നതുകപഭാലലയഭാണച്ച് ലമയനിന
കറഭാഡനിലൂലട  പന്നനിക്കൂടങ്ങള  കപഭാകുന്നതച്ച്.   എട്ടുമണനി  കേഴനിഞ്ഞഭാല്  ആളുകേളക്കച്ച്
കമഭാകടഭാര്  കസക്കനിളനില്കപഭാലലാം  യഭാത്ര ലചേയഭാന കേഴനിയനില.   പല സലങ്ങളനിലലാം
നനികതവന പന്നനിയനിടനിചച്ച്  അപകേടങ്ങളുണഭാകുനണച്ച്.   അതുലകേഭാണച്ച്  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെച്ച്
തന്ന കേണക്കച്ച് പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജു: സര്, ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് പറഞ്ഞതച്ച് വളലര ശരനിയഭാണച്ച്.
മൂന്നച്ച്  വര്ഷങ്ങളക്കച്ച്  മുമ്പുള്ള  കേണക്കഭാണനിലതന്നച്ച്  ഉത്തരലാം  പറഞ്ഞകപഭാളത്തലന്ന
ഞഭാന  പറഞ.   പന്നനിയുലട  ഒരു  പ്രസവത്തനില്   ഇരുപകതഭാളലാം  കുടനികേളുണഭാ
കുലമന്നഭാണച്ച്  ഞഭാന  മനസനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.  ആ  നനിലയനില്  കേണക്കഭാക്കനിയഭാല്   ഒരു
വര്ഷലാംലകേഭാണച്ച്  പന്നനിയുലട  എണ്ണത്തനില്  വലനിയ  വര്ദനവച്ച്  വരുലാം.  അതുലകേഭാണച്ച്
ലമമ്പര് പറഞ്ഞതച്ച് ശരനിയഭായനിരനിക്കുലാം.  കൃതവമഭായ പുതനിയ കേണലക്കടുത്തഭാല് ഇവനിലട
പറഞ്ഞ   കേണക്കനില് നനിനലാം വവതവഭാസലാം കേഭാണുലാം.  ഏതഭായഭാലലാം ആക്കുകററഭായനിട്ടുള്ള
കേണലക്കടുക്കഭാന ഉകദവഭാഗസകരഭാടച്ച് ആവശവലപടഭാലാം. 

എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

3 (*363) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി  :
      ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബച്ച്  :
      ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കച്ച്  :
  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നച്ച്  : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) 1959-ലല കേമ്പല്സറനി കനഭാടനിഫനികക്കഷന ഓഫച്ച് കവക്കനസതീസച്ച് ആക്ടച്ച്
പ്രകേഭാരലാം  ഏലതഭാലക്ക  ഒഴനിവകേളഭാണച്ച്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേള  മുകഖേന
നനികേകത്തണലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആക്ടനിലല  വവവസകേള  പഭാലനിക്കഭാത്ത  സഭാപനങ്ങള ലക്കതനിലര
എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണച്ച്  വവവസ  ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതച്ച്;  കേഴനിഞ്ഞ  രണച്ച്
വര്ഷത്തനിനനിലട  അത്തരത്തനില്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേളുലട  വനിശദവനിവരലാം
നല്കേഭാകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജെനി  .   സധഭാകേരന  ): സര്, 

(എ)  ഉണച്ച്.   എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേലള  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാനുലാം
നവതീകേരനിക്കഭാനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.  കൂടുതല് വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലട പ്രസ്തഭാവന
കമശപ്പുറത്തച്ച് വയ്ക്കുനലണങനിലലാം പ്രധഭാനലപട കേഭാരവങ്ങള മഭാത്രലാം പറയുകേയഭാണച്ച്.   

എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് എക്സൈച്ച്കചേഞച്ച് വഴനിയുള്ള ഇന്റെര്ലനറച്ച് കസവനലാം  ലഭവമഭാക്കഭാന
നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.   എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേള  കേടലഭാസച്ച്
രഹനിത  ഓഫതീസകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനച്ച്  ഇലകകഭാണനികേച്ച്  ഫയല്  മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച്
സലാംവനിധഭാനമഭായ  ഇ-ഓഫതീസച്ച്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഡയറക്ടകററനിലലാം
റതീജെനിയണല്  ലഡപറ്റ്യൂടനി  ഡയറക്ടകററനിലലാം  അതച്ച്  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഡനിസ്ട്രേനിക്ടച്ച്
എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേളനിലലാം തഭാലൂക്കച്ച് എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേളനിലലാം
2017-18-ല്  ഇതച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   ലതഭാഴനില്  കനപുണവ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
ഓകരഭാ  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേലളയുലാം  മഭാറ്റുകേ  എന്നതഭാണച്ച്  ലക്ഷവലാം.
അതനിനുകവണനി നഭാഷണല് എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  സര്വതീസച്ച് മുകഖേന നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന
എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേളനില്  രജെനിസര്  ലചേയ്യുന്ന  അഭവസ്തവനിദവരുലാം
ലതഭാഴനില്രഹനിതരുമഭായ  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളുലട  അഭനിരുചേനി,  സനില്  ഗവഭാപച്ച്  എന്നനിവ
കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്   കസഭാഫച്ച്  സനില്ലുകേളക്കുലാം,  ഇലാംഗതീഷച്ച്  ഭഭാഷഭാ  പരനിജഭാനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേള  മുഖേഭാന്തരലാം   പരനിശതീലനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  10 ജെനിലകേളനില് എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേള തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.
മറച്ച്  ജെനിലകേളനിലലാം  ഇതച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   തനിരുവനന്തപുരലാം,  പത്തനലാംതനിട,
വയനഭാടച്ച്,  ഇടുക്കനി  ജെനിലകേളനിലഭാണച്ച്  തുടങ്ങഭാനുള്ളതച്ച്.  അവനിലട  വഭാടകേ  ലകേടനിടങ്ങള
മഭാത്രകമ  ലഭവമഭാകുനള.  അതുലകേഭാണഭാണച്ച്  തുടങ്ങഭാത്തതച്ച്.   തതീര്ചയഭായുലാം  3200
സസയര് ഫതീറച്ച് ഇതനിനച്ച് കവണനിവരുലാം.  അവനിലടയുലാം ഇതനിനച്ച് ഉചേനിതമഭായ ലകേടനിടങ്ങള
കേലണത്തനി തുടകങ്ങണതഭാണച്ച്.  
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ലതഭാഴനില്ദഭാതഭാക്കളുമഭായനി  കനരനിട്ടുലാം  കജെഭാബച്ച്  ലഫയറുകേള  സലാംഘടനിപനിചലാം
ലതഭാഴനില്  അകനസഷകേര്ക്കച്ച്  ലതഭാഴനില്  ലകേഭാടുക്കുന്ന  കേഭാരവലാം  നല  നനിലയനില്
പരനിഗണനിചവരനികേയഭാണച്ച്.  കേരനിയര് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് ലസന്റെറുകേള ആരലാംഭനിക്കുനണച്ച്.
2016-17-ല്  ചേനിറ്റൂരനിലലാം  കപരഭാമ്പ്രയനിലലാം  തുടങ്ങനി  എലഭായനിടകത്തയ്ക്കുലാം  അതച്ച്
വവഭാപനിപനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   

(ബനി) 1959-ലല കേമ്പല്സറനി കനഭാടനിഫനികക്കഷന ഓഫച്ച് കവക്കനസതീസച്ച് നനിയമ
പ്രകേഭാരലാം ലപഭാതുകമഖേലകേളനിലടക്കലാം  ഇരുപത്തനിയകഞഭാ അതനിലധനികേകമഭാ ആളുകേള
ലതഭാഴനില്  ലചേയ്യുന്ന  സഭാപനങ്ങള,  സസകേഭാരവ  കമഖേലകേളടക്കലാം  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്
എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുവഴനി  വനിജഭാപനലാം  ലചേകയണതഭായനിട്ടുണച്ച്.   ഇതനിനച്ച്  കേര്ശനമഭായ
നനിര്കദ്ദേശലാം  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുലണങനിലലാം  പലയനിടത്തുലാം  ഇതച്ച്  പഭാലനിക്കുന്നനില
എനള്ളതഭാണച്ച്.   പബനികേച്ച്  സര്വതീസച്ച് കേമ്മേതീഷലന്റെ പരനിധനിക്കുപുറത്തുള്ള ഒഴനിവകേള
നനികേത്തുന്നതച്ച് ബന്ധലപട എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേള മുഖേഭാന്തരലാം  1959-ലല
സനി.എന.വനി. ആക്ടനിലല വവവസകേളക്കച്ച് വനികധയമഭായനിടഭാണച്ച്.   എന്നഭാല് പലരുലാം
ഇതച്ച് നടപഭാക്കുന്നനില എനള്ളതഭാണച്ച്.  ഈ നനിയമനങ്ങള സലാംബന്ധനിചലാം  അതനിലന്റെ
ലലാംഘനത്തനിനുള്ള ശനിക്ഷകേള സലാംബന്ധനിചമുള്ള ശക്തമഭായ ഒരു ബനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. 

(സനി)  ഈ  നനിയമത്തനിലന്റെ  ലലാംഘനലാം  ശദയനില്ലപടഭാല്  നനിയമഭാനുസൃതലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   ഇതനിനച്ച്  500 രൂപ മുതല് 1000 രൂപവലര മഭാത്രലാം
പനിഴ  ഇഇൗടഭാക്കുന്ന  നനിയമമഭാണച്ച്  ഇകപഭാഴുള്ളതച്ച്.   കവണനിവന്നഭാല്  പനിഴത്തുകേ
വര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരവവലാം നനിയമകഭദഗതനിയനിലൂലട പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.  

2015-16-ല്  119  സഭാപനങ്ങളനില് ഈ നനിയമപ്രകേഭാരലാം ആക്ടനിലന്റെ ലലാംഘനലാം
ശദയനില്ലപട്ടു. അവരുലട കപരനില് നടപടനി സസതീകേരനിചവരനികേയഭാണച്ച്.  

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:  സര്,  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞനില്  കപരച്ച്  രജെനിസര്
ലചേയ്തഭാല് കജെഭാലനി കേനിട്ടുലമന്ന പ്രതതീക്ഷയഭാണച്ച് എലഭാവര്ക്കുമുള്ളലതങനിലലാം  പലര്ക്കുലാം
വഭാര്ദകേവലാം  ബഭാധനിചഭാലലാം  ഒരു  കേഭാര്ഡുകപഭാലലാം  വരുന്നനിലലന്ന  പരഭാതനി
മനനിമഭാര്ക്കുളലപലട എലഭാവര്ക്കുലാം നനിരന്തരലാം കേനിടനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  അങ്ങച്ച്
ഡനിജെനിറകലസച്ച് ലചേയ്യുലമനപറഞ്ഞ നടപടനിക്കച്ച്  കവഗത കൂകടണതഭാണച്ച്.  ആളുകേള
ഓണ്കലനഭായനി രജെനിസര് ലചേയ്തഭാല് എന്തുലകേഭാണഭാണച്ച് അവര്ക്കച്ച് കനരകത്ത കേഭാര്ഡച്ച്
ലകേഭാടുക്കഭാന കേഴനിയഭാത്തതച്ച്.    സനി.എന.വനി.  ആക്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം സസകേഭാരവകമഖേലയനില്
അകപഭായനിന്റെച്ച്ലമന്റെച്ച്  നടത്തുന്നതച്ച്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞച്ച്  മുകഖേന  മഭാത്രകമ
പറ്റുകേയുളലവന്നച്ച്  പറഞ.   കഹപര്  മഭാര്ക്കറച്ച്,  സൂപര്  മഭാര്ക്കറച്ച്
എന്നനിവനിടങ്ങളനിലലഭാലക്ക   ലസയനില്സച്ച്  കഗള  ആയുലാം  ലസയനില്സച്ച്  മഭാന  ആയുലാം
ലക്ഷക്കണക്കനിനച്ച്  ഒഴനിവകേളുണച്ച്.   ഇതനില്  എവനിലടയഭാണച്ച്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്
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എകേ ച്ച്സ്കചേഞച്ച് മുകഖേന നനിയമനലാം നടക്കുന്നതച്ച്?  ഇകപഭാള ആക്ഷന എടുക്കുലമന്നച്ച്
പറഞ.  1000  രൂപയഭാണച്ച്  പനിഴ.   അതച്ച്  അടചഭാലലാം  പ്രശ്നമനില.   പത്ര പരസവലാം
ലകേഭാടുത്തഭാണച്ച്  ഇവര്  ഇന്റെര്വറ്റ്യൂ  നടത്തുന്നതച്ച്.  പരസവലാം  കേഭാണുകമ്പഭാളത്തലന്ന
ഉകദവഭാഗസന്മേഭാര്  നടപടനിലയടുക്കഭാന  മുകന്നഭാട്ടുവന്നഭാല്  തതീര്ചയഭായുലാം  ഇതച്ച്
അവസഭാനനിപനിക്കഭാന കേഴനിയുലാം.  അങ്ങലന എടുക്കുന്ന ആളുകേള കേസഭാളനികഫഡഭാണച്ച്,
കകേഭാമ്പതീറന്റെച്ച്  അല  എന്ന  കേഭാരണലാംലകേഭാണച്ച്  സസകേഭാരവ  കമഖേലയനില്  അകപഭായനിന്റെച്ച്
ലചേയ്യുകേയനില.  കനപുണവ  കകേന്ദ്രങ്ങലള   ഫനിനനിഷനിലാംഗച്ച്  സ്കൂള  കപഭാലല  വളലര
ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ രതീതനിയനില് വവഭാപകേമഭായനി നടത്തുന്നതനിനുലാം എലഭാ ജെനിലകേളനിലലാം ഓകരഭാ
കനപുണവ കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം ആക്ടനില് പറയുന്നതുകപഭാലല സസകേഭാരവ
കമഖേലയനിലള്ള മുഴുവന നനിയമനങ്ങളുലാം എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുവഴനി നടത്തഭാനുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   ജെനി  .   സധഭാകേരന: സര്, തതീര്ചയഭായുലാം അതനികപഭാള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതച്ച്
കകേരളത്തനില്  വവഭാപകേമഭാക്കുകേ  എനള്ളതഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശലാം.   അതഭാണച്ച്  ഇതനിലന്റെ
ശരനിയഭായ പരനിഹഭാര മഭാര്ഗലാം.  1959-ലല സനി.എന.വനി. (Compulsory Notification
Vacancy)   നനിയമപ്രകേഭാരലാം  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  ലവളനിയനിലള്ള  എലഭാ  ഒഴനിവകേളുലാം
അറനിയനികക്കണതഭാണച്ച്.  പകക്ഷ  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  സഭാപനങ്ങള  കപഭാലലാം
അറനിയനിക്കുന്നനില.  അവര്ക്കച്ച്  ലകേഭാടുക്കുന്ന  ശനിക്ഷയനില്  മഭാറലാം
വരുത്തുന്നതുളലപലടയുള്ള  കേഭാരവങ്ങള  പരനിഗണനികക്കണതഭായനിട്ടുണച്ച്.   അതനിനുളള
നനിയമലാം ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലണച്ച്.

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:  സര്,  അങ്ങച്ച്  പറഞ്ഞതുകപഭാലല  ലപഭാതുകമഖേലഭാ
സഭാപനങ്ങളനിലല  നനിയമനലാം  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞച്ച്  വഴനികയ  നടത്തഭാവ
എനണച്ച്.  എന്നഭാല്  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗങ്ങള,  അധനഃസനിത  വര്ഗങ്ങള
എന്നനിവര്ക്കുള്ള  സലാംവരണലാം  നടക്കുന്നനില.  കകേഭാണ്ട്രേഭാക്ടച്ച്  ലബയ്സനിലഭാണച്ച്
കജെഭാലനിക്കഭാലര  നനിയമനിക്കുന്നതച്ച്.  കകേഭാണ്ട്രേഭാക്ടച്ച്  ലബയ്സനില്  നനിയമനിക്കുകമ്പഭാള
സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞനില്  നനിന്നച്ച്  ലനിസച്ച്  വഭാങ്ങുന്നനില.
ലപഭാതുകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലല  കമലധനികേഭാരനികേള  അവര്ക്കനിഷ്ടമുള്ളതുകപഭാലല
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  അങ്ങലനവരുകമ്പഭാള  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച്
അവകേഭാശലപട  അവസരങ്ങള  നഷ്ടലപടുന.   മഭാത്രമല,  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്
എക്സൈച്ച്കചേഞനില്  രജെനിസര്  ലചേയ്ത  കേസഭാളനികഫഡുലാം  കകേഭാമ്പതീറനമഭായ  ആളുകേള
ഉള്ളകപഭാളകപഭാലലാം  പുറത്തുനനിന്നച്ച്  കനരനിടച്ച്   നനിയമനലാം  നടത്തുകേയഭാണച്ച്.
ഇതുകപഭാലലയുള്ള  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ലപഭാതുകമഖേലഭാ
സഭാപനങ്ങളനില്  കേര്ശനമഭായുലാം  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞനില്  നനിനമഭാത്രകമ
നനിയമനങ്ങള  നടത്തഭാന  പഭാടുള  എന്നതച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    ജെനി  .    സധഭാകേരന:  സര്,  ഇത്തരലാം  നനിയമങ്ങലളലഭാലാം  നനിലവനിലണച്ച്.
എന്നഭാല്  അതനില്  നനിന്നച്ച്  ഒഴനിവഭായനികപഭാകുന്ന  പല  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം
കേഭാരവങ്ങളഭാണച്ച്  നമ്മുലട  മുമ്പഭാലകേയുള്ളതച്ച്.   അതുലകേഭാണച്ച്  ഒരനിക്കലലാം  ഒഴനിവഭാകേഭാന
പറഭാത്തവനിധലാം ഇതനിലന്റെ ശനിക്ഷഭാനടപടനികേളുലാം അതനിലന നനിയനനിക്കുന്ന നടപടനികേളുലാം
ശക്തനിലപടുത്തുകേയുലാം ഉകദവഭാഗസരുലാം  ജെനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം  ഇക്കഭാരവത്തനില് ജെഭാഗത
പഭാലനികക്കണതഭായനിട്ടുമുണച്ച്.  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് എക്സൈച്ച്കചേഞച്ച് വഴനി നനിയമനലാം നടത്തഭാന
കേഭാലതഭാമസലാം  വരുനലണന്നച്ച്  ഇവനിലട  പലരുലാം  പറഞ.   ഒരു  സഭാപനത്തനില്
അവരുലട ആവശവത്തനിനഭായനി  വളലര ലപലടന്നച്ച്  കുറചച്ച്  ആളുകേലള നനിയമനികക്കണനി
വരുകമ്പഭാഴഭാണച്ച് അവര് പുറത്തച്ച് നനിന്നച്ച് ആളുകേലള എടുക്കുന്നതച്ച്.   നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തുകമ്പഭാള  ഇലതലഭാലാം  പരനികശഭാധനിചച്ച്  അതനിലനഭാരു  പഴുതുമനിലഭാത്ത  തരത്തനില്
ലചേയണലമനള്ളതഭാണച്ച് എലന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം.

ശതീ.  പനി.  ലകേ.  അബ്ദു  റബനിനു  കവണനി  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള  : സര്,
എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞനില്  കപരച്ച്  രജെനിസര്  ലചേയ്തച്ച്  കജെഭാലനിക്കുകവണനി
കേഭാത്തനിരനിക്കുന്നവരുലട  എണ്ണലാം  വളലര  കൂടുതലഭാണച്ച്.   10-30  വര്ഷമഭായനി  കപരച്ച്
രജെനിസര് ലചേയ്തച്ച് കൃതവമഭായനി രജെനികസ്ട്രേഷന പുതുക്കനി സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനില് കേയകറണ
പ്രഭായലാം എത്തനിയനിട്ടുകപഭാലലാം ഒരവസരലാം കേനിടഭാത്ത ആളുകേള നനിരവധനിയഭാണച്ച്.  ഇതനിനച്ച്
കേഭാരണലാം,  ഒരനിക്കല്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞനില്  നനിന്നച്ച്  ഒരഭാളുലട  കപരച്ച്
നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം  ലചേയ്തഭാല്  അകദ്ദേഹത്തനിനച്ച്   പ്രകയഭാറനിറനിയഭായനി.   ഒരു  ലകേഭാലലാം
കേഴനിഞ്ഞഭാല്  വതീണലാം  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  കപരച്ച്  തലന്ന  നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം  ലചേയ്യുലാം.
അകപഭാള  മറ്റുള്ള  ആളുകേളക്കച്ച്  ഇകതഭാടുകൂടനി  അവസരലാം  നഷ്ടലപടുകേയഭാണച്ച്.
വനിധവകേള,  വനിവഭാഹ  കമഭാചേനിതര്,  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്  ഇവര്ലക്കഭാലക്കയഭാണച്ച്  50
ശതമഭാനലാം മുനഗണന ലകേഭാടുക്കുന്നതച്ച്.   അവര്ക്കച്ച് ലഭനിക്കുന്ന മുനഗണന ഒരനിക്കല്
കജെഭാലനി ലഭനിചവര്ക്കുകൂടനി ലഭനിക്കുകേയഭാണച്ച്. 'Discharged Government employee'
എനപറയുന്ന  വവവസയഭാണനിതച്ച്.  ആ  വവവസ  പ്രകേഭാരലാം  50  ശതമഭാനത്തനിലന്റെ
പ്രകയഭാറനിറനി  ഒരനിക്കല്  ലഭനിചവര്ക്കുതലന്ന  വതീണലാം  ലഭനിക്കുന്നതുലകേഭാണച്ച്  കജെഭാലനി
ലഭനിക്കഭാത്തവര്ക്കച്ച്   കജെഭാലനി  ലഭനികക്കണ  പ്രഭായലാം  കേഴനിയുന്നതുവലര    അവരുലട
രജെനികസ്ട്രേഷന  പുതുക്കനിയഭാല്കപഭാലലാം    അവനിലടത്തലന്ന  നനില്ക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഇഇൗ
വവവസയനില്  മഭാറലാം  വരുത്തനി  തതീലര  കജെഭാലനി  ലഭവമഭാകേഭാത്തവരുലട  കപരുകൂടനി
എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേളനില്  നനിന്നച്ച്  പുതനിയ  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങളക്കച്ച്
നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം ലചേയഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജെനി  .    സധഭാകേരന:  സര്,  ഇകപഭാഴുള്ള  നനിയമപ്രകേഭാരമഭാണച്ച്
എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്   എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേളനില്   നനിയമനലാം നടക്കുന്നതച്ച്.  ഇകപഭാഴുള്ള നനിയമലാം
അങ്ങച്ച് പറഞ്ഞതുകപഭാലലയഭാണച്ച്. യഥഭാര്തത്തനില്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് എക്സൈച്ച്കചേഞനില്
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കപരച്ച്  രജെനിസര്  ലചേയ്ത  5  ശതമഭാനത്തനിനുകപഭാലലാം  ലതഭാഴനില്  കേനിട്ടുന്നനില.  ലതഭാഴനില്
രഹനിതര് 'അണ് എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് എക്സൈച്ച്കചേഞസച്ച്' എന്നച്ച് കേളനിയഭാക്കനി വനിളനിക്കുനണച്ച്.
സ്ത്രതീകേള,  വനികേലഭാലാംഗര്,  മറച്ച്  ബദനിമുടച്ച്  അനുഭവനിക്കുന്നവര്  ഇവര്ലക്കലഭാലാം
6  മഭാസകത്തയഭാണച്ച്   കജെഭാലനി  ലകേഭാടുക്കുന്നതച്ച്.   അതുകേഴനിഞ്ഞച്ച് അവര് കജെഭാലനിയനില്
നനിന്നച്ച് കപഭാകുലാം; കബക്കനിനുകശഷലാം ചേനിലകപഭാള കജെഭാലനി ലകേഭാടുക്കുനണച്ച്; ചേനിലകപഭാള
കജെഭാലനി  കേനിടനില.   ഇതച്ച്  വളലര  സങതീര്ണ്ണമഭായ  ഒരു  പ്രശ്നമഭാണച്ച്.  ലഭവമഭായ
ലതഭാഴനിലകേള എങ്ങലന സഭാമൂഹവനതീതനി  അടനിസഭാനലപടുത്തനി വനിതരണലാം ലചേയഭാലാം
എനള്ളതനിലനപറനി  നമുക്കച്ച്  ചേര്ച  ലചേയഭാവന്നതഭാണച്ച്.  റൂളുകേളനിലലാം  ചേടങ്ങളനിലലാം
കഭദഗതനി വരുകത്തണതുലണങനില് അതച്ച് പരനികശഭാധനിചച്ച് ലചേയഭാവന്നതഭാണച്ച്.  

ശതീ.  പനി.  ബനി.  അബ്ദുല്  റസഭാക്കനിനുകവണനി  ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജെനി:  സര്,
കകേരളത്തനില്  വവഭാപനിചകേനിടക്കുന്ന  ഒരു  വലനിയ  ലനറച്ച് വര്ക്കഭാണച്ച്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്
എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേള.  ഇതനിലന   ലതഭാഴനില്  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായുലാം  ലതഭാഴനില്
സഭാദവതകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന   കകേന്ദ്രമഭായുലാം  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള  പുതനിയ  പരനിശമങ്ങള
എലന്തഭാലക്കയഭാണച്ച്?  രജെനികസ്ട്രേഷന  പുതുക്കഭാന  വനിട്ടുകപഭായവരുലട  രജെനികസ്ട്രേഷന
നടപടനിക്രമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കഭാന   സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനള്ള   ശമങ്ങള
എലന്തഭാലക്കയഭാണച്ച്? 

ശതീ  .    ജെനി  .    സധഭാകേരന  : സര്,   കൂടുതല്  കകേന്ദ്രങ്ങള  തുറക്കുന്ന  കേഭാരവലാം
ആകലഭാചേനിക്കഭാലാം.   ആലപ്പുഴ   എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞനില്    1990-നുകശഷലാം
രജെനിസര് ലചേയ്ത ആലരയുലാം ഇതുവലരയുലാം കജെഭാലനിക്കച്ച് വനിളനിചനിടനില.  കജെഭാലനി  കേനിടഭാനുള്ള
സഭാദവതകേള  ഇന്നച്ച്  കുറവഭാണച്ച്;  ലതഭാഴനില്  സഭാദവത  വര്ദനിപനിക്കണലാം.
എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേള  വഴനി  സനില്ഡുലാം അണ് സനില്ഡുലാം വനിഭഭാഗങ്ങളനില്
ലതഭാഴനില്  ലഭനികക്കണവര്  ധഭാരഭാളമുണച്ച്;   സനില്ഡഭായനിട്ടുള്ളവര്ക്കച്ച്  ലപ്രഭാഫഷണല്
ആന്റെച്ച്  എക്സൈനികേറ്റ്യൂടതീവച്ച്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുണച്ച്.   അവനിലടയുലാം  വളലര
കുറചകപര്ക്കച്ച്  മഭാത്രകമ  കജെഭാലനി  കേനിട്ടുനള.   നമ്മുലട  അടനിസഭാന  വനികേസന
പദതനികേള  വഴനി  ലതഭാഴനില്  എന്തഭാലണനള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
ലകേഭാടുകക്കണതഭായനിട്ടുണച്ച്.  നല  കബഭാധവല്ക്കരണകത്തഭാടുലാം  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
നടപടനികയഭാടുലാംകൂടനി  ഇന്നലത്തക്കഭാള  ലമചലപട  സനിതനി  കകേവരനിക്കഭാന
കേഴനിയുലമന്നഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.  

ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നച്ച്:  സര്,  ക്ഷമയച്ച്   കനഭാബല്  സമ്മേഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തുകേയഭാലണങനില്  അതച്ച്  നമ്മുലട   എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേളനില്
കപരച്ച്  രജെനിസര്  ലചേയ്ത  അഭവസ്തവനിദവരഭായ  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച്  കേനിട്ടുലമന്ന
കേഭാരവത്തനില്  യഭാലതഭാരു  സലാംശയവമനില.   എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി.യുലാം  പസച്ച്  ടു-വലാം
ഡനിഗനിയുലമഭാലക്ക  പഭാസഭായനി   എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേളനില് കപരച്ച്  രജെനിസര്
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ലചേയ്തച്ച് കജെഭാലനി കേനിടഭാലത കരഭാഗലാം ബഭാധനിചച്ച് കജെഭാലനിക്കുള്ള പ്രഭായപരനിധനി കേഴനിഞ്ഞച്ച് ഇഇൗ
കലഭാകേകത്തഭാടച്ച്  യഭാത്ര  പറകയണനിവരുന്ന  ഹതഭഭാഗവരഭായ  ആളുകേളഭാണച്ച്
എലഭായനിടത്തുമുള്ളതച്ച്.  അതനിനച്ച്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞനിലന കുറലപടുത്തനിയനിടച്ച്
കേഭാരവമനില.  അവര്ക്കച്ച് ഇകപഭാള ഒരു അധനികേഭാരവമനില.  എലഭാലാം പനി.എസച്ച്.സനി.ക്കച്ച്
വനിട്ടുലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഇഇൗ അടുത്തകേഭാലലാം വലര കപഭാലതീസച്ച്  കഡവര്മഭാലര
നനിയമനിക്കഭാനുള്ള അധനികേഭാരലാം എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് എക്സൈച്ച്കചേഞനിനുണഭായനിരുന; ഇകപഭാള
അതുലാം  ഇല.   ഇകപഭാഴുള്ള   അധനികേഭാരലാം  പഭാര്ടച്ച്  കടലാം  സസതീപലറ  നനിയമനിക്കുകേ
എന്നതഭാണച്ച്.  അകപഭാള  അടനിമുടനി  ഒരു  മഭാറമുണഭായഭാകല  ഇതനിനച്ച്
പരനിഹഭാരമുണഭാകുകേയുള.  എന്തുമഭാറമഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ലകേഭാണവരഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് ബഹുമഭാനലപട മനനി വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    ജെനി  .    സധഭാകേരന  : സര്,  പഭാവലപട  ഒരു  ലതഭാഴനില്  മനനിക്കച്ച്  ഇഇൗ
കേഭാരവത്തനില് മഇൗലനികേമഭായ മഭാറങ്ങലളഭാനലാം വരുത്തഭാന കേഴനിയനില.    നനിലവനിലള്ള
സനിതനിയനില്  മഭാറലാം  വരുത്തഭാലമന്നച്ച്  പറഞ.   കൂടുതല്  ലമചലപട  സനിതനി
ലകേഭാണവരഭാന  കേഴനിയുലമന്നച്ച്  ഞഭാന   പ്രതവഭാശ  പ്രകേടനിപനിച.   എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്
എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേളനില് കപരച്ച് രജെനിസര് ലചേയ്ത 5 ശതമഭാനലാം ആളുകേളക്കുകപഭാലലാം ലതഭാഴനില്
കേനിട്ടുന്നനിലലന്നഭാണച്ച്  അങ്ങച്ച്  പറയുന്നതച്ച്.  പകക്ഷ,   ജെനഭാധനിപതവ/  പഭാര്ലലമന്റെറനി
വവവസയനില് കവലറ വഴനിയനിലഭാത്തതുലകേഭാണഭാണച്ച് അവര് ക്ഷമനിക്കുന്നതച്ച്.  അവരനില്
പലരുലടയുലാം പ്രഭായപരനിധനി കേഴനിഞ.  പനിലന്ന അവര് മലറലന്തങനിലലാം ലതഭാഴനിലനിനച്ച്
കപഭാകേണലാം.  ഇടതുപക്ഷക്കഭാര്  മഭാത്രമല,  അമര്തവഭാ  ലസന്നനിലനകപഭാലല
നനിഷ്പക്ഷമതനികേളഭായ  പ്രമുഖേ  കലഭാകേ  പണ്ഡനിതന്മേഭാര്കപഭാലലാം  ഇലതഭാരു  മുതലഭാളനിത്ത
വവവസയഭാലണന്നച്ച് പറയുന.  അലതഭാരു പഭാര്ടനിലയ കുറലപടുത്തുന്നതല;  ലതഭാഴനില്
കേകമ്പഭാളത്തനില് കൂടുതല് ആളുകേള കവണലാം.  കൂടുതല് ആളുകേളുലണങനികല കുറഞ്ഞ
കൂലനിക്കച്ച്  റനിക്രൂടച്ച്  ലചേയഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള.  എലഭാലാം  മനസനിലഭാക്കനി  ലതഭാഴനില്
അകനസഷനിക്കുന്നവലര  രക്ഷലപടുത്തഭാനുള്ള   ലമചലപട  കേഭാരവങ്ങളനികലയച്ച്  നമുക്കച്ച്
കേടക്കഭാലാം.   അങ്ങയുലട  കചേഭാദവലാം  അതനിലനഭാലക്ക  സഹഭായകേരമഭാകുലമന്നച്ച്  ഞഭാന
പ്രതവഭാശനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജെഷച്ച്  : സര്,  നമ്മുലട  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേളനില്
കപരച്ച്  രജെനിസര്  ലചേയ്തവര്ക്കച്ച്  ഇന്നച്ച്  ലഭനിക്കുന്ന  ലതഭാഴനിലനിലഭായ്മ  കവതനലാം  വളലര
പരനിമനിതമഭാലണനമഭാത്രമല,  വരുമഭാനപരനിധനിയുലാം  ഉയര്കത്തണതഭായനിട്ടുണച്ച്.
എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേലള  സജെതീവമഭാക്കഭാന  കേരനിയര്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്
ലസന്റെറുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതഭായനി  മനസനിലഭാക്കുന.  എലഭാ
എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേലളയുലാം  കേരനിയര്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്
ലസന്റെറുകേളഭാക്കുകേയുലാം  അകതഭാലടഭാപലാം  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  യു.പനി.എസച്ച്.സനി.,
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പനി.എസച്ച്.സനി. ലടസച്ച്, ബഭാങച്ച് ലടസച്ച് തുടങ്ങനിയ മത്സര പരതീക്ഷകേളക്കുള്ള പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേയുലാം  ലചേയ്തഭാല്  ഗഭാമതീണ  കമഖേലയനിലല   അഭവസ്ത
വനിദവരഭായനിട്ടുള്ള  യുവതതീയുവഭാക്കളക്കച്ച്  വളലരകയലറ  പ്രകയഭാജെനലാം  ലചേയ്യുലമന്നഭാണച്ച്
കേരുതുന്നതച്ച്.  ആ നനിലയനില്   എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേലള മഭാറനിലയടുക്കഭാന
സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    ജെനി  .    സധഭാകേരന:  സര്,   അത്തരലാം  നടപടനികേള  കനരകത്തതലന്ന
സസതീകേരനിചവരനികേയഭാണച്ച്.   എന്നഭാല് അതച്ച് എലഭായനിടത്തുലാം എത്തനിയനിടനില.  കേരനിയര്
ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ലസന്റെറുകേളുലാം എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേളുലാം   വവഭാപകേമഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  അങ്ങലന  വവഭാപകേമഭാക്കുകമ്പഭാള  കുകറക്കൂടനി  അവസരങ്ങള
കേനിട്ടുകേയുലാം  നതീതനികയഭാലട  കേഭാരവങ്ങള  ലചേയഭാനുലാം  സനില്ഡച്ച്  വര്കക്കഴനിലന
സൃഷ്ടനിക്കഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.  

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച്:  സര്,  പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട
ആളുകേളകപഭാലലാം  20-25  വര്ഷമഭായനി   എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞനില്  കപരച്ച്
രജെനിസര് ലചേയ്തച്ച്  ഒരു പ്രഭാവശവലമങനിലലാം  കജെഭാലനിക്കച്ച്  വനിളനിക്കുലമന്നച്ച്  കേഭാത്തനിരനിക്കുന്ന
നഭാടഭാണച്ച് നമ്മുകടതച്ച്.  അങ്ങലനയുള്ള അവസരത്തനില് പല നനിയമനങ്ങളുലാം ഇതനിലന
മറനികേടന്നച്ച് നടക്കുനണച്ച്.  ഉദഭാഹരണത്തനിനച്ച്, എറണഭാകുളത്തച്ച് ഉദ്ഘഭാടനലാം ലചേയഭാന
കപഭാകുന്ന ലമകട്രേഭാ ലറയനിലനില്   കുടുലാംബശതീക്കഭാലരയഭാണച്ച് നനിയമനിക്കുന്നതച്ച്. അതച്ച് നല
കേഭാരവമഭാണച്ച്;  ഞഭാന കുറലപടുത്തുന്നനില. എന്നഭാല്   എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് എക്സൈച്ച്കചേഞനില്
സതീനനികയഭാറനിറനിയുള്ള,   20-30  വര്ഷമഭായനി  കജെഭാലനിക്കുകവണനി  കേഭാത്തനിരനിക്കുന്ന
ആളുകേലള   ലതരലഞ്ഞടുത്തച്ച് പരനിശതീലനലാം ലകേഭാടുത്തച്ച് അവനിലട നനിയമനിചഭാല്  കുകറ
ആളുകേളക്കച്ച് കജെഭാലനി കേനിടഭാനുള്ള സഭാഹചേരവമുണഭാകുലാം. അത്തരലാം കേഭാരവലാം ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ ?

ശതീ  .    ജെനി  .    സധഭാകേരന:  സര്,  പടനികേജെഭാതനി-പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട
അവകേഭാശങ്ങള  ഭരണഘടനയനില്  ആകലഖേനലാം  ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.  അതച്ച്
പനി.എസച്ച്.സനി.-യനില് മഭാത്രമല,  സസകേഭാരവ സഭാപനങ്ങലള നനിയനനിക്കുന്ന നനിയമവലാം
നമുക്കുലണന്നച്ച്  കനരകത്ത  പറഞ;   അലതലഭാലാം  പഭാലനികക്കണതഭാണച്ച്.  ലമകട്രേഭാ
ലറയനിലനിലലാം  പഭാലനികക്കണതഭാണച്ച്.  ഇഇൗ  പറഞ്ഞ  പ്രശ്നലാം  ലമകട്രേഭാ  ലറയനില്
അധനികേഭാരനികേളുലട ശദയനില്ലപടുത്തണലാം.  

ശതീ  .    മുഹമ്മേദച്ച്  മുഹസനിന  പനി  .: സര്,    എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേള
വളലര unattractive ആണച്ച്. അവനിലട ലചേല്ലുകമ്പഭാള  കുലറ ഫയലകേള കുമനിഞകൂടനി
കേനിടക്കുന്നതുലാം,  നതീണ കേറ്റ്യൂവലാം കേഭാണഭാന കേഴനിയുലാം.  ഇതനിലന്റെ പ്രഷര് കേഭാരണലാം പല
ഉകദവഭാഗസരുലടയുലാം ലപരുമഭാറലാംകപഭാലലാം  വളലര കമഭാശമഭാണച്ച്.  അവനിലട ലചേല്ലുന്നവര്
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നനിരഭാശരഭായനി  കപഭാകരണ  ഒരവസയഭാണുള്ളതച്ച്.   ഇതച്ച്  കൂടുതല്  attractive
ആക്കുന്നതനിനച്ച് ലട്രേയനിനനിലാംഗച്ച് തുടങ്ങനിയ  മുഴുവന സലാംവനിധഭാനവലാം കസഭാഫച്ച് ലവയര് വഴനി
ആക്കുകേ,  ഡനിജെനിറകലസച്ച്  ലചേയ്യുകേ  എന്നനിവയഭാണച്ച്.  ഇത്തരത്തനിലള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുകമഭാ;  കൂടഭാലത  പടഭാമ്പനിയടക്കമുള്ള  തഭാലൂക്കച്ച്
ആസഭാനങ്ങളനില്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞച്ച്  ഇല.   അതച്ച്  ലകേഭാണവരഭാനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജെനി  .    സധഭാകേരന:  സര്,  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞച്ച് ലകേടനിടങ്ങളുലട
അനഭാകേര്ഷകേതസകത്തയുലാം  അവനിടലത്ത  ജെതീവനക്കഭാരുലട  ലപരുമഭാറകത്തയുലാം
കുറനിചഭാണച്ച്  ഇവനിലട   പറഞ്ഞതച്ച്.   ഉള്ള  ലകേടനിടങ്ങള  ലമചലപടുത്തഭാനുളള
നടപടനികേലളടുക്കഭാലാം.  5  ശതമഭാനലാം  ആളുകേളക്കുകപഭാലലാം  ലതഭാഴനില്
ലകേഭാടുക്കഭാനഭാകേഭാലത  വര്ഷങ്ങളഭായനി  അവനിലടയനിരുന്നച്ച്  മഭാനവനികേത  നശനിച  ഒരു
വനിഭഭാഗമഭായനി  മഭാറുന്നതനില്  മനനഃശഭാസ്ത്രപരമഭായനി  കേഭാരണങ്ങളുണച്ച്, അവരങ്ങലന
മനനഃപൂര്വലാം  ലപരുമഭാറുന്നതഭാണച്ച്.   ഏതച്ച്  സഭാപനത്തനിലനിരുന്നഭാലലാം  വരുന്നവകരഭാടച്ച്
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചലാം   മനുഷവതസപരമഭായുലാം  ലപരുമഭാറുകേ
എനള്ളതനിനച്ച്  കഭാലസടുകക്കണ  കേഭാരവമനില;  സസയലാം  ലചേകയണതഭാണച്ച്.   എന്നഭാലലാം
ചേനിലകപഭാള  ഗവണ്ലമന്റെനിലന  അറനിയനികക്കണനിവരുലാം.   എവനിലടയഭാണച്ച്  കമഭാശമഭായനി
ലപരുമഭാറുന്നലതന്നച്ച് അറനിഞ്ഞഭാല് ഉടന തലന്ന അതച്ച് അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(കചേഭാകദവഭാത്തരസമയലാം കേഴനിഞ.)

(2) കരഖേഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i)നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

ലതഭാഴനില് വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലളള കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളുലട
പ്രവര്ത്തനലാം

4(*364) ശതീ  .  ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര്  :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി  :
ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതഭാഴനില്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലള്ള  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളുലട
പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുൻ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  തതീര്ത്തുലാം  നനിഷനിയമഭായനിരുന്നതുലാം
കക്ഷമനനിധനി  ആനുകൂലവങ്ങള  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  കുടനിശ്ശേനികേ  ഉണഭായനിരുന്നതുമഭായ
കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന  എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 27

(സനി)  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളുലട  ലലദനലാംദനിന  പ്രവര്ത്തനലാം
സതഭാരവമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അലാംഗങ്ങളുലട  രജെനികസ്ട്രേഷന,  അലാംശദഭായലാം,
ആനുകൂലവ  വനിതരണലാം,  ലപനഷന  എന്നനിവയഭായനി  പുതനിയ  കസഭാഫച്ച് ലവയര്
വനികേസനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേള വനിവനിധ പദതനികേള പ്രകേഭാരലാം അലാംഗങ്ങളക്കച്ച്
നല്കേനി  വരുന്ന  ആനുകൂലവങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളനിലല അലാംഗങ്ങളുലട കഡറഭാ ഡനിജെനിലലറസച്ച് ലചേയ്തച്ച്
തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡച്ച്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ  എന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എലലക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന  ):

(എ)  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  വനിവനിധ  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളനില്  2015  ആഗസച്ച്  മുതല്
കുടനിശ്ശേനികേയുണഭായനിരുന്ന  ലപനഷന  തുകേ  ഉളലപലട  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്വന്നതനിനുകശഷലാം  2016  ഒകക്ടഭാബര് മഭാസലാംവലര  152857  കപര്ക്കച്ച്
വനിതരണലാം ലചേയ്തു.  ഇതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര്  125,57,04,000  രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണച്ച്.
കൂടഭാലത  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം വനിവനിധ  കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡുകേളക്കച്ച് ഗഭാന്റെനിനത്തനില് 305,37,305 രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 2016 ജൂണ് 1
മുതല് പ്രഭാബലവത്തനില് കക്ഷമനനിധനി  ലപനഷന തുകേ  600  രൂപയനില്നനിന്നച്ച്  1000
രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  2017  ഏപ്രനില്  1  മുതല് ലപനഷന തുകേ
1100  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുലമന്നച്ച്  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖേവഭാപനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
കക്ഷമലപനഷനുകേള കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിച വനിഷയലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  എലഭാ  കബഭാര്ഡുകേളനിലലാം  കേമ്പറ്റ്യൂടലലറകസഷന
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരുന.  കക്ഷമനനിധനി  അലാംശദഭായലാം
കനരനിടച്ച് ഓഫതീസകേളനിലലത്തനി അടയ്ക്കുന്നതനിനുപകേരലാം എന.ഇ.എഫച്ച്.റനി. സഇൗകേരവമുളള
ബഭാങച്ച്  വഴനി  അടയ്ക്കുന്നതനിനുളള  സഇൗകേരവലമഭാരുക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ലപനഷന
ഉളലപലടയുളള  എലഭാവനിധ  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  ബഭാങച്ച്  വഴനി  നല്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആനുകൂലവ വനിതരണലാം,  ആനുകൂലവ അകപക്ഷകേളുലട
തതീര്പഭാക്കല്,  അലാംശദഭായലാം  ഒടുക്കുകേ  എന്നനിവ  എസച്ച്.എലാം.എസച്ച്.  വഴനി
ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള അറനിയനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചവരുന. 

(സനി) ഇല.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ഡനി)  വനിവനിധ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളനില് അലാംശദഭായലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതുലാം
അലാംശദഭായ  വര്ദനവനിനച്ച്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  ആനുകൂലവങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതുലാം
സലാംബന്ധനിച വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(ഇ) കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളനില് ഡനിജെനിലലറകസഷനുകവണനി അഡസഭാനസ്ഡച്ച്
ഇനഫര്കമഷന ഇന്റെര്ലഫയ്സച്ച് സനിസലാം എന്ന കസഭാഫച്ച് ലവയര് ലകേല്കട്രേഭാണനിലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാലട  വനികേസനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  അക്ഷയ  ലസന്റെറുകേളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട
അലാംഗങ്ങളുലട വവക്തനിഗത വനിവരങ്ങള,  ആധഭാര് നമ്പര്,  ബഭാങച്ച്  അക്കഇൗണച്ച് നമ്പര്,
കഫഭാകടഭാ  എന്നനിവ  കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  കഡറ  ഡനിജെനിലലറസച്ച്  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.
30-8-2014-നച്ച്  അക്ഷയ  ലസന്റെറുകേളുലട  കസവനലാം  അവസഭാനനിപനിചച്ച്  പ്രസ്തുത
കജെഭാലനികേള അതഭാതച്ച് കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ ജെനിലഭാ എക്സൈനികേറ്റ്യൂടതീവച്ച് ഓഫതീസകേള
മുകഖേന  നടത്തനിവരുന.  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡച്ച്  നല്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുന.

ജെലഗഭാമലാം പദതനി

5  (*365) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടുത്ത  കവനലനില്  സലാംസഭാനലാം  വരളുകമ്പഭാഴുലാം  ജെലസലാംരക്ഷണ
ത്തനിനഭായുള്ള കകേന്ദ്ര പദതനികേകളഭാടച്ച് സര്ക്കഭാര് മുഖേലാം തനിരനിക്കുന്നതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പഞഭായത്തുകേളക്കഭായനി കകേന്ദ്രലാം ആസൂത്രണലാം ലചേയ്ത ജെലഗഭാമലാം പദതനി
സലാംസഭാനത്തച്ച് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി) കകേന്ദ്ര ജെലവനിഭവ മനഭാലയത്തനിലന്റെ ജെലക്രഭാന്തനി അഭനിയഭാലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസഭാനത്തച്ച് നടപഭാക്കനിയ പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  ജെലസലാംരക്ഷണ  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
സലാംസഭാനത്തച്ച്  നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തങനിലലാം  പ്രകതവകേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കച്ച്
രൂപലാം നല്കുകമഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?  

ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   മഭാതത ടനി  .   കതഭാമസച്ച്  ):

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ജെലക്രഭാന്തനി  അഭനിയഭാനനില്  ഉളലപട  ജെലഗഭാമലാം

പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ  ജെലഗഭാമങ്ങളനിലലാം  കബഭാക്കച്ച്  ലലവല്

കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  പദതനികേള  നടപനിലഭാകക്കണ  വകുപ്പുകേളുലട
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ശനിപഭാര്ശകേള കബഭാക്കച്ച് ലലവല് കേമ്മേനിറനിയനില് അലാംഗതീകേരനിചച്ച് ജെനിലഭാതല കേമ്മേനിറനിക്കച്ച്

നല്കുലാം.  ജെനിലഭാതല കേമ്മേനിറനിയനില് അലാംഗതീകേരനിക്കുന്ന ശനിപഭാര്ശകേള കസറച്ച്  ലലവല്

കേമ്മേനിറനിയനില്  അലാംഗതീകേരനിചകശഷലാം  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിക്കുലാം.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കച്ച്

അനുസൃതമഭായനി  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  28  ജെലഗഭാമങ്ങളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. ഇവനിടങ്ങളനില് ലപഭാതുജെന പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട

ജെലസരക്ഷയ്ക്കുലാം സലാംരക്ഷണത്തനിനുമുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനി സസനിരമഭായ

ജെലലഭവത ഉറപ്പുവരുത്തുകേ എന്നതഭാണച്ച് ലക്ഷവലാം.

(സനി)  ജെലക്രഭാന്തനി  അഭനിയഭാലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട

ജെലഗഭാമങ്ങളനില് ജെലസരക്ഷഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  വനികലജെച്ച്/

ഗഭാമ  പഞഭായത്തുതല,  ജെനിലഭാതല  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന  കേമ്മേനിറനികേള

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ജെലസരക്ഷഭാ  പദതനികേള  രൂപതീകേരനിചച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ

തനിരുവനന്തപുരലത്ത  കേഭാകരഭാടച്ച്,  കേണ്ണൂര്  ജെനിലയനിലല  നഭാറഭാത്തച്ച്  എന്നതീ

പഞഭായത്തുകേളക്കച്ച്  യഥഭാക്രമലാം  3.53  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  18.01  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം

അനുവദനിക്കുന്നതനിനുളള ലപ്രഭാകപഭാസല് ലസനട്രേല് ഗഇൗണച്ച് വഭാടര് കബഭാര്ഡച്ച് കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  കകേഭാടയലാം  ജെനിലയഭായനി  25.7  കകേഭാടനി  രൂപയുലട

പദതനിയുളലപലട  മറച്ച്  ജെലഗഭാമങ്ങളക്കുളള  പദതനി  വനിഹനിതത്തനിനുളള

ലപ്രഭാകപഭാസല്  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  പരനിഗണനയനിലഭാലണന്നച്ച്  ലസനട്രേല്

ഗഇൗണച്ച് വഭാടര് കബഭാര്ഡച്ച് അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  പദതനിയഭായ  PMKSY  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  കനഭാഡല്
ഏജെനസനിയഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്  കൃഷനി  വകുപഭാണച്ച്.  PMKSY-ല്ലപട വനിവനിധ
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്  ജെലകസചേനലാം,  മണ്ണച്ച്  സലാംരക്ഷണലാം,  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണലാം,  ഗഭാമവനികേസനലാം,  ഭൂജെലലാം  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളഭാണച്ച്.  ജെലകസചേന
വകുപനിലന്റെ  ജെനിലഭാതല  കനഭാഡല്  ഓഫതീസര്  ലചേറുകേനിട  ജെലകസചേന  വകുപച്ച്
എക്സൈനികേറ്റ്യൂടതീവച്ച് എഞനിനതീയറഭാണച്ച്. PPM CELL (Agriculture Department)  ആണച്ച്
അവയുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതച്ച്.  ജെലക്രഭാന്തനി  അഭനിയഭാലന്റെ
കനഭാഡല് ഏജെനസനിയഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച് കകേന്ദ്ര ഗഇൗണച്ച് വഭാടര് കബഭാര്ഡഭാണച്ച്
(CGWB).  Regional  Director,  CGWB  ആണച്ച്  പ്രസ്തുത  പദതനി  കകേരളത്തനില്
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതുസലാംബന്ധനിചച്ച്  ജെനിലഭാതല  എലാംപകവര്ഡച്ച്  കേമ്മേനിറനി
ലചേയര്മഭാന അതഭാതച്ച് ജെനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാരഭാണച്ച്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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 പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളള പ്രധഭാന
വനികേസന പദതനികേള  

6 (*366) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു  :
ശതീ  .     ബനി  .  സതവന  :
ശതീ  .      ലകേ  .  ഡനി  .   പ്രകസനന  :

ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജെഭാതനി  പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള  പ്രധഭാന
വനികേസന പദതനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി) ഇവയനില് കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള ഏലതലഭാമഭാണച്ച്;

(സനി) പഞവത്സര പദതനികേള നനിര്ത്തനിയതനിലന തുടര്ന്നച്ച് എസച്ച്.സനി.എസച്ച്.പനി.,
ടനി.എസച്ച്.പനി.  എന്നനിങ്ങലന  പടനികേജെഭാതനി  പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കഭായുള്ള  ഉപപദതനികേള
ഇലഭാതഭായതച്ച്  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുലട  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതലത്ത  ഏതച്ച്  തരത്തനില്
ബഭാധനിക്കഭാനനിടയുണച്ച്;

(ഡനി  നനിലവനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്  നനിന്നച്ച്  ലഭനിചലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന
എസച്ച്.സനി./എസച്ച്.ടനി.  വനികേസന  പദതനികേളക്കഭായുള്ള  പ്രകതവകേ  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം
തുടര്നലാം  ലഭവമഭാകേഭാനനിടയുകണഭാ;  ഇലലങനില്  ഇതച്ച്  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള
പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനി  എന്തഭാലണന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

പടനികേജെഭാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന  ): 

(എ)  പടനികേജെഭാതനിക്കഭാര്ക്കഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളള  പ്രധഭാന  വനികേസന
പദതനികേള 

1. ഭൂരഹനിതര്ക്കച്ച് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള ഭൂമനി 
2. ഭവനരഹനിതര്ക്കച്ച് ഭവനലാം
3. പടനികേജെഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിലല  ദുര്ബല  വനിഭഭാഗത്തനിനുളള  വനികേസന

പരനിപഭാടനികേള
4. പ്രകതവകേ ഘടകേ പദതനിയനില് ഉളലപട പ്രകതവകേ കപ്രഭാജെക്ടുകേളക്കുളള

പൂളഡച്ച് ഫണച്ച്
5. മരഭാമത്തുലാം ലകേടനിടവലാം
6. പടനികേജെഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  നവതീകേരണവലാം  ഇ-ഗകവണനസച്ച്

സലാംരലാംഭങ്ങളുലാം

7. പ്രകതവകേ ഘടകേ പദതനി പ്രകേഭാരമുളള കകേഭാര്പസച്ച് ഫണച്ച്  (വനികേസന
പരനിപഭാടനികേളനിലല നനിര്ണ്ണഭായകേമഭായ വനിടവച്ച് നനികേത്തല് പദതനി)



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 31

8. പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ ലഫഡകറഷനുളള ധനസഹഭായലാം

9. പടനികേജെഭാതനി യുവതനികേളക്കച്ച് വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം

10. ലവളളഭായണനിയനിലളള  അയങഭാളനി  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  മഭാതൃകേഭാ

റസനിഡനഷവല്  കസഭാര്ട്സച്ച്  സ്കൂള  ഉളലപലടയുളള  മഭാതൃകേഭാ

റസനിഡനഷവല് സ്കൂളുകേളുലട നടത്തനിപച്ച്

11. പടനികേജെഭാതനി  വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച്  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനഭായുളള

ധനസഹഭായലാം

12. ലതഭാഴനിലനിനുലാം  പരനിശതീലനത്തനിനുലാം  മഭാനവ  വനിഭവകശഷനി

വനികേസനത്തനിനുമുളള സഹഭായലാം

13. കകേരള  സലാംസഭാന  പടനികേജെഭാതനി  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന

കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡച്ച്  -  എസച്ച്.സനി.പനി.  (51%  സലാംസഭാന

വനിഹനിതലാം)

14. ആണ്കുടനികേളുലട കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം (സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം)

15. പഇൗരഭാവകേഭാശ സലാംരക്ഷണ നനിയമവലാം അതനിക്രമങ്ങള തടയല് നനിയമലാം

നടപഭാക്കലലാം  (50% സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം)

16. തകദ്ദേശ  സഭാപനങ്ങള  മുകഖേന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പരനിപഭാടനികേള

(എസച്ച്.സനി.പനി. ഫണച്ച് ഉപകയഭാഗനിചച്ച്)

17. പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച് കഹഭാസല് വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച് ടറ്റ്യൂഷന നല്കുന്നതനിനുളള

പദതനി

a) പ്രതീ-ലലപ്രമറനി  വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച്  കേളനികക്കഭാപ്പുകേളുലാം  പഠന

സഭാമഗനികേളുലാം  വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  അദവഭാപകേര്ക്കച്ച്  ഓണകററനിയലാം

നല്കുന്നതനിനുമുളള പദതനി

b) കഹഭാസലകേളനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന  വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച്  കബഭാര്ഡനിലാംഗച്ച്

ഗഭാന്റെച്ച് നല്കുന്നതനിനുളള പദതനി

c) പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച്  കഹഭാസല്  വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച്  ടറ്റ്യൂഷന

നല്കുന്നതനിനുളള പദതനി

18. പ്രകതവകേ ഘടകേ പദതനിക്കുളള പ്രകതവകേ കകേന്ദ്രസഹഭായലാം
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19.  തഭാലഴപറയുന്ന  100%,  50%  കകേന്ദ്ര  ധനസഹഭായകത്തഭാലടയുളള

പദതനികേള വകുപച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

a) പടനികേജെഭാതനി വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച് കപഭാസച്ച് ലമട്രേനികേച്ച് കസഭാളര്ഷനിപച്ച്

b) പടനികേജെഭാതനി വനിദവഭാര്തനികേളുലട നനിലവഭാരലാം ലമചലപടുത്തല് 

c) ലപണ്കുടനികേളുലട  കഹഭാസല്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  (കപഭാസച്ച്  ലമട്രേനികേച്ച്)

ജെഗജെതീവന  റഭാലാം  ഛത്രവഭാസച്ച്  കയഭാജെന  (100%  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത

പദതനി)

d) വൃത്തനിഹതീന  ലതഭാഴനിലനില്  ഏര്ലപടനിരനിക്കുന്നവരുലട

കുടനികേളക്കഭായുളള പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച് കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള

e) 9-ഉലാം  10-ഉലാം  കഭാസ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  പടനികേജെഭാതനി

വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായുളള  പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച്  കസഭാളര്ഷനിപച്ച്  (100%

കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം)

f) പ്രധഭാനമനനി ആവഭാസച്ച് കയഭാജെന പ്രകതവകേ ഘടകേ പദതനി (60%

കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം)

g) എന.ആര്.എല്.എലാം.  (കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ഉപജെതീവന  മനിഷന)

പ്രകതവകേ ഘടകേ പദതനി (60% കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം)

പടനികേജെഭാതനിക്കഭാര്ക്കഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളള പ്രധഭാന വനികേസന പദതനികേള

പടനികേവര്ഗ  സമൂഹലത്ത  ലപഭാതുധഭാരയനില്  ലകേഭാണവരുന്നതനിനുലാം  അവരുലട

സമഗ  വനികേസനത്തനിനുലാം  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപച്ച്  മുകഖേന  ലമചലപട

വനിദവഭാഭവഭാസലാം,  ആകരഭാഗവലാം,  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ  വനികേസനലാം,  ഭവനലാം,  ഭൂമനി,

ലതഭാഴനില് ലഭവമഭാക്കല് എന്നനിവ ലക്ഷവലാംവചച്ച്  വനികേസന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചച്ച്

നടപനിലഭാക്കനിവരുന. പദതനി വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.

I. വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച് കപ്രഭാത്സഭാഹനവലാം സഹഭായവലാം

1. സമര്തരഭായ വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച് പ്രകതവകേ കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

2. അയങഭാളനി ലമകമ്മേഭാറനിയല് ടഭാലന്റെച്ച് ലസര്ചച്ച് ആന്റെച്ച് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് പദതനി

3. സ്കൂള കകേഭാകളജെച്ച് വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച് പഠന യഭാത്രയ്ക്കുളള സഹഭായലാം

4. അനഭാഥരഭായ കുടനികേളക്കുളള സഹഭായലാം

5. വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച് ലഭാപച്ച് കടഭാപച്ച് വനിതരണലാം
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II. പടനികേവര്ഗകക്ഷമ സഭാപനങ്ങളക്കുളള സഹഭായലാം

1. വനിദവഭാഭവഭാസ വനിവര വനിനനിമയ പദതനി (ലഎ.ഇ.സനി.)

2. കദശതീയ കേലഭാ വവഭാപഭാരകമള

3. പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപച്ച് നവതീകേരണലാം

4. ആദനികേലഭാഗഭാമലാം

III. പടനികേവര്ഗക്കഭാരുലട കക്ഷമത്തനിനഭായുളള സഹഭായലാം

1. പടനികേവര്ഗ യുവതനികേളുലട വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം

2. സനിക്കനിള-ലസല് അനതീമനിയ കരഭാഗനികേളക്കുളള സഹഭായലാം

3. ജെനനതീ -ജെനമരക്ഷ

4. പരമ്പരഭാഗത  പടനികേവര്ഗ  ലലവദവനമഭാര്ക്കുളള  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം

IV. ഭക്ഷണ സഹഭായ പദതനി

V. സമഗ പടനികേവര്ഗ ആകരഭാഗവ സലാംരക്ഷണലാം

1. ആകരഭാഗവ സലാംരക്ഷണ കകേന്ദ്രങ്ങളുലട നടത്തനിപച്ച്

2. ആശുപത്രനികേള വഴനിയുളള ലമഡനിക്കല് സഹഭായലാം

3. പടനികേവര്ഗ ആശസഭാസനനിധനി

VI.   ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം

1. പുതനിയ ഭവനങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

2. സനില് ഓവര് ഭവനങ്ങളുലട പൂര്ത്തതീകേരണലാം

3. ഭവനങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണലാം

VII. ലലട്രേബല് ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്ക്കുളള ഓണകററനിയലാം

1. ലലട്രേബല് ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്

2.  ഊരുകൂടങ്ങളുലട സലാംഘഭാടനലാം

3. മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച്  പരനിശതീലകേര്ക്കുലാം  ലഹല്ത്തച്ച്  മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച്
പരനിശതീലകേര്ക്കുമുളള ഓണകററനിയലാം

4. കഹഭാസലകേളനിലലാം എലാം.ആര്.എസച്ച്.-ലമുളള കേഇൗണ്സനിലര്മഭാര്ക്കച്ച്
ഓണകററനിയലാം

5. പടനികേവര്ഗ  കക്ഷമത്തനിനുകവണനി  സഭാമൂഹവ  പ്രവര്ത്തകേരുലട
കസവനലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തല് 

805/2019
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VIII. ലചേറുസകങതങ്ങളുലട വനികേസന പദതനി   (  ഹഭാലാംലലറച്ച് പദതനി  )

IX. പടനികേവര്ഗക്കഭാരുലട വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനച്ച് ഒരു കുടക്കതീഴനില് വരുന്ന 
 പദതനികേള

എ) കമഭാഡല് റസനിഡനഷവല് സ്കൂളുകേള നടത്തുന്നതനിനുളള ലചേലവകേള

ബനി) പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ വനിദവഭാഭവഭാസലാം അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്

1. പ്രഭാകൃത കഗഭാത്രവര്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച് ലപരനിപതറനികേച്ച് വനിദവഭാഭവഭാസലാം

2. വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായുളള ടറ്റ്യൂകടഭാറനിയല് പദതനി

3. കഗഭാത്ര സഭാരഥനി

സനി) പടനികേവര്ഗ കുടനികേളക്കുളള കപഭാസച്ച് ലമട്രേനികേച്ച് കഹഭാസല് 

ഡനി)  പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച്  കഹഭാസലകേളുലടയുലാം  കപഭാസച്ച്ലമട്രേനികേച്ച്  കഹഭാസലകേളുലടയുലാം
സഇൗകേരവങ്ങള ലമചലപടുത്തല് (ഇതര കകേന്ദ്രസഹഭായലാം) 

ഇ) ഗുരുകുലലാം (കേലനിലാംഗഭാ മഭാതൃകേ) പദതനി

X. പടനികേവര്ഗ ഉപപദതനി പ്രകേഭാരമുളള പരനിപഭാടനികേളനിലല   നനിര്ണ്ണഭായകേമഭായ
വനിടവച്ച് നനികേത്തല്   (  കകേഭാര്പസച്ച് ഫണച്ച്  )

XI. എ  .  റനി  .  എസച്ച്  .  പനി  ./   പ്രകതവകേ പഭാകക്കജെച്ച്

കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള:

• പടനികേവര്ഗ ഉപപദതനിക്കുളള പ്രകതവകേ കകേന്ദ്രസഹഭായലാം

• പത്തഭാലാം കഭാസനിലലാം ഒനപതഭാലാം കഭാസനിലലാം പഠനിക്കുന്ന പടനികേവര്ഗ 
വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായുളള പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച് കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള (100% കകേന്ദ്ര 
സഹഭായ പദതനി)

• ലപണ്കുടനികേളുലട കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം (100% കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം)

• കമഭാഡല് റസനിഡനഷവല് സ്കൂളുകേളുലട ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം (100% കകേന്ദ്ര 
സഹഭായലാം ആര്ടനിക്കനിള 275(1) പ്രകേഭാരലാം)

• ആര്ടനിക്കനിള 275(1) പ്രകേഭാരലാം പടനികേവര്ഗക്കഭാരുലടയുലാം മറച്ച് 
പരമ്പരഭാഗതമഭായനി വനത്തനില് വസനിക്കുന്നവരുലടയുലാം നനിയമലാം (2006) 
നടപഭാക്കല് (വനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം അലാംഗതീകേരനിക്കല്)

• പടനികേവര്ഗ വനിദവഭാര്തനികേളക്കുളള ലതഭാഴനിലധനിഷനിത പരനിശതീലന 
സഭാപനലാം



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 35

• പ്രഭാക്തന കഗഭാത്രവര്ഗക്കഭാര്ക്കുളള സലാംരക്ഷണവലാം വനികേസനവലാം 
കചേര്നളള പദതനി (സനി.സനി.ഡനി. പദതനി)

• കേനിര്ത്തഭാഡ്സനിനച്ച് പശ്ചഭാത്തല സഇൗകേരവലമഭാരുക്കല് 

• കകേരള സലാംസഭാന പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ സഹകേരണ ലഫഡകറഷനച്ച് 
ധനസഹഭായലാം

• പടനികേവര്ഗ വനിദവഭാര്തനികേളുലട നനിലവഭാരലാം ലമചലപടുത്തല് 

• പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കുകവണനി വനിവനിധ സഇൗകേരവങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ 
കഹഭാസലകേള 

(ബനി) പടനികേജെഭാതനി വനികേസന വകുപച്ച് 

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള  :

തഭാലഴപറയുന്ന  100%,  50%  കകേന്ദ്ര ധനസഹഭായകത്തഭാലടയുളള പദതനികേള
വകുപച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവരുന: 

1. പടനികേജെഭാതനി വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച് കപഭാസച്ച് ലമട്രേനികേച്ച് കസഭാളര്ഷനിപച്ച്

2. പടനികേജെഭാതനി വനിദവഭാര്തനികേളുലട നനിലവഭാരലാം ലമചലപടുത്തല് 

3. ലപണ്കുടനികേളുലട കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം  (കപഭാസച്ച്  ലമട്രേനികേച്ച്)  ജെഗജെതീവന
റഭാലാം ഛത്രവഭാസച്ച് കയഭാജെന (100% കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനി)

4. വൃത്തനിഹതീന  ലതഭാഴനിലനില്  ഏര്ലപടനിരനിക്കുന്നവരുലട  കുടനികേളക്കഭായുളള
പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച് കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള

5. ഒനപതുലാം  പത്തുലാം  കഭാസ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  പടനികേജെഭാതനി
വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായുളള  പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച്  കസഭാളര്ഷനിപച്ച്   (100%  കകേന്ദ്ര
വനിഹനിതലാം)

6. പ്രധഭാനമനനി ആവഭാസച്ച് കയഭാജെന ഗഭാമതീണ് 

7. എന.ആര്.എല്.എലാം. (കദശതീയ ഗഭാമതീണ ഉപജെതീവന മനിഷന)

8. പ്രകതവകേ ഘടകേ പദതനിക്കുളള പ്രകതവകേ കകേന്ദ്ര സഹഭായ പദതനി

9. കകേരള  സലാംസഭാന  പടനികേജെഭാതനി  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന
ലനിമനിറഡച്ച് എസച്ച്.സനി.പനി. (51% സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം)

10. ആണ്കുടനികേളുലട കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം (കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം)

11. പഇൗരഭാവകേഭാശ സലാംരക്ഷണ നനിയമവലാം അതനിക്രമങ്ങള തടയല് നനിയമവലാം
നടപഭാക്കല് (50% സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം)
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പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപച്ച്

50%   കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള 

• പടനികേവര്ഗ  കമഖേലയനില്  മഭാതൃകേഭാ  റസനിഡനഷവല്  സ്കൂളുകേളുലടയുലാം  

ആശമലാം സ്കൂളുകേളുലടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം (50% സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം)

• ആണ്കുടനികേളുലട കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം ( സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം 50%)

• കകേരള സലാംസഭാന പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന  

ഓഹരനി

• കകേരള  സലാംസഭാന  പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവര്ഗ  ഗകവഷണ  പരനിശതീലന  

വനികേസന ഇനസനിററ്റ്യൂടനിനച്ച് (കേനിര്ത്തഭാഡ്സച്ച്) ധനസഹഭായലാം

1. ഗകവഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

2. പരനിശതീലനലാം

• അതനിക്രമങ്ങള  തടയല്  നനിയമലാം  നടപഭാക്കല്  (സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം  

50%)

• പടനികേവര്ഗ  ഉപപദതനി-തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപനങ്ങള  മുകഖേന  

നടപനിലഭാക്കുന്ന പരനിപഭാടനികേള

• ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗക്കഭാരുലട പുനരധനിവഭാസലാം (റനി.ആര്.ഡനി.എലാം.)

• പൂളഡച്ച്  ഫണച്ച്-പടനികേവര്ഗ  ഉപപദതനിയനില്  ഉളലപടുന്നതുലാം  മറച്ച്  

വകുപ്പുകേള  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതുമഭായ  പ്രകതവകേ  കപ്രഭാജെക്ടുകേളക്കഭായുളള  

ഫണച്ച്

• പടനികേവര്ഗ പ്രകദശങ്ങളനിലല സഇൗകേരവങ്ങളുലട വനികേസനലാം (ഇതര കകേന്ദ്ര 

സഹഭായലാം)

• ആര്ടനിക്കനിള  275(1)  പ്രകേഭാരമുളള ഗഭാന്റെച്ച്  ഇന-എയ്ഡച്ച് പദതനി  (ഇതര  

കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം)

• പടനികേവര്ഗ  യുവഭാക്കളക്കച്ച്  സസയലാംലതഭാഴനിലനിനുലാം  ലലനപുണവ  വനികേസന  
പരനിശതീലനത്തനിനുമുളള സഹഭായലാം
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• അടനിയന,  പണനിയന,  പ്രഭാക്തന  കഗഭാത്രവര്ഗക്കഭാര്,  വനത്തനില്  
ജെതീവനിക്കുന്ന പടനികേവര്ഗക്കഭാര് എന്നനിവര്ക്കുളള പ്രകതവകേ പരനിപഭാടനി

• അടനിയന, പണനിയന, പ്രഭാക്തന കഗഭാത്രവര്ഗ വനിഭഭാഗലാം

• വനത്തനിനുളളനില് തഭാമസനിക്കുന്ന പടനികേവര്ഗക്കഭാരുലട സമഗ വനികേസനലാം

• അഗതനി മന്ദനിരലാം

• 1999-ലല  ഭൂമനി  ലലകേമഭാറ  നനിയനണവലാം  അനവഭാധതീനലപട  ഭൂമനി  
പുനനഃസഭാപനിചച്ച് നല്കേലലാം നനിയമലാം നടപഭാക്കലലാം

• പടനികേവര്ഗ പഭാരമ്പരവ ലലവദവനമഭാര്ക്കുളള കസറച്ച് ലസന്റെര്

50%   കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള

• പടനികേവര്ഗ  കമഖേലയനില്  മഭാതൃകേഭാ  റസനിഡനഷവല്  സ്കൂളുകേളുലടയുലാം  
ആശമലാം സ്കൂളുകേളുലടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം (50% സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം)

• ആണ്കുടനികേളുലട കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം (സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം 50%)

• കകേരള സലാംസഭാന പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവര്ഗ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന  
ഓഹരനി 

• കകേരള  സലാംസഭാന  പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവര്ഗ  ഗകവഷണ  പരനിശതീലന  
വനികേസന ഇനസനിററ്റ്യൂടനിനച്ച് (കേനിര്ത്തഭാഡ്സച്ച്) ധനസഹഭായലാം

1. ഗകവഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

2. പരനിശതീലനലാം

അതനിക്രമങ്ങള  തടയല്  നനിയമലാം  നടപഭാക്കല്    (  സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം    50%)
പടനികേവര്ഗ  ഉപപദതനി  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  മുകഖേന  നടപനിലഭാക്കുന്ന
പരനിപഭാടനികേള

100%   കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള  :

• പടനികേവര്ഗ വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായുളള കപഭാസച്ച് ലമട്രേനികേച്ച് കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള

• പടനികേവര്ഗ ഉപപദതനിക്കുളള പ്രകതവകേ കകേന്ദ്രസഹഭായലാം

• പത്തഭാലാം  കഭാസനിലലാം  ഒനപതഭാലാം  കഭാസനിലലാം  പഠനിക്കുന്ന  പടനികേവര്ഗ  
വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായുളള പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച് കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള  (100%  കകേന്ദ്ര 
സഹഭായ പദതനി)
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• ലപണ്കുടനികേളുലട കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം (100% കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം)

• കമഭാഡല് റസനിഡനഷവല് സ്കൂളുകേളുലട ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം (100% കകേന്ദ്ര 
സഹഭായലാം ആര്ടനിക്കനിള 275(1) പ്രകേഭാരലാം)

• ആര്ടനിക്കനിള 275(1) പ്രകേഭാരലാം പടനികേവര്ഗക്കഭാരുലടയുലാം മറച്ച് 
പരമ്പരഭാഗതമഭായനി വനത്തനില് വസനിക്കുന്നവരുലടയുലാം നനിയമലാം (2006) 
നടപഭാക്കല് (വനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം അലാംഗതീകേരനിക്കല്)

• പടനികേവര്ഗ വനിദവഭാര്തനികേളക്കുളള ലതഭാഴനിലധനിഷനിത പരനിശതീലന 
സഭാപനലാം

• പ്രഭാക്തന കഗഭാത്രവര്ഗക്കഭാര്ക്കുളള സലാംരക്ഷണവലാം വനികേസനവലാം 
കചേര്നളള പദതനി (സനി.സനി.ഡനി. പദതനി)

• കേനിര്ത്തഭാഡ്സനിനച്ച് പശ്ചഭാത്തല സഇൗകേരവലമഭാരുക്കല് 

• കകേരള സലാംസഭാന പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ സഹകേരണ ലഫഡകറഷനച്ച് 
ധനസഹഭായലാം

• പടനികേവര്ഗ വനിദവഭാര്തനികേളുലട നനിലവഭാരലാം ലമചലപടുത്തല്

•  പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കുകവണനി വനിവനിധ സഇൗകേരവങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ 
കഹഭാസലകേള

(സനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പഞവത്സര  പദതനികേള  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിടനില.
എസച്ച്.സനി.എസച്ച്.പനി.  ഉപപദതനിയനിലളലപടുത്തനിയനിട്ടുളള  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളക്കച്ച് സലാംസഭാന ബജെറനില് തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  നനിലവനില്  ലഭനിക്കുനണച്ച്.  തുടര്നലാം  ലഭനിക്കുലമന്നഭാണച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.

 കേനിഫ്ബനിവഴനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന കുടനിലവളള പദതനികേള 
7 (*367) ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി   :

ശതീ  .   എസച്ച്  .  ശർമ്മേ   :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷച്ച്   : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജെലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  കേനിഫ്ബനി  വഴനി

നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  ഏലതഭാലക്കലയന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇവയനില് കേനിഫ്ബനിയുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചച്ച്  പണനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള

പദതനികേള ഏലതഭാലക്ക;

(സനി)  ഗഭാമതീണ  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളടക്കലാം  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി

ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  അടനിയന്തരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന

എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   മഭാതത ടനി  .   കതഭാമസച്ച്  ):

(എ&ബനി)  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബജെറനില്  സലാംസഭാനലത്ത  10

മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം  സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളക്കുമഭായനി  പ്രഖേവഭാപനിച

പദതനികേളനില്  ലഷഭാര്ണ്ണൂര്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം  വഭാണനിയലാംകുളലാം  പഞഭായത്തനിനുലാം

കവണനിയുളള വനിപുലതീകേരണ പദതനി,  തനിരുവല-ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം

സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  കവണനിയുളള  വനിപുലതീകേരണ  പദതനി,  ലകേഭാലലാം

കകേഭാര്പകറഷന രണഭാലാംഘടലാം  കുടനിലവളള  പദതനി വനിപുലതീകേരണലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്

മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം ലചേമ്മേനഭാടച്ച് പഞഭായത്തനിനുലാം കവണനിയുളള കുടനിലവളള പദതനി -

ഒന്നഭാലാംഘടലാം,  ലപഭാന്നഭാനനിക്കുലാം  സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  കവണനിയുളള  സമഗ

കുടനിലവളള  പദതനി,  ലകേഭായനിലഭാണനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കച്ച്  കവണനിയുളള  കുടനിലവളള

പദതനി,  ലതഭാടുപുഴ  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കച്ച്  കവണനിയുളള  കുടനിലവളള  പദതനി

വനിപുലതീകേരണലാം,  കകേഭാടയലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കച്ച്  കവണനിയുളള  കുടനിലവളള  പദതനി

വനിപുലതീകേരണലാം, തൃശ്ശൂര് കകേഭാര്പകറഷനുലാം സമതീപ പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം കവണനിയുളള

കുടനിലവളള പദതനി- ഒന്നഭാലാം ഘടലാം, മടന്നൂര്-ഇരനിടനി മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കച്ച് കവണനിയുളള

കുടനിലവളള  പദതനി  എന്നനിവയച്ച്  909  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  അനുമതനി

കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം  ലഭനിചതനുസരനിചച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത

2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബജെറനില്  പ്രഖേവഭാപനിചതുലാം  വനിതരണ  ശലാംഖേലകേള

ഇലഭാത്തതുലകേഭാണച്ച്  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്നതുമഭായ  പദതനികേളഭായ  ധര്മ്മേടലാം  കുടനിലവളള

പദതനി വനിപുലതീകേരണലാം,  കകേഭാടയലാം ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് (കേണ്ണൂര്) കുടനിലവളള പദതനി-

വനിതരണ  ശലാംഖേല  ലമചലപടുത്തല്,  മഭാനന്തവഭാടനി,  എടവകേ,  നല്ലൂര്നഭാടച്ച്

വനികലജുകേളക്കുകവണനിയുളള  ശുദജെല  വനിതരണ  പദതനിയുലട  വനിതരണ  ശലാംഖേല

സഭാപനിക്കല്,  തനിരുവഭാലനിക്കുലാം സമതീപ വനികലജുകേളക്കുമഭായുളള കുടനിലവളള പദതനി

വനിപുലതീകേരണലാം,  ലനന്മേഭാറയ്ക്കുലാം സമതീപ പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം കവണനിയുളള കുടനിലവളള

പദതനി  വനിപുലതീകേരണലാം,  കേടമക്കുടനി  പഞഭായത്തനിലന്റെ  വനിതരണ  ശലാംഖേല

ലമചലപടുത്തല്,  വഭാരഭാപ്പുഴ  പഞഭായത്തനിലന്റെ  വനിതരണ  ശലാംഖേല  ലമചലപടുത്തല്,
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ലപരുനഭാടച്ച്-അത്തനിക്കയലാം  വനികലജുകേളുലട  വനിതരണ  ശലാംഖേല  ലമചലപടുത്തല്

എന്നനിവയച്ച്  163.1  കകേഭാടനി  രൂപയുലട അനുമതനി കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം ലഭനിചതനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്  കേടമക്കുടനി

പഞഭായത്തനിലന്റെ  വനിതരണ  ശലാംഖേല  ലമചലപടുത്തല്,  വഭാരഭാപ്പുഴ  പഞഭായത്തനിലന്റെ

വനിതരണ  ശലാംഖേല  ലമചലപടുത്തല്  എന്നനിവ  ഒഴനിലകേയുളള  6  പദതനികേളക്കച്ച്

സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കകേഭാടയലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  (കേണ്ണൂര്)

കുടനിലവളള  പദതനി-വനിതരണ  ശലാംഖേല  ലമചലപടുത്തല്,  മഭാനന്തവഭാടനി,  എടവകേ,

നല്ലൂര്നഭാടച്ച് വനികലജുകേളക്കുകവണനിയുളള ശുദജെല വനിതരണ പദതനിയുലട വനിതരണ

ശലാംഖേല സഭാപനിക്കല്, തനിരുവഭാലനിക്കുലാം സമതീപ വനികലജുകേളക്കുമഭായുളള പദതനിയുലട

വനിതരണ  ശലാംഖേല  വനിപുലതീകേരണലാം,  ലപരുനഭാടച്ച്-അത്തനിക്കയലാം  വനികലജുകേളുലട

വനിതരണ  ശലാംഖേല  ലമചലപടുത്തല്  പഭാകക്കജെച്ച്-1,  ലനന്മേഭാറയ്ക്കുലാം  സമതീപ

പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം കവണനിയുളള കുടനിലവളള പദതനി വനിപുലതീകേരണലാം പഭാകക്കജെച്ച്-1

എന്നനിവയുലട  ലടനഡര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  എഗനിലമന്റെച്ച്  ലചേയ്യുന്ന  മുറയച്ച്

കമല്പറഞ്ഞ പദതനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നച്ച്

പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

കമല്പറഞ്ഞ  പദതനികേലള  കൂടഭാലത  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബജെറനിലന്റെ

മറുപടനി  പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രഖേവഭാപനിച പുതനിയ പദതനികേളഭായ ചേതീകക്കഭാടച്ച്  കുടനിലവളള

പദതനിയുമഭായനി  സലാംകയഭാജെനിപനിചളള  രഭാമനഭാട്ടുകേര  കുടനിലവളള  പദതനിയുലട

ലമചലപടുത്തല്,  കേല്ലുവഭാതുക്കല്-പഭാരനിപളളനി-ലവളനിനല്ലൂര്  വനികലജുകേളക്കച്ച്

കവണനിയുളള  കുടനിലവളള  പദതനി-ഒന്നഭാലാംഘടലാം,  അമ്പലപഭാറ  പഞഭായത്തനിനു

കവണനിയുളള  കുടനിലവളള  പദതനി,  തചനഭാട്ടുകേര-അലനല്ലൂര്-കകേഭാകടഭാപഭാടലാം

പഞഭായത്തുകേളക്കുകവണനിയുളള  സമഗ  കുടനിലവളള  പദതനി,തഭാനൂര്  കുടനിലവള്ള

പദതനി,  എന്നനിവയഭായനി  185  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  അനുമതനി  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം

ലഭനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്

കേല്ലുവഭാല്ക്കല്-  പഭാരനിപളളനി-ലവളനിനല്ലൂര്  വനികലജുകേളക്കുകവണനിയുളള  കുടനിലവളള

പദതനി-  ഒന്നഭാലാംഘടലാം  ഒഴനിലകേയുളള  4  പദതനികേളക്കച്ച്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  സലലഭവത അനുസരനിചച്ച് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി എഗനിലമന്റെച്ച്

ലചേയ്യുന്ന  മുറയച്ച്  കമല്പറഞ്ഞ  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള

ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴനിയുലമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 148 ട്രേഭാനസനിഷന ലമയനിനുകേള മഭാറനി

സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  സമര്പനിച

433.33 കകേഭാടനി രൂപയുലട ലപ്രഭാകപഭാസലകേള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന.
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(സനി)  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
ചുമതലയുളള  ഉകദവഭാഗസരുലട  കമല്കനഭാടത്തനിനച്ച്  പുറകമ  സൂപ്രണനിലാംഗച്ച്
എഞനിനതീയര്/ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയര്/ലഹഡച്ച്  ഒഭാഫതീസച്ച്/സര്ക്കഭാര്  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ
തലങ്ങളനില് പുകരഭാഗതനി  സലാംബന്ധനിചച്ച്  അവകലഭാകേനലാം നടത്തഭാറുണച്ച്.  പ്രവൃത്തനികേള
സഗമമഭായനി  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  എലന്തങനിലലാം  തടസങ്ങളുലണങനില്  അവ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി സര്ക്കഭാര്, മറച്ച് വകുപ്പുകേള തുടങ്ങനി വനിവനിധ തലങ്ങളനില്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാറുണച്ച്.

 ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ജെതീവനിത സഭാഹചേരവലാം

8 (*368)  ശതീ  .   അനൂപച്ച് കജെക്കബച്ച്:
 ശതീ  .    കറഭാജെനി എലാം  .   കജെഭാണ്  :

ശതീ  .   എ  .  പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെച്ച്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്

ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ജെതീവനിത  സഭാഹചേരവലാം
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുളള  പദതനികേളുലട  രൂപകരഖേ  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട വനിവരകശഖേരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം നലഭാകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എലലക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന  ):

പദതനികേളുലട  രൂപകരഖേ  തയഭാറഭായനിവരുന.  ഇതര  സലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം  ആകരഭാഗവ  പരനിരക്ഷയുലാം  ലക്ഷവമനിടച്ച്  'ആവഭാസച്ച്'
എന്ന  കപരനില്  ഒരു  ആകരഭാഗവ  ഇനഷസറനസച്ച്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനിക്രമങ്ങള  പുകരഭാഗമനിചവരുന.  പദതനി  പ്രഭാബലവത്തനില്  വരുന്നകതഭാടുകൂടനി
ഇനഷസറനസച്ച്  പദതനി  മുകഖേന  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ആകരഭാഗവ
സരക്ഷനിതതസലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം  അകതഭാലടഭാപലാം  വനിവരകശഖേരണലാം  നടത്തനി
ഡഭാറഭാബഭാങച്ച്  തയഭാറഭാക്കഭാനുലാം  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡച്ച്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുവഭാനുലാം
കേഴനിയുലാം.

ആദനിവഭാസനികേളുലട ആകരഭാഗവ വനികേസനത്തനിനച്ച് നടപടനി

9 (*369)  ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന   :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .  സജെതീന്ദ്രന   :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആദനിവഭാസനികേളുലട  ആകരഭാഗവ  വനികേസനത്തനിനച്ച്  എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണച്ച് ഈ സർക്കഭാർ കകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതച്ച്;
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(ബനി)  ഇവര്ക്കച്ച്  സമ്പൂര്ണ്ണ  ആകരഭാഗവ  സരക്ഷ  നല്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തലഭാലാം
പദതനികേളഭാണച്ച് ആവനിഷ്കരനിച നടപഭാക്കനിയതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആദനിവഭാസനി കുടുലാംബങ്ങളനിലല ശനിശുമരണ നനിരക്കച്ച് കുറയഭാനുലാം പടനിണനി
മരണലാം ഇലഭാതഭാക്കഭാനുലാം കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

പടനികേജെഭാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന  ): 

(എ)  ആദനിവഭാസനികേളുലട  ആകരഭാഗവ  വനികേസനത്തനിനച്ച്  പടനികേവര്ഗ വനികേസന
വകുപച്ച്,  സഭാമൂഹവനതീതനി  വകുപച്ച്,  ആകരഭാഗവ  വകുപച്ച്  എന്നനിവ  മുകഖേന  വനിവനിധ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനില്  വര്ഷകേഭാലത്തുലാം
പഞ്ഞമഭാസങ്ങളനിലലാം  ഭക്ഷവസഹഭായ  പദതനി,  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം  മുലയൂട്ടുന്ന
അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം  സസന്തലാം  നനിലയച്ച്  കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം  വഭാങ്ങനി  കേഴനിക്കുന്നതനികലയഭായനി
പ്രതനിമഭാസലാം  1,000  രൂപഭാവതീതലാം  നല്കുന്ന ജെനനനി-ജെന്മേരക്ഷഭാ  പദതനി,  അടപഭാടനി
കമഖേലയനില് പഭാകേലാം ലചേയ്ത ഭക്ഷണലാം നല്കുന്ന കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി കേനിചന പദതനി എന്നനിവ
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

സഭാമൂഹവനതീതനി വകുപനിന കേതീഴനില് അങണവഭാടനികേള മുകഖേന ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം
കുടനികേളക്കുലാം  പ്രകതവകേ  കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം  നല്കേനിവരുന.  പ്രതീ-സ്കൂള  കുടനികേളക്കച്ച്
പഭാല്,  മുട  എന്നനിവയുലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന.  കേഇൗമഭാര  പ്രഭായക്കഭാരഭായ
ലപണ്കുടനികേളക്കഭായനി  സബല  കേനിറ്റുകേള  വനിതരണലാം  നടത്തുന.  കപഭാഷകേഭാഹഭാര
അപരവഭാപ്തതയുളളവലര  കേലണത്തനി  സപനിലമന്റെറനി  നറ്റ്യൂട്രേതീഷവന  കപ്രഭാഗഭാലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കുടനികേളക്കഭായനി  അമൃതലാം  നറ്റ്യൂട്രേതീമനിക്സൈച്ച്  വനിതരണലാം  നടത്തുന.
ആകരഭാഗവ  വകുപച്ച്  മുകഖേന  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  അയണ്  കഫഭാളനികേച്ച്
ആസനിഡച്ച് ഗുളനികേകേള വനിതരണലാം നടത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുന. 

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച്  ആകരഭാഗവ  സലാംരക്ഷണലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി സമഗ ആകരഭാഗവ സരക്ഷഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
ഇഇൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേള  ഉളലപലടയുളള  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളനിലലാം  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  മറച്ച്  സഹകേരണ  ആശുപത്രനികേളനിലലാം
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  സഇൗജെനവ  ചേനികേനിത്സ  ഉറപ്പുവരുത്തുന.  ലഎ.ടനി.ഡനി.  കപ്രഭാജെക്ടച്ച്
ഓഫതീസര്മഭാര്/പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  ഓഫതീസര്മഭാര്  മുകഖേനയുലാം  വകുപച്ച്  അദവക്ഷന
മുകഖേനയുലാം  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന.  കൂടഭാലത  ബഹു.  വകുപ്പുമനനിയുലട
ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം വനിവനിധ കരഭാഗങ്ങളക്കച്ച് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചച്ച് വരുന.
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പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനില്  5  അകലഭാപതനി  ഒ.പനി.  കനിനനിക്കുകേളുലാം
ആറളത്തച്ച്  ഒരു  ആയൂര്കവദ  ആശുപത്രനിയുലാം  സലാംസഭാനത്തഭാലകേ  17  ആയൂര്കവദ
ഡനിലസനസറനികേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ഇടുക്കനി,  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജെനിലയനിലല
ലനടുമങ്ങഭാടച്ച്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലഭായനി  ഓകരഭാ  ലലട്രേബല്  ലമഭാലലബല്  ലമഡനിക്കല്
യൂണനിറ്റുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  HLL  (Hindustan  Lifecare  Limited)  മുകഖേന
വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനില്  മലപ്പുറലാം,  വയനഭാടച്ച്,  പഭാലക്കഭാടച്ച്  എന്നതീ  ജെനിലകേളനില്  ഓകരഭാ
ലലട്രേബല്  ലമഭാലലബല്  ലമഡനിക്കല്  യൂണനിറ്റുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  കൂടഭാലത
KMSCL (Kerala  Medical  Services  Corporation Limited)  മുകഖേന ലകേഭാലലാം,
ഇടുക്കനി  ജെനിലയനിലല  അടനിമഭാലനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  ഓകരഭാ  ലലട്രേബല്  ലമഭാലലബല്
ലമഡനിക്കല് യൂണനിറ്റുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

അടപഭാടനി  കമഖേലയനില്  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവച്ച്  മൂലമുളള  അസഖേങ്ങളുലട
ചേനികേനിത്സയഭായനി 3 NRC (Nutrition Rehabilitation Centre)കേളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

സനിക്കനിളലസല്  അനതീമനിയ  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്  മരുന്നച്ച്,  മറച്ച്  ജെതീവകനഭാപഭാധനികേള
എന്നനിവ  വഭാങ്ങുന്നതനികലയഭായനി  പ്രതനിമഭാസലാം  2,000  രൂപഭാവതീതലാം  സമഭാശസഭാസ
ധനസഹഭായലാം നല്കുന്ന പദതനിയുലാം ഗര്ഭനിണനികേളുലടയുലാം മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മേമഭാരുലടയുലാം
ആകരഭാഗവ  സരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  പ്രതനിമഭാസലാം  1,000  രൂപഭാവതീതലാം
18  മഭാസകത്തയച്ച്  നല്കുന്ന  ജെനനനി-ജെന്മേരക്ഷഭാ  പദതനിയുലാം  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന
വകുപച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(സനി)  ഉണച്ച്.  അമ്മേമഭാരുലട  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവമൂലലാം  തൂക്കക്കുറകവഭാടുകൂടനി
ജെനനിക്കുന്ന  കുഞങ്ങളഭാണച്ച്   പ്രധഭാനമഭായുലാം  മരണലപടനിരുന്നതച്ച്.  ഇത്തരലാം
കുഞങ്ങളക്കച്ച്  ജെന്മേനഭാകലഭാ  പനിന്നതീകടഭാ  ഗുരുതരമഭായ  ആകരഭാഗവ
പ്രശ്നങ്ങളുണഭായനിരുന്നതഭായനി  ആകരഭാഗവ  വകുപച്ച്  മരണലാം  സലാംബന്ധനിച
റനികപഭാര്ട്ടുകേളനില്  വവക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  വതീടുകേളനില്  നടന്നനിരുന്ന  പ്രസവലാം,
കുടുലാംബത്തനില്നനിനലാം പ്രസവപരനിചേരണലാം ലഭനിക്കഭാതനിരുന്നതച്ച്, ചേനികേനിത്സഭാ ലലവമുഖേവലാം,
വഭാഹന  സഇൗകേരവത്തനിലന്റെ  അഭഭാവലാം,  മുലയൂട്ടുകമ്പഭാള  അനുഭവലപട  ശസഭാസതടസലാം
തുടങ്ങനിയവയഭായനിരുന  പ്രധഭാന  കേഭാരണങ്ങള.  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളുലട  നനിരന്തര
ഇടലപടല്  നനിമനിത്തലാം  ഇത്തരലാം  കേഭാരണങ്ങളക്കച്ച്  പരനിഹഭാരലാം  കേലണത്തനി
മരണനനിരക്കച്ച് കുറചലകേഭാണവരഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.

ആദനിവഭാസനി  ശനിശുമരണങ്ങള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സമഗ  ആകരഭാഗവ
സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി  കക്ഷമപദതനികേള  സര്ക്കഭാര്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട
ഏകകേഭാപനകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കനിവരുന. പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപച്ച് മുകഖേനയുലാം
സഭാമൂഹവനതീതനി,  ആകരഭാഗവലാം,  സനിവനില്  സലലപസച്ച്  എന്നതീ  വകുപ്പുകേള  മുകഖേനയുലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മറച്ച്  ഏജെനസനികേള  മുകഖേനയുമഭാണച്ച്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതച്ച്.
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പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനില്  വര്ഷകേഭാലത്തുലാം
പഞ്ഞമഭാസങ്ങളനിലലാം  ഭക്ഷവസഹഭായ  പദതനി,  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം  മുലയൂട്ടുന്ന
അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം  സസന്തലാം  നനിലയച്ച്  കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം  വഭാങ്ങനി  കേഴനിക്കുന്നതനികലയഭായനി
പ്രതനിമഭാസലാം  1,000  രൂപഭാവതീതലാം  നല്കുന്ന ജെനനനി-ജെന്മേരക്ഷഭാ  പദതനി,  അടപഭാടനി
കമഖേലയനില് പഭാകേലാം ലചേയ്ത ഭക്ഷണലാം നല്കുന്ന കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി കേനിചന പദതനി എന്നനിവ
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

സഭാമൂഹവനതീതനി വകുപനിന കേതീഴനില് അങണവഭാടനികേള മുകഖേന ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം
കുടനികേളക്കുലാം  പ്രകതവകേ  കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം  നല്കേനിവരുന.  പ്രതീ-സ്കൂള  കുടനികേളക്കച്ച്
പഭാല്,  മുട  എന്നനിവയുലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന.  കേഇൗമഭാര  പ്രഭായക്കഭാരഭായ
ലപണ്കുടനികേളക്കഭായനി  സബല  കേനിറ്റുകേള  വനിതരണലാം  നടത്തുന.  കപഭാഷകേഭാഹഭാര
അപരവഭാപ്തതയുളളവലര  കേലണത്തനി  സപനിലമന്റെറനി  നറ്റ്യൂട്രേതീഷവന  കപ്രഭാഗഭാലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കുടനികേളക്കഭായനി  അമൃതലാം  നറ്റ്യൂട്രേതീമനിക്സൈച്ച്  വനിതരണലാം  നടത്തുന.
ആകരഭാഗവ  വകുപച്ച്  മുകഖേന  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  അയണ്  കഫഭാളനികേച്ച്
ആസനിഡച്ച് ഗുളനികേകേള വനിതരണലാം നടത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുന. 

പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനില്  വര്ഷകേഭാലത്തുലാം
പഞ്ഞമഭാസങ്ങളനിലലാം  ഭക്ഷവസഹഭായ  പദതനി,  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം  മുലയൂട്ടുന്ന
അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം  സസന്തലാം  നനിലയച്ച്  കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം  വഭാങ്ങനി  കേഴനിക്കുന്നതനികലയഭായനി
പ്രതനിമഭാസലാം  1,000  രൂപഭാവതീതലാം  നല്കുന്ന  ജെനനനി-ജെന്മേരക്ഷഭാ  പദതനി  എന്നനിവ
നടപനിലഭാക്കുന. 

ശനിശുമരണ നനിരക്കച്ച് കൂടുതലഭായനി അനുഭവലപടനിരുന്ന അടപഭാടനി  കമഖേലയനില്
പഭാകേലാം ലചേയ്ത ഭക്ഷണലാം നല്കുന്ന കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി കേനിചന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

അടപഭാടനിയനിലല  ശനിശുമരണനനിരക്കച്ച്  കുറയഭാനഭായനി  കമല്പറഞ്ഞവ  കൂടഭാലത
3  NRC  (Nutrition  Rehabilitation  Centre)കേളുലാം  കകേഭാടത്തറ  ലലട്രേബല്
ലസഷവഭാലനിറനി  ആശുപത്രനിയുലട  കേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ഇവനിലട
കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവച്ച് മൂലമുളള കരഭാഗങ്ങളക്കച്ച് ചേനികേനിത്സ നല്കുന.

കകേഭാടത്തറ,  ലലട്രേബല്   ലസഷവഭാലനിറനി  ആശുപത്രനിയനില്  നനിലവനില്
കരഭാഗനികേലള  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിത്സനിക്കഭാനുളള  സഇൗകേരവമുണച്ച്.  കൂടഭാലത  24  മണനിക്കൂര്
കേഭാഷസഭാലനിറനി  ലഭാബച്ച്,  മരുന്നച്ച്  വനിതരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  ലഎ.സനി.യു.
സലാംവനിധഭാനവമുണച്ച്.  സഭാനനിലാംഗനിനുളള  സഇൗകേരവങ്ങള,  ഓപകറഷന  തനിയറര്,
രക്തബഭാങച്ച് എന്നനിവയുലാം ലസഷവല് ഒ.പനി. ചേനികേനിത്സയുമുണച്ച്.

പ്രതനിമഭാസ  കുത്തനിവയച്ച്  നല്കേല്,  നവജെഭാത  ശനിശുസലാംരക്ഷണ  സഇൗകേരവലാം,
പഭാലനികയറതീവച്ച് ലകേയര് യൂണനിറച്ച്, ഡയഭാലനിസനിസച്ച് യൂണനിറച്ച്, സനിക്കനിളലസല് അനതീമനിയ
കനിനനികേച്ച്,  കേഇൗണ്സനിലനിലാംഗച്ച്,  മഭാനസനികേകരഭാഗ,  ക്ഷയകരഭാഗ-അരനിവഭാള  കരഭാഗ
പുനരധനിവഭാസ പദതനികേള എന്നനിവയുലാം മഭാരകേകരഭാഗങ്ങളുലട സതീനനിലാംഗച്ച് ലടസ്റ്റുലാം ഇഇൗ
ആശുപത്രനിയനില് നടത്തനിവരുന.
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എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് എക്സൈച്ച്കചേഞച്ച് വഴനിയുളള നനിയമനങ്ങള

10 (*370) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര്  :
ശതീ  .  സനി  .  ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന  :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജെഭാര്ജ്ജച്ച്  :
ശതീ  .    എലാം  .    നഇൗഷഭാദച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരഭാ ര്/ദനിവസ കവതന നനിയമനങ്ങള വവഭാപകേമഭാകുന്നതനിനനുസൃതമഭായനി
എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞച്ച്  വഴനിയുള്ള  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയമനങ്ങള  കുറഞ
വരുന്നതച്ച് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)നഭാല്പതരലക്ഷലാം  ലതഭാഴനിലകനസഷകേര് എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞനില്
കപരച്ച്  രജെനിസര്  ലചേയ്തനിട്ടുലണങനിലലാം  ഒരു  വര്ഷലാം  കകേവലലാം  7800  കപര്ക്കച്ച്  മഭാത്രലാം
തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില് ലതഭാഴനില് നല്കേഭാന സഭാധവമഭായ സഭാഹചേരവത്തനില്,
സലാംസഭാനലത്ത  എണ്പത്തനിനഭാലച്ച്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേളുലട
ലതഭാഴനില്ദഭായകേലരന്ന  സനിതനി  ഏതഭാണച്ച്  അപ്രസക്തമഭായതു  ലകേഭാണച്ച്  ഈ
സഭാപനങ്ങലള ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച് സസകേഭാരവകമഖേലയനില് ഉളലപലട ലതഭാഴനില്
കനടഭാന  കവണ  അവസരലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച്  പ്രകയഭാജെനപ്രദമഭാകുന്ന  രതീതനിയനില്  ഈ
സഭാപനങ്ങളുലട  കസവനലാം  ഏലതഭാലക്ക  തരത്തനില്  പരനിണമനിപനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുലന്നന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എലലക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന  ):
(എ)  ഉണച്ച്.  ചേനില  സര്ക്കഭാര്/അര്ദ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനില്  കേരഭാര്

അടനിസഭാനത്തനിലലാം  ദനിവസ  കവതനഭാടനിസഭാനത്തനിലലാം  നനിയമനങ്ങള
നടന്നനിട്ടുളളതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്
എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേള  വഴനിയുളള  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയമനങ്ങളുലട  എണ്ണലാം  കുറയുകേയുലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  1959-ലല  Compulsory Notificatiion of Vacancy  ആക്ടച്ച് പ്രകേഭാരലാം
എലഭാ ഒഴനിവകേളുലാം എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേളനില് അറനിയനികക്കണതഭാണച്ച്.  ഇതച്ച്
പഭാലനിക്കഭാലത  നടത്തനിയനിട്ടുളള  കേരഭാര്/ദനിവസകവതന  നനിയമനങ്ങളനില്  യഭാലതഭാരു
വനിധത്തനിലളള  സലാംവരണ  തതസങ്ങളുലാം  പഭാലനിക്കലപടുന്നനില.  ലക്ഷക്കണക്കനിനച്ച്
ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേള  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേളനില്  കപരച്ച്  രജെനിസര്  ലചേയ്തച്ച്
ലതഭാഴനിലനിനഭായനി  കേഭാത്തനിരനിക്കുകമ്പഭാള  ഇത്തരലാം  നനിയമനങ്ങള  അഭനികേഭാമവമല.
എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് വകുപനിലന്റെ നനിരന്തരമഭായ ഇടലപടലലാം എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് മഭാര്ക്കറനിലാംഗച്ച്
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പരനികശഭാധനകേളുലാം മുകഖേന നനിരവധനി സഭാപനങ്ങളനിലല അനധനികൃത നനിയമനങ്ങള
ഒഴനിവഭാക്കഭാനുലാം  ഒഴനിവകേള  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേളനില്  റനികപഭാര്ടച്ച്
ലചേയനിക്കുന്നതനിനുലാം  സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.  കമല്പറഞ്ഞ  1959-ലല  സനി.എന.വനി.  ആക്ടച്ച്
പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്/അര്ദ സര്ക്കഭാര്/കബഭാര്ഡച്ച്/കേമ്പനനി/കകേഭാര്പകറഷന തുടങ്ങനിയ
സഭാപനങ്ങളനിലല  പനി.എസച്ച്.സനി.  നനിയമനത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്ലപടഭാത്ത
ഒഴനിവകേളനികലയ്ക്കുളള നനിയമനങ്ങളക്കച്ച് എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേളുലട കസവനലാം
നനിര്ബന്ധമഭായുലാം പ്രകയഭാജെനലപടുത്തണലമനലാം അലഭാത്തപക്ഷലാം ബന്ധലപട വകുപച്ച്
കമധഭാവനികേള/ചേതീഫച്ച്  എക്സൈനികേറ്റ്യൂടതീവകേള  എന്നനിവര്ലക്കതനിലര  ടനി  ആക്ടനിലല
വവവസകേള  പ്രകേഭാരലാം  കേര്ശന  നടപടനിലയടുക്കുന്നതഭാലണനലാം  5-2-2014
തതീയതനിയനിലല  25941/ജെനി2/2013/ലതഭാഴനില്  നമ്പര്  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കുലര്
(അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന)  പുറലപടുവനിചനിരുന.* ടനി  സര്ക്കുലര്  കേര്ശനമഭായനി
പഭാലനിക്കുന്നതനിനച്ച്  26-12-2016-ലല  1046913/ജെനി2/16  നമ്പര്  കേത്തച്ച്  പ്രകേഭാരലാം
കമല്പറഞ്ഞ കമധഭാവനികേളക്കച്ച് വതീണലാം കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞനില്  അറനിയനിക്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്/അര്ദ
സര്ക്കഭാര്/ലപഭാതുകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലല  ഒഴനിവകേളക്കച്ച്  പുറകമ  സസകേഭാരവ
കമഖേലയനിലല ലതഭാഴനിലവസരങ്ങലളക്കൂടനി ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച് ലഭവമഭാക്കുകേലയന്ന
ലക്ഷവകത്തഭാടുകൂടനി  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേലള  ലതഭാഴനില്  ലലനപുണവ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്ന  "എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെര്"  പദതനി  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്
വകുപച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ  ആദവഘടലമന്ന  നനിലയനില്  ജെനിലഭാ
എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേകളഭാലടഭാപമഭാണച്ച്  എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേള
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്.  നനിലവനില്  ലകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴ,
കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്,  കേണ്ണൂര്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേള പ്രവര്ത്തനിചവരുന.  മലപ്പുറലാം,  തൃശ്ശൂര് ജെനിലകേളനില്
ഇഇൗ വര്ഷലാം എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസന്റെര് പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാകുലാം. 2016-17 വര്ഷലാം
കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജെനിലഭാ എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് എക്സൈച്ച്കചേഞനികനഭാലടഭാപലാം എലാംകപഭായബനിലനിറനി
ലസന്റെര് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ഗഭാമതീണ  കമഖേലയനിലല  വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കുലാം
ഉപകേഭാരപ്രദമഭാകുന്ന വനിധത്തനില് തഭാലൂക്കച്ച് തലത്തനില് ആരലാംഭനിക്കുന്ന പദതനിയഭാണച്ച്
"കേരനിയര് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ലസന്റെറുകേള.''  വനിദവഭാഭവഭാസ കമഖേലയനിലലയുലാം  ലതഭാഴനില്
കമഖേലയനിലലയുലാം  നൂതന  പ്രവണതകേലളയുലാം  കേഭാലഭാനുസൃത  മഭാറങ്ങലളയുലാം  കുറനിചച്ച്
അറനിവലാം അവകബഭാധവലാം നല്കുന്നതനിനുലാം ആവശവമഭായ മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനി
ഉപരനിപഠനലാം  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുലാം  അവരുലട  കേഴനിവനിനുലാം  കയഭാഗവതയ്ക്കുലാം
അനുസരനിചളള  ലതഭാഴനില്  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം  സഹഭായനിക്കുകേയഭാണച്ച്  ഇഇൗ
പദതനിലകേഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി)  എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറുകേളനില് രജെനിസര് ലചേയ്യുന്ന അഭവസ്തവനിദവരുലാം
ലതഭാഴനില്രഹനിതരുമഭായ  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളുലട  അഭനിരുചേനി,  സനില്  ഗവഭാപച്ച്  എന്നനിവ
വനിവനിധ  അസലസന്റെച്ച്  ടൂളസച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  വനിലയനിരുത്തനി  വരുനണച്ച്.  കസഭാഫച്ച്
സനില്ലുകേളക്കുലാം  ഇലാംഗതീഷച്ച്  ഭഭാഷഭാ  പരനിജഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേള  മുകഖേനയുലാം  ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  പരനിശതീലനലാം
ആവശവമഭായവര്ക്കച്ച്  അത്തരലാം  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്ന  അലാംഗതീകൃത  പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രങ്ങള വഴനിയുലാം പരനിശതീലനലാം നല്കുനണച്ച്. ഇപ്രകേഭാരലാം പരനിശതീലനലാം ലഭനിക്കുന്ന
ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച്  സസകേഭാരവ  കമഖേലയനിലല  ലതഭാഴനിലവസരലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലതഭാഴനില്  ദഭാതഭാക്കളുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  കനരനിടച്ച്  കജെഭാബച്ച്
ലഫയറുകേള  സലാംഘടനിപനിചലാം  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച്  ലതഭാഴനില്  കനടനിലയടുക്കുവഭാന
എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറുകേള വഴനിയുലാം അവസരമുണഭാക്കനി ലകേഭാടുക്കുനണച്ച്.

കേരനിയര്  ഇനഫര്കമഷന,  വവക്തനിഗത  ലലഗഡനസച്ച്,  ഗ്രൂപച്ച്  ലലഗഡനസച്ച്,
കേരനിയര്  കേഇൗണ്സനിലനിലാംഗച്ച്,  കേരനിയര്  ഇന്റെറസച്ച്,  കഗഭാള  ലസറനിലാംഗച്ച്,  കമഭാടനികവഷന
കഭാസ്സുകേള, പ്രതീ ഇന്റെര്വറ്റ്യൂ പരനിശതീലനലാം, വവക്തനിതസ വനികേസന പരനിപഭാടനികേള, മത്സര
പരതീക്ഷഭാ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  തുടങ്ങനി  മനികേച  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  ലതഭാഴനിലലാം
സലാംബന്ധനിചച്ച് ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച് അറനിവച്ച് ലഭവമഭാക്കുന്ന നനിലയനിലലാം ആവശവമഭായ
പനിന്തുണ നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നവയഭാണച്ച് കേരനിയര് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് ലസന്റെറുകേള.

ക്ഷതീരകേര്ഷകേലര സഹഭായനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി
11 (*371)  ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന  :

ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസര്  :
ശതീമതനി സനി  .  ലകേ  .   ആശ  :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാല്  വനിലവര്ദനവനിലന്റെ  ഗുണലാം  കേര്ഷകേനച്ച്  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചവരുന്നതച്ച് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  തതീറപ്പുലനിലന്റെ  ദഇൗര്ലഭവലാം  അനുഭവലപടുന്നതനിനഭാല്,
തരനിശുകേനിടക്കുന്ന ഭൂമനിയനില് തതീറപ്പുല്ക്കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  രണച്ച്  വര്ഷത്തനിനനിടയനില്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ഉല്പഭാദന
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ലചേലവനിലണഭായ  വര്ദനവച്ച്  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  സലാംഭരണ  വനില  വര്ദനിപനിചച്ച്
നല്കുന്നതനിനഭായനിടഭാണച്ച് പഭാല് വനില വര്ദനിപനിചതച്ച്. ഇഇൗ കേഭാരണത്തഭാല് വര്ദനിപനിച
വനില്പന വനിലയുലട 83.75% അതഭായതച്ച് വനില്പന വനില 4 രൂപ വര്ദനിപനിചകപഭാള
അതനില്നനിനലാം 3.35 രൂപയുലാം കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് നല്കുകേയഭാണുണഭായതച്ച്. അകതഭാലടഭാപലാം
പഭാല് വനില ചേഭാര്ടനില് കേഭാരവമഭായ പരനിഷ്കരണലാം നടത്തുകേ വഴനി കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് കൂടുതല്
ഗുണലാം ലഭനിക്കഭാനഭായനി. സഭാധഭാരണയഭായനി പഭാല് വനില വര്ദനിപനിക്കുകമ്പഭാള സലാംഭരണ
വനില വര്ദനിപനിക്കുന്നതച്ച്  3.5%  ലകേഭാഴുപ്പുലാം  8.5%  ലകേഭാഴുപനിതര ഖേര പദഭാര്തങ്ങളുലാം
അടങ്ങനിയ  പഭാലനിനഭാണച്ച്.  എന്നഭാല്  ഇത്തവണ  അതച്ച്  3.5%  ലകേഭാഴുപ്പുലാം  8.5%
ലകേഭാഴുപനിതര  ഖേര  പദഭാര്തങ്ങളുലാം  അടങ്ങനിയ  പഭാലനിനഭാണച്ച്  സലാംഭരണ  വനിലയനില്
ലനിറലറഭാന്നനിനച്ച്  3.35 രൂപ വര്ദനിപനിചതച്ച്. ഇഇൗ കേഭാരണത്തഭാല് സലാംസഭാനത്തച്ച് ഇന്നച്ച്
സലാംഭരനിക്കുന്ന  പഭാലനിലന്റെ  ശരഭാശരനി  ഗുണനനിലവഭാരമഭായ  4.1%  ലകേഭാഴുപ്പുലാം  8.3%
ലകേഭാഴുപനിതര  ഖേര  പദഭാര്തങ്ങളുലാം  അടങ്ങനിയ പഭാലനിനച്ച്  ക്ഷതീരകേര്ഷകേനച്ച്  ലനിററനിനച്ച്
4.02  രൂപ  വര്ദനവച്ച്  ലഭവമഭായനിട്ടുണച്ച്.  അതഭായതച്ച്  പഭാലനിലന്റെ  വനില്പന  വനില
ലനിററനിനച്ച്  4  രൂപ വര്ദനിപനിചകപഭാള കേര്ഷകേനച്ച്  ലനിററനിനച്ച്  4.02  രൂപ വര്ദനവച്ച്
ലഭവമഭായനി.  ഇത്തവണ പഭാല് വനില വര്ദനവച്ച് മുകേളനില് സൂചേനിപനിച കേഭാരണങ്ങളഭാല്
കേര്ഷകേനച്ച്  ഏറവലാം  ഗുണകേരമഭാലണനലാം  പഭാല്  വനില  ചേഭാര്ടച്ച്  പരനിഷ്കരണത്തനിലൂലട
പഭാല്  വനില  വര്ദനവനിലന്റെ  ഗുണലാം  കേര്ഷകേനച്ച്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ലഭവമഭായനിട്ടുലണനലാം
ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്  കനരനിടുന്ന  ബദനിമുടച്ച്
കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  കമഖേലഭാ  യൂണനിയനുകേള  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  പഭാല്  വനിലയനില്
ഇനലസന്റെതീവലാം നല്കേനിവരുന. 

പുതുക്കനിയ  പഭാല്വനില  ചേഭാര്ടച്ച്  സലാംഘലാം  കനഭാടതീസച്ച്  കബഭാര്ഡനില്
പ്രസനിദലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്  എലഭാ ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
അകതഭാലടഭാപലാംതലന്ന  പഭാല്  വനിലയുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  വന്നനിട്ടുളള  പരഭാതനികേള
പരനികശഭാധനിചച്ച്  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ജെനിലഭാ  ലഡപറ്റ്യൂടനി
ഡയറക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം/കേസഭാളനിറനി  കേണ്കട്രേഭാള  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  നടപടനി  സസതീകേരനിചവരുന.  തതീറപ്പുലനിലന്റെ  ദഇൗര്ലഭവലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര്, ലപഭാതുകമഖേല, സസകേഭാരവ വവക്തനികേള എന്നനിവരുലട
ഉടമസതയനിലളള  തരനിശച്ച്  കേനിടക്കുന്ന  സലങ്ങള  കേലണത്തനി  തതീറപ്പുല്ക്കൃഷനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചവരുന.  മനില്മയുലട  കേതീഴനിലളള
കമഖേലഭാ  യൂണനിയനുകേള  തതീറപ്പുല്ക്കൃഷനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 
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പടനികേവര്ഗക്കഭാരുലട പഭാര്പനിട പ്രശ്നലാം

12 (*372) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  :
ശതീ  .    ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജെതീന്ദ്രന  :
ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര്  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പടനികേവര്ഗക്കഭാരുലട  പഭാര്പനിട  പ്രശ്നലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഈ സര്ക്കഭാര് കകേലക്കഭാണ നടപടനികേള എലന്തലഭാമഭാലണന്നച്ച്
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭവന  രഹനിതരഭായവര്ക്കച്ച്  വതീടുവയഭാന  സലവലാം  ധനസഹഭായവലാം
നല്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തലഭാലാം കേഭാരവങ്ങളഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവരുലട  വതീടുകേളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനച്ച്  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
കകേലക്കഭാണനിട്ടുണച്ച്; വനിവരനിക്കുകമഭാ?

പടനികേജെഭാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന  ): 

(എ)  നടപച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില്  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ
ഭവനരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗക്കഭാരുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ജെനിലഭാ  ഓഫതീസര്മഭാര്
മുകഖേന  കശഖേരനിക്കുകേയുലാം  അപ്രകേഭാരലാം  15149  പടനികേവര്ഗ  കുടുലാംബങ്ങലള
കേലണത്തുകേയുമുണഭായനി.  ഭവനരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച്  വതീടച്ച്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത  വതീടുകേള  വഭാസകയഭാഗവമഭാക്കനി
തതീര്ക്കുന്നതനിനുലാം  യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  നടപടനി  സസതീകേരനിച.  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഭവനരഹനിതരഭായ 6709 പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച്
വനിവനിധ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയനിലളലപടുത്തനി വതീടച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത
മുനവര്ഷങ്ങളനില്  അനുവദനിച  23197  വതീടുകേളുലട  പണനി  സനില്  ഓവറഭായനി
ബഭാക്കനിയുണഭായനിരുന.  ഇവ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  31-1-2017  വലര  ആലകേ
166,78,94,000 രൂപ അനുവദനിച.

(ബനി)  ഭൂരഹനിതരുലാം ഭവനരഹനിതരുമഭായ പടനികേവര്ഗക്കഭാരുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
കശഖേരനിക്കുകേയുലാം  അര്ഹരഭായ  മുഴുവന  പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കുലാം  ഭൂമനിയുലാം  വതീടുലാം
നല്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച്
'ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നല്കേല്  പദതനി',  ആദനിവഭാസനി  പുനരധനിവഭാസ  വനികേസന  മനിഷന,
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വനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  എന്നതീ  പദതനികേള  പ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനി  ലഭവമഭാക്കനിവരുന.
ഭൂരഹനിതരഭായ 211 പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച് ഭൂമനി വഭാങ്ങനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിച.  വനഭാവകേഭാശ നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം  136  കപര്ക്കച്ച്  705  ഏക്കര് ഭൂമനിക്കുളള
ROR വനിതരണലാം ലചേയ്തു.  വനഭാവകേഭാശ നനിയമ പ്രകേഭാരലാം നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്
5075  കപര്ക്കച്ച്  ROR  നല്കേഭാന നടപടനി സസതീകേരനിച.  സപ്രതീലാം കകേഭാടതനി വനിധനിയുലട
അടനിസഭാനത്തനില് വനിതരണത്തനിനഭായനി ലഭനിച നനിക്ഷനിപ്ത വനഭൂമനിയനില്നനിനലാം 4000
കപര്ക്കച്ച്  7149  ഏക്കര്  ഭൂമനികൂടനി  വനിതരണലാം  ലചേയഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിച.
ഭവനരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച്  ജെനറല്  ഹഇൗസനിലാംഗച്ച്  പദതനി,
എ.ടനി.എസച്ച്.പനി.  ഭവന പദതനി,  ഹഡ്കകേഭാ ഭവന പദതനി എന്നനിവയനിലളലപടുത്തനി
വതീടുകേള അനുവദനിചവരുന.  ഇതച്ച് കൂടഭാലത നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വനബന
കേലവഭാണ് കയഭാജെന പദതനിയനില്ലപടുത്തനിയുലാം വതീടുകേള അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത
ഗഭാമവനികേസന  വകുപച്ച്  മുകഖേന  ലഎ.എ.ലലവ.  പദതനി  പ്രകേഭാരവലാം  അര്ഹരഭായ
പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച് വതീടച്ച് അനുവദനിചവരുന.

(സനി)  പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച് വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് ഏജെനസനികേള മുകഖേന
അനുവദനിചച്ച് നല്കേനിയതുലാം നനിലവനില് വഭാസകയഭാഗവമലഭാത്തതുമഭായ വതീടുകേളുലട പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം അറകുറപണനി,  നവതീകേരണലാം എന്നനിവയ്ക്കുമഭായനി വതീലടഭാന്നനിനച്ച്
പരമഭാവധനി ഒരു ലക്ഷലാം രൂപവലര അനുവദനിചവരുന.  നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
ഇത്തരത്തനില് 500  വതീടുകേളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി വനിവനിധ ജെനിലകേളക്കച്ച് തുകേ
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

അഭവസ്തവനിദവരഭായ യുവജെനങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനികേള

13 (*373) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജെഷച്ച്   : 
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖേഭാദര്   : 
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി   : 
ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബ :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴനിലലാം

എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)സലാംസഭാനത്തച്ച് അഭവസ്തവനിദവരഭായ യുവജെനങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള

ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്;

(ബനി)  ഗഭാമതീണ  കമഖേലയനിലല  ലതഭാഴനില്  അകനസഷകേര്ക്കുലാം
വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം  കേരനിയര്  സലാംബന്ധമഭായ  കസവനങ്ങളുലാം  പരനിശതീലനങ്ങളുലാം
നല്കുന്നതനിനച്ച്  കേരനിയര്  ലഡവലപ്ലമനറച്ച്  ലസനററുകേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 51

(സനി)  കൂടുതല്  ഗഭാമതീണ  കമഖേലകേളനികലക്കച്ച്  ഇത്തരലാം  ലസനററുകേളുലട
പ്രവര്ത്തനലാം വവഭാപനിപനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലതഭാഴനില്രഹനിതര്ക്കച്ച് ലതഭാഴനില് പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനുലാം മറ്റുമഭായനി
ഏര്ലപടുത്തനിയ എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസനററുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) പ്രസ്തുത ലസനററുകേള മുകഖേന ലതഭാഴനില് കമളകേള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എലലക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന  ):

(എ) എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേളനില് അറനിയനിക്കലപടുന്ന ഒഴനിവകേളനികലയച്ച്
നനിലവനിലളള  നനിയമങ്ങളക്കുലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കുലാം  വനികധയമഭായനി
സതീനനികയഭാറനിറനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  അനുകയഭാജെവമഭായ  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളുലട
ലനിസച്ച്  നനിലവനില്  നല്കേനിവരുന.  ഇതനിനച്ച്  പുറകമ  നഭാഷണല്  എലാംകപ പഭായ്ലമന്റെച്ച്
സര്വതീസച്ച്  (കകേരള)  വകുപച്ച്  സലാംഘടനിപനിചച്ച്  വരുന്ന  'നനിയുക്തനി'  കജെഭാബ്ലഫസച്ച്
മുകഖേനയുലാം  എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേള  നടത്തനിവരുന്ന  കജെഭാബച്ച്  ലലഡവകേള
വഴനിയുലാം  സസകേഭാരവ  കമഖേലയനില്  നനിലവനിലളള  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള
ഉകദവഗഭാര്തനികേളക്കച്ച് ലഭവമഭാക്കനി വരുനണച്ച്.

(ബനി) ഗഭാമതീണ കമഖേലയനിലല ലതഭാഴനില് അകനസഷകേര്ക്കുലാം വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം
കേരനിയര് സലാംബന്ധമഭായ കസവനങ്ങളുലാം പരനിശതീലനങ്ങളുലാം നല്കുന്നതനിനച്ച്  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്  കേരനിയര്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ലസന്റെറുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് നഭാഷണല് എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് സര്വതീസച്ച് (കകേരള) വകുപച്ച് നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ  ആദവഘടലമന്ന  നനിലയനില്  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജെനിലയനിലല
കപരഭാമ്പ്രയനിലലാം  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജെനിലയനിലല  ചേനിറ്റൂരനിലലാം  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജെനിലയനിലല
ലനയഭാറനിനകേരയനിലലാം  കേരനിയര്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ലസന്റെറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം കപരഭാമ്പ്രയനിലലാം  ചേനിറ്റൂരനിലലാം  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ലസന്റെറുകേള
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  വരുലാം വര്ഷങ്ങളനില് ഇത്തരലാം കേരനിയര് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് ലസന്റെറുകേളുലട
പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  ഗഭാമതീണ  കമഖേലകേളനികലയച്ച്  വവഭാപനിപനിക്കഭാന  നഭാഷണല്
എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് സര്വതീസച്ച് (കകേരള) വകുപച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.

(ഡനി) കകേരളത്തനിലല എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേലള "ലതഭാഴനില് ലലനപുണവ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേ"  എന്ന ലക്ഷവകത്തഭാടുകൂടനി  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
മുതല് നഭാഷണല് എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് സര്വതീസച്ച്  (കകേരള)  വകുപച്ച് മുകഖേന സലാംസഭാന
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സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപഭാക്കനിവരുന്ന  പദതനിയഭാണച്ച്  "എലാംകപഭായബനിലനിറനി
ലസന്റെര്”.  ടനി  ലസന്റെറുകേളനില്  രജെനിസര്  ലചേയ്യുന്ന  അഭവസ്തവനിദതരുലാം
ലതഭാഴനില്രഹനിതരുമഭായ  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളുലട  അഭനിരുചേനി,  സനില്  ഗവഭാപച്ച്  എന്നനിവ
വനിവനിധ അസലസന്റെച്ച്  ടൂളസച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  വനിലയനിരുത്തനി  കസഭാഫച്ച്  സനില്ലുകേളക്കുലാം
ഇലാംഗതീഷച്ച്  ഭഭാഷഭാ  പരനിജഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  എലാംകപഭായബനിലനിറനി
ലസന്റെറുകേള  മുകഖേനയുലാം  ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  പരനിശതീലനലാം  ആവശവമഭായവര്ക്കച്ച്
അത്തരലാം  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്ന  അലാംഗതീകൃത  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള  വഴനിയുലാം
പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  ലതഭാഴനില്  ലലനപുണവമുളളവരഭാക്കനി  മഭാറനി,  ഇപ്രകേഭാരലാം
പരനിശതീലനലാം  ലഭനിക്കുന്ന   ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച്  സസകേഭാരവ  കമഖേലയനിലല
ലതഭാഴനിലവസരലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലതഭാഴനില്  ദഭാതഭാക്കളുമഭായനി  കനരനിടച്ച്
ബന്ധലപട്ടുലാം കജെഭാബച്ച് ലഫയറുകേള സലാംഘടനിപനിചലാം ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച് ലതഭാഴനില്
കനടനിലയടുക്കുവഭാന  എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേള  അവസരമുണഭാക്കനി
ലകേഭാടുക്കുനണച്ച്.

(ഇ)  നഭാഷണല്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനിലളള  എലാംകപഭായബനിലനിറനി
ലസന്റെറുകേളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  വകുപച്ച്  ഇഇൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  217
ലതഭാഴനില് കമളകേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം അതനില്  1370  ഉകദവഭാഗദഭായകേരുലാം  70171
ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളുലാം പലങടുക്കുകേയുലാം 3338 കപര്ക്കച്ച് കസഭാടച്ച് ലസലക്ഷന നല്കുകേയുലാം
12215 കപര്ക്കച്ച് കജെഭാബച്ച് ഓഫറുകേള ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

പഭാചനിമട ലസഷവല് ലലട്രേബറ്റ്യൂണല് രൂപതീകേരണത്തനിനഭായുളള നനിയമലാം

14 (*374)  ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജെയരഭാജെന  :
ശതീ  .      പനി  .  ലകേ  .   ശശനി  :
ശതീ  .      ലകേ  .   വനി  .   വനിജെയദഭാസച്ച്  :
ശതീ  .   കജെഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച്   : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാചനിമടയനില്,  ലകേഭാക്കകക്കഭാള  കേമ്പനനിയുലട  ജെലചൂഷണത്തനിനച്ച്
ഇരയഭായവര്ക്കച്ച്  കേമ്പനനിയനില്  നനിന്നച്ച്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  കനടനിലക്കഭാടുക്കുന്നതനിനഭായനി
എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആവശവത്തനിനഭായനി,  മുന  എല്.  ഡനി.  എഫച്ച്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തച്ച്  നനിയമസഭ  ലഎകേകേകണവന  പഭാസഭാക്കനിയ  പഭാചനിമട  ലസഷവല്
ലലട്രേബറ്റ്യൂണല്  രൂപതീകേരണത്തനിനഭായുള്ള  നനിയമലാം  കകേന്ദ്ര  ആഭവന്തര  മനഭാലയലാം
തനിരനിലകേ  അയചതച്ച്  ബഹു.രഭാഷപതനിക്കു  സമര്പനിക്കഭാലതയഭായനിരുകന്നഭാ;
ആലണങനില് കേഭാരണലാം എന്തഭാലണന്നഭാണച്ച് അറനിയനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്;
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(സനി) ഇക്കഭാരവത്തനില് എന്തു തുടര് നടപടനി സഭാധവമഭാകുലമന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   മഭാതത ടനി  .   കതഭാമസച്ച്  ):

(എ-സനി)  2010-ലല  കദശതീയ  ഹരനിത  ട്രേനിബറ്റ്യൂണല്  ആക്ടനില്  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയ്തനിട്ടുളള  നനിയമവമഭായനി  'The  Plachimada  Coca-Cola  Victims  Relief  and
Compensation  Claims  Special  Tribunal  Bill,  2011-ലല  വവവസകേള
ലപഭാരുത്തലപടുന്നനിലലനലാം  മറ്റുലാം  ചൂണനിക്കഭാടനി  ബനില്  പനിനവലനിക്കുവഭാന  കകേന്ദ്ര
ആഭവന്തര  മനഭാലയലാം  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം  തുടര്ന്നച്ച്  ബനില്  മടക്കനി  അയയ്ക്കുകേയുലാം
ലചേയ്തനിരുന.  ഇത്തരത്തനില്  തനിരനിലകേ  അയചതനിലല   നറ്റ്യൂനതകേള  ചൂണനിക്കഭാടനി
പ്രസ്തുത ബനില് രഭാഷപതനിയുലട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  വതീണലാം അയയ്ക്കുകേയുണഭായനി.
എന്നഭാല് ബനിലനില്  "I withhold assent  from this  Bill”  എന്നച്ച് കരഖേലപടുത്തനി
ബഹുമഭാനലപട രഭാഷപതനി പ്രസ്തുത ബനില് തനിരനിലകേ അയയ്ക്കുകേയഭായനിരുന.  പ്രസ്തുത
സഭാഹചേരവത്തനില്  പഭാചനിമടയനില്  നഭാശനഷ്ടങ്ങളക്കനിരയഭായവര്ക്കച്ച്  എപ്രകേഭാരലാം
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ലഭവമഭാക്കഭാന  കേഴനിയുലമന്നതനിലന്റെ  നനിയമവശങ്ങള  സര്ക്കഭാര്
വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണച്ച്.

കേശുവണനി ലതഭാഴനിലഭാളനി ആശസഭാസ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം
15 (*375) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സനനില് കുമഭാര്  :

ശതീ  .   ജെനി  .   എസച്ച്  .   ജെയലഭാല്  :
ശതീ  .      ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന  :
ശതീമതനി  സനി  .  ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  കേശുവണനി  ലതഭാഴനിലഭാളനി  ആശസഭാസ  കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേശുവണനി  കമഖേലയനിലല  പ്രതനിസന്ധനി  പ്രസ്തുത  കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  അടനിത്തറയച്ച്  കേഭാരവമഭായ  ക്ഷതലാം  ഏല്പനിചനിട്ടുകണഭാ
എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിലന  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
എലന്തലഭാലാം പദതനികേളഭാണച്ച് ആകലഭാചേനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എലലക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന  ):

(എ)  കകേരള  കേശുവണനി  ലതഭാഴനിലഭാളനി  ആശസഭാസ  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
കേഴനിഞ്ഞ  ആറുമഭാസലത്ത  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  നല്കുന്നതനിനച്ച്
കലബര് കേമ്മേതീഷണര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  കേശുവണനി  കമഖേലയനിലല  പ്രതനിസന്ധനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
സഭാമ്പത്തനികേ  അടനിത്തറയച്ച്  കേഭാരവമഭായ  ക്ഷതലാം  ഏല്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  നനിലവനിലല
പ്രതനിസന്ധനി മൂലലാം  50  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  ഫഭാക്ടറനികേളുലാം അടഞകേനിടക്കുന്നതനിനഭാല്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ വരുമഭാനലാം ഗണവമഭായനി കുറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  അടഞകേനിടക്കുന്ന  ഫഭാക്ടറനികേള  തുറന്നച്ച്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
പ്രവൃത്തനി  ദനിനങ്ങളുലട  എണ്ണലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമുളള  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്
തലത്തനില് നടനവരുന. അതുവഴനി കേശുവണനി ലതഭാഴനിലഭാളനി ആശസഭാസ കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംശദഭായ  വനിഹനിതത്തനില്  വര്ദനയുണഭാകുലമനലാം  സഭാമ്പത്തനികേ
പ്രതനിസന്ധനിയച്ച് അയവച്ച് വരുലമനലാം സര്ക്കഭാര് കേരുതുന.

ഡതീ-അഡനിക്ഷന ലസന്റെറുകേളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള
16 (*376) ശതീ  .  എലാം  .   മുകകേഷച്ച്  :

ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജെഷച്ച്  :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന  :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജെഭാണ്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഡനി-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെറുകേളുലട

പ്രവര്ത്തനങ്ങള എകക്സൈസച്ച് വകുപച്ച് പരനികശഭാധനിക്കഭാറുകണഭാ; പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്
സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലകണഭാ ;

(ബനി) സലാംസഭാനതലത്തനില് ആധുനനികേ സജ്ജതീകേരണങ്ങകളഭാലട ഒരു മഭാതൃകേഭാ
ലസഷവഭാലനിറനി ഡനി-അഡനിക്ഷന ലസന്റെര് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എലഭാ ജെനിലകേളനിലലാം  ജെനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളുമഭായനി  ബന്ധലപടുത്തനി ഡനി-
അഡനിക്ഷന  ലസന്റെറുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എലലക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന  ):

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  എലഭാ  ഡതീ-അഡനിക്ഷന
ലസന്റെറുകേളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എലലക്സൈസച്ച്  വകുപച്ച്  പരനികശഭാധനിക്കഭാറനില.
എന്നഭാല്  കകേരള  കസറച്ച്  ബനിവകറജെസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  സഭാമൂഹവ  പ്രതനിബദതഭാ
പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ലഹരനി  വനിമുക്ത
ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയ 11 ഡതീ-അഡനിക്ഷന ലസന്റെറുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം
എലലക്സൈസച്ച്  വകുപച്ച്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനികലയഭായനി
23-8-2013-ലല  ജെനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്  147/2013/റനി.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു
മഭാര്ഗകരഖേ  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിന  പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്  കമല്  ഡതീ-അഡനിക്ഷന
ലസന്റെറുകേള പരനികശഭാധനിചവരുന്നതച്ച്.
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(ബനി)  കദശതീയ നനിലവഭാരത്തനില് ആധുനനികേ സജ്ജതീകേരണങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ ഒരു
ഡതീ-അഡനിക്ഷന ലസന്റെര് സലാംസഭാനത്തച്ച് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  കകേരള സലാംസഭാന ലഹരനിവര്ജ്ജന മനിഷന- 'വനിമുക്തനി'-യുലട ഭഭാഗമഭായനി
എലഭാ ജെനിലകേളനിലലാം ജെനിലഭാ ആശുപത്രനികേകളഭാടച്ച് കചേര്ന്നച്ച് ഡതീ-അഡനിക്ഷന ലസന്റെറുകേള
ആകരഭാഗവ  വകുപനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. ആയതച്ച് സലാംബന്ധനിച നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 

  പഭാചനിമട ലകേഭാക്കകക്കഭാള ലലട്രേബറ്റ്യൂണല് ബനില്  

17 (T* *377) ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷച്ച് കുമഭാര് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി : 
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു : 
ശതീ  .    കകേഭാവര് കുഞകമഭാന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  പഭാചനിമട  ലകേഭാക്കകക്കഭാള  കട്രേബറ്റ്യൂണല്  ബനില്  പുനരവതരനിപനിക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)ഉലണങനില് എലന്തലഭാലാം മഭാറങ്ങകളഭാടുകൂടനിയഭാണച്ച് പുനരവതരനിപനിക്കുന്നതച്ച്
എനള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  ആയതനിനച്ച്  ഇതുവലര  നനിയമ  വകുപച്ച്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തലഭാമഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   മഭാതത ടനി  .   കതഭാമസച്ച്  ):

(എ&ബനി)  24-2-2011-ല്  കകേരള  നനിയമസഭ  പഭാസഭാക്കനി,  ഗവര്ണര്
രഭാഷപതനിയുലട  അനുമതനിക്കഭായനി  അയചനിരുന്ന  കകേരള  പഭാചനിമട  ലകേഭാക്കകക്കഭാള
ബനില്  രഭാഷപതനി  20-11-2015-നച്ച്  അനുമതനി  withhold  ലചേയ്തച്ച്
തനിരനിചയചനിട്ടുളളതഭാണച്ച്.  പ്രസ്തുത  ബനിലനിലല  വനിഷയലാം  ഭരണഘടനയുലട  253-ാം
അനുകച്ഛേദപ്രകേഭാരലാം  പഭാര്ലലമന്റെച്ച്  പഭാസഭാക്കനിയ  2010-ലല  ഗതീന  ലലട്രേബറ്റ്യൂണല്
ആക്ടനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന്നതഭാണച്ച്.  ആയതനിനഭാല്  കകേരള  സലാംസഭാന
നനിയമസഭയച്ച്  ഇഇൗ  ബനില്  പുനരവതരനിപനിക്കഭാന  കേഴനിയനില  എന്നഭാണച്ച്
നനിയകമഭാപകദശലാം ലഭനിചനിട്ടുളളതച്ച്.

(സനി)  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  കേമ്പനനിയനില്നനിനലാം  കനടനിലയടുക്കുവഭാന  സഭാധവമഭായ
മഭാര്ഗമുകണഭാലയന്നച്ച് നനിയമപരമഭായനി പരനികശഭാധനിചവരുന.

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ആര്.എസച്ച്.ബനി.ലലവ. പദതനി
18 (*378)  ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന  :

ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി  :
ശതീ  .   ബനി  .   സതവന  :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)സലാംസഭാനത്തച്ച് ആര്.എസച്ച്.ബനി.കവ.  പദതനിയനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ളവര്ക്കച്ച്
കേഭാര്ഡച്ച് പുതുക്കനി ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേനിടപച്ച് കരഭാഗനികേളടക്കമുള്ള നനിരവധനിയഭാളുകേളക്കച്ച് യഥഭാസമയലാം കേഭാര്ഡച്ച്
പുതുക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  ഇനഷസറനസച്ച്  പരനിരക്ഷ  ലഭനിക്കഭാത്ത  വനിഷയലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനിലള്ളവര്ക്കച്ച്  ആര്.എസച്ച്.ബനി.കവ  കേഭാര്ഡച്ച്  പുതുക്കനി
നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കനരകത്ത  ഈ  സഇൗകേരവലാം  അനുവദനിചനിരുന്ന  സസകേഭാരവ
ആശുപത്രനികേളനില് പലതുലാം പദതനിയനില് നനിന്നച്ച് പനിന്മേഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  കൂടുതല്  സസകേഭാരവ  -സഹകേരണ  ആശുപത്രനികേലള  ഈ  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തുന്നതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എലലക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന  ):

(എ) ഉണച്ച്. ആര്.എസച്ച്.ബനി.ലലവ. പദതനിയനില് ഉളലപടനിട്ടുളളവര്ക്കച്ച് കേഭാര്ഡച്ച്
പുതുക്കനി നല്കുന്നതനിനഭായനി  പഞഭായത്തുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  പുതുക്കല് കകേന്ദ്രങ്ങള
2017  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസലാം  മൂന്നഭാലാംവഭാരകത്തഭാലട  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാകുന്നതുലാം  തുടര്നളള
നഭാലമഭാസങ്ങളനില്  ടനി  പഞഭായത്തുകേളനില്  തുടരുന്നതുമഭാണച്ച്.  കേഭാര്ഡച്ച്
പുതുകക്കണവര്ക്കച്ച്  പ്രസ്തുത  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  കസവനലാം  പ്രകയഭാജെന
ലപടുത്തഭാവന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി&സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  കേഭാര്ഡച്ച്  പുതുക്കുന്ന  അവസരത്തനില്
കേനിടപ്പുകരഭാഗനികേള അടക്കമുളള ആളുകേളക്കുകവണനി അവരുലട ഭവനങ്ങളനില് ലചേന്നച്ച്
കസവനലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  ലമഭാലലബല്  യൂണനിറ്റുകേള
സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. അതവഭാവശവമഭായനി ചേനികേനിത്സ കവണനിവരുന്നവര്ക്കച്ച് പ്രധഭാനലപട
ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലലാം കേഭാര്ഡച്ച് പുതുക്കുന്നതനിനുളള എമര്ജെനസനി യൂണനിറ്റുകേള
സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  യഥഭാസമയലാം  കേഭാര്ഡച്ച്  പുതുക്കഭാത്തവര്ക്കച്ച്  ആ  വര്ഷകത്തയച്ച്
കേഭാര്ഡച്ച് ലഭനിക്കുന്നതല.  അവര് നടപ്പുവര്ഷലാം തലന്ന അക്ഷയ കകേന്ദ്രത്തനില് ലചേന്നച്ച്
പുതുതഭായനി  രജെനിസര്  ലചേയ്തച്ച്  പുതനിയ  കേഭാര്ഡനിനച്ച്  കയഭാഗവത  ഉറപഭാക്കുന്നപക്ഷലാം
അവര്ക്കച്ച് തുടര്നളള സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കേഭാര്ഡച്ച് ലഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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(ഡനി)  ഉണച്ച്.  വനിവനിധ കേഭാരണങ്ങളഭാല് കനരകത്ത പദതനിയനില് ഉളലപടനിരുന്ന
വളലര ചുരുക്കലാം സസകേഭാരവ ആശുപത്രനികേള പദതനിയനില്നനിനലാം പനിനമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.
2016-17 വര്ഷത്തനില് ഒരു ആശുപത്രനി, പദതനിയനില്നനിനലാം പനിനമഭാറനിയകപഭാള 45
സസകേഭാരവ ആശുപത്രനികേള പദതനിയനികലയച്ച് പുതുതഭായനി കേടനവന്നനിട്ടുണച്ച്.  നനിലവനില്
229  സസകേഭാരവ-സഹകേരണ ആശുപത്രനികേളനിലലാം  261  സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലലാം
ആര്.എസച്ച്.ബനി.ലലവ. കസവനലാം ലഭവമഭാണച്ച്.

(ഇ)  കൂടുതല് സസകേഭാരവ സഹകേരണ ആശുപത്രനികേലള ഇഇൗ പദതനിയനികലയച്ച്
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  വവതവസ്ത  ഇടകവളകേളനിലഭായനി  ജെനിലഭാതല
ശനില്പശഭാലകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  സസകേഭാരവ  സഹകേരണ  ആശുപത്രനികേളുലട
പങഭാളനിത്തലാം പരമഭാവധനി ഉറപഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്തുവരുന. 

ലതഭാഴനില് നനിയമ ലലാംഘനങ്ങള
19 (*379) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്  :

ശതീ  .   ലകേ  .   സകരഷച്ച് കുറുപച്ച്  :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി  :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടച്ച്  റസഭാഖേച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലതഭാഴനില്  നനിയമ  ലലാംഘനങ്ങള  കേലണത്തുന്നതനിനഭായനി
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്;

(ബനി)  ലതഭാഴനില്  നനിയമ  ലലാംഘനങ്ങളക്കുളള  പനിഴത്തുകേ  വര്ദനിപനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലപഭാതുകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  മഭാകനജ് ലമനകേളനില്  ലതഭാഴനിലഭാളനി
പ്രഭാതനിനനിധവലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നവഭായ  കവതനലാം  കൂടുതല്  കമഖേലകേളനികലയച്ച്  വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എലലക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന  ):

(എ) ലതഭാഴനില് വകുപനിലല എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച് വനിഭഭാഗലാം ഉകദവഭാഗസര് സസകേഭാരവ
സഭാപനങ്ങളനില് പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുലാം വനിവനിധ ലതഭാഴനില് നനിയമപ്രകേഭാരമുളള
ആനുകൂലവങ്ങള ജെതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് ലഭനിക്കുനലണന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുനണച്ച്.
സലാംസഭാനത്തച്ച് വനിവനിധ സസകേഭാരവ കമഖേലകേളനില് കജെഭാലനി ലചേയ്യുന്ന ജെതീവനക്കഭാരുലട
കവതനലാം  ബഭാങച്ച്  വഴനി  നല്കുന്നതനിനഭായുളള  കവതന  സരക്ഷഭാ  പദതനിയുലാം  വകുപച്ച്
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(ഇ-കപയ്ലമന്റെച്ച്)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ലതഭാഴനില്  തര്ക്കങ്ങളുണഭാകുകമ്പഭാള
ബന്ധലപട  കേണ്സതീലനികയഷന/അഡ്ജുഡനികക്കഷന  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  തതീര്പച്ച്  കേല്പനിചച്ച്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
പരഭാതനികേളക്കച്ച്  നനിവൃത്തനി  കേഭാണഭാറുണച്ച്.  75  ലതഭാഴനില്  കമഖേലകേളനില്  മനിനനിമലാം
കവതനലാം നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത നനിര്മ്മേഭാണ കമഖേല ഉളലപലടയുളള സസകേഭാരവ
കമഖേലയനില്  ലതഭാഴനില്  ലചേയ്യുന്ന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  വനിവനിധ  നനിയമപ്രകേഭാരമുളള
കസവന  കവതന  വവവസകേള  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സഭാപന
പരനികശഭാധനകേള,  സസഭാഡച്ച്  ഇനലസക്ഷന,  ലസഷവല്  ലലഡവച്ച്  എന്നനിവ
നടത്തുനണച്ച്.  2016-ല്  41431  സഭാപന  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുലാം  5457
കപ്രഭാസനികേറ്റ്യൂഷന,  694  ലകയനിലാം  ലപറതീഷന  എന്നനിവ  നല്കേനി  തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ലതഭാഴനില് നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കുളള പനിഴത്തുകേ വര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം

സജെതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(സനി)  ലപഭാതുകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  മഭാകനജ് ലമനകേളനില്  ലതഭാഴനിലഭാളനി

പ്രഭാതനിനനിധവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  കേഭാരവലാം  അതഭാതച്ച്  സഭാപനങ്ങളഭാണച്ച്

തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതച്ച്.

(ഡനി) നവഭായകവതനലാം കൂടുതല് കമഖേലകേളനികലയച്ച് വവഭാപനിപനിക്കുന്നതച്ച് സര്ക്കഭാര്

പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

അസലാംഘടനിത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് കവതന സരക്ഷയുലാം പഭാര്പനിട

സഇൗകേരവവലാം 

20(*380) ശതീ   .  ലകേ  .  ലജെ  .   മഭാക്സൈനി : 

ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : 

ശതീ  .   എസച്ച്  .   രഭാകജെന്ദ്രന : 

ശതീ  .    കജെഭാര്ജെച്ച് എലാം  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  അസലാംഘടനിത  കമഖേലയനില്  പണനിലയടുക്കുന്ന  വനിവനിധ

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  കവതനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  വനിവനിധ  സസകേഭാരവ

കമഖേലകേളനില്  കജെഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  കവതനലാം  ബഭാങ്കുകേള  വഴനി

നല്കുന്നതനിനുമഭായനി  കവതന  സരക്ഷഭാ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  നഗര  പ്രകദശങ്ങളനില്  അസലാംഘടനിത  കമഖേലയനില്
കജെഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  കുറഞ്ഞ  വരുമഭാനക്കഭാരഭായ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  പഭാര്പനിടലാം
നനിര്മ്മേനിച  നല്കുന്നതനിനുള്ള  സമഗ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഭാകന്റെഷന കമഖേലയനില് സസന്തമഭായനി വതീടനിലഭാത്ത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്
വതീടച്ച്  നനിര്മ്മേനിച  നല്കുന്നതനിനുലാം  ലമചലപട  തഭാമസ  സഇൗകേരവലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം
നനിലവനിലല  ലയങ്ങള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനുലാം  എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എലലക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന  ):

(എ) ഉണച്ച്. അസലാംഘടനിത കമഖേലയനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് മനിനനിമലാം കവതനലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  കവതന  സരക്ഷഭാ  പദതനി  25-8-2015-ല്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ടനി  പദതനി  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജെനിലയനില്  ലലപലറച്ച്
അടനിസഭാനത്തനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതനിലനത്തുടര്ന്നച്ച്  ഇതച്ച്  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ
നടപനിലഭാക്കനി  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.  ടനി  പദതനിവഴനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  ബഭാങച്ച്  മുകഖേന
കവതനലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  കുറഞ്ഞ  കവതനലാം
യഥഭാസമയലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് ലഭനിക്കുനലവന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം കൂടഭാലത
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് കവജെച്ച് സനിപച്ച് കനരനിടച്ച് ഒഭാണ്ലലലന മുകഖേന ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
കേഴനിയുന്നതഭാണച്ച്. 1948-ലല മനിനനിമലാം കവതന നനിയമപ്രകേഭാരവലാം  1936-ലല കവതനലാം
ലകേഭാടുക്കല്  നനിയമപ്രകേഭാരവലാം  നനിശ്ചയനിക്കലപട  കവതനലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്
കൃതവസമയത്തച്ച് ലഭവമഭാകുനകണഭാലയന്നച്ച്  ലതഭാഴനില് വകുപനിലല ഇനലസക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച്
ഓണ്ലലലനഭായനിത്തലന്ന പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം ഇതനില് വതീഴ്ച വരുത്തുന്ന ലതഭാഴനില്
ഉടമകേളലക്കതനിലര  സഭാപന  പരനികശഭാധന  കൂടഭാലതതലന്ന  നനിയമനടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം കേഴനിയുലാം.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  നഗര  പ്രകദശങ്ങളനില്  അസലാംഘടനിത  കമഖേലയനില്
കജെഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  കുറഞ്ഞ  വരുമഭാനക്കഭാരഭായ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  പഭാര്പനിടലാം
നനിര്മ്മേനിചച്ച് നല്കുന്നതനിനുളള പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. എറണഭാകുളലാം ജെനിലയനിലല
ലപരുമ്പഭാവരനില്  296  ഫഭാറ്റുകേളുലടയുലാം  (715  സസയര്  ഫതീറച്ച്)  ഇടുക്കനി  ജെനിലയനിലല
അടനിമഭാലനിയനില്  216  ഫഭാറ്റുകേളുലടയുലാം  (645  സസയര്  ഫതീറച്ച്),  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പുകരഭാഗമനിചവരുന.  ഇഇൗ  രണച്ച്  സതീമുകേളനിലമുളള  അപഭാര്ട്ടുലമനകേളക്കച്ച്  രണച്ച്
ലബഡ്റൂലാം,  കഡഭായനിലാംഗച്ച്  കേലാം  ലലഡനനിലാംഗച്ച്,  അടുക്കള,  ബഭാത്തച്ച്റൂലാം  എന്നതീ
സഇൗകേരവങ്ങളുണച്ച്.  ലപരുമ്പഭാവരനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പഭാര്പനിട  പദതനിയുലട
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  2018-ഓടുകൂടനിയുലാം  അടനിമഭാലനിയനിലല  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്
2017-കനഭാടുകൂടനിയുലാം  പഭാര്പനിടലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  ലലകേമഭാറഭാന  കേഴനിയുലമന്നച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
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(സനി)  ഭവനലാം  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കതഭാടലാം  കമഖേലയനില്  "സസന്തലാം  വതീടച്ച്
സതീലാം"  നടപനിലഭാക്കുവഭാനുളള  അനുമതനിക്കഭായനി  ഭവനലാം  ഫഇൗകണഷന  തയഭാറഭാക്കനി
സമര്പനിച ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിചവരുന.  ഇഇൗ സതീലാം  അനുസരനിചച്ച്
സസന്തമഭായനി മൂനലസന്റെച്ച് ഭൂമനിലയങനിലലാം ഉളളവര്ക്കച്ച് 400 സസയര് ഫതീറ്റുളള വവക്തനിഗത
വതീടുകേളുലാം  സസന്തമഭായനി  സലമനിലഭാത്തവര്ക്കച്ച്  400  സസയര്  ഫതീറ്റുളള
അപഭാര്ടച്ച്ലമനകേളുലാം നനിര്മ്മേനിചച്ച് നല്കേഭാനഭാണച്ച് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതച്ച്.

പടനികേജെഭാതനിയനില്ലപടവരുലട കക്ഷമത്തനിനഭായനി ജെനസലാംഖേവഭാനുപഭാതനികേമഭായനി
ഫണച്ച്

21 (*381) ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദച്ച് ഹുകസന തങ്ങള  :
ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള  :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി  :
ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദച്ച്  .    പനി.  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജെഭാതനിയനില്ലപടവരുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  2016-17  വര്ഷത്തനില്
ജെനസലാംഖേവഭാനുപഭാതനികേമഭായനി  ഫണച്ച്  നതീക്കനി  വചനിട്ടുണഭായനിരുകന്നഭാ;  എങനില്
എത്രയഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജെനസലാംഖേവഭാനുപഭാതനികേമഭായനി  അനുവദനിച  തുകേയുലട  നടപ്പുവര്ഷലത്ത
വനിനനികയഭാഗലാം എത്രകത്തഭാളമഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പടനികേജെഭാതനി  വനിദവഭാര്തനികേളക്കുകവണനിയുള്ള  പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച്,
കപഭാസച്ച്-ലമട്രേനികേച്ച്  കഹഭാസല്  സഇൗകേരവങ്ങളുലട  ലമചലപടുത്തല്  തുടങ്ങനിയ
വനിദവഭാഭവഭാസ  സഇൗകേരവ  വര്ദനയ്ക്കുള്ള പദതനികേളുലട  നടപ്പു വര്ഷലത്ത കനടങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജെഭാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന  ): 

(എ)  പടനികേജെഭാതനിയനില്ലപടവരുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  2016-17  വര്ഷത്തനില്
ജെനസലാംഖേവഭാനുപഭാതനികേമഭായനി  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസഭാന/കകേന്ദ്ര
പദതനികേളുലട  നടത്തനിപനിനഭായനി  1746.42  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കുളള വനിഹനിതമഭായനി 1038.9 കകേഭാടനി രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  വകുപച്ച്  മുകഖേന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  സലാംസഭാന/കകേന്ദ്ര  പദതനികേളുലട
നടത്തനിപനിനഭായനി  നതീക്കനിവച  തുകേയനില്  949.83  കകേഭാടനി  രൂപ  28-2-2017  വലര
ലചേലവഴനിച.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കഭായനി  നതീക്കനിവച  തുകേയനില്
14-3-2017 വലര 364.13 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴനിച.
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(സനി)  നടപച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  പ്രതീലമട്രേനികേച്ച്/കപഭാസച്ച്  ലമട്രേനികേച്ച്
കഹഭാസലകേളുലട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കഹഭാസല്
ലകേടനിടങ്ങളുലട അറകുറപണനികേളക്കുലാം ലകേടനിട നവതീകേരണത്തനിനുമഭായനി 3,27,94,206
രൂപയുലാം  കഹഭാസല്  പ്രവര്ത്തനലാം  സഗമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കഹഭാസലകേളനില്
അതവഭാവശവലാം  കവണ  സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി  45,53,667  രൂപയുലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

കേഭാര്ബണ് നറ്റ്യൂട്രേല് ജെനിലയഭാക്കഭാനുളള പദതനി

22 (*382)  ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജെനി : 
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി   : 
ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി   : 
ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കേഭാര്ബണ് നറ്റ്യൂട്രേല് ജെനിലയഭായനി  വയനഭാടനിലന മഭാറനിലയടുക്കുന്ന പദതനി

പ്രകേഭാരലാം വനലാംവകുപച്ച് ഇകതവലര സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനച്ച്  കപലറച്ച്  കപ്രഭാജെക്ടച്ച്  ഉണഭാക്കനി  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
അതനിലന്റെ ഫലപ്രഭാപ്തനിലയക്കുറനിചച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനി  സലാംസഭാനത്തഭാലകേ  നടപഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  വയനഭാടച്ച്  ജെനിലലയ  മുഴുവനഭായുലാം  കേഭാര്ബണ്  നറ്റ്യൂട്രേല്  ജെനിലയഭായനി
മഭാറനിലയടുക്കുന്നതനിനച്ച്  വനലാം  വകുപച്ച്  ഇകതവലര നടപടനികേലളഭാനലാം  സസതീകേരനിചനിടനില.
എങനിലലാം വയനഭാടച്ച് ജെനിലയനിലല മതീനങ്ങഭാടനി ഗഭാമപഞഭായത്തനില് ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച്
ഒരു ലലപലറച്ച് കപ്രഭാജെക്ടച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  വയനഭാടച്ച്  ജെനിലയനിലല  മതീനങ്ങഭാടനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലന്റെ
പരനിധനിയനില്ലപട  പ്രകദശങ്ങലളയഭാണച്ച്  കേഭാര്ബണ്  നറ്റ്യൂട്രേല്  പദതനിക്കഭായനി
ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുളളതച്ച്.  ഇഇൗ പരനിപഭാടനിക്കച്ച് ആവശവമഭായ പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
കപ്രഭാജെക്ടുകേളുലാം മതീനങ്ങഭാടനി ഗഭാമപഞഭായത്തഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതച്ച്.

(സനി)  ഇഇൗ  പരനിപഭാടനി  സലാംസഭാനത്തഭാലകേ  നടപഭാക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്
സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് തതീരുമഭാനങ്ങലളഭാനലാംതലന്ന ലലകേലക്കഭാണനിടനില.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ആകരഭാഗവ സലാംരക്ഷണലാം
23 (*383)  ശതീ  .   സനി  .  കൃഷ്ണന

    ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന
    ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി
  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ആകരഭാഗവസലാംരക്ഷണലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതര  സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായുള്ള കലബര് കേവഭാമ്പുകേളനിലല

ശുചേനിതസ  സഇൗകേരവങ്ങള  സലാംബന്ധനിചച്ച്  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാന  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ:

(സനി) ഇവര്ക്കഭായനി വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുമഭായനി കചേര്ന്നച്ച് ലമഡനിക്കല് കേവഭാമ്പുകേളുലാം

കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുലണന്നച്ച്

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എലലക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന  ):

(എ-സനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ആകരഭാഗവവലാം  ശുചേനിതസവലാം

സലാംബന്ധനിച കേഭാരവങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം ആയതുമഭായനി ബന്ധലപട്ടുവരുന്ന

കേഭാരവങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ലഡപറ്റ്യൂടനി  ഡയറക്ടര്  (തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ

വകുപച്ച്),  ജെനിലഭാ  ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്,  ജെനിലഭാ  കലബര് ഓഫതീസര്  (കേണ്വതീനര്),

ഫഭാക്ടറതീസച്ച് & കബഭായനികലഴച്ച് ഇനലസക്ടര് എന്നനിവര് അലാംഗങ്ങളഭായനി ഒരു ടഭാസച്ച്കഫഭാഴച്ച്

സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  1717/15/ലതഭാഴനില്  പ്രകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  സഇൗകേരവവലാം  ശുചേനിതസവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി

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

നമ്പരഭായനി സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  ടനി ഉത്തരവനിലല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

കേര്ശനമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന എലഭാ ജെനിലഭാ കലബര് ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേള കജെഭാലനി ലചേയ്യുന്ന സലങ്ങളനില്

ജെനിലഭാ  കലബര് ഓഫതീസര് എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില് പരനികശഭാധനകേള
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നടത്തനിവരുന.  പരനികശഭാധനയനില്  കേലണത്തുന്ന  നനിയമലലാംഘനങ്ങളലക്കതനിലര

നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിചച്ച് ടനി ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ആകരഭാഗവലാം, ലതഭാഴനില് സരക്ഷ,

കക്ഷമലാം എന്നനിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന. ആകരഭാഗവ വകുപ്പുമഭായനി സഹകേരനിചച്ച് ലമഡനിക്കല്

കേവഭാമ്പുകേളുലാം കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം ഇവര്ക്കഭായനി സലാംഘടനിപനിചവരുന.

(ഡനി)  ഇവര്ക്കച്ച്  ലമഡനിക്കല്  കേവഭാമ്പച്ച്  നടത്തുവഭാനുലാം  വനിവനിധ  വനിഷയങ്ങളനില്

കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തുവഭാനുമഭായനി  7-9-2016-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  1210/16/

ലതഭാഴനില് നമ്പരഭായനി 50 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

പടനികേജെഭാതനിക്കഭാരുലട പഭാര്പനിട പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

24 (*384)  ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്  :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .    എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിള്ളനി  :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജെതീന്ദ്രന:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജെഭാതനിക്കഭാരുലട  പഭാര്പനിട  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഈ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)പടനികേജെഭാതനിക്കഭാരുലട  വഭാസകയഭാഗവമലഭാത്ത  വതീടുകേള നന്നഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
എലന്തലഭാലാം ധനസഹഭായങ്ങളഭാണച്ച് നല്കേനിയലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജെഭാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന  ): 

(എ)  പടനികേജെഭാതനിക്കഭാരുലട  പഭാര്പനിട  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ഭവനരഹനിതര്ക്കച്ച്  വതീടച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായ
പദതനി പ്രകേഭാരലാം 3,00,000 രൂപയുലാം ദുര്ബല വനിഭഭാഗ ഭവന പുനരധനിവഭാസ പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  3,50,000  രൂപയുലാം  ധനസഹഭായമഭായനി  അനുവദനിക്കുന.  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരകമറകശഷലാം   ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  15000
വതീടുകേളുലാം  ദുര്ബല വനിഭഭാഗ  ഭവന പുനരധനിവഭാസ പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  236  വതീടുകേളുലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിച. കൂടഭാലത 2007-08 മുതല് 2015-16 വര്ഷലാം
വലര  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിച  വതീടുകേളനില്
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാലത  അവകശഷനിച  16,363  വതീടുകേളനില്  4295  വതീടുകേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ദുര്ബല  വനിഭഭാഗ  ഭവന  പുനരധനിവഭാസ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
2008-09 മുതല് 2015-16  വര്ഷലാം വലര അനുവദനിച വതീടുകേളനില് പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാലത
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അവകശഷനിച  762  വതീടുകേളുലട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
2007-08  മുതല്  2012-13  വര്ഷലാംവലര  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച  വതീടുകേളനില്
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തവയച്ച്  പഴയ  നനിരക്കനില്  ഒടുവനില്  വഭാങ്ങനിയ  ധനസഹഭായത്തുകേ
2,00,000  രൂപയച്ച്  ആനുപഭാതനികേമഭായ  നനിരക്കനില്  അധനികേ  ധനസഹഭായമഭായനി
അനുവദനിചച്ച് പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  പടനികേജെഭാതനിക്കഭാരുലട അഞ്ചുവര്ഷലാം മുതല്  25  വര്ഷലാം വലര പഴക്കലാം
ലചേന്ന വതീടുകേളുലട നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  ഭവനപുനരുദഭാരണലാം/  അഡതീഷണല് റൂലാം
ധനസഹഭായ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  50,000  രൂപ  ധനസഹഭായമഭായനി  അനുവദനിചച്ച്
നല്കുനണച്ച്.

പടനികേജെഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട വനിദഗ്ദ്ധ ചേനികേനിത്സയഭായനി പ്രകതവകേ
ഇനഷസറനസച്ച് പദതനി 

25 (*385)   ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന   :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന   :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര്   :
ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജെഭാതനിയനില്ലപട നനിരവധനി കപര്ക്കച്ച് സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസന്ധനിമൂലലാം
ലമചലപട  ചേനികേനിത്സഭാ  സഇൗകേരവങ്ങള  ലഭനിക്കുന്നനിലലന്ന  കേഭാരവലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  എത്ര
രൂപയഭാണച്ച്  നതീക്കനിലവചതച്ച്;  ഇതനില് ആലകേ എത്ര തുകേ വനിതരണലാം ലചേയ്ലതനലാം
എത്രകപര്  ഇതനിലന്റെ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി  എനമുളള  കേണക്കച്ച്  ലഭവമഭാകണഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവരുലട  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായത്തനിനുളള  വരുമഭാന  പരനിധനി
ഉയര്ത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട  വനിദഗ്ദ്ധ  ചേനികേനിത്സയഭായനി  പ്രകതവകേ
ഇനഷസറനസച്ച് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

പടനികേജെഭാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന  ): 

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.
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(ബനി) 2016-17  വര്ഷത്തനികലയച്ച് പഭാന ശതീര്ഷകേത്തനില്  60  കകേഭാടനി രൂപയുലാം
കനഭാണ് പഭാനനില് ഒരു കകേഭാടനി 10 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അടക്കലാം 61 കകേഭാടനി 10 ലക്ഷലാം രൂപ
ജെനിലകേളക്കച്ച്  അനുവദനിചച്ച്  നല്കേനിയനിരുന.  ഇതനില്  28-2-2017  വലര  18590
കപര്ക്കഭായനി  35,10,22,991  രൂപ  ലചേലവഴനിച.  ജെനില  തനിരനിചളള  വനിവരലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(സനി)  നനിലവനില് വരുമഭാന പരനിധനി  50,000  രൂപയഭാണച്ച്.  ടനി തുകേ ഒരു ലക്ഷലാം
രൂപയഭാക്കനി വര്ദനിപനിക്കുന്നതച്ച് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(ഡനി)  പടനികേജെഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട വനിദഗ്ദ്ധ ചേനികേനിത്സയഭായനി വകുപനില്നനിനലാം
പ്രകതവകേ  ഇനഷസറനസച്ച്  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിടനില.  ആകരഭാഗവ  വകുപ്പുവഴനി
നടപനിലഭാക്കുന്ന ഇനഷസറനസച്ച് പദതനിയനില് എലഭാ ബനി.പനി.എല്. വനിഭഭാഗക്കഭാകരയുലാം
ഉളലപടുത്തനി  സമഗ  ആകരഭാഗവ  ഇനഷസറനസച്ച്  പദതനി  എന്ന  കപരനില്  പദതനി
നനിലവനിലണച്ച്.

കുളങ്ങളുലടയുലാം അരുവനികേളുലടയുലാം നതീര്ചഭാലകേളുലടയുലാം സലാംരക്ഷണലാം

26 (*386) ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജെയന  : 
ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  : 
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജെന  : 
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കുളങ്ങളുലാം  അരുവനികേളുലാം  മറ്റു  നതീര്ചഭാലകേളുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷന  മുകഖേന  ജെലവനിഭവ  വകുപച്ച്
എലന്തങനിലലാം പദതനി നടപഭാക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനി  നടത്തനിപനിനച്ച്  ലതഭാഴനിലറപ്പു  പദതനിലയ  ഏലതലഭാലാം
വനിധത്തനില് ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(സനി)  കുളങ്ങളുലടയുലാം  കതഭാടുകേളുലടയുലാം  മറ്റുലാം  ചേരനിവകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്
കേയര് ഭൂവസ്ത്രലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   മഭാതത ടനി  .   കതഭാമസച്ച്  ):

(എ&ബനി)  ഉണച്ച്.  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷനനില്  ഉളലപട  ജെലവനിഭവ
സലാംരക്ഷണവമഭായനി  ബന്ധലപട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച്  ജെലകസചേന  വകുപച്ച്
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  നനിലവനിലളള ജെലകസഭാതസ്സുകേളുലട നവതീകേരണവലാം

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ശുദതീകേരണവലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതുവഴനി  പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനില്  ജെലകസചേനത്തനിനുലാം
കുടനിലവളളത്തനിനുലാം  ജെലലഭവത  വര്ദനിപനിക്കഭാന  കേഴനിയുലാം.  കൂടഭാലത  ഭൂഗര്ഭ
ജെലകസഭാതസച്ച്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇഇൗ  പ്രവര്ത്തനലാം  സഹഭായകേരമഭാണച്ച്.
ഇതനിനഭായനി  ആദവഘടത്തനില്  കുളങ്ങളുലാം  കതഭാടുകേളുലാം  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുമുളള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  രണഭാലാംഘടത്തനില്  നദനികേള,
കേഭായലകേള, മറച്ച് ജെലകസഭാതസ്സുകേള ഉളലപലടയുളളവയുലട ശുചേതീകേരണവലാം വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുലട  ഏകകേഭാപനകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.
ജെലകസഭാതസ്സുകേളുലട  ശുചേതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ലതഭാഴനിലറപച്ച്  പദതനിവഴനി
നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  കൂടഭാലത  സലാംകയഭാജെനിത  പദതനികേളഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം ലക്ഷവമനിടുന.

(സനി)  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷനുമഭായനി  ബന്ധലപട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്
ലലജെവമഭാര്ഗങ്ങളക്കച്ച്  കൂടുതല്  മുനഗണന  നല്കേഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഓകരഭാ
നതീര്ത്തടത്തനിലലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പഞഭായത്തച്ച്
അധനികൃതര്,  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള,  സഭാകങതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധര്  എന്നനിവരുലട
സഹഭായകത്തഭാലട  വനിലയനിരുത്തനി  ലലജെവമഭാര്ഗങ്ങള  ഏലതലഭാലാം  വനിധത്തനില്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാലമന്നച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  നനിര്വഹണ  ഘടത്തനില്
പ്രകയഭാജെനലപടുത്തഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  കൂടഭാലത  ഇഇൗ  ഘടത്തനില്  ഓകരഭാ
പ്രകദശലത്തയുലാം ഭൂപ്രകൃതനിയുലാം ബണനിലന്റെ ചേരനിവലാം മണ്ണനിലന്റെ ഘടനവലാം ജെലലഭവതയുലാം
കേണക്കനിലലടുത്തച്ച് കേയര് ഭൂവസ്ത്രലാം, ലലകേത, മുള തുടങ്ങനി പ്രഭാകദശനികേമഭായനി ലഭവമഭാകുന്ന
വസ്തുക്കളുലാം  ലചേടനികേള,  മണ്ണച്ച്  എന്നനിവയുലാം  ജെലസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാനുലാം ഹരനിതകകേരളലാം ലക്ഷവമനിടുന.

 കുടനിലവളള വനിതരണ ശലാംഖേല കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന നടപടനികേള

27 (*387) ശതീ  .   സണ്ണനി കജെഭാസഫച്ച്  :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച്  :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര  :
ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കുടനിലവള്ള  വനിതരണ  ശലാംഖേല  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന

എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എലന്തലഭാലാം  ഭരണ  നടപടനികേളഭാണച്ച്  ലലകേലക്കഭാണതച്ച്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  കുടനിലവള്ള  വനിതരണ  ശലാംഖേല  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന  നനിലവനിലള്ള
ഏലതഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണച്ച്  പ്രകയഭാജെനലപടുത്തനിയതച്ച്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
എലന്തലഭാലാം?

ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   മഭാതത ടനി  .   കതഭാമസച്ച്  ):

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  കുടനിലവളള  വനിതരണത്തനിനുളള  ലലപപ്പുകേള
വവക്തമഭായ ലലപപച്ച് കപഭാളനിസനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില് ഓകരഭാ സഭാഹചേരവത്തനിനുലാം
കയഭാജെനിച  രതീതനിയനിലഭാണച്ച്  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതച്ച്.  നനിലവനിലല  കുടനിലവളള  വനിതരണ
ശലാംഖേല കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന തഭാലഴപറയുന്ന പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

1. പഴയതുലാം കകേടുവന്നതുമഭായ എ.സനി.,  പ്രനികമഭാ ലലപപ്പുകേള ഘടലാംഘടമഭായനി
മഭാറനി  ലലപപച്ച്  കപഭാളനിസനി  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  ഗുണകമനമയുളള  പുതനിയ
ലലപപ്പുകേള സഭാപനിക്കല്

2. ജെലശുദതീകേരണശഭാലകേളുലട  സഭാപനിതകശഷനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച് ആവശവമഭായ പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള നടത്തനി
വനിതരണത്തനിനച്ച് കൂടുതല് ജെലലാം ലഭവമഭാക്കല് 

3. പമ്പനിലാംഗച്ച് കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേടുവന്ന പമ്പുലസറ്റുകേളുലട
അറകുറപണനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപഭാക്കുകേയുലാം  സഭാന്റെച്ച്  ലലബ
പമ്പുലസറ്റുകേള വഭാങ്ങനി സഭാപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ

4. വവഭാസലാം  കുറഞ്ഞ പഴയ ലലപപ്പുകേള മഭാറനി  വവഭാസലാം  കൂടനിയ  ലലപപ്പുകേള
സഭാപനിക്കുകേ

5. വനിതരണ  ശലാംഖേലയുലട  അറകുറപണനികേള  യഥഭാസമയലാം  നടത്തഭാന
ആവശവമഭായ  കേരഭാര്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  ബ്ലൂ  ബനികഗഡച്ച്  യൂണനിറ്റുകേളുലാം
ഏര്ലപടുത്തുകേ

6. രൂപകേല്പന  അനുസരനിചച്ച്  എലഭാവര്ക്കുലാം  ലവളളലമത്തനിക്കഭാന
ആവശവമഭായ വഭാല്വകേളുലാം മതീററുകേളുലാം മര്ദ്ദേ നനിയനണ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം
സഭാപനിക്കുകേ.

(സനി)  കുടനിലവളള  വനിതരണ  ശലാംഖേല  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുവഭാന  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പദതനി  വനിഹനിതലാം  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കേഭാലപഴക്കലാം  ലചേന്ന ലലപപ്പുകേള
മഭാറനി സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിവരുന.  കകേന്ദ്ര ഗഭാമതീണ് ശുദജെല
പദതനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  ഗഭാമങ്ങളനിലല  വനിതരണ  ശലാംഖേല  വനിപുലതീകേരണ
പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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സലാംസഭാന  പദതനി  വനിഹനിതത്തനില്  ഉളലപടുത്തനി  വനിതരണ  ശലാംഖേലകേള
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  ഇഇൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  32.89  കകേഭാടനി
രൂപയുലട  ലപ്രഭാകപഭാസലകേളക്കച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതച്ച്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായുളള  തുടര്നടപടനികേള  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
സസതീകേരനിചവരുന.

കൂടഭാലത പ്രകതവകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് (കേനിഫ്ബനി) ഉളലപടുത്തനി 433.33
കകേഭാടനി രൂപയച്ച് പ്രധഭാന വനിതരണ കുഴലകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള ശനിപഭാര്ശ
പരനികശഭാധനിചവരുന.

കകേരള അക്കഭാദമനി കഫഭാര് സനില്സച്ച് എക്സൈലനസനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

28 (*388) ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷച്ച്  :
ശതീ  .   എ  .  എലാം  .   ആരനിഫച്ച്  :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജെഭാണ്  :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കകേരള അക്കഭാദമനി  കഫഭാര് സനില്സച്ച്  എക്സൈലനസനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  കനപുണവ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് അക്കഭാദമനി എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(സനി)  അക്കഭാദമനിയുലട  കമല്കനഭാടത്തനില്  ലതഭാഴനില്  അകനസഷകേര്ക്കുലാം
ലതഭാഴനില്  ദഭാതഭാക്കളക്കുമഭായനി  ലവബച്ച്  അധനിഷനിത  കജെഭാബച്ച്  കപഭാര്ടല്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  ആരുലടലയലഭാലാം  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയഭാണച്ച്  ഈ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എലലക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന  ):

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  മുകഖേന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ലലനപുണവ  വനികേസന
പദതനികേള ഫലപ്രദമഭായനി  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  KASE-ലന കസറച്ച്  സനില്
ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് മനിഷന ആയനി ചുമതലലപടുത്തനി സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്. കമല്
ചുമതലകേള നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള അക്കഭാദമനി സസതീകേരനിചവരുന.
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(സനി&ഡനി)  ഉണച്ച്.  ലതഭാഴനിലലാം  ലലനപുണവവലാം  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനിലളള
വവഭാവസഭായനികേ പരനിശതീലന വകുപച്ച്,  നഭാഷണല് എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് സര്വതീസച്ച്,  കകേരള
അക്കഭാദമനി കഫഭാര് സനില്സച്ച് എക്സൈലനസച്ച്,  കലബര് കേമ്മേതീഷണകററച്ച്,  ഫഭാക്ടറതീസച്ച്  &
കബഭായനികലഴച്ച്,  ഓവര്സതീസച്ച്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  &  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  ലപ്രഭാകമഭാഷന
കേണ്സളടന്റെച്ച്സച്ച്  (ODEPC)  തുടങ്ങനിയവരുലട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയഭാണച്ച്  ഇഇൗ
പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

ബഭാലകവല നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന നടപടനി

29 (*389) ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദച്ച്  :
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്  :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര്  :
ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ബഭാലകവല  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി

എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിച വരുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ബഭാലകവല  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജെനിലഭാതലത്തനില്  ടഭാസച്ച്  കഫഭാഴച്ച്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില് പ്രസ്തുത ടഭാസച്ച്  കഫഭാഴനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില് ഇതുസലാംബന്ധനിചച്ച്
പരനികശഭാധനകേളുലാം അവകബഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നടത്തുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ബഭാലകവല  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ജെനിലഭാ
കേളക്ടര്  അദവക്ഷനഭായുള്ള  കചേല്ഡച്ച്  കലബര്  റതീഹഭാബനിലനികറഷന  കേലാം
ലവല്ലഫയര്  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എലലക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന  ):

(എ)  1986-ലല  ബഭാലകവല  (നനിയനണലാം  &  നനികരഭാധനലാം)  നനിയമത്തനിലന്റെ

ഇനലസക്ടര്മഭാരഭായനി  അസനിസന്റെച്ച്  കലബര് ഒഭാഫതീസര്  (കഗഡച്ച്-II)  മഭാലരയുലാം  ജെനിലഭാ

കലബര്  ഒഭാഫതീസര്  (എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്)  മഭാലരയുലാം  ചുമതലലപടുത്തനി  വനിജഭാപനലാം

പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  ടനി നനിയമലാം സലാംസഭാനത്തച്ച് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതനികനഭാലടഭാപലാം

ബഹുമഭാനലപട  സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയുലട  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എലഭാ
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ജെനിലകേളനിലലാം  ജെനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്  ലചേയര്മഭാനഭായുലാം  ജെനിലഭാ  കലബര്  ഓഫതീസര്

(എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്)-മഭാലര  കേണ്വതീനര്മഭാരഭായുലാം  ലലചേല്ഡച്ച്  കലബര്

റതീഹഭാബനിലനികറഷന  കേലാം  ലവല്ലഫയര്  ലസഭാലലസറനികേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

കൂടഭാലത നഭാഷണല് കേമ്മേതീഷന കഫഭാര് ലപ്രഭാടക്ഷന  ഓഫച്ച് ലലചേല്ഡച്ച് ലലററച്ച്സനിലന്റെ

നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം  കകേരളത്തനില്  എലഭാ  ജെനിലകേളനിലലാം  കേളക്ടലറ

ലചേയര്മഭാനഭാക്കനിയുലാം  ജെനിലഭാ  കലബര്  ഓഫതീസര്  (എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്)-ലന

കേണ്വതീനറഭാക്കനിയുലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേലളയുലാം സന്നദ സലാംഘടനകേലളയുലാം സഭാമൂഹവ

പ്രവര്ത്തകേലരയുലാം  അലാംഗങ്ങളഭാക്കനിയുലാം  ജെനിലഭാതല  ടഭാസച്ച്കഫഭാഴച്ച്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

സലാംസഭാനത്തനിലല വനിവനിധ ഇടങ്ങളനില് ലലചേല്ഡച്ച് കലബര് കേലാം റതീഹഭാബനിലനികറഷന

കേമ്മേനിറനിയുലടയുലാം  സന്നദ  സലാംഘടനകേളുലടയുലാം  സഭാമൂഹവ  പ്രവര്ത്തകേരുലടയുലാം

സഹകേരണകത്തഭാലട  ലസമനിനഭാറുകേള,  ശനില്പശഭാലകേള,  കബഭാധവല്ക്കരണ

കഭാസ്സുകേള  എന്നനിവ  നടത്തനിവരുന.  ജെനിലഭാതലത്തനിലല  ടഭാസച്ച്കഫഭാഴനിലന്റെയുലാം

ലലചേല്ഡച്ച്  കലബര്  റതീഹഭാബനിലനികറഷന  കേലാം  ലവല്ലഫയര്  കേമ്മേനിറനിയുലടയുലാം

പ്രവര്ത്തനങ്ങളലകേഭാണലാം  ലതഭാഴനില്  വകുപനിലന്റെ  ശക്തമഭായ  എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്

സലാംവനിധഭാനവലാംമൂലലാം  ടനി  നനിയമലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഉഇൗര്ജ്ജനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന

കേഴനിയുനണച്ച്. 

(ബനി-ഡനി) രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. നഭാഷണല് കേമ്മേതീഷന കഫഭാര് ലപ്രഭാടക്ഷന ഓഫച്ച്

ലലചേല്ഡച്ച്  ലലററച്ച്സനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം  കകേരളത്തനില്  എലഭാ  ജെനിലകേളനിലലാം

കേളക്ടലറ  ലചേയര്മഭാനഭാക്കനിയുലാം  ജെനിലഭാ  കലബര്  ഓഫതീസര്  (എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്)-ലന

കേണ്വതീനറഭാക്കനിയുലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേലളയുലാം സന്നദ സലാംഘടനകേലളയുലാം സഭാമൂഹവ

പ്രവര്ത്തകേലരയുലാം  അലാംഗങ്ങളഭാക്കനിയുലാം  ജെനിലഭാതല  ടഭാസച്ച്കഫഭാഴച്ച്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ജെനിലഭാതലത്തനിലല ടഭാസച്ച്കഫഭാഴനിലന്റെയുലാം ലലചേല്ഡച്ച് കലബര് റതീഹഭാബനിലനികറഷന കേലാം

ലവല്ലഫയര് കേമ്മേനിറനിയുലടയുലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളലകേഭാണലാം അകതഭാലടഭാപലാം ശക്തമഭായ

എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്  സലാംവനിധഭാനവലാംമൂലലാം  പ്രസ്തുത  നനിയമലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്

ഉഇൗര്ജ്ജനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  കേഴനിയുന.  കൂടഭാലത  വനിവനിധ  ഇടങ്ങളനില്

ലലചേല്ഡച്ച്  കലബര്  കേലാം  റതീഹഭാബനിലനികറഷന  കേമ്മേനിറനിയുലടയുലാം  സന്നദ

സലാംഘടനകേളുലടയുലാം  സഭാമൂഹവ  പ്രവര്ത്തകേരുലടയുലാം  സഹകേരണകത്തഭാലട

ലസമനിനഭാറുകേള,  ശനില്പശഭാലകേള,  കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസ്സുകേള  എന്നനിവ

നടത്തനിവരുന. 
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സനിനനിമഭാ തനികയററുകേളനിലല നനികുതനി ലവടനിപച്ച്

30 (*390) ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം  :
ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന  :
ശതീ  .    ഇ  .   ലകേ  .   വനിജെയന  :

ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  സനിനനിമഭാ  തനികയററുകേളനില്  വവഭാപകേമഭായനി  നനികുതനി

ലവടനിപച്ച് നടക്കുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സഭാലാംസഭാരനികേ കക്ഷമകബഭാര്ഡനിനച്ച് ലസസച്ച് ഇനത്തനില് നല്കുന്ന തുകേയുലട

നനിരക്കച്ച് എത്രയഭാലണനലാം ആയതച്ച് കൃതവമഭായനി കബഭാര്ഡനില് അടയ്ക്കുനകണഭാലയനലാം

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കപ്രക്ഷകേരനില്  നനിന്നച്ച്  ഇഇൗടഭാക്കുന്ന  വനികനഭാദ  നനികുതനി

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  കൃതവമഭായനി  അടയ്ക്കുന്നനിലലനലാം  ആയതനില്

തനിരനിമറനി  നടക്കുനലവനമുളള  പരഭാതനികേളനില്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജെഭാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം

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

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ചേനില  തനികയററുകേളനില്  അലാംഗതീകൃത  നനിരക്കുകേളക്കച്ച്

പകേരലാം  കൂടുതല്  ടനിക്കറച്ച്  ചേഭാര്ജ്ജച്ച്  ഇഇൗടഭാക്കുന്നതഭായുലാം  വനികനഭാദ  നനികുതനി,  ലസസച്ച്

എന്നനിവ  കൃതവമഭായനി  ഒടുക്കുന്നനില  എനലാം   ശദയനില്വന.  സഭാലാംസഭാരനികേ

കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡച്ച്  ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്   ഒരു  പരഭാതനി  വനിജെനിലനസനിനച്ച്

സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) 25 രൂപയനില് കൂടുതലളള ടനിക്കറച്ച് ഒന്നനിനച്ച് 3 രൂപ എന്ന നനിരക്കനിലഭാണച്ച്

സഭാലാംസഭാരനികേ കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിനച്ച്  ലസസച്ച്  ഇനത്തനില് നല്കുന്നതച്ച്.  ആയതച്ച്

ബന്ധലപട  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്

കൃതവമഭായനി അടയ്ക്കുനണച്ച്.
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(സനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  നഗരപരനിധനിയനിലളള  തനികയററുകേളനില്  സസഭാഡുകേള
രൂപതീകേരനിചച്ച്  കേര്ശന  പരനികശഭാധന  നടത്തനിവരുന.  നഗരസഭകേളനിലല  എലഭാ
വനിഭഭാഗത്തനിലമുളള ജെതീവനക്കഭാലര ലചേക്കനിലാംഗച്ച് സൂപര്ലലവസര്, ലചേക്കനിലാംഗച്ച് ഒഭാഫതീസര്,
ലചേക്കനിലാംഗച്ച് അസനിസന്റെച്ച് എന്നനിങ്ങലന സസഭാഡുകേളഭായനി തനികയറര് പരനികശഭാധനയഭായനി
നനികയഭാഗനിക്കഭാറുണച്ച്.  കൂടഭാലത  തനികയററുകുളനിലല  ക്രമകക്കടുകേള  കേലണത്തുന്നതനിനച്ച്
നഗരസഭകേളനിലല  ഉന്നത  ഉകദവഭാഗസര്  തനികയററുകേളനില്  മനിന്നല്  പരനികശഭാധന
നടത്തഭാറുണച്ച്.  വനികനഭാദ  നനികുതനി/ലസസച്ച്  പനിരനിവച്ച്  കുറമറ  രതീതനിയനില്
കശഖേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സനിനനിമഭാ  തനികയററുകേളനില്  ഇ-ടനിക്കറനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന. 

(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

 കകേഭാര്പസച്ച് ഫണച്ച് വനിനനികയഭാഗനിചച്ച് നടപഭാക്കനിയ കുടനിലവളള പദതനികേള

1 (4011)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില്ലപടുന്ന  പടനികേജെഭാതനി
കകേഭാളനനികേളനില്  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  കകേഭാര്പസച്ച്  ഫണച്ച്
വനിനനികയഭാഗനിചച്ച് നടപഭാക്കനിയ കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലയളവനില് പ്രസ്തുത കകേഭാളനനികേളനില് കകേഭാര്പസച്ച്
ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം,  അവയുലട  നനിലവനിലല  സനിതനിയുലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  2015 -16  വര്ഷലത്ത  കകേഭാര്പസച്ച്
ഫണപകയഭാഗനിചച്ച്  ലകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിലല  ലവളനിയലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  മറവനകകേഭാടച്ച്  IHDP  കകേഭാളനനി,  എഴുകകേഭാണ്
ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  അമ്പലത്തുലാംകേഭാല  പഭാലഭാലാംകകേഭാണലാം  കകേഭാളനനി
എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല കുടനിലവളള പദതനികേളക്കഭായനി യഥഭാക്രമലാം 19,00,000 രൂപയ്ക്കുലാം,
19,60,000  രൂപയ്ക്കുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   പ്രവൃത്തനി
പുകരഭാഗമനിചവരനികേയഭാണച്ച്. 

(ബനി)   ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  വന്നകശഷലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത
കകേഭാര്പസച്ച്  ഫണപകയഭാഗനിചച്ച്  ലനടുവത്തൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  ലക്ഷലാം  വതീടച്ച്
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കകേഭാളനനിയനികലയ്ക്കുലാം,  മലമുകേള  കകേഭാളനനിയനികലയ്ക്കുമുളള  കുടനിലവളള  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി,  25,00,000  രൂപയച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിചനിടനില. 

 എസച്ച്.സനി./എസച്ച്.ടനി. ചേനികേനിത്സഭാധനസഹഭായത്തനിനഭായനി ലഭനിച
അകപക്ഷകേള

2(4012)   ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജെഭാര്ജ്ജച്ച്    : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ആറന്മുള നനികയഭാജെകേ
മണ്ഡലത്തനില് നനിനലാം എസച്ച്.സനി./എസച്ച്.ടനി. ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി എത്ര
അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി) ഇതനില് എത്രകപര്ക്കച്ച് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്;

(സനി)  എസച്ച്.സനി./എസച്ച്.ടനി.  വകുപ്പുകേള  വഴനി  നല്കുന്ന  ധനസഹഭായലാം
അറനിയഭാലത  കപഭാകുന്ന  ജെനങ്ങലള  കേലണത്തനി  ധനസഹഭായലാം  നല്കുവഭാന
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  വതീടുകേളനില്  കപഭായനി  സര്കവ  നടത്തുവഭാന  ഉത്തരവച്ച്
പുറലപടുവനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ആറന്മുള നനികയഭാജെകേ
മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  ചേനികേനിത്സഭാധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  എസച്ച്.സനി./എസച്ച്.ടനി.
വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട 282 അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  

(എസച്ച്.സനി.  - 274,  എസച്ച്.ടനി.    - 8)

(ബനി) ഇതനില് 262 കപര്ക്കച്ച് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(എസച്ച്.സനി.  - 254, എസച്ച്.ടനി.    - 8)

(സനി)  പടനികേജെഭാതനി വകുപച്ച് നല്കുന്ന സഹഭായപദതനികേലളക്കുറനിചളള വനിവരലാം
എസച്ച്.സനി. ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര് പടനികേജെഭാതനി ജെനവനിഭഭാഗങ്ങളനിലലത്തനിക്കുനണച്ച്. 

കൂടഭാലത  കബഭാക്കച്ച്/പഞഭായത്തുതലങ്ങളനിലലാം  ഇതുസലാംബന്ധനിച
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കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസ്സുകേള നടത്തുനണച്ച്. പടനികേവര്ഗവനികേസന വകുപച്ച് നല്കുന്ന
ധനസഹഭായലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം  എസച്ച്.ടനി.  ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്  ഭവനസന്ദര്ശനലാം
നടത്തനി നല്കുനണച്ച്. 

(ഡനി)  ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

എസച്ച്.സനി./എസച്ച്.ടനി. വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച് അര്ഹതലപട സലാംവരണലാം

3 (4013)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജെയദഭാസച്ച്  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എസച്ച്.സനി./എസച്ച്.ടനി.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച്  അര്ഹതലപട  സലാംവരണലാം
അടനിമറനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  സനിതനി  വനികശഷലാം  ആവര്ത്തനിയലപടുന്നതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിചള്ള  സഭാഹചേരവങ്ങള  വനിശദമഭായനി
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  പ്രസ്തുത  സഭാഹചേരവങ്ങള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
എലന്തങനിലലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)) ശദയനില്ലപടനിടനില.

എന.ജെനി.ഒ.കേള വഴനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളള പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ
വനികേസന പദതനികേള

4 (4014) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജെയദഭാസച്ച്  :
ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ  :
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര്  :

ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന    : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലയളവനില്  പടനികേജെഭാതനി  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന
വകുപ്പുകേളനിലഭായനി  എലന്തലഭാലാം  പദതനികേളഭാണച്ച്  എന.ജെനി.ഒ.-കേള  വഴനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി) പദതനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം തുകേയുളലപലട നല്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ പദതനികേളുലടലയലഭാലാം ഓഡനിറച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിരുകന്നഭാ; ഓഡനിറനില്
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ക്രമകക്കടച്ച് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഏലതലഭാലാം കസഭാഫച്ച് ലവയറുകേള വകുപ്പുകേളനിലലാം വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  ഗ്രൂപ്പുകേളനിലലാം
സമര്പനിചച്ച് ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ഇ) പ്രസ്തുത കസഭാഫച്ച് ലവയറുകേളുലട പകേര്പ്പുകേള വകുപ്പുകേളനില് നനിന്നച്ച് ലഭനിക്കുകമഭാ;
ഇതുമൂലലാം വകുപനിനുണഭായനിട്ടുള്ള കനടങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)   പടനികേജെഭാതനി വനികേസന വകുപച്ച്  :

മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലയളവനില് ഭഭാരതതീയ മഭാനവ വനികേസന കസവഭാ സലാംഘലാം,
മഭാറനല്ലൂര്  എന്ന  സഭാപനലാം  ലറഡനിലമയ്ഡച്ച്  വസ്ത്ര  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്
നല്കേനിയ കപ്രഭാജെക്ടച്ച് അലാംഗതീകേരനിചച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ടനി
സലാംഘത്തനിനച്ച്  9,80,000  രൂപ  18  ആധുനനികേ  തയല്  ലമഷതീനുലാം  അനുബന്ധ
ഉപകേരണങ്ങളുലാം വഭാങ്ങുന്നതനികലക്കഭായനി അനുവദനിചച്ച് നല്കേനിയനിരുന. 

പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപച്ച്  :

2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വയനഭാടച്ച്  ജെനില  മുക്കനിപതീടനികേ  പടനികേവര്ഗ
കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  73  ഗതീന  കഹഭാലാംസച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  25  ലക്ഷലാം  രൂപ
എലാം.എസച്ച്.സസഭാമനിനഭാഥന റനിസര്ചച്ച് ഫഇൗകണഷന വയനഭാടനിനച്ച് അനുവദനിചനിരുന.

(സനി) പടനികേജെഭാതനി വനികേസന വകുപനില് ഇതച്ച് പരനികശഭാധനിചവരുന.

പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപച്ച്  :

ടനി  പദതനി  ഓഡനിറനിനച്ച്  വനികധയമഭായനിട്ടുണച്ച്.   എന്നഭാല്  ക്രമകക്കടച്ച്  ഒനലാം
കേലണത്തനിയനിടനില.

(ഡനി) പടനികേജെഭാതനി വനികേസന വകുപച്ച്

2013-14  കേഭാലയളവനില്  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായ  പദതനിയുലട
ഇ-ഹഇൗസനിലാംഗച്ച്  കസഭാഫച്ച് ലവയര് പദതനി വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  ഗ്രൂപനില് സമര്പനിചച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   G.O.(Rt)1520/2014/SCSTDD  dated  5-9-2014  പ്രകേഭാരലാം
4,44,946 രൂപ അനുവദനിചച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  

പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപച്ച്  :
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1.  ഇ -ഹഇൗസനിലാംഗച്ച്

2. 1-ാം  കഭാസച്ച്  മുതല്  10-ാം  കഭാസച്ച്  വലരയുളള  സ്കൂള  വനിദവഭാര്തനികേളുലട
വനിദവഭാഭവഭാസ ആനുകൂലവങ്ങള നല്കുന്നതനിനുളള E-District  കസഭാഫച്ച് ലവയര്

3. പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കഭായുളള  സമഗ  ആകരഭാഗവ  സരക്ഷഭാ  പദതനി  SOAS
Software.

4. ജെനനനി  ജെന്മേരക്ഷഭാ പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  "ജെനനനി  ജെന്മേരക്ഷഭാ
കസഭാഫച്ച് ലവയര്"

5. 5.  എലാം.ആര്.എസകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച് ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി
SOAS  Software (ST online Application suit)

1.  ഇ  -  ഹഇൗസനിലാംഗച്ച് കസഭാഫച്ച് ലവയര്  :

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയനില്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുളള  ധനസഹഭായ
വനിതരണലാം  കൂടുതല്  സതഭാരവമഭായുലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭായുലാം  കകേന്ദ്രതീകൃതഭാടനിസഭാനത്തനില്
പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനച്ച് 

2.  ഇ  -  ഡനിസ്ട്രേനിക്ടച്ച് കസഭാഫച്ച് ലവയര്  :

1-ാം  കഭാസച്ച്  മുതല്  10-ാം  കഭാസച്ച്  വലരയുളള  സ്കൂള  വനിദവഭാര്തനികേളുലട
വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവങ്ങളഭായ  ലലാംപലാംഗഭാന്റെച്ച്,   ലലസപന്റെച്ച്  എന്നനിവ  രക്ഷനിതഭാവനിലന്റെ
വനിലഭാസത്തനില്  മണനി  ഓര്ഡര്  ആയനി  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനിടഭാണച്ച്  ഇഇൗ
കസഭാഫച്ച് ലവയര് വനികേസനിപനിചനിട്ടുളളതച്ച്.

3.    സമഗ ആകരഭാഗവ സരക്ഷഭാ പദതനി കസഭാഫച്ച് ലവയര്  :

പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കഭായുളള  സമഗ  ആകരഭാഗവ  സരക്ഷഭാ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനിടഭാണച്ച് വനികേസനിപനിചനിട്ടുളളതച്ച്. 

4.  ജെനനതീ   -  ജെന്മേ രക്ഷഭാ കസഭാഫച്ച് ലവയര്  :

ഗര്ഭനിണനികേളഭായ  പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച്  പ്രതനിമഭാസലാം  നല്കുന്ന  തുകേ
നല്കുന്നതനിനുളള കസഭാഫച്ച് ലവയര്

5.  എലാം  .  ആര്  .  എസച്ച്  .   കസഭാഫച്ച് ലവയര്  :

എലാം.ആര്.എസകേളുലട പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുളളതച്ച്.

(ഇ)  സനി-ഡനിറച്ച്  മുകഖേനയഭാണച്ച്  കസഭാഫച്ച് ലവയര്  വനികേസനിപനിചനിട്ടുളളതച്ച്.
കസഭാഫച്ച് ലവയര് വനികേസനിപനിചതനിലൂലട സലാംസഭാനത്തച്ച് ഒടഭാലകേയുളള ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനിയുലടയുലാം ഭവന പുനരുദഭാരണ പദതനിയുലടയുലാം കേഭാരവക്ഷമമഭായ നടത്തനിപനിനച്ച്
സഭാധനിക്കുനണച്ച്.  കസഭാഫച്ച് ലവയറുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായനിടനില. 
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പടനികേജെഭാതനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന നടപനിലഭാക്കുന്ന കക്ഷമ
പദതനികേള

5 (4015)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബ :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച്  പടനികേജെഭാതനി

പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനി

കേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പടനികേജെഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനിൽലപട നനിര്ദന കുടുലാംബത്തനിലള്ള ലപണ്കുടനികേളുലട

വനിവഭാഹത്തനിനുള്ള  ധനസഹഭായമഭായനി  നനിലവനില്  എത്ര  തുകേയഭാണച്ച്

അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്;  ആയതച്ച്  സര്ക്കഭാര്  വര്ദനിപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പടനികേജെഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിലപട  നനിര്ദന  കുടുലാംബത്തനിലളള  ലപണ്കുടനികേളുലട

വനിവഭാഹത്തനിനുളള ധനസഹഭായമഭായനി കകേരള സലാംസഭാന പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ

വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന 6% പലനിശ നനിരക്കനില് പരമഭാവധനി 2,00,000 രൂപ വലര

വഭായയഭായുലാം  50,000  രൂപയനില്  തഭാലഴ  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനമുളള  പടനികേജെഭാതനി

കുടുലാംബങ്ങളനിലല ലപണ്കുടനികേളക്കച്ച് പടനികേജെഭാതനി  വനികേസന വകുപച്ച്  50,000  രൂപ

വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായമഭായുലാം  നല്കേനി  വരുനണച്ച്.   ധനസഹഭായ  തുകേ  1-4-2017

മുതല് 75000 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  

 പടനികേജെഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട സമഗ പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി പദതനികേള

6 (4016)  ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന  :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജെഷച്ച്  :

ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതച്ച് കകേഭായ  :

ശതീ  .    ലകേ  .    ലജെ  .    മഭാക്സൈനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേജെഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട  സമഗ  പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി

എലന്തലഭാലാം  നൂതന  പദതനികേളഭാണച്ച്  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച്

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

ഉത്തരലാം
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പടനികേജെഭാതനിക്കഭാരുലട  സമഗ  പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷത്തനില്  പുതുതഭായനി ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന നൂതന പദതനികേള

ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ലലഹസ്കൂള  കഭാസ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  കുടനികേളുലട  വതീടനികനഭാടച്ച്

കചേര്ന്നച്ച് ആധുനനികേ പഠന സഇൗകേരവങ്ങളുളള ഒരു പഠന മുറനി കൂടനി

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുളള പദതനി.

2. പടനികേജെഭാതനി  ലപണ്കുടനികേളുലട  സമഗ  വനികേസനത്തനിനഭായനി

ഇനഷസറനസമഭായനി  ബന്ധലപടുത്തനി  സഭാമൂഹനികേ  സരക്ഷഭാ

പദതനി  'വഭാത്സലവനനിധനി'  എന്ന  കപരനിലളള  പുതനിയ  പദതനി,

ജെനനലാം,  ആകരഭാഗവ  പരനിരക്ഷ,  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  തുടങ്ങനി  എലഭാ

സലാംരക്ഷണങ്ങളുലാം ഉറപ്പുവരുത്തനി  18  വയസച്ച് കേഴനിയുകമ്പഭാള മൂന്നച്ച്

ലക്ഷലാം രൂപ ഇനഷസറനസച്ച് വഴനി നല്കുന്ന പദതനി.

3. പടനികേജെഭാതനിക്കഭാരഭായ  വനനിതഭാ  ജെതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  എലഭാ

ജെനിലകേളനിലലാം കഹഭാസല് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുളള പദതനി.

4. ലപ്രഭാഫഷണല് വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച് നല്കേനി വരുന്ന ലഭാപ് കടഭാപച്ച്

കൂടുതല് കകേഭാഴ്സുകേളനികലയച്ച് വവഭാപനിപനിക്കുന്ന പദതനി

5. കസറച്ച്/യൂണനികവഴനിറനി  തലത്തനില്  മനികേവ  പുലര്ത്തുന്ന

പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച്/കപഭാസച്ച്-ലമട്രേനികേച്ച്  വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച്  കേവഭാഷച്ച്

അവഭാര്ഡച്ച് നല്കുന്ന പദതനി

6. 5  മുതല്  8  വലരയുളള  കഭാസ്സുകേളനിലല  വനിദവഭാര്തനികേളക്കുകൂടനി

പ്രതീ-ലസക്കണറനി എഡറ്റ്യൂകക്കഷന എയ്ഡച്ച്.

7. KIIFB-ല്  ഉളലപടുത്തനി  എലാം.ആര്.എസകേളനില്  പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച്

കഹഭാസലകേളുലാം  കപഭാസച്ച്-ലമട്രേനികേച്ച്  കഹഭാസലകേളുലാം  സഭാപനിക്കുന്ന

പദതനി.

പടനികേ സമുദഭായത്തനില്ലപടവര്ക്കച്ച് വനിവനിധ ആനുകൂലവങ്ങള ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്

നടപടനി
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7  (4017)   ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടനിലല  പുറലാം  ബണകേളനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന  പടനികേ

സമുദഭായത്തനില്ലപടവര്ക്കച്ച് വനിവനിധ ആനുകൂലവങ്ങള ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  സസതീകേരനിച

വരുന്ന നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാളനനികേളഭായനി ജെതീവനിക്കഭാന കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരവത്തനില് നനിശ്ചനിത

പ്രകദശത്തച്ച്  തഭാമസനിക്കുന്ന  പടനികേ  സമുദഭായത്തനില്ലപടവലര,  ടനി  പ്രകദശലാം  ഒരു

കകേഭാളനനിയഭായനി  കേരുതനി  അവര്ക്കച്ച്  നനിയമപരമഭായനി  ലഭനികക്കണ  മുഴുവന

ആനുകൂലവങ്ങളുലാം നല്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

(സനി) എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എസച്ച്.സനി.  ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്,  ഗഭാമ  പഞഭായത്തധനികൃതര്,

ജെനപ്രതനിനനിധനികേള  എന്നനിവര്  മുകഖേന  പ്രചേരണലാം  നടത്തനിയുലാം  അകപക്ഷകേള

ക്ഷണനിചമഭാണച്ച്  പടനികേജെഭാതനി  വനികേസന  വകുപച്ച്  കുടനഭാടനിലല  പുറലാം  ബണകേളനില്

തഭാമസനിക്കുന്ന  പടനികേസമുദഭായത്തനില്ലപടവര്ക്കച്ച്  വനിവനിധ  ആനുകൂലവങ്ങള

ലഭവമഭാക്കുന്നതച്ച്.   ലലട്രേബല്  എക്സൈറനഷന  ആഫതീസര്,  എസച്ച്.ടനി.  ലപ്രഭാകമഭാടര്

എന്നനിവര്  മുകഖേന  പടനികേവര്ഗ  കുടുലാംബങ്ങലള  കേലണത്തനി  അര്ഹതയുലട

അടനിസഭാനത്തനില്  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന്റെയുലാം  ത്രനിതല  പഞഭായത്തച്ച്

മുകഖേനയുമുളള  വവക്തനിഗതവലാം  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവവനികേസനത്തനിനുമഭായുളള

ആനുകൂലവങ്ങള ലഭവമഭാക്കനി വരുന.

(ബനി&സനി)  ഒരു  പ്രകദശലത്ത  ജെനസലാംഖേവയനില്  50%ത്തനിലധനികേലാം

പടനികേജെഭാതനിക്കഭാര്  തഭാമസനിക്കുനലണങനില്  പടനികേജെഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിലന്റെയുലാം

തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുകടയുലാം പ്രകതവകേ ഘടകേപദതനി ഫണപകയഭാഗനിചച്ച്

അവര്ക്കഭാവശവമഭായ  സഇൗകേരവങ്ങള  ലചേയ്തുലകേഭാടുക്കുനണച്ച്.   ഒരു  പ്രകദശത്തച്ച്

അകഞഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  പടനികേജെഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളുലണങനില്  അതനിലന

കകേഭാളനനിയഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി  കുടനിലവളളവലാം  ലലവദതതനിയുലാം  ലഭവമഭാക്കുനണച്ച്.

പകത്തഭാ  അതനില്  കൂടുതകലഭാ  കുടുലാംബങ്ങളുണഭായനിരനിക്കുകേയുലാം  അതനില്  51%

പടനികേജെഭാതനിക്കഭാര്  ആയനിരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തഭാല്  ആ  പ്രകദശത്തച്ച്  കറഭാഡുലാം  മറച്ച്
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പശ്ചഭാത്തല  വനികേസന  പദതനികേളുലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  പടനികേജെഭാതനി  വനികേസന

വകുപനിലന്റെയുലാം തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം പ്രകതവകേ ഘടകേ പദതനി

ഫണനില് നനിനലാം തുകേ വനിനനികയഭാഗനിക്കുനണച്ച്.  പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപനിലന്റെ

വനിവനിധ കക്ഷമപദതനികേള പ്രകേഭാരമുളള ധനസഹഭായലാം,  വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവങ്ങള,

ആകരഭാഗവ  സലാംരക്ഷണ  ധനസഹഭായ  പദതനികേള  എന്നനിവ  പടനികേവര്ഗ

കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  അര്ഹതയുലടയുലാം  ഫണച്ച്  ലഭവതയുലടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില്

നല്കേനി വരുനണച്ച്. 

പട്ടുവലാം കമഭാഡല്  റസനിഡനഷവല്  സ്കൂളനിലന്റെ അടനിസഭാന സഇൗകേരവ
വനികേസനലാം

8  (4018)   ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജെഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേണ്ണൂര്  ജെനിലയനിലല  കേലവഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  പട്ടുവലാം  കമഭാഡല്
റസനിഡനഷവല്  സ്കൂളനിലന്റെ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനച്ച്  എലന്തഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;  ഇവനിലട  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേള
ഏലതഭാലക്കലയനലാം  അവയുലട  പ്രവർത്തന  പുകരഭാഗതനി  എലന്തലഭാമഭാലണനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേണ്ണൂര് ജെനിലയനിലല പട്ടുവലാം കമഭാഡല് റസനിഡനഷവല് സ്കൂളനിലന്റെ അടനിസഭാന
സഇൗകേരവ വനികേസനത്തനിനച്ച് സസതീകേരനിച നടപടനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

I.   4   കകേഭാടനി   11   ലക്ഷലാം രൂപയുലട പ്രവൃത്തനികേള  :

1. സഭാഫച്ച് കേസഭാര്കടഴച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം - 65% പൂര്ത്തനിയഭായനി

2. ലലഹസ്കൂള കഭാസച്ച്  റൂലാം,  ലഎ.ടനി.  ലഭാബച്ച്,  സഭാര്ടച്ച്  റൂലാം  നവതീകേരണലാം  -
പൂര്ത്തനിയഭായനി

II.  85   ലക്ഷലാം രൂപയുലട പ്രവൃത്തനികേള  :

ഹയര് ലസക്കണറനി കബഭാക്കച്ച് ഒന്നഭാലാം നനില നനിര്മ്മേഭാണലാം - പൂര്ത്തനിയഭായനി

III.  3   ലക്ഷലാം രൂപയുലട പ്രവൃത്തനികേള  :

ഹയര് ലസക്കണറനി കേമ്പറ്റ്യൂടര് ലഭാബച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം - പൂര്ത്തനിയഭായനി

ലലഹസ്കൂള കഹഭാസല്,  യു.പനി.  സ്കൂള കഹഭാസല് നവതീകേരണലാം,  ലമസച്ച്  ഹഭാള
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ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്,  +2  കഭാസച്ച് റൂലാം,  +2  കടഭായച്ച് ലലറച്ച്,  യു.പനി.  സ്കൂള  കടഭായച്ച് ലലറച്ച്,  സഭാഫച്ച്
കേസഭാര്കടഴച്ച്  ഇലകനിക്കല്  ഫനിറനിലാംഗ്സച്ച്,  സതീനനിയര്  സൂപ്രണനിലന്റെ  സഭാഫച്ച്  കേസഭാര്കടഴച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കവഭാളനികബഭാള  കകേഭാര്ടച്ച്,  ബഭാസറച്ച്  കബഭാള കകേഭാര്ടച്ച്,  ഓപണ്  എയര്
ഓഡനികറഭാറനിയലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നനിവയഭായനി  1,91,32,780  രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

വര്ക്കല ലഎ.ടനി.ലഎ.യനില് ഡഭാഫച്ച്സഭാന സനിവനില് കട്രേഡച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി

9 (4019)  ശതീ  .    വനി  .    കജെഭായനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് പടനികേജെഭാതനി
പടനികേവര്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജെഭാതനി വനികേസന വകുപനിനച്ച് കേതീഴനിലളള വര്ക്കല ഐ.ടനി.ഐ. യനില്
നനിലവനിലളള  പലാംബര്  കട്രേഡനിനച്ച്  പുറകമ  ഡഭാഫച്ച്സഭാന  സനിവനില്  കട്രേഡച്ച്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനിക്രമങ്ങള എന്തഭായനി എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഡഭാഫച്ച്സഭാന സനിവനില് കട്രേഡച്ച് അടനിയന്തരമഭായനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേജെഭാതനി വനികേസന വകുപനിനച്ച് കേതീഴനിലളള വര്ക്കല ലഎ.ടനി.ലഎ.യനില്
ഡനി/സനിവനില്  കട്രേഡച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം,  ലട്രേയനിനനിലാംഗച്ച്  ഇനസ്ട്രേക്ടര്
(ആര്ക്കനിലടക്ചേര്)  തസ്തനികേ ലട്രേയനിനനിലാംഗച്ച്  ഇനസ്ട്രേക്ടര്  (ഡനി/സനിവനി.)  തസ്തനികേയഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം 2-3-2015-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര് 344/2015/പജെപവവനിവ പ്രകേഭാരലാം
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി)  ഡഭാഫച്ച്സഭാന സനിവനില് കട്രേഡച്ച് അടനിയന്തരമഭായനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപ്പുകേള സസതീകേരനിച നടപടനി 

10  (4020)   ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരള  സലാംസഭാന  പടനികേജെഭാതനി  പടനികേകഗഭാത്ര  വര്ഗ  കേമ്മേനിഷലന്റെ  292/എ

4/2016/എ.എല്.പനി./ലകേ.എസച്ച്.സനി.എസച്ച്.സനി. എസച്ച്. ടനി. നമ്പര് ഉത്തരവനുസരനിചച്ച്

സലാംസഭാന  പടനികേ  ജെഭാതനി/പടനികേ  വര്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പുകേള  എലന്തഭാലക്ക

805/2019
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നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരള  സലാംസഭാന  പടനികേജെഭാതനി  പടനികേകഗഭാത്രവര്ഗ  കേമ്മേനിഷലന്റെ  292/എ

4/2016/എ.എല്.പനി./ലകേ.എസച്ച്.സനി.എസച്ച്.സനി.എസച്ച്.ടനി.  നമ്പര്  ഉത്തരവനില്

ലഎ.എ.ലലവ.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  പടനികേജെഭാതനി

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില് 11-7-2014-നച്ച് മുമ്പച്ച് ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് എഗനിലമന്റെച്ച്

വചനിട്ടുളള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  കൂടനി  ധനസഹഭായ  തുകേ  മൂന്നച്ച്  ലക്ഷലാം  രൂപയഭായനി

വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

എന്നഭാല്  11-7-2014-ല്  പടനികേജെഭാതനി  വനികേസന  വകുപച്ച്  മുകഖേന  നടപനിലഭാക്കുന്ന

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായ പദതനി  പ്രകേഭാരമുളള  തുകേ രണച്ച്  ലക്ഷലാം രൂപയനില്

നനിന്നച്ച്  മൂന്നച്ച്  ലക്ഷലാം  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചനിരുന.   ആയതച്ച്  ലഎ.എ.ലലവ.

വതീടുകേളക്കുലാം  ബഭാധകേമഭാക്കനി  17-7-2015-ല്  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണവകുപച്ച്  ഉത്തരവച്ച്

പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  11-7-2014-നച്ച്  മുമ്പച്ച്  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  ലഎ.എ.ലലവ.

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച് മൂന്നച്ച് ലക്ഷലാം രൂപ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കഭാന നനിലവനില്

ഉത്തരവനില.
പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപച്ച്  മുകഖേന  അനുവദനിക്കുന്ന  വതീടുകേളുലട

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  ഗഭാന്റെച്ച്  3.50  ലക്ഷലാം  രൂപയഭായനി  ഉയര്ത്തുകേയുലാം  ടനി  വര്ദനവച്ച്
ലഎ.എ.ലലവ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വതീടച്ച്  ലഭനിക്കുന്ന  പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കുകൂടനി
ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  അര്ഹരഭായ  ലഎ.എ.ലലവ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  അധനികേലാം  നല്കകേണ  തുകേ  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  വഹനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.   ഇതനിന  പ്രകേഭാരലാം
ജെനിലഭാ,  കബഭാക്കച്ച്,  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുലട  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  നനിനലാം
ലഎ.എ.ലലവ.  പദതനിയുലട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച് പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപനില്
നനിന്നച്ച്  ലഭനികക്കണ  വനിഹനിതലാം  അനുവദനിച  വരുന.   കശഷനിക്കുന്ന  തുകേ  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ലഎ.എ.ലലവ.  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി
എല്.എസച്ച്.ജെനി.ഡനി.  (സനി.ആര്.ഡനി)  സലാംസഭാന  വനിഹനിതത്തനിലല  നതീക്കനിയനിരനിപച്ച്
തുകേയഭായ 20.51 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണച്ച്.  

പടനികേജെഭാതനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

11 (4021)   ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
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പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത പടനികേജെഭാതനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സലാംഘങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ആവശവമഭായ

സഹഭായലാം പടനികേജെഭാതനി വനികേസന വകുപച്ച് നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകുപനില്  നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളുലട

പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തുനണച്ച്. 

(ബനി)  പടനികേജെഭാതനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണ

പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് വകുപച്ച് സഹഭായലാം നല്കുനണച്ച്.

പടനികേജെഭാതനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലള  ശക്തനിലപടുത്തുകേ,  സസഭാശയ

ഗ്രൂപ്പുകേളനില് സഭാമ്പത്തനികേ പുകരഭാഗതനി ഉണഭാക്കുകേ,  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കച്ച് തനിരനിചടവച്ച്  കശഷനി

വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന്നനിവയനിലൂലട  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലള  ലഭാഭത്തനികലക്കച്ച്

നയനിക്കുകേ,  സസഭാശയ  ഗ്രൂപ്പുകേളനിലൂലട  പടനികേജെഭാതനി  ജെനവനിഭഭാഗങ്ങലള  സസയലാം

പരവഭാപ്തരഭാക്കുകേ എന്നതീ ലക്ഷവങ്ങള കനടുന്നതനിനുകവണനി തുകേ വനിനനികയഭാഗനിക്കുന.

ഇതനിനുപുറകമ  SC  ST ലഫഡകറഷന  മുകഖേന  സന്നദ  സലാംഘങ്ങലള

സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി 1 കകേഭാടനി രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  

അലാംകബദ്കേര് സസഭാശയ ഗഭാമലാം

12  (4022)   ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17 വര്ഷത്തനില്  നടപഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  അലാംകബദ്കേര്
സസഭാശയ  ഗഭാമലാം  പദതനിയനികലക്കച്ച്  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  മലപ്പുറലാം  ജെനിലയനിലല
കകേഭാളനനികേളുലട കപരുവനിവരലാം, നനികയഭാജെകേമണ്ഡലലാം തനിരനിചച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ലകേഭാകണഭാടനി  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില്
നനിനലാം ലതരലഞ്ഞടുത്ത കകേഭാളനനികേളനില് നടപഭാക്കനിയ പദതനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി) 2017-18 വര്ഷത്തനില് ഇകത കകേഭാളനനികേളനില് തുടര്പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്
സഭാധവതയുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ- സനി) അലാംകബദ്കേര്  ഗഭാമലാം  പദതനിയനില്  കകേഭാളനനികേലള
തനിരലഞ്ഞടുക്കുന്ന നടപടനി അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.  പദതനി അലാംഗതീകേരനിച കശഷകമ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുവഭാന കേഴനിയുകേയുളള.

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളുലട സലാംവരണപ്രകേഭാരമുള്ള
നനിയമനങ്ങളുലട അവകലഭാകേനലാം

13 (4023)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജെയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
മുഖേവമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജെഭാതനി  പടനികേവർഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  സലാംവരണ  പ്രകേഭാരമുള്ള
നനിയമനങ്ങളുലട അവകലഭാകേനലാം കൃതവമഭായ ഇടകവളകേളനില് നടത്തനി അർഹതലപട
റനിസർകവഷൻ  ശതമഭാനലാം  പ്രസ്തുത  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച്  ലഭനിക്കുനലണന്നച്ച്  ഉറപച്ച്
വരുത്തഭാറുകണഭാ; വനിശദ വനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  അഞച്ച്  വര്ഷക്കഭാലലത്ത  അവകലഭാകേന  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില്  കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ള നറ്റ്യൂനതകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശവലാം  പരനിഹരനിക്കലപട  നറ്റ്യൂനതകേളുലട
വനിശദഭാലാംശവലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.  സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളനിലല പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളുലട
പ്രഭാതനിനനിധവലാം  എലഭാ  വര്ഷവലാം  ജെനുവരനി  1  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  അവകലഭാകേനലാം
ലചേയ്യുകേയുലാം  നനിയമഭാനുസൃത  പ്രഭാതനിനനിധവലാം  ഇലഭാത്ത  വകുപ്പുകേളനില്  കുറവള്ള
ജെതീവനക്കഭാരുലട  എണ്ണത്തനിനനുസരനിചച്ച്  തസ്തനികേകേള  കേലണത്തനി  പ്രകതവകേ
നനിയമനത്തനിനഭായനി  റനിസര് വച്ച്  ലചേയ്തച്ച്  ഉത്തരവച്ച്  പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തുവരുന.
ഇത്തരത്തനില്  ഓകരഭാ  വകുപനിലലാം  റനിസര്വച്ച്  ലചേയ്തച്ച്  നല്കേനിയ  തസ്തനികേകേളനിലല
നനിയമനങ്ങളുലട  പുകരഭാഗതനി  സലാംബന്ധനിച  പ്രതനിമഭാസ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  എലഭാ
വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം  ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം  ഇവ  കത്രമഭാസ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളഭായനി
പ്രസനിദതീകേരനിചച്ച്  അതതച്ച്  വകുപ്പുകേളക്കച്ച്  നല്കേഭാറുമുണച്ച്.   കകേരള  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്
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കേതീഴനിലള്ള  83  വകുപ്പുകേളനില്  പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി  സലാംവരണലാം
ലചേയലപട  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്
അഡതീഷണല്  ചേതീഫച്ച്  ലസക്രടറനി  (ജെലവനിഭവ  വകുപച്ച്)  അദവക്ഷനഭായുലാം
പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപച്ച്  ലസക്രടറനി,  ലപഭാതുഭരണ  വകുപച്ച്
ലസക്രടറനി  എന്നനിവര്  അലാംഗങ്ങളഭായുലാം  ഒരു  ഉന്നതതല  സമനിതനി  നനിലവനിലണച്ച്.
പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനി  വകുപച്ച്  അദവക്ഷന്മേഭാലരകൂടനി  പലങടുപനിചച്ച്  സമയബന്ധനിതമഭായനി
കയഭാഗങ്ങള  കചേരുകേയുലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയഭാലത  കേനിടക്കുന്ന
ഒഴനിവകേള ഉലണങനില് പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്യുവഭാന ബന്ധലപട വകുപച്ച്
കമധഭാവനികേളക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്തുവരുന.   നനിയമന  നടപടനികേള
തസരനിതലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ലപഭാതുഭരണ  വകുപനികലയുലാം  പനി.എസച്ച്.സനി.യനികലയുലാം
ഉകദവഭാഗസലര പലങടുപനിചലകേഭാണച്ച് കജെഭായനിന്റെച്ച് ലവരനിഫനികക്കഷന നടത്തനിയനിരുന.
കൂടഭാലത  ബഹുമഭാനലപട  മുഖേവമനനിയുലട  അദവക്ഷതയനില്  18-1-2017-ല്  എലഭാ
ലസക്രടറനിമഭാകരയുലാം  വകുപച്ച്  അദവക്ഷന്മേഭാകരയുലാം  പലങടുപനിചലകേഭാണച്ച്  ഒരു
അവകലഭാകേനകയഭാഗലാം  കചേരുകേയുലാം  നനിയമഭാനുസൃതമഭായ  പ്രഭാതനിനനിധവലാം
ഉറപഭാക്കഭാനഭായനി നനിയമന നടപടനികേള തസരനിതലപടുത്തഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  വനിവനിധ തസ്തനികേകേളനികലയച്ച് പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗലാം ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളുലട
ലഭവത ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി അവരുലട വനിദവഭാഭവഭാസ കയഭാഗവത തനിരനിചച്ച് ഒരു കഡറഭാ
ബഭാങച്ച്  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപച്ച്  തയഭാറഭാക്കനി  വകുപച്ച്  അദവക്ഷന്മേഭാര്ക്കച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖേരനിചച്ച് നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  കത്രമഭാസ  അവകലകേന  റനികപഭാര്ടനികന്റെയുലാം  അവകലഭാകേന
കയഭാഗങ്ങളുലടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  റനിസര്വച്ച്  ലചേയ്തച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുലാം  നനിയമനലാം
കവകുന്ന  വകുപ്പുകേളനില്  നനിയമന  നടപടനികേള  തസരനിതലപടുത്തഭാന  കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   നനിയമന  നടപടനികേള  കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നതച്ച്
സലാംബന്ധനിചച്ച്  ചേര് ച  നടത്തഭാന  ചേതീഫച്ച്  ലസക്രടറനിലയ  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
കൂടഭാലത  പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച്  പ്രകതവകേ  നനിയമനത്തനിനഭായനി  ആവശവമഭായ
ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേലള  ലഭനിക്കഭാത്ത വനിഷയലാം സലാംബന്ധനിചച്ച് പഠനലാം നടത്തനി ഇടക്കഭാല
റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിക്കഭാന ജെലവനിഭവ വകുപച്ച് മുന അഡതീഷണല് ചേതീഫച്ച് ലസക്രടറനിലയ
ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന.  ഈ റനികപഭാര്ടച്ച് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണച്ച്.

മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് കകേഭാര്പസച്ച് ഫണച്ച്

14  (4024)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജെഷച്ച്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
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പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പടനികേജെഭാതനി  പടനികേവര്ഗ

വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കച്ച് വതീടച്ച് ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് നനിനലാം

ലഭനിച അകപക്ഷകേള എത്രലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയനില്  എത്ര  കപര്ക്കച്ച്  വതീടച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അനുമതനി

ലഭവമഭായനിട്ടുലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  കകേഭാര്പസച്ച്  ഫണനിലളലപടുത്തനി

ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  നല്കേനിയതച്ച്  എത്ര രൂപയുലട  പ്രവൃത്തനികേളലക്കനലാം  ഇതനില്

ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭായതച്ച് ഏലതഭാലക്ക പ്രവൃത്തനികേളലക്കനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പടനികേജെഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കച്ച്

വതീടച്ച്  ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  നനിനലാം  341  അകപക്ഷകേള

ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.   പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരനില്  നനിനലാം  അകപക്ഷകേള

ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  ഇവനിയനില്  181  കപര്ക്കച്ച്  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായലാം

അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  

(സനി)  2016 -17  വര്ഷലാം  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  കകേഭാര്പസച്ച്

ഫണനിലളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  1,40,33,000 രൂപയുലട പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്

നല്കേനിയതച്ച്.   ഇതനില്  1,01,45,000  രൂപയുലട  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി

ലഭവമഭായനിട്ടുണച്ച്.   ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പദതനികേളുലട  വനിശദ  വനിവരലാം

അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.   2016-17  വര്ഷലാം പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപനില്

കകേഭാര്പസച്ച് ഫണപകയഭാഗനിചള്ള പ്രവൃത്തനികേളനില.

പയന്നൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കമഭാഡല് റസനിഡനഷവല് സ്കൂള

15 (4025) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് പടനികേജെഭാതനി
പടനികേവര്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പയന്നൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  ലപരനികങ്ങഭാത്തച്ച്  കമഭാഡല്  റസനിഡനഷവല്
സ്കൂള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  തതീരുമഭാനനിചനിരുനകവഭാ;  എങനില്  അതനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനലാം ഏതച്ച് വലരയഭായനി;

(ബനി)  സ്കൂളനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  എന്നച്ച്  ആരലാംഭനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സ്കൂളനികലയച്ച്  2017-18  വര്ഷലാം  അഡനിഷന  ആരലാംഭനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാ; എങനില് ആവശവമഭായ തസ്തനികേകേള അനുവദനിചച്ച് ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജെഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനില്  പയന്നൂര്  മണ്ഡലത്തനില്
ലപരനികങ്ങഭാലാം വനികലജെനില് എലാം.ആര്.എസച്ച്.  തുടങ്ങുന്നതനിനഭാവശവമഭായ സലലാം തളനിപറമ്പച്ച്
തഭാലൂക്കനില് ലപരനികങ്ങഭാലാം വനികലജെനില് റതീ-സര്ലവ നമ്പര്  51-ല്ലപടുന്ന  4.070  ലഹക്ടര്
ഭൂമനി  വകുപനിനച്ച്  കകേമഭാറനി  നല്കേനി  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.   ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി KIIFB യനില് 25 കകേഭാടനിയുലട ലപ്രഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന മുറയച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി) പയന്നൂര് മണ്ഡലത്തനില് എലാം.ആര്.എസച്ച്. ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി പയന്നൂര്
കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തനിലന്റെ നനിയനണത്തനിലള്ള  2000  ചേതുരശ അടനി വനിസ്തതീര്ണ്ണമുള്ള
ഒരു  ലകേടനിടലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  ലഭവമഭാക്കനിയതഭായുലാം  ടനി  ലകേടനിടത്തനില്   35
വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച്  തഭാമസനിചച്ച്  പഠനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഇൗകേരവലാം  മഭാത്രകമയുളലവനലാം
തഭാല്ക്കഭാലനികേ ലകേടനിടത്തനില് നനിലവനിലള്ള സഇൗകേരവങ്ങളക്കുപുറകമ അധനികേമഭായനി ചേനില
പ്രവൃത്തനികേളകൂടനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയഭാല്  മഭാത്രകമ  നനിലവനിലള്ള  ലകേടനിടലാം  കഭാസച്ച്
ആരലാംഭനിക്കഭാന  പരവഭാപ്തമഭാകുന്ന  രതീതനിയനില്  സജ്ജമഭാകൂലയനലാം  ജെനിലഭാ  പടനികേജെഭാതനി
വനികേസന ഓഫതീസര് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

കഭാസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശവമഭായ  പ്രവൃത്തനികേളുകടയുലാം  വഭാകങ്ങണ
സഭാധനങ്ങളുകടയുലാം  എസനികമറച്ച്/ഇനകവഭായനിസച്ച്  എന്നനിവ  ഹഭാജെരഭാക്കഭാന  ജെനിലഭാ
പടനികേജെഭാതനി  വനികേസന  ഓഫതീസര്ക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   എലാം.ആര്.എസച്ച്.
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശവമഭായ  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

പടനികേവനിഭഭാഗലാം സലാംവരണ ഒഴനിവകേള

16  (4026)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
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പടനികേജെഭാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായുളള  അറുന്നൂറനികലലറ  ഒഴനിവകേള  യഥഭാസമയലാം
അറനിയനിക്കഭാലത പൂഴനിലവചതഭായ റനികപഭാര്ടച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേള
ലലകേലക്കഭാളളുലാം;

(സനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലല  പടനികേവനിഭഭാഗലാം  സലാംവരണ  ഒഴനിവകേളനികലക്കുളള
റനിക്രൂടച്ച്ലമനറച്ച് തസരനിതലപടുത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളനിലല  പടനികേജെഭാതനി-പടനികേവര്ഗ  പ്രഭാതനിനനിധവലാം
ഉറപഭാക്കഭാന ഒരു കനഭാഡല് ഓഫതീസലറ നനിയമനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലല  എനട്രേനി  കകേഡര്  തസ്തനികേകേളനിലല
ഒഴനിവകേള യഥഭാസമയലാം പനി.എസച്ച്.സനി.ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്യുനണച്ച്.

പടനികേജെഭാതനി  വനികേസന  വകുപനില്  ലസഷവല്  റനിക്രൂടച്ച്ലമന്റെച്ച് വഴനി  പടനികേജെഭാതനി
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി  സലാംവരണലാം  ലചേയലപട  ഒഴനിവകേള  യഥഭാസമയലാം  റനികപഭാര്ടച്ച്
ലചേയ്യുകേയുലാം നനിയമനലാം നടത്തുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

( ഡനി)  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപച്ച്  ഡയറക്ടറുലട  6-3-2017-ലല
ഇ 1/1060/16  നമ്പര് ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  വകുപനിലല  സതീനനിയര്  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്
ഓഫതീസലറ പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പ്രഭാതനിനനിധവലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള കനഭാഡല്
ഓഫതീസറഭായനി നനിശ്ചയനിചച്ച് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.

പടനികേജെഭാതനി  വനികേസന  വകുപനില്  പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവര്ഗ  പ്രഭാതനിനനിധവലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പടനികേജെഭാതനി  വനികേസന വകുപച്ച്  ഡയറക്ടറുലട  2-2-2017-ലല
എസഭാ.എ 1-2295/15  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  പടനികേജെഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിലല
സതീനനിയര്  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  ഓഫതീസലറ  കനഭാഡല്  ഓഫതീസറഭായനി
നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.

പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച്, കപഭാസച്ച്-ലമട്രേനികേച്ച് കഹഭാസലകേളുലട അടനിസഭാന
സഇൗകേരവങ്ങള
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17 (4027) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജെച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പ്രതീലമട്രേനികേച്ച്,  കപഭാസച്ച്ലമട്രേനികേച്ച്  കഹഭാസലകേളുലട
അടനിസഭാനസഇൗകേരവങ്ങളുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  എലന്തലഭാലാം  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കൂടുതല് പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച്,  കപഭാസച്ച്-ലമട്രേനികേച്ച് കഹഭാസലകേള സഭാപനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) എങനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജെഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനിലള്ള  പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച്,  കപഭാസച്ച്-

ലമട്രേനികേച്ച്  കഹഭാസലകേളുലട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനഭായനി

അറകുറപണനികേള  ആവശവമുള്ള  കഹഭാസലകേളുലട  അറകുറപണനികേള

നടത്തുന്നതനിനുലാം  കഹഭാസല്  ലകേടനിടങ്ങള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള

സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  കഹഭാസലകേളുലട  സഗമമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്

ആവശവമഭായ  അതവഭാവശവ  സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനികേള

സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപനിലന്റെ നനിയനണത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന എലഭാ

പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച്,  കപഭാസച്ച്-ലമട്രേനികേച്ച്  കഹഭാസലകേളുലാം  നവതീകേരനിചച്ച്  നല  പഠനഭാന്തരതീക്ഷലാം

സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിച വരുനണച്ച്.  വകുപനിലന്റെ നനിയനണത്തനിലള്ള

പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച്,  കപഭാസച്ച്-ലമട്രേനികേച്ച്  കഹഭാസലകേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി

കഹഭാസലകേളനിലല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങള  അന്തഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനികലക്കച്ച്

ഉയര്ത്തുന്നതനിനച്ച്  യൂണനിലസഫച്ച്  നനിഷ്കര്ഷനിച  മഭാതൃകേയനില്  ലപ്രഭാകപഭാസല്

തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  പനി.ഒ./ടനി. ഡനി.ഒ.മഭാര്ക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  ആയതനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം  ലഭവമഭായ  ലപ്രഭാകപഭാസലകേള

പ്രകേഭാരലാം കഹഭാസലകേളുലട നവതീകേരണലാം നടപനിലഭാക്കനി വരനികേയുലാം ലചേയ്യുനണച്ച്.

(ബനി) ഉണച്ച്.

(സനി)  പടനികേജെഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനില്  നനിലവനിലള്ള
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കഹഭാസലകേളക്കച്ച്  പുറകമ  എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  കേണ്ണൂര്  എന്നതീ  ജെനിലകേളനില്

ഓകരഭാ  കപഭാസച്ച്-ലമട്രേനികേച്ച്  കഹഭാസലലാം  കേണ്ണൂരനില്  ഒരു  പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച്  കഹഭാസലലാം

സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് KIIFB -ല് ലപ്രഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

KIIFB  മുകഖേന  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനില്  പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച്,

കപഭാസച്ച്-ലമട്രേനികേച്ച്  കഹഭാസലകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  22-10-2016-ലല  സ.ഉ.

(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  1581/2016/പ.ജെ.പ.വ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

ആയതനിലന്റെ വനിശദ വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

കഹഭാസലനിലന്റെ കപരച്ച് ആലകേ തുകേ (കകേഭാടനി)

1. പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച്  കഹഭാസല്,  കബഡഡുക്ക,
(കഗളസച്ച്), കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്

  5

2. പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച്  കഹഭാസല്  കുറനികക്കഭാല്
(കബഭായ്സച്ച്) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്

5

3. പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച്  കഹഭാസല്,  അചനകകേഭാവനില്
(കഗളസച്ച്) ലകേഭാലലാം

5

4. പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച്  കഹഭാസല്,  ലനടുങണലാം
(കഗളസച്ച്), ഇടുക്കനി

5

5. പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച്  കഹഭാസല്,  ഇടമലയഭാര്
(കബഭായ്സച്ച്) എറണഭാകുളലാം

5

ആലകേ 25

   കപഭാസച്ച്  -  ലമട്രേനികേച്ച് കഹഭാസല്

1. കപഭാസച്ച്  ലമട്രേനികേച്ച്  കഹഭാസല്,  കനരവമലാംഗലലാം
(കഗളസച്ച്), എറണഭാകുളലാം

5

2. കപഭാസച്ച്-ലമട്രേനികേച്ച്  കഹഭാസല്,  കകേഭാടഭാലനിപഭാറ
(കബഭായ്സച്ച്), കേടപന, ഇടുക്കനി

5

           ആലകേ 10

ലപണ്കുടനികേളക്കഭായനി  തനിരുവനന്തപുരലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്,  അടപഭാടനി  എന്നതീ
സലങ്ങളനില് പുതനിയ കപഭാസച്ച്-ലമട്രേനികേച്ച് കഹഭാസലകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായുലാം നടപടനി
സസതീകേരനിച വരുന.
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കേലവഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിലല പടനികേജെഭാതനി കകേഭാളനനികേള

18(4028) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജെഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജെഭാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേലവഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനില് എത്ര പടനികേജെഭാതനി കകേഭാളനനികേള നനിലവനിലണച്ച്;

പ്രസ്തുത കകേഭാളനനികേളനില് എത്ര കുടുലാംബങ്ങള ഉണച്ച്;  വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;  ഇവയനില്

രൂക്ഷമഭായ കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം കനരനിടുന്ന കകേഭാളനനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി)  പടനികേജെഭാതനി  വനികേസന  കകേഭാര്പസച്ച്  ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  2014-15,

2015-16,  2016-17  വര്ഷങ്ങളനില്  എലന്തഭാലക്ക  പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്  പ്രസ്തുത

കകേഭാളനനികേളനില് ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേലവഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനില്  131  പടനികേജെഭാതനി കകേഭാളനനികേളുണച്ച്.  പ്രസ്തുത

കകേഭാളനനികേളനില് 2041 കുടുലാംബങ്ങളുണച്ച്.  ടനി കകേഭാളനനികേളുലട ലനിസച്ച് അനുബന്ധമഭായനി

കചേര്ക്കുന.*  ഇവയനില്  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്ന  കകേഭാളനനികേള

തഭാലഴപറയുന്നവയഭാണച്ച്:

1. കേടകുളലാം പടനികേജെഭാതനി കകേഭാളനനി (ലചേറുകുന്നച്ച് ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്)

2. ലവള്ളചഭാല് പടനികേജെഭാതനി കകേഭാളനനി (മഭാടഭായനി ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്)

3. കകേഭാട്ടുമണല് പടനികേജെഭാതനി കകേഭാളനനി (ഏകഴഭാലാം ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്)

4. കേക്കഭാടനചേഭാല് പടനികേജെഭാതനി കകേഭാളനനി (മഭാട്ടുല് ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്)

(ബനി)  പടനികേജെഭാതനി  വനികേസന കകേഭാര്പസച്ച്  ഫണച്ച്  വനിനനികയഭാഗനിചച്ച്  2014-15,

2015-16,  2016-17  വര്ഷങ്ങളനില്  കേലവഭാകശ്ശേരനി  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനിലല

പടനികേജെഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം

ചുവലട കചേര്ക്കുന:

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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2014-15

1. പട്ടുവലാം ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് പടനിഞ്ഞഭാകറചഭാല്  കകേഭാളനനി  കറഭാഡച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണലാം

2. മഭാട്ടുല് ഗഭാമ പഞഭായത്തച്ച് അരനിയനില്ചേഭാല് ശ്മശഭാനലാം കവദതതതീകേരണലാം

3. കേലവഭാകശ്ശേരനി ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് മഭാങ്ങഭാടച്ച്  കകേഭാളനനിയനില്  ശ്മശഭാനലകേടനിട
കവദതതതീകേരണലാം

4. ലചേറുതഭാഴലാം ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് അവനിഞ്ഞനിയനില്  കകേഭാളനനി  കറഭാഡച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണലാം

2015-16
1. പട്ടുവലാം ഗഭാമപ ഞഭായത്തച്ച് മുതുകേട കകേഭാളനനി കുടനിലവള്ള പദതനി

2. ലചേറുതഭാഴലാം ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് അവനിഞ്ഞനിയനില്  കകേഭാളനനി  കറഭാഡച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണലാം.

3. എകഴഭാലാം ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് ലവടനിയപനചേഭാല് കകേഭാളനനി ഫുട്പഭാത്തച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണലാം.

4. പട്ടുവലാം ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് കൂത്തഭാടച്ച് കകേഭാളനനി കുടനിലവള്ള പദതനി

2016-17
1. കേണ്ണപുരലാം ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് കേണ്ണപുരലാം-ചുണ  രണഭാലാം  പഭാലലാം

കകേഭാളനനി കറഭാഡച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം

2. ലചേറുകുന്നച്ച് ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച് ചേനിടങ്ങനില്  കകേഭാളനനി  സലാംരക്ഷണ
ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം

ആയമഭാര്ക്കച്ച് 24 മണനിക്കൂറുലാം ഡറ്റ്യൂടനി ലചേകയണനി വരുന്ന സഭാഹചേരവലാം

19(4029) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജെകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജെഭാതനി/വര്ഗ  വകുപ്പുകേളനിലല  കഹഭാസലകേളനിലലാം  മറ്റുലാം  കജെഭാലനി
ലചേയ്യുന്ന  ആയമഭാര്ക്കച്ച്  24  മണനിക്കൂറുലാം  ഡറ്റ്യൂടനി  ലചേകയണനി  വരുന്ന  സഭാഹചേരവലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആയമഭാരഭായനി  കജെഭാലനി  ലചേയ്യുന്നവര്  ഇത്തരത്തനില്  അനുഭവനിക്കുന്ന
ബദനിമുട്ടുകേള പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ;  ഇവര്ക്കച്ച് ഡറ്റ്യൂടനി ലചേയ്ഞച്ച്
ലഭനിക്കുന്ന തരത്തനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭാകയഭാ ദനിവസകവതന പ്രകേഭാരകമഭാ ആയമഭാലര
നനിയമനിക്കഭാന നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപനില് നനിലവനിലനിരനിക്കുന്ന മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചച്ച്
കഹഭാസലകേളനിലലാം  മറ്റുലാം  കജെഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  ആയമഭാര്ക്കച്ച്  24  മണനിക്കൂറുലാം  ഡറ്റ്യൂടനി
ലചേകയണനിവരുന്ന സഭാഹചേരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിചച്ച് ആവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

പനി.ലകേ. കേഭാളന കുടുലാംബപദതനിയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം

20  (4030)  ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവര്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാനന്തവഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിലല  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാലത  കേനിടക്കുന്ന
ആദനിവഭാസനി ഭവനങ്ങളുലട എണ്ണലാം എത്രയഭാണച്ച്;

(ബനി)  ആദനിവഭാസനി  വതീടുകേളുലട  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണച്ച് കകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(സനി)  ബജെറനില്  പ്രഖേവഭാപനിച  പനി.ലകേ.  കേഭാളന  കുടുലാംബപദതനിയുലട
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനികചഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1054

(ബനി)  പടനികേവര്ഗക്കഭാരുലട  വതീടുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള
തസരനിതലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്  ജെനിലഭാതല  ഓഫതീസര്മഭാര്  മുകഖേന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  കനരനിടഭാണച്ച്  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുന്നതച്ച്.   നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
കസജെച്ച്  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  ഹഭാജെരഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  പനി.ലകേ.  കേഭാളന  കുടുലാംബ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുമഭായനി  വനിശദമഭായ  ചേര്ച  ആവശവമുണച്ച്.   ഇതുസലാംബന്ധനിച  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച വരുന.

 യസനിത എന്ന വനിദവഭാര്തനിനനി കനടനിയ ബഹുമതനി

21 (4031)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാടച്ച്  ജെനിലയനിലല  ലബളര്  പഞഭായത്തനില്  മനിത്തജെഭാലനില്
തഭാമസനിക്കുന്ന  പടനികേവര്ഗത്തനില്ലപട  യസനിത  എന്ന വനിദവഭാര്തനിനനി  ഈയടുത്ത
കേഭാലത്തച്ച് വലനിയ ബഹുമതനി കനടനിയതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;



94 കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 16,2017

(ബനി)  ഈ  ബഹുമതനി  കനടനിയ  യസനിതലയ  അഭനിനന്ദനിക്കുന്നതനിനുലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  എന്തച്ച്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച  എന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സസന്തമഭായനി  വതീടനിലഭാത്ത  നനിര്ദന  കുടുലാംബഭാലാംഗമഭായ  യസനിതയുലട
കുടുലാംബത്തനിനച്ച് വതീടച്ച് നനിര്മ്മേനിച നല്കേഭാന ആവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) യസനിതയുലട വനിദവഭാഭവഭാസ ലചേലവച്ച് വഹനിക്കഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ; എങനില്
ഇക്കഭാരവത്തനില് ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്തഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  28-12-2016-നച്ച്  മകലഷവയനില്  വചച്ച്  നടന്ന  ജൂനനിയര്  ഏഷവന
കത്രഭാകബഭാള ചേഭാമ്പവനഷനിപനില് വനിജെയനിച കുമഭാരനി യസനിതലയ പടനികേവര്ഗ വനികേസന
വകുപച്ച് സലാംഘടനിപനിച കേളനിക്കളലാം-2017  എന്ന കേഭായനികേകമളയനില് വചച്ച് ബഹു കകേരള
കസഭാര്ട്സച്ച്  മനനി  ഉപഹഭാരലാം  നല്കേനി  ആദരനിക്കുകേയുണഭായനി.   കുമഭാരനി.  യസനിതയച്ച്
മകലഷവയനികലക്കുള്ള  യഭാത്രഭാലചേലവകേളക്കഭായനി  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപച്ച്
യഭാത്രയച്ച് മുമ്പച്ച് തലന്ന 50,000 രൂപ അനുവദനിച നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപനിലന്റെ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായമഭായ
3.5  ലക്ഷലാം  രൂപ  നനിരക്കനിലള്ള  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
വതീടനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിച വരുന.

(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജെനിലയനില് അഗളനിപഭാടനി എസച്ച്.എ.എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്-ല്
പസച്ച് വണ് വനിദവഭാര്തനിനനിയഭായ കുമഭാരനി  യസനിതയച്ച്  പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപ്പു
മുകഖേനയുള്ള  അര്ഹമഭായ  വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവങ്ങള  കുടനിശ്ശേനികേയനിലഭാലത
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

കവടന സമുദഭായലത്ത പടനികേവര്ഗ ലനിസനില് ഉളലപടുത്തഭാന നടപടനികേള

22 (4032) ശതീ  .    ജെനി  .    എസച്ച്  .    ജെയലഭാല് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജെഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  കവടന  സമുദഭായലത്ത  പടനികേവര്ഗ
ലനിസനില് ഉളലപടുത്തഭാന സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കവടന  സമുദഭായലത്ത  പടനികേവര്ഗ  പടനികേയനില്  ഉളലപടുത്തുന്നതച്ച്
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സലാംബന്ധനിചച്ച്  പഠന  റനികപഭാര്ടച്ച്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  കേനിര്ത്തഭാഡ്സനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേനിര്ത്തഭാഡ്സച്ച്  ഇതനിനകേലാം  പഠന  റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് റനികപഭാര്ടനികന്മേല് എന്തച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിച എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) നനിലവനില് പടനികേജെഭാതനി വനിഭഭാഗമഭായ കവടന സമുദഭായത്തനിനച്ച് പടനികേവര്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള വനിദവഭാഭവഭാസ ആനുകൂലവങ്ങള നല്കുനകണഭാ;

(ഇ)  കവടന  സമുദഭായലത്ത  പടനികേവര്ഗ  പടനികേയനില്  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്
നനിലവനിലള്ള തടസങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കവടന  സമുദഭായലത്ത  സലാംസഭാന  പടനികേജെഭാതനിപടനികേയനില്
നനിലന്നഭാഴനിവഭാക്കനി  പടനികേ  വര്ഗപടനികേയനില്   ഉളലപടുത്തണലമന്നഭാവശവലപടച്ച്
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  രണച്ച്  പ്രഭാവശവലാം  ശനിപഭാര്ശ
സമര്പനിചനിരുന.   എന്നഭാല്  പടനികേവര്ഗപടനികേയനില്  ഉളലപടുവഭാന
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  ടനി  സമുദഭായലാം  പുലര്ത്തുന്നനിലലന്ന  രജെനിസ്ട്രേഭാര്
ജെനറല്  ഓഫച്ച്  ഇന്തവയുലട  കരഖേലപടുത്തലകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ടനി
ശനിപഭാര്ശകേള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിരസനിക്കുകേയഭാണുണഭായതച്ച്.

(ബനി) നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) കേനിര്ത്തഭാഡ്സച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിചനിടനില.

(ഡനി) ഇല.

(ഇ)  ഭരണഘടന  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  സമുദഭായലത്ത  പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവര്ഗ
ലനിസനില് ഉളലപടുകത്തണതച്ച് പഭാര്ലലമന്റെഭാണച്ച്.  കവടന സമുദഭായലത്ത പടനികേജെഭാതനി
ലനിസനില് നനിനമഭാറനി  പടനികേവര്ഗ ലനിസനില് ഉളലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല്
കകേന്ദ്ര  പടനികേവര്ഗ  മനഭാലയത്തനിനച്ച്  സമര്പനിചനിരുലന്നങനിലലാം  നനിലവനിലള്ള'
approved modalities'  പഭാലനിയന്നനിലലന്ന കേഭാരണത്തഭാല് രജെനിസ്ട്രേഭാര് ജെനറല് ഓഫച്ച്
ഇന്തവ ആയതച്ച് നനിരസനിക്കുകേയഭാണുണഭായതച്ച്.

പനത്തടനി പഞഭായത്തനിലല കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി ഹഭാള

23 (4033) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജെനിലയനിലല  പനത്തടനി  പഞഭായത്തനിലല  ഒമ്പതഭാലാം
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വഭാര്ഡനില്  മഭാവക്കല്  കകേഭാടക്കുന്നനില്  ആദനിവഭാസനികേളക്കഭായനി  കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി  ഹഭാള
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഏതച്ച്  ഫണനില്  നനിന്നച്ച്  എത്ര  തുകേ  ലചേലവഴനിച
നനിര്മ്മേനിചതഭാലണനലാം  എകപഭാഴഭാണച്ച്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചലതനലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി  ഹഭാള  ആരുലട  നനിയനണത്തനിലഭാലണന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഏതച്ച്  ആവശവത്തനിനുകവണനിയഭാണച്ച്  കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി  ഹഭാള
ഉപകയഭാഗനിചവരുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി  ഹഭാള  ആലരങനിലലാം  കേകയറനിയതഭായനി  പരഭാതനി
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(എഫച്ച്) പ്രസ്തുത ഹഭാള ചേനിലര് കേകയറനിയതനില് പ്രതനികഷധനിചച്ച്  കകേഭാളനനി
നനിവഭാസനികേളഭായ  സ്ത്രതീകേള  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  കേളക്ടകററച്ച്  ജെലാംഗ്ഷനനില്  സമരലാം
ലചേയ്തുവരുന്നതച്ച് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ജെനി)  കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി  ഹഭാള കേകയറനിയതഭാരഭാലണനലാം കേളക്ടകററച്ച്  ജെലാംഗ്ഷനനിലല
സമരക്കഭാര് ആരഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; സമരലാം അവസഭാനനിപനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര്
നടത്തനിയ  ശമലാം  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇലലങനില്  ഇടലപടഭാന  ഇനനി
ആകലഭാചേനയുകണഭാലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപച്ച്  മുകഖേന  പനത്തടനി
ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  കകേഭാടക്കുന്നനില്  ആദനിവഭാസനികേളക്കച്ച്  മഭാത്രമഭായനി  പടനികേവര്ഗ
വനികേസന വകുപച്ച് കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി ഹഭാള നനിര്മ്മേനിചനിടനില.

(ഡനി) പ്രകദശലത്ത ജെനങ്ങളുലട ലപഭാതു ആവശവങ്ങള, ഊരുകൂട കയഭാഗങ്ങള,
അയല്ക്കൂടങ്ങള,  ബഭാലസഭകേള,  കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസ്സുകേള മുതലഭായവയഭായനി
കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടച്ച്  കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്  SGRY  പദതനിയനില്  നനിര്മ്മേനിച  ഈ
പ്രകദശലത്ത ഒരു കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി ഹഭാള ഉപകയഭാഗനിച വരുന.

(ഇ) പരഭാതനി ലഭനിചനിടനില.

(എഫച്ച്&ജെനി) കേകയറനിയതഭായനി പരഭാതനി ലഭനിചനിടനില.  SGRY പദതനി പ്രകേഭാരലാം
പണനികേഴനിപനിച  കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി  ഹഭാള  തങ്ങളക്കച്ച്  മഭാത്രമഭായനി  കകേകേഭാരവലാം
ലചേയണലമന്നഭാവശവലപടച്ച്  ഒരു  വനിഭഭാഗലാം  മഭാവക്കല്  കകേഭാടക്കുന്നച്ച്  കകേഭാളനനിയനിലല
ആദനിവഭാസനികേള  കേളക്ടകററനിനച്ച്  മുന്നനില്  സമരലാം  ലചേയ്യുനണച്ച്.  ഒരു  വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച്
മഭാത്രമഭായനി  SGRY  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നനിലവനില്   വന്ന  കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി  ഹഭാള
അനുവദനിക്കഭാന കേഴനിയനിലഭാലയന്ന കേഭാരവലാം അവലര അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.
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വഭാമനപുരലാം മണ്ഡലത്തനില് എസച്ച്.ടനി. കകേഭാര്പസച്ച് ഫണച്ച് പദതനികേള

24  (4034)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില്  2015-16,  2016-17  വര്ഷങ്ങളനില്
എസച്ച്.ടനി. കകേഭാര്പസച്ച് ഫണച്ച് ഉപകയഭാഗനിചച്ച് നടത്തനിയ പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില്  2015-16,  2016-17  വര്ഷങ്ങളനില്
പടനികേവര്ഗ  കകേഭാര്പസച്ച്  ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  നടത്തനിയ  പദതനികേളുലട
വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

അലാംകബദ്കേര് സസഭാശയ ഗഭാമലാം പദതനി

25  (4035)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലാംകബദ്കേര് സസഭാശയ ഗഭാമലാം  പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാകക്കണ  കകേഭാളനനികേലള  ലതരലഞ്ഞടുത്തുലകേഭാണച്ച്
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില്  ഇതനിനുളള  നടപടനിക്രമങ്ങളുലട  നനിലവനിലളള  സനിതനി
എന്തഭാണച്ച്;

(സനി)  എലന്തലഭാലാം  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച്  ഇത്തരത്തനില്
ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട കകേഭാളനനികേളനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതച്ച്;

(ഡനി)  കകേഭാളനനികേലള  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിലളള  കേഭാലതഭാമസലാം  പദതനിവഴനി
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള മന്ദഗതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
ഇടയഭാക്കുലമന്ന  കേഭാരവലാം  സര്ക്കഭാര്  ഗഇൗരവമഭായനി  കേഭാണുനകണഭാ;  എങനില്
അടനിയന്തരമഭായനി  ഇത്തരലാം  കകേഭാളനനികേലള  ലതരലഞ്ഞടുത്തച്ച്  പദതനി  പ്രകേഭാരമുളള
വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ഇതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

(സനി)  അലാംകബദ്ക്കര്  ഗഭാമലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടുന്ന
കകേഭാളനനികേളനില്  നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ചുവലട
കചേര്ക്കുന.

1. ഇകന്റെണല് കറഭാഡച്ച്/ഫുട്പഭാത്തച്ച്

2. ആശയ വനിനനിമയ സഇൗകേരവലാം

3. കുടനിലവള്ള സഇൗകേരവങ്ങള

4.  ലഡയനികനജെച്ച് സഇൗകേരവങ്ങള

5. കവദതതതീകേരണലാം/ വതീടുകേളനികലക്കുള്ള കസഭാളഭാര് കവദറ്റ്യൂതതീകേരണലാം

6. കസഭാളഭാര് ലതരുവ വനിളക്കച്ച്

7. സഭാനനികടഷന

8. ഭവന പുനരുദഭാരണലാം

9. മഭാലനിനവ നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം

10.  ലപഭാതുവഭായ സഇൗകേരവങ്ങള ലമചലപടുത്തല്/കേളനിസലലാം മുതലഭായവ  
(സലലാം ലഭവമഭാലണങനില്)

11. സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം

12. ഇറനികഗഷന

13. അടുക്കളകത്തഭാടലാം

14. വരുമഭാനദഭായകേപദതനി

മൃഗസലാംരക്ഷണലാം/കഹഭാര്ടനികേളചര്/വതീവനിലാംഗച്ച്/കേരകേഇൗശലലാം  മുതലഭായവ
(വനനിതകേളക്കുള്ള സസയലാം ലതഭാഴനില് പദതനി)

(ഡനി)  കകേഭാളനനികേലള  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതച്ച്  MLA  മഭാരുലട  നനിര്കദ്ദേശലാം  കൂടനി
കേണക്കനിലലടുത്തഭാണച്ച്.   സമയബന്ധനിതമഭായനി നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭനിചഭാല് കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴനിവഭാക്കഭാന കേഴനിയുലാം.  ഇതനിനഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജെനിലയനിലല പടനികേവര്ഗ കുടുലാംബങ്ങള

26 (4036) ശതീ  .    എന   .  എ  .    ലനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജെനിലയനില് എത്ര പടനികേവര്ഗ കുടുലാംബങ്ങളുണച്ച്;  മണ്ഡലലാം
തനിരനിചച്ച് കേണക്കച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സസന്തമഭായനി വഭാസകയഭാഗവ വതീടനിലഭാത്ത എത്ര പടനികേവര്ഗ കുടുലാംബങ്ങള
ജെനിലയനിലണച്ച്;

(സനി) സര്ക്കഭാര് പദതനി പ്രകേഭാരലാം പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച് അനുവദനിക്കലപട
വതീടുകേളനില് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന ബഭാക്കനിയുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  വതീടുകേള  വഭാസകയഭാഗവ
മഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  അധനികേ  ഫണച്ച്  അനുവദനിക്കുകമഭാ;  വലാംശനഭാശലാം  കനരനിടുന്ന  വനിഭഭാഗലാം
എനള്ള  നനിലയനില്  പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  സമുദരണത്തനിനച്ച്  പുതനിയ
പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയ്യുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജെനിലയനില് 21283 പടനികേവര്ഗ കുടുലാംബങ്ങളുണച്ച്.  മണ്ഡലലാം
തനിരനിചള്ള കേണക്കച്ച് ചുവലട കചേര്ക്കുന:
ക്രമ നമ്പര് മണ്ഡലലാം എണ്ണലാം

1. തൃക്കരനിപ്പൂര് 2231

2. കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടച്ച് 9079

3. ഉദുമ 5054

4. കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 983

5. മകഞശസരലാം 3936

    ആലകേ 21283

(ബനി)  വഭാസകയഭാഗവമഭായ  വതീടനിലഭാത്ത  3242  കുടുലാംബങ്ങളുലാം  ഭൂമനിയുലാം
വതീടുമനിലഭാത്ത 835 കുടുലാംബങ്ങളുലാം ഉളലപലട 4077 കുടുലാംബങ്ങളുണച്ച്.

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജെനിലയനില്  2006-07  മുതല്  അനുവദനിചതനില്  1161
വതീടുകേള പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതഭായുണച്ച്.
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(ഡനി) മുനവര്ഷങ്ങളനില് അനുവദനിച വതീടുകേളനില് നനിലവനിലല മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം
പണനി പൂര്ത്തനിയഭായനി  6  വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭായ ഭവനങ്ങളുലട അറകുറപണനികേളക്കുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  വതീടുകേള  വഭാസകയഭാഗവമഭാലാംവനിധലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
പരമഭാവധനി ഒരു ലക്ഷലാം രൂപഭാവലര അനുവദനിച തരുന.

പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  നവതീന
പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയ്തച്ച് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളുലട കക്ഷമത്തനിനഭായുള്ള പദതനി
വനിഹനിതലാം

27 (4037) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :
ശതീ  .      ഇ  .  ലകേ  .  വനിജെയന  :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന  :

ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജെന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് പടനികേജെഭാതനി
പടനികേവര്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളുലട കക്ഷമത്തനിനഭായനി  എലന്തലഭാലാം
പുതനിയ  പദതനികേളഭാണച്ച്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബ ജെറനില്
ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജെനസലാംഖേവയച്ച്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  പദതനി  വനിഹനിതലാം  ഈ
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ജെനസലാംഖേവഭാനുപഭാതനികേമഭായനി  ഈ
വനിഭഭാഗങ്ങളുലട കക്ഷമത്തനിനഭായനി തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച്
തഭാരതമവലാം ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബജെറനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന  സലാംബന്ധനിച  പുതനിയ  പദതനികേളുലട  വനിവരലാം
ചുവലട കചേര്ക്കുന.

1.   കഗഭാത്രവഭാത്സലവ നനിധനി  :

പടനികേവര്ഗ  ലപണ്കുടനികേളുലട  സഭാമൂഹനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസ
ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  കഗഭാത്രവഭാത്സലവനനിധനി  എന്ന  ഒരു  ദതീര്ഘകേഭാല  ഇനഷസറനസച്ച്
പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
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2.   സഭാമൂഹനികേ പഠനമുറനി  :

ഒകരഭാ സകങതത്തനിലലാം ലപഭാതു ലകേടനിടങ്ങളനികലഭാ സമഭാനമഭായ സഇൗകേരവമുള്ള മറ്റു
സലകത്തഭാ  ഒരു  കമഭാണനിററുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  പഠന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുന്നതനിനച്ച് ഒരു ലപഭാതു ഇടലാം ലഭവമഭാക്കുകേയഭാണച്ച് ലക്ഷവലാം.

ഉപകദശകേനഭാകയഭാ  ടറ്റ്യൂടറഭാകയഭാ  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഒരു  യുവ  പടനികേവര്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടയഭാലള  (ആകണഭാ,ലപകണ്ണഭാ)  ലതരലഞ്ഞടുത്തച്ച്  മഭാസലാം  കതഭാറുലാം
15,000  രൂപ  ഓണകററനിയലാം  വവവസയനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  കകേന്ദ്രത്തനില്
നനികയഭാഗനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

3.  ആകരഭാഗവ  വനിദവഭാഭവഭാസ  പരനിപഭാടനി  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  പടനികേവര്ഗ
സകങതങ്ങളനില്  ലഹരനി  വനിരുദ  പ്രചേഭാരണ  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കുകേ  .:

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  സമഗപടനികേവര്ഗ  ആകരഭാഗവ
സലാംരക്ഷണലമന്ന  ശതീര്ഷകേത്തനില്  ഉളലപടുത്തനി  പ്രചേഭാരണ  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന പദതനി.

4.  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവച്ച്  ,    ശനിശുമരണ  -  മഭാതൃമരണ  നനിരക്കച്ച്  എന്നനിവ
കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായുള്ള കപഭാഷകേഭാഹഭാര പുനരധനിവഭാസപ്രചേരണ പരനിപഭാടനി   -
നറ്റ്യൂട്രേതീഷന റതീഹഭാബനിലനികറഷന  :

ഗുരുതര  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവള്ള  പടനികേവര്ഗ  കമഖേലകേളനില്  ആകരഭാഗവ
വകുപനിലന്റെ സഹകേരണകത്തഭാലട സഞരനിക്കുന്ന ലമഡനിക്കല് യൂണനിറച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
കപഭാഷകേഭാഹഭാര  പുനരധനിവഭാസ  പ്രചേരണലാം  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനി.   ഈ
പദതനിയനില് ഉളലപടുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

1. പരനികശഭാധന

2. കപഭാഷകേഭാഹഭാര പൂരകേലാം നല്കേല്

3. കപഭാഷകേഭാഹഭാര കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രചേരണ പരനിപഭാടനി.

4. ശുചേനിതസ കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രചേഭാരണ പരനിപഭാടനി.

5. പ്രസവത്തനിനച്ച് മുമ്പുലാം പനിമ്പുമുള്ള പരനികശഭാധന

6. റഫറല് കസവനലാം

ഈ  പദതനി  ആര്ദലാം  മനിഷലന്റെ പരനിധനിയനില് വരുന്നതഭാണച്ച്.   2017-18-ല്
മുകേളനില്  പറഞ്ഞ  ആറച്ച്  ഘടകേങ്ങളക്കുമഭായനി  2000.00  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
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5.  അലാംകബദ്ക്കര്  ലസറനില്ലമന്റെച്ച്  വനികേസന  പദതനി    (  പുതുക്കനിയ
എ  .  റനി  .  എസച്ച്  .  പനി  .  എഫച്ച്  .    പ്രകതവകേ   പഭാകക്കജെച്ച്  )  2017-18    ബജെറനില്
പ്രഖേവഭാപനിക്കലപട പദതനിയഭാണച്ച്  .    തഭാലഴപറയുന്നവയഭാണച്ച് പദതനിയുലട
ഘടകേങ്ങള  :

1.  അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങള  :

സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേവര്ഗ  സകങതങ്ങളനില്  വസനിക്കുന്ന
പടനികേവര്ഗക്കഭാരുലട  സഭാമൂഹനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  വനികേസനമഭാണച്ച്  ഈ
പദതനിയനിലൂലട  ലക്ഷവമനിടുന്നതച്ച്.   അടനിയന്തരമഭായനി  നടപനിലഭാകക്കണ
അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങള,  സഭാമ്പത്തനികേ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള,
വനനിതകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുമുള്ള  അടനിസഭാന  ആവശവങ്ങള
എന്നനിവയഭാണച്ച്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.   പടനികേവര്ഗ
സകങതങ്ങളനില്  ഭവനരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഭവനലാം,
കുടനിലവള്ളലാം,  ശുചേനിതസ  പരനിപഭാടനികേള,  ദുര്ഘട  സഭാഹചേരവങ്ങളനില്
വസനിക്കുന്ന  പടനികേവര്ഗക്കഭാരുലട  പുനരധനിവഭാസവലാം  അടനിസഭാന
സഇൗകേരവ വനികേസനത്തനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.

2.  എലാം  .  ജെനി  .  എന  .  ആര്  .  ഇ  .  ജെനി  .  എസച്ച്  .   ലതഭാഴനിലനിനുള്ള കവതനലാം  :

മഹഭാതഭാഗഭാന്ധനി  ഗഭാമതീണ  ലതഭാഴനിലറപച്ച്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലതഭാഴനില്
രഹനിതരഭായ  പടനികേ  വര്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച്  ലതഭാഴനില്  കവതനലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  ആവശവലമങനില്  100  ലതഭാഴനില്  ദനിനത്തനിനച്ച്
ഉപരനിയഭായനി അധനികേ ലതഭാഴനില് ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം നല്കുന്നതഭാണച്ച്.
ഇതനിനച്ച്  ആവശവമുള്ള  തുകേ  ഗഭാമവനികേസന  കേമ്മേതീഷണകററനിനച്ച്
കകേമഭാകറണതഭാണച്ച്.

3.   ആകരഭാഗവലാം  :

ലമചലപട  ആകരഭാഗവപ്രവര്ത്തനങ്ങള,  കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം  നല്കേല്
കൂടഭാലത  ആവശവലമങനില്  വനനിതകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  കവണ
അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങള എന്നനിവയുലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേള/ഏജെനസനികേള മുകഖേന നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേളഭായ ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ലതഭാഴനില്ദഭാനലാം  (എലാം.എന.ആര്.ഇ.ജെനി.എസച്ച്),  ആകരഭാഗവലാം,
വനിദവഭാഭവഭാസലാം,  കുടുലാംബശതീ  പദതനികേള,  ഐ.സനി.ഡനി.എസച്ച്,
എന.എസച്ച്.എ.പനി.  (ലപനഷന  സതീമുകേള)  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേള
സലാംകയഭാജെനിപനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള ശമങ്ങള എടുക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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4.  2013-14  മുതല് വകുപച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന്ന ഹഭാലാംലലറച്ച് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്

സതീമനിലന്റെ സനില്ഓവര് പണനികേളക്കുള്ള തുകേ ഈ പദതനിയനില് നനിന്നച്ച്

ലചേലവഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

5. പനി  .  ലകേ കേഭാളന കുടുലാംബകക്ഷമ പദതനി  :

ചേനിന്നനിചനിതറനി തഭാമസനിക്കുന്ന കഗഭാത്ര വനിഭഭാഗങ്ങളുലട വനികേസനത്തനിനഭായനി

പനി.ലകേ.  കേഭാളന  കുടുലാംബകക്ഷമ  പദതനി  എന്ന  കപരനില്  ഒരു  പദതനി

നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   ഓകരഭാ  ലസറനില്ലമന്റെനിനുലാം  പദതനി

തയഭാറഭാക്കുന്നതച്ച്  ഊരുകൂടങ്ങളുലട  പങഭാളനിത്ത  ഗഭാമതീണ

വനിലയനിരുത്തലനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലട കമകക്രഭാ പഭാന തയഭാറഭാക്കനിയഭാണച്ച്

പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  

6.  കഗഭാത്രബന  -  കപ്രമറനി  സ്കൂളുകേളനില്  കഗഭാത്ര  വനിഭഭാഗ  അദവഭാപകേരുലട

കസവനലാം  :

പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട വനിദവഭാര്തനികേളുള്ള കപ്രമറനി സ്കൂളുകേളനില്

അവരുലട  എണ്ണത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  റനി.റനി.സനി./ബനി.എഡച്ച്.

കയഭാഗവതയുള്ള  പ്രകദശലത്ത  ഒരു  യുവ  വനിദവഭാസമ്പന്നലന

(ആകണഭാ/ലപകണ്ണഭാ)  ആദനിവഭാസനി  ഭഭാഷയുലടയുലാം  മലയഭാള  ഭഭാഷയുലടയുലാം

അറനിവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ലതരലഞ്ഞടുത്തച്ച്  കവണ  പരനിശതീലനലാം

നല്കേനി മഭാസലാം 15000 രൂപ ഓണകററനിയലാം നനിരക്കനില് കപ്രമറനി സ്കൂളനില്

ടതീചകറഭാ  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉപകദശകേനഭാകയഭാ  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന  ഈ

പദതനിവഴനി  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   വനിദവഭാഭവഭാസലാം  നല്കുന്നതനികനഭാലടഭാപലാം

കഗഭാത്ര  വനിഭഭാഗത്തനിലള്ള  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  ഭഭാഷഭാപ്രശ്നങ്ങള

പരനിഹരനിക്കുകേയുലാം  ലകേഭാഴനിഞ്ഞച്ച്  കപഭാക്കച്ച്  കുറയ്ക്കുകേയുലാം   100  ശതമഭാനലാം

ആദനിവഭാസനി  കുടനികേളുലട  സ്കൂള  പ്രകവശനലാം  ഉറപഭാക്കുകേയുലാം

കുടനികേളക്കുകവണ  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  ഒരു  കസഭാഷവല്  വര്ക്കറഭായുലാം

ഉപകദശകേനഭായുലാം  ഇവര്  പ്രവര്ത്തനികക്കണതഭാണച്ച്.   കൂടഭാലത

വനിദവഭാര്തനികേലള  പരനിചേരനിചലകേഭാണച്ച്  സമൂഹത്തനിലന്റെയുലാം  സ്കൂളനിലന്റെയുലാം

ഇടയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവരുമഭായനിരനിക്കണലാം.  2017-18-ല് 400  ലക്ഷലാം

രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  
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7. വയനഭാടച്ച് കഗഭാത്രഭഭാഷഭാ പഠനകകേന്ദ്രലാം

വനിവരണഭാതകേ  രതീതനിയനിലലാം  അപഗഥനഭാപരമഭായ  പ്രവര്ത്തന
സമ്പ്രദഭായങ്ങളനിലൂലടയുലാം  പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട  കശഷമഭായ
സഭാലാംസഭാരനികേ  കപതൃകേലത്ത   കഡഭാകേതലമന്റെച്ച്  ലചേയ്യുകേ  (ഭഭാഷയുലാം  കേലഭാ
രൂപങ്ങളുലാം  വഭായ്ലമഭാഴനിയഭായ  സഭാഹനിതവലത്തയുലാം)  പ്രഭാഥമനികേ  ദസനിതതീയ
തലത്തനിലള്ള ഔകദവഭാഗനികേ കരഖേകേള,  സര്കവ,  വവക്തനിഗത അഭനിമുഖേലാം,
ഫതീല്ഡച്ച്  വര്ക്കച്ച്  എന്നനിവയുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  കശഖേരനിചച്ച്
സമഭാഹരനിക്കുലാം.  2017-18-ല് 10.00 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബജെറനില്  പടനികേജെഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
കക്ഷമത്തനിനഭായനി പ്രഖേവഭാപനിചനിട്ടുള്ള പുതനിയ പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. കഹസ്കൂള കഭാസ്സുകേളനില് പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളുലട വതീടനികനഭാടച്ച് കചേര്ന്നച്ച്
ആധുനനികേ  പഠന  സഇൗകേരവങ്ങളുള്ള  ഒരു  പഠനമുറനി  കൂടനി
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി.

2. പടനികേജെഭാതനി  ലപണ്കുടനികേളുലട  സമഗ  വനികേസനത്തനിനഭായനി
ഇനഷസറനസമഭായനി  ബന്ധലപടുത്തനി  സഭാമൂഹനികേ സരക്ഷഭാ പദതനി
'വഭാത്സലവനനിധനി'  എന്ന  കപരനിലള്ള  പുതനിയ  പദതനി,  ജെനനലാം,
ആകരഭാഗവ  പരനിരക്ഷ,  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  തുടങ്ങനി  എലഭാ
സലാംരക്ഷണങ്ങളുലാം  ഉറപ്പു  വരുത്തനി  18  വയസച്ച്  കേഴനിയുകമ്പഭാള മൂന്നച്ച്
ലക്ഷലാം രൂപ ഇനഷസറനസച്ച് വഴനി നല്കുന്ന പദതനി.

3. പടനികേജെഭാതനിക്കഭാരഭായ വനനിതഭാ ജെതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് എലഭാ ജെനിലകേളനിലലാം
കഹഭാസല് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി.

4. ലപ്രഭാഫഷണല്  വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച്  നല്കേനി  വരുന്ന  ലഭാപച്ച് കടഭാപച്ച്
കൂടുതല് കകേഭാഴ്സുകേളനികലയച്ച് വവഭാപനിപനിക്കുന്ന പദതനി.

5. കസറച്ച്/യൂണനികവഴനിറനിതല  കസഭാര്ട്സച്ച്  മത്സരത്തനില്  മനികേവ
പുലര്ത്തുന്ന  പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച്/  കപഭാസച്ച്-ലമട്രേനികേച്ച്  വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച്
കേവഭാഷച്ച് അവഭാര്ഡച്ച് നല്കുന്ന പദതനി.

6. 5  മുതല്  8  വലരയുള്ള കഭാസ്സുകേളനിലല വനിദവഭാര്തനികേളക്കുകൂടനി  പ്രതീ
ലസക്കനഡറനി എഡതകക്കഷന എയനിഡച്ച്.

7. KIIFB-യനിലളലപടുത്തനി  എലാം.ആര്.എസകേളുലാം  പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച്
കഹഭാസലകേളുലാം  കപഭാസച്ച്-ലമട്രേനികേച്ച്  കഹഭാസലകേളുലാം  സഭാപനിക്കുന്ന
പദതനി.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 105

(ബനി) ഉണച്ച്. സലാംസഭാന ജെനസലാംഖേവയുലട 1.45% വരുന്ന പടനികേവര്ഗക്കഭാരുലട
ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  സലാംസഭാന  ബജെറച്ച്
വനിഹനിതത്തനില്  2.83%  ആയ  751  കകേഭാടനി  രൂപ  വനിവനിധ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

കകേരളത്തനിലല  ജെനസലാംഖേവയനില്  9.1%  വരുന്ന  പടനികേജെഭാതനിക്കഭാര്ക്കച്ച്
സലാംസഭാന പദതനിയുലട 9.81% തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  (ആലകേ 2600 കകേഭാടനി)
ചേടപ്രകേഭാരമുള്ള  ജെനസലാംഖേവഭാനുപഭാതലത്തക്കഭാള  കൂടുതലഭായനി  188  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ഭഭാരതത്തനിലല  ജെനസലാംഖേവയുലട  16.6%   വരുന്ന പടനികേജെഭാതനിക്കഭാരുലാം
8.6%  വരുന്ന  പടനികേവര്ഗക്കഭാരുലാം  കചേര്ന്നച്ച്  ആലകേ  25.2%  വരുന്ന
പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവര്ഗ ജെന വനിഭഭാഗങ്ങളുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  14.4  ശതമഭാനവലാം  2015-16-ല്  10.09%  വലാം
2016-17-ല് 11.5% വലാം ബജെറച്ച് വനിഹനിതമഭാണച്ച് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

പടനികേജെഭാതനി-പടനികേവര്ഗ വകുപ്പുകേളുലട കഹഭാസലകേള

28 (4038) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജെഭാതനി-പടനികേവര്ഗ  വകുപ്പുകേളുലട  കഹഭാസലകേള
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ  അനുവദനിലചനലാം  നവതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനിയുലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജെഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനിലള്ള  കഹഭാസലകേള
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  അറകുറപണനികേള ആവശവമുള്ള കഹഭാസലകേളുലട
അറകുറപണനികേള നടത്തുന്നതനിനുലാം പഴയ ലകേടനിടങ്ങള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം തുകേ
അനുവദനിചച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   കഹഭാസലകേളനില്  അതവഭാവശവ  സഭാധനങ്ങള
വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച് ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപനിലന്റെ നനിയനണത്തനിലള്ള എലഭാ പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച്,
കപഭാസച്ച്-ലമട്രേനികേച്ച് കഹഭാസലകേളുലാം നവതീകേരനിചച്ച് നല പഠനഭാന്തരതീക്ഷലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി  സസതീകേരനിച  വരുനണച്ച്.   കഹഭാസലകേളനിലല  സഇൗകേരവങ്ങള  അന്തഭാരഭാഷ
നനിലവഭാരത്തനികലക്കച്ച്  ഉയര്ത്തുന്നതനിനച്ച്  യൂണനിലസഫച്ച്  നനിഷ്കര്ഷനിച  മഭാതൃകേയനില്
നവതീകേരണലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
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(ബനി)  പടനികേജെഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനിലള്ള  കഹഭാസലകേളുലട
നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  വഭാങ്ങലകേളക്കച്ച്  45,53,667 രൂപയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച് 3,27,94,206 രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  അനുമതനി നല്കേനിയ
നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള അടനിയന്തനിരമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനച്ച് എലഭാ ജെനിലഭാ
പടനികേജെഭാതനി വനികേസന ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനച്ച്
കേതീഴനിലള്ള  പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച്,  കപഭാസച്ച്-ലമട്രേനികേച്ച്  കഹഭാസലകേളുലട  നവതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി വനിവനിധ കേണക്കു ശതീര്ഷകേങ്ങളനിലഭായനി  5,79,44,237  രൂപ
അനുവദനിചച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   ആലകേ  59   പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണച്ച്  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.   അവയനില്  36  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ബഭാക്കനിയുള്ള 23 പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

ഏകേഭാദവഭാപകേ വനിദവഭാലയങ്ങള

29 (4039) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് പടനികേജെഭാതനി
പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനി
കേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഎ.റനി.ഡനി.പനി.-യുലട  കേതീഴനില്  നനിലവനില്  എത്ര  ഏകേഭാദവഭാപകേ
വനിദവഭാലയങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്;

(ബനി)  ഇഇൗ  വനിദവഭാലയത്തനിലല  ജെതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  നലനിവരുന്ന  കവതനലാം
എത്രലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇവരുലട  കവതന  ഘടന  അവസഭാനമഭായനി  പരനിഷ്കരനിചതച്ച്
എകപഭാഴഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇവരുലട കവതനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  അധനികേഭാരപരനിധനിയനില്  വനിവനിധ
ഐ.റനി.ഡനി.പനി./ടനി.ഡനി.ഒ  ഓഫതീസനിനച്ച്  കേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഏകേഭാദവഭാപകേ
വനിദവഭാലയങ്ങളുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ഇടുക്കനി ഐ.റനി.ഡനി.പനി.  - 1 എണ്ണലാം

ടനി.ഡനി.ഒ അടനിമഭാലനി  -22 എണ്ണലാം

ഐ.റനി.ഡനി.പനി. നനിലമ്പൂര്  -1 എണ്ണലാം
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ടനി.ഡനി.ഒ സല്ത്തഭാനബകത്തരനി -3 എണ്ണലാം

ടനി.ഡനി.ഒ മഭാനന്തവഭാടനി -   3 എണ്ണലാം

(ബനി)  ഏകേഭാദവഭാപകേ  വനിദവഭാലയങ്ങളനിലല  അദവഭാപകേര്ക്കച്ച്  5000  രൂപയുലാം

ആയമഭാര്ക്കച്ച് 2000 രൂപയുലാം കവതനമഭായനി അനുവദനിച നല്കുന.

(സനി)  12-5-2015-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  (കകേ)  നമ്പര്  34/2015/

പജെ.പവ.വനിവ. പ്രകേഭാരമഭാണച്ച് കവതന ഘടന അവസഭാനമഭായനി പരനിഷ്കരനിചതച്ച്.

(ഡനി)  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപച്ച്  ഡയറക്ടറുലട  25-11-2016-ലല  നമ്പര്

സനി3/6028/16 കേത്തച്ച് പ്രകേഭാരലാം ഏകേഭാദവഭാപകേ വനിദവഭാലയങ്ങളനിലല അദവഭാപകേരുലട

കവതനലാം  12,500  രൂപയഭായുലാം  ആയമഭാരുലട  കവതനലാം  7000  രൂപയഭായുലാം

വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  22/ഡനി.1/17  പജെ  പവ.  വനിവ.  നമ്പര്

ഫയലനില് പരനികശഭാധനിച വരുന.

ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിലല പടനികേവര്ഗ കുടുലാംബങ്ങള

30 (4040) ശതീ  .    സനി  .    എഫച്ച്  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  കുറനിചനി,  വഭാഴപളളനി,

മഭാടപളളനി,  തൃലക്കഭാടനിത്തഭാനലാം  എന്നതീ പഞഭായത്തച്ച്  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി

മുനനിസനിപല്  ടഇൗണനിലമഭായനി  ആലകേ  എത്ര  പടനികേവര്ഗ  കുടുലാംബങ്ങള  ഉലണന്നച്ച്

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കുടുലാംബങ്ങളുലട  കക്ഷമത്തനിനുകവണനി  2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷത്തനില് എത്ര തുകേ പടനികേവര്ഗ കക്ഷമവകുപനില് നനിനലാം ലചേലവഴനിചനിട്ടുലണന്നച്ച്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുറനിചനി  പഞഭായത്തനില്  പടനികേവര്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  കവണനി  ഒരു

ലപഭാതുശ്മശഭാനലാം നനിര്മ്മേനിക്കണലമന്ന നനികവദനലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  ഇക്കഭാരവത്തനില്  എന്തച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നച്ച്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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 ഉത്തരലാം

(എ)  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനില്  തഭാലഴപറയുന്ന  പ്രകേഭാരലാം
പടനികേവര്ഗ കുടുലാംബങ്ങളുണച്ച്.

1. കുറനിചനി പഞഭായത്തച്ച് 36

2. വഭാഴപള്ളനി പഞഭായത്തച്ച് 1

3. തൃലക്കഭാടനിത്തഭാനലാം പഞഭായത്തച്ച് 5

4. മഭാടപള്ളനി പഞഭായത്തച്ച് 20

5. ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി മുനനിസനിപഭാലനിറനി ഇല

ആലകേ 62

(ബനി)  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  പ്രകതവകേ  കകേന്ദ്ര  സഹഭായ
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കുറനിചനി പഞഭായത്തനിലല
മത്സവബന്ധന ലതഭാഴനിലനില് ഏര്ലപടുന്ന  4  പടനികേവര്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  വള്ളവലാം
വലയുലാം  വഭാങ്ങനി  നല്കുന്നതനിനഭായനി  1,12,000  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   ടനി
പഞഭായത്തനിലല  15  പടനികേവര്ഗ  വനനിതകേളക്കച്ച്  തയല്ലമഷതീനുലാം  അനുബന്ധ
സഭാമഗനികേളുലാം വഭാങ്ങനി നല്കുന്നതനിനഭായനി  2,39,250  രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
പദതനികേള  കവക്കലാം  കട്രേബല്  എക്സൈച്ച്റനഷന  ഓഫതീസര്  മുകഖേന  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.   കൂടഭാലത  കുറനിചനി  പഞഭായത്തനിലലാം  തൃലക്കഭാടനിത്തഭാനലാം  പഞഭായത്തനിലലാം
ഓകരഭാ  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  ഭവന പുനരുദഭാരണ
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ഭവന പുനരുദഭാരണ ഗഭാന്റെച്ച്  (  1  ലക്ഷലാം രൂപ)  വതീതലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനില് ഒരു  കുടുലാംബലാം ഒന്നഭാലാം ഗഡു തുകേ (40,000 രൂപയുലാം)
മലറഭാരു കുടുലാംബലാം 2 ഗ ഡുക്കളുലാം (80,000 രൂപ) കകേപറനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി&ഡനി) നനിലവനില് ഇതുസലാംബന്ധനിച അകപക്ഷകേലളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.

പടനികേവര്ഗ വകുപനിനച്ച് കേതീഴനിലള്ള സ്കൂളുകേള

31 (4041) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജെച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേവര്ഗ  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനിലളള  സ്കൂളുകേള
ഏലതഭാലക്കലയന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനിലട  വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച്  എലന്തലഭാലാം  സഇൗകേരവങ്ങള/
ആനുകൂലവങ്ങള നല്കുന എന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഇവര്ക്കഭായനി  ലചേലവഴനിക്കുന്ന  തുകേ  കൃതവമഭായുലാം  ലചേലവഴനിക്കുനകണഭാ
എന്ന കേര്ശന പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുകണഭാ;

(ഡനി) എങനില് എങ്ങലനയഭാലണന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനില്  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  19
കമഭാഡല്  റസനിഡനഷവല്  സ്കൂളുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.   വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  കമഭാഡല്  റസനിഡനഷവല്  സ്കൂളുകേളനില്  പഠനലാം,  തഭാമസലാം,  ഭക്ഷണലാം,
വസ്ത്രലാം  മറച്ച്   അനുബന്ധ  സഇൗകേരവങ്ങള  എന്നനിവലയലഭാലാം  വകുപച്ച്  ഒരുക്കുനണച്ച്.
സ്കൂളനിലലാം കഹഭാസലനിലലാം ആവശവമഭായ എലഭാ സഇൗകേരവങ്ങളുമുണച്ച്.  അദവഭാപകേര്ക്കുലാം
കേസഭാര്കടഴ്സുകേളുണച്ച്.  കമഭാഡല് റസനിഡനഷവല് സ്കൂളുകേലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
മഭാറനി അന്തഭാരഭാഷ നനിലവഭാരത്തനികലക്കച്ച് ഉയര്ത്തുകേ എന്നതഭാണച്ച് വകുപനിലന്റെ ലക്ഷവലാം.
ഇതനിനഭായനി  വനിവനിധ  പദതനികേള  എലഭാ  കമഭാഡല്  റസനിഡനഷവല്  സ്കൂളുകേളനിലലാം
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
പ്രസ്തുത കമഭാഡല് റസനിഡനഷവല് സ്കൂളുകേളനില് 8 എണ്ണത്തനില് സഭാര്ടച്ച് കഭാസച്ച് റൂമുകേള
സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  ടനി സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനില് ഇലഭാത്ത എലഭാ സ്കൂളുകേളനിലലാം സഭാര്ടച്ച്
കഭാസച്ച് റൂമുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സലാംസഭാനതല വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  ഗ്രൂപനിലന്റെ അനുമതനി
ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  സഭാര്ടച്ച്  കഭാസച്ച്  റൂമുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച വരുന.  കൂടഭാലത പ്രസ്തസ്തുത സ്കൂളുകേളുലട കദനലാംദനിന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം
അടനിസഭാന സഇൗകേരവ വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള ലകേടനിടലാം,  കടഭായച്ച് ലലറ്റുകേള,  ശുദജെല
വനിതരണലാം,  ചുറ്റുമതനില്,  ട്രേസച്ച് വര്ക്കച്ച്,  ലസകേറ്റ്യൂരനിറനി റൂലാം,  കുഴല്ക്കനിണര് എന്നനിവയുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം/  അറകുറപണനികേള,  സസന്തമഭായനി  ലകേടനിട  സഇൗകേരവമനിലഭാത്ത കമഭാഡല്
റസനിഡനഷവല് സ്കൂളുകേളക്കച്ച് തഭാല്ക്കഭാലനികേ സഇൗകേരവലാം ഏര്ലപടുത്തല് എന്നനിവയ്ക്കുലാം
ഭഇൗതനികേ സഭാഹചേരവങ്ങള ലമചലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കുടനികേളക്കഭാവശവമഭായ
ബഞച്ച്,  ഡസച്ച്,  പഠനകമശ,  കേടനില്,  ലമത്ത,  പഠകനഭാപകേരണങ്ങള  എന്നനിവയുലാം
കലബറനി/റഫറനസച്ച്  പുസ്തകേങ്ങള,  കഹസ്കൂള/  ഹയര്ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളക്കച്ച്
ആവശവമഭായ സയനസച്ച്/കേമ്പറ്റ്യൂടര് ലഭാബകേള, കേമ്പറ്റ്യൂടര് അനുബന്ധ ഉപകേരണങ്ങള,
ലടലനിവനിഷന,  കുടനികേളക്കച്ച്  വവക്തനിതസ  വനികേസനത്തനിനുലാം  ലതഭാഴനില്
പരനിശതീലനത്തനിലല  കേഭായനികേ  പരനിശതീലനത്തനിനഭായുള്ള  വനിവനിധ  പദതനികേളുലാം
ഇതനിനഭാവശവമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള/  യൂണനികഫഭാലാം  എന്നനിവ  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  ടനി  സ്കൂളുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  പടനികേവര്ഗ
വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച്  സ്റ്റുഡന്റെച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  കകേഡറച്ച്,  നഭാഷണല്  സര്വതീസച്ച്  സതീലാം,
എന.സനി.സനി.  എന്നതീ പദതനികേളുലാം  'സര്കഗഭാത്സവലാം'  എന്ന കപരനില് സലാംസഭാനതല
കേലഭാകമളയുലാം 'കേളനിക്കളലാം' എന്ന കപരനില് സലാംസഭാനതല കേഭായനികേകമളയുലാം നടത്തുന.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി) ഉണച്ച്.

(ഡനി)  ജെനിലഭാ ഓഫതീസര്മഭാര് ടനി സഭാപനങ്ങളനില് പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണച്ച്.
കൂടഭാലത  പ്രസ്തുത  സഭാപനങ്ങളനിലല  ലചേലവച്ച്  വനിവരങ്ങള  ഓഡനിറനിനച്ച്
വനികധയമഭാക്കഭാറുണച്ച്.   പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപച്ച്  ഡയറക്ടകററനിലല  ഉയര്ന്ന
ഉകദവഭാഗസര് ടനി സഭാപനങ്ങളനില് പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണച്ച്.

അടനിചനില്ലതഭാടനി കട്രേബല് കകേഭാളനനിയനികലക്കച്ച് കറഭാഡച്ച്

32(4043)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതനിരപനിളളനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  അടനിചനില്ലതഭാടനി  ലലട്രേബല്
കകേഭാളനനിയനികലയച്ച്  കറഭാഡു  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തങനിലലാം  തടസങ്ങള
നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഫണച്ച്  അനുവദനിചച്ച്  വര്ഷങ്ങള  പനിന്നനിടനിട്ടുലാം  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതച്ച് എന്തഭാണച്ച് എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തടസങ്ങള  നതീക്കനി  അടനിചനില്ലതഭാടനി  കകേഭാളനനി  കറഭാഡച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഉടന ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  തൃശ്ശൂര് ജെനിലയനിലല അതനിരപനിള്ളനി ഗഭാമപഞഭായത്തനില് ഉളലപടുന്ന
പത്തടനിപഭാലലാം  അടനിചനില്ലതഭാടനി  കകേഭാളനനി  കറഭാഡച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വകുപനിലന നനിര്വഹണ ഏജെനസനിയഭായനി ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  ടനി
പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി  വഭാഴചഭാല്,  മലയഭാറ്റൂര്  വനലാം  ഡനിവനിഷനുകേളനില്  നനിന്നച്ച്  അനുമതനി
ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ടനി  കകേഭാളനനി  കറഭാ ഡച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  874  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  അധനികേരനിക്കഭാലത  പുതുക്കനിയ
എസനികമറച്ച് ലഭവമഭാക്കണലമന്നച്ച് തൃശ്ശൂര് ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വകുപച്ച്  (കറഭാഡ്സച്ച് വനിഭഭാഗലാം)
എക്സൈനികേറ്റ്യൂടതീവച്ച്  എഞനിനതീയകറഭാടച്ച്  ആവശവലപടതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ടനി
പ്രവ വൃത്തനിക്കഭായനി  11  കകേഭാടനി  രൂപകയഭാളലാം  എസനികമറച്ച്  വരുലമനലാം  കൂടഭാലത  ടനി
പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി വനലാം വകുപച്ച് നല്കേനിയ അനുമതനിയനില് കകേഭാളനനി കറഭാഡനിലന്റെ വതീതനി
3  മതീറകറഭാളമഭാണച്ച്  കേഭാണനിചനിരനിക്കുന്നലതനലാം  ആവശവമഭായ  കഗഡനിയന്റെച്ച്
നല്കുന്നതനിനച്ച് കറഭാഡച്ച് തഭാഴ്ത്തുന്ന സലങ്ങളനില്  6  മുതല്  12  മതീറര് വലര വതീതനിയനില്
മണ്പണനികേള  ലചേകയണനി  വരനികേയുലാം  3  മതീറര്  സലലാം  കേലനിങ്കുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  കവണനി  വരുലമനലാം  കമല്പറഞ്ഞ  വതീതനിയനില്  തലന്ന സലലാം
വനലാം  വകുപനില്  നനിനലാം  വനിട്ടുകേനിടനിയഭാല്  മഭാത്രകമ  ഈ  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലറടുത്തച്ച്
നടത്തുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുളലവനലാം ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വകുപച്ച് (കറഭാഡ്സച്ച് വനിഭഭാഗലാം)
ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയനിര് അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്. ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് തുടര് പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  തൃശ്ശൂര് ജെനിലഭാ കേളക്ടറുലട അദവക്ഷതയനില് ബന്ധലപട
വകുപച്ച്  ഉകദവഭാഗസരുലട  അടനിയന്തനിര  കയഭാഗലാം  വനിളനിക്കുന്നതനിനച്ച്  തൃശ്ശൂര്  ജെനിലഭാ
കേളക്ടര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
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പടനികേവര്ഗക്കഭാരുലട ഉന്നമനലാം

33 (4044) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനിലല  പടനികേവര്ഗക്കഭാരുലട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേള  ആണച്ച്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വന്നതനിനച്ച്  കശഷലാം  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്  എന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാനലത്ത
പടനികേവര്ഗങ്ങളുലട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപച്ച്  മുകഖേന
ലമചലപട വനിദവഭാഭവഭാസലാം,  ആകരഭാഗവലാം,  അടനിസഭാന സഇൗകേരവ വനികേസനലാം,  ഭവനലാം,
ഭൂമനി,  ലതഭാഴനില് ലഭവമഭാക്കല് എന്നനിവ ലക്ഷവലാം വചലകേഭാണച്ച് സലാംസഭാനത്തച്ച് ആലകേ
810.16  കകേഭാടനി  രൂപയുലട കട്രേബല് സബ്പഭാന പദതനിയനില് വനിവനിധ വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി വരുന.

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഭക്ഷവ സഹഭായ പദതനി വഴനി  ദഭാരനിദവ
നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനിനഭായനി  83103  പടനികേവര്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  ഭക്ഷവധഭാനവ
വനിതരണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   അടപഭാടനിയനില്  3.50  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഴനിചച്ച്
കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി  കേനിചന പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  ടനി  പദതനിയുലട  ഫലമഭായനി
കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ശനിശുമരണനനിരക്കച്ച്  ഗണവമഭായനി
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.

• പടനികേവര്ഗ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയനില് സനില് ഓവര് ആയ  23,197
വതീടുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  31-1-2017  വലര  166.78  കകേഭാടനി  രൂപ
അനുവദനിച നല്കേനി.  ഇതനില് 3945 വതീടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിച.

• ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  6709  കപര്ക്കച്ച്  പുതനിയ  വതീടുകേള
അനുവദനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച.

• ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  1199
പടനികേവര്ഗക്കഭാരുലട 1 ലക്ഷലാം രൂപ വലരയുള്ള കേടലാം എഴുതനി തള്ളനി.

അര്ഹരഭായ  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഭൂമനി  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നല്കുന്ന പദതനി പ്രകേഭാരലാം  ഭൂരഹനിതരഭായ  56  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്
25.59 ഏക്കര് ഭൂമനി വഭാങ്ങനിയ ഇനത്തനില് 565.76 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിച നല്കേനി.
ജെനിലഭാതല   വര്ക്കനിലാംഗച്ച്   ഗ്രൂപനിലന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്ന  കവദതതതീകേരണലാം,
കുടനിലവള്ളലാം  എന്നനിവയഭായുള്ള  പദതനികേള  സലാംസഭാനതല  വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  ഗ്രൂപനില്
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സമര്പനിക്കുകേയുലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  പടനികേവര്ഗക്കഭാരുലട
ഭവനങ്ങള  സമ്പൂര്ണ്ണമഭായനി  കവദതതതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മതനിയഭായ  തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയച്ച്  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.   2017  മഭാര്ചനിനച്ച്  മുമ്പച്ച്  പടനികേവര്ഗക്കഭാരുലട  ഭവനങ്ങള
സമ്പൂര്ണ്ണ കവദതതതീകേരണലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച വരുന.

     2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം എന.റനി.റനി.എഫച്ച്.  മുകഖേന  250  പടനികേവര്ഗ
വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച് ഒരു വര്ഷലത്ത സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് കകേഭാഴ്സുലാം 100 വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച്
മൂന്നച്ച്  വര്ഷലത്ത  ഡനികപഭാമ  കകേഭാഴ്സുലാം  നടത്തനി  വരുന.  ഈ  വര്ഷലാം  മുതല്  ഗ്രൂപച്ച്
സലാംരലാംഭങ്ങളനിലൂലട  പുതനിയ  ലതഭാഴനില്  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുലാം  അതനിലൂലട  കൂടുതല്
ലതഭാഴനില്  അവസരങ്ങള  ഉണഭാക്കുന്നതനിനുമഭായുള്ള  സസയലാം  ലതഭാഴനില്  പദതനിക്കച്ച്
5 കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  നടപടനി  സസതീകേരനിച
വരുന. 

2016-17  വര്ഷലാം  കഗഭാത്രസഭാരഥനി  പദതനിയനില്   6,66,57,320  രൂപഭാ
ലചേലവഴനിചച്ച്  353  സ്കൂളുകേളനില് പഠനിക്കുന്ന  12,831  പടനികേ വര്ഗ വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച്
യഭാത്രഭാ സഇൗകേരവലാം നല്കേനി വരുന. 

കമഭാഡല്  റസനിഡനഷവല്  സ്കൂള,  ആശമലാം  സ്കൂളുകേള,  കഹഭാസലകേള
എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല അടനിസഭാന സഇൗകേരവ വനികേസനത്തനിനഭായനി ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി  കഹഭാസലകേളുകടയുലാം  കമഭാഡല് റസനിഡന ഷവല്
സ്കൂളുകേളുലടയുലാം  നവതീകേരണത്തനിനച്ച്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  ആയതച്ച്
കപ്രഭാജെക്ടച്ച് ഓഫതീസര്/കട്രേബല് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ഓഫതീസര് അയച ലകേഭാടുക്കുകേയുലാം
ടനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിചച്ച്  കമഭാഡല്  റസനിഡനഷവല്  സ്കൂള,  കഹഭാസലകേളനില്
അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ  വര്ദനവനിനഭായനി  ലപ്രഭാകപഭാസലകേള  ലഭവമഭാക്കനി  അവയച്ച്
അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

KIIFB  മുകഖേന  100  കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴനിചച്ച് തഭാലഴ പറയുന്ന പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

1. തനിരുവനന്തപുരലാം  ജെനിലയനില്  കുറനിചലനില്  എലാം.ആര്.എസച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണലാം ( 25 കകേഭാടനി)

2. കേണ്ണൂര്  ജെനിലയനില്  ആറളത്തച്ച്  പുതനിയ  എലാം.ആര്.എസച്ച്.
നനിര്മ്മേഭാണലാം (25 കകേഭാടനി)

3. കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജെനിലയനില്  ബദഡുക്കയനില്  ലപണ്കുടനികേള
ക്കഭായുള്ള പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച് കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം ( 5 കകേഭാടനി)

4. കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജെനിലയനില്  കുറനികക്കഭാലനില്  ആണ്കുടനികേള
ക്കഭായുള്ള പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച് കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം ( 5 കകേഭാടനി രൂപ)
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5. ലകേഭാലലാം  ജെനിലയനില്  അചനകകേഭാവനിലനില്  ലപണ്കുടനികേള
ക്കഭായുള്ള പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച് കഹഭാസല് ( 5 കകേഭാടനി)

6. ഇടുക്കനി  ജെനിലയനില്  ലനടുങണത്തച്ച്  ലപണ്കുടനികേളക്കഭായുള്ള
പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച് കഹഭാസല് (5 കകേഭാടനി)

7. എറണഭാകുളലാം  ജെനിലയനില്  ഇടമലയഭാറനില്  ലപണ്കുടനികേള
ക്കഭായുള്ള പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച് കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം ( 5 കകേഭാടനി)

8. എറണഭാകുളലാം  ജെനിലയനില്  കനരവമലാംഗലത്തച്ച്  ലപണ്കുടനികേള
ക്കഭായുള്ള കപഭാസച്ച്-ലമട്രേനികേച്ച് കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം ( 5 കകേഭാടനി)

9. ഇടുക്കനി ജെനിലയനില് കകേഭാടഭാലനിപഭാറയനില് ആണ്കുടനികേളക്കഭായുള്ള
കപഭാസച്ച്- ലമട്രേനികേച്ച് കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം (5 കകേഭാടനി)

10. വനി.റനി.സനി.  ഇടുക്കനിയനില് പുതനിയ അക്കഭാദമനികേച്ച്  കബഭാക്കനിലന്റെയുലാം
കഹഭാസലനിലന്റെയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം (10 കകേഭാടനി)

11. തനിരുവനന്തപുരലാം  ജെനിലയനില്  പഭാകലഭാടനില്  എസച്ച്.ടനി.  യൂത്തച്ച്
കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം ( 5 കകേഭാടനി)

എലാം.ആര്.എസച്ച്.-കേളനിലലയുലാം  കഹഭാസലകേളനിലലയുലാം  വനിദവഭാര്തനികേളുലട
കേലഭാപരവലാം  കേഭായനികേപരവമഭായ  കേഴനിവകേള  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
"സര്കഗഭാത്സവലാം"  എന്ന കപരനില് സലാംസഭാനതല യൂത്തച്ച് ലഫസനിവലലാം  "കേളനിക്കളലാം"
എന്ന  കപരനില്  സലാംസഭാനതല  കേഭായനികേകമളയുലാം  "ഗദ്ദേനികേ"  എന്ന  കപരനില്
കഗഭാത്രവര്ഗ നഭാടന കേലഭാകമളയുലാം പ്രദര്ശന വനില്പന കമളയുലാം സലാംഘടനിപനിച.

കൂടഭാലത  പുനരധനിവസനിപനിച  പടനികേവര്ഗക്കഭാരുലട  നനിരവധനി  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പുനരധനിവഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കു
കവണനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള കട്രേബല് മനിഷനഭായ റനി.ആര്.ഡനി.എലാം.  മനിഷന  മുകഖേന
പുനരധനിവഭാസ കപ്രഭാജെക്ടുകേള നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.  പ്രധഭാനലപടവ ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

1. അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങളഭായ  വതീടച്ച്,  കുടനിലവള്ളലാം,  കറഭാഡച്ച്,  കവദതതനി
എന്നനിവയുലട പുകരഭാഗതനി.

2. പുനരധനിവസനിക്കലപട  കുടുലാംബങ്ങളുലാം  ജെതീവനുലാം  സസത്തുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  വനഭാതനിര്ത്തനിയനിലള്ള  ചുറ്റുമതനില്
നനിര്മ്മേഭാണലാം.

3. കൃഷനി,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  ക്ഷതീരവനികേസനലാം  എന്നനിവയച്ച്  കവണനിയുള്ള
കപ്രഭാജെക്ടുകേള,  സസയലാം  ലതഭാഴനില്  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള,  ആകരഭാഗവ
പരനിപഭാലനലാം, വനിദവഭാഭവഭാസപരമഭായ ഇടലപടല്.
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1999-ലല  ഭൂമനികകേമഭാറ  നനിയമവലാം  അനവഭാധതീനലപട  ഭൂമനി  പുനനഃസഭാപനിചച്ച്
നല്കേലലാം നനിയമത്തനിനച്ച് കേതീഴനില് പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച് കേനികടണ കനടങ്ങള അവര്ക്കച്ച്
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  സഹഭായലാം  നല്കേഭാന  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്  ഈ  പദതനി.  ഈ
നനിയമപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുലട
ഇടുവനിലയുള്ള ഭൂമനി  കകേമഭാറലാം  നനിയനനിക്കുകേയുലാം അവരുലട അനവഭാധതീനലപട ഭൂമനി
പുനനഃസഭാപനിചച്ച് നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.  നടപ്പുവര്ഷലാം ടനി പദതനിക്കഭായനി  50  ലക്ഷലാം
രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള  മഭാര്ഗകരഖേയച്ച്
വനികധയമഭായനി  സസയലാം  സഹഭായ സലാംഘങ്ങള നടത്തുന്ന യൂണനിറ്റുകേളക്കച്ച്  പ്രഭാമുഖേവലാം
നല്കേനിലക്കഭാണച്ച് കസര് സമതീപനത്തനിലൂലട  അധനികേ ഉത്പഭാദനലാം,  മൂലവവര്ദനവച്ച്,
എന്നനിവ ലക്ഷവമനിടുന്ന വരുമഭാനദഭായകേ പരനിപഭാടനികേളക്കച്ച് മുനഗണന.  നടപ്പുവര്ഷലാം
ടനി പദതനിക്കഭായനി 120 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന. 

പടനികേവര്ഗക്കഭാരുലടയുലാം  മറ്റു  പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  വനങ്ങളനില്
വസനിക്കുന്നവരുലടയുലാം  നനിയമലാം  (2006)  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  1  കകേഭാടനി  രൂപ
നടപച്ച് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

1. പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച്,  കപഭാസച്ച്  ലമട്രേനികേച്ച്  തലത്തനില്  പഠനലാം  നടത്തനി  വരുന്ന
പടനികേവര്ഗ വനിദവഭാര്തനികേളുലട കസലപന്റെച്ച്, ലലാംപലാം ഗഭാന്റെച്ച്, കപഭാക്കറച്ച് മണനി
തുടങ്ങനിയ  വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവങ്ങള  50%  വര്ദനിപനിക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിച.

2. മഹനിളഭാ  സമഖേവഭാ  ലസഭാകസറനി  മുകഖേന മലപ്പുറലാം  ജെനിലയനില് കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി
കേനിചന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  256.92  ലക്ഷലാം  രൂപയച്ച്
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച.

3. 153825  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച് ഓണക്കനിറ്റുലാം  14800  കപര്ക്കച്ച്  ഓണകക്കഭാടനിയുലാം
വനിതരണലാം ലചേയ്തു.

4. പ്രതീ-ലമട്രേനികേച്ച് കഹഭാസലകേളുലട നവതീകേരണത്തനിനഭായനി 4.99 കകേഭാടനി രൂപയച്ച്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി.

5. ആദനിവഭാസനി  ഊരുകേളനില്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി  അഡതീഷണല്  കട്രേബല്  സബ്പഭാന  പദതനി
(എ.ടനി.എസച്ച്.പനി.),  ഹഭാലാംലലറച്ച്  വനികേസന  പദതനി,  കകേഭാര്പസച്ച്  ഫണച്ച്,
ആര്ടനിക്കനിള  (275),  എസച്ച്.സനി.എ.  ടു  ടനി.എസച്ച്.പനി.,  ടനി.ആര്.ഡനി.എലാം,
നബഭാര്ഡച്ച്  ഫണച്ച്  എന്നതീ  പദതനികേളനിലഭായനി  വനിവനിധ  അടനിസഭാന
സഇൗകേരവ വനികേസന പദതനികേള ഏലറടുത്തച്ച് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
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   പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച് ഭൂമനി

34 (4045) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജെയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഭൂമനി  വനിലയ്ക്കു  വഭാങ്ങനി
നല്കുന്നതനിനഭായനി  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം  (2016-17)  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  ബജെറനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിരുനലവനലാം  ആയതനില്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഴനിക്കുവഭാന
കേഴനിഞലവനലാം വവ ക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇതനിലൂലട എത്രമഭാത്രലാം ഭൂമനി വഭാങ്ങനി ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച്
നല്കുവഭാന കേഴനിഞ; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  ബജെറനില്  വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേ  വനിനനികയഭാഗനിയഭാത്ത
സഭാഹചേരവലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ആയതനിലന്റെ കേഭാരണലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തസ്തൂത തുകേ വനിനനികയഭാഗനിയഭാത്ത സമതീപനലാം ഏലതങനിലലാം ഉകദവഭാഗസര്
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയനിട്ടുളളവര്ലക്കതനിലര  കേര്ശന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഫണച്ച് വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരവമുലണങനില് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
അവസഭാനനിയ്ക്കുന്നതനിനു  മുനപച്ച്  ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  ഭൂരഹനിതരഭായ
പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നല്കുന്നതുളലപലടയുള്ള

പുനരധനിവഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
(2016-17) ആദനിവഭാസനി പുനരധനിവഭാസ വനികേസന മനിഷനച്ച് (TRDM) 45,08,80,000
രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഇതനില്  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഭൂമനി
വഭാങ്ങനി  നല്കുന്നതനിനഭായനി  നടപ്പുവര്ഷലാം  (2016-17)  6,44,75,800  രൂപ
ലചേലവഴനിചനിട്ടുണച്ച്.   ബഭാക്കനി  തുകേ  മറച്ച്  പുനരധനിവഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്
നതീക്കനിലവചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നല്കുന്ന  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം ഈ വര്ഷലാം 211 കപര്ക്കച്ച് ഭൂമനി വഭാങ്ങഭാനുള്ള അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനില് നഭാളനിതുവലര 29.588 ഏക്കര് ഭൂമനി വഭാങ്ങനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  നടപ്പുവര്ഷലാം  പ്രസ്തുത  ബജെറനില്  വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേ
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരവലാം നനിലവനിലനില.
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(ഡനി)  എലഭാവനിധത്തനിലള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി

നല്കുന്നതനിനഭായനി  അനുവദനിച  തുകേ  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാത്ത  സമതീപനലാം

സസതീകേരനിചതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.  അങ്ങലനയുള്ള സഭാഹചേരവത്തനില് നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ഇ) നടപ്പുവര്ഷലാം നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ള ഭൂമനി ടനി സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം തലന്ന വഭാങ്ങനി നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

ഒ.ഇ.സനി. വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച് നല്കേനിവരുന്ന വനിദവഭാഭവഭാസ 
ആനുകൂലവങ്ങള

35 (4046)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജെയദഭാസച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒ.  ഇ.  സനി.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച്  നനിലവനില് നല്കേനി  വരുന്ന വനിദവഭാഭവഭാസ
ആനുകൂലവങ്ങളുലട വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആനുകൂലവങ്ങൾ  നൽകുന്നതനിനുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  പരനിധനി
ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഭാമ്പത്തനികേ  പരനിധനി  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതച്ച്  ഒഴനിവഭാക്കനി,  എസച്ച്.സനി.
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച്  എപ്രകേഭാരമഭാകണഭാ  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാമ്പത്തനികേ  ആനുകൂലവങ്ങള
നല്കുന്നതച്ച്  അപ്രകേഭാരലാം  ഒ.ഇ.സനി.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം  ആയതച്ച്  നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സഭാമൂഹവ  പനികന്നഭാക്കഭാവസയുള്ളതുലകേഭാണഭാണച്ച്  ഒ.ഇ.സനി.
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവലര  ഉൾലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്  എന്ന  സഭാഹചേരവലാം
കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്,  സഭാമ്പത്തനികേ  പരനിധനി  എടുത്തുകേളയുകേകയഭാ  ഉയര്ത്തുകേകയഭാ
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) ആനുകൂലവങ്ങള സലാംബന്ധനിച ഉത്തരവച്ച് അനുബന്ധമഭായനി നല്കുന.*

(ബനി)  ഒ.ഇ.സനി.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച്  ആനുകൂലവലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  വരുമഭാന
പരനിധനിയനില.

(സനി)  പടനികേജെഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച്  സമഭാനമഭായനി  സഭാമ്പത്തനികേ  പരനിധനി
ഒഴനിവഭാക്കനിയഭാണച്ച്  ഒ.ഇ.സനി.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ  ആനുകൂലവലാം
അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ഡനി) സഭാമ്പത്തനികേ പരനിധനി ഒ.ഇ.സനി. വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച് ബഭാധകേമല.

എന്നഭാല്  സ.ഉ.  (എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്  10/2014/  പനി.സ.വനി.വ.   പ്രകേഭാരലാം

പുതുതഭായനി ഒ.ഇ.സനി. വനിദവഭാഭവഭാസ ആനുകൂലവങ്ങള അനുവദനിച 30 സമുദഭായങ്ങളക്കച്ച്

6  ലക്ഷലാം രൂപ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാന പരനിധനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണച്ച്.   അവര് അതുവലര

നനിലവനിലള്ള ഒ.ഇ.സനി.  ലനിസനില് ഉളലപടഭാത്തവരഭാകേയഭാല് ഈ വരുമഭാന പരനിധനി

ഉയര്ത്തുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലനില.

ലകേ.എസച്ച്.ബനി.സനി.ഡനി.സനി.

36  (4047)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം

ലകേ.എസച്ച്.ബനി.സനി.ഡനി.സനി. വഴനി പ്രകതവകേ വഭായഭാ പദതനികേള നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പനികന്നഭാക്ക  ജെനവനിഭഭാഗങ്ങളനിലല  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം  യുവഭാക്കളക്കുലാം

സസയലാംലതഭാഴനില്  കേലണത്തുന്നതനിനച്ച്  വഭായഭാ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുവഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ലകേ.എസച്ച്.ബനി.സനി.ഡനി.സനി.  ജെനിലഭാ  ഓഫതീസകേള വഴനി  ഈ സര്ക്കഭാര്

അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  എന്തു  തുകേ  വഭായ  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്;  ഓകരഭാ

ഓഫതീസനിനുലാം എന്തു ഗഭാന്റെച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ലകേ.എസച്ച്.ബനി.സനി.ഡനി.സനി

മുകഖേന തഭാലഴ പറയുന്ന പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.

അഭവസ്തവനിദവരഭായ  യുവജെനങ്ങളക്കച്ച്  സലാംരലാംഭകേതസ  പരനിശതീലനവലാം  സസയലാം

ലതഭാഴനില് വഭായയുലാം നല്കുന്നതനിനുകവണനി  'ദനിശ  2017'  എന്ന പദതനി ആരലാംഭനിച.

രജെനികസ്ട്രേഷന  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.   പ്രവഭാസനി  കക്ഷമ  വഭായഭാ  പദതനി,  ക്ഷതീര  സമൃദനി

വഭായഭാ പദതനി, പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴനില് നവതീകേരണ വഭായഭാ പദതനി, ഹരനിത കകേരളലാം

വഭായഭാ പദതനി എന്നനിവയഭാണച്ച് പുതനിയ പദതനികേള
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(ബനി)  പനികന്നഭാക്ക  ജെനവനിഭഭാഗങ്ങളനിലല  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം  യുവഭാക്കളക്കുലാം

സസയലാംലതഭാഴനില് കേലണത്തുന്നതനിനച്ച് വഭായഭാ പദതനികേള കകേഭാര്പകറഷന നനിലവനില്

നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണച്ച്.  (പദതനിയുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി

കചേര്ക്കുന).*

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം 221.13 കകേഭാടനി രൂപ

ജെനിലഭാ  ഓഫതീസകേളവഴനി  വനിതരണലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.   ജെനിലഭാ  ഓഫതീസകേളക്കച്ച്  ഗഭാന്റെച്ച്

നല്കേനിയനിടനില.  വഭായഭാ വനിതരണത്തനിനച്ച് ആവശവമഭായ തുകേ ജെനിലഭാ ഓഫതീസകേളക്കച്ച്

ആവശവഭാനുസരണലാം  ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം  അതച്ച്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  വനിതരണലാം

ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

ജെഭാതനിയുലാം മതവലാം അറനിയഭാലത അനഭാഥഭാലയത്തനില് വളര്ന്നവലര 

പനികന്നഭാക്കവനിഭഭാഗത്തനില് ഉളലപടുത്തഭാന നടപടനി

37 (4048) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് പടനികേജെഭാതനി

പടനികേവര്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജെഭാതനിയുലാം  മതവലാം  അറനിയഭാലത  അനഭാഥഭാലയങ്ങളനിലലാം  മറ്റുലാം  വളരുന്ന

കുടനികേളക്കച്ച്  ജെഭാതനിയുലടയുലാം  മതത്തനിലന്റെയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  ലഭനികക്കണ

ആനുകൂലവങ്ങള നനികഷധനിക്കലപടുന്നതഭായനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  ഈ  വനിഷയങ്ങളനില്  എന്തച്ച്  നടപടനിയഭാണച്ച്

സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങനില്  ജെഭാതനിയുലാം  മതവലാം  അറനിയഭാലത  അനഭാഥഭാലയങ്ങളനില്

വളര്ന്നവലര  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളലപടുത്തനി  ആനുകൂലവങ്ങള

ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി&സനി)  അനഭാഥഭാലയങ്ങളനില്  വളരുന്ന  കുടനികേളുലട  സഭാമൂഹവ

പനികന്നഭാക്കഭാവസ  പരനിഗണനിചച്ച്  ഇക്കഭാരവലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കകേരള

സലാംസഭാന പനികന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗ കേമ്മേതീഷകനഭാടച്ച് ആവശവലപടുന്നതഭാണച്ച്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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 പനികന്നഭാക്ക സമുദഭായ വനികേസനലാം

38  (4049)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി    : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനികന്നഭാക്ക  സമുദഭായ  വനികേസനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മണ്പഭാത്ര
ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  ഉളലപലട  ഏലതലഭാലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  ലതഭാഴനില്
നവതീകേരണത്തനിനുളലപലട എലന്തലഭാലാം സഹഭായങ്ങള ലഭവമഭാക്കനി;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അയല്ക്കൂടങ്ങളക്കച്ച്  പുനര്  വഭായഭാ  സഹഭായലാം
തുടങ്ങനി എലന്തലഭാലാം സഹഭായങ്ങള ലഭവമഭാക്കനി;

(സനി) ഇവ കൂടഭാലത പനികന്നഭാക്ക സമുദഭായ വനികേസനത്തനിനച്ച് എലന്തലഭാലാം കക്ഷമ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഈ സര്ക്കഭാര് നടപഭാക്കനി എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മണ്പഭാത്ര നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴനിലഭാളനികേള,  പരമ്പരഭാഗത  ബഭാര്ബര്മഭാര്,
പരമ്പരഭാഗത  കേരകേഇൗശല  സമുദഭായങ്ങള  എന്നനിവര്ക്കച്ച്  ലതഭാഴനില്
നവതീകേരണത്തനിനഭായനി 25,000 രൂപ ഗഭാന്റെച്ച് അനുവദനിചച്ച് വരുന.

മണ്പഭാത്ര ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള ആനുകൂലവലാം 632 കപര്ക്കച്ച് 158 ലക്ഷലാം രൂപ
അനുവദനിച.   ബഭാര്ബര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  110  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിച.
ടൂളകേനിറനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം 1480 കപര്ക്കച്ച് 148 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിച.

(ബനി) അയല്ക്കൂടങ്ങളക്കച്ച് പുനര് വഭായഭാ സഹഭായലാം നല്കേനിയനിടനില.

(സനി)  പനികന്നഭാക്ക  സമുദഭായ  വനികേസന  വകുപച്ച്  മുകഖേന  നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനികേള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

പനികന്നഭാക്ക സമുദഭായങ്ങളുലട പടനികേ തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി
39 (4050) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :

ശതീ  .   ജെനി  .  എസച്ച്  .  ജെയലഭാല്  :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി  :
ശതീമതനി   സനി  .  ലകേ  .    ആശ  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പനികന്നഭാക്ക  സമുദഭായങ്ങളുലട  പടനികേ  എത്ര  വര്ഷലാം
കൂടുകമ്പഭാഴഭാണച്ച് പുതുക്കുന്നതച്ച്;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഉകദവഭാഗസലാംവരണത്തനിനച്ച്  സലാംസഭാന  ഒ.ബനി.സനി.  ലനിസ്റ്റുലാം
വനിദവഭാഭവഭാസ സലാംവരണത്തനിനച്ച് എസച്ച്.ഇ.ബനി.സനി.ലനിസ്റ്റുലാം തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനു പകേരലാം രണലാം
കൂടനി ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള ഒ.ബനി.സനി.പടനികേ തയഭാറഭാക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജെഭാതനി  അധനിഷനിതമഭായ  സഭാമൂഹനികേ,  സഭാമ്പത്തനികേ,വനിദവഭാഭവഭാസ  സര്കവ
റനികപഭാര്ട്ടുലാം,  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനിലലാം,  മറ്റു  ലപഭാതുകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  ജെഭാതനി
അടനിസഭാനത്തനിലള്ള  നനിയമന  പ്രഭാതനിനനിധവലാം  സലാംബന്ധനിച  റനികപഭാര്ട്ടുലാം
നനിലവനിലകണഭാ;ഇലലങനില് ഇവ തയഭാറഭാക്കഭാത്തതച്ച്എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പ്രകതവകേ കേഭാലപരനിധനി നനിശ്ചയനിചനിടനില.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വനിഷയലാം  കകേരള  സലാംസഭാന  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  കേമ്മേതീഷന

പരനികശഭാധനിചച്ച് ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുന്ന സമയലാം ആകലഭാചേനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  ജെഭാതനി  അധനിഷനിതമഭായ  സഭാമൂഹനികേ,  സഭാമ്പത്തനികേ,  വനിദവഭാഭവഭാസ  സര്കവ

റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭവമല.  സര്ക്കഭാര് സര്വതീസകേളനിലലാം ലപഭാതുകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലലാം ജെഭാതനി

അടനിസഭാനത്തനിലള്ള  നനിയമന  പ്രഭാതനിനനിധവലാം  സലാംബന്ധനിച  റനികപഭാര്ടച്ച്  നനിലവനിലനില.

ഇതനികലയഭായനി  സലാംസഭാന  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  കേമ്മേതീഷന  ലവബ്കപഭാര്ടല്

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

ലഡപറ്റ്യൂടനി ഡയറക്ടര്മഭാരുലട ഒഴനിവച്ച്

 40 (4051)  ശതീ  .    വനി  .    കജെഭായനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്  പടനികേജെഭാതനി

പടനികേവര്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനികന്നഭാക്ക  സമുദഭായ  കക്ഷമ  വകുപനില്  നനിലവനിലള്ള  രണച്ച്  ലഡപറ്റ്യൂടനി

ഡയറക്ടര്മഭാരുലട  തസ്തനികേയനിലല  ഒഴനിവച്ച്  നനികേത്തുന്നതനിനച്ച്  ലസഷവല്  റൂളസച്ച്

നനിലവനിലനിലഭാത്ത  സഭാഹചേരവത്തനില്  പനി.എസച്ച്.സനി.-യുലട  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട

എക്സൈനികേറ്റ്യൂടതീവച്ച് ഉത്തരവച്ച് മുകഖേന നനിയമനലാം നടത്തഭാവന്നതഭാലണനലാം ആയതച്ച് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

പരനിഗണനയനിലഭാലണനലാം  15-10-2016  ലല  1868-ാം  നമ്പര്  നക്ഷത്ര  ചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത

കചേഭാദവത്തനിനച്ച്  മറുപടനി  നല്കേനിയതുപ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനില്  നനിയമനലാം

നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില്  പ്രസ്തുത  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനുള്ള  അടനിയന്തര  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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  ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിയമനലാം നടത്തനിയനിടനില.  ലഡപറ്റ്യൂടനി ഡയറക്ടര്മഭാരുലട നനിലവനില്

ഒഴനിവള്ള  2  തസ്തനികേകേളനില്  ലഡപറ്റ്യൂകടഷന  വവവസയനില്  നനിയമനലാം

നടത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാന  ഡയറക്ടര്ക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  വകുപനിനച്ച്  ലസഷവല്  റൂളസച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

കകേരള ലതീഗല് സര്വതീസസച്ച് അകതഭാറനിറനിയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള
41 (4052) ശതീ  .   ലകേ  .   സകരഷച്ച് കുറുപച്ച്   :

ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര്   :
ശതീ  .   വനി  .   കജെഭായനി   :
ശതീ  .       എലാം  .    സസരഭാജെച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലപഭാതുജെനങ്ങളക്കച്ച്  നനിയമസഹഭായലാം  സഇൗജെനവമഭായനി
നല്കുന്ന  കകേരള  ലതീഗല്  സര്വതീസസച്ച്  അകതഭാറനിറനിയുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  എലന്തലഭാലാം  നനിയമ  സഹഭായങ്ങളഭാണച്ച്  'ലകേല്സ'  യനില്
നനിനലാം ലഭനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കഭാണച്ച്  'ലകേല്സ'  അഭനിഭഭാഷകേരുലട
കസവനലാം സഇൗജെനവമഭായനി നല്കുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കുറവഭാളനികേളുലട  ആശനിതര്ക്കഭായനി  നഭാഷണല്  ലതീഗല്  സര്വതീസസച്ച്
അകതഭാറനിറനി  (NALSA)-യുമഭായനി  കചേര്ന്നച്ച്  പദതനി  രൂപതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

  ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള കസറച്ച്  ലതീഗല് സര്വതീസസച്ച് അകതഭാറനിറനിയുലട ആഭനിമുഖേവത്തനില്
കഹകക്കഭാടതനി  ലതീഗല്  സര്വതീസസച്ച്  കേമ്മേനിറനി,  ജെനിലഭാ  ലതീഗല്  സര്വതീസസച്ച്
അകതഭാറനിറനികേള,  തഭാലൂക്കച്ച്  ലതീഗല്  സര്വതീസസച്ച്  കേമ്മേനിറനികേള,  ഇതര  തര്ക്ക
പരനിഹഭാര കകേന്ദ്രങ്ങള  (എ.ഡനി.ആര്.  ലസന്റെര്),  ലപര്മനന്റെച്ച് കലഭാകേച്ച് അദഭാലത്തുകേള
എന്നനിവ  പ്രവര്ത്തനിചവരുന.  കകേഭാടതനിയനില്  നനിലനനില്ക്കുന്നതുലാം  കകേഭാടതനിയനില്
വരഭാത്തതുമഭായ,  നനിമയപരമഭായനി  ഒത്തുതതീര്പഭാക്കഭാവന്ന  എലഭാ  തര്ക്കങ്ങളുലാം
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അദഭാലത്തുകേളനിലൂലട  ഒത്തുതതീര്പഭാക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.  എലഭാ  ലതീഗല്  സര്വതീസസച്ച്
സഭാപനങ്ങളുലാം സനിരമഭായനി അദഭാലത്തുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുനണച്ച്.  കദശതീയ നനിയമ
കസവന അകതഭാറനിറനിയുലട നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം വനിവനിധ വനിഷയങ്ങളനില് കകേരള കസറച്ച്
ലതീഗല് സര്വതീസസച്ച് അകതഭാറനിറനിയുലട ആഭനിമുഖേവത്തനില് ജെനിലഭാ തലത്തനിലലാം തഭാലൂക്കച്ച്
തലത്തനിലലാം  കദശതീയ  കലഭാകേച്ച്  അദഭാലത്തുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുനണച്ച്.  കൂടഭാലത
സഞരനിക്കുന്ന കലഭാകേച്ച് അദഭാലത്തച്ച് വഭാന വഴനി പഞഭായത്തുകേളനിലല ഉളനഭാടന ഗഭാമ
പ്രകദശങ്ങളനിലലാം അദഭാലത്തുകേള സലാംഘടനിപനിചവരുന.  കനഭാടനികഫ ലചേയ്ത പബനികേച്ച്
യൂടനിലനിറനി  സര്വതീസകേളനിലല  പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനു  കവണനി  തനിരുവനന്തപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജെനിലകേളനില്  ലപര്മനന്റെച്ച്  കലഭാകേച്ച്  അദഭാലത്തുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  കകേരളത്തനില്  14  ജെനിലഭാ  ലസന്റെറുകേളനിലലാം  മഭാകവലനിക്കര,  വടക്കന
പറവരനിലമഭായനി  16  എ.ഡനി.ആര്.  ലസന്റെറുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  കൂടഭാലത  44
മതീഡനികയഷന സബ്ലസന്റെറുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന. കകേഭാടതനികേളനില് നനിലനനില്ക്കുന്ന
കകേസ്സുസ്തുകേള മതീഡനികയഷനനിലൂലട രമവമഭായനി പരനിഹരനിക്കലപട്ടുവരുന. 

നനിയമ സഹഭായലാം

കകേരള  കസറച്ച്  ലതീഗല്  സര്വതീസസച്ച്  അകതഭാറനിറനി,  കഹകക്കഭാടതനി  ലതീഗല്
സര്വതീസസച്ച്  കേമ്മേനിറനി,  ജെനിലഭാ  ലതീഗല്  സര്വതീസസച്ച്  അകതഭാറനിറനികേള,  തഭാലൂക്കച്ച്
ലതീഗല് സര്വതീസസച്ച് കേമ്മേനിറനികേള എന്നതീ സഭാപനങ്ങള മുഖേഭാന്തരലാം  അര്ഹരഭായ
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച് സഇൗജെനവ നനിയമ കസവനലാം നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത ജെയനിലകേള,
ആശുപത്രനികേള,  പഞഭായത്തച്ച്/വനികലജെച്ച്  ഓഫതീസകേള  തുടങ്ങനിയ  സലങ്ങളനില്
ആലകേ 1324 നനിയമ സഹഭായ കനിനനിക്കുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന. 

നനിയമ അവകബഭാധലാം

9-ാം  കഭാസനിലലാം  ഹയര്  ലസക്കനഡറനിയനിലലാം  പഠനിക്കുന്ന  കുടനികേളക്കഭായനി
നനിയമപഭാഠലാം  എന്നച്ച്  മലയഭാളത്തനിലലാം  ലലസണ്സച്ച്  ഇന  കലഭാ  എന്നച്ച്  ഇലാംഗതീഷനിലലാം
പുസ്തകേങ്ങള  പ്രസനിദതീകേരനിചവരുന.  കൂടഭാലത  സ്ത്രതീകേളക്കഭായനി  'സ്ത്രതീയുലാം  നനിയമവലാം'
എന്ന പുസ്തകേവലാം പ്രസനിദതീകേരനിചവരുന. 

ഹയര് ലസക്കണറനി  വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായനി  സലാംസഭാന തലത്തനില്  നനിയമ
പഭാഠലത്ത ആസദമഭാക്കനി കേസനിസച്ച് മല്സരലാം ലകേല്സ നടത്തനിവരുന.

നനിയമ കബഭാധനലാം മഭാധവമങ്ങളനിലൂലട

ആകേഭാശവഭാണനി  ലകേഭാചനി  എഫച്ച്.  എലാം.  കറഡനികയഭായനിലൂലട  ഭരണഘടനഭാ
മൂലവങ്ങലളക്കുറനിചള്ള 'നതീതനിപൂര്വലാം' എന്ന പരനിപഭാടനി ദനിവകസന നടത്തനിവരുന.

ദൂരദര്ശന  കകേന്ദ്രലാം  തനിരുവനന്തപുരവമഭായനി  സഹകേരനിചലകേഭാണച്ച്
'സഭാമൂഹവപഭാഠലാം'  എന്ന പരനിപഭാടനിയനിലൂലട മഭാസത്തനില് ഒരനിക്കല് ലപഭാതുജെനങ്ങളുലട
സലാംശയങ്ങളക്കച്ച് മറുപടനി നല്കുന.
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ആകേഭാശവഭാണനിയനിലൂലട  ആഴ്ചയനില് ഒരു തവണ  '  ഹകലഭാ  ആകേഭാശവഭാണനി  '
എന്ന  പരനിപഭാടനിയനിലൂലട  നനിയമ  പ്രശ്നങ്ങളക്കച്ച്  മറുപടനി  നല്കുന്ന  പരനിപഭാടനി
നടനവരുന. 

(ബനി)  കകേഭാടതനിയനില്  നനിലനനില്ക്കുന്നതുലാം  കകേഭാടതനിയനില്  വരഭാത്തതുമഭായ,
നനിയമപരമഭായനി  ഒത്തുതതീര്പഭാക്കഭാവന്ന  എലഭാ  തര്ക്കങ്ങളുലാം  അദഭാലത്തനിലൂലട
ഒത്തുതതീര്പഭാക്കുകേ,  കകേഭാടതനികേളനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  നനിയമപരമഭായനി
ഒത്തുതതീര്പഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുന്ന  കകേസ്സുകേളനില്  മതീഡനികയറര്മഭാരുലട
സഹഭായകത്തഭാലട കേക്ഷനികേള തമ്മേനില് കകേസ്സുകേള ഒത്തുതതീര്പഭാക്കുവഭാന കവണ ശമലാം
നടത്തുകേ,  സമൂഹത്തനിലല  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച്  പ്രകതവകേനിചച്ച്
പഭാര്ശസവല്ക്കരനിക്കലപട വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച് നനിയമ അവകബഭാധലാം നല്കുകേ,  കദശതീയ
നനിയമ  കസവന  അകതഭാറനിറനി  (NALSA)  സമൂഹത്തനിലല  പഭാര്ശസവല്ക്ക
രനിക്കലപടവര്ക്കച്ച്  നനിയമ  സഹഭായത്തനിനുകവണനി  രൂപകേല്പന  ലചേയ്ത  വനിവനിധ
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുകേ,  അര്ഹരഭായ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച്  കകേഭാടതനികേളനില്  കകേസ്സുച്ച്
നടത്തുന്നതനിനഭായനി  സഇൗജെനവമഭായനി  അഭനിഭഭാഷകേരുലട  കസവനലാം  ലഭവമഭാക്കുകേ
തുടങ്ങനിയവയഭാണച്ച്. 

(സനി) 1. സ്ത്രതീകേള

2. കുടനികേള

3. പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവര്ഗത്തനില്ലപടവര്

4. പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനികനഭാ, വലാംശതീയ അതനിക്രമത്തനികനഭാ 
     ഇരയഭായവര്

5. വവവസഭായ ലതഭാഴനിലഭാളനികേള

6. കേസഡനിയനില് എടുക്കലപടവര്

7. വനികേലഭാലാംഗര്

8.  നനിര്ബന്ധനിതകവലയച്ച്  വനികധയമഭാക്കലപടവര്,  എന്നനിവര്ക്കച്ച്  
    വരുമഭാന പരനിധനി ഇലഭാലതയുലാം.

9. മറ്റുള്ളവര്ക്കച്ച് 1,00,000 രൂപ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാന പരനിധനിക്കച്ച് 
വനികധയമഭായുലാം സഇൗജെനവ നനിയമ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുലാം.

(ഡനി)  കുറവഭാളനികേളുലട ആശനിതര്ക്കഭായനി കകേരള കസറച്ച്  ലതീഗല് സര്വതീസസച്ച്
അകതഭാറനിറനിയുലട ബഹുമഭാനലപട എക്സൈനികേറ്റ്യൂടതീവച്ച് ലചേയര്മഭാന ജെസനിസച്ച് കതഭാടത്തനില്
ബനി. രഭാധഭാകൃഷ്ണന അവര്കേളുലട നനിര്കദ്ദേശ പ്രകേഭാരലാം ഒരു പദതനി തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം ആ



124 കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 16,2017

പദതനി  8-3-2017 –നച്ച്  കഹകക്കഭാടതനിയനില്  നടന്ന ചേടങ്ങനില് വചച്ച്  നഭാടനിനഭായനി
സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കുറവഭാളനികേളുലട  ആശനിതര്ക്കഭായനി
സഇൗജെനവ  നനിയമ  സഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനുലാം  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  വകേപ്പുകേലള
ഏകകേഭാപനിപനിചലകേഭാണച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേമഭായുലാം  സഭാമൂഹനികേമഭായുലാം  പനികന്നഭാക്കലാം
നനില്ക്കുന്നതുമഭായ ആശനിതര്ക്കച്ച് കേനികടണതഭായ ആനുകൂലവങ്ങള ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
കവണ സഇൗകേരവങ്ങള ലചേയ്തുലകേഭാടുക്കുന. 

ഓഫതീസച്ച് അറനഡന്റെച്ച് തസ്തനികേയനില് ലഡപറ്റ്യൂകടഷന നനിയമനലാം

42 (4053) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജെനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മനുഷവഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷനനില്  ഓഫതീസച്ച്  അറനഡന്റെച്ച്  തസ്തനികേയനില്
ലഡപറ്റ്യൂകടഷന  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ശതീ.  ശനിവപ്രസഭാദച്ച്.  പനി  നല്കേനിയ
അകപക്ഷയനില്  (ഫയല്  നമ്പര്  13949/H3/2015/നനിയമലാം)  അന്തനിമ  ഉത്തരവച്ച്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ വനിഷയത്തനില് ശതീ. ശനിവപ്രസഭാദനിലന്റെ അകപക്ഷയച്ച് കശഷലാം ലഭനിച
എത്ര  അകപക്ഷകേള  പരനിഗണനിക്കുകേയുലാം  ലഡപറ്റ്യൂകടഷന  നനിയമനലാം  നല്കുകേയുലാം
ലചേയ്തനിട്ടുലണനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മനുഷവഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷനനില്  ഓഫതീസച്ച്  അറനഡന്റെച്ച്  തസ്തനികേയനില്
എത്ര ഒഴനിവച്ച് നനിലവനിലലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മനുഷവഭാവകേഭാശ കേമ്മേനിഷനനില് ദനിവസ കവതനത്തനില് എത്ര ഓഫതീസച്ച്
അറനഡനമഭാര്  കജെഭാലനി  ലചേയ്യുനണന്നച്ച്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനില്  എത്ര  കപലര
ലഡപറ്റ്യൂകടഷനനിലൂലട നനിയമനിക്കഭാനുലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  ശതീ.  ശനിവപ്രസഭാദച്ച്.  പനി.-യുലട  6-2-2015  തതീയതനിയഭായുള്ള

അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം ശതീ. അജെനിത്കുമഭാര്. ബനി.-യുലട 27-2-2015 തതീയതനിയഭായുള്ള
അകപക്ഷയുലാം  ശതീ.  അജെനിത്തച്ച്കമഭാന.  എന.  വനി.യുലട  5-2-2016  തതീയതനിയഭായുള്ള
അകപക്ഷയുലാം  13949/എചച്ച്3/2015/നനിയമലാം  എന്ന  നമ്പര്  ഫയലനില്  കകേകേഭാരവലാം
ലചേയ്തനിരുന. പ്രസ്തുത ഫയലനില് 16-3-2016-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് (സഭാധഭാ)നമ്പര്
324/2016/നനിയമലാം  പ്രകേഭാരലാം  കകേഭാകളജെനിയറച്ച്  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിലല  കനറച്ച്
വഭാചച്ച്മഭാനഭായ ശതീ.അജെനിത്തച്ച്കമഭാന എന.വനി.ലയ കകേരള സലാംസഭാന മനുഷവഭാവകേഭാശ
കേമ്മേതീഷനനില്  ഓഫതീസച്ച്  അറനഡന്റെഭായനി  ഒരു  വര്ഷകത്തയച്ച്  അനവത്ര  കസവന
വവവസയനില് നനിയമനിചച്ച് അന്തനിമ ഉത്തരവച്ച് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്. 
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(ബനി)  ഈ  വനിഷയത്തനില്  ശതീ.  ശനിവപ്രസഭാദച്ച്  പനി.യുലട  6-2-2015

തതീയതനിയഭായുള്ള അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം ശതീ.  അജെനിത്കുമഭാര് ബനി.-യുലട  27-2-2015

തതീയതനിയഭായുള്ള  അകപക്ഷയുലാം  ശതീ.  അജെനിത്തച്ച്കമഭാന  എന.  വനി.-യുലട  5-2-2016

തതീയതനിയഭായുള്ള  അകപക്ഷയുലാം  13949/എചച്ച്.  3/2015/നനിയമലാം  എന്ന  നമ്പര്

ഫയലനില്  പരനിഗണനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത  ഫയലനില്  16-3-2016-ലല  സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവച്ച്  (സഭാധഭാ)നമ്പര്  324/2016/നനിയമലാം പ്രകേഭാരലാം കകേഭാകളജെനിയറച്ച്  വനിദവഭാഭവഭാസ

വകുപനിലല  കനറച്ച്  വഭാചച്ച്മഭാനഭായ  ശതീ.അജെനിത്തച്ച്കമഭാന  എന.  വനി.ലയ  കകേരള

സലാംസഭാന  മനുഷവഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷനനില്  ഓഫതീസച്ച്  അറനഡന്റെഭായനി  ഒരു

വര്ഷകത്തയച്ച്  അനവത്ര  കസവന  വവവസയനില്  നനിയമനിചച്ച്  അന്തനിമ  ഉത്തരവച്ച്

പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) കകേരള സലാംസഭാന മനുഷവഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷനനില് ഓഫതീസച്ച് അറനഡന്റെച്ച്

തസ്തനികേയനില് നനിലവനില് ഒഴനിവകേളനില.

(ഡനി)  കകേരള  സലാംസഭാന  മനുഷവഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷനനില്  ദനിവസ

കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്  അഞച്ച്  ഓഫതീസച്ച്  അറനഡനമഭാര്  കജെഭാലനിലചേയ്യുനണച്ച്.

അതനില്  മൂനകപലര  നനിയമ  വകുപനില്നനികന്നഭാ  സകബഭാര്ഡനികനറച്ച്

സര്വതീസനില്നനികന്നഭാ  ഉള്ള  ഓഫതീസച്ച്  അറനഡനമഭാരുലട  വനിഭഭാഗത്തനില്നനിനലാം

അനവത്ര കസവന വവവസ പ്രകേഭാരലാം നനിയമനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.

ആലപ്പുഴ ജെനിലയനില് ബഭാലസഇൗഹൃദ കകേഭാടതനി

43  (4054)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജെഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗവവലാം സഭാമൂഹവനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴ  ജെനിലയനില്  ബഭാലസഇൗഹൃദ  കകേഭാടതനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാടതനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  ഏലതലഭാലാം  ജെനിലകേളനില്  ബഭാലസഇൗഹൃദ  കകേഭാടതനി

പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ആലപ്പുഴ ജെനിലയനിലല അഡതീഷണല് ഡനിസ്ട്രേനിക്ടച്ച് ആന്റെച്ച് ലസഷനസച്ച്

കകേഭാടതനിലയ ചേനില്ഡനസച്ച് കകേഭാര്ടഭായനി ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  31-03-2015-ലല

സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് ജെനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 23/2015/സഭാ.നനി.വ. പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തച്ച്

പ്രവര്ത്തനിചവരുന്ന 14 ജെനിലകേളനികലയുലാം അഡതീഷണല് ഡനിസ്ട്രേനിക്ടച്ച് ആന്റെച്ച് ലസഷനസച്ച്

കകേഭാടതനികേലള ചേനില്ഡനസച്ച് കകേഭാര്ടഭായനി സര്ക്കഭാര് പ്രഖേവഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ജെനിലകേളനിലലാം  ചേനില്ഡനസച്ച്  കകേഭാര്ട്ടുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.

അഭനിഭഭാഷകേരുലട കക്ഷമനനിധനി

44 (4055) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദച്ച്  .    പനി.  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതുതഭായനി  പ്രഭാക്ടതീസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  ജൂനനിയര്  അഭനിഭഭാഷകേര്ക്കച്ച്

അഭനിഭഭാഷകേരുലട  കക്ഷമനനിധനിയനില്  നനിനലാം  പ്രതനിമഭാസലാം  ഒരു  നനിശ്ചനിത

കേഭാലയളവനികലക്കഭായനി  പ്രതനിമഭാസ  അലവനസച്ച്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വരുമഭാനമനിലഭായ്മ  ജൂനനിയര്  അഭനിഭഭാഷകേരുലട  നനിലനനില്പനിലന

ബഭാധനിക്കനലണനള്ളതച്ച്  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  ഈ  വനിഭഭാഗത്തനിനഭായനി  സഭാമ്പത്തനികേ

സഹഭായ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതച്ച്

സലാംബന്ധനിച നയലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  മുപതച്ച്  വയസച്ച്

പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  തഭാലഴ  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനമുള്ളതുമഭായ

എനകറഭാള  ലചേയ്ത  ജൂനനിയര്  അഭനിഭഭാഷകേര്ക്കച്ച്  3  വര്ഷലാം  വലര  കകേരള  അഭനിഭഭാഷകേ

കക്ഷമനനിധനിയനില്നനിനലാം കസകപന്റെച്ച് നല്കുന്നതനിനഭായനി വവവസ ഉളലപടുത്തനി 1980-

ലല കകേരള അഭനിഭഭാഷകേ കക്ഷമനനിധനി ആക്ടനില് കഭദഗതനി വരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  വരുമഭാനമനിലഭായ്മ  ജൂനനിയര്  അഭനിഭഭാഷകേരുലട  നനിലനനില്പനിലന

ബഭാധനിക്കരുലതന്ന  വനിലയനിരുത്തലനിലന  തുടര്ന്നഭാണച്ച്  കമല്പ്രകേഭാരലാം  നനിയമലാം  കഭദഗതനി

ലചേയ്തച്ച് ജൂനനിയര് അഭനിഭഭാഷകേര്ക്കച്ച് കസകപന്റെച്ച് അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചതച്ച്. 



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 127

ഒ. മഭാധവലന്റെ ഓര്മ്മേയഭായനി നഭാടകേ മറ്റ്യൂസനിയലാം

45 (4056) ശതീ  .   കജെഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലന്റെ  സഭാമൂഹവ-രഭാഷതീയ  രലാംഗങ്ങളനില്  മഭാറങ്ങളക്കച്ച്  ശക്തനി
പകേര്ന്നച്ച് നഭാടകേകവദനിയനില് ശക്തമഭായ സലാംഭഭാവനകേള നല്കേനിയ അന്തരനിച പ്രമുഖേ
നടന  ഒ.  മഭാധവലന്റെ  സരണ  നനിലനനിര്ത്തുവഭാന  എന്തു  നടപടനിയഭാണച്ച്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി)  ഒ.  മഭാധവലന്റെ  ഓര്മ്മേകേള  നനിലനനിര്ത്തഭാന  കേഴനിയുന്ന  ഒരു  നഭാടകേ
മറ്റ്യൂസനിയലാം അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ ജെന്മേനഭാടനില് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അന്തരനിച  പ്രമുഖേ  നഭാടകേഭാചേഭാരവന  ഒ.  മഭാധവലന്റെ  സരണ
നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനച്ച്  കകേരള  സലാംഗതീത  നഭാടകേ  അക്കഭാദമനി  കേവഭാമ്പസനില്
അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ നഭാമകധയത്തനില് ഒരു ഓപണ് എയര് തനികയറര് ഉണച്ച്.

(ബനി)  ഒ.  മഭാധവനച്ച്  ജെന്മേനഭാടനില്  ഒരു സഭാരകേ  മറ്റ്യൂസനിയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ആവശവമഭായ ഭൂമനി ലഭവമഭാക്കനി പഭാന, എസനികമറച്ച് സഹനിതലാം ബന്ധലപട സഭാലാംസഭാരനികേ
സലാംഘടനകേള സര്ക്കഭാരനില് സമതീപനിചഭാല് ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

മഭാതൃഭഭാഷ സലാംസഭാരനിക്കുന്നതനിനച്ച് വനിലക്കച്ച്

46 (4057) ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണനി  :

ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന  :

ശതീ  .   കജെഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച്  :

ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്  പടനികേജെഭാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം

സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  നനിരവധനി  അണ്  എയ്ഡഡച്ച്  സസകേഭാരവ  സ്കൂളുകേളനിലലാം

കനഴറനി  സ്കൂളുകേളനില് കപഭാലലാം  മഭാതൃഭഭാഷ സലാംസഭാരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  വനിലക്കുളളതുലാം  അതച്ച്

ലലാംഘനിക്കുന്നവലര പ്രഭാകൃത രതീതനിയനില് ശനിക്ഷനിക്കുന്നതുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  രക്ഷനിതഭാക്കളുലട അഭതീഷ്ടപ്രകേഭാരലാം ഉണഭായനിരനിക്കുന്ന ഇഇൗ സഭാലാംസഭാരനികേ

അപചേയലാം തടയഭാനഭായനി എലന്തങനിലലാം പദതനിയുകണഭാ;
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(സനി)  രക്ഷനിതഭാക്കളുലടയുലാം  സമൂഹത്തനിലനറ  ആലകേയുലാം  വനികേല ധഭാരണയുലട
ഫലമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  കപഭാലലാം  അദവയനലാം  ഇലാംഗതീഷച്ച്
മഭാധവമത്തനിലഭാക്കഭാന  നനിര്ബന്ധനിതമഭായ  സഭാഹചേരവത്തനില്  ഇഇൗ  ലതറഭായ  ധഭാരണ
തനിരുത്തഭാനഭായനി  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപച്ച്  ഏതച്ച്  തരത്തനില്  ഇടലപടഭാനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്. 

(ബനി)  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപ്പുമഭായനി  ആകലഭാചേനിചച്ച്  ഉചേനിതമഭായ
തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂളുകേള  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിലന്റെ  കനരനിട്ടുള്ള
നനിയനണത്തനില് ആയതനിനഭാല് സഭാലാംസഭാരനികേകേഭാരവ വകുപനിനച്ച് ഈ വനിഷയത്തനില്
ഫലപ്രദമഭായനി  ഇടലപടഭാന  സഭാധനിക്കുന്നതല.  എന്നഭാല്  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപച്ച്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയഭാലണങനില് മലയഭാള  ഭഭാഷഭാ  പഠനത്തനിനച്ച്  ആവശവമഭായ സലാംയുക്ത
നടപടനികേള സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപച്ച് ഏലറടുക്കഭാന തയഭാറഭാവന്നതഭാണച്ച്. 

നകവഭാതഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയങ്ങള

47(4058) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   അനൂപച്ച് കജെക്കബച്ച്  :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജെഭാസഫച്ച്  :

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലഭാ  ജെനിലകേളനിലലാം  കകേരള  നകവഭാതഭാന  സഭാലാംസഭാരനികേ  സമുചയങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി അനുസരനിചച്ച് ഇതനിനകേലാം എത്ര കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിചലവന്നച്ച്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രകതവകേ  നനികക്ഷപപദതനിയനില്  നനിനലാം  ഇതനിനഭായനി  എന്തച്ച്  തുകേ
അനുവദനിച എന്നച്ച് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഈ പദതനിക്കഭായനി  ഏലതഭാലക്ക ജെനിലകേളനില് സലലാം ഏലറടുകക്കണനി
വരുലാം; അതനിനുളള നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  എലഭാ ജെനിലകേളനിലലാം  40  കകേഭാടനി വതീതലാം ലചേലവനില് കകേരള നകവഭാതഭാന
സഭാലാംസഭാരനികേ  സമുചയങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനഭായനി  4-5 ഏക്കര്  സലലാം  ലഭവമഭാകക്കണതുണച്ച്.  2016-17
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സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  പുതുക്കനിയ  ബജെറനില്  പ്രഖേവഭാപനിചനിട്ടുള്ള  പ്രകേഭാരലാം
കകേരളത്തനില്  14  ജെനിലകേളനിലലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം  Kerala
Infrastructure Investment Fund Board (KIIFB) -ലന്റെ പ്രകതവകേ ധനസഹഭായലാം
മുകഖേന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  എലഭാ  ജെനിലകേളനിലലയുലാം
കപ്രഭാജെക്ടുകേളുലട  Special  Purpose Vehicle  (SPV)  ആയനി കകേരള കസറച്ച്  ഫനിലനിലാം
ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന  (KSFDC)  ലന  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
ആയതനിലന്റെ  Request  for  Proposal  (RfP)  KIIFB  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  Kerala
Infrastructure Investment Fund Board (KIIFB) മുകഖേന നടപനിലഭാക്കുന്ന പ്രസ്തുത
പദതനിക്കച്ച്  Detailed  Project  Report  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  ഏജെനസനികേലള
ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്ന ലടണര് നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന. 

(ബനി)  എലഭാ ജെനിലകേളനിലലാം  കകേരള നകവഭാതഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബജെറനില്  പ്രഖേവഭാപനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  കകേരളത്തനില്
14  ജെനിലകേളനിലലാം  40  കകേഭാടനി വതീതലാം ചേനിലവച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയ
നനിര്മ്മേഭാണലാം  കേനിഫ്ബനിയുലട  പ്രകതവകേ  ധനസഹഭായലാം  മുകഖേന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. 

(സനി)  എലഭാ ജെനിലഭാകകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം  4-5  ഏക്കര് സലലാം ആവശവമഭായനിവരുലാം.
കേഭാസര് കഗഭാഡച്ച്,  മലപ്പുറലാം,  ഇടുക്കനി,  എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജെനിലകേളനില്  സലലാം
ലഭവമഭാലണന്നച്ച്  ബന്ധലപട  കേളക്ടര്മഭാര്  അറനിയനിചതനിലനത്തുടര്ന്നച്ച്  നനിര്കദ്ദേശനിച
സലലാം സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപച്ച് ഡയറക്ടറുലട കപരനില് ട്രേഭാനസ്ഫര് ലചേയ്തച്ച് നല്കുന്നതനിനച്ച്
ആവശവമഭായ നടപടനികേള ആരലാംഭനിച.  തനിരുവനന്തപുരലാം ജെനിലയനില് കേവടനിയഭാറനിലല
റവനത വകുപനിലന്റെ ഭൂമനി പരനിഗണനിക്കുവഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപദവക്ഷന ശനിപഭാര്ശ
ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്. ലകേഭാലലാം തഭാലൂക്കനില് ടൂറനിസലാം വകുപനിലന്റെ സലലാം പരനിഗണനിക്കണലമന്നച്ച്
സലലാം എലാം.എല്.എ. അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്. എലഭാ ജെനിലകേളനിലലാം സലലാം ലഭവമഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരുന. 

നകവഭാതഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി

48 (4059) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര്   : 
കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര്   : 
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞച്ച്   : 
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് പടനികേജെഭാതനി

പടനികേവര്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നകവഭാതഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി
പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
805/2019



130 കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 16,2017

(ബനി)  നടപ്പുവര്ഷലാം  ഇതനിനഭായനി  എന്തു  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന  എന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  എലന്തഭാലക്ക  പ്രവൃത്തനികേള  ഇകതവലര
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുലണനലാം  എന്നകത്തക്കച്ച്  പദതനി  പൂര്ണ്ണമഭാക്കഭാനഭാവലമനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  കകേരള സലാംസഭാന ചേലചനിത്ര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലനയഭാണച്ച്
പദതനിയുലട  Special  Purpose  Vehicle  ആയനി  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  Detailed
Project  Report  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  ലടണര്  നടപടനി  സസതീകേരനിചവരുന.
ഇതനിനഭായനി  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്,  എറണഭാകുളലാം,  ഇടുക്കനി,  മലപ്പുറലാം,  പഭാലക്കഭാടച്ച്
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  സലലാം  കേലണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  തനിരുവനന്തപുരലാം,  ലകേഭാലലാം
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  റവനത  വകുപനിലന്റെ  സല  ലഭവത  പരനികശഭാധനിചവരുന.
ഇതനിനഭായനി 4-5 ഏക്കര് സലലാം ആവശവമഭാണച്ച്.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബജെറനില്  പ്രഖേവഭാപനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്
പ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനില് 14  ജെനിലകേളനിലലാം  40  കകേഭാടനി വതീതലാം ലചേലവച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന
സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയ നനിര്മ്മേഭാണലാം കേനിഫ്ബനിയുലട പ്രകതവകേ ധനസഹഭായലാം മുകഖേന
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാംതലന്ന
KIIFB അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ബജെറനില് പ്രഖേവഭാപനിചനിട്ടുള്ള പ്രകേഭാരലാം
കകേരളത്തനില്  14  ജെനിലകേളനിലലാം സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം  Kerala
Infrastructure  Investment  Fund  Board  (KIIFB)-ലന്റെ പ്രകതവകേ  ധനസഹഭായലാം
മുകഖേന പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  എലഭാ ജെനിലകേളനിലലയുലാം കപ്രഭാജെക്ടുകേളുലട
Special  Purpose  Vehicle  (SPV)  ആയനി  കകേരള  കസറച്ച്  ഫനിലനിലാം  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്
കകേഭാര്പകറഷന  (KSFDC)-ലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  പദതനിയുലട  Request  for
Proposal  (RFP)  KIIFB  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കച്ച്  Detailed  Project
Report  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  ഏജെനസനികേലള  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്ന  ലടനഡര്  നടപടനി
സസതീകേരനിച  വരുന.  കേഭാസര് കഗഭാഡച്ച്,  മലപ്പുറലാം,  ഇടുക്കനി,  എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടച്ച്
ജെനിലകേളനില് സലലാം ലഭവമഭാലണന്നച്ച് ബന്ധലപട കേളക്ടര്മഭാര് അറനിയനിചതനിലന  തുടര്ന്നച്ച്
നനിര്കദ്ദേശനിച  സലലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപച്ച്  ഡയറക്ടറുലട  കപരനില്  ട്രേഭാനസ്ഫര്  ലചേയ്തച്ച്
നല്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശവമഭായ  അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  നകവഭാതഭാന  നഭായകേരുലട
കപരനിലഭായനിരനിക്കുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  കകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നതച്ച്.  നഭാടകേശഭാല,  സനിനനിമ
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തനികയറര്, സലാംഗതീതശഭാല, ഗവഭാലറനി, പുസ്തകേകേക്കടകേള, ചേര്ചകേളക്കുലാംമറ്റുമുള്ള ലസമനിനഭാര്
ഹഭാളുകേള, ശനില്പനികേളക്കുലാം കേരകേഇൗശല വനിദഗ്ദ്ധര്ക്കുലാം പണനിശഭാലകേള, നഭാടകേ റനികഹഴല്
സഇൗകേരവലാം,  കേലഭാ-സഭാഹനിതവകേഭാരനമഭാര്ക്കച്ച്  ഹ്രസസകേഭാല  തഭാമസസഇൗകേരവലാം
എന്നനിവലയഭാലക്ക  അടങ്ങുന്നതഭാണച്ച്  ഈ  സഭാലാംസഭാരനികേ  സമുചയങ്ങള.  ശരഭാശരനി  40
കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവച്ച്  വരുന്ന  ഓകരഭാ  സഭാലാംസഭാരനികേ  കകേന്ദ്രങ്ങളുലടയുലാം  സല
സഇൗകേരവത്തനിനനുസരനിചഭാണച്ച് അവയുലട രൂപകേല്പന നടത്തുന്നതച്ച്. 

ഊരഭാകചര ഗുരുക്കനമഭാര് സഭാരകേലാം

49 (4060) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലകശ്ശേരനി  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനില്  സനിതനി  ലചേയ്യുന്ന  ഊരഭാകചരനി
ഗുരുക്കനമഭാര് സഭാരകേലാം സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപച്ച് ഏലറടുക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  വകുപച്ച്  എലന്തങനിലലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  തലകശ്ശേരനി നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനില് സനിതനി ലചേയ്യുന്ന ഊരഭാകചരനി
ഗുരുക്കനമഭാര്  സഭാരകേലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപച്ച്  ഏലറടുക്കുന്നതച്ച്  നനിലവനില്
പരനിഗണനയനിലനില. 

തനികയറര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് സലലാം

50 (4061) ശതീ  .    ജെനി  .    എസച്ച്  .    ജെയലഭാല് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനികയറര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള
ലഭവമഭാക്കുന്ന  സലങ്ങളനില്,  തനികയറര്  സമുചയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഡനി.സനി.-യുലട  പദതനി  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ചേഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിലല ആദനിചനല്ലൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്
തനികയറര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  സലലാം നല്കേഭാലമന്നച്ച് ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഡനി.സനി.-  ലയ
അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;  ആയതു സലാംബന്ധനിചച്ച് ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഡനി.സനി.  കകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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 ഉത്തരലാം

(എ) 2017-18  ബജെറനില് ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഡനി.സനി.-യുലട  കേതീഴനില് തനികയറര്
ശലാംഖേല  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം  100  കകേഭാടനി  രൂപ
നനികക്ഷപനിക്കുലമന്നച്ച്  പ്രഖേവഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  തനികയറര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  50
ലസന്റെനില്  കുറയഭാത്ത  സലലാം  ലഭവമഭാക്കുന്ന  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
പരനിധനിയനില് തനികയറര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ സഭാദവത വനിലയനിരുത്തനിയതനിനുകശഷലാം
തനികയറര് സമുചയലാം വവവസകേളക്കച്ച് വനികധയമഭായനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി
ലകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഡനി.സനി.-യുലട പരനിഗണനയനിലണച്ച്. 

(ബനി) ചേഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനിലല ആദനിചനല്ലൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്
തനികയറര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് സലലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള സന്നദത അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.
പ്രസ്തുത  സലത്തച്ച്  തനികയറര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  സഭാദവത  പരനികശഭാധനിചച്ച്
വനിലയനിരുത്തനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  തുടര്  നടപടനികേള  കകേലക്കഭാളവഭാന
കേഴനിയുകേയുള. 

മലയഭാറ്റൂര് രഭാമകൃഷ്ണനച്ച് ജെന്മേനഭാടനില് സഭാരകേലാം

 51 (4062) ശതീ  .   കജെഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലയഭാളത്തനിലന്റെ  പ്രനിയലപട  എഴുത്തുകേഭാരനുലാം  കകേരളത്തനിലല  ഉന്നത

ഉകദവഭാഗസനുമഭായനിരുന്ന മലയഭാറ്റൂര്  രഭാമകൃഷ്ണലന്റെ ഓര്മ്മേകേള നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനച്ച്

എലന്തങനിലലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ ജെന്മേനഭാടനില് സഭാരകേലാം എന്ന നനിലയനില് എലന്തങനിലലാം

സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) മലയഭാറ്റൂരനിലന്റെ കപരനില് മലയഭാള സര്വകേലഭാശഭാലയനില് പ്രകതവകേ ലചേയര്

ആരലാംഭനിക്കുവഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപച്ച് മുനകേലയടുക്കുകമഭാ?

        ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  മലയഭാറ്റൂര് രഭാമകൃഷ്ണലന്റെ സരണ നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനച്ച്  സഭാരകേലാം

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  മലയഭാറ്റൂര്  രഭാമകൃഷ്ണലന്റെ  കപരനില്  മലയഭാള  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്

പ്രകതവകേ ലചേയര് ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള പരനിഗണനയനിലനില. 
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52  (4063)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജെച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ
സമുചയങ്ങള എലഭാ ജെനിലകേളനിലലാം സഭാപനിക്കുലാം എന്ന പ്രഖേവഭാപനത്തനിലന്റെ നനിലവനിലല
സനിതനി എന്തഭാണച്ച്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയങ്ങലള സലാംബന്ധനിചള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ഈ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എന്നകത്തയച്ച് ഈ പ്രവര്ത്തനലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നഭാണച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നലതന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

                  

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബജെറനില്  പ്രഖേവഭാപനിചനിട്ടുള്ള
പ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനില് 14  ജെനിലകേളനിലലാം സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം
Kerala  Infrastructure  Investment  Fund  Board  (KIIFB)-ലന്റെ  പ്രകതവകേ
ധനസഹഭായലാം  മുകഖേന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  എലഭാ
ജെനിലകേളനിലലയുലാം കപ്രഭാജെക്ടുകേളുലട  Special Purpose Vehicle (SPV)  ആയനി കകേരള
കസറച്ച്  ഫനിലനിലാം  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന  (KSFDC)-ലന
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിലന്റെ   Request  for  Proposal  (RFP)  KIIFB
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  Kerala  Infrastructure  Investment  Fund  Board  (KIIFB)
മുകഖേന  നടപനിലഭാക്കുന്ന   പ്രസ്തുത  പദതനിക്കച്ച്  Detailed  Project  Report
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  ഏജെനസനികേലള  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്ന  ലടനഡര്  നടപടനി
സസതീകേരനിച  വരുന.  കേഭാസര് കഗഭാഡച്ച്,  മലപ്പുറലാം,  ഇടുക്കനി,  എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടച്ച്
ജെനിലകേളനില്  സലലാം  ലഭവമഭാലണന്നച്ച്  ബന്ധലപട  കേളക്ടര്മഭാര്  അറനിയനിചതനിലന
തുടര്ന്നച്ച് നനിര്കദ്ദേശനിച സലലാം സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപച്ച് ഡയറക്ടറുലട കപരനില് ട്രേഭാനസ്ഫര്
ലചേയ്തച്ച്  നല്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശവമഭായ  അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  തനിരുവനന്തപുരലാം
ജെനിലയനില് കേവടനിയഭാറനിലല റവനത വകുപനിലന്റെ ഭൂമനി പരനിഗണനിക്കുവഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ
വകുപദവക്ഷന  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ലകേഭാലലാം  തഭാലൂക്കനില്  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെ
സലലാം  പരനിഗണനിക്കണലമന്നച്ച്  സലലാം  എലാം.എല്.എ.  അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആയതച്ച്
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ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചവരുന.  നകവഭാതഭാന  നഭായകേരുലട
കപരനിലഭായനിരനിക്കുലാം സഭാലാംസഭാരനികേ കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതച്ച്. നഭാടകേശഭാല, സനിനനിമ
തനികയറര്,  സലാംഗതീതശഭാല,  ഗവഭാലറനി,  പുസ്തകേ  കേടകേള,  ചേര്ചകേളക്കുലാം  മറ്റുമുള്ള
ലസമനിനഭാര് ഹഭാളുകേള,  ശനില്പനികേളക്കുലാം കേരകേഇൗശല വനിദഗ്ദ്ധര്ക്കുലാം പണനിശഭാലകേള,
നഭാടകേ  റനികഹഴല്  സഇൗകേരവലാം,  കേലഭാ-സഭാഹനിതവകേഭാരനമഭാര്ക്കച്ച്  ഹ്രസസകേഭാല
തഭാമസസഇൗകേരവലാം  എന്നനിവലയഭാലക്ക  അടങ്ങുന്നതഭാണച്ച്  ഈ  സഭാലാംസഭാരനികേ
സമുചയങ്ങള.  ശരഭാശരനി  40  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവച്ച്  വരുന്ന ഓകരഭാ  സഭാലാംസഭാരനികേ
കകേന്ദ്രങ്ങളുലടയുലാം  സല  സഇൗകേരവത്തനിനനുസരനിചഭാണച്ച്  അവയുലട  രൂപകേല്പന
നടത്തുന്നതച്ച്. 

(സനി) സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  വനിവനിധ  ജെനിലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  അനുകയഭാജെവമഭായ  സലലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  സതസര  നടപടനി  സസതീകേരനിച  വരനികേയഭാണച്ച്.  ആയതച്ച്
ലഭവമഭായഭാല്  മഭാത്രകമ  ഈ  ബൃഹതച്ച്  പദതനിയുലട  പൂര്ത്തതീകേരണലത്തപറനി
സഷ്ടമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള. 

മങട മണ്ഡലത്തനില് ഇനസനിററ്റ്യൂടച്ച് ഓഫച്ച് പഭാര്ലലമന്റെറനി അഫകയഴച്ച്
നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

53 (4064) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദച്ച്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്  പടനികേജെഭാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മകതതര  ജെനഭാധനിപതവലാം  എന്ന  വനിഷയത്തനില്  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് മങട നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില് നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  യൂത്തച്ച്  പഭാര്ലലമന്റെച്ച്  മത്സരലാം,  പഭാര്ലലമന്റെറനി  കബച്ച്,  ഹറ്റ്യൂമന  കററച്ച്സച്ച്
എഡതകക്കഷന  കബച്ച്  എന്നനിവയുലട  രൂപതീകേരണവമഭായനി  മങട  മണ്ഡലത്തനില്
ഇനസനിററ്റ്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്  പഭാര്ലലമന്റെറനി  അഫകയഴച്ച്  നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?  

 ഉത്തരലാം

(എ) മങട മണ്ഡലത്തനില്ലപട മക്കരപറമ്പച്ച് ഗവ. ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളനിലന
മകതതര ജെനഭാധനിപതവലാം എന്ന വനിഷയത്തനില് ലസമനിനഭാര് സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ലതരലഞ്ഞടുത്തനിരുനലവങനിലലാം ടനി സ്കൂളനില് ലസമനിനഭാര് ഇതുവലരയുലാം നടത്തനിയനിടനില. 

(ബനി)  മക്കരപറമ്പച്ച്  ഗവ.  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂള,  പഭാങ്ങച്ച്  ഗവ.  ഹയര്
ലസക്കണറനി  സ്കൂള,  കേടുങ്ങപുരലാം  ജെനി.എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.,  മങട  പള്ളനിപ്പുറലാം
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ജെനി.എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്., ലചേറനിയലാം ജെനി.എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്. മങട ജെനി.എചച്ച്.എസച്ച്. എന്നതീ
സ്കൂളുകേലള യൂത്തച്ച് പഭാര്ലലമന്റെച്ച് കകേഭാമ്പറതീഷന, പഭാര്ലലമന്റെറനി ലനിററസനി കബച്ച്, ഹറ്റ്യൂമന
കററച്ച്സച്ച്  എഡറ്റ്യൂകക്കഷന  കബച്ച്  എന്നനിവയുലട  രൂപതീകേരണത്തനിനഭായനി
ലതരലഞ്ഞടുക്കുകേയുലാം കബച്ച്  രൂപതീകേരണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം ലട്രേയനിനനിലാംഗുലാം നല്കുകേയുലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്  മങട  പള്ളനിപ്പുറലാം  ജെനി.എചച്ച്.എസച്ച്.എസലാം  മങട
ജെനി.എചച്ച്.എസച്ച്.എസലാം പ്രവര്ത്തന റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭവമഭാക്കനിയതനിനഭാല് ടനി സ്കൂളുകേളക്കച്ച്
ഫണച്ച് തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. 

പഭാര്ലലമന്റെറനി സലാംവനിധഭാനലാം

54 (4065) ശതീ  .   കജെഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവ  വകുപച്ച്  മുനകേലയടുത്തച്ച്  കകേരളത്തനില്  എലന്തലഭാലാം
പദതനികേളുലാം പഠന പരനിപഭാടനികേളുലാം നടത്തനിവരുന;

(ബനി)  പഭാര്ലലമന്റെറനി  സലാംവനിധഭാനലത്തക്കുറനിചച്ച്  ജെനങ്ങളനില്  അറനിവച്ച്
പകേരുവഭാന  തുടര്ചയഭായ  പഠന-പരനിശതീലന-പരസവ  പ്രചേഭാരണങ്ങളക്കച്ച്  മുനകകേ
എടുക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇന്തവയനിലല  മനികേച  പഭാര്ലലമകന്റെറനിയനമഭാരുലട  അനുഭവങ്ങളുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  കകേരള  പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവ  വകുപച്ച്  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാന
ലക്ഷവമനിടുന്ന പദതനികേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവ  വകുപനിനു  കേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിചവരുന്ന
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവ  ഇനസനിററ്റ്യൂടച്ച്  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്  /  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂള
വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായനി നനിലവനില് ലസമനിനഭാറുകേള, യൂത്തച്ച് പഭാര്ലലമന്റെച്ച് മത്സരങ്ങള,
പഭാര്ലലമന്റെറനി  ലനിററസനി  കബച്ച്,  ഹറ്റ്യൂമന  കററച്ച്സച്ച്  എഡറ്റ്യൂകക്കഷന  കബച്ച്,
ഉപനവഭാസലാം/കേസനിസച്ച്/പ്രസലാംഗലാം  എന്നനിവയനില്  മത്സരങ്ങള  എന്നനിവ
സലാംഘടനിപനിചവരുന.  കൂടഭാലത  കജെര്ണല്  ഓഫച്ച്  പഭാര്ലലമന്റെറനി  സഡതീസച്ച്
പഭാര്ലലമന്റെറനി  സലാംവനിധഭാനവമഭായനി  ബന്ധലപട  പുസ്തകേങ്ങള  എന്നനിവ
പ്രസനിദതീകേരനിചവരുന.  പഭാര്ലലമന്റെറനി  ജെനഭാധനിപതവലത്തക്കുറനിചള്ള  അവകബഭാധലാം
വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം യുവതലമുറയ്ക്കുലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി സ്കൂള/കകേഭാകളജെച്ച് തലത്തനില്
ലസമനിനഭാറുകേളുലാം  ജെനഭാധനിപതവ  പഭാര്ലലമന്റെറനി  സലാംവനിധഭാനലത്തപറനി  കുടനികേളക്കച്ച്
പരനിശതീലനലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  യൂത്തച്ച്  പഭാര്ലലമന്റെച്ച്  മത്സരങ്ങളുലാം
സലാംഘടനിപനിചവരുന. 

(സനി) തലഭാലലാം പരനിഗണനയനിലനില. 
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ഇനസനിററ്റ്യൂടച്ച് ഓഫച്ച് പഭാര്ലലമന്റെറനി സഡതീസച്ച്

55 (4066) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജെഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഇനസനിററ്റ്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്  പഭാര്ലലമന്റെറനി  സഡതീസനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുനകേഭാലങ്ങളനിലലകപഭാലല  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജെനികേര്ക്കുലാം  അവരുലട
ലസക്രടറനിമഭാര്ക്കുലാം  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുകണഭാ;  എങനില്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സഭാപനലാം  പരനിശതീലന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനില്
കേഭാലതഭാമസലാം  വരുത്തുന്നതനിനഭാല്  മറ്റു  ഏജെനസനികേള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള
ഏലറടുത്തു നടത്തുന്നതഭായ വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  മലറലന്തലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച്  ഇനസനിററ്റ്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്  പഭാര്ലലമന്റെറനി
സഡതീസച്ച് നടത്തുന്നതച്ച്; ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാര്ലലമന്റെറനി  കേഭാരവ  വകുപനിനുകേതീഴനില്  നനിലവനില്  പ്രവര്ത്തനിചവരുന്ന
സഭാപനലാം ഇനസനിററ്റ്യൂടച്ച് ഓഫച്ച് പഭാര്ലലമന്റെറനി അഫകയഴച്ച് ആണച്ച്. പ്രസ്തുത സഭാപനലാം
സലാംസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര്  /  എയ്  ഡഡച്ച്  സ്കൂള വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായനി  നനിലവനില്
ലസമനിനഭാറുകേള,  യൂത്തച്ച്  പഭാര്ലലമന്റെച്ച്  മത്സരങ്ങള,  പഭാര്ലലമന്റെറനി  ലനിററസനി  കബച്ച്,
ഹറ്റ്യൂമന  കററച്ച്സച്ച്  എഡറ്റ്യൂകക്കഷന  കബച്ച്,  ഉപനവഭാസലാം/  കേസനിസച്ച്/പ്രസലാംഗലാം
എന്നനിവയനില് മത്സരങ്ങള എന്നനിവ സലാംഘടനിപനിചവരുന. കൂടഭാലത കജെര്ണല് ഓഫച്ച്
പഭാര്ലലമന്റെറനി  സഡതീസച്ച്,  പഭാര്ലലമന്റെറനി  സലാംവനിധഭാനവമഭായനി  ബന്ധലപട
പുസ്തകേങ്ങള  എന്നനിവയുലാം  പ്രസനിദതീകേരനിചവരുന.  പഭാര്ലലമന്റെറനി
ജെനഭാധനിപതവലത്തക്കുറനിചള്ള  അവകബഭാധലാം  വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം  യുവതലമുറയ്ക്കുലാം
നല്കുന്നതനിനഭായനി  സ്കൂള/കകേഭാകളജെച്ച്  തലത്തനില്  ലസമനിനഭാറുകേളുലാം  ജെനഭാധനിപതവ
പഭാര്ലലമന്റെറനി  സലാംവനിധഭാനലത്തപറനി  കുടനികേളക്കച്ച്  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
യൂത്തച്ച് പഭാര്ലലമന്റെച്ച് മത്സരങ്ങളുലാം സലാംഘടനിപനിചവരുന. 

(ബനി)  പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവ  ഇനസനിററ്റ്യൂടച്ച്  ഇകപഭാള  നനിയമസഭഭാ
സഭാമഭാജെനികേര്ക്കുലാം  അവരുലട  ലസക്രടറനിമഭാര്ക്കുലാം  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കഭാറനില. 

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.
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(ഡനി)  കകേരളത്തനില്  140  നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലങ്ങളനിലമുള്ള ഓകരഭാ സ്കൂളുകേളനില്
'മകതതര  ജെനഭാധനിപതവലാം'  എന്ന  വനിഷയലത്ത  ആസദമഭാക്കനി  ലസമനിനഭാറുകേള
സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  138  സ്കൂളുകേളനില്  യൂത്തച്ച്
പഭാര്ലലമന്റെച്ച്  മത്സരലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം  182  സ്കൂളുകേളനില്  ഹറ്റ്യൂമന  കററച്ച്സച്ച്
എഡറ്റ്യൂകക്കഷന  കബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  232  സ്കൂളുകേളനില്  പഭാര്ലലമന്റെറനി
ലനിററസനി  കബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവ  ഇനസനിററ്റ്യൂടനില്
നനിനലാം  സ്കൂളുകേളക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  ഇവയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  നടന
വരനികേയുമഭാണച്ച്.  വനിവനിധ  ജെനിലകേളനിലല  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച്  കകേഭാകളജുകേളനില്
'മകതതര  ജെനഭാധനിപതവലാം'  എന്ന  വനിഷയത്തനിലള്ള  ലസമനിനഭാറുകേള  നടനവരുന.
അകതഭാലടഭാപലാം യൂത്തച്ച് പഭാര്ലലമന്റെച്ച് സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം മനുഷവഭാവകേഭാശ പരനിശതീലന
കബ്ബുകേളുലാം  പഭാര്ലലമന്റെറനി  ലനിററസനി  കബ്ബുകേളുലാം  കകേഭാകളജുതലത്തനിലലാം
പ്രവര്ത്തനിചവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന. 

ഇനസനിററ്റ്യൂടച്ച് ഓഫച്ച്  പഭാര്ലലമന്റെറനി അഫകയഴനിലന്റെ വനിവനിധ സലാംരലാംഭങ്ങള

56 (4067) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇനസനിററ്റ്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്  പഭാര്ലലമന്റെറനി  അഫകയഴച്ച്  വനിവനിധ  സ്കൂളുകേളനില്
ലസമനിനഭാര്  ,  യൂത്തച്ച് പഭാര്ലലമന്റെച്ച് മത്സരലാം,  ഹറ്റ്യൂമന കററച്ച്സച്ച് എഡതകക്കഷന കബച്ച്
രൂപതീകേരണലാം  എന്നനിവ  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഓകരഭാ  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിലലാം
സ്കൂളുകേലള  ലതര ലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്  ഇതനിലന്റെ  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഏതച്ച്
ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;

(ബനി)  ഈ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ഏലതഭാലക്ക  തതീയതനികേളനില്  സലാംഘടനിപനിക്കു
ന്നതനിനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  ഈ അദവയനവര്ഷലാം തലന്ന ഇതച്ച് സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന കേഴനിയുലമന്നച്ച്
കേരുതുനകണഭാ;  ഇലലങനില്  ഇതനിനുള്ള  നടപടനികേള  തസരനിതലപടുത്തുന്നതനിനുലാം
ഈഅദവയന  വര്ഷലാം  തലന്ന  ഇവ  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കകേരളത്തനിലല  140  നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലങ്ങളനില്നനിനലാം ഓകരഭാ
സ്കൂളുകേള ലതരലഞ്ഞടുത്തച്ച് അവനിലട പഭാര്ലലമന്റെറനി ജെനഭാധനിപതവലാം എന്ന വനിഷയലത്ത
ആസദമഭാക്കനി  ലസമനിനഭാറുകേള  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  സ്കൂളുകേളക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിരുന.  36  സ്കൂളുകേള  ടനി  ലസമനിനഭാര്  നടത്തനി  ഇനസനിററ്റ്യൂടച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
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നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. കൂടഭാലത യൂത്തച്ച് പഭാര്ലലമന്റെച്ച് മത്സരലാം, പഭാര്ലലമന്റെറനി ലനിററസനി കബച്ച്,
ഹറ്റ്യൂമന  കററച്ച്സച്ച്  എഡറ്റ്യൂകക്കഷന  കബച്ച്  എന്നനിവ  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിരുന.  അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് യൂത്തച്ച് പഭാര്ലലമന്റെച്ച്  മത്സരലാം  62
സ്കൂളുകേളനിലലാം  പഭാര്ലലമന്റെറനി  ലനിററസനി  കബച്ച്  25  സ്കൂളുകേളനിലലാം  ഹറ്റ്യൂമന  കററച്ച്സച്ച്
എഡറ്റ്യൂകക്കഷന കബച്ച് 13 സ്കൂളുകേളനിലലാം സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്. 

(സനി)  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസലാം  ഈ  അദവയന  വര്ഷലാം  അവസഭാനനിക്കുന്നതനിനഭാല് 
ഇതുവലരയുലാം  സലാംഘടനിപനിചനിടനിലഭാത്ത  സ്കൂളുകേളനില്  ഈ  വര്ഷത്തനില്  നടത്തുവഭാന
സഭാധനിക്കുകേയനില. 

ഫനിലനിലാം ലഫസനിവലനിനച്ച് സനിരലാം കവദനി

57 (4068) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന  :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെച്ച്  :
ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന  :
ശതീ  .       വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഫനിലനിലാം  ലഫസനിവലനിനച്ച്  സനിരലാം  കവദനി
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;

(ബനി)  അതനിനഭായനി സലലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില് എവനിലടയഭാണച്ച്
സലലാം കേലണത്തനിയലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  തനിരുവലലാം  ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി  സ്റ്റുഡനികയഭാ  കകേഭാമ്പഇൗണനില്നനിനലാം
കകേരള  സലാംസഭാന  ചേലചനിത്ര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ഉടമസതയനിലള്ള
ഏകേകദശലാം  15  ഏക്കര്  സലലാം  ചേലചനികത്രഭാത്സവത്തനിനച്ച്  സനിരലാം  കവദനി
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കകേമഭാറുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിചവരുന.  2016-17-ലല
പുതുക്കനിയ  ബജെറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  50  കകേഭാടനി  രൂപ
പ്രഖേവഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  തനികയററുകേള,  കേണ്ലവനഷന ലസന്റെര്,  ഓഫതീസച്ച്,  ലസമനിനഭാര്
ഹഭാള,  മതീഡനിയ റൂലാം,  ഗസച്ച്  ഹഇൗസച്ച്  എന്നനിവ ഉളലപടുന്ന വനിവനികധഭാകദ്ദേശവ ഫനിലനിലാം
ലഫസനിവല് കകേഭാലാംപക്സൈച്ച് ആണച്ച് വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന്നതച്ച്. ഇതനിലന്റെ വനിശദമഭായ പദതനി
റനികപഭാര്ടച്ച്  (ഡനി.പനി.ആര്.)  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള വനിദഗ്ദ്ധലര ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനു
കവണനിയുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  (ആര്.എഫച്ച്.പനി.)  കേനിഫ്ബനിക്കച്ച്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്ന  വനിദഗ്ദ്ധ  ഏജെനസനി  ഡനി.പനി.ആര്.
തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഇതനിനുള്ള ഏജെനസനിലയ ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിചവരുന. 
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സനിനനിമഭാ വവവസഭായ രലാംഗത്തച്ച് അടനിക്കടനി ഉണഭാകുന്ന തര്ക്കങ്ങള

 58 (4069)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
പടനികേജെഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  സനിനനിമഭാ  വവവസഭായ  രലാംഗത്തച്ച്  അടനിക്കടനി  ഉണഭാകുന്ന
തര്ക്കങ്ങള കേഭാരണലാം ഈ രലാംഗത്തച്ച് പലകപഭാഴുലാം പ്രതനിസന്ധനികേള ഉണഭാകുനലണന്ന
കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം തര്ക്കങ്ങള മലയഭാള സനിനനിമയുലട വളര്ചലയ കദഭാഷകേരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന്നതഭാലണന്ന കേഭാരവലാം ഗഇൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;

(സനി)  ഈ രലാംഗത്തുണഭാകുന്ന തര്ക്കങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാരനിനച്ച്
പലകപഭാഴുലാം കേഴനിയഭാത്തതച്ച് എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

             ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  സനിനനിമഭാ  രലാംഗത്തച്ച്  ചേനില  തനികയറര്  ഉടമകേള  റനിലതീസനിലാംഗച്ച്
സലാംബന്ധനിചച്ച്  തര്ക്കമുണഭായതച്ച്  ശദയനില്  വന്നനിരുന.  ഇത്തരലാം  തര്ക്കങ്ങള
മലയഭാള സനിനനിമയുലട വളര്ചയച്ച് ഗുണകേരമല.

(സനി)  നനിലവനില് സനിനനിമഭാ കമഖേലയനില് സര്ക്കഭാരനിനുള്ള പങച്ച് പരനിമനിതമഭാണച്ച്.
സലാംഘടനകേളുലട  നനിയനണത്തനിലഭാണച്ച്  സനിനനിമഭാ  കമഖേല.  ഈ
സനിതനിവനികശഷത്തനിനച്ച് മഭാറലാം വരുത്തുന്നതനിനുലാം സനിനനിമഭാ കമഖേലയുമഭായനി ബന്ധലപട
എലഭാ വനിഷയങ്ങളനിലലാം  ഒരു സമഗ പരനിഷ്കഭാരലാം  വരുത്തുന്നതനിനുമഭായുലാം  ശതീ.  അടൂര്
കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണന കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടനിലല പ്രധഭാന ശനിപഭാര്ശയഭായ സനിനനിമ റഗുകലററനി
അകതഭാറനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനഭായുള്ള
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരനികേയഭാണച്ച്.

വന മറ്റ്യൂസനിയലാം സഭാപനിക്കഭാന നടപടനി

59 (4070)  ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം  :
   ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന  :
 ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജെകഗഭാപഭാലന  :

  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി എലന്തലഭാലാം ശഭാസ്ത്രതീയ മഭാര്ഗങ്ങളഭാണച്ച്
സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വന  മറ്റ്യൂസനിയലാം  സഭാപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  വനവമൃഗങ്ങൾക്കച്ച്  ഭക്ഷണവലാം  ജെലവലാം  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതനിനഭായനി
ഫലവൃക്ഷങ്ങള  നട്ടുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേഭാടനിനുള്ളനിലല  നതീര്ത്തടങ്ങള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മൃഗകവടക്കഭാകരകയുലാം  മരലാംലവട്ടുകേഭാലരയുലാം  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവര്ലക്കതനിലര  കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

  ഉത്തരലാം

(എ)  വനങ്ങളുലടയുലാം വനവമൃഗങ്ങളുലടയുലാം സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി വനലാം വകുപച്ച്
ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി തഭാലഴപറയുന്ന കേഭാരവങ്ങള ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

1. വനകമഖേലയനിലല  ആശയവനിനനിമയലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി
വയര്ലലസച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം ലമചലപടുത്തുകേ.

2. വനത്തനിലന്റെ അതനിര്ത്തനി നനിര്ണ്ണയനിചച്ച് ഓകരഭാ റനിസര്കവ /ലവസഡച്ച് ബനിറ്റുലാം
സനിരലാം ജെണ നനിര്മ്മേനിചച്ച് സലാംരക്ഷനിക്കുകേ.

3. വനകമഖേലയനില് ജെലലഭവത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനികലയഭായനി വനത്തനിനകേത്തു
തലന്ന  മഴലവള്ളലാം  സലാംഭരനിചനനിര്ത്തഭാനുലാം  അതുവഴനി  വനത്തനിനകേത്തച്ച്
ആര്ദത  നനിലനനിര്ത്തഭാനുലാം  കേഭാട്ടുതതീയുലട  സഭാധവത  കുറയഭാനുലാം  കവണ
നടപടനികേള.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവനിലള്ള  ജെലഭാശയങ്ങള
ആഴലാംകൂട്ടുകേയുലാം  മണ്ണച്ച്  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം  പുതുതഭായനി  ലചേക്കച്ച്  ഡഭാമുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്. ഈ പ്രവൃത്തനി ഇനനിയുലാം തുടരുന്നതഭാണച്ച്.

4. കേഭാട്ടുതതീ  ഏലതങനിലലാം  വനകമഖേലയനില്  ഉണഭാവകേയഭാലണങനില്  ആയതച്ച്
ഉപഗഹത്തനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലട കേലണത്തനി ബന്ധലപട വനലാം വകുപച്ച്
ഉകദവഭാഗസര്ക്കച്ച്  വനിവരലാം  ലഭനിക്കത്തക്ക  വനിധലാം  ലഡറഭാഡൂണ്
ആസഭാനമഭായ കഫഭാറസച്ച് സര്കവ ഓഫച്ച് ഇന്തവ ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ള കഫഭാറസച്ച്
ഫയര് അലലര്ടച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി വരുനണച്ച്. 

5. വനകമഖേലകേളനില്  കേവഭാമറ  ട്രേഭാപ്പുകേള  സഭാപനിചച്ച്  നനിരതീക്ഷണലാം  നടത്തനി
വന-വനവജെതീവനി  സലാംരക്ഷണത്തനിനച്ച്  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള
കകേലക്കഭാള്ളുകേ. 
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(ബനി) ഉണച്ച്. ലകേഭാലലാം സകതണ് സര്ക്കനിളനില്, കുളത്തുപ്പുഴയനില് വനലാം മറ്റ്യൂസനിയലാം
സഭാപനിക്കഭാനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  കകേലകേഭാണവരുന.  ഇതനിലന്റെ  കപ്രഭാജെക്ടച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച് തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

(സനി)  വനവമൃഗങ്ങളക്കച്ച് ഭക്ഷണവലാം ജെലവലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  സലാംസഭാനലത്ത  വനകമഖേലകേളനില്  ഏകേകദശലാം  500-
ഓളലാം ജെലകസഭാതസ്സുകേള നവതീകേരനിക്കുകേയുലാം  477  ലഹക്ടര് സലത്തച്ച് മുള കതകേള
പുതനിയതഭായനി നട്ടുപനിടനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  മൃഗകവടക്കഭാലരയുലാം  മരലാംലവട്ടുകേഭാലരയുലാം  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇത്തരലാം  കുറകൃതവങ്ങള  കൂടുതലഭായനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയ്യുന്ന
മണ്സൂണ്  സതീസണനില്  കൂടുതല്  ആന്റെനികപഭാചനിലാംഗച്ച്  വഭാചര്മഭാരുലട  കസവനലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  വനസലാംരക്ഷണലാം ഊര്ജ്ജനിതമഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.  വനകമഖേലയനില്
കേടന്നച്ച്  ഇത്തരലാം  കുറകൃതവങ്ങള  നടത്തുന്നതനിലനതനിലര  നനിലവനില്  സസതീകേരനിച
വരുന്നതുകപഭാലല  1980-ലല  വനസലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  1972-ലല  വനവജെതീവനി
സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം എന്നനിവ പ്രകേഭാരലാം കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
ഇത്തരലാം പ്രവൃത്തനികേള തടയുന്നതനിനഭായനി വനലാം വകുപനിലല കഫഭാറസച്ച് ഇന്റെലനിജെനസച്ച്
ലസല്  രഹസവ  വനിവരകശഖേരണലാം  നടത്തുകേയുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുനണച്ച്. 

ഐ.എഫച്ച്.എസച്ച്.കകേഡര്

60  (4071)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുകസന  തങ്ങള    : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്  വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനലാംവകുപനില്  കജെഭാലനി  കനഭാക്കുന്ന  ഉകദവഭാഗസര്ക്കച്ച്  വനകമഖേലയനില്
കജെഭാലനി  ലചേയണലമന്ന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നനിലവനിലകണഭാ;  വനിശദമഭായ  വനിവരലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലഎ.എഫച്ച്.എസച്ച്. കകേഡറനികലക്കച്ച് പരനിഗണനിക്കുകമ്പഭാള വനകമഖേലയനില്
കുറഞ്ഞതച്ച്  എത്ര  വര്ഷലത്ത  കസവനലാം  കവണലമന്നഭാണച്ച്  നനിയമലാം
അനുശഭാസനിക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  മനിനനിസതീരനിയല്  സഭാഫുകേള  വനകമഖേലയനില്  കജെഭാലനി
കനഭാക്കനിയനിരനിക്കണലമന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നനിലവനിലകണഭാ;  എങനിൽ  വനിശദ  വനിവരലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  വനലാം  വകുപനിലല  സലാംരക്ഷണ  വനിഭഭാഗലാം  ജെതീവനക്കഭാരുലടയുലാം
ലറയനിഞഭാഫതീസര്  മുതല്  മുകേളനികലഭാടച്ച്  പ്രനിനസനിപല്  ചേതീഫച്ച്  കഫഭാറസച്ച്
കേണ്സര്കവറര്മഭാര്  വലരയുള്ള  ഉകദവഭാഗസരുലടയുലാം  അധനികേഭാരപരനിധനി
വനകമഖേലയഭാണച്ച്.  അതനിനഭാല്  ഈ  ഉകദവഭാഗസര്  വനകമഖേലയനില്  കജെഭാലനി
ലചേയണലാം.

(ബനി)  ഐ.എഫച്ച്.എസച്ച്.  കകേഡറനികലക്കച്ച്  പരനിഗണനിക്കുകമ്പഭാള  സലാംസഭാന
വനലാം  സര്വതീസനില്  വരുന്ന  തസ്തനികേകേളനില്  കുറഞ്ഞതച്ച്  8  വര്ഷലാം  കജെഭാലനി
ലചേയ്തനിരനിക്കണലമന്നച്ച് നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന.

(സനി)  മനിനനിസതീരനിയല്  ജെതീവനക്കഭാലര  വനലാം  ഓഫതീസകേളനിലഭാണച്ച്
നനിയമനിക്കുന്നതച്ച്.  ആസഭാന ഓഫതീസച്ച്  മുതല് ലറയനിഞഭാഫതീസച്ച്  തലലാംവലര ഇവലര
ഓഫതീസച്ച്  കജെഭാലനിക്കച്ച്  നനികയഭാഗനിക്കുന.  വനകമഖേലയനിലല  ഓഫതീസകേളനില്
മനിനനിസതീരനിയല് വനിഭഭാഗലത്ത കജെഭാലനിക്കച്ച് നനികയഭാഗനിക്കുനണച്ച്. 

ഇകക്കഭാ ടൂറനിസത്തനിനച്ച് കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

61(4072) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്  : 
ശതീ  .   ലകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന: 
ശതീ  .   കറഭാജെനി എലാം  .   കജെഭാണ്  : 
ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിള്ളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പരനിസനിതനി  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനുലാം,  സന്ദര്ശകേ  സരക്ഷയ്ക്കുലാം  പ്രകതവകേ
ഊന്നല് നല്കേനിയുള്ള ഇകക്കഭാ-ടൂറനിസത്തനിനച്ച് കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി ഈ
സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി)  വനഭാശനിത  സമുദഭായത്തനില്  നനിനലാം  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കഗ ഡുകേലള
നനിയമനിക്കുന്ന പദതനി പ്രകേഭാരലാം 2016 ജൂണനിനച്ച് കശഷലാം എത്ര കപലര നനിയമനിച;

(സനി)  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസവമഭായനി  ബന്ധലപട  വനകമഖേലയനിലല
സന്ദര്ശനങ്ങളലകേഭാണച്ച്  പരനിസനിതനിക്കച്ച്  ഉണഭാകുന്ന  ആഘഭാതത്തനിലന്റെ  ശഭാസ്ത്രതീയ
പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  പഠനത്തനിലല  പ്രധഭാന  കേലണത്തലകേള
എലന്തഭാലക്കലയനലാം  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പരനിസനിതനിക്കച്ച്  ഉണഭാകുന്ന
ആഘഭാതലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  കപഭാകുന്ന  കേഭാരവങ്ങള
എലന്തഭാലക്കലയനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കമഖേലയനില്  പരനിസനിതനി  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  സന്ദര്ശകേ
സരക്ഷ എന്നനിവ സലാംബന്ധനിചച്ച് സന്ദര്ശകേരനില് അവകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഇന്റെര്പ്രകടഷന  ലസന്റെറുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം
പരനിസനിതനി പഠന കേവഭാമ്പുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  സന്ദര്ശകേര്ക്കഭായനി  കടഭായ് ലലറച്ച്  സഇൗകേരവങ്ങള  ഉളലപലട
ആവശവമഭായ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങളുലാം  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  സന്ദര്ശകേ
സരക്ഷയഭായനി  ദനിശഭാ സൂചേനികേകേള,  മുന്നറനിയനിപച്ച്  കബഭാര്ഡുകേള,  ലവള്ളചഭാടങ്ങളനിലലാം
മറച്ച്  അപകേട സഭാദവതയുള്ള സലങ്ങളനിലലാം കകേവരനികേള,  പടവകേള എന്നനിവയുലാം
പരനിശതീലനലാം സനിദനിച കഗഡുകേളുലട കസവനവലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. സലാംസഭാന വനലാം
വനികേസന ഏജെനസനിയുലട ആഭനിമുഖേവത്തനില് എലഭാ ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം
കസഫനി  ഓഡനിറച്ച്  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  നഭാഷണല്  കസഫനി  കേഇൗണ്സനിലനിലന
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കമഖേലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കഗഡുകേള
ഉളലപലടയുള്ളവര്  വനഭാശനിത  സമൂഹത്തനിലല  അലാംഗങ്ങളഭാണച്ച്.  വനഭാശനിതരുലട
ജെതീവകനഭാപഭാധനി  വര്ദനിപനിക്കലഭാണച്ച്  ഇകക്കഭാ ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  ഒരു പ്രധഭാന ലക്ഷവലാം.
ഓകരഭാ  പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  10  മുതല്  25  വലര  വനസലാംരക്ഷണ
സമനിതനികേളുലടകയഭാ  ഇകക്കഭാ  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കേമ്മേനിറനികേളുലടകയഭാ  അലാംഗങ്ങള
കഗഡുകേളഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  പരമഭാവധനി  സ്ത്രതീകേലള  ഈ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി
നനികയഭാഗനിക്കുന. ഇത്തരത്തനില് ഏകേകദശലാം 500-ഓളലാം കപര് കഗഡുകേളഭായ ഇകക്കഭാ
ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനില് പ്രവര്ത്തനിചവരുന. 

(സനി  &  ഡനി)  കകേരളത്തനില് നനിലവനിലള്ള  60  ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
ഓകരഭാ  ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രത്തനിനുലാം  ഉളലക്കഭാള്ളഭാന  കേഴനിയുന്ന സന്ദര്ശകേരുലട
എണ്ണലാം  കേണക്കഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പഠനലാം  നടത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുന. 

വയനഭാടച്ച് വനവജെതീവനി സകങതത്തനില് കേഭാട്ടുതതീ ഭതീഷണനി

62 (4073) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല    : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടുത്ത വരളചയുലാം കവനലലാം കേഭാരണലാം വയനഭാടച്ച്  വനവജെതീവനി സകങതലാം
കേഭാട്ടുതതീ ഭതീഷണനിയനിലഭാലണന്ന റനികപഭാര്ടച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേര്ണഭാടകേയനിലല  ബന്ദനിപ്പൂര്  വനവജെതീവനി  സകങതത്തനില്  ഉണഭായ
കേഭാട്ടുതതീലയ തുടര്ന്നച്ച് തതീറയുലാം ലവള്ളവലാം കുറഞ്ഞ സഭാഹചേരവത്തനില് വനവജെതീവനികേള
സലാംസഭാനത്തനികലക്കച്ച് കേടന വരഭാനുള്ള സഭാധവത പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില് ഇതനിലന പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാന വനലാം വകുപച്ച് കകേലക്കഭാണ മുന
കേരുതല് നടപടനികേള എലന്തഭാലക്ക; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?
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 ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  കേടനവരുന്ന  വനവജെതീവനികേളുലട  ആധനികേവലാംകൂടനി
കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണച്ച്  വയനഭാടച്ച്  വനവജെതീവനി  സകങതത്തനില്  118  എലഫന്റെച്ച്
ലസയറനിലാംഗച്ച്  വഭാചര്മഭാലര  നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.  ടനി  വഭാചര്മഭാര്  രഭാപകേല്  കഭദമകനവ
വനവമൃഗങ്ങള  ജെനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങളനികലയച്ച്  ഇറങ്ങഭാതനിരനിക്കഭാന  നനിതഭാന്ത  ജെഭാഗത
പുലര്ത്തുനണച്ച്.  കൂടുതല്  പ്രശ്നബഭാധനിത  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഡനിസച്ച് കപ
കബഭാര്കഡഭാടുകൂടനിയ  എസച്ച്.എലാം.എസച്ച്.  അലര്ടച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം  സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  ടനി
സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  പ്രകദശവഭാസനികേളുലട  ലമഭാകബല്
കഫഭാണുകേളനികലയച്ച് കവഭായ്സച്ച് കകേഭാളുലാം ലമകസജുലാം വഴനി വനവജെതീവനികേളുലട സഭാന്നനിദവലാം
സലാംബന്ധനിച മുന്നറനിയനിപച്ച്  നല്കേനിവരുനണച്ച്.  ഇതനിനഭായനി  റഭാപനിഡച്ച്  ലറകസഭാണ്സച്ച്
ടതീലാം,  എലനിഫന്റെച്ച്  സസഭാഡച്ച്  എന്നനിവലയ  ഉളലപടുത്തനി  ലറയനിഞച്ച്  കഫഭാറസച്ച്
ഓഫതീസര്മഭാരുലട കനതൃതസത്തനില് ഒരു കേണ്കട്രേഭാള യൂണനിറച്ച് പ്രവര്ത്തനിചവരുനണച്ച്. 

 പഭാമ്പച്ച് കേടനികയറച്ച് മരനിച ബനിജുവനിലന്റെ ആശനിതര്ക്കച്ച് അനുവദനിച ധനസഹഭായലാം

63 (4074) ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജെനിലയനിലല  ഗകണശമലാംഗലത്തച്ച്  പഭാമ്പച്ച്  കേടനികയറച്ച്  മരനിച
ബനിജുവനിലന്റെ  ആശനിതര്ക്കച്ച്  അനുവദനിച  ധനസഹഭായത്തനിലന്റെ  തുകേ  വര്ദനിപനിചച്ച്
നല്കേണലമന്നച്ച് അഭവര്തനിചച്ച് മണലൂര് എലാം.എല്.എ.  മുകഖേന വടകക്കപഭാടച്ച് വതീടനില്
ശതീമതനി മലനികേ സമര്പനിച അകപക്ഷ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇക്കഭാരവത്തനില്  എന്തച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിചലവന്നച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അകപക്ഷ ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) 1980-ലല കകേരളഭാ റൂളസച്ച് കഫഭാര് കപയ്ലമന്റെച്ച് ഓഫച്ച് കകേഭാമ്പനകസഷന ടു
വനിക്ടനിലാംസച്ച്  ഓഫച്ച്  അറഭാക്കച്ച്  കബ  കവല്ഡച്ച്  ആനനിമല്സച്ച്  പ്രകേഭാരലാം
വനത്തനിനുപുറത്തുവചച്ച്  പഭാമ്പുകേടനികയറച്ച്  മരണലപടുന്ന  ആളുലട  ആശനിതര്ക്കച്ച്  ഒരു
ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണച്ച്  നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി  നല്കേഭാന  കേഴനിയുകേ.  വനത്തനിനുള്ളനില്
വചഭാണച്ച്  വനവജെതീവനിയുലട  ആക്രമണത്തഭാല്  മരണലാം  സലാംഭവനിക്കുന്നലതങനില്
നനിലവനില് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് ജെനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്  96/2014/വനലാം തതീയതനി
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17-11-2014  പ്രകേഭാരലാം  അഞ്ചുലക്ഷലാം  രൂപ  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കേഭാന  കേഴനിയുലാം.
എന്നഭാല് പരഭാതനിയനില് സൂചേനിപനിചനിട്ടുള്ള ശതീ.  ബനിജു പഭാമ്പുകേടനികയറച്ച്  മരണലപടതച്ച്
വനത്തനിനച്ച്  പുറത്തഭാകേയഭാല്  നനിലവനിലല  നനിയമങ്ങളക്കനുസരനിചച്ച്  ഒരുലക്ഷലാം
രൂപയഭാണച്ച്  നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി  നല്കേഭാന  കേഴനിയുകേ.  ഈ  തുകേ  ടനിയഭാലന്റെ
ആശനിതര്ക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

കതക്കച്ച് പഭാകന്റെഷന

64 (4075) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജെഭാര്ജെച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനലാം വകുപച്ച് കനരനിടച്ച് ഒരു ലഹക്ടര് സലത്തച്ച് എത്ര കതക്കച്ച് കതകേളഭാണച്ച്
ഇകപഭാള നട്ടു വരുന്നതച്ച്;

(ബനി)  കത നടുന്നതനിനച്ച് എത്ര തഭാഴ്ചയുളളതുലാം വതീതനിയുളളതുമഭായ കുഴനികേളഭാണച്ച്
എടുക്കുന്നതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഒരു ലഹക്ടര് സലത്തച്ച് വനലാംവകുപച്ച് കനരനിടച്ച് കതക്കച്ച് പഭാന്റെച്ച് ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
ഉണഭാകുന്ന ആലകേ ലചേലവച്ച് എത്ര; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പഭാകന്റെഷന  കജെഭാലനി  വനലാം  വകുപച്ച്  കനരനിടച്ച്  നടത്തുന്നതനിലന്റെ
മഭാനദണ്ഡലാം /ലഭാഭലാം എന്തഭാലണന്നച്ച് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  മത്സരസസഭഭാവമുളള  ലടണര്  വനിളനിചച്ച്  കതക്കച്ച്  പഭാകന്റെഷന
നടത്തഭാത്തലതന്തുലകേഭാണച്ച്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ) വനലാം വകുപച്ച് കനരനിടച്ച് ഒരു ലഹക്ടര് സലത്തച്ച് 2500 കതക്കച്ച് കതകേളഭാണച്ച്
ഇകപഭാള നട്ടു വരുന്നതച്ച്.

(ബനി)  കത  നടുന്നതനിനച്ച്  30  ലസന്റെതീമതീറര്  തഭാഴ്ചയുള്ളതുലാം  30  ലസന്റെതീമതീറര്
വതീതനിയുള്ളതുമഭായ കുഴനികേളഭാണച്ച് എടുക്കുന്നതച്ച്.

(സനി)  ഒരു  ലഹക്ടര്  സലത്തച്ച്  വനലാം  വകുപച്ച്  കനരനിടച്ച്  കതക്കച്ച്  പഭാന്റെച്ച്
ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് ഉണഭാകുന്ന ആലകേ ലചേലവച്ച് ഉകദ്ദേശലാം 99500 രൂപയഭാണച്ച്.  ആയതനില്
കതക്കച്ച് കതകേള നടുന്ന സലത്തനിലന്റെ സഭാധഭാരണ സലലാം, ദുര്ഘട സലലാം എന്നതീ
പ്രഭാകദശനികേ സസഭഭാവലാം അനുസരനിചച്ച് ഉകദ്ദേശലാം  10  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം ഏറകുറചനിലകേള
ഉണഭാവഭാറുണച്ച്.

(ഡനി)  22-12-1989  തതീയതനിയനിലല  118/89/വനലാം  ഗവണ് ലമന്റെച്ച്  ഉത്തരവച്ച്
805/2019
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പ്രകേഭാരമുള്ള കേണ്വതീനര് സനിസത്തനിലഭാണച്ച് പ്രസ്തുത പഭാകന്റെഷന കജെഭാലനി വനലാം വകുപച്ച്
കനരനിടച്ച് നടത്തുന്നതച്ച്.

(ഇ) 22-12-1989  തതീയതനിയനിലല ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ഉത്തരവച്ച് നമ്പര് 118/89/വനലാം
പ്രകേഭാരമുള്ള  കേണ്വതീനര്  സനിസത്തനിലഭാണച്ച്  നഭാളനിതുവലര  പഭാകന്റെഷന  കജെഭാലനികേള
നടനവന്നനിരുന്നതച്ച്. കേണ്വതീനര് സനിസത്തനിനച്ച് പകേരലാം കേരഭാര് വവവസ നടപഭാക്കുന്ന
ശനിപഭാര്ശ  25-7-2016  തതീയതനിയനിലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  (എലാം.എസച്ച്)  നമ്പര്
28/2016/വനലാം പ്രകേഭാരലാം തതസത്തനില് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

 കതക്കച്ച് പഭാകന്റെഷന

65 (4076) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജെഭാര്ജെച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  നനിലവനില്  എവനിലടലയഭാലക്ക  കതക്കച്ച്  പഭാകന്റെഷന
പണനികേള (പുതനിയ കതക്കച്ച് കതനടതീല്) നടക്കുനണച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ:

(ബനി)  വനലാം വകുപച്ച് കനരനിടച്ച്  നഭാളുകേളഭായനി ലചേയ്തു  വരുന്ന കതക്കച്ച് പഭാകന്റെഷന
പണനികേള  തതീലര  നനിലവഭാരലാം  ഇലഭാത്തതുലാം  വന  അഴനിമതനി  നനിറഞ്ഞതഭാലണന്നച്ച്
ആകക്ഷപമുള്ള കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) കതക്കച്ച് പഭാകന്റെഷന പണനികേള കുറമറതഭാക്കഭാന മത്സര സസഭഭാവമുള്ള ഇ-
ലടണര്  ക്ഷണനിചച്ച്  കതക്കച്ച്  കതകേള  നട്ടുപനിടനിപനിക്കഭാന  അടനിയന്തര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  നനിശ്ചനിത  വര്ഷകത്തക്കച്ച്  പ്രസ്തുത  കതക്കച്ച്  കതകേള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം കകേഭാണ്ട്രേഭാക്ടലറ ഏല്പനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനില്  നടത്തനിവരുന്ന  കതക്കച്ച്  പഭാകന്റെഷന  പണനികേളനില്  കുഴനി
എടുക്കുന്നതനിലലാം കതക്കച്ച് കതകേള നടുന്നതനിലലാം നടുന്ന സലത്തനിലന്റെ വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം
കൂടനിക്കഭാണനിചലാം  മറ്റുലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പണലാം  തടനിലയടുക്കുന്ന  കേഭാരവലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനലാം  വകുപനിലല  റഭാന്നനി  ഡനിവനിഷനനില്  വടകശ്ശേരനിക്കര  ലറയനിഞനില്
അടുകുഴനിയനില്  52.71  ലഹക്ടര് സലത്തുലാം കകേഭാന്നനി ഡനിവനിഷനനിലല  പഭാറക്കടവനില്
16.5 ലഹക്ടര് സലത്തുലാം വയക്കരയനില് 30.5 ലഹക്ടര് സലത്തുലാം നനിലമ്പൂര് സഇൗത്തച്ച്
ഡനിവനിഷനനില്  1961  റനി.പനി.  ശങരലാംകകേഭാടു കതക്കുകതഭാടലാം മുറനിച മഭാറ്റുന്ന സലത്തുലാം
കേഭാസര്കകേഭാടച്ച് ഡനിവനിഷനനില് 1956 കതക്കുകതഭാടലാം മുറനിചമഭാറ്റുന്ന സലത്തുലാം 2017-18
വര്ഷത്തനില് കതക്കച്ച് കതകേള നടുവഭാന നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി) 22-12-1989 തതീയതനിയനിലല ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ഉത്തരവച്ച് നമ്പര് 118/89/വനലാം
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പ്രകേഭാരമുള്ള  കേണ്വതീനര്  സനിസത്തനിലഭാണച്ച്  നഭാളനിതുവലര  പഭാകന്റെഷന  കജെഭാലനികേള
നടന  വന്നനിരുന്നതച്ച്.  കേണ്വതീനര്  സനിസത്തനിനച്ച്  പകേരലാം  കേരഭാര്  വവവസ
നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  25-7-2016  തതീയതനിയനിലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  (എലാം.എസച്ച്)
നമ്പര് 28/2016/വനലാം പ്രകേഭാരലാം തതസത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി)  നനിലവനില് നടത്തനിവരുന്ന കതക്കച്ച് പഭാകന്റെഷന പണനികേളനില് ഇക്കഭാരവലാം
ശദയനില്ലപടനിടനില.

വനവമൃഗ ശലവലാം

 66 (4077) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വനഭാതനിര്ത്തനി  കമഖേലകേളനില്  തഭാമസക്കഭാരഭായ  എത്ര
കുടുലാംബങ്ങള  നനിലവനിലണച്ച്;  ഇവരുലട  ജെതീവനുലാം  കൃഷനിയുലാം  വതീടുലാം  നശനിപനിക്കുന്ന
വനവമൃഗ ശലവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷക്കഭാലയളവനിലല വനിശദഭാലാംശലാം
വര്ഷലാം തനിരനിചച്ച് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കൃഷനി നശനിപനിക്കുന്ന കേഭാട്ടുപന്നനി, കുരങ്ങച്ച്, മയനില്, മഭാവച്ച്, കേഭാടഭാന ശലവലാം മൂലലാം
കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷമഭായനി  ഓകരഭാവര്ഷവലാം എത്ര കൃ ഷനിഭൂമനി  നശനിപനിക്കലപട്ടു എനലാം
എത്ര  കപരുലട  ജെതീവന  നഷ്ടമഭായനി  എനലാം  അലാംഗഭലാംഗലാം,  പരനിക്കച്ച്  എന്നനിവമൂലലാം
ഇകപഭാഴുലാം ചേനികേനിത്സ കതടുന്നവര് എത്ര എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇവര്ക്കച്ച് വനലാംവകുപ്പുലാം സര്ക്കഭാരുലാം എലന്തഭാലക്ക സഹഭായലാം കേഴനിഞ്ഞ 5
വര്ഷകേഭാലയളവനിനുള്ളനില്  നഭാളനിതുവലര  നല്കേനിലയനലാം  മരണലപടവരുലട
കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കച്ച്  എന്തച്ച്  സഹഭായലാം  നല്കേനി  എനലാം  വര്ഷലാം  തനിരനിചച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇത്തരത്തനില്  വനഭാതനിര്ത്തനിയനിലല  തഭാമസക്കഭാര്ക്കുണഭാകുന്ന
വനവമൃഗശലവലാം  ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വനലാംവകുപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്
എലന്തലഭാലാം സരക്ഷഭാ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

  ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വനഭാതനിര്ത്തനി  കമഖേലകേളനില്  തഭാമസക്കഭാരഭായ
കുടുലാംബങ്ങളുലട എണ്ണലാം വനലാം വകുപച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.  ഇത്തരലാം ആളക്കഭാരുലട
ജെതീവനുലാം  കൃഷനിയുലാം  വതീടുലാം  നശനിപനിക്കുന്ന  വനവമൃഗ  ശലവലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.
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പ്രധഭാനമഭായുലാം  കുരങ്ങച്ച്,  കേഭാട്ടുപന്നനി,  മഭാവച്ച്,  കേഭാടഭാന,  മഭാന,  മയനില്  തുടങ്ങനിയ
വനവജെതീവനികേളഭാണച്ച്  കൃഷനി  നശനിപനിക്കുന്നതച്ച്.  ആന,  കേടുവ,  കേഭാട്ടുപന്നനി  തുടങ്ങനിയ
വനവമൃഗങ്ങളഭാല് മനുഷവ ജെതീവനഭാലാംശലാം ഉണഭാകുനണച്ച്. 

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷക്കഭാലയളവനില്
നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി നല്കേനിയ തുകേ വര്ഷലാം തനിരനിചച്ച് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷലാം നല്കേനിയ തുകേ 
(രൂപ ലക്ഷത്തനില്)

2011-12 454.42

2012--13 460.74

2013-14 659.05

2014-15 782.45

2015-16 681.68

(സനി)  കേഭാട്ടുപന്നനി,  കുരങ്ങച്ച്,  മയനില്,  മഭാവച്ച്,  കേഭാടഭാന  ശലവലാംമൂലലാം  കേഴനിഞ്ഞ  5
വര്ഷമഭായനി  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  എത്ര  കൃഷനിഭൂമനി  നശനിപനിക്കലപട്ടു  എന്ന  വനിവരവലാം
അലാംഗഭലാംഗലാം,  പരനിക്കച്ച് എന്നനിവമൂലലാം ഇകപഭാഴുലാം ചേനികേനിത്സ കതടുന്നവര് എത്ര എനള്ള
വനിവരവലാം വനലാം വകുപനില് ലഭവമല.  വനവമൃഗ ആക്രമണലാംമൂലലാം എത്ര മനുഷവജെതീവന
കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  നഷ്ടലപട്ടു  എന്ന വനിവരലാം  വര്ഷലാം തനിരനിചച്ച്  ചുവലട
കചേര്ക്കുന: 

വര്ഷലാം മരണമടഞ്ഞവരുലട എണ്ണലാം

2011-12 13

2012-13 07

2013-14 20

2014-15 12

2015-16 13

(ഡനി)  വനവജെതീവനി  ആക്രമണലാംമൂലലാം  ജെതീവനഭാലാംശലാം  സലാംഭവനിക്കുന്നവരുലട

ആശനിതര്ക്കുലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിചവര്ക്കുലാം  1980-ലല  കകേരളഭാ  റൂളസച്ച്  കഫഭാര്

കപയ്ലമന്റെച്ച് ഓഫച്ച് കകേഭാമ്പനകസഷന റ്റു വനിക്ടനിലാംസച്ച് ഓഫച്ച് അറഭാക്കച്ച് കബ കവല്ഡച്ച്

ആനനിമല്സച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷക്കഭാലലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി  നല്കേനിയ

തുകേയുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന: 
നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി നല്കേനിയ തുകേ ലക്ഷത്തനില്
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വര്ഷലാം കൃഷനിനഭാശലാം മനുഷവ
ജെതീവനഭാലാംശലാം

(മരണലാം)

മറ്റുള്ളവ
(വസ്തുവകേകേളുലടയുലാം
കേനകേഭാലനികേളുലടയുലാം
നഭാശലാം, പഭാമ്പുകേടനി
മൂലമുള്ള മരണലാം)

ആലകേ
 (ലക്ഷത്തനില്)

2011-12 355.42 39 60 454.42

2012-13 364.74 21 75 460.74

2013-14 485.05 64 110 659.05

2014-15 586.45 60 136 782.45

2015-16 491.68 65 125 681.68

(ഇ)  ഇത്തരത്തനില്  വനഭാതനിര്ത്തനിയനിലല  തഭാമസക്കഭാര്ക്കുണഭാകുന്ന
വനവമൃഗശലവലാം  ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭായനി  വനലാം  വകുപച്ച്  സസതീകേരനിച  സരക്ഷഭാ  നടപടനികേള
ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

1. സഇൗകരഭാര്ജ്ജ കേമ്പനികവലനി നനിര്മ്മേനിചലകേഭാണള്ള പ്രതനികരഭാധലാം.

2. ആനപ്രതനികരഭാധ കേനിടങ്ങുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

3. ആനപ്രതനികരഭാധ മതനിലകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

4. റഭാപനിഡച്ച്  ലറകസഭാണ്സച്ച്  ടതീമുകേള  രൂപതീകേരനിചച്ച്  വനത്തനിനുലവളനിയനില്
വരുന്ന  മ വൃഗങ്ങലള  തനിരനിചച്ച്  വനത്തനിലള്ളനികലയച്ച്  ലതളനിചവനിടുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള.

5. പ്രശ്നക്കഭാരഭായ  ആനകേലള  കറഡനികയഭാ  കകേഭാളര്  ഘടനിപനിചച്ച്  നനിരതീക്ഷനിചച്ച്
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് മുന്നറനിയനിപച്ച് ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം.

6. പ്രശ്നബഭാധനിത  കമഖേലകേളനില്  വനവജെതീവനികേള  കേഭാടനിനച്ച്  പുറകത്തയച്ച്
ഇറങ്ങനിയതഭായനി  അറനിഞ്ഞഭാല്  ആ  വനിവരലാം  പ്രകദശവഭാസനികേളക്കച്ച്
എസച്ച്.എലാം.എസച്ച്.  മുഖേഭാന്തരലാം  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  ജെഭാഗത
പഭാലനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുന്ന Early Warning SMS System
വയനഭാടച്ച്, മൂന്നഭാര് എന്നതീ കമഖേലകേളനില് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

7. വനവജെതീവനികേലള  ആകേര്ഷനിക്കുന്ന  കൃഷനിരതീതനികേള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കേര്ഷകേര്ക്കനിടയനില് അവകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള.

8. വനവജെതീവനി  ആക്രമണലാം  മൂലമുള്ള  കൃഷനിനഭാശലാം  അനുഭവലപടുന്ന
വനത്തനിനകേത്തുള്ള  ലസറനില്ലമനകേളനില്നനിനലാം  കുടുലാംബങ്ങലള
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കേനി  അവരുലട  സമ്മേതകത്തഭാലട
മഭാറനിപഭാര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള.
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9. വനത്തനിനകേത്തച്ച് വനവമൃഗങ്ങളക്കച്ച് ജെലവലാം ഭക്ഷണവലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
ജെലസലാംഭരണനികേളുലാം  ലചേക്കച്ച്  ഡഭാമുകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം
വനവല്ക്കരണലാം നടത്തുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള.

10. പ്രശ്നങ്ങളുണഭാക്കുന്ന  കുരങ്ങുകേലള  പനിടനിചമഭാറഭാനുലാം  നനിയമഭാനുസരണലാം
വന്ധവലാംകേരനിക്കുവഭാനുമുള്ള നടപടനികേള.

11. വനത്തനിനകേത്തച്ച്  വനവമൃഗങ്ങളക്കച്ച്  ഭക്ഷണലഭവത  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനഭായനി ഫലവൃക്ഷങ്ങള നട്ടുവളര്ത്തുകേ.

12. കൃഷനിലയ  നശനിപനിക്കുന്ന  കേഭാട്ടുപന്നനികേലള  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്  വചച്ച്
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  വവവസകേളക്കച്ച്  വനികധയമഭായനി  കവടയഭാടുന്നതനിനുള്ള
അനുമതനി.

കൂടഭാലത പുതനിയതഭായനി പഞഭായത്തച്ച് മുനനിസനിപഭാലനിറനി തലത്തനില് ജെനജെഭാഗതഭാ
സമനിതനികേള  രൂപതീകേരനിചലകേഭാണച്ച്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  7-2-2017-ലല  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവച്ച്  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  51/2017/വനലാം  പ്രകേഭാരലാം  മനുഷവ-വനവമൃഗ സലാംഘര്ഷലാം
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്-മുനനിസനിപഭാലനിറനി  തലത്തനില്  തകദ്ദേശതീയരുലാം
ജെനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം  വനലാം  ഉകദവഭാഗസരുലാം  കചേര്നള്ള  ഒരു  സമനിതനിയഭാണച്ച്  ടനി
ജെനജെഭാഗതഭാ  സമനിതനി.  കൂടഭാലത  ജെനവഭാസ  കമഖേലയനില്  ആനകയഭാ  മറ്റൂ
വനവജെതീവനികേകളഭാ കേടന്നനിട്ടുള്ളതഭായനി അറനിഞ്ഞഭാല് പ്രകദശവഭാസനികേളുലട ലമഭാകബല്
കഫഭാണുകേളനികലയച്ച്  എസച്ച്.എലാം.എസച്ച്.  മുഖേഭാന്തരലാം  അറനിയനിപ്പു  നല്കേനി  അപകേടലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള Early Warning SMS Alert System മൂന്നഭാര്,  വയനഭാടച്ച്,  ആറളലാം
കമഖേലകേളനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  മറ്റുകമഖേലകേളനില് നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുമുണച്ച്. 

സഭാമൂഹവ വനവല്ക്കരണലാം

67  (4078)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേളുമഭായനി  കചേര്ന്നച്ച്  സഭാമൂഹവ  വനവല്ക്കരണലാം
വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  വനലാം  വകുപച്ച്  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനച്ച്
ആവശവമഭായ തസ്തനികേകേള വനലാം വകുപച്ച് സൃഷ്ടനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാതകയഭാര  വനവല്ക്കരണത്തനിനച്ച്  വനലാം  വകുപച്ച്  എലന്തങനിലലാം
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?                  

ഉത്തരലാം

(എ)  ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേളുമഭായനി  കചേര്ന്നച്ച്  സഭാമൂഹവവനവല്ക്കരണലാം
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വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത
എന.ആര്.ഇ.ജെനി.എസച്ച്.  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  വനിവനിധ  കസഭാഷവല്  കഫഭാറസ്ട്രേനി
ഡനിവനിഷനുകേളുലട  പരനിധനിയനിലള്ള  കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തുകേളനില്  കതകേള
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ത്രനിതലപഞഭായത്തുകേളുമഭായനി
കചേര്ന്നച്ച്  വ വൃക്ഷകത  വനിതരണലാം,  ഗതീന  ഇന്തവഭാ  മനിഷന,  കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള തുടങ്ങനിയ വനിവനിധ പദതനികേളുലാം നടത്തനിവരുന.  ഇകപഭാള നനിലവനിലള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയഭാണച്ച്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതച്ച്.  ഇകപഭാള
പുതനിയ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനികക്കണ ആവശവമുള്ളതഭായനി കേഭാണുന്നനില.

(ബനി)  പഭാതകയഭാര  വനവല്ക്കരണത്തനിനച്ച്  കദശതീയപഭാതയുലട  വശങ്ങളനിലലാം
ലഭവമഭായ  മറച്ച്  പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലലാം  ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട
വൃക്ഷകതകേള  നട്ടുപനിടനിപനിചവരുന.  കൂടഭാലത  പഭാതകയഭാരങ്ങളനില്  മരങ്ങള
വചപനിടനിപനിക്കുന്ന  വഴനികയഭാരത്തണല്  പദതനിയുലാം  അനുകയഭാജെവമഭായ  സലങ്ങളനില്
നടത്തനിവരുന. 

വനവജെതീവനി ആക്രമണലാം
68 (4079) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന  :

ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസര്  :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി  .:
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സനനില് കുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  വനഭാതനിര്ത്തനികേളനിലള്ള  ജെനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങളനില്  വനവജെതീവനി  ആക്രമണലാം

വലനിയ കതഭാതനില് കൂടനിയനിട്ടുള്ളതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനവമൃഗ  ആക്രമണങ്ങളനില്  മരണലാം  സലാംഭവനിക്കുന്നവർക്കുലാം  പരനിക്കച്ച്
പറ്റുന്നവർക്കുലാം കൃഷനിനഭാശലാം കനരനിടുന്നവർക്കുലാം നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി സര്ക്കഭാര് നല്കുന്ന
ധനസഹഭായലാം  പരവഭാപ്തമഭാകണഭാ;  അലലങനില്  ആയതച്ച്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനഭാതനിര്ത്തനികേളനിലള്ള  ജെനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങളനില്
വനവജെതീവനി ആക്രമണലാം വലനിയ കതഭാതനില് കൂടനിയതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) വനവമൃഗങ്ങളുലട ആക്രമണലാംമൂലലാം കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളക്കുലാം വസ്തുവകേകേളക്കുലാം
ഉണഭാകുന്ന നഭാശനഷ്ടത്തനിനച്ച് നനിലവനില് നല്കേനിവരുന്ന പരമഭാവധനി നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ
75,000  (എഴുപത്തനി  അയഭായനിരലാം)  രൂപയുലാം  മനുഷവ  ജെതീവനഭാശത്തനിനച്ച്  പരമഭാവധനി
നല്കേനിവരുന്ന നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ  5,00,000 (അഞച്ച് ലക്ഷലാം)  രൂപയുമഭാണച്ച്.  വനവമൃഗ
ശലവത്തനില്  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിക്കുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  അനുവദനതീയമഭായ
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  8-1-2015-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച്  (എലാം.എസച്ച്)നമ്പര്  02/2015/വനലാം
പ്രകേഭാരമഭാണച്ച് നല്കേനിവരുന്നതച്ച്. നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ ഇനനിയുലാം വര്ദനിപനിചച്ച് നല്കുന്ന
വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

കവനലനില് കേഭാട്ടുതതീ തടയുന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് കകേലക്കഭാണ നടപടനികേള
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69 (4080) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം  :
ശതീ  .      എന  .   ഷലാംസദ്ദേതീന  :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര്  :
ശതീ  .       പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കവനലനില്  കേഭാട്ടുതതീ  തടയുന്നതനിനച്ച്  കവണനി  സനിരലാം/തഭാത്ക്കഭാലനികേ

ജെതീവനക്കഭാലര പ്രകതവകേമഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് ജെനില തനിരനിചള്ള പടനികേ
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാട്ടുതതീ സഭാധവത മുനനനിര്ത്തനി വനവജെതീവനി സകങതങ്ങളനില് സന്ദര്ശന
സമയങ്ങളനില്  ക്രമതീകേരണങ്ങള  വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

  ഉത്തരലാം

(എ)  കവനലനില്  കേഭാട്ടുതതീ  തടയുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജെതീവനക്കഭാരുലട  കസവനലാം  ഉപകയഭാഗനിചവരുന.  ജെനില  തനിരനിചള്ള
കേണക്കച്ച് ചുവലട കചേര്ക്കുന:
ക്രമ നലാം. ജെനില തഭാല്ക്കഭാലനികേ ഫയര് വഭാചര്മഭാരുലട

എണ്ണലാം

1 തനിരുവനന്തപുരലാം 262

2 ലകേഭാലലാം 378

3 പത്തനലാംതനിട 132

4 കകേഭാടയലാം 30

5 ഇടുക്കനി 586

6 എറണഭാകുളലാം 89

7 തൃശ്ശൂര് 284

8 പഭാലക്കഭാടച്ച് 318

9 മലപ്പുറലാം 198

10 വയനഭാടച്ച് 442

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് 144

12 കേണ്ണൂര് 71

13 കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 38

ആലകേ 2972

(ബനി) വരളച രൂക്ഷമഭായനിട്ടുള്ള പ്രകദശങ്ങളനില് കേഭാട്ടുതതീ സഭാധവത മുനനനിര്ത്തനി
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വനവജെതീവനി സകങതങ്ങളനിലലാം കദശതീയ ഉദവഭാനങ്ങളനിലലാം സന്ദര്ശകേര്ക്കച്ച് നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. ഇരവനികുളലാം കദശതീയ ഉദവഭാനത്തനില് 2017 ലഫബ്രുവരനി 1 മുതല്
ഏപ്രനില്  1  വലരയുലാം  വയനഭാടച്ച്  വനവജെതീവനി  സകങതലാം,  കസലന്റെച്ച് വഭാലനി  കദശതീയ
ഉദവഭാനലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  ലഫബ്രുവരനി   21 മുതല്  മഭാര്ചച്ച്  31   വലരയുലാം
സന്ദര്ശകേര്ക്കച്ച്  പ്രകവശനലാം  നനിരസനിചലകേഭാണച്ച്  ഉത്തരവകേള  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.
അഗസ്തവ  വനലാം  ബകയഭാളജെനിക്കല്  പഭാര്ക്കനിനച്ച്  കേതീഴനിലല  ലശന്തുരുണനി  ഇകക്കഭാ
ടൂറനിസത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായുള്ള ജെലാംഗനിള സഫഭാരനിയുലാം മണ്ണഭാര്ക്കഭാടച്ച് ഡനിവനിഷനു കേതീഴനിലല
ശനിരുവഭാണനി  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കമഖേലയനികലയ്ക്കുള്ള  സന്ദര്ശകേര്ക്കുള്ള  പ്രകവശനവലാം
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ഡനിവനിഷനച്ച്
കേതീഴനിലള്ള  മലബഭാര്  വനവജെതീവനി  സകങതത്തനികലയ്ക്കുള്ള  സന്ദര്ശകേ  പ്രകവശന
സമയങ്ങളനിലലാം ക്രമതീകേരണലാം വരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

കേഭാട്ടുതതീ തടയുന്നതനിനച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള 

70  (4081)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്  വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പറമ്പനിക്കുളലാം വനവജെതീവനി സകങതത്തനിനച്ച്  ഭതീഷണനിയഭായനി  മഭാറുന്ന,  തമനിഴ് നഭാടച്ച്
അതനിര്ത്തനി വനത്തനില് ഉണഭാവന്ന കേഭാട്ടുതതീ  തടയുന്നതനിനച്ച്  നനിലവനില് എലന്തലഭാലാം
മുനകേരുതലകേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച് എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

  ഉത്തരലാം

കേഭാട്ടുതതീ  തടയുന്നതനിനച്ച്  പറമ്പനിക്കുളലാം  കടഗര്  റനിസര്വനില്  തഭാലഴപറയുന്ന
മുനകേരുതലകേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.

1. സലാംസഭാന  അതനിര്ത്തനിയനില്  ഉടനതീളലാം  10.4  മതീറര്  വതീതനിയനില്
ഫയര്കലന എടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  ഫയര് വഭാചര്മഭാകരയുലാം ഫയര് ഗഭാലാംഗനികനയുലാം
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണച്ച്.

2. കടഗര്  റനിസര്വനില്  മുനപച്ച്  കേഭാട്ടുതതീ  ഉണഭായ  ഉടലനതലന്ന  കസറച്ച്
ഡനിസഭാസര്  മഭാകനജെച്ച് ലമന്റെച്ച്  അകതഭാറനിറനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടുകേയുലാം
മനുഷവപ്രയതത്തഭാല്  കനരനിടച്ച്  തതീയണക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്ത സലങ്ങളനില്
ലഹലനികകേഭാപ്ററനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലട തതീ അണചനിട്ടുള്ളതുമഭാണച്ച്.

3. തുടര്നലാം അനനിയനനിതമഭായനി കേഭാട്ടുതതീ ഉണഭാവകേയഭാലണങനില് ഡനിസഭാസര്
മഭാകനജെച്ച് ലമന്റെച്ച്  അകതഭാറനിറനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടുകേയുലാം  ആവശവമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണച്ച്.

4. കേഭാട്ടുതതീയുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  തമനിഴച്ച് നഭാടച്ച്  കഫഭാറസച്ച്  ഉകദവഭാഗസരുമഭായനി
കഫഭാണനിലൂലട  നനിരന്തരലാം  ബന്ധലപടുന്നതനിനച്ച്  ഒരു  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന
കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

5. വനഭഭാഗങ്ങളനില്  വഭാചര്മഭാരുമഭായനി  നനിരന്തരലാം  ബന്ധലപടുന്നതനിനച്ച്
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വയര്ലലസച്ച്  കേമ്മേറ്റ്യൂണനികക്കഷന  സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  കേഭാട്ടുതതീ
ഉണഭായഭാല് വനത്തനിനകേത്തച്ച് വളലര ലപലടന്നച്ച് എത്തനികചരുന്നതനിനച്ച് ട്രേക്കച്ച്
പഭാത്തുകേളുലാം  കറഭാഡുകേളുലാം  അറകുറപണനികേള  നടത്തനി  വൃത്തനിയഭായനി
സൂക്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്.

6. കേണ്കട്രേഭാള  റൂലാം,  കക്രസനിസച്ച്  മഭാകനജെച്ച് ലമന്റെച്ച്  ടതീലാം  എന്നനിവ
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

കഫഭാറസ്ട്രേനി കബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് പദതനി

71 (4082) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്  :
ശതീ  .   ലകേ  .  എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന  :
ശതീ  .   കറഭാജെനി എലാം  .   കജെഭാണ്  :
ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിള്ളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കഫഭാറസ്ട്രേനി  കബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)കഫഭാറസ്ട്രേനി  കബ്ബുകേളുലട  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള  എലന്തലഭാമഭാണച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആരുലടലയലഭാലാം  സഹകേരണമഭാണച്ച്  ഇതനിനുകവണനി  പ്രകയഭാജെനലപ
ടുത്തുന്നലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കഫഭാറസ്ട്രേനി  കബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കസഭാഷവല്
കഫഭാറസ്ട്രേനി  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കേതീഴനില് വരുന്ന ലകേഭാലലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്
എന്നതീ കസഭാഷവല് കഫഭാറസ്ട്രേനി റതീജെനിയണുകേളനില് ആലകേ  957  കഫഭാറസ്ട്രേനി കബ്ബുകേള
പ്രവര്ത്തനിചവരുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ സ്കൂളുകേളനിലല വനിദവഭാര്തനികേലള ഉളലപടുത്തനി
രൂപതീകേരനിക്കുന്ന ഒരു ഗതീന പഭാര് ടച്ച്നര്ഷനിപച്ച് പദതനിയഭാണച്ച് കഫഭാറസ്ട്രേനി കബ്ബുകേള. ഈ
കബ്ബുകേളുലട  ആഭനിമുഖേവത്തനില്  വനിവനിധ  പരനിസനിതനി  സഇൗഹഭാര്ദ്ദേ  പദതനികേള
നടനവരുന.  ഇതനിനഭായനി  സഭാമൂഹവ  വനവല്ക്കരണ  വനിഭഭാഗലാം  ധനസഹഭായലാം
നല്കേനിവരുന. പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണലാം, കജെവകവവനിധവ സലാംരക്ഷണലാം, മഭാലനിനവ
നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന  അവകബഭാധലാം,  ജെലസലാംരക്ഷണലാം,  നതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണലാം,
കേണല്ക്കഭാടുകേള,  പക്ഷനികേള  എന്നനിവയുലട  പരനിപഭാലനലാം  തുടങ്ങനി  വനിവനിധ
കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  ഈ  കബ്ബുകേള  മുഖേഭാന്തരലാം   പ്രധഭാനമഭായനി
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നടത്തനിവരുന.  വനിദവഭാര്തനികേളനില്  പ്രകൃതനി  സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ  ആവശവകേത
മനസനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഭഭാവനിയനില്  അവര്  പ്രകൃതനിസലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ  സകന്ദശ
വഭാഹകേരഭാകുന്നതനിനുലാം  അനധനികൃത  മരലാംമുറനിക്കുലാം  പരനിസര  മലനിനതീകേരണത്തനിനുലാം
എതനിലര ശബ്ദമുയര്ത്തുകേ, പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണവമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് ലസമനിനഭാര്,
കഫഭാകടഭാ എക്സൈനിബനിഷന,  കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസ്സുകേള എന്നനിവ സലാംഘടനിപനിക്കുകേ,
പ്രധഭാനലപട  പരനിസനിതനി  ദനിനങ്ങള  ആചേരനിക്കുകേ,  അതുമഭായനി  ബന്ധലപട
മത്സരങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേ,  ലപഭാതുസലങ്ങളനിലലാം  സ്കൂള  കേവഭാമ്പസകേളനിലലാം
കതകേള നടച്ച് പരനിപഭാലനിക്കുകേ എന്നതഭാണച്ച് പ്രധഭാന ലക്ഷവങ്ങള.

(സനി) വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപച്ച്, തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള എന്നനിവയഭാണച്ച്
കഫഭാറസ്ട്രേനി  കബ്ബുകേളുലട  മുഖേവപങഭാളനികേള.  കഫഭാറസ്ട്രേനി  കബ്ബുകേളുലട  വനിജെയകേരമഭായ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  എന.സനി.സനി.,  എന.എസച്ച്.എസച്ച്.,  എസച്ച്.പനി.സനി.
എന്നനിവയുമഭായനി സഹകേരനിചച്ച് വനിവനിധ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണച്ച്. 

പരനിസനിതനി ദുര്ബല പ്രകദശലാം

    72 (4083) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പരനിസനിതനി ദുര്ബല പ്രകദശ (ഇ.എഫച്ച്.എല്.) നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഇതുവലര
എത്ര ലഹക്ടര് ഭൂമനി സര്ക്കഭാര് ഏലറടുത്തനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഏലറടുത്ത ഭൂമനിയനില് എത്ര ലഹക്ടര് ഭൂമനി മുൻ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തച്ച് ഉടമകേളക്കച്ച് വനിടച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്;

(സനി)  ഈ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനി  ഏലറടുത്തതുമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  എത്ര
കകേസ്സുകേള  നനിലവനില്  കകേഭാടതനികേളനില്  തതീര്പഭാകേഭാലത  കേനിടക്കുനണച്ച്;  തതീര്പഭായ
കകേസ്സുകേള  എത്രയഭാണച്ച്;  ഇവയനില്  എത്ര  കകേസ്സുസ്തുകേളനില്  സര്ക്കഭാരനിനനുകൂലമഭായനി
വനിധനി ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്?  

ഉത്തരലാം

(എ) പരനിസനിതനി ദുര്ബല പ്രകദശ (ഇ.എഫച്ച്.എല്.) നനിയമ പ്രകേഭാരലാം ഇതുവലര
13486.984 ലഹക്ടര് ഭൂമനി സര്ക്കഭാര് ഏലറടുത്തനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ഏലറടുത്ത  ഭൂമനിയനില്  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തച്ച് 134.3472 ലഹക്ടര് ഭൂമനി ഉടമകേളക്കച്ച് വനിട്ടുലകേഭാടുത്തനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) ഈ നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഭൂമനി ഏലറടുത്തതുമഭായനി ബന്ധലപടച്ച് 328 കകേസ്സുകേള
കകേഭാടതനികേളനില്  തതീര്പഭാകേഭാലത  കേനിടക്കുനണച്ച്.  138  കകേസ്സുസ്തുകേള  തതീര്പഭായനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനില്  76 കകേസ്സുസ്തുകേളനില് സര്ക്കഭാരനിനനുകൂലമഭായനി വനിധനി ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 
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വവഭാപകേമഭായ കേഭാട്ടുതതീ
 73 (4084) ശതീ  .  ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി  :

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു  :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷച്ച് കുമഭാര്  :
ശതീ  .     കകേഭാവര്  കുഞകമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
ലകേഭാടുലാംവരളചയുലട ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വനിവനിധ വനകമഖേലകേളനില്

വവഭാപകേമഭായ  കേഭാട്ടുതതീ  പടര്ന  പനിടനിക്കുന്നതുലാം  വനവമൃഗങ്ങളക്കുലാം  അപൂര്വ

സസവജെഭാലങ്ങളക്കുലാം  വവഭാപകേമഭായ  നഭാശനഷ്ടങ്ങള  സലാംഭവനിക്കുന്നതുലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

ലകേഭാടുലാം വരളചയുലട ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വനിവനിധ വനകമഖേലകേളനില്

വവഭാപകേമഭായ  കേഭാട്ടുതതീ  പടര്ന്നച്ച്  പനിടനിക്കുന്നതുലാം  വനവമൃഗങ്ങളക്കുലാം  അപൂര്വ

സസവജെഭാലങ്ങളക്കുലാം  വവഭാപകേമഭായ  നഭാശനഷ്ടങ്ങള  സലാംഭവനിക്കുന്നതുലാം

ശദയനില്ലപടനിടനില.

ഈ വര്ഷലത്ത മഴയുലട ലഭവതക്കുറവലാം രൂക്ഷമഭായ വരളചയുലാം കകേരളത്തനിലല

വനകമഖേലയനില്  കേഭാട്ടുതതീ  ഉണഭാകേഭാനുള്ള  സഭാധവത  കൂടുനണച്ച്.  ആയതച്ച്  മുന്നനില്

കേണലകേഭാണച്ച്  വനലാം  വകുപച്ച്  ആവശവമഭായ  മുനകേരുതലകേളുലാം  പ്രതനികരഭാധ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ലപഭാതുജെനങ്ങളുലട  സഹകേരണവലാം

ഇക്കഭാരവത്തനില് കതടനിയനിട്ടുണച്ച്.

നനിലവനിലല  സഭാഹചേരവലാം  കേണക്കനിലലടുത്തഭാല്  കേഭാട്ടുതതീയനില്  ഈ  വര്ഷലാം

ഇതുവലര  ഉണഭായ  വര്ദനവച്ച്  ആശങഭാജെനകേമല.  മുനകേരുതലകേളനിലൂലടയുലാം

പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനികേളനിലൂലടയുലാം  വനകതഭാതനിലള്ള  കേഭാട്ടുതതീ  ഉണഭാകേഭാലത  വനലാം

സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  ഇക്കഭാരവത്തനില്  വനലാം  വകുപച്ച്  തുടര്നലാം

കേര്ശനമഭായ ജെഭാഗത പുലര്ത്തുന്നതഭാണച്ച്. 

ജെഭാതനികപരച്ച് വനിളനിചച്ച് ആകക്ഷപനിചതനിലനതനിലര നടപടനി

74 (4085) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതനിരപനിള്ളനി  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  സഭാന്റെനിലാംഗച്ച്  കേമ്മേനിറനി  ലചേയര്കപഴണുലാം,

പടനികേജെഭാതനി വനിഭഭാഗഭാലാംഗവമഭായ ശതീമതനി ചേന്ദ്രനികേഭാ ഷനിബവനികനഭാടച്ച് അപമരവഭാദയഭായനി

ലപരുമഭാറുകേയുലാം ജെഭാതനികപരച്ച്  വനിളനിചച്ച്  ആകക്ഷപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തതഭായനി  ഏലതങനിലലാം

വനലാം വകുപച്ച് ഉകദവഭാഗസലനതനിലര പരഭാതനിയുലാം കകേസ്സുലാം നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ;
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(ബനി) ഈ ഉകദവഭാഗസനച്ച് മനികേച കസവനത്തനിനുള്ള അവഭാര്ഡച്ച് നല്കുന്നതനിനച്ച്

സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനിയനില്  അകനസഷണലാം  നടത്തനി

കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  ചേഭാര്പ  ലറയനിഞനിലല  ബതീറച്ച്  കഫഭാറസച്ച്  ഓഫതീസറഭായ  ശതീ.  പ്രനിനസച്ച്

കജെഭാസഫച്ച് തടനില് എന്ന ഉകദവഭാഗസലനതനിലര അപ്രകേഭാരലാം ഒരു പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ഈ ഉകദവഭാഗസനച്ച് മനികേച കസവനത്തനിനുള്ള മുഖേവമനനിയുലട കഫഭാറസച്ച്

ലമഡല് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  പരഭാതനിയനികന്മേല്  അകനസഷണലാം  നടനവരുന.  ആകരഭാപണലാം

ലതളനിയുകേയഭാലണങനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം. 

കഫഭാറസച്ച് മറ്റ്യൂസനിയലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

75 (4086) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന  :

ശതീ  .   ഇ  .  ടനി  .   കടസണ് മഭാസര്  :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന  :

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജെന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്  വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  ഒരു  കഫഭാറസച്ച്  മറ്റ്യൂസനിയലാം  ആവശവമഭാലണന്ന  വനിഷയലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  അതച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഇതനിനച്ച്  അനുകയഭാജെവമഭായ  സലലാം

കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?           

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. കഫഭാറസച്ച് മറ്റ്യൂസനിയലാം സഭാപനിക്കുവഭാനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ

നടപടനികേള ആരലാംഭനിച.

(ബനി)  ലകേഭാലലാം  ജെനിലയനില്  കുളത്തുപ്പുഴയനില്  കഫഭാറസച്ച്  മറ്റ്യൂസനിയലാം

സഭാപനിക്കുവഭാന സലലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 
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ആലപ്പുഴയനിലല സഭാമൂഹവ വനവല്ക്കരണ പദതനി

76 (4087) ശതീ  .   കതഭാമസച്ച് ചേഭാണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴ  ജെനിലയനിലല  സഭാമുഹവ  വനവത്കേരണ  പദതനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വഴനികയഭാരങ്ങളനില് വൃക്ഷകത്തകേള വചച്ച് പനിടനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് കുടനഭാടനിനച്ച്
പ്രകതവകേ പദതനി ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആലപ്പുഴ ജെനിലയനില് സഭാമൂഹവ വനവല്ക്കരണ പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി
എലന്റെ  മരലാം,  നമ്മുലട  മരലാം  എന്നതീ  പദതനികേളനിലൂലട  വൃക്ഷകത്തകേള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേയുലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം  പഭാതകയഭാരങ്ങളനില്  വൃക്ഷകതകേള
വചപനിടനിപനിചച്ച് സലാംരക്ഷനിച വരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.  സസകേഭാരവ വനവല്ക്കരണ പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  വചപനിടനിപനിക്കുന്ന  വ വൃക്ഷകത്തകേളക്കച്ച്  നനിശ്ചനിത  കേഭാലയളവവലര
അര്ഹരഭായവര്ക്കച്ച്  ധനസഹഭായവലാം  നല്കേനിവരുന.  കേണല്  കതകേള
ഉത്പഭാദനിപനിചച്ച്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം  അര്ഹരഭായവര്ക്കച്ച്  ധനസഹഭായവലാം
ലചേയ്തുവരുന.  കേടലഭാമ  സലാംരക്ഷണവലാം കുരുവനിലക്കഭാരു കൂടച്ച്,  ലപലഭാജെനികേച്ച്  കബര്ഡച്ച്
സര്കവ,  ലവറച്ച് ലഭാന്റെച്ച്  കബര്ഡച്ച്  സര്കവ,  കഫഭാറസ്ട്രേനി  കബച്ച്  മുതലഭായ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ആലപ്പുഴ ജെനിലയനിലല മനികേച പരനിസനിതനി പ്രവര്ത്തകേനച്ച് എലഭാ
വര്ഷവലാം വനമനിത്ര പുരസഭാരലാം നല്കേനിവരുന.  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടുന്ന കേഭാവകേളുലട
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.

(ബനി)  വഴനികയഭാരത്തണല്  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കുടനഭാടനിലന്റെ  വനിവനിധ
ഭഭാഗങ്ങളനില്  വൃക്ഷകത്തകേള  വചപനിടനിപനിചച്ച്  സലാംരക്ഷനിചവരുന.  കുടനഭാടനിനച്ച്
മഭാത്രമഭായനി പ്രകതവകേ പദതനികേലളഭാനലാം നനിലവനിലനില. 

പത്തനലാംതനിട ജെനിലയനിലല വനഭൂമനി

77 (4088) ശതീമതനി  വതീണഭാ കജെഭാര്ജ്ജച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പത്തനലാംതനിട  ജെനിലയനില്,  നനിലവനില്  എത്ര  ലഹക്ടര്  വനഭൂമനിയഭാണച്ച്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കകേവശമുള്ളലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജെനിലയനില്  എവനിലടലയങനിലലാം  വനഭൂമനി  കേകയറനിയതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  കേകയറനിയ  ഭൂമനി  പനിന്നതീടച്ച്  പതനിച  നല്കേനി  പടയലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് ആര്ലക്കഭാലക്ക?

(ഡനി) പടയലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ള ഭൂമനി എത്ര ലഹക്ടര് വരുലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
ഉത്തരലാം

(എ)  1,53,379.37 ലഹക്ടര്.

(ബനി)  പത്തനലാംതനിട  ജെനിലയനിലല  കകേഭാന്നനി  ഡനിവനിഷനനില്  124.19  ലഹക്ടര്
വനഭൂമനിയുലാം  റഭാന്നനി ഡനിവനിഷനനില്  1908.40  ലഹക്ടര് വനഭൂമനിയുലാം  കേകയറനിയതഭായനി
കേലണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  കകേഭാന്നനി  ഡനിവനിഷനനില്  1-1-1977-നച്ച്  മുമ്പച്ച്  കേകയറനിയതഭായനി
കേലണത്തനിയ 303 കപര്ക്കച്ച് പടയലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  ലഭവമഭായ കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം കകേഭാന്നനി ഡനിവനിഷനനില്  1-1-1977-നച്ച്
മുമ്പുള്ള  60  ലഹക്ടര് വനഭൂമനിക്കച്ച്  കകേന്ദ്ര അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  ഇതനില്  54.14
ലഹക്ടര് വനഭൂമനിക്കച്ച് പടയലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണച്ച്. 

വനവമൃഗങ്ങള കേഭാടുവനിടച്ച് ജെനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങളനികലയച്ച് വരുന്നതച്ച് 
ഒഴനിവഭാക്കഭാന നടപടനി

78 (4089) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  അനുഭവലപടുന്ന  വരളചയുലട  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്
ഭക്ഷണത്തനിനുലാം ലവള്ളത്തനിനുലാം ഉണഭായ ദഇൗര്ലഭവലാം കേഭാരണലാം വനവമൃഗങ്ങള കേഭാടുവനിടച്ച്
ജെനവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലക്കച്ച്  വരുന്നതച്ച്  ഒഴനിവഭാക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസതീകേരനിചലതന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന  കശഷലാം  വനവമൃഗങ്ങളുലട
കേടനകേയറത്തഭാല്  കൃഷനി  നശനിചതഭായനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്
എവനിലടലയലഭാമഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ) നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  അനുഭവലപടുന്ന  വരളചയുലട  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്
ഭക്ഷണത്തനിനുലാം  കുടനിലവള്ളത്തനിനുലാം  വനവമൃഗങ്ങള  കേഭാടുവനിടച്ച്  ജെനവഭാസ
കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയച്ച്  വരുന്നതച്ച്  ഒഴനിവഭാക്കഭാന  വനത്തനിനുള്ളനില്  ഭക്ഷണത്തനിലന്റെയുലാം
ജെലത്തനിലന്റെയുലാം  ലഭവത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാടനിനുള്ളനിലല  ലചേക്കച്ച്  ഡഭാമുകേളുലാം  അഞ്ഞൂകറഭാളലാം
ജെലകസഭാതസ്സുകേളുലാം  നവതീകേരനിക്കുകേയുലാം  കുളങ്ങള  വൃത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം  ലചേക്കച്ച്
ഡഭാമുകേളുലട കചേഭാര്ച അടചച്ച് പരമഭാവധനി ജെലലഭവത ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.
ആവശവമുള്ള സലങ്ങളനില് പുതനിയ കുളങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനത്തനിനുള്ളനിലല  വയലകേളനില്  ഉണഭായനിരുന്ന  അധനിനനികവശ
സസവങ്ങലള  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നതീക്കലാം  ലചേയ്തച്ച്  മൃഗങ്ങളക്കച്ച്  ഭക്ഷവകയഭാഗവമഭായ
സസവങ്ങളുലട  വളര്ചലയ  തസരനിതലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  ഈ  വര്ഷലാം
സലാംസഭാനലത്ത  വനകമഖേലയനില്  477  ലഹക്ടര്  സലത്തച്ച്  മുളകത്തകേള
പുതനിയതഭായനി നട്ടുപനിടനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  വനവമൃഗങ്ങളുലട
കേടനകേയറത്തഭാല് കൃഷനി നശനിചതഭായനി റനികപഭാര്ടച്ച് ലചേയ്തനിട്ടുള്ള സലങ്ങളുലട വനിവരലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

വനസലാംരക്ഷണ വനിഭഭാഗലാം ജെതീവനക്കഭാരുലട ഡറ്റ്യൂടനി സമയലാം

79  (4090)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്  വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനസലാംരക്ഷണവനിഭഭാഗലാം  ജെതീവനക്കഭാലര  ഡറ്റ്യൂടനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു
സമയലാം  എത്ര  ദനിവസമഭാണച്ച്  പരമഭാവധനി  ഡറ്റ്യൂടനിക്കഭായനി  നനികയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഡറ്റ്യൂടനിക്കച്ച് കകേഭാമ്പനകസഷന ലതീവച്ച് അനുവദനിച നല്കേഭാറുകണഭാ;
അതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഫയര്കഫഭാഴനില്  അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നതുകപഭാലല  ഇരുപത്തനിനഭാലച്ച്
മണനിക്കൂര്  ഡറ്റ്യൂടനിക്കച്ച്  24  മണനിക്കൂര്  വനിശമലാം  എന്ന  വവവസ  വനപഭാലകേര്ക്കുലാം
ബഭാധകേമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കപഭാലതീസച്ച്  കസനഭാവനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച്  അനുവദനിചനിരനിക്കുന്ന  മഭാസര്
കേവഭാന്റെതീന  സഇൗകേരവലാം  വനസലാംരക്ഷണ  ജെതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ബഭാധകേമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  വനസലാംരക്ഷണ  നനിര്വഹണത്തനിലന്റെ  ആവശവകേതയുലട  അടനിസഭാന
ത്തനിലഭാണച്ച്  വനസലാംരക്ഷണവനിഭഭാഗലാം  ജെതീവനക്കഭാരുലട  ഡറ്റ്യൂടനി  ദനിവസങ്ങള
ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്.   തുടര്ചയഭായനി  കജെഭാലനി  ലചേകയണ സഭാഹചേരവത്തനില് മതനിയഭായ
വനിശമലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനിയഭാണച്ച്  കമലകദവഭാഗസര്  വനസലാംരക്ഷണ  വനിഭഭാഗലാം
ജെതീവനക്കഭാലര ഡറ്റ്യൂടനിക്കച്ച് നനികയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച്.  ദനിവസങ്ങകളഭാളലാം തുടര്ചയഭായനി കജെഭാലനി
കനഭാകക്കണ സഭാഹചേരവലാം ഉണഭാകേഭാറനില.

(ബനി) അവധനി ദനിവസലാം ഡറ്റ്യൂടനി കനഭാക്കുന്ന സലാംരക്ഷണവനിഭഭാഗലാം ജെതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്
ഓഫച്ച് കഡ അലവനസച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) 24  മണനിക്കൂര് ഡറ്റ്യൂടനി  വനലാം വകുപനില് നനിലവനിലനില.  ഡറ്റ്യൂടനി കേഴനിഞ്ഞച്ച്
ആസഭാനത്തച്ച്  തനിരനിലചത്തുന്ന  സലാംരക്ഷണവനിഭഭാഗലാം  ജെതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  വനിശമലാം
അനുവദനിക്കുനണച്ച്.  

(ഡനി)  വനസലാംരക്ഷണ  വനിഭഭാഗലാം  ജെതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  മഭാസര്  കേവഭാന്റെതീന
അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലനില.

കേഭാടഭാനയടക്കമുള്ള വനവജെതീവനികേളുലട ആക്രമണലാം

80 (4091) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിലല  അതനിരപനിള്ളനി,  പരനിയഭാരലാം,  കകേഭാടകശ്ശേരനി
പഞഭായത്തുകേളനിലല  വനിവനിധ  പ്രകദശങ്ങളനില് കേഭാടഭാനയടക്കമുള്ള വനവജെതീവനികേളുലട
അടനിക്കടനിയുണഭാകുന്ന ആക്രമണലാംമൂലലാം  വവഭാപകേമഭായ നഭാശനഷ്ടങ്ങള ഉണഭാകുന്നതച്ച്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ പ്രകദശങ്ങളനിലല ജെനങ്ങളുലട ജെതീവനുലാം സസത്തനിനുലാം ആവശവമഭായ
സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  സഇൗകരഭാര്ജ്ജകവലനികേള
സഭാപനിക്കുന്നതടക്കമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിലല  അതനിരപനിള്ളനി  കമഖേലയനില്  റഭാപനിഡച്ച്
എലനിലഫന്റെച്ച്  കഫഭാഴനിലന്റെ  കസവനലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിലല  അതനിരപനിളളനി,  പരനിയഭാരലാം,  കകേഭാടകശ്ശേരനി
പഞഭായത്തുകേളനിലല  വനിവനിധ  പ്രകദശങ്ങളനില് കേഭാടഭാനയടക്കമുള്ള വനവജെതീവനികേളുലട
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ആക്രമണലാം നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി നനിലവനിലണഭായനിരുന്ന സഇൗകരഭാര്ജ്ജ കവലനികേള
അറകുറപണനികേള  നടത്തനി  പരനിപഭാലനിചവരുന.   ഇഇൗ  വര്ഷലാം  ടനി  പ്രകദശലത്ത
നഭായഭാട്ടുകുണച്ച് ഭഭാഗത്തച്ച് പുതനിയതഭായനി  1.5  കേനി.മതീ.  ദൂരവലാം  2016  വര്ഷലാം കേഭാരനിക്കടവച്ച്
മുതല്  കേരനിലക്കഭാടഭാലനി  വലര  1.5  കേനി.മതീ.  ദൂരവലാം  2016-ല്  രഭാമവര്മ്മേ  കതക്കച്ച്
പഭാകന്റെഷനച്ച് ചുറ്റുലാം 2.5 കേനി.മതീ. ദൂരവലാം സഇൗകരഭാര്ജ്ജ കവലനി നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജെനിലയനിലല  ഒലവകക്കഭാടച്ച്  കകേന്ദ്രമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
റഭാപനിഡച്ച്  ലറകസഭാണ്സച്ച്  ടതീമനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  തൃശ്ശൂര്  ജെനിലയനില്  അതനിരപനിള്ളനി
ഉളലപലടയുള്ള വനകമഖേലകേളനിലലാം വനിനനികയഭാഗനിചവരുനണച്ച്.

വനങ്ങളക്കുള്ളനിലല നദനികേളനില് നനിനലാം മണല് കശഖേരണലാം

81 (4092) ശതീ  .  അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച്  :
ശതീ  .   പനി  .  ടനി  .   കതഭാമസച്ച്  :
ശതീ  .  അനൂപച്ച് കജെക്കബച്ച്  :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനങ്ങളക്കുള്ളനിലല  നദനികേളനില്  നനിനലാം  മണല്

കശഖേരണലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച് തതീരുമഭാലനമടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  കശഖേരനിക്കുന്ന  മണല്  എങ്ങലന  വനിപണനലാം
ലചേയഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പരനിസനിതനിക്കച്ച്  കകേഭാടലാം  വരുത്തഭാലത  മണല്  കശഖേരണലാം  ഉറപ്പു
വരുത്തഭാന എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  ഉണച്ച്.   കകേരള  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  ലകേഭാലലാം  സകതണ്  സര്ക്കനിളനിലന്റെ

പരനിധനിയനിലള്ള  തനിരുവനന്തപുരലാം  ഡനിവനിഷലന്റെ  കേതീഴനിലല  കുളത്തുപ്പുഴ  ലറയ്ഞനില്
കചേഭാഴനിയകക്കഭാടച്ച്,  മനില്പഭാലലാം  കേടവകേളനില്  നനിനലാം  നനിയമഭാനുസരണലാം  മണല്
കശഖേരണലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  4-3-2017-ലല  ജെനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്.)  67/2017/റവനറ്റ്യൂ  നമ്പര്  ഉത്തരവച്ച്
പ്രകേഭാരലാം മനില്പഭാലലാം, കചേഭാഴനിയകക്കഭാടച്ച് ഏരനിയകേളനിലല മണല് ഓഡനിറനിലന്റെ റനികപഭാര്ടച്ച്
സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനസലാംരക്ഷണ സമനിതനി വഴനി കശഖേരനിക്കുന്ന മണല്
കേലവറ  വഴനി  കനരനിടച്ച്  അര്ഹരഭായ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  വനിപണനലാം  ലചേയഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  

(സനി)  പരനിസനിതനിക്കച്ച്  കകേഭാടലാം  വരുത്തഭാലത  മണല്  കശഖേരണലാം
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  നനിലവനിലള്ള  നനിയമങ്ങളുലടയുലാം  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവകേളുലടയുലാം
അടനിസഭാനത്തനില് അലാംഗതീകൃത ഏജെനസനി മുകഖേന ശഭാസ്ത്രതീയ പഠനലാം നടത്തനി മണല്
കശഖേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.
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ഗജെ വനിജഭാന കകേന്ദ്രവലാം മറ്റ്യൂസനിയവലാം

82 (4093) ശതീമതനി ഇ  .   എസച്ച്  .   ബനിജെനികമഭാള   :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന   :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി. :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആനകേലള  കുറനിചച്ച്  പഠനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഗകവഷണലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം
സലാംസഭാനത്തച്ച് എലന്തഭാലക്ക സഇൗകേരവങ്ങളഭാണച്ച് നനിലവനിലള്ളതച്ച്;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ഒരു  ഗജെ  വനിജഭാന  കകേന്ദ്രലാം  തുടങ്ങുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  കകേവശമുള്ള  ആനലക്കഭാമ്പുകേള  ഉളലപലടയുള്ളവ
പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  ആന  മറ്റ്യൂസനിയലാം  തുടങ്ങുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  രഭാജെവലത്ത  വനിവനിധ  സര്വകേലഭാശഭാലകേള/ഗകവഷകേര്/വനിദവഭാര്തനികേള
തുടങ്ങനിയവര്  അകപക്ഷനിക്കുന്ന  മുറയച്ച്,  കേഭാടഭാനകേലളക്കുറനിചലാം  നഭാടഭാനകേലളക്കുറനിചലാം
കവണ  പഠനലാം  നടത്തുന്നതനിനുള്ള  അനുമതനി  നല്കേഭാറുണച്ച്.  ഇതലഭാലത
ആനകേലളക്കുറനിചച്ച്  പഠനിക്കുന്നതനിനച്ച്  മറ്റു ഗകവഷണ സഇൗകേരവങ്ങലളഭാനലാം നനിലവനില്
വനലാം വകുപനില് ലഭവമല.

(ബനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലല ബജെറനില് പ്രകതവകേ നനികക്ഷപ
പദതനിയഭായ  KIIFB-യനില് ഉളലപടുത്തനി തനിരുവനന്തപുരലാം ജെനിലയനിലല കകേഭാട്ടൂരനില്
ആന  പുനരധനിവഭാസ  കകേന്ദ്രലാം  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  105  കകേഭാടനി  രൂപ
നതീക്കനിവചനിട്ടുണച്ച്.  ഗജെ വനിജഭാന കകേന്ദ്രലാം ഉളലപലട അന്തഭാരഭാഷ നനിലവഭാരമുള്ള ഒരു
ആന പുനരധനിവഭാസ കകേന്ദ്രമഭാണച്ച് ഇഇൗ പദതനിയനില് വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(സനി)  ആനലക്കഭാമ്പുകേള  ഉളലപലടയുള്ള  വനവജെതീവനി  കട്രേഭാഫനികേള
ലപഭാതുദര്ശനത്തനിനച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കരുതച്ച്  എന്ന  ലലവല്ഡച്ച്  ലലലഫച്ച്  ലലക്രലാം
കേണ്കട്രേഭാള ബറ്റ്യൂകറഭായുലട  നനിര്കദ്ദേശമുള്ളതനിനഭാല് ഇതുസലാംബന്ധനിചച്ച്  നനിയമപരമഭായ
വനിശദപരനികശഭാധനയുലാം  ആവശവലമങനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ   പ്രകതവകേ
അനുമതനിയുലാം കതകടണതുണച്ച്.  
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കേണ്ണൂര് ജെനിലയനില് വനവജെതീവനി ശലവലാം

83 (4094) ശതീ  .   സണ്ണനി കജെഭാസഫച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജെനിലയനില്  വനവജെതീവനികേളുലട  ആക്രമണത്തനില്  കേഴനിഞ്ഞ  6
മഭാസത്തനിനുള്ളനില്  എത്ര  മനുഷവ  ജെതീവനുകേളഭാണച്ച്  നഷ്ടലപടനിട്ടുളളതച്ച്;  ഇവരുലട
കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച് എത്ര രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മരണലപടവരുലട  ആശനിതര്ക്കച്ച്  ലതഭാഴനില്  നല്കുവഭാന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കപരഭാവര്  മണ്ഡലത്തനിലല  വനവജെതീവനി  ശലവലാം  തടയുന്നതനിനച്ച്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള  എലന്തലഭാമഭാണച്ച്;  ഈ  വനിഷയത്തനില്  കൂടുതല്
ഫലപ്രദമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജെനിലയനില്  വനവജെതീവനികേളുലട  ആക്രമണത്തനില്  കേഴനിഞ്ഞ  6
മഭാസത്തനിനുള്ളനില്  3  മനുഷവ ജെതീവനുകേളഭാണച്ച് നഷ്ടലപടനിട്ടുള്ളതച്ച്.   ഇതനില് ഒരഭാളുലട
കുടുലാംബത്തനിനച്ച്  നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി  5  ലക്ഷലാം  രൂപ  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   മറച്ച്  രണച്ച്
കപരുലട  മരണഭാനന്തര  ലചേലവകേളക്കഭായനി  15000  രൂപ  വതീതലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
പനിനതുടര്ചഭാ  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  ഉളലപലടയുള്ള  കരഖേകേള  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയച്ച്  ടനി
രണകപരുലടയുലാം അനന്തരഭാവകേഭാശനികേളക്കച്ച് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി) 1980-ലല കകേരള റൂളസച്ച് കഫഭാര് കപലമന്റെച്ച് ഓഫച്ച് കകേഭാമ്പനകസഷന ടു
വനിക്ടനിലാംസച്ച്  ഓഫച്ച്  അറഭാക്കച്ച്  ലലബ  ലലവല്ഡച്ച്  ആനനിമല്സച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  വനവജെതീവനി
ആക്രമണലാംമൂലലാം ജെതീവനഭാശലാം സലാംഭവനിക്കുന്നവരുലട ആശനിതര്ക്കച്ച് സര്ക്കഭാര് കജെഭാലനി
നല്കുന്നതനിനുള്ള വവവസയനില.  

(സനി)  കപരഭാവര്  മണ്ഡലത്തനിലല  അയലാംകുന്നച്ച്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്
10  കേനികലഭാമതീറര്  കസഭാളഭാര്  ലഫനസനിലാംഗച്ച്,  ആറളലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  2.5
കേനികലഭാമതീറര്  ലട്രേഞച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നനിവ  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   കകേളകേലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  2  കേനികലഭാമതീറര് കസഭാളഭാര് ലഫനസനിലാംഗച്ച്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം
9.25  കേനികലഭാമതീറര്  ആനപ്രതനികരഭാധ  മതനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുകരഭാഗമനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുനണച്ച്.   ലകേഭാടനിയൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  17  കേനികലഭാമതീറര്  കസഭാളഭാര്
ലഫനസനിലാംഗച്ച്  പ്രവൃത്തനിയുലാം  കേണനിചഭാര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  7.5  കേനികലഭാമതീറര്
കസഭാളഭാര്  ലഫനസനിലാംഗച്ച്  പ്രവൃത്തനിയുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   ലഫനസനിലാംഗനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനക്ഷമത  വഭാചര്മഭാര്  നനികതവന  പരനികശഭാധനിചച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തുനണച്ച്.
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കൂടഭാലത  ലകേഭാടനിയൂര്  കറഞനില്   കപരഭാവര്  മണ്ഡലത്തനിലന്റെ  കേതീഴനില്  വരുന്ന
സലങ്ങളനില്  നഭാടനിലനിറങ്ങുന്ന  വനവജെതീവനികേലള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  തുരത്തനി
തനിരനിലകേ  കേഭാടനികലക്കച്ച്  വനിടുന്നതനിനച്ച്  ജെതീവനക്കഭാരുലാം  വനസലാംരക്ഷണ  സമനിതനി
അലാംഗങ്ങളുലാം  തകദ്ദേശതീയരഭായ  വഭാചര്മഭാരുലാം  പ്രകതവകേ  ശദ  പതനിപനിക്കുനണച്ച്.  ടനി
പ്രകദശത്തച്ച്  മനുഷവ-വനവജെതീവനി  സലാംഘര്ഷവമഭായനി  ബന്ധലപട  അടനിയന്തര
സഭാഹചേരവങ്ങള  കനരനിടുന്നതനിനച്ച്  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  ദ്രുതകേര്മ്മേ  കസനയുലട
ആസഭാനലാം തളനിപറമ്പനില് നനിനലാം ഇരനിടനിയനികലക്കച്ച്  മഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത കേടുത്ത
കവനലനില്  ദഭാഹജെലത്തനിനഭായനി  വനവമൃഗങ്ങള  നഭാടനിലനിറങ്ങുന്ന  സഭാഹചേരവലാം
ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലകേഭാടനിയൂര്  കറഞനിലന്റെ  കേതീഴനില്  വരുന്ന  ലനലനികയഭാടനി,
പരനിപ്പുകതഭാടച്ച്,  ചേതനിരൂര്  എന്നതീ  വനകമഖേലകേളനില്  ഓകരഭാ  കുളലാം  കുഴനിചച്ച്
വനവമൃഗങ്ങളക്കച്ച് ദഭാഹജെലലാം ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  

7-2-2017-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച്  (സഭാധഭാ)  നമ്പര് 51/2017/വനലാം പ്രകേഭാരലാം
മനുഷവ-വനവമൃഗസലാംഘര്ഷലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്-മുനനിസനിപഭാലനിറനി
തലത്തനില്  തകദ്ദേശതീയരുലാം,  ജെനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം  വനലാം  ഉകദവഭാഗസരുലാം  കചേര്ന്നച്ച്
രൂപതീകേരനിക്കഭാന  ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ള  ജെനജെഭാഗതഭാ  സമനിതനികേളുലട  ടനി  കമഖേലയനിലല
രൂപതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങളക്കച്ച് കുടനിലവള്ളലാം

84  (4095)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടുത്ത  കവനല്  മുനനനിര്ത്തനി  കേഭാടനിലല  മൃഗങ്ങളക്കച്ച്  കുടനിലവള്ളലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തങനിലലാം  പദതനികേള  ആകലഭാചേനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  മൂന്നച്ച്  മഭാസത്തനിനനിടയനില്  കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങള  ജെനവഭാസ
കകേന്ദ്രത്തനിലനിറങ്ങനിയതുമൂലമുണഭായ  ആലകേ  നഷ്ടങ്ങള  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.   ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാടനിനുള്ളനിലല  ലചേക്കച്ച്  ഡഭാമുകേളുലാം,
ഏകേകദശലാം  അഞ്ഞൂകറഭാളലാം  ജെലകസഭാതസ്സുകേളുലാം  നവതീകേരനിക്കുകേയുലാം  കുളങ്ങള
വൃത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം  ലചേക്കച്ച്  ഡഭാമുകേളുലട  കചേഭാര്ച  അടചച്ച്  പരമഭാവധനി  ജെലലഭവത
ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.   ആവശവമുള്ള  സലങ്ങളനില്  പുതനിയവ
നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണച്ച്.   വനത്തനിനുള്ളനിലല  വയലകേളനിലണഭായനിരുന്ന
അധനിനനികവശ  സസവങ്ങലള  നതീക്കലാം  ലചേയ്തച്ച്  മൃഗങ്ങളക്കച്ച്  ഭക്ഷവകയഭാഗവമഭായ
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സസവങ്ങളുലട  വളര്ചലയ  തസരനിതലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.    കൂടഭാലത  ഇഇൗ  വര്ഷലാം
സലാംസഭാനലത്ത  വനകമഖേലകേളനില്  477  ലഹക്ടര്  പ്രകദശത്തച്ച്  മുള  ലലതകേള
പുതനിയതഭായനി നട്ടുപനിടനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  മൂന്നച്ച്  മഭാസത്തനിനനിടയനില്  കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങള  ജെനവഭാസ
കകേന്ദ്രത്തനിലനിറങ്ങനിയതുമൂലമുണഭായ  നഭാശനഷ്ടങ്ങളക്കുള്ള  നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി
ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനിലല  കേണക്കച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  നഭാശനഷ്ടലാം  ഏകേകദശലാം  1,36,18,032
രൂപയഭാണച്ച്.  അകപക്ഷകേളുലട പരനികശഭാധനയുലാം തുടര്നടപടനിയുലാം സസതീകേരനിചവരുന.

വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന മൃഗഭാശുപത്രനികേള

85 (4096)  ശതീമതനി വതീണഭാ കജെഭാര്ജ്ജച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറന്മുള  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില്  സസന്തമഭായനി  ലകേടനിടമനിലഭാലത
വഭാടകേയച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന മൃഗഭാശുപത്രനികേള ഏലതഭാലക്ക എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന മൃഗഭാശുപത്രനികേളക്കച്ച് സസന്തമഭായനി
ലകേടനിടലാം പണനിയുവഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1.  ലവററനിനറനി ഡനിലസനസറനി, കേനിടങ്ങഭാനൂര്

  2. ലവററനിനറനി  ഡനിലസനസറനി, ലമഴുകവലനി

  3. ലവററനിനറനി കഹഭാസനിറല്, കകേഭാഴകഞരനി.

(ബനി)  നടപടനി  സസതീകേരനിചവരുന.   അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  സഭാങ്ഷന
നല്കുന്നതനിനുകവണനി  പനി.ഡബത.ഡനി.-കയഭാടച്ച്  എസനികമറച്ച്  നല്കുന്നതനിനച്ച്
ആവശവലപടനിട്ടുണച്ച്.

ശതീമതനി നനിഷ എ. യച്ച് ആശനിത നനിയമനലാം

86(4097)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജെനിലയനിലല  ലവററനിനറനി  കഹഭാസനിറലനില്  കലവച്ച്  കസഭാക്കച്ച്
ഇനലസക്ടറഭായനി കജെഭാലനി ലചേയ്തച്ച് വരലവ 28-6-2013 നച്ച് മരണമടഞ്ഞ ഉദയലന്റെ ഭഭാരവ
ശതീമതനി നനിഷ.എ.-യച്ച് കജെഭാലനി നല്കുന്നതനിനച്ച് എന്തഭാണച്ച് തടസലമന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ശതീമതനി  നനിഷ.  എ.-ക്കച്ച്  ആശനിത  നനിയമനലാം  നല്കുവഭാനഭാവശവമഭായ
അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 11-12-14-ലല സ.ഉ.(എലാം.എസച്ച്.) 297/14/കൃ.വ. പ്രകേഭാരലാം ശതീമതനി നനിഷ.
എ.  യച്ച്  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനില്  കലഭാവര്  ഡനിവനിഷന  കഭാര്ക്കഭായനി  നനിയമനിചച്ച്
ഉത്തരവഭായനിരുന.  എന്നഭാല് മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനില് ആശനിത നനിയമന പ്രകേഭാരലാം
18  കപര് സൂപര് നറ്റ്യൂമററനിയനില് കജെഭാലനിയനില് തുടരുകേയഭാണച്ച്.  ശതീമതനി  നനിഷയുലട
എ.  സതീനനികയഭാരനിറനി  ഇവര്ക്കുലാം  തഭാലഴയഭായനിടഭാണച്ച്.   ആയതനിനഭാല്  സൂപര്
നറ്റ്യൂമററനിയനില് തുടരുന്നവലര റഗുലലലറസച്ച്  ലചേയ്തഭാല് മഭാത്രകമ ടനിയഭാളക്കച്ച് നനിയമനലാം
നല്കേഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.   ബഹു.  കകേരള ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട  25-2-2016-ലല
WPC  Nos.  33621/2015  &  5960/2016  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  സൂപര്
നറ്റ്യൂമററനിയനിലള്ളവലര  റഗുലലലറസച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  കസ  ഉത്തരവച്ച്
പുറലപടുവനിചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ആയതനിനഭാലഭാണച്ച് മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനില് ആശനിത
നനിയമനലാം ലലവകുന്നതച്ച്.

(ബനി)  ബഹു.  കകേരള  ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട  25-2-2016-ലല  WPC  Nos
33621/2015  &  5960/2016  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരമുള്ള  കസ  ഉത്തരവച്ച്  ലവകക്കറച്ച്
ലചേയ്യുന്ന മുറയച്ച് ശതീമതനി എ. നനിഷയുലട സതീനനികയഭാരനിറനി അനുസരനിചച്ച് മൃഗസലാംരക്ഷണ
വകുപനിലണഭാകുന്ന ഒഴനിവനില് ആശനിത നനിയമനലാം നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

ലതരുവനഭായ വലാംശവര്ദന നനിയനണ പദതനി

87 (4098) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജെഭാസഫച്ച് : 
ശതീ  .   കറഭാജെനി എലാം  .   കജെഭാണ് : 
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന : 
ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപച്ച്  ലതരുവനഭായ  വലാംശവര്ദന
നനിയനണ പദതനിക്കച്ച് തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  എവനിലടലയഭാലക്കയഭാണച്ച്  പ്രസ്തുത  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനിയുലട ഫലപ്രഭാപ്തനിലയക്കുറനിചച്ച് വനിലയനിരുത്തല് നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; 
എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപച്ച്  ലതരുവനഭായ  വലാംശവര്ദന  നനിയനണ  പദതനി
എലാം.ബനി.സനി.  (ആനനിമല്  ബര്ത്തച്ച്  കേണ്കട്രേഭാള  കപ്രഭാഗഭാലാം)  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട  കനതൃതസത്തനില്  നടത്തുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  ആവശവമഭായ
ഭഇൗതനികേസഭാഹചേരവലാം ലതരലഞ്ഞടുത്ത 51 മൃഗഭാശുപത്രനികേളനില് സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി) തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള എ.ബനി.സനി. പദതനിക്കഭായനി കപ്രഭാജെക്ടുലാം

ഫണലാം ലഭവമഭാക്കനിയ സലങ്ങളനിലഭാണച്ച് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.   വനിശദമഭായ പടനികേ

അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  പദതനി പ്രഭാരലാംഭ ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.  ഫലപ്രഭാപ്തനിലയക്കുറനിചച്ച് വനിലയനിരുത്തല്

നടത്തനിയനിടനില.

അതനിര്ത്തനി കേടത്തനിലക്കഭാണവരുന്ന പക്ഷനിമൃഗഭാദനികേളക്കച്ച് സഭാലാംക്രമനികേകരഭാഗ

പരനികശഭാധന

88(4099)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജെകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജെനിലയനികലയച്ച്  കേര്ണ്ണഭാടകേ  അതനിര്ത്തനി  കേടത്തനിലക്കഭാണവരുന്ന

പക്ഷനിമൃഗഭാദനികേളക്കച്ച്  സഭാലാംക്രമനികേ  കരഭാഗങ്ങള  ഉളലപലടയുള്ളവ  ഇലലന്ന  കേഭാരവലാം

പരനികശഭാധനിചച്ച്  കബഭാധവലപടുന്നതനിനച്ച്  ജെനിലയനിലല  അതനിര്ത്തനി  ലചേക്കച്ച്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്

മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിലന്റെ ഇടലപടലകേള കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണച്ച്.   കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജെനിലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിലന്റെ

ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനില് അനവസലാംസഭാനത്തുനനിനലാം ലകേഭാണവരുന്ന പക്ഷനി മൃഗഭാദനികേളക്കച്ച്

അതഭാതച്ച്  സലാംസഭാനലത്ത  അധനികേഭാരലപട  ലവററനിനറനി  ഉകദവഗസന  നല്കേനിയ

ആകരഭാഗവ  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  കരഭാഗമനില  എന്നച്ച് കബഭാദവലപടുന്നവലയ

മഭാത്രകമ കകേരളത്തനികലയച്ച് കേടത്തനിവനിടുനള.

കേഭാലനിത്തതീറ വനില നനിയനനിക്കഭാന നടപടനി

89  (4100)  ശതീ  .    കതഭാമസച്ച് ചേഭാണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാലനിത്തതീറ വനില നനിയനനിക്കഭാന എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിച

വരുന്നതച്ച്;

(ബനി)  മനില്മ,  കകേരള  ഫതീഡ്സച്ച്  എന്നനിവ  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേഭാലനിത്തതീറകേള

കൂടുതല് സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനി കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഉത്തരലാം

(എ) കേനകുടനികേളക്കച്ച് നഭാലച്ച് മഭാസലാം മുതല് മുപതച്ച് മഭാസലാം പ്രഭായലാം വലര ശഭാസ്ത്രതീയ
പരനിപഭാലനലാം  ഉറപഭാക്കുന്ന  ഒരു  പദതനിയഭാണച്ച്  പ്രകതവകേ  കേനകുടനി  പരനിപഭാലന
പരനിപഭാടനി.  കേനകുടനി പരനിപഭാലന പദതനിയനിലൂലട സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് സങരവര്ഗ
കേനകുടനിയച്ച്  തതീറ  ലഭവമഭാക്കനി  വരുനണച്ച്.   കേഭാഫച്ച്  അകഡഭാപ്ഷന  കപ്രഭാഗഭാലാം,
കഗഭാവര്ദനിനനി  എന്നതീ  സതീമുകേള  പ്രകതവകേ  കേനകുടനി  പരനിപഭാലന  പദതനി  മുകഖേന
നടപഭാക്കനിവരുന.  ഇതനിനുപുറകമ  2016-17   സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഒരു ലക്ഷലാം
കേനകുടനികേലള  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തഭാനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തസരനിതഗതനിയനില്
നടനവരുന.  കേനകുടനികേളുലട  ശഭാസ്ത്രതീയപരനിപഭാലനത്തനിനുലാം  ഗുണകമന്മേയുള്ള
കേഭാലനിത്തതീറയുലട  ലഭവത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  സലാംസഭാനത്തച്ച്  മൃഗസലാംരക്ഷണ
വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  ലപഭാതുകമഖേലഭാസഭാപനങ്ങളഭായ  കകേരള  ഫതീഡ്സച്ച്  ലനിമനിറഡുലാം
മനില്മയുമഭാണച്ച്  കേഭാലനിത്തതീറ  ഉല്പഭാദനിപനിചച്ച്  കകേരളത്തനിലടനതീളലാം  മനിതമഭായ  നനിരക്കനില്
വനിപണനലാം  നടത്തനിവരുന്നതച്ച്.   എന്നഭാല്  ഇകപഭാള  കേഭാലനിത്തതീറ  ഉല്പഭാദനത്തനിനച്ച്
അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുലട  ലഭവതക്കുറവമൂലലാം  ഈ  സഭാപനങ്ങളുലാം  പ്രതനിസന്ധനി
കനരനിടുനണച്ച്.   കചേരുവകേളുലട   വനിലക്കയറത്തനിനനുസരനിചച്ച്  കേഭാലനിത്തതീറയുലട  വനില
വര്ദനിപനിക്കഭാതനിരനിക്കുവഭാന  കവണ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരുനണച്ച്.
ഇതനിനുപരനിയഭായനി വനിവനിധ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനിയനിലൂലട പഭാരമ്പകരവതര തതീറകേള കൂടനി
തതീറയനില്  ഉളലപടുത്തനി  (Non  conventional  feeds)  നല്കുവഭാനഭായനി  കേര്ഷകേരനില്
അവകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കുനണച്ച്.

(ബനി)  അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളുലട ക്രമഭാതതീതമഭായ വനിലവര്ദനവമൂലലാം ഭതീമമഭായ
നഷ്ടത്തനില്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  വനില  കുറചച്ച്  കേഭാലനിത്തതീറ  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളഭാണച്ച്  കകേരള  ഫതീ ഡ്സലാം  മനില്മയുലാം  സസതീകേരനിചവരുന്നതച്ച്.   നനിലവനില്
സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനി  നലനിയഭാണച്ച്  ഗുണകമന്മേയുള്ള കേഭാലനിത്തതീറ  കുറഞ്ഞ വനിലയച്ച്
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് നല്കേനിവരുന്നതച്ച്.  കൂടുതല് സബ്സനിഡനി നല്കുന്ന കേഭാരവലാം ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.

പന്നനിഫഭാമുകേള

90 (*T  4101)  ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജെനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പന്നനിഫഭാമുകേള പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശവമഭായ മഭാനദണ്ഡങ്ങള
സലാംബന്ധനിചച്ച്  പ്രകതവകേ  ഉത്തരവച്ച്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ആയതനിലന്റെ
പകേര്പച്ച് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

* മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  മതനിയഭായ  കലസനസകേള  കനടനിയനിട്ടുലാം  പഞഭായത്തച്ച്  തലത്തനിലള്ള
അനുമതനി ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് പ്രവര്ത്തനലാം സ്തലാംഭനിച പന്നനിഫഭാമുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം
പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പന്നനിഫഭാമുകേളുലട ശരനിയഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച്  മതനിയഭായ മഭാര്ഗകരഖേ
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  ഉണച്ച്.  ടനി വനിഷയലാം ലലകേകേഭാരവലാം ലചേയ്യുന്ന തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപച്ച്,

1994-ലല  കകേരള  പഞഭായത്തച്ച്  രഭാജെച്ച്  ആക്ടച്ച്  232-ാം  വകുപ്പുലാം  254-ാംവകുപ്പുലാം
നല്കുന്ന അധനികേഭാരങ്ങള വനിനനികയഭാഗനിചച്ച്  2012  ഏപ്രനില്  13-നച്ച്  2012-ലല കകേരള
പഞഭായത്തച്ച്  രഭാജെച്ച്  ആക്ടച്ച്  (ലലലവച്ച്  കസഭാക്കച്ച്  ഫഭാമുകേളക്കച്ച് ലലലസനസച്ച്  നല്കേല്)
ചേടങ്ങള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ടനി ചേടത്തനിലന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*
ടനി ചേടപ്രകേഭാരലാം അ ഞച്ച് പന്നനികേളനില് കൂടുതലള്ള പന്നനിഫഭാമുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം കലസനസച്ച് എടുകക്കണതഭാണച്ച്.

(ബനി) ഇക്കഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിടനില.
(സനി)  പന്നനിഫഭാമുകേള  ഉളലപലടയുള്ള  എലഭാ  ഫഭാമുകേളുലടയുലാം

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാവശവമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളലഭാലാം  തലന്ന വനിശദമഭായനി  2012-ലല
കകേരള  പഞഭായത്തച്ച്  രഭാജെച്ച്  ആക്ടച്ച്  (ലലലവച്ച്  കസഭാക്കച്ച്  ഫഭാമുകേളക്കച്ച്  ലലലസനസച്ച്
നല്കേല്) ചേടങ്ങളനില് പ്രതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന.

വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളുലട വനില്പനശഭാലകേളക്കച്ച് നനിയനണലാം

91  (4102)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളുലട  വനില്പനശഭാലകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണച്ച്
നനിലവനിലളളതച്ച്;

(ബനി)  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവമനിലഭാത്തതുലാം  ആകരഭാഗവകേരമലഭാത്തതുമഭായ
അന്തരതീക്ഷത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഇത്തരലാം  കകേന്ദ്രങ്ങലള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച്
എലന്തങനിലലാം നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കരഭാഗലാം  വന്നതുലാം  കരഭാഗ  പ്രതനികരഭാധ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിടനിലഭാത്തതുമഭായ  മൃഗങ്ങളുലട  വനിപണനലാം  തടയുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്
എലന്തങനിലലാം നനിയനണകമര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഈ  രലാംഗലത്ത  അനഭാകരഭാഗവകേരമഭായ  പ്രവണതകേള
തടയുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  നനിയമങ്ങള  നനിലവനിലകണഭാ;  ഇലലങനില്  ഇത്തരലാം
കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖേരനിച വരുന.

(ബനി)  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവമനിലഭാത്തതുലാം  ആകരഭാഗവകേരമലഭാത്തതുമഭായ
അന്തരതീക്ഷത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കകേന്ദ്രങ്ങലള നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി) ഇല.

(ഡനി) വനിവരലാം കശഖേരനിച വരുന.

വവഭാജെ പഭാല് വനിതരണലാം

92 (4103) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാല്  ശതീതതീകേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാരനിച  ലചേലവച്ച്  ഒഴനിവഭാക്കഭാന
അനവസലാംസഭാന  പഭാല്  കലഭാബനികേള  പഭാലനില്  ആന്റെനിബകയഭാടനികേച്ച്  ഗുളനികേകേള
ലപഭാടനിചനിടുന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  എത്ര  റതീജെനിയണല്  ലകബഭാറടറനികേളുലാം  ജെനിലഭാ
ലകബഭാറടറനികേളുലാം  ഉണച്ച്;  ഇത്തരലാം  വവഭാജെ  പഭാലകേള  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഇവ
പരവഭാപ്തമഭാകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങനില്  ഗുരുതരമഭായ  ആകരഭാഗവ  പ്രശ്നത്തനിനച്ച്  കേഭാരണമഭാകുന്ന
ഇത്തരലാം  വവഭാജെ  പഭാലകേളുലട  വനിതരണലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  തടയഭാന  എലന്തഭാലക്ക
നടപടനികേള കകേലക്കഭാളളുലമന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  ഭക്ഷവസരക്ഷഭാ  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനില്  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ആലകേ  3
ലകബഭാറടറനികേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.   ആയതനില്  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജെനിലയനില്
ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  അനലനിറനിക്കല് ലകബഭാറടറനിയുലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  എന്നതീ
ജെനിലകേളനില് റതീജെനിയണല് അനലനിറനിക്കല് ലകബഭാറടറനിയുമഭാണച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്.
പഭാലനില്  ആന്റെനിബകയഭാടനിക്കുകേളുലട  സഭാന്നനിദവലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഗവഭാസച്ച്
ലക്രഭാമഭാകറഭാഗഭാഫച്ച് മഭാസച്ച് ലസകകഭാകഫഭാകടഭാമതീറര് എന്ന ഉപകേരണലാം തനിരുവനന്തപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം എന്നതീ ലഭാബകേളനില് സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ലഭാബനില് ഇഇൗ
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  തലന്ന  ഇഇൗ  ഉപകേരണലാം  ലഭവമഭാകുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  പത്തനലാംതനിട ജെനിലഭാ ലകബഭാറടറനിയനില് ആന്റെനിബകയഭാടനികേച്ച് ഒഴനിലകേ
പഭാലനില്  കചേര്ക്കുന്ന  മറച്ച്  രഭാസപദഭാര്തങ്ങള  കേണപനിടനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സജ്ജതീകേരണങ്ങളുണച്ച്.   ഇതുകൂടഭാലത  സലാംസഭാനത്തുള്ള  എന.എ.ബനി.എല്.
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(നഭാഷണല്  അക്രഡനികറഷന  കബഭാര്ഡച്ച്  കഫഭാര്  ലടസനിലാംഗച്ച്  ആന്റെച്ച്  കേഭാലനികബഷന
ലകബഭാറടറതീസച്ച്) അക്രഡനികറഷന ഉള്ള മറച്ച് ലഭാബകേളുലട സഹഭായവലാം ഭക്ഷവസരക്ഷഭാ
വകുപച്ച് ലഭവമഭാക്കഭാറുണച്ച്. 

സലാംസഭാനത്തച്ച്  ക്ഷതീര  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  2  റതീജെനിയണല്
ലകബഭാറടറനികേള  കകേഭാടയലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തന
സജ്ജമഭായനി വരുന.  ക്ഷതീരവനികേസന വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് 14 ജെനിലഭാ ഗുണനനിയനണ
ഓഫതീസകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.   ഇവ  ജെനിലഭാ  ലകബഭാറടറനികേളഭായനിടഭാണച്ച്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്.   പഭാലനില്  കചേര്ത്തനിട്ടുള്ള  മഭായങ്ങളുലാം  രഭാസവസ്തുക്കളുലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിലവനില്  ജെനിലഭാ  ഗുണനനിയനണ  ഓഫതീസകേളനില്
സലാംവനിധഭാനമുണച്ച്.   കൂടഭാലത  ഓണക്കഭാലത്തച്ച്  ലചേക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
പരനികശഭാധന  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനി  അനവസലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം
ലകേഭാണവരുന്ന പഭാലനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനണച്ച്.  

മനില്മഭാ  ഡയറനികേളുലട  ലകബഭാറടറനികേളനില്  ആന്റെനിബകയഭാടനികേച്ച്  ലടസച്ച്,
അഡല്കട്രേഷന ലടസച്ച്, പ്രനിസര്കവറതീവച്ച് ലടസച്ച് ബഭാക്ടതീരനികയഭാളജെനിക്കല് ലടസച്ച് എന്നതീ
പരനികശഭാധനകേള  കൂടനി  നടത്തനി  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന.  കൂടഭാലത
പുറകമയുള്ള  NABL  (National  Accreditation  Board  for  Testing  and
Caliberation  Laboratories)Accredited  ലഭാബകേള വഴനി  മനില്മയുലട  ഡയറനികേള
ലഹവനിലമറല്സച്ച്,  ആന്റെനി  ബകയഭാടനിക്സൈച്ച്,  ലപസനിലലസഡ്സച്ച്  തുടങ്ങനിയവയുലട
പരനികശഭാധനയുലാം കൃതവമഭായനി നടത്തനിവരുന. കൃതവമഭായ ഇടകവളകേളനില് ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
ലഭാബച്ച്/ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  അലാംഗതീകൃത  ലഭാബകേളനിലൂലടയുലാം  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധന മനില്മ നടത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുനണച്ച്.

(സനി)  2011-ല്  ഫുഡച്ച്  കസഫനി  നനിയമലാം  പ്രഭാബലവത്തനില്  വന്നകതഭാടുകൂടനി
ക്ഷതീരവനികേസന വകുപനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിരുന്ന MMPO (Milk and Milk Products
Order)  1992  അധനികേഭാരലാം  ഇലഭാതഭായതനിനഭാല്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ക്ഷതീരവനികേസന വകുപനിനച്ച് അധനികേഭാരമനില.

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  നനിനലാം  പഭാലനിലന്റെ  സഭാമ്പനിളുകേള
ഭക്ഷവസരക്ഷഭാ വകുപനിലല ഉകദവഭാഗസര് കശഖേരനിചച്ച്  പ്രസ്തുത വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനിലള്ള
ലഭാബകേളനില്  പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണച്ച്.  പരനികശഭാധനഭാ  ഫലത്തനില്  ആന്റെനി
ബകയഭാടനിക്കുകേളുലട  സഭാന്നനിദവലാം  കേലണത്തനിയഭാല്  ഭക്ഷവസരക്ഷഭാ  ഗുണനനിലവഭാര
നനിയമപ്രകേഭാരലാം നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാറുണച്ച്.  ഇതുകൂടഭാലത ഭക്ഷവസരക്ഷഭാ
വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലള്ള  രണച്ച്  ലമഭാലലബല്  ലഭാബകേളുലട  സഹഭായത്തഭാല്  ലചേക്കച്ച്
കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  വചച്ച്  അനവസലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനവരുന്ന  പഭാല്
പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
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കവനല്ക്കഭാല ക്ഷതീകരഭാത്പഭാദനലാം

93 (4104) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കവനല്ക്കഭാലത്തച്ച്  ക്ഷതീകരഭാത്പഭാദനലചലവച്ച്  വര്ദനിക്കുകേയുലാം
ക്ഷതീകരഭാത്പഭാദനലാം കുറയുകേയുലാം ലചേയ്യുന്ന സഭാഹചേരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  2016  നവലാംബര്,  ഡനിസലാംബര്,  2017  ജെനുവരനി  എന്നതീ മഭാസങ്ങളനിലല
സലാംസഭാനലത്ത  ക്ഷതീരസലാംഭരണത്തനിലന്റെ  പ്രതനിമഭാസകേണക്കച്ച്  ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ
കേഭാലഘടത്തനിലല പഭാല് വനിപണനത്തനിലന്റെ പ്രതനിമഭാസ കേണക്കച്ച് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കവനല്ക്കഭാലത്തുണഭാകുന്ന  ഭതീമമഭായ  നഷ്ടലാം  സഹനിക്കഭാന  കേഴനിയഭാലത
ക്ഷതീകരഭാത്പഭാദകേര്  ഈ  കമഖേലയനില്  നനിന്നച്ച്  പനിനവഭാങ്ങുന്നതച്ച്  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനു
കവണനി  പഭാലനിനച്ച്  സതീസണലഭായനി  ഉയര്ന്ന  സലാംഭരണവനില  നനിശ്ചയനിക്കുകേയുലാം
കേഭാലനിത്തതീറക്കച്ച് ഉയര്ന്ന നനിരക്കനിലള്ള സബ്സനിഡനി അനുവദനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  2016  നവലാംബര്,  2016  ഡനിസലാംബര്,  2017  ജെനുവരനി  എന്നതീ
മഭാസങ്ങളനില് ക്ഷതീരസഹകേരണ സലാംഘങ്ങള മുകഖേന യഥഭാക്രമലാം 17.1 ലക്ഷലാം ലനിറര്,
16.3 ലക്ഷലാം ലനിറര്, 16.2 ലക്ഷലാം ലനിറര് പഭാല് സലാംഭരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇവയനില് യഥഭാക്രമലാം
11 ലക്ഷലാം ലനിറര്, 10.9 ലക്ഷലാം ലനിറര്, 10.4 ലക്ഷലാം ലനിറര് പഭാല് മഭാത്രമഭാണച്ച് മനില്മയച്ച്
നല്കേനിയതച്ച്.   ബഭാക്കനിയുള്ളവ  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങള  പ്രഭാകദശനികേ  വനിപണനലാം
നടത്തുകേയഭാണച്ച് ലചേയ്തതച്ച്.

2016  നവലാംബര്,  2016  ഡനിസലാംബര്,  2017  ജെനുവരനി  എന്നതീ  മഭാസങ്ങളനില്
മനില്മ മുകഖേന യഥഭാക്രമലാം 12.7 ലക്ഷലാം ലനിറര്, 12.7 ലക്ഷലാം ലനിറര്, 12.9 ലക്ഷലാം ലനിറര്
പഭാല് വനിപണനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  

(സനി)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ഉണഭാകുന്ന  ഉല്പഭാദനലചലവച്ച്,  സലാംസഭാനത്തുലാം
അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളനിലലാം  നനിലവനിലള്ള  പഭാലനിലന്റെ  സലാംഭരണ-വനില്പന  വനിലകേള,
ഉപകഭഭാക്തൃ  വനില്പന വനിലയുലാം വനിപണനിയനിലല മത്സരവലാം തുടങ്ങനി വനിവനിധ കേഭാരവങ്ങള
പരനിഗണനിചതനിനുകശഷമഭാണച്ച് മനില്മ പഭാലനിലന്റെ സലാംഭരണവനില നനിശ്ചയനിക്കുന്നതച്ച്.

കവനല്ക്കഭാലത്തച്ച് ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ഉണഭാകുന്ന ബദനിമുട്ടുകേള പരനിഗണനിചച്ച്
മനില്മയുലട  കമഖേലഭാ  യൂണനിയനുകേള  അവരുലട  ലഭാഭവനിഹനിതത്തനില്  നനിനലാം
സലാംഭരണവനിലയച്ച്  അധനികേമഭായനി  കവനല്ക്കഭാല  ഇനലസന്റെതീവലാം  കേഭാലനിത്തതീറയച്ച്
സബ്സനിഡനിയുലാം നല്കേനി വരുനണച്ച്.  
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കൂടഭാലത  ഇത്തവണലത്ത  കേടുത്ത  വരളചമൂലലാം  കേര്ഷകേര്  അനുഭവനിക്കുന്ന
ബദനിമുടച്ച്  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  കകേരള  കകേഭാ-ഓപകററതീവച്ച്  മനില്ക്കച്ച്  മഭാര്ക്കറനിലാംഗച്ച്
ലഫഡകറഷന  2017  മഭാര്ചച്ച്  1  മുതല് 31  വലര ക്ഷതീരസഹകേരണ സലാംഘങ്ങള വഴനി
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന കേഭാലനിത്തതീറയച്ച് 50 കേനികലഭാ, ചേഭാലക്കഭാന്നനിനച്ച് 100 രൂപ പ്രകതവകേ
കേനിഴനിവച്ച് നല്കേനി വരുനണച്ച്.  

തൃശ്ശൂര് മൃഗശഭാല പുത്തൂരനികലയച്ച് മഭാറഭാനുള്ള തതീരുമഭാനലാം

94 (4105) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന  :
ശതീമതനി ഇ  .   എസച്ച്  .   ബനിജെനികമഭാള  :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസര്  :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

വനവലാം  ക്ഷതീര  വനികേസനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തൃശ്ശൂരനിലല മൃഗശഭാല കൂടുതല് വനിശഭാലമഭായ പുത്തൂരനിലല വനകമഖേലയനികലക്കച്ച്
മഭാറഭാനുള്ള തതീരുമഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തങനിലലാം തടസങ്ങളുകണഭാ;

(ബനി) മൃഗശഭാല മഭാറ്റുന്നതനിനച്ച് കകേന്ദ്ര അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വനലാം  വകുപനിനച്ച്  നനിലവനിലളള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ഈ പദതനി
നടപനിലഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  പദതനി  എത്ര  വര്ഷലാം  ലകേഭാണച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തൃശ്ശൂരനിലല മൃഗശഭാല കൂടുതല് വനിശഭാലമഭായ പുത്തൂരനിലല വനകമഖേലയനികലയച്ച്
മഭാറഭാനുള്ള തതീരുമഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  പുത്തൂരനില് സകവഭാളജെനിക്കല്
പഭാര്ക്കനിലന്റെ  രൂപകരഖേയുലാം  ആദവഘടത്തനിലന്റെ  അടങലലാം  തയഭാറഭാക്കനി  കേഴനിഞ.
നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച് തടസങ്ങള ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) മൃഗശഭാല മഭാറ്റുന്നതനിനച്ച് കകേന്ദ്ര സൂ അകതഭാറനിറനിയുലട അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  വനലാം വകുപനിലന്റെ നനിലവനിലള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ഇഇൗ പദതനി
നടപനിലഭാക്കുവഭാന കേഴനിയുലാം.

(ഡനി)  ഇഇൗ  പദതനി  നഭാലച്ച്  വര്ഷലാം  ലകേഭാണച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.
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മൃഗശഭാലകേളുലട നവതീകേരണലാം

95 (4106)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജെച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  മൃഗശഭാലകേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  എലന്തലഭാലാം
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുനലവന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനിടങ്ങളനിലല അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങള ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ രതീതനിയനില്
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഉലണങനില് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മൃഗശഭാലയുലട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  മൃഗശഭാല  അകതഭാറനിറനി
അലാംഗതീകേരനിച  മഭാസര്  പഭാന  പ്രകേഭാരമുള്ള  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തനിരുവനന്തപുരലാം  മൃഗശഭാലയനില്  നടത്തനിവരുനണച്ച്.  ജെലപക്ഷനികേളക്കുള്ള  വഭാസ
സലലാം,  നതീര്നഭായയ്ക്കുള്ള  പരനിബന്ധനങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നനിവ
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇന്തവന  കേഭാട്ടുകപഭാത്തുകേലള  പഭാര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പരനിബന്ധനത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച.   അകകേസറനിയത്തനിലന്റെ
ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.   മൃഗശഭാല കസഭാറനിലന്റെയുലാം  മൃഗശഭാല ഓഫതീസനിലന്റെയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭവമഭാക്കനി  തുകേ  ലപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വകുപനിലന്റെ
ശതീര്ഷകേത്തനില്  ഒടുക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   മൃഗശഭാലയനില്  ഇന്റെര്ലപ്രകടഷന  ലസന്റെര്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കവണ നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   മൃഗശഭാലയനികലയച്ച്  ജെനിറഭാഫച്ച്,
സതീബ,  ലവള്ളസനിലാംഹലാം,  ജെഭാഗസഭാര്,  ഏഷവന  സനിലാംഹങ്ങള,  കേഴുതപ്പുലനികേള
എന്നനിവലയ  എത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കവണ  ലപ്രഭാകപഭാസലകേള  കകേന്ദ്ര  മൃഗശഭാല
അകതഭാറനിറനിയുലട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

തൃശ്ശൂര്  മൃഗശഭാല  പുത്തൂര്  എന്ന  സലകത്തയച്ച്  മഭാറ്റുന്ന  നടപടനികേള
നനിലവനിലള്ളതനിനഭാല്  അതവഭാവശവ  അറകുറപണനികേളലഭാലതയുള്ള  പദതനികേള
അനുവദനിചനിടനില.

(ബനി  &  സനി)  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങള  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  രതീതനിയനില്
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  സന്ദര്ശകേര്ക്കച്ച്  കവണനി
കുടനിലവള്ളലാം,  സ്ത്രതീ  സന്ദര്ശകേര്ക്കഭായനി  ഇ  &  സ്ത്രതീ  സഇൗഹൃദ  കടഭായച്ച് ലലറ്റുലാം
വനിശമകകേന്ദ്രവലാം  ലറയനിന  ലഷല്ടര്,  ഇരനിപനിടങ്ങള,  ബഭാററനി  വഭാഹനങ്ങള,  വതീല്
ലചേയറുകേള എന്നതീ സഇൗകേരവങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  ഇന്റെര്ലപ്രകടഷന  ലസന്റെറുകേള,  സ്ത്രതീ  സഇൗഹൃദ  കടഭായച്ച് ലലറ്റുകേള  എന്നനിവ
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 
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മൃഗശഭാലകേളനില് ജെലക്ഷഭാമലാം കനരനിടഭാന നടപടനി

96 (4107)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടുത്ത  വരളചയുലാം  ജെലക്ഷഭാമവലാം  കനരനിടഭാന  കകേരളത്തനിലല

മൃഗശഭാലകേളനില് എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)കേഭാലഭാവസയനിലല  വവതവഭാസലാം  കേഭാരണലാം  മൃഗങ്ങളക്കച്ച്  എലന്തങനിലലാം

അസഖേലാം ബഭാധനിചതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഉലണങനില് എലന്തലഭാലാം നടപടനി സസതീകേരനിചലവന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം  മൃഗശഭാലയനില്  വഭാടര്  റതീ  ലലസകനിലാംഗച്ച്  പഭാന്റെച്ച്

സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഇതുവഴനി  ലഭവമഭാകുന്ന  ജെലമഭാണച്ച്  മൃഗശഭാലയനിലല  ഗഭാര്ഡന

ആവശവങ്ങളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിചവരുന്നതച്ച്.   മൃഗശഭാലയനില്  നനിലവനില്  ലവള്ളലാം

കശഖേരനിചവയഭാന  സഇൗകേരവമനിലഭാത്ത  കൂടുകേളനില്  ആവശവത്തനിനച്ച്  ശുദജെലലാം

സൂക്ഷനിക്കഭാനുതകുന്ന  തരത്തനില്  ടഭാങ്കുകേള  സഭാപനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനി

സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   മൃഗശഭാലയ്ക്കുള്ളനിലല  കുളത്തനില്  നനിനള്ള  ലവള്ളലാം  മൃഗങ്ങളുലട

കൂടുകേള  കേഴുകുവഭാനുലാം  നനിലവനില്  ഉപകയഭാഗനിചവരുന.   കേഭാലഭാവസയനിലല

വവതവഭാസലാം  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി  മൃഗശഭാലയനിലല  മൃഗങ്ങളക്കച്ച്  ഉഷ്ണമകേറ്റുന്നതനിനഭായനി

ഫഭാനുകേള  സഭാപനിക്കുകേയുലാം,  മഭാലാംസകഭഭാജെനികേലള  രണകനരലാം  കുളനിപനിക്കുകേയുലാം

മൃഗങ്ങളക്കച്ച്  ഇടയനിടയച്ച്  ജെലലാം  കസ്പ്രേ  ലചേയ്തു  നല്കുകേയുലാം  ഉഷ്ണമകേറ്റുന്നതനിനുകവണ

ഭക്ഷണപദഭാര്തങ്ങളുലാം മരുനകേളുലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണച്ച്. 

 തൃശ്ശൂര് മൃഗശഭാലയനില് ആവശവത്തനിനച്ച് ജെല ലഭവത ഉള്ളതനിനഭാല് ജെലക്ഷഭാമലാം

അനുഭവലപടനിടനില.

(ബനി & സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.  

കേബനനി നദനിക്കച്ച് കുറുലകേ തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം

97(4108)   ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച് ജെലവനിഭവ 

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വയനഭാടച്ച് ജെനിലയനിലല കേബനനി നദനിയനിൽ ജെലകസചേന വകുപച്ച് നനിര്മ്മേനിച വരുന്ന

തടയണയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലത്ത  വനലാം  വകുപച്ച്  നനിരന്തരമഭായനി  തടസലപടുത്തുന്നതച്ച്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?
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ഉത്തരലാം

ശദയനില്ലപടനിരുന.  വയനഭാടച്ച് ജെനിലയനിലല കേബനനി നദനിയനില് ജെലകസചേന

വകുപച്ച്  നനിര്മ്മേനിചവരുന്ന  തടയണയുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  നനിലവനില്  വനലാം

വകുപനിലന്റെ തടസലാം നതീങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.  

കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി ലടകനിക്കല് സഭാഫച്ച്

98  (4109)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  മലപ്പുറലാം  ജെനിലഭാ  എക്സൈനികേതടതീവച്ച്

എഞനിനതീയറുലടയുലാം  കനഭാര്ത്തച്ച്  സൂപ്രണനിലാംഗച്ച്  എഞനിനതീയറുലടയുലാം  ഓഫതീസനില്

ആവശവമഭായ  ലടകനിക്കല്  സഭാഫനിലന്റെ  കുറവലണന്ന  കേഭാരവലാം  സര്ക്കഭാര്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  രണച്ച്  ഓഫതീസകേളനിലലാം  ഇകപഭാള  ആവശവമഭായ  ജെതീവനക്കഭാരുലടയുലാം

നനിലവനിലള്ളവരുലടയുലാം എണ്ണവലാം തസ്തനികേയുലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  ഒഴനിവകേളനില്  അടനിയന്തരമഭായനി  നനിയമനലാം  നല്കുവഭാനുലാം  പദതനികേള

സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി) സൂപ്രണനിലാംഗച്ച് എഞനിനതീയറുലട കേഭാരവഭാലയലാം  ,   മലപ്പുറലാം 

തസ്തനികേ ആവശവമഭായ

ജെതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണലാം

നനിലവനിലള്ള

ജെതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണലാം

സൂപ്രണനിലാംഗച്ച് എഞനിനതീയര് 1 1

ഡഭാഫച്ച്സച്ച് മഭാന കഗഡച്ച് -1 1 1

ഡഭാഫച്ച്സച്ച് മഭാന കഗഡച്ച് -2 2 2

ലഹഡച്ച് ഡഭാഫച്ച്സച്ച് മഭാന 1 0
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എക്സൈനികേറ്റ്യൂടതീവച്ച് എഞനിനതീയറുലട കേഭാരവഭാലയലാം  ,   മലപ്പുറലാം
തസ്തനികേ ആവശവമഭായ

ജെതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണലാം
നനിലവനിലള്ള

ജെതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണലാം

എക്സൈനികേറ്റ്യൂടതീവച്ച് എഞനിനതീയര് 1 1

അസനിസന്റെച്ച് എക്സൈനികേറ്റ്യൂടതീവച്ച് 
എഞനിനതീയര്

5 5

അസനിസന്റെച്ച് എഞനിനതീയര് 11 8

ഡഭാഫച്ച്സച്ച് മഭാന കഗഡച്ച് 1 17 13

ഡഭാഫച്ച്സച്ച് മഭാന കഗഡച്ച് 2 17 17

ഓവര്സതീയര് 24 16

(സനി) നനിലവനിലള്ള ഒഴനിവകേള കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി പനി.എസച്ച്.സനി.-  ലയ
അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.  നനിയമനശനിപഭാര്ശ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയച്ച്  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവകേള
നനികേത്തുന്നതഭാണച്ച്.  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  പദതനികേള
സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

പമ്പ ഇറനികഗഷന കപ്രഭാജെക്ടച്ച്

99  (4110)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പത്തനലാംതനിട,  ആലപ്പുഴ എന്നതീ ജെനിലകേളനിലല പതനിനഭായനിരക്കണക്കനിനച്ച്
ജെനങ്ങളക്കച്ച്  ലവളളലമത്തനിക്കുന്നതുലാം  പതനിനഭായനിരക്കണക്കനിനച്ച്  ലഹക്ടര്
ലനല്പഭാടങ്ങളനില് ജെലകസചേന സഇൗകേരവലാം  എത്തനിക്കുന്നതുമഭായ പമ്പ ഇറനികഗഷന
കപ്രഭാജെക്ടച്ച് എന്നച്ച് കേമ്മേതീഷന ലചേയ്ത പദതനിയഭാണച്ച്;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയനിലളള കേനഭാലകേളുലട ആലകേ നതീളലാം എത്രയഭാലണനലാം
വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  എത്ര  അളവനില്  ലവളളലാം  എത്തനിക്കുനലവനലാം  ഏതുമഭാസലാം  മുതല്
ഏതു  മഭാസലാം  വലരയഭാണച്ച്  കേനഭാലനിലൂലട  ലവളളലാം  എത്തനിക്കുന്നലതനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  ലമയനിന  കേനഭാല്  ഇക്കഴനിഞ്ഞ  മഭാസലാം
ലപഭാടനിയതനിലനത്തുടര്നണഭായ  നഷ്ടത്തനിലന്റെ  കതഭാതച്ച്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ആയതച്ച് ലപഭാടഭാനനിടയഭായ സഭാഹചേരവലാം എലന്തന്നച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ; ഇതച്ച്
സലാംബന്ധനിചച്ച്  വകുപ്പുതല  അകനസഷണത്തനില്  കേലണത്തനിയ  വസ്തുതകേള
എലന്തഭാലക്കലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  അരനൂറഭാണനിനച്ച്  മുനപച്ച്  നനിര്മ്മേനിച  ഈ  പദതനിയുലട  കേനഭാലകേളുലട
അറകുറപണനികേള  യഥഭാസമയലാം  നടത്തഭാതനിരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
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വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  കേഴനിഞ്ഞ പതനിനഞച്ച് വര്ഷത്തനിനനിലട ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ഇതനിലന്റെ
അറകുറപണനിക്കഭായനി  ലഭനിചതുലാം  ലചേലവഴനിചതുമഭായ  തുകേ  എത്ര  വതീതലമന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  സമയഭാസമയങ്ങളനില് കേനഭാലകേളുലട അറകുറപണനി നനിര്വഹനിക്കഭാത്തതു
മൂലവലാം  കേനഭാലകേളുലട  വശങ്ങളനില്  ഉണഭാകുന്ന  കേഭാടുകേള  യഥഭാസമയലാം
ലവടനിനതീക്കഭാത്തതുമൂലവലാം  കേനഭാലകേളക്കച്ച്  കചേഭാര്ചയുലാം  അതുവഴനി  ജെലനഷ്ടത്തനിനുലാം
കേഭാരണമഭാകുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതച്ച് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി PIP യുലട
ലമയനിന്റെനനസനിനഭായനി  ഒരു  പ്രകതവകേ  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്
തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പമ്പ ഇറനികഗഷന കപ്രഭാജെക്ടച്ച് 1993-ല് കേമ്മേതീഷന ലചേയ്തു.

(ബനി)  പമ്പ  ഇറനികഗഷന  കപ്രഭാജെക്ടനിലന്റെ  ലമയനിന  കേനഭാലലാം  ശഭാഖേകേളുലാം
ഉപശഭാഖേകേളുലാം  കൂടനി  ആലകേ  535  കേനി.മതീ.  ലലദര്ഘവമുണച്ച്.   ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  300
മനിലവണ് ഘനമതീറര് ലവള്ളലാം ലഭവമഭാക്കുനണച്ച്.  സഭാധഭാരണയഭായനി എലഭാ വര്ഷവലാം
നവലാംബര് മുതല് കമയച്ച് പകുതനി വലരയഭാണച്ച് കേനഭാലനില് കൂടനി ലവള്ളലാം തുറനവനിടുന്നതച്ച്.

(സനി)  ഉണച്ച്.  ലപഭാടനിയ കേനഭാലനിലന്റെ ഭഭാഗലാം പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന  28  ലക്ഷലാം
രൂപയുലട  കേരഭാര്  നല്കേനി  പ്രവൃത്തനി  നടനവരുന.   കേനഭാല്  ലപഭാടഭാനുള്ള
സഭാഹചേരവലാം  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുണഭായനി.   വളലര  പഴക്കലാം  ലചേന്ന
ഇടതുവശലത്ത കേനഭാല് ബണച്ച്  (ഇരുവശവലാം റബനിള പനിചനിലാംഗച്ച്  ലചേയ്തതച്ച്) 25  മതീറര്
നതീളത്തനിലലാം  ഏകേകദശലാം  12  മതീറര്  ആഴത്തനിലലാം  ലപഭാടനി  ലപഭാളനിഞകപഭായനിട്ടുണച്ച്.
ലപഭാടനിയ  ഭഭാഗലത്ത  കേനഭാല്  മണ്ണനിട്ടുയര്ത്തനി  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.   കേനഭാലനിലന്റെ
പുറലാംഭഭാഗങ്ങള നനിശ്ചനിത ചേരനിവനില് മണ്ണനിട്ടുറപനിചനിട്ടുള്ളതഭാണച്ച്.  കേനഭാലനികനഭാടച്ച് കചേര്ന്നച്ച്
ലതഭാട്ടുതഭാലഴയഭായനി  ഒരു കതഭാടച്ച്  കപഭാകുനണച്ച്.   കേനഭാലനില് നനിനള്ള ലവള്ളലാം ഇഇൗ
കതഭാടനികലയച്ച്  ഉഇൗര്ന്നനിറങ്ങനി  കേനഭാലനിലന്റെ  ലലസഡനിലല  മണ്ണച്ച്  ഇടനിഞ  തഭാഴ്ന്നതുലാം
കേഭാലപഴക്കലാംമൂലലാം  കേനഭാലനില്  കൂടനിയുള്ള  കചേഭാര്ച  വര്ദനിപനിചതുലാംമൂലമഭാണച്ച്
കേനഭാലനിലന്റെ വശങ്ങള ലപഭാടനി ലപഭാളനിഞ്ഞതച്ച്.

(ഡനി) ബജെറനിലനുവദനിക്കുന്ന തുകേയനുസരനിചച്ച് കേനഭാലകേളുലട അറകുറപണനികേള
യഥഭാസമയലാം  നടത്തഭാറുണച്ച്.   മുന  വര്ഷങ്ങളനില്  കേനഭാലകേളുലട  വഭാര്ഷനികേ
അറകുറപണനികേളക്കുകവണനി  ബജെറനില്  4  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.
ആയതച്ച് കേനഭാലനിലന്റെ അറകുറ പണനികേളക്കുകവണനി ലചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.



180 കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 16,2017

(ഇ) ബജെറനില് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം അനുവദനിക്കുന്ന തുകേ കേനഭാലകേളുലട വഭാര്ഷനികേ
അറകുറപണനികേള നടത്തുവഭാന തനികേയഭാലത വന്നനിരുന്നതനിനഭാല് അറകുറപണനികേള
നടത്തഭാത്ത  കേനഭാലകേളനില്  കൂടനി  കചേഭാര്ചയുണഭാകേഭാറുണച്ച്.   മുന  വര്ഷങ്ങളനില്
കേനഭാലകേളനിലൂലടയുള്ള ജെലവനിതരണത്തനിനച്ച് മുമ്പഭായനി ബജെറനില് അനുവദനിക്കുന്ന തുകേ
വനിനനികയഭാഗനിചലകേഭാണച്ച് കേനഭാലനിലന്റെ വശങ്ങളനിലണഭാകുന്ന കേഭാടുകേള ലവടനിമഭാറഭാറുണച്ച്.
ഇഇൗ  വര്ഷലാം  ലതഭാഴനിലറപച്ച്  പദതനി  മുകഖേനയഭാണച്ച്  കേഭാടുകേള  ലവടനിലത്തളനിചതച്ച്.
PIP യുലട  ലമയനിന്റെനനസനിനഭായനി  ഒരു  പ്രകതവകേ  പദതനി  നടപഭാക്കുന്ന  കേഭാരവലാം
ഫണനിലന്റെ ലഭവതയനുസരനിചച്ച് പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.

ഗതീന ബക്കനില് ഉളലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി ജെലകസചേന വകുപച്ച് സമര്പനിച
പദതനികേള

100  (4111)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    നഭാണു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവത്സര  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലപഭാതു
ബ ജെറനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ധനകേഭാരവ  വകുപച്ച്  പുറത്തനിറക്കനിയ  ഗതീൻ  ബക്കനിൽ
ഉളലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ജെലകസചേന  വകുപച്ച്  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണച്ച്  കമജെര്,
കമനര് ഇറനികഗഷന വനിഭഭാഗത്തനില് സമര്പനിചലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില് ഏലതലഭാലാം  പദതനികേള ഗതീന ബക്കനില് ഉളലപടുത്തനിലയന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഗതീൻ  ബക്കനിൽ  ഉളലപടഭാനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എലന്തലഭാലമന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഓകരഭാ  പദതനിക്കുലാം  എത്ര  തുകേയഭാണച്ച്  ആവശവലപടലതന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  പദതനികേള  എന്തച്ച്  മഭാനദണ്ഡത്തനിലഭാണച്ച്  ജെലകസചേന  വകുപച്ച്
ലതരലഞ്ഞടുത്തതച്ച് എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മറുപടനി അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ലലറര്  ഓഫച്ച്  ലക്രഡനിറച്ച്  സനിസലാം  നനിലവനിലള്ള  വകുപ്പുകേളനില്  പഴയ
സനിസലാം തലന്ന തുടരുന്നതനിനഭാണച്ച് തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുള്ളതച്ച്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി)  പഭാനനിലാംഗച്ച്  ആന്റെച്ച്  ഇക്കകണഭാമനിക്സൈച്ച്  അഫകയഴച്ച്  (എ)  വകുപനിലന്റെ
30-1-2017-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  നമ്പര്  06/2017/പനി.എല്.ജെനി.  ഉത്തരവനില്
മഭാനദണ്ഡങ്ങള വവക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. ആയതച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.*
(ഇ)  മറച്ച്  സതീമുകേളനില്  അനുമതനി  ലഭനിക്കഭാത്തതുലാം  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി

സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതുമഭായ  പ്രവര്ത്തനികേളഭാണച്ച്  ഗതീന  ബക്കനില്  ഉളലപടുത്തഭാനഭായനി
സമര്പനിചനിരുന്നതച്ച്.  

ഒരു പഞഭായത്തനില് ഒരു കുളലാം പദതനി 

101 (4112) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജെഷച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച് ജെലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ജെലവനിഭവ  വകുപച്ച്  കമനര്  ഇറനികഗഷന  മുഖേഭാന്തരലാം  നടപഭാക്കുന്ന  ഒരു
പഞഭായത്തനില്  ഒരു  കുളലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  മഭാകവലനിക്കര  നനികയഭാജെകേ
മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  കുളങ്ങളഭാണച്ച്  നവതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം  അനുവദനിച
തുകേയുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
ലലമനര് ഇറനികഗഷന മുഖേഭാന്തരലാം  മഭാകവലനിക്കര നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില് 'ഒരു

പഞഭായത്തനില് ഒരു കുളലാം' പദതനിയനില്ലപടുത്തനി കുളങ്ങലളഭാനലാം നവതീകേരനിചനിടനില.

ഗതീന ബക്കനില് ഉളലപടുത്തുന്നതനിനഭായുള്ള കുടനിലവള്ള പദതനികേള

102  (4113)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    നഭാണു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവത്സര  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലപഭാതു
ബജെറനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ധനകേഭാരവ  വകുപച്ച്  പുറത്തനിറക്കനിയ  ഗതീന  ബക്കനില്
ഉളലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി ജെലകസചേന വകുപച്ച് ഏലതലഭാലാം കുടനിലവള്ള പദതനികേളഭാണച്ച്
സമര്പനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  പദതനിക്കുലാം  എത്ര  തുകേയഭാണച്ച്  ആവശവലപടനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനികേള  എന്തച്ച്  മഭാനദണ്ഡത്തനിലഭാണച്ച്  ജെലകസചേന  വകുപച്ച്
ലതരലഞ്ഞടുത്തലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ജെലകസചേന വകുപച്ച് കുടനിലവള്ള പദതനികേള ഒനലാം സമര്പനിചനിടനില.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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പുഴയുലട തതീരങ്ങള ഇടനിഞ്ഞച്ച് കൃഷനിഭൂമനി നശനിക്കുന്ന സഭാഹചേരവലാം

103 (4114) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച് ജെലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഴക്കഭാലത്തച്ച്  ലവള്ളലാം  കുത്തനിലയഭാലനിക്കുന്നതുലകേഭാണലാം  കേരയനിടനിചച്ച്  മണല്
വഭാരുന്നതുലകേഭാണലാം പുഴയുലട  തതീരങ്ങള ഇടനിഞ്ഞച്ച്  കൃഷനിഭൂമനി  നശനിപനിക്കലപടുന്നതച്ച്
തടയഭാന എലന്തങനിലലാം പദതനികേള നനിലവനിലകണഭാ?

ഉത്തരലാം

പുഴയുലടയുലാം കതഭാടുകേളുലടയുലാം തതീരസലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനികേള ഫഡച്ച് ഡഭാകമജെച്ച്,
ഫഡച്ച്  കേണ്കട്രേഭാള,  റനിവര്  മഭാകനജെച്ച് ലമന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  എന്നതീ  പദതനികേളനിലളലപടുത്തനി
പ്രവൃത്തനിയുലട ആവശവകേതയുലാം ഫണനിലന്റെ ലഭവതയുലാം അനുസരനിചഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്നതച്ച്.

ചേനിമ്മേനിനനി ഡഭാലാം തുറക്കുകേയുലാം അടയ്ക്കുകേയുലാം ലചേയ്ത തതീയതനികേള

104  (4115)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 1-1-2017  മുതല് നഭാളനിതുവലര ചേനിമ്മേനിനനി ഡഭാലാം തുറക്കുകേയുലാം അടയ്ക്കുകേയുലാം
ലചേയ്ത തതീയതനികേള എലതലഭാമഭാണച്ച്;

(ബനി) ഡഭാലാം അടയ്ക്കുന്നതനിനുലാം തുറക്കുന്നതനിനുലാം നനിലവനില് ഏലതങനിലലാം ചേടങ്ങളുലാം
ഉത്തരവകേളുമുകണഭാ; ഡഭാലാം അടയ്ക്കുകേയുലാം തുറക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുളളതച്ച് പ്രസ്തുത ചേടങ്ങളുലാം
ഉത്തരവകേളുലാം പഭാലനിചനിടഭാകണഭാ;

(സനി)  2017  ജെനുവരനി  മഭാസലാം  ചേനിമ്മേനിനനി  ഡഭാലാം  തുറന്നതനിനുകശഷലാം  അടചതച്ച്
ആരുലട നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരമഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 18-11-2016-നച്ച് തുറന്ന ഡഭാലാം 22-1-2017-നച്ച് അടയ്ക്കുകേയുലാം 26-1-2017-നച്ച്
തുറന്ന ഡഭാലാം  21-2-2017-നച്ച്   അടയ്ക്കുകേയുമുണഭായനി.   6-3-2017-നച്ച്  വതീണലാം തുറന്ന
ഡഭാലാം മുകഖേന ജെലവനിതരണലാം തുടര്നലകേഭാണനിരനിക്കുന.  

(ബനി) മഴക്കഭാലത്തച്ച് ഡഭാമനിലല ലവള്ളലാം ഫുള റനിസര്കവഭായര് ലലവലനില് (FRL)
എത്തനിക്കഴനിയുകമ്പഭാള  മഴലക്കടുതനികേള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  ചേടങ്ങള
പ്രകേഭാരമുള്ള  മുന്നറനിയനിപ്പുകേള  നല്കേനിയതനിനുകശഷമഭാണച്ച്  ഡഭാമനിലല  ലവള്ളലാം
തുറനവനിടുന്നതച്ച്.   കൂടഭാലത  കേര്ഷകേരുലട  ആവശവമനുസരനിചലാം  കപ്രഭാജെക്ടച്ച്
അലലഡസസറനി  കേമ്മേനിറനിയുലട  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരവമഭാണച്ച്  കേനഭാല്  വഴനിയുള്ള
ജെലവനിതരണത്തനിനുകവണനി ഡഭാലാം ഷടര് തുറക്കഭാറുള്ളതച്ച്.
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(സനി) സഭാധഭാരണയഭായനി തൃശ്ശൂര് കകേഭാള ഉപകദശകേ സമനിതനിയുലട നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

കൂടനി  പരനിഗണനിചഭാണച്ച്  ഡഭാലാം  തുറക്കുകേയുലാം അടയ്ക്കുകേയുലാം ലചേയ്തുവരുന്നതച്ച്.   എന്നഭാല്

ഇഇൗ  വര്ഷലാം  കേഠനിനമഭായ  വരളച  ഉണഭായതനിനഭാല്  ജെനിലഭാതല  ദുരന്ത  നനിവഭാരണ

കേമ്മേനിറനിയുലട  ലചേയര്മഭാന  കൂടനിയഭായ  ജെനിലഭാകേളക്ടറുലട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരമഭാണച്ച്

ചേനിറകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  22-1-2017-നച്ച് ഡഭാലാം അടയ്ക്കുകേയുലാം  26-1-2017-നച്ച്

തുറക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തതച്ച്.  കകേഭാള  കൃഷനിക്കഭാരുലടയുലാം  ഉപകദശകേ  സമനിതനി

അലാംഗങ്ങളുലടയുലാം  അഭനിപ്രഭായങ്ങളക്കനുസരനിചലാം  20-2-2017-നച്ച്  ബഹു.  വവവസഭായ

വകുപ്പുമനനിയുലട  അധവക്ഷതയനില്  കചേര്ന്ന  വരളച  അവകലഭാകേന  കയഭാഗത്തനില്

തതീരുമഭാനനിച  പ്രകേഭാരവമഭാണച്ച്  21-2-2017-നച്ച്  ഡഭാലാം  അടചതച്ച്.   4-3-2017-നച്ച്

ബഹു. കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയുലട അധവക്ഷതയനില് കചേര്ന്ന കകേഭാള ഉപകദശകേ സമനിതനി

തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരമഭാണച്ച്  6-3-2017-നച്ച്  കുടനിലവള്ളത്തനിനുള്ള  ആവശവത്തനികലയഭായനി

ഡഭാലാം തുറന്നതച്ച്.

ചേനിത്തഭാരനി ലറഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജെച്ച്

105(4116)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജെനിലയനിലല  ചേനിത്തഭാരനി  ലറഗുകലറര്  കേലാം  ബനിഡ്ജെച്ച്

ഉപകയഭാഗ  കയഭാഗവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തങനിലലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം

പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇതു സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇഇൗ പദതനിക്കച്ച് 13-ാംധനകേഭാരവ കേമ്മേതീഷനനിലളലപടുത്തനി 160 ലക്ഷലാം

രൂപയച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിലയങനിലലാം പ്രസ്തുത പദതനി കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടച്ച്-  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്

ലകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.  കറഭാഡനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായതനിനഭാല് പഭാലലാം സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലഭവമഭാക്കഭാനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാംമൂലലാം പദതനി തുടങ്ങഭാന സഭാധനിചനില.  എന്നഭാല് പദതനി

തുടങ്ങഭാന  തടസമനിലലന്നച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.  അധനികൃതര്  അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഇകപഭാള

ലകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.-യുലട  പഭാലലാം  പണനി  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.   പഭാലത്തനിലന്റെ  അടനിത്തടച്ച്

പരനികശഭാധനിചകപഭാള പഭാലത്തനിലന്റെ തൂണുകേള ലറഗുകലററനിലന്റെ ഏപ്രണനില് കൂടനിയഭാണച്ച്

നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.   ആയതനിനഭാല്  ഏപ്രണ്  പൂര്ണ്ണമഭായനി  പരനികശഭാധനിചച്ച്  പുതനിയ

നനിരക്കനില് എസനികമറച്ച് തയഭാറഭാക്കനി വരുന. 
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ജെലസമൃദനി പദതനി

106 (4117) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജെഭാര്ജെച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജെലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില് ജെലസമൃദനി പദതനി നടപഭാക്കഭാന എലന്തങനിലലാം നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലങ്ങളനിലലാം  അവനിടലത്ത  ജെല
കസഭാതസ്സുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ജെനപ്രതനിനനിധനികേലളയുലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുതല
ഉകദവഭാഗസലരയുലാം  പലങടുപനിചച്ച്  കതഭാടുകേളനിലലാം  നദനികേളനിലലാം  മറ്റുലാം  വനിവനിധ  തരലാം
തടയണകേളുലാം ലചേറനിയ ലചേക്കച്ച് ഡഭാമുകേളുലാം നനിര്മ്മേനിചച്ച് കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാന
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഹരനിത  കകേരള  മനിഷനനില്  ഉളലപട  ജെലവനിഭവ  സലാംരക്ഷണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  രൂപലാം  ലകേഭാടുത്ത  ജെലസമൃദനി  പദതനിയുലട  ലക്ഷവവലാം
പരനിപഭാടനികേളുലാം  ജെതീവനക്കഭാരനിലലാം  ജെനപ്രതനിനനിധനികേളനിലലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  ലലകേപുസ്തകേലാം  തയഭാറഭായനി  വരുന.   ആദവഘട
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  ഏപ്രനില്  ആദവവഭാരലാം  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാകുലമന്നച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

(ബനി)  ജെലസമൃദനി  പദതനി  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  വനിവനിധ
സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേള,  സഭാകങതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധര്,  യുവജെന  സലാംഘടനകേള,
വനിദവഭാര്തനികേള,  സന്നദസലാംഘടനകേള  ജെലവനിഭവ  കമഖേലയുമഭായനി  ബന്ധലപട
ഗകവഷണ  സഭാപനങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  സമൂഹത്തനിലല  എലഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളുലടയുലാം
പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.   നതീര്ത്തടഭാധനിഷനിത
പദതനികേളുമഭായനി  ബന്ധലപടുത്തനിലക്കഭാണച്ച്  അനുകയഭാജെവമഭായ  പ്രകദശങ്ങളനില്
നദനികേളനിലലാം കതഭാടുകേളനിലലാം വനിവനിധതരലാം തടയണകേളുലാം ലചേക്കച്ച് ഡഭാമുകേളുലാം നനിര്മ്മേനിചച്ച്
ജെലക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയവ  ജെലസമൃദനി  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
സലപരനികശഭാധന  നടത്തനി  ആവശവകേതയുലട  അടനിസഭാനത്തനിലലാം  ഫണനിലന്റെ
ലഭവതയനുസരനിചലാം പ്രവൃത്തനികേള ഏലറടുക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.  

വരളചഭാക്കഭാലത്തച്ച് കസഭാതസനിലല ജെലലഭവത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി കകേരള
ജെല  അകതഭാറനിറനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  ജെലലഭവത
ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണച്ച്.

ജെലനനിധനി  പഞഭായത്തുകേളനിലല  ജെലകസഭാതസ്സുകേളനില്  കുടനിലവള്ള  ലഭവത
ഉറപ്പുവരുത്തന്നതനിനഭായനി  തടയണകേളുളലപലട  വനിവനിധതരലാം  ഭൂജെല  പരനികപഭാഷണ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്. 

ജെലനനിധനിയുലട  രണഭാലാം ഘട പദതനിയനില് ബഭാചച്ച്  1,  2  പഞഭായത്തുകേളനിലല
കുടനിലവള്ള കസഭാതസ്സുകേളനില് തടയണകേള ലകേടനി ജെലലഭവത ഉറപഭാക്കുനണച്ച്.  
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കതഭാടുകേളനില് കപഭാള ശലവലാം

107 (4118)   ശതീ  .    ലകേ  .    സകരഷച്ച്  കുറുപച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുമരകേലാം,  തനിരുവഭാര്പച്ച്  പ്രകദശങ്ങളനിലല  കതഭാടുകേളനില്  കപഭാള  ശലവലാം

കേഭാരണലാം  ജെലമലനിനതീകേരണലാം,  ഗതഭാഗത  തടസലാം,  ആകരഭാഗവ  പ്രശ്നങ്ങള  എന്നനിവ

ഉണഭാകുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്

സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  പുതനിയ  പദതനികേള  എലന്തങനിലലാം

ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശമുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി  &  സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കുമരകേലാം,  തനിരുവഭാര്പച്ച്

പഞഭായത്തുകേളനിലള്ള കതഭാടുകേളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനച്ച് 850 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഒരു

പദതനി തയഭാറഭാക്കനി.  കുമരകേലാം പഞഭായത്തനില് ജെലക്രഭാന്തനി അഭനിയഭാന എന്ന കകേന്ദ്ര

പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിചവരുന.  പ്രസ്തുത

പ്രവൃത്തനി നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള കപഭാളയുലട ശലവലാം ഒരു പരനിധനി വലര പരനിഹരനിക്കഭാന

കേഴനിയുന്നതഭാണച്ച്.  കൂടഭാലത  ഇറനികഗഷന  (ലമക്കഭാനനിക്കല്)  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ

പക്കലള്ള  കപഭാള  വഭാരല്  യനവലാം  ഇതനിനഭായനി  ആവശവഭാനുസരണലാം

ഉപയുക്തമഭാക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.   ഇഇൗ  പ്രവൃത്തനി  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനിയുലട  രണഭാലാം

ഘടത്തനിലളലപടുത്തുന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.   

ചേടയമലാംഗലലത്ത ലലമനര് ഇറനികഗഷന പ്രവൃത്തനികേള

108  (4119)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്

ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേടയമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  കമനര്  ഇറനികഗഷന

പ്രവൃത്തനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം  ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ  ;  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

വനിശദഭാലാംശലാം തഭാലഴ കചേര്ക്കുന:
ക്രമ  
നമ്പര്

പ്രവൃത്തനിയുലട കപരച്ച് തുകേ നനിലവനിലല സനിതനി

1.

2.

3.

ചേടയമലാംഗലലാം  പഞഭായത്തനില്
പുകങഭാടച്ച്  പുത്തനവനിള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി  പമ്പച്ച്  ഹഇൗസനിനച്ച്
സമതീപലാം  ഇത്തനിക്കര  ആറനിനച്ച്
കുറുലകേയുള്ള  തടയണയുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം 
ചേടയമലാംഗലലാം  പഞഭായത്തനില്
കുഴനിയലാം  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
പമ്പച്ച്  ഹഇൗസനിനച്ച്  സമതീപലാം
ഇത്തനിക്കര  ആറനിനച്ച്
കുറുലകേയുള്ള  തടയണയുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഇടനിവ  പഞഭായത്തനില്
കകേഭാട്ടുക്കല്  കൃഷനി  ഫഭാമനിനച്ച്
സമതീപലാം  ഇത്തനിക്കര  ആറനിനച്ച്
കുറുലകേയുള്ള  തടയണയുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം

45,00,000

45,00,000

51,50,000

പ്രവൃത്തനി 
പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണച്ച്

പ്രവൃത്തനി 
പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണച്ച്

പ്രവൃത്തനി 
പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണച്ച്

ഏനഭാമഭാക്കല്, ഇടനിയഞനിറ റനിലാംഗച്ച് കബഭാണച്ച്

109 (4120) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജെനിലയനിലല  ഏനഭാമഭാക്കല്,  ഇടനിയഞനിറ  റനിലാംഗച്ച്  ബണച്ച്

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി പ്രതനിവര്ഷലാം വരുന്ന ലചേലവച്ച് എത്രയഭാണച്ച്;

(ബനി) വര്ഷലാം കതഭാറുമുള്ള ആവര്ത്തന ലചേലവച്ച് ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഉപ്പുലവള്ളലാം

കേയറുന്നതച്ച്  തടയുന്നതനിനുമഭായനി  സനിരലാം  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാന  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഏനഭാമഭാക്കല്,  ഇടനിയഞനിറ  റനിലാംഗച്ച്  ബണച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി

2015-16, 2016-17 വര്ഷങ്ങളനില് ലചേലവഴനിച തുകേ തഭാലഴപറയുന.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 187

ക്രമ 
നമ്പര്

പ്രവൃത്തനിയുലട
കപരച്ച്

പ്രവൃത്തനിയുലട
തുകേ

വര്ഷലാം

2015-16 2016-17

1 ഏനഭാമഭാക്കല്
റനിലാംഗച്ച് ബണച്ച്

എസനികമറച്ച്
പനി.എ.സനി.

29,75,730 19,85,514

എഗതീഡച്ച്
പനി.എ.സനി.

29,40,286 21,84,058

2 ഇടനിയഞനിറ
റനിലാംഗച്ച് ബണച്ച്

എസനികമറച്ച്
പനി.എ.സനി.

9,28,095 6,11,970

എഗതീഡച്ച്
പനി.എ.സനി.

9,10,831 6,67,471

(ബനി) ഏനഭാമഭാക്കലനിലലാം ഇടനിയഞനിറയനിലലാം ഉപ്പുലവള്ളലാം കേയറുന്നതച്ച് തടയുന്നതനിനഭായനി
ലറഗുകലററുകേള നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണച്ച്.   എന്നഭാല് കേഭാലപഴക്കലാംമൂലലാം ഇവയനിലണഭാകുന്ന കചേഭാര്ച
തടയുന്നതനിനുകവണനിയഭാണച്ച്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ബണകേള  നനിര്മ്മേനിചവരുന്നതച്ച്.
ലറഗുകലററുകേളുലട കചേഭാര്ച തടയുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള എടുത്തുവരുന.

 പമ്പഭാ നദനിക്കച്ച് സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി

110 (4121)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലചേങ്ങന്നൂര്  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിലൂലട  കേടന  കപഭാകുന്ന  പമ്പഭാനദനിയുലട
തതീരങ്ങള ഇടനിഞ കപഭാകുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ടനി  തതീരങ്ങള  ഇടനിഞകപഭാകുന്നതച്ച്  തടയഭാന  സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  തതീരങ്ങള ഇടനിഞ  നഭാശനഷ്ടവലാം  വസ്തുക്കളുലാം  നഷ്ടലപടവര്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള
അകപക്ഷകേള സലാംബന്ധനിചച്ച് എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച എന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്. 

(ബനി&സനി) പരഭാതനികേളനികന്മേല് വനിശദമഭായ അകനസഷണലാം നടത്തനി സൂപ്രണനിലാംഗച്ച്
എഞനിനതീയര്  മുനഗണനഭാ  ക്രമമനുസരനിചച്ച്  സമര്പനിക്കുന്ന  എസനികമറ്റുകേളനില്
ഫണനിലന്റെ ലഭവത അനുസരനിചച്ച് പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേഭാറുണച്ച്.  
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 ഏറ്റുമഭാനൂര് പടര്മഠലാം കുടനിലവള്ള പദതനി

111  (4122)   ശതീ  .    ലകേ  .    സകരഷച്ച്  കുറുപച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏറ്റുമഭാനൂര് പടര്മഠലാം കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട പ്രകയഭാജെനലാം അതനിരമ്പുഴ

പഞഭായത്തനില് ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് ആവശവമഭായ കപപച്ച് കലന സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)ഏറ്റുമഭാനൂര്  പടര്മഠലാം  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  പ്രകയഭാജെനലാം  കൂടുതല്

പ്രകദശങ്ങളനികലയച്ച് വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  പ്രകയഭാജെനലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ

ഡനിസ്ട്രേനിബറ്റ്യൂഷന കലന സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി തസരനിതലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  പ്രകയഭാജെനലാം  അതനിരമ്പുഴ  പഞഭായത്തനില്

ലഭനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  വനിതരണശലാംഖേല  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  15.80  കകേഭാടനി

രൂപയുലട  വനിശദമഭായ  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനഭാവശവമഭായ ഫണച്ച് ലഭവമഭായനിടനില.  മറച്ച് പ്രകദശങ്ങളനില്

കൂടനി  പദതനിയുലട  പ്രകയഭാജെനലാം  വവഭാപനിപനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിച  വനിഷയലാം  കകേരള

വഭാടര് അകതഭാറനിറനി പരനികശഭാധനിചവരുന.

 ഗഭാജുകവറച്ച് അപ്രന്റെതീസച്ച് ലട്രേയനിനനികേള

112  (4123)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജെലകസചേന  വകുപനിലന്റെ  ലപരനിയഭാര്വഭാലനി  ആലവ  ഡനിവനിഷനനിലല

വനിവനിധ  ഓഫതീസകേളനില്  ഗഭാജുകവറച്ച്  അപ്രന്റെതീസച്ച്  ലട്രേയനിനനികേളഭായനി  കജെഭാലനി

ലചേയ്യുന്നവരുലട പ്രതനിമഭാസ കവതനലാം ലപഭാതുകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലല അപ്രന്റെതീസച്ച്

ലട്രേയനിനനികേളുലട  പ്രതനിമഭാസ  കവതനകത്തക്കഭാള  വളലര  കുറഞ്ഞതഭാലണന്ന  കേഭാരവലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഇതച്ച് പരനിഹരനിചച്ച് കയഭാഗവതയനുസരനിചച്ച് അര്ഹമഭായ കവതനലാം

നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&  ബനി) ജെലകസചേന വകുപനിലന്റെ ലപരനിയഭാര്വഭാലനി  ആലവ ഡനിവനിഷനനിലല
വനിവനിധ  ഓഫതീസകേളനില്  ഗഭാജുകവറച്ച്  അപ്രന്റെതീസച്ച്  ലട്രേയനിനനികേളക്കച്ച്  ഭഭാരത
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ലതഭാഴനില്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലള്ള  ഡയറക്ടര്  ജെനറല്  ഓഫച്ച്
എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  ലട്രേയനിനനിലാംഗനിലന്റെ  2014  ഡനിസലാംബര്  19-ലല
ജെനി.എസച്ച്.ആര്./910(ഇ)  നമ്പരഭായനിട്ടുള്ള  വനിജഭാപനപ്രകേഭാരലാം  പ്രതനിമഭാസലാം  4894
രൂപ ലലസപന്റെഭായനി നല്കേനി വരുന.

 മകങരനിയനില് ജെലകസചേന സഇൗകേരവലാം

113  (4124)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയല്  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  മകങരനി  പഭാടകശഖേരസമനിതനി
ലചേയര്മഭാന  ശതീ.  ലകേ.  പനി.  പരകമശസരന  നഭായര്  ജെലകസചേനസഇൗകേരവലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  നല്കേനിയ  നനികവദനലാം  ജെലവനിഭവവകുപച്ച്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലനല്കൃഷനി  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുവഭാനുലാം  ജെലദഇൗര്ലഭവലാം
ഒഴനിവഭാക്കുവഭാനുമഭായനി തടയണ നനിര്മ്മേനിക്കണലമന്ന ആവശവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ജെലവനിഭവവകുപച്ച്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തലഭാലാം; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണച്ച്.   പ്രസ്തുത  നനികവദനത്തനികന്മേല്  അടനിയന്തര  റനികപഭാര്ടച്ച്
സമര്പനിക്കുവഭാന  ജെലകസചേനവലാം  ഭരണവലാം  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയര്ക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  

കുടനഭാടനിലല കതഭാടുകേള ആഴലാം കൂടഭാന നടപടനി

114  (4125)  ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടനിലല  കതഭാടുകേള  ആഴലാം  കൂടഭാന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കതഭാടുകേള  ആഴലാം  കൂടനി,  കൃഷനിക്കച്ച്  ജെല  ലഭവത  ഉറപച്ച്  വരുത്തഭാന
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ  &  ബനി)  കുടനഭാടച്ച്  പഭാകക്കജെനില്  ഉളലപട  ലവള്ളലപഭാക്ക  നനിയനണ
പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായുള്ള  പഭാടകശഖേരങ്ങളുലട  പുറലാംബണച്ച്  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം
അനുബന്ധ  പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം  കതഭാടുകേളനില്  നനിനലാം  ലചേളനിലയടുത്തച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുകമ്പഭാള  സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  കതഭാടുകേളുലട  ആഴലാം  കൂടനി
ജെലലഭവത  കൂടുലാം.   കൂടഭാലത  ആലപ്പുഴ  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി  കറഭാഡനിനച്ച്  സമഭാന്തരമഭായുള്ള
എ.സനി.  കേനഭാല്  തടസങ്ങള  നതീക്കനി  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്ന  പദതനികേളുലട  ഒന്നഭാലാം
ഘടമഭായ മനയല് ചേനിറ മുതല് ഒന്നഭാലാം കേര വലര പതനിമൂന്നഭാലാം ധനകേഭാരവ കേമ്മേതീഷനനില്
ഉളലപടുത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  

 കുടനഭാടനിലല ലനിഫച്ച് ഇറനികഗഷന പദതനി

115  (4126)  ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടനിലല ലനിഫച്ച്  ഇറനികഗഷന പദതനികേള സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുടനഭാടനില് ലനിഫച്ച്  ഇറനികഗഷന കൂടുതല് കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കനി,  ലനല്കൃഷനി
വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലള്ള  ലനിഫച്ച്  ഇറനികഗഷന  പദതനികേള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഇത്തരലാം പദതനികേള കൂടുതല് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുടനഭാടനില് ലനിഫച്ച് ഇറനികഗഷന പദതനികേലളഭാനലാം തലന്ന നനിലവനിലനില. 

(ബനി&സനി)  കുടനഭാടനില്  കൃഷനിക്കച്ച്  ലനിഫച്ച്  ഇറനികഗഷന  പദതനികേള
ആവശവമഭായനി വരുന്ന പക്ഷലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ലപരുമ്പപുഴക്കച്ച് കുറുലകേ ലറഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജെച്ച്

116  (4127)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജെഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജെനിലയനിലല  കേലവഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ലചേറുതഭാഴലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തനില് ലപരുമ്പപുഴക്കച്ച് കുറുലകേ നടനിക്കടവനില് ലറഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജെച്ച്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണച്ച്  ജെലകസചേന  വകുപച്ച്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;
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(ബനി)  രൂക്ഷമഭായ  വരളച  പരനിഗണനിചച്ച്  കുടനിലവള്ളത്തനിനച്ച്  ബദനിമുട്ടുന്ന  നൂറു
കേണക്കനിനച്ച് കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച് കുടനിലവള്ളലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  സഹഭായകേരമഭായ ഈ
പദതനിക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭവമഭാക്കഭാന  അടനിയന്തര  നടപടനി  സസനികേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കേണ്ണൂര്  ജെനിലയനിലല  കേലവഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ലചേറുതഭാഴലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  ലപരുമ്പപുഴക്കച്ച്  കുറുലകേ  നടനിക്കടവനില്  ലറഗുകലറര്-കേലാം-
ബനിഡ്ജെച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  പരവകവക്ഷണലാം  നടത്തുന്നതനികലയഭായനി
8.5 ലക്ഷലാം രൂപയുലട സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനി ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയര്, ലഎ.ഡനി.ആര്.ബനി.
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  എസനികമറച്ച് ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയര് (ലഎ.ഡനി.ആര്.ബനി.)  തയഭാറഭാക്കനി
വരുന.

കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം

117(4128) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് 
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  വര്ഷലത്ത  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ജെനിലകേള തനിരനിചച്ച് തുകേ കകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കകേമഭാറനിയനിട്ടുലണങനില് വനിശദ വനിവരലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  11-11-2016-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  4743/16/ഡനി.എലാം.ഡനി.
പ്രകേഭാരലാം വരളചഭാ ദുരനിതഭാശസഭാസത്തനിനഭായനി  20  കകേഭാടനി രൂപ ജെനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച്
റവനറ്റ്യൂ വകുപച്ച് തഭാലഴപറയുലാം പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതനില്  7  കകേഭാടനി രൂപ
കുടനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനഭാണച്ച്.

Allotment (Rs. in crore)

District 2245-01-101-99
Drought-
Supply of seeds,
Fertilisers,  and
agricul-tural
implements

2245-01-102-99
Drought-Drinking
Water Supply

Total
Allotment

(1) (2) (3) (4)

Thiruvananthapuram 1.50 0.50 2.00

Kollam 1.00 0.50 1.50
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(1) (2) (3) (4)

Pathanamthitta 0.50 0.50 1.00

Alappuzha 0.75 0.50 1.25

Kottayam 0.75 0.50 1.25

Idukki 0.50 0.50 1.00

Ernakulam 1.00 0.50 1.50

Thrissur 1.50 0.50 2.00

Palakkad 1.25 0.50 1.75

Malappuram 1.50 0.50 2.00

Kozhikode 0.75 0.50 1.25

Wayanad 0.75 0.50 1.25

Kannur 0.50 0.50 1.25

Kasargode 0.50 0.50 1.00

Total 13.00 7.00 20.00

കുടനിലവള്ള  വനിതരണത്തനിനഭായനി  22.5 കകേഭാടനി  രൂപ  ജെനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച്
20-2-2017-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നലാം. 714/17/ആര്.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.
ജെനില തനിരനിചള്ള വനിവരലാം തഭാലഴപറയുന.  

District Amount sanctioned

(1) (2)

Thiruvananthapuram 1,50,00,000

Kollam 1,50,00,000

Pathanamthitta 1,50,00,000

Alappuzha 1,50,00,000

Kottayam 1,50,00,000

Idukki 1,50,00,000

Ernakulam 1,50,00,000

Thrissur 1,50,00,000

Palakkad 2,50,00,000
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(1) (2)

Malappuram 1,50,00,000

Kozhikode 1,50,00,000

Wayanad 2,00,00,000

Kannur 1,50,00,000

Kasargode 1,50,00,000

Total 22,50,00,000

കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിക്കച്ച്
ജെനിലകേള  തനിരനിചച്ച്  തുകേ  ലലകേമഭാറനിയനിടനില.   എന്നഭാല്  വരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  40  കകേഭാടനി  രൂപ  പഭാന  ഫണനില്  ഉളലപടുത്തനി
10-3-2017-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  189/17/ജെവനിവ.  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിക്കച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

കൃഷനിക്കഭാവശവമഭായ ജെലകസചേനത്തനിനച്ച് കേര്മ്മേപദതനികേള

118 (4129) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്  :
ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിള്ളനി  :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .     വനി  .    പനി  .    സജെതീന്ദ്രന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കൃഷനിക്കഭാവശവമഭായ  ജെലകസചേനത്തനിനച്ച്  എലന്തലഭാലാം
കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണച്ച് ആവനിഷ്കരനിച നടപഭാക്കുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കൃഷനിക്കച്ച്  കവണനി  ജെലലാം  കൂടുതല്  സലത്തച്ച്  എത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് കകേലക്കഭാണനിട്ടുളളതച്ച്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  എലന്തലഭാലാം  പദതനികേളുലാം  പ്രവൃത്തനികേളുമഭാണച്ച്
പ്രകയഭാജെനലപടുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് കൃഷനിക്കഭാവശവമഭായ ജെലകസചേനലാം നനിലവനിലള്ള വനകേനിട
ഇടത്തരലാം  ജെലകസചേന  പദതനികേളുലട  കേനഭാലകേള,  ലചേറുകേനിട  ജെലകസചേന
പദതനികേള,  ലനിഫച്ച് ഇറനികഗഷന പദതനികേള തുടങ്ങനിയവ വഴനിയഭാണച്ച് നടത്തുന്നതച്ച്.
ഇവയുലട വഭാര്ഷനികേ അറകുറപണനികേള പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള എന്നനിവ കസറച്ച്
ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  നടത്തുന.   ലനിഫച്ച്  ഇറനികഗഷന  സതീമുകേളനില്  ചേനിലതനിലന്റെ
അറകുറപണനികേളുലാം   പുനനഃസഭാപനവലാം  NABARD  സഹഭായകത്തഭാലടയുലാം
നടത്തുനണച്ച്.

805/2019
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കൂടഭാലത  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്  ആവനിഷ്കരനിച  PMKSY  (പ്രധഭാനമനനി  കൃഷനി
സനിഞഭായനി  കയഭാജെന)  പദതനിയനില്  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ജെനിലകേളനിലലാം
കൃഷനിക്കഭാവശവമഭായ  ഇറനികഗഷന  പഭാനുകേള  (DIP-ഡനിസ്ട്രേനിക്ടച്ച്  ഇറനികഗഷന  പഭാന)
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഡനി.ലഎ.പനി.  യനില്  ഉളലപട  ജെലകസചേന  പ്രവൃത്തനികേളുലട
2016-2017-ലന്റെ  ആനുവല്  ആക്ഷന  പഭാന  ജെലകസചേന  പ്രവൃത്തനികേളുലട
ഡതീലറയനില്ഡച്ച്  കപ്രഭാജെക്ടച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  (DPR)  തയഭാറഭാക്കനി  വരുന.  പൂര്ത്തതീകേരനിച
റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ലസനട്രേല്  വഭാടര്  കേമ്മേതീഷലന്റെ  പ്രഭാഥമനികേ  പരനികശഭാധനയച്ച്  അയച
ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണച്ച്.

PMKSY-യുലട  AIBP(ആക്സൈനിലകററഡച്ച്  ഇറനികഗഷന  ലബനനിഫനിറച്ച്
കപ്രഭാഗഭാലാം)-ല് തനിരലഞ്ഞടുത്ത 99 പ്രകയഭാറനിലലറസ്ഡച്ച് പദതനികേളനില് കകേരളത്തനില്
നനിനലാം മൂവഭാറ്റുപുഴ, കേഭാരഭാപ്പുഴ എന്നതീ പദതനികേലള ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

ഇവ  കൂടഭാലത  സലാംസഭാന  പദതനിയഭായ  "ഹരനിത  കകേരളലാം”പദതനിയനില്
നനിലവനിലള്ള  ജെലകസഭാതസ്സുകേളുലട  നവതീകേരണവലാം  ശുദതീകേരണവലാം
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിലന്റെ  ആദവഘടമഭായനി  320  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്
ഏകേകദശലാം  9453  കുളങ്ങള  നവതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.   ഇതനുസരനിചച്ച്
കുളങ്ങളനിലല മഭാലനിനവലാം,  ലചേളനി,  പഭായല് ഇവ നതീക്കലാം ലചേയ്തച്ച് അവയുലട സലാംഭരണ
കശഷനി വര്ദനിപനിചച്ച് കേഭാര്ഷനികേഭാവശവങ്ങളക്കുലാം മറ്റു പഭാരനിസനിതനികേ ധര്മ്മേങ്ങളക്കുലാം
ജെലലഭവത ഉറപഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള  പദതനികേളുലട  കേനഭാലകേള,  ലനിഫച്ച്  ഇറനികഗഷന
പദതനികേള,  കേഭാഡ  കേനഭാലകേള,  ചേഭാലകേള  തുടങ്ങനിയവയുലട  പുനരുദഭാരണലാം,
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ലലമകക്രഭാ  ഇറനികഗഷന  പദതനികേള  തുടങ്ങനിയവ  വഴനി
കൃഷനിക്കഭാവശവമഭായ  ജെലലാം  കൂടുതല്  സലങ്ങളനില്  ലഭവമഭാക്കുനണച്ച്.  കൂടഭാലത
കേഭാര്ഷനികേ  ആവശവങ്ങളക്കച്ച്  ജെലലാം  ലഭവമഭാക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷവകത്തഭാലട
തടയണകേള/വനി.സനി.ബനി./ആര്.സനി.ബനി.-  കേള  എന്നനിവ  വനിവനിധ  പദതനികേളനില്
ഉളലപടുത്തനി നടപഭാക്കനി വരുന.

• വയനഭാടച്ച്  ജെനിലയനില്  കേബനനി  സബച്ച്  കബസനിനനില്  നടപച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  പഭാന  സതീമനില്  ഉളലപടുത്തനി  35  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്  24
ലചേക്കച്ച്ഡഭാമുകേള,  ഒരു  ലറഗുകലറര്,  ഒരു  ലനിഫച്ച്  ഇറനികഗഷന  പദതനി
എന്നനിവ  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജെനിലയനിലല  ഭവഭാനനി
സബച്ച് കബസനിനനില് 3.125  കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനില് 3  ലനിഫച്ച് ഇറനികഗഷന
പദതനികേള  ഉളലപലട   4  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
2 തടയണകേളുലട പണനി പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണച്ച്.
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• കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  പഭാകക്കജെനില്  2016-2017  വര്ഷത്തനില്  17

പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നലനിയനിട്ടുണച്ച്.  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജെനിലയനിലല

പഭാണനിക്കണലാം ആര്.സനി.ബനി. നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി.

• കേണ്ണൂര് ജെനിലയനിലല പ്രധഭാന പദതനികേളഭായ ചേമതചഭാല്, കേഭാരവകങഭാടച്ച്, നതീട്ടു

പറമ്പ എന്നതീ ആര്.സനി.ബനി.-കേളുലട പ്രവര്ത്തനി പുകരഭാഗമനിച വരുന.

• മലപ്പുറലാം  ജെനിലയനിലല  പൂകക്കഭാട്ടുമന,  ഓടഭായനിക്കല്,  കൂട്ടുലങ്ങഭാടനി  എന്നതീ

ആര്.സനി.ബനി.-കേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി.

• പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജെനിലയനിലല  ഭഭാരതപ്പുഴയനിലല  കൂടക്കടവച്ച്,  ലചേങ്ങണലാംകുന്നച്ച്

എന്നതീ ലറഗുകലററുകേളുലട പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിച വരുന.

• എറണഭാകുളലാം  ജെനിലയനില്  നബഭാര്ഡനിലന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാലടയുള്ള

പുറപള്ളനിക്കടവച്ച്,  പഭാതഭാളലാം  എന്നതീ  ആര്.സനി.ബനി.-കേളുലട  പ്രവൃത്തനികേള

പൂര്ത്തനിയഭായനി ജെലലാം കശഖേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

• തൃശ്ശൂര്  ജെനിലയനില്  ഭഭാരതപ്പുഴയച്ച്  കുറുലകേ  കൂടനില്മുക്കച്ച്  തടയണ,  മണഭാലനി

പുഴയച്ച്  കുറുലകേ  പഭാണകഞരനി  തടയണ  എന്നനിവയുലട  പ്രവൃത്തനികേള

പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്.  കുറുമഭാലനി  പുഴയച്ച്  കുറുലകേ  ആറപനിള്ളനി

ആര്.സനി.ബനി.-യുലട  കശഷനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.

ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴയച്ച്  കുറുലകേ  തട്ടുപഭാറ  തടയണയുലട  കശഷനിക്കുന്ന

പ്രവൃത്തനികേളുലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(സനി) കമല്പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള പദതനികേള തഭാലഴ പറയുന്നവയഭാണച്ച്.

• കസറച്ച് പഭാന ഫണപകയഭാഗനിചള്ള പുതനിയ പ്രവൃത്തനികേള.

• കനഭാണ് പഭാന ഫണപകയഭാഗനിചള്ള ജെലസലാംരക്ഷണ, പുനരുദഭാരണ 

പ്രവൃത്തനികേള.

പനി  .  എലാം  .  ലകേ  .  എസച്ച്  .  ലലവ  .

1.    എ.ലഎ.ബനി.പനി.

നനിലവനിലള്ള  വനകേനിട  ഇടത്തരലാം  ജെലകസചേന  പദതനികേളുലട

ദ്രുതഗതനിയനിലള്ള പൂര്ത്തനിയഭാക്കല് ലക്ഷവമനിട്ടുള്ള പരനിപഭാടനി,  മൂവഭാറ്റുപുഴ,

കേഭാരഭാപ്പുഴ എന്നനിവ ഇതനില് ഉളലപടുന.
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2.     ഹര് കഖേതച്ച് ലകേഭാ പഭാനനി (HKKP)

ലചേറുകേനിട ജെലകസചേനലാം വഴനി പുതനിയ ജെല കസഭാതസ്സുകേള സൃഷ്ടനിക്കുകേ,
നനിലവനിലള്ള  ജെലകസഭാതസ്സുകേളുലട  കകേടുകേള  തതീര്ക്കല്,  പുതുക്കല്,
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം  (RRR  റനിപയര്,  റനിനകവഷന  &  ലറലസഭാകറഷന),
പരമ്പരഭാഗത ജെലകസഭാതസ്സുകേളുലട സലാംഭരണ കശഷനി വര്ദനിപനിക്കുകേ,
കേമഭാന്റെച്ച്  ഏരനിയ  വനികേസനലാം,  പരമ്പരഭാഗത  ജെലസലാംഭരണ
സമ്പ്രദഭായങ്ങളുലട  പുനരുജ്ജതീവനലാം  എന്നതീ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഇതനില്
ഉളലപടുന.

3. കേമഭാന്റെച്ച് ഏരനിയ ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് ആന്റെച്ച് വഭാടര് മഭാകനജെച്ച് ലമന്റെച്ച് 

കൃഷനിക്കഭാവശവമഭായ  ജെലലാം  കൃഷനി  സലങ്ങളനില്  എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം
കേഭാഡ ചേഭാലകേളുലാം ഫതീല്ഡച്ച് ബൂത്തനികേളുലാം പ്രവര്ത്തന കയഭാഗവമഭാക്കുകേയുലാം
പണനി  പൂര്ത്തനിയഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  പദതനികേളനില്  കേഭാഡ
ചേഭാലകേളുലാം ഫതീല്ഡച്ച് ബൂത്തനികേളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

4. തൃശ്ശൂര്,  ലപഭാന്നഭാനനി  എന്നതീ  പ്രകദശങ്ങളനിലല  വരളച
പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം,  കകേഭാള  നനിലങ്ങള  അഭനിവൃദനിലപടുത്തു
ന്നതനിനുമഭായനി  പ്രഖേവഭാപനിച  തലപനിള്ളനി  പഭാകക്കജെനില്  2013-14,
2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി
76  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  19  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചതനില്  ഇതുവലര
257 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത കതഭാട്ടുമുഖേലാം, പതീലഭാര്മൂഴനി
എന്നതീ  ലനിഫച്ച്  ഇറനികഗഷന  പദതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്. 

പഭാര്വതതീപുത്തനഭാറനിലന്റെ കശഭാചേവഭാവസ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

119 (4130) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജെകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാര്വതതീപുത്തനഭാര്  വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ആറനിലല  ലവള്ളലാം
കേടലനികലക്കച്ച്  ഒഴുകേനികപഭാകുന്നതച്ച്  സഗമമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  മൂന  വര്ഷത്തനിനനിലട
ലചേലവഴനിച  തുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികക്കഭാകരഭാന്നനിനുലാം  ലചേലവഴനിച  തുകേയുലാം
എത്രയഭാലണനമുള്ള വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാര്വതതീപുത്തനഭാറനിലന്റെ ഇരു കേരയനിലമുള്ള വതീടുകേളുലാം സഭാപനങ്ങളുലാം
കേക്കൂസച്ച്  മഭാലനിനവമുളലപലടയുള്ള  മഭാലനിനവങ്ങള  ഒഴുക്കനി  വനിടുന്നതച്ച്  തടയുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇരു  കേരകേളനിലലയുലാം  വതീടുകേളനിലല  കേക്കൂസച്ച്  മഭാലനിനവലാം
മഭാറ്റുന്നതനിനഭായനി ലഡയനികനജെച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം നടപഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പഭാര്വതതീപുത്തനഭാറനിലല  മലനിനജെലലാം  തനിരുവലലാം  ആറനികലക്കച്ച്  ഒഴുകേനി
വരുന്നതച്ച് തടയുന്നതനിനഭായനി ഇടയഭാര് പഭാലത്തനില് ഒരു ഷടര് നനിര്മ്മേനിക്കുകമഭാ;  ഷടര്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഡതീലറയനില്ഡച്ച്  കപ്രഭാജെക്ടച്ച്  ഇനലഭാന്റെച്ച്  നഭാവനികഗഷന  വകുപച്ച്
മുകഖേന തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനച്ച് കവണ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാര്വതതീപുത്തനഭാര്  വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ജെലനനിര്ഗമനലാം
സഗമമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  രണച്ച്  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  അതനിനഭായനി
82,60,477  രൂപ(എണ്പത്തനിരണ  ലക്ഷത്തനി  അറുപതനിനഭായനിരത്തനി  നഭാനൂറനി
എഴുപത്തനികയഴച്ച് രൂപ) ലചേലവഴനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

1. പഭാര്വതതീപുത്തനഭാറനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി കുനമണല് ഭഭാഗത്തച്ച്
ലചേ.4140  മതീറര്  മുതല്  4440  മതീറര്  വലരയുള്ള  മണല്  നതീക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനി- ലചേലവഴനിച തുകേ -33,41,797 രൂപ

2.  പഭാര്വതതീപുത്തനഭാറനിലന്റെ കകേഭാവളലാം മുതല് ആക്കുളലാം വലരയുള്ള കതീനനിലാംഗച്ച്
പ്രവൃത്തനികേള - ലചേലവഴനിച തുകേ -49,18,680 രൂപ

(ബനി)  നഭാഷണല് കലക്കച്ച് കേണ്സര്കവഷന സതീമനില് കകേന്ദ്ര വനിഹനിതത്തനില്
മുനകൂറഭായനി അനുവദനിച 4,298 കകേഭാടനി രൂപ ട്രേഭാവനകൂര് സനിമന്റെച്ച്സച്ച് ലനിമനിറഡച്ച് മുകഖേന
ആക്കുളത്തച്ച്  സസതീകവജെച്ച്  പഭാന്റെച്ച്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിക്കച്ച്
ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.

പഭാര്വതതീപുത്തനഭാറനിലന്റെ  വള്ളക്കടവച്ച്  മുതല്  മൂന്നഭാറ്റുമുക്കച്ച്  വലരയുള്ള
ഇരുകേരകേളനിലലാം തഭാമസനിക്കുന്നവരുലട വതീടുകേളനിലല കേക്കൂസച്ച് മഭാലനിനവമുളലപലടയുള്ള
മഭാലനിനവങ്ങള  ഒഴുക്കനി  വനിടുന്നതച്ച്  തടയുന്നതനിനച്ച്  കവണനി  സസതീവകറജെച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം
രൂപകേല്പന  ലചേയന്നതനികലയച്ച്  ആവശവമഭായ  സര്കവ  അടക്കമുള്ള
ഇനലവസനികഗഷന  നടത്തനിയനിരുന.   ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  വനിശദമഭായ
പഠനലാം നടത്തനി സഭാകങതനികേ ഘടകേങ്ങള പരനിഗണനിചച്ച്  സഭാധവമഭായ സലങ്ങളനില്
കപ്രഭാജെക്ടനിലന്റെ  എസനികമറച്ച്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി എടുത്തു വരുന.

(സനി)   പഭാര്വതതീപുത്തനഭാറനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  KIIFB  മുഖേഭാന്തരലാം
സമര്പനിച  കപ്രഭാജെക്ടനില്  പഭാര്വതതീപുത്തനഭാറനിലന്റെ  അലലലനലമന്റെച്ച്  തനിരുവലലാം
വഴനിയഭാണച്ച്  ഫനിക്സൈച്ച്  ലചേയ്തനിരനിക്കുന്നതച്ച്.   ആയതനിനഭാല്  ഇടയഭാര്  പഭാലത്തനില്  ഷടര്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതച്ച് ജെലഗതഭാഗതലാം തടസലപടുലമന്നച്ച് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 
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മഴ, ജെലലാം എന്നനിവയുലട ലഭവത
120 (4131) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി  :

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു  :
ശതീ  .     കകേഭാവര് കുഞകമഭാന  :
ശതീ  .     ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷച്ച്  കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കകേരളത്തനിലല  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലങ്ങളനില്  മഴ  ഏറവലാം  കുറവച്ച്

ലഭനിക്കുന്നതുലാം  ഏറവലാം  ജെലക്ഷഭാമലാം  അനുഭവലപടുന്നതുമഭായ  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലലാം
ഏലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിനച്ച് കുടനിലവള്ളലാം, ജെലകസചേനലാം, ഭൂഗര്ഭ ജെലലാം
എന്നതീ വകുപ്പുകേളനില്ലപട പദതനികേളക്കഭായനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം എത്ര
രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്;

(സനി)  കകേരളത്തനില് ഏറവലാം കൂടുതല് ജെലലഭവതയുള്ളതുലാം ഏറവലാം കൂടുതല് മഴ
ലഭനിക്കുന്നതുലാം  ഏറവലാം  കൂടുതല്  ലനല്ക്കൃഷനി  ഉള്ളതുമഭായ  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലലാം
ഏലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  ഈ  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിനഭായനി  കുടനിലവള്ളലാം,  ജെലകസചേനലാം,
ഭൂഗര്ഭജെലലാം  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളക്കഭായനി  എത്ര  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്  എന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലങ്ങളനിലലാം  ജെലവനിഭവ

വകുപനിലന്റെ  നനിയനണത്തനില്  മഴമഭാപനിനനികേള  സഭാപനിചനിടനില.  സഭാപനിച

മഴമഭാപനിനനികേളുലടയുലാം  മറച്ച്  മഭാര്കഗണ  ലഭവമഭാകുന്ന  മഴമഭാപനിനനികേളുലടയുലാം

കേണക്കുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  2016  വര്ഷത്തനില്  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജെകേ

മണ്ഡലത്തനിലഭാണച്ച്  ഏറവലാം  കുറവച്ച്  മഴ  ലഭവമഭായനിട്ടുള്ളതച്ച്.   പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജെനിലയനിലല

വടകേരപതനി,  എരുകത്തനലാംപതനി,  ലകേഭാഴനിഞ്ഞഭാമ്പഭാറ പ്രകദശങ്ങള ഉളലപടുന്ന ചേനിറ്റൂര്

നനികയഭാജെകേമണ്ഡലലാം ലപഭാതുലവ മഴ കുറവള്ള പ്രകദശമഭാണച്ച്.  ഭഭാരതപ്പുഴയനില് ഒഴുക്കച്ച്

നനിലചതനിനഭാല് ലഷഭാര്ണ്ണൂര്,  എടപഭാള,  തനിരൂര് എന്നതീ പ്രകദശങ്ങളനിലലാം വഭാമനപുരലാം

നദനിയനില്  ഒഴുക്കച്ച്  നകന്ന  കുറഞ്ഞതനിനഭാല്  ആറനിങ്ങല്,  വര്ക്കല  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം

കേടുത്ത ജെലക്ഷഭാമലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)   2017-2018  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കുടനിലവള്ളലാം,  ജെലകസചേനലാം,
ഭൂഗര്ഭജെലലാം  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളക്കഭായനി  മഭാറനി  വചനിട്ടുള്ള  തുകേ  സലാംബന്ധനിചച്ച്
നനികയഭാജെകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള  കേണക്കച്ച്  ലഭവമല.   എന്നഭാല്  ഓകരഭാ
മണ്ഡലത്തനിലലാം  ഏലറടുക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളക്കനുസരനിചച്ച്  ലഭവമഭായ  തുകേ
വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയഭാണച്ച് ലചേയ്യുന്നതച്ച്.

വരളചഭാ ദുരനിതഭാശസഭാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി കകേരള ജെല അകതഭാറനിറനിക്കച്ച്
2016-2017  ല്  40  കകേഭാടനി  രൂപ പഭാന ഫണനില് ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഇഇൗ തുകേ
വനിവനിധ  ജെനിലകേളനിലഭായനി  മുനഗണനഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള  പ്രവൃത്തനികേള  ലചേയഭാന
വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  ജെലവനിഭവ  വകുപനിന  കേതീഴനിലല  ലഎ.ഡനി.ആര്.ബനി.-യുലട
നനിയനണത്തനില്  സഭാപനിച  മഴമഭാപനിനനികേളുലടയുലാം  മറച്ച്  മഭാര്കഗണ  ലഭവമഭാകുന്ന
മഴമഭാപനിനനികേളുലടയുലാം കേണക്കുകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില് 2016 വര്ഷത്തനില് പനിറവലാം
നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനിലഭാണച്ച് ഏറവലാം കൂടുതല് മഴ ലഭവമഭായനിട്ടുള്ളതച്ച്.

2013  -ലല  ഗഇൗണച്ച്  വഭാടര്  എസനികമഷന  കേമ്മേറനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  അനുസരനിചച്ച്
ഭൂഗര്ഭ ജെലത്തനിലന്റെ സനിതനിലയ അടനിസഭാനലപടുത്തനി സലാംസഭാനലത്ത പഭാലക്കഭാടച്ച്
ജെനിലയനിലല  ചേനിറ്റൂര്  കബഭാക്കച്ച്  അമനിത  ചൂഷനിത  കബഭാക്കഭായുലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
ജെനിലയനിലല  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  കബഭാക്കച്ച്,  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജെനിലയനിലല  മലമ്പുഴ  കബഭാക്കച്ച്
എന്നനിവ ക്രനിടനിക്കല് വനിഭഭാഗത്തനിലലാം കേണ്ണൂര് ജെനിലയനിലല കേണ്ണൂര് കേടപന കബഭാക്കച്ച്,
പഭാനൂര്  കബഭാക്കച്ച്,  തലകശ്ശേരനി  കബഭാക്കച്ച്,  ഇടുക്കനി  ജെനിലയനിലല  കേടപന  കബഭാക്കച്ച്,
ലനടുങണലാം  കബഭാക്കച്ച്,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജെനിലയനിലല  മകഞശസരലാം  കബഭാക്കച്ച്,  ലകേഭാലലാം
ജെനിലയനിലല മുഖേത്തല കബഭാക്കച്ച്, കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് ജെനിലയനിലല ബഭാലകശ്ശേരനി, കുന്നമലാംഗലലാം
കബഭാക്കുകേള,  മലപ്പുറലാം  ജെനിലയനിലല  തഭാനൂര്,  തനിരൂരങ്ങഭാടനി,  കവങ്ങര കബഭാക്കുകേള,
പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജെനിലയനിലല  പടഭാമ്പനി  കബഭാക്കച്ച്,  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജെനിലയനിലല
അതനിയന്നൂര്,  ചേനിറയനിനകേതീഴച്ച്,  പഭാറശ്ശേഭാല  കബഭാക്കുകേള,  തൃശ്ശൂര്  ജെനിലയനിലല
ലചേഭാവന്നൂര്,  മതനിലകേലാം കബഭാക്കുകേള തുടങ്ങനിയവ ലസമനിക്രനിടനിക്കല് വനിഭഭാഗത്തനിലലാം
ബഭാക്കനിയുള്ള 131 കബഭാക്കുകേള സരക്ഷനിത വനിഭഭാഗത്തനിലലാം ലപടുന.

കകേരളത്തനില് ഏറവലാം കൂടൂതല് ലനല്ക്കൃഷനി ഉള്ളതച്ച്  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജെനിലയനിലല
ലനന്മേഭാറ നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിലഭാണച്ച് എന്നഭാണച്ച് കൃഷനി വകുപച്ച് അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(ഡനി)   2017-2018  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കുടനിലവള്ളലാം,  ജെലകസചേനലാം,
ഭൂഗര്ഭജെലലാം  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളക്കഭായനി  മഭാറനിവചനിട്ടുള്ള  തുകേ  സലാംബന്ധനിചച്ച്
നനികയഭാജെകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള  കേണക്കച്ച്  ലഭവമല.   എന്നഭാല്,  ഓകരഭാ
മണ്ഡലത്തനിലലാം  ഏലറടുക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളക്കനുസരനിചച്ച്  ലഭവമഭായ  തുകേ
വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയഭാണച്ച് ലചേയ്യുന്നതച്ച്.
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ഭൂജെലനനിരപച്ച്

121 (4132) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജെലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  ഭൂജെല  വകുപച്ച്  പഠനപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  തനിരലഞ്ഞടുത്ത
കേനിണറുകേളനില് നടത്തനിയ പരനികശഭാധനകേളനില്  ഭൂജെല നനിരപച്ച് എത്ര തഭാഴ്ന്നനിട്ടുണച്ച് എന്നച്ച്
റനികപഭാര്ട്ടു  ലചേയ്തനിട്ടുലണനലാം  ഇതനിനുള്ള  കേഭാരണങ്ങളഭായനി  പഠന  റനികപഭാര്ടനില്
പറയുന്നതച്ച് എലന്തഭാലക്കലയനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പഠന റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഭൂജെല നനിരപ്പു തഭാഴുന്നതനിനു കേഭാരണങ്ങളഭായ ജെകലഭാപകയഭാഗലാം, മണ്സൂണ്
മഴ  ലഭവതയനിലല  ഘടനഭാമഭാറലാം  തുടങ്ങനിയവ  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ജെലവനിഭവ  വകുപച്ച്
എലന്തങനിലലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കവനല്ക്കഭാലത്തച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  പത്തച്ച്  വര്ഷകേഭാലയളവനിലല  സലാംസഭാന
ഭുഗര്ഭജെലനനിരപച്ച്  (വര്ഷലാം  തനിരനിചച്ച്)  എത്രലയനലാം  ഇതനില്  ഏറവലാം  കൂടുതല്
ജെലനനിരപച്ച് തഭാണതച്ച് ഏതുവര്ഷത്തനിലഭാണച്ച് എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) സലാംസഭാനത്തച്ച് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം കൃഷനിക്കുലാം കുടനിലവള്ളത്തനിനുമഭായനി എത്ര
അളവച്ച്  ഭുഗര്ഭജെലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുനലവനലാം മണ്സൂണ് തുടങ്ങനി പ്രകൃതവഭാ  നമുക്കു
ലഭനിക്കുന്ന ജെലലഭവത എത്രലയനലാം ലഭവമഭാകുന്ന ഭുജെലത്തനില് നനിനലാം നഷ്ടലപടുന്ന
ഭൂജെലലാം എത്രലയനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര ഭൂജെല കബഭാര്ഡച്ച് കകേരള റതീജെനിയന നടത്തനിയ പഠനപ്രകേഭാരലാം 2017
ജെനുവരനി  മഭാസത്തനില്  ലഭനിച  ജെലവനിതഭാനത്തനിലന്റെ  കേണക്കുലാം  2016  ജെനുവരനി
മഭാസത്തനില് ലഭനിച ജെലവനിതഭാനത്തനിലന്റെ കേണക്കുലാം തഭാരതമവലാം ലചേയ്യുകമ്പഭാള  71%
കേനിണറുകേളനില് രണച്ച് മതീററുലാം  8%  കേനിണറുകേളനില് രണച്ച് മുതല് നഭാലച്ച്  മതീറര് വലരയുലാം
ജെലവനിതഭാനത്തനില്  കുറവള്ളതഭായനി  കേഭാണുന.   പ്രധഭാനമഭായുലാം  മഴയനിലണഭായ
ക്രമഭാതതീതമഭായ  കുറവഭാണച്ച്  ജെലനിതഭാനത്തനിലല  കുറവനിനച്ച്  കേഭാരണമഭായനി
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

(ബനി)  പകേര്പച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  ഭൂജെല വകുപച്ച് പഠനങ്ങള നടത്തനിയനിടനില.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ഡനി)  സലാംസഭാന  ഭൂജെല  വകുപച്ച്  സലാംസഭാനത്തച്ച്  നനിരതീക്ഷണക്കനിണറുകേളനില്
നനിനലാം ജെലവനിതഭാനലാം  കശഖേരനിചച്ച്  പഠനലാം  നടത്തനി വരുന.   ഇതനുസരനിചച്ച്  2007
മുതല്  കശഖേരനിച  ഡഭാറഭാ  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തനിലല  എലഭാ  ജെനിലകേളനിലലാം  2017
ലഫബ്രുവരനി  മഭാസത്തനിലല  ജെലനനിരപച്ച്  മറ്റു   വര്ഷങ്ങളനിലല  ശരഭാശരനി
ജെലവനിതഭാനത്തനിലലാം തഭാലഴയഭാണച്ച്.  പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഇ)  ഭൂജെല വകുപ്പുലാം കകേന്ദ്ര ഭൂജെല കബഭാര്ഡുലാം സലാംയുക്തമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത
ഭൂജെല ലഭവതലയ കുറനിചച്ച് പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടച്ച് തയഭാറഭാക്കനി വരുന.  2013-ലല
ലലഡനഭാമനികേച്ച്  ഗഇൗണച്ച് വഭാടര് റനികസഭാഴച്ച്  ഓഫച്ച്  കകേരള റനികപഭാര്ട്ടുപ്രകേഭാരമുള്ള ഭൂജെല
ലഭവതയുലട കേണക്കച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*  ഇതനുസരനിചച്ച് വഭാര്ഷനികേ ഭൂജെല
സലാംകപഭാഷണത്തനിലന്റെ അളവച്ച്  6.25  ബനിലവന കേറ്റ്യൂബനികേച്ച് മതീറര് ആണച്ച്.  വഭാര്ഷനികേ
ഭൂജെലലഭവത  5.65  ബനിലവന കേറ്റ്യൂബനികേച്ച് മതീററുലാം കേഭാര്ഷനികേ ഉപകഭഭാഗലാം  1.18  ബനിലവന
കേറ്റ്യൂബനികേച്ച്  മതീററുലാം  കുടനിലവള്ളത്തനിനുലാം  വവഭാവസഭായനികേ  ആവശവങ്ങളക്കുമഭായനി  1.45
കേറ്റ്യൂബനികേച്ച്  മതീററുലാം  ആണച്ച്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.    2013  മഭാര്ചനിനച്ച്  കശഷമുള്ള
ഭൂജെലത്തനിലന്റെ ലഭവതയുലടയുലാം ഭൂജെല ഉപകഭഭാഗത്തനിലന്റെയുലാം കേണക്കുകേള സലാംബന്ധനിച
പഠനങ്ങള  നടന  വരുന.    ഇതനില്  വഭാര്ഷനികേ  ഭൂജെലസലാംകപഭാഷണത്തനിലന്റെ
അളവഭായ  6.25  ബനിലവന  കേറ്റ്യൂബനികേച്ച്  മതീറര്  ഭൂജെലലാം  ഒഴുകേനി  നഷ്ടലപടുന്നതഭായഭാണച്ച്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.

ഭൂജെലലഭവത

122 (4133) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജെലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ശരഭാശരനി  ഭൂജെലലഭവത  എത്രലയനലാം  ലഭവമഭായ
ഭൂജെലലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാന എലന്തലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണച്ച് നനിലവനിലള്ളലതനലാം എത്ര
ഭൂജെലലാം വര്ഷഭാവര്ഷലാം നഷ്ടലപടുനലവനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നടപ്പുവര്ഷലാം ഉളലപലട കേഴനിഞ്ഞ പത്തച്ച് വര്ഷക്കഭാലയളവനില് ഓകരഭാ
വര്ഷവലാം  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  ലഭനിച  മഴലവള്ളമുളലപലടയുളള  ഭൂജെലലഭവത  എത്ര
എനലാം സലാംസഭാനത്തുള്ള ജെലചൂഷണലാം എത്രലയനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാലാം  കമഖേലകേളനിലഭാണച്ച്  ജെലചൂഷണലാം  നടക്കുന്നതച്ച്;  സലാംസഭാന
ഭുജെല ലഭവതയുലട എത്ര ശതമഭാനമഭാണച്ച് ഇതച്ച്;  ഇതു തടയുവഭാന മുനസര്ക്കഭാര് എന്തു
നടപടനി  സസതീകേരനിച;  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എന്തു  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരുന;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.



202 കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 16,2017

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച് ജെലമലനിനതീകേരണത്തനിലന്റെ കതഭാതച്ച് എത്ര; ഇതു തടഞ്ഞച്ച്
നദനികേള,  കുളങ്ങള,  കതഭാടുകേള  എന്നനിവയുളലപലടയുള്ള  തണ്ണതീര്ത്തട
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  മുനസര്ക്കഭാര്  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച;  ഈ
സര്ക്കഭാര് എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭൂജെല വകുപ്പുലാം കകേന്ദ്ര ഭൂജെല കബഭാര്ഡുലാം സലാംയുക്തമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത
ഭൂജെല ലഭവതലയ കുറനിചച്ച് പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടച്ച് തയഭാറഭാക്കനി വരുന.  2013-ലല
ലലഡനഭാമനികേച്ച് ഗഇൗണച്ച് വഭാടര് റനികസഭാഴച്ച് ഓഫച്ച് കകേരള റനികപഭാര്ട്ടു പ്രകേഭാരമുള്ള ഭൂജെല
ലഭവതയുലട  കേണക്കച്ച്  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന*.  ഭൂജെല  വനിതഭാനലാം
ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി ഫലപ്രദമഭായ ഭൂജെല സലാംകപഭാഷണ മഭാര്ഗങ്ങള അവലലാംബനിച
വരുനണച്ച്.

(ബനി)    സലാംസഭാന ഭൂജെല വകുപച്ച് സലാംസഭാനലത്ത നനിരതീക്ഷണക്കനിണറുകേളനില്
നനിനലാം  ജെലവനിതഭാനലാം  കശഖേരനിചച്ച്  പഠനലാം  നടത്തുനണച്ച്.   ഇതനുസരനിചച്ച്  2017
ലഫബ്രുവരനി  മഭാസത്തനിലല  ശരഭാശരനി   ജെലവനിതഭാനലാം  കേഴനിഞ്ഞ  10   വര്ഷലത്ത
ശരഭാശരനി  ജെലവനിതഭാനകത്തക്കഭാള  കുറവഭാലണന്നച്ച്  കേഭാണുന.   ജെലവനിതഭാനലാം  ജെനില
തനിരനിചള്ള പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.  

(സനി)   ഭൂജെലലാം,  കുടനിലവള്ളലാം,  കൃഷനി,  വവഭാവസഭായനികേ  കമഖേലകേള  ഇവയനില്
വനകതഭാതനില് ഉപകയഭാഗനിച വരുന.  കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലാം മഴയുലട കുറവമൂലലാം ഭൂജെല
വനിതഭാനത്തനില്  സഭാരമഭായ  കുറവച്ച്  സലാംഭവനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഭൂജെല  വനിതഭാനലാം
ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി ഫലപ്രദമഭായ ഭൂജെല സലാംകപഭാഷണ മഭാര്ഗങ്ങള അവലലാംബനിച
വരുന. 

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  പുഴകേളുലട  മലനിനതീകേരണത്തനിലന്റെ  കതഭാതച്ച്
നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരളത്തനിലല  നദനികേളനില്  വനിവനിധ  സലങ്ങളനിലഭായനി
വനിവനിധ കസഷനുകേളനില് നനിനലാം മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡച്ച് ലവള്ളത്തനിലന്റെ
സഭാമ്പനിളുകേള ക്രമമഭായനി കശഖേരനിചച്ച്  പരനികശഭാധന നടത്തനി വരുന.  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
പരനികശഭാധനഭാ  ഫലങ്ങള  അനുസരനിചച്ച്  പുഴകേളനിലല  ലവള്ളത്തനില്  കകേഭാളനികഫഭാലാം
ബഭാക്ടതീരനിയയുലട  അളവച്ച്  കൂടുതലഭാണച്ച്.   പുഴക്കരയനിലള്ള  നഗരങ്ങളനിലലാം
പടണങ്ങളനിലലാം  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  രതീതനിയനിലള്ള  സസതീകവജെച്ച്  കശഖേരണ  ശുദതീകേരണ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട  അപരവഭാപ്തതതയഭാണച്ച്  കകേഭാളനികഫഭാലാം  ബഭാക്ടതീരനിയയുലട  അളവച്ച്
കൂടതലഭായനി കേഭാണുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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സലാംസഭാനത്തച്ച്  നദനികേളുലാം  പുഴകേളുലാം  അടക്കമുള്ള  ജെലകസഭാതസ്സുകേളനിലല
മലനിനതീകേരണ  നനിയനണത്തനിനഭായനി  ജെലകസഭാതസ്സുകേളനികലയച്ച്  പഭാഴ്ജെലലാം
ഒഴുക്കുന്നതനിനച്ച്  ജെല നനിയമലാം  1974  പ്രകേഭാരലാം കബഭാര്ഡച്ച്  നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തനി
വരുന.   വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങള,  ആശുപത്രനികേള,  പഭാര്പനിട  സമുചയങ്ങള,
വലനിയ കഹഭാടലകേള,  റനികസഭാര്ട്ടുകേള എന്നനിവനിടങ്ങളനില് നനിലന്നലഭാലാം പുറത്തുവനിടുന്ന
സസതീകവജെച്ച്  ഉളലപലടയുള്ള  മഭാലനിനവങ്ങള  ജെല  മലനിനതീകേരണത്തനിനച്ച്
കേഭാരണമഭാകുന്നതനിനഭാല് പ്രസ്തുത സഭാപനങ്ങലള ജെല നനിയമ പ്രകേഭാരമുള്ള അനുമതനി
പരനിധനിയനില് ലകേഭാണവന്നച്ച് ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ മലനിനജെല ശുദതീകേരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തനിചലാം അതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ഇടക്കനിലട കമഭാണനിറര് ലചേയ്തുലാം സലാംസഭാന
മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡച്ച് ജെല മലനിനതീകേരണലാം നനിയനനിച വരുന.  

കകേരളത്തനിലല ഭൂജെലനനിരപച്ച്

123  (4134)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജെഭാര്ജെച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേന്ദ്ര ഭൂജെലവകുപനിലന്റെ റനികപഭാര്ട്ടു പ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനിലല ഭൂജെല നനിരപച്ച്
മുന  വര്ഷങ്ങളനികലക്കഭാള  നഭാലച്ച്  മതീറര്  വലര  തഭാഴ്ന്നതഭായനി  കേലണത്തനിയതനിനഭാല്
മുനകേരുതല്  എന്ന  നനിലയച്ച്  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേണക്കച്ച് പ്രകേഭാരലാം ഭൂജെലനനിരപച്ച് എത്ര വലര
തഭാഴ്ന്നനിട്ടുണച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസഭാനത്തച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷത്തനില്  ലഭനിച  മഴയുലട  അളവനില്
ഉണഭായ കുറവച്ച് നനിമനിത്തലാം ഭൂജെല വനിതഭാനത്തനില് സഭാരമഭായ കുറവച്ച് സലാംഭവനിചനിട്ടുണച്ച്.
സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഏകേകദശലാം  65  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  തുറന്ന  കേനിണറുകേള  ഉണച്ച്.   ഇഇൗ
തുറന്നകേനിണറുകേള  ഫലപ്രദമഭായനി  റതീചേഭാര്ജ്ജച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിലൂലട  കൂടുതല്  ജെലലാം
മണ്ണനികലയച്ച് ആഴ്ന്നനിറങ്ങനി ജെലവനിതഭാനലാം ഉയര്ത്തഭാന സഹഭായനിക്കുന.  ഇതു കൂടഭാലത
തടയണകേള,  അടനിയണകേള  എന്നനിവ  നനിര്മ്മേനിചലാം  കൂടുതല്  ഭൂജെലസലാംകപഭാഷണ
മഭാര്ഗങ്ങള  അവലലാംബനിചലാം  ഭൂജെലവനിതഭാനലാം  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.

(ബനി)  ഭൂജെലവകുപച്ച്  സലാംസഭാനലത്ത  നനിരതീക്ഷണ  കേനിണറുകേളനില്  നനിനലാം
ജെലവനിതഭാനലാം കശഖേരനിചച്ച്  പഠനലാം നടത്തുനണച്ച്.   ഇതനുസരനിചച്ച്  2017  ലഫബ്രുവരനി
മഭാസത്തനിലല  ശരഭാശരനി  ജെലവനിതഭാനലാം  കേഴനിഞ്ഞ  10  വര്ഷലത്ത  ശരഭാശരനി
ജെലവനിതഭാനലത്തക്കഭാള  കുറവഭായതഭായനി  കേഭാണുന.   ജെനില  തനിരനിചള്ള  വനിവരങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ലകേഭാടഭാരക്കര മണ്ഡലത്തനിലല കുഴല്ക്കനിണര്

124 (4135) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില്  ഭൂഗര്ഭ  ജെലവകുപച്ച്  നനിര്മ്മേനിച

കുഴല്ക്കനിണറുകേളുലട എണ്ണലാം പഞഭായത്തച്ച് തനിരനിചച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അവയനില് എത്രലയണ്ണലാം ഇകപഭാള തകേരഭാറഭായനിട്ടുണച്ച്; അവ നന്നഭാക്കഭാന

എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച;

(സനി)  വരളചഭാകേഭാലത്തച്ച്  ജെലവനിതരണലാം  സഗമമഭാക്കഭാന  എത്ര

കുഴല്ക്കനിണറുകേള  ഈ  മണ്ഡലത്തനില്  നവതീകേരനിച;  അതനിനച്ച്  ലചേലവഴനിച  തുകേ

എത്രയഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എഴുകകേഭാണ്   - 27

കേരനിപ്ര          - 7

ലകേഭാടഭാരക്കര  - 14

ലലമലലാം         - 45

കുളക്കട        - 32

ലനടുവത്തൂര്   - 22

ഉമ്മേന്നൂര്       - 73

ലവളനിയലാം       - 34

ആലകേ          - 284

(ബനി)  284  എണ്ണത്തനില്  121  കുഴല്ക്കനിണറുകേള ഇകപഭാള തകേരഭാറനിലഭാണച്ച്.

രഭാജെതീവച്ച് ഗഭാന്ധനി കുടനിലവള്ള പദതനിയനിലളലപടുത്തനി  72  എണ്ണലാം റനിപയര് ലചേയഭാന

ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  72 കുഴല്ക്കനിണറുകേള നവതീകേരനിച.  18,65,161 രൂപയുലട പ്രവൃത്തനികേള

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
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ചേടയമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനില് ജെലവനിഭവ വകുപനിലന്റെ പദതനികേള

125  (4136)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ജെലവനിഭവ  വകുപ്പു  വഴനി  ചേടയമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന
പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം  ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ജെലകസചേന വകുപച്ച്

ചേടയമലാംഗലലാം പഞഭായത്തനില് പൂകങഭാടച്ച്  പുത്തനവനിള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി പമ്പച്ച്
ഹഇൗസനിനച്ച് സമതീപലാം ഇത്തനിക്കര ആറനിനച്ച് കുറുലകേയുള്ള തടയണയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം  -
തുകേ 45,00,000 പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണച്ച്.

ചേടയമലാംഗലലാം  പഞഭായത്തനില് കുഴനിയലാം  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  പമ്പച്ച്  ഹഇൗസനിനച്ച്
സമതീപലാം ഇത്തനിക്കര ആറനിനച്ച് കുറുലകേയുള്ള തടയണയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം   - 45,00,000,
പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണച്ച്.

ഇടനിവ  പഞഭായത്തനില്  കകേഭാട്ടുക്കല്  കൃഷനി  ഫഭാമനിനച്ച്  സമതീപലാം  ഇത്തനിക്കര
ആറനിനച്ച്  കുറുലകേയുള്ള  തടയണയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  -  51,50,000,  പ്രവൃത്തനി
പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണച്ച്.

കകേരള ജെല അകതഭാറനിറനി

ചേടയമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന  പദതനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ഭൂജെല വകുപച്ച്

ചേടയമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  9  പഞഭായത്തുകേളനില്  (അടയമണ്,
ചേടയമലാംഗലലാം,  ചേനിതറ,  ഇളമഭാടച്ച്,  ഇടനിവ,  കേടയല് നനിലകമല്,  കുമ്മേനിള,  ലവളനിലനല്ലൂര്)
കുഴല്ക്കനിണര്  ലലകേപമ്പച്ച്  അറകുറപണനികേളക്കുലാം  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനി
നവതീകേരണത്തനിനുമഭായനി  20,10,181 രൂപയുലട പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
കേടയല്  പഞഭായത്തനിലല  കേനിണറനിനമുക്കച്ച്  കകേഭാളനനിയനില്  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  7,75,299  രൂപയ്ക്കുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  നനിലകമല് പഞഭായത്തനിലല കവയല് മുളവനിള കകേഭാളനനി(7,25,800
രൂപ),  പുള്ളനിപച കകേഭാളനനി  (6,61,000 രൂപ),കേഭാവര് കകേഭാണലാം കകേഭാളനനി(6,48,000
രൂപ)  എന്നതീ  പദതനികേളക്കച്ച്  എസച്ച്.സനി.  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പസച്ച്
ഫണനില്ലപടുത്തനി ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഒരു പഞഭായത്തനില് ഒരു കുളലാം

126 (4137)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദച്ച്  .    പനി. :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒരു പഞഭായത്തനില് ഒരു കുളലാം എന്ന പദതനിയുലട നനിലവനിലല സനിതനി

എലന്തന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനി കൂടുതല് കേഭാരവക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ)   ഒരു  പഞഭായത്തനില്  ഒരു  കുളലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  354

കുളങ്ങള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലനിയതനില്  220  കുളങ്ങളുലട

പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭായനി. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനി ഇകപഭാള നനിലവനിലനില.  ഹരനിത കകേരളലാം പദതനിയനില്

ഉളലപടുത്തനി കുളങ്ങള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

ലചേഭാവര ശുദജെല പദതനി

127 (4138) ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജെലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 13  എലാം.എല്.ഡനി.  സഭാപനിത കശഷനിയുള്ള ലചേഭാവര ശുദജെല പദതനി

(പഴയതച്ച്),  63  എലാം.എല്.ഡനി.  സഭാപനിത കശഷനിയുള്ള ലചേഭാവര ശുദജെല പദതനി

(പുതനിയതച്ച്) എന്നനിവ ആരലാംഭനിചതച്ച് ഏതു വര്ഷലാം എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  63  എലാം.എല്.ഡനി.  സഭാപനിത  കശഷനിയുള്ള  ലചേഭാവര  ശുദജെല

പദതനി(പുതനിയതച്ച്)  യനില്നനിനലാം  നനിലവനില്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  പ്രകദശങ്ങളനില്

അലഭാലത  മലറവനികടലക്കങനിലലാം  ശുദജെലലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) എങനില് ഏലതഭാലക്ക ആവശവത്തനിലനന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരത്തനില്  ഒരു  തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തനിട്ടുലണങനില്  വനിശദഭാലാംശലാം

നല്കേഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  1914-ല് 3 mld സഭാപനിതകശഷനികയഭാലട ആരലാംഭനിച ലചേഭാവര ശുദജെല
പദതനി  (പഴയതച്ച്)   1941-ലലാം  1956-ലലാം  നടത്തനിയ വനിപുലതീകേരണകത്തഭാലടയഭാണച്ച്
സഭാപനിത കശഷനി  13  mld  ആയനി  വര്ദനിചതച്ച്.   63  mld  സഭാപനിതകശഷനിയുള്ള
ലചേഭാവര ശുദജെല പദതനി (പുതനിയതച്ച്)  2006- ല് ആരലാംഭനിച.

(ബനി) ഉണച്ച്. 

(സനി&ഡനി)  ജെലനനിധനി-II  പദതനിയനില്  ലനടുമ്പഭാകശ്ശേരനിക്കുലാം  സമതീപ
പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  കവണനിയുള്ള  ശുദജെലവനിതരണ  പദതനിക്കഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

പഴയ  13  mld  ശുദതീകേരണശഭാല  പുനരുദരനിചച്ച്  കശഷനി  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്
എത്തനിചലാം,  2019  വലരയുള്ള  ശുദജെല  ആവശവകേത  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  63  mld
ശുദതീകേരണശഭാലയനിലല   നനിലവനിലള്ള  പ്രകദശങ്ങളനിലല  ആവശവകേത  കേഴനിഞ്ഞച്ച്
അധനികേലാം വരുന്ന ജെലവലാം ഈ ശുദതീകേരണശഭാല പുനനഃരുദരനിചച്ച്  ഉത്പഭാദനകശഷനി
കൂടനി  ലഭനിക്കുന്ന  ജെലവലാം  കമല്  പ്രസ്തഭാവനിച  പദതനിക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  

പഭാന ഫണനിലല പദതനികേള

128 (4139) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി  :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു  :
ശതീ  .   കകേഭാവര് കുഞകമഭാന  :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷച്ച് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച്

ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പഭാന  ഫണനില്  പദതനികേള
ഉളലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ജെലകസചേന  വകുപച്ച്,  ജെല  അകതഭാറനിറനി,  ഭൂജെല  വകുപച്ച്
എന്നനിവ  സസതീകേരനിക്കുന്ന  നടപടനിക്രമങ്ങൾ  എലന്തഭാലക്കയഭാണച്ച്  എന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരള ജെല അകതഭാറനിറനി

സലാംസഭാന  ബജെറനില്  2016-2017-ല്  തഭാലഴപറയുന്ന  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭാണച്ച്
പ്രധഭാനമഭായുലാം ഫണച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്. 
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1.  നഗര പദതനികേളുലട പുനരുദഭാരണവലാം ലമചലപടുത്തലലാം.

2.  ഗഭാമതീണ ജെലവനിതരണ പദതനികേള

3.  ഉല്പഭാദനവലാം വനിതരണവലാം ലമചലപടുത്തല്

കമല്പറഞ്ഞ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  ഉളലപടുത്തഭാനഭായനി  ഓകരഭാ  സലകത്തയുലാം
ആവശവലാം  അനുസരനിചച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനഭായനി  പദതനികേള
മുനഗണനഭാടനിസഭാനത്തനില് ലതരലഞ്ഞടുക്കുന.  ഇഇൗ ലപ്രഭാകപഭാസലകേള  5  കകേഭാടനി
രൂപ  വലരയുള്ളതച്ച്  വകുപ്പുതല  വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  ഗ്രൂപനിലന്റെയുലാം  5  കകേഭാടനി  രൂപയച്ച്
മുകേളനിലള്ളതച്ച് ധനവകുപച്ച് അഡതീഷണല് ചേതീഫച്ച് ലസക്രടറനിയുലട അദവക്ഷതയനിലള്ള
ലസഷവല് വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  ഗ്രൂപനിലന്റെയുലാം പരനിഗണനയച്ച്  കശഷലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നവ
ജെല അതഭാറനിറനി മുകഖേന നടപനിലഭാക്കുകേയഭാണച്ച് ലചേയ്യുന്നതച്ച്.

ജെലകസചേന വകുപച്ച്   

ജെലകസചേന  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനില്  വനിവനിധ  പ്രവൃത്തനികേള  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഓകരഭാ  വര്ഷങ്ങളനിലലാം  ഓഗസച്ച്,  ലസപ്റലാംബര്
മഭാസങ്ങളനിലഭായനി  അവശവലാം  കവണ  പദതനികേള  മുനഗണനഭാ  ക്രമത്തനില്
തരലാംതനിരനിക്കുകേയുലാം  ആയവ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശവമഭായ  തുകേകേളുലാം
ഉളലപടുത്തനി  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
സലാംസഭാന ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡച്ച് സമക്ഷലാം സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.  സലാംസഭാന
ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡനിലല  വനിവനിധ  കേമ്മേറനിതല  ചേര്ചകേളക്കുകശഷവലാം
സര്ക്കഭാരുമഭായനി വനിവനിധ ഉകദവഭാഗസതലത്തനിലള്ള ചേര്ചകേളക്കുകശഷവലാം വഭാര്ഷനികേ
പദതനിയച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം  സലാംസഭാന  ബജെറഭായനി
രൂപഭാന്തരലപടുത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.   ബജെറച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്ന  പദതനികേള
ഭരണ-സഭാകങതനികേ അനുമതനികേളക്കച്ച് കശഷലാം നടപനില് വരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.

ഭൂജെല വകുപച്ച്

വനിവനിധ  ജെനപ്രതനിനനിധനികേള,  പഞഭായത്തച്ച്   സമനിതനികേള,  ലപഭാതുജെനങ്ങള
എന്നനിവരനില്  നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന നനികവദനങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  വനിശദമഭായ
ജെലലഭവതഭാ  പഠനത്തനിനുകശഷലാം വകുപനിലന്റെ  സഭാകങതനികേഭാനുമതനികയഭാടു  കൂടനിയഭാണച്ച്
ഭൂജെല വകുപനില് പദതനികേള നടപഭാക്കുന്നതച്ച്.  ഇങ്ങലന സഭാകങതനികേഭാനുമതനികയഭാടു
കൂടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന പദതനികേളക്കച്ച് സലാംസഭാന ബജെറനില് നനിനലാം ഭൂജെല വകുപനില്
ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള ബജെറച്ച് വനിഹനിതത്തനില് നനിനലാം തുകേ ലഭവമഭാക്കനിയഭാണച്ച് പദതനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതച്ച്.   പ്രധഭാനമഭായുലാം  കുഴല്ക്കനിണര്  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം ഹഭാനഡച്ച് പമ്പച്ച് പദതനികേളുലാം വനിവനിധ തരലാം കൃത്രനിമ
ഭൂജെല സലാംകപഭാഷണ പദതനികേളുമഭാണച്ച് ഭൂജെല വകുപച്ച് വഴനി നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.  
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കകേഭാടയലാം ജെനിലയനിലല കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം

129 (4140)  ശതീ  .    ലകേ  .    സകരഷച്ച് കുറുപച്ച്  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയലാം  ജെനിലയനിലല  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്

(ബനി) കവനല്ക്കഭാലത്തച്ച് കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭായ കുമരകേലാം, ആര്പ്പുക്കര,
തനിരുവഭാര്പച്ച്  എന്നതീ  കമഖേലകേളനില്  വഭാഹനത്തനില്  ശുദജെലലാം
എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേഭാടയലാം ജെനിലയനില്  45  ലചേറുകേനിട ശൂദജെല വനിതരണ പദതനികേളുലാം
8  വനകേനിട  ശുദജെല  പദതനികേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിച  വരുനണച്ച്.  വര്ളചഭാക്കഭാലലത്ത
ജെലക്ഷഭാമലാം പരനിഗണനിചച്ച് പ്രസ്തുത ജെലവനിതരണ പദതനികേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം മുടക്കലാം
കൂടഭാലത പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കസഭാതസ്സുകേളനില്
ജെലത്തനിലന്റെ ലഭവത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി പഭാല, കകേഭാസടനി എന്നതീ പദതനികേളനില്
തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ബണകേള  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  നദനിയനിലല  ജെലവനിതഭാനലാം  ഉയര്ത്തനി
നനിര്ത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   നദനിയനിലല  കേയങ്ങളനില്  നനിനലാം  ഡതീസല്  പമ്പച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
കേനിണറനികലയച്ച്  പമ്പച്ച്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  ക്രമതീകേരണങ്ങള  മുണക്കയലാം,  എരുകമലനി
എന്നതീ പദതനികേളനില് ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  

കൂടഭാലത  ജെനിലയനിലല  വനിവനിധ  പ്രകദശങ്ങളനിലല  ജെലക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  പുതനിയ  ശുദജെലവനിതരണ
പദതനികേളുലട പ്രവൃത്തനികേള ഏലറടുത്തച്ച് എത്രയുലാം കവഗലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച വരുന.

കകേഭാടയലാം  ജെനിലയനില്  സസതീകേരനിച  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നടപടനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി
ജെലകസഭാതസ്സുകേള നവതീകേരനിച.  കുഴല് കേനിണറുകേളുലടയുലാം ഹഭാനഡച്ച് പമ്പുകേളുലടയുലാം
അറകുറപണനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച.   ജെല  അകതഭാറനിറനിയുലട  കസഭാതസ്സുകേളുലട
നവതീകേരണലാം,  പമ്പനിങ്ങച്ച്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളനികലയുലാം  വനിതരണ  ലലലനുകേളനികലയുലാം
അറകുറപണനികേള എന്നനിവ പൂര്ത്തതീകേരനിച.  ജെലകസചേന വകുപനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില്
ആവശവമുള്ള  സലങ്ങളനില്  തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിച.   ഭൂജെലവകുപനിലന്റെ
അനുമതനിയനിലഭാലത  കുഴല്കേനിണറുകേള  കുഴനിക്കുന്നതച്ച്  നനികരഭാധനിച.   കുടനിലവള്ള
വനിതരണത്തനിനഭായനി  അനുമതനി  നല്കേനിയ  പ്രകദശങ്ങളനില്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
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180  കേനികയഭാസ്കുകേളക്കുള്ള  പര്കചസച്ച്  ഓര്ഡര്  നല്കേനി  വഭാടര്  കേനികയഭാസ്കുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പഭാറച്ച്കഫഭാമുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.
ജെനിലയനിലലമ്പഭാടുമുള്ള  ജെലലഭവതയുള്ള  പഭാറമടകേളുലാം  കുളങ്ങളുലാം  സലാംബന്ധനിച
വനിവരകശഖേരണലാം നടത്തനി.  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭായ  പ്രകദശങ്ങളനില്  വഭാടര്
കേനികയഭാസ്കുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതു  വലര  വഭാഹനങ്ങളനില്  കുടനിലവള്ള  വനിതരണലാം
നടത്തുന്നതച്ച് ആരലാംഭനിച.

(ബനി)   പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭ  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനി  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  വഭാഹനങ്ങനില്
കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷ ബന്ധലപട തഹസനില്ദഭാര്ക്കച്ച്
ആര്പ്പൂക്കര  ഗഭാമപഞഭായത്തച്ച്  ലസക്രടറനി  3-3-2017  -ല്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം
അനതലന്ന  അനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  തനിരുവഭാര്പച്ച്,  കുമരകേലാം  എന്നതീ
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  ഇപ്രകേഭാരലാം  ഉള്ള  അകപക്ഷ  ഇതുവലര  തഹസനില്ദഭാര്ക്കച്ച്
സമര്പനിചനിടനില.   ഇത്തരത്തനില്  ടഭാങര്  കലഭാറനികേളനികലയച്ച്  ലവള്ളലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള
ക്രമതീകേരണങ്ങള  ഏറ്റുമഭാനൂര്  ശുദതീകേരണ  ശഭാലയനിലലാം  ലചേങ്ങളലാം  (കുമരകേലാം
തനിരുവഭാര്പച്ച്  പദതനി)  ശുദതീകേരണ  ശഭാലയനിലലാം  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറതീ
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

മൂരനിയഭാടച്ച് - കവളക്കര കുടനിലവള്ള വനിതരണ പദതനി

130 (4141)   ലപ്രഭാഫ  .    ലകേ  .    യു  .    അരുണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2015-16  വര്ഷലത്ത  ബജെറനില്  പ്രഖേവഭാപനിച  ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട
മണ്ഡലത്തനിലല മുരനിയഭാടച്ച്  -കവളക്കര കുടനിലവള്ള വനിതരണ പദതനിയുലട  ഇതുവലര
നടന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിക്കച്ച്  എത്ര  രൂപ  ഇതുവലര  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏതച്ച്  ഏജെനസനി  മുകഖേനയഭാണച്ച്  ഈ  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നലതന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട
മണ്ഡലത്തനിലല മുരനിയഭാടച്ച്-കവളക്കര കുടനിലവള്ള വനിതരണ പദതനിയുലട  32.5  കകേഭാടനി
രൂപയ്ക്കുള്ള വനിശദമഭായ എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ധനലഭവത
ഉറപഭാക്കനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിച വരുന.
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ഗഭാര്ഹനികേ കുടനിലവള്ള കേണക്ഷനുകേള
131 (4142) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെച്ച്  :

ശതീ  .      കഹബനി ഈഡന  :
ശതീ  .   വനി  .  ഡനി  .  സതതീശന  :
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഗഭാര്ഹനികേ  കുടനിലവള്ള  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തലഭാലാം

കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണച്ച് ഈ സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒരു  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  നല്കുന്ന  ഗഭാര്ഹനികേ  കേണക്ഷനുകേളനില്
എത്രമഭാത്രലാം വര്ദനവണഭാക്കഭാനഭാണച്ച് ലക്ഷവമനിടനിരുന്നതച്ച്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ പ്രഖേവഭാപനത്തനിലള്ള പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണക്ഷന  എടുക്കുന്നതനിനു  കവണനിയുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള
ലഘൂകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഗഭാര്ഹനികേ  കേണക്ഷനുകേള  കവഗത്തനില്  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനു
കവണനി  2013-ല് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി മഭാകനജെനിലാംഗച്ച് ഡയറക്ടറുലട ഉത്തരവനിന
പ്രകേഭാരലാം  കേണക്ഷന  നല്കുന്നതനിനുള്ള  അധനികേഭാരലാം  അസനിസന്റെച്ച്  എക്സൈനികേറ്റ്യൂടതീവച്ച്
എഞനിനതീയറനില്  നനിനലാം  അസനിസന്റെച്ച്  എഞനിനതീയറനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
വഭാടര്  കേണക്ഷനുകേളക്കു  കവണനിയുള്ള  അകപക്ഷകേള  ഓണ്ലലലന  വഴനി
സമര്പനിക്കുവഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനവലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   പലാംബര്മഭാര്
മുകഖേനയലഭാലത  അകതഭാറനിറനി  വഴനി  കനരനിടച്ച്  കേണക്ഷന  എടുക്കുന്നതനിനുള്ള
സഇൗകേരവവമുണച്ച്.   തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട
എസച്ച്.സനി.,  എസച്ച്.ടനി.,  ബനി.പനി.എല്. എന്നതീ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച് കുടനിലവള്ള കേണക്ഷന
നല്കുന്നതനിനഭായനി   കപ്രഭാജെക്ടുകേള  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  അതനുസരനിചച്ച്  കേണക്ഷന
ലകേഭാടുക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

(ബനി-സനി)  15  ശതമഭാനലാം വര്ദനവച്ച് ഉണഭാക്കഭാനഭാണച്ച് ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
ഗഭാര്ഹനികേ കേണക്ഷന നല്കുന്ന കേഭാരവത്തനില് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയച്ച്  കൂടുതല്
പുകരഭാഗതനി  ലലകേവരനിക്കഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.   കുടനിലവള്ള  കേണക്ഷലന്റെ  വര്ദനവച്ച്
സലാംബന്ധനിചച്ച്   ഡനിവനിഷന തലത്തനില് റവനറ്റ്യൂ മതീറനിലാംഗനിലലാം,  സര്ക്കനിള തലത്തനില്
ടഭാസച്ച്  കഫഭാഴച്ച്  മതീറനിലാംഗനിലലാം,  ലഹഡച്ച്  ഓഫതീസച്ച്  തലത്തനിലല  മതീറനിലാംഗുകേളനിലലാം
അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുകേയുലാം തുടര്നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാള്ളുകേളയുലാം ലചേയ്യുനണച്ച്.
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കുടനിലവള്ള പദതനികേള

132  (4143)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  അയനിരൂര്,  കേഭാഞ്ഞനിറ്റുകേര,
ലപരുനഭാടച്ച്,  അത്തനിക്കയലാം,  കകേഭാടഭാങ്ങല്,  ആനനിക്കഭാടച്ച്,  എഴുമറ്റൂര്,  ലകേഭാലമുള
കുടനിലവളള പദതനികേള, ഓകരഭാന്നനിലന്റെയുലാം പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  പദതനിയ്ക്കുലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്  എത്ര  രൂപയഭാണച്ച്;
എലന്തഭാലക്ക  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്  ഓകരഭാ  പദതനിയനിലലാം  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയ്തനിരനിക്കുന്നതച്ച്; ഓകരഭാ പദതനിയുലടയുലാം സലാംഭരണകശഷനി എത്രയഭാണച്ച്;

(സനി)  ഇനനി  എലന്തഭാലക്ക  പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്  ഓകരഭാ  പദതനിക്കുലാം
പൂര്ത്തനിയഭാവഭാനുളളതച്ച്; എലന്തങനിലലാം നനിര്മ്മേഭാണ തടസലാം ഉകണഭാ; ഉലണങനില് അവ
എലന്തഭാലക്ക;  അവ  പരനിഹരനിക്കഭാന  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്;

(ഡനി)  ഓകരഭാ  പദതനിയുലാം  എന്നച്ച്  കേമ്മേതീഷന  ലചേയഭാനഭാകുലാം  എന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  അനുബന്ധലാം  ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

വഭാമനപുരലാം മണ്ഡലത്തനിലല വഭാടര് സലലപ സതീമുകേള

133 (4144)   ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില്  നനിലവനിലള്ള  വഭാടര്  സകപ
സതീമുകേള ഏലതഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനികേളനില് പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായവ ഏലതങനിലലാം ഉകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില്  നനിലവനിലള്ള  വഭാടര്  സലലപ
സതീമുകേള തഭാലഴ പറയുന്നവയഭാണച്ച്:

1. ലപരനിങ്ങമ്മേല ഗഭാമതീണ ശുദജെല വനിതരണ പദതനി.

2. ഇടനിഞ്ഞഭാര് ഗഭാമതീണ ശുദജെല വനിതരണ പദതനി.

3. നന്ദനികയഭാടച്ച് ഗഭാമതീണ ശുദജെല വനിതരണ പദതനി.
4. കേലറ-പഭാകങ്ങഭാടച്ച്, പനവര്-പുല്ലുലാംപഭാറ സമഗ ശുദജെല 

വനിതരണ പദതനി.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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5. വഭാമനപുരലാം ഗഭാമതീണ ശുദജെല വനിതരണ പദതനി.
6. ആനഭാടച്ച് ഗഭാമതീണ ശുദജെല വനിതരണ പദതനി.

7. ലനലനഭാടച്ച് തസരനിത ഗഭാമതീണ ശുദജെല വനിതരണ പദതനി.
8. ലവഞ്ഞഭാറമൂടച്ച് ഗഭാമതീണ ശുദജെല വനിതരണ പദതനി.

(ബനി)   ഇല.   എന്നഭാല്  കേടുത്ത  വരളചമൂലലാം  വഭാമനപുരലാം  നദനിയനിലല
നതീലരഭാഴുക്കച്ച് കുറവഭായതനിനഭാല് പമ്പനിലാംഗച്ച് സമയത്തനില് കേഭാരവമഭായ കുറവച്ച് വന്നനിട്ടുണച്ച്.

വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനിലല അലാംഗതീകൃത സലാംഘടനകേള

134  (4145)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജെഭാണ്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കച്ച്  അലാംഗതീകൃത
സലാംഘടനകേള ഉകണഭാ;

(ബനി)  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  സലാംഘടനകേളക്കച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനിക്രമങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാണച്ച്;

(സനി)  അകതഭാറനിറനി  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം ഓഫതീസര്മഭാരുലട  സലാംഘടനകേളക്കുലാം
1956-ലല ലകേഭാണക്ടച്ച് റൂള ബഭാധകേമഭാകണഭാ;

(ഡനി)  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  സലാംഘടനകേളക്കച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കകേണതച്ച്
കബഭാര്ഡഭാകണഭാ  അകതഭാ  സര്ക്കഭാരഭാകണഭാ  എന  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
കബഭാര്ഡഭാലണങനില്  സലാംഘടനകേള പഭാലനികക്കണ നനിബന്ധനകേള എന്തഭാണച്ച്;

(ഇ)  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  ഏലതങനിലലാം  സലാംഘടന  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(എഫച്ച്)  നനിലവനില്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കച്ച്  റഫറണത്തനില്  പലങടുക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാ;  ഇലലങനില്  ഭഭാവനിയനില്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കച്ച്  റഫറണലാം  നടത്തഭാന
അനുമതനി നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി)  ഗവണ്ലമനറച്ച്  സര്വനസച്ച് ലകേഭാണകച്ച്  റൂള  1960-ലല  76  മുതല്  79
വലരയുള്ള  ചേടങ്ങളനില്  സര്വതീസച്ച്  ഓര്ഗലലനകസഷനച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള പ്രതനിപഭാദനിക്കുനണച്ച്.  

(സനി)  ബഭാധകേമഭാണച്ച്.

(ഡനി)  ഗവണ്ലമനറച്ച് സര്വനസച്ച് ലകേഭാണകച്ച് റൂള 1960 ചേടലാം 78, 79 പ്രകേഭാരലാം
സര്ക്കഭാരഭാണച്ച്  സര്വതീസച്ച്  ഓര്ഗലലനകസഷനച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കകേണതച്ച്.
കബഭാര്ഡനിലനറ ശനിപഭാര്ശയനികന്മേലഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുന്നതച്ച്.
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(ഇ)  ഉണച്ച്.

(എഫച്ച്)  നനിലവനില്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കച്ച്  റഫറണത്തനില്  പലങടുക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുകേയനില.   ഭഭാവനിയനില്  സര്ക്കഭാര്  ചേടങ്ങള  അനുവദനിക്കുകേയഭാലണങനില്
ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കച്ച്  റഫറണലാം നടത്തഭാന അനുമതനി നല്ക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

വരളച കനരനിടുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

135  (4146)   ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രൂക്ഷമഭായ വരളച കനരനിടുന്നതനിനച്ച്  ജെലവനിഭവ വകുപച്ച് ഓകരഭാ ജെനിലയ്ക്കുലാം
എത്ര  ഫണച്ച്  വതീതലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്;  ടനി  ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  എലന്തലഭാലാം
പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച് ലചേയ്തു വരുന്നതച്ച്, വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏറനഭാടച്ച്  മണ്ഡലത്തനില്  ഇതനിനഭായനി  അനുവദനിച  തുകേ  എത്രയഭാണച്ച്;
ആയതച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  എലന്തലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച്  ലചേയ്തു  വരുന്നതച്ച്;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   വരളച  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി  ജെലവനിഭവ  വകുപച്ച്  ഒരു  ജെനിലയ്ക്കുലാം
പ്രകതവകേമഭായനി ഫണച്ച് അനുവദനിചനിടനില.

ജെലകസചേന  വകുപനിനച്ച്  വനിവനിധ  പദതനികേളനിലഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള
സലാംസഭാനഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  തടയണകേള,  വനി.സനി.ബനി.,  ആര്.സനി.ബനി.,  ലനിഫച്ച്
ഇറനികഗഷന പദതനികേള എന്നനിവ നടപഭാക്കനി വരുന.  പൂര്ത്തനിയഭായ തടയണകേള,
ആര്.സനി.ബനി. എന്നനിവയനില് ഷടര് ഇടച്ച് ലവള്ളലാം സലാംഭരനിചനിട്ടുണച്ച്.

വരളചഭാ പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി 40 കകേഭാടനി രൂപ പഭാന ഫണനില്
ഉളലപടുത്തനി കകേരള ജെല അകതഭാറനിറനിക്കച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ തുകേ ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
വനിവനിധ  ജെനിലകേളനിലഭായനി  മുനഗണനഭാടനിസഭാനത്തനില്  അതവഭാവശവമുള്ള  വരളചഭാ
പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏലറടുത്തച്ച് നടത്തനി വരുന.

സലാംസഭാനത്തച്ച്  രൂക്ഷമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  വരളച കനരനിടുന്നതനിനച്ച്  ഭൂജെല
വകുപനിനച്ച്  1240.33  ലക്ഷലാം  രൂപ  രഭാജെതീവ്ഗഭാന്ധനി  പദതനിയനിന  കേതീഴനില്  വരളചഭാ
ദുരനിതഭാശസഭാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  5505  ലലകേ പമ്പുകേളുലട
അറകുറപണനിയുലാം  585  ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട നവതീകേരണത്തനിനുമുള്ള
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്,  ഇതനില് 3264 ലലകേ പമ്പുകേളുലട അറകുറപണനികേളുലാം
105  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട  നവതീകേരണവലാം  ഇതുവലര
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

കമല് പ്രവൃത്തനികേള  വഴനി  ഒരു  പരനിധനിവലര  വരളച പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്
സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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കവപനിന ശുദജെല വനിതരണലാം

136 (4147)   ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജെലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കവപനിന  മണ്ഡലത്തനിലല  ശുദജെല  വനിതരണ  ശലാംഖേലയനില്  ആലകേ
എത്ര വഭാല്വകേള ഉലണനലാം അവ എവനിലടലയലഭാലമനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  വഭാല്വകേളുലട  കമല്കനഭാടത്തനിനുലാം  നനിയനണത്തനിനുലാം
ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന ഉകദവഭാഗസരുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലലവപനിന മണ്ഡലത്തനിലല ശുദജെലവനിതരണ ശലാംഖേലയനില് ആലകേ 37
വഭാല്വകേള സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്. അവയുലട സഭാനലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:
ക്രമ നമ്പര് പഞഭായത്തച്ച് സഭാനലാം

(1) (2) (3)

1. പള്ളനിപ്പുറലാം കദവസസലാംനട ജെലാംഗ്ഷന

2. പള്ളനിപ്പുറലാം കദവസസലാംനട ജെലാംഗ്ഷന

3. പള്ളനിപ്പുറലാം വകസ്തരനി പഭാലലാം

4. പള്ളനിപ്പുറലാം രഭാമവര്മ്മേ പഭാലലാം

5. പള്ളനിപ്പുറലാം കേരുത്തല പഭാലലാം

6. പള്ളനിപ്പുറലാം ലചേറഭായനി ബതീചച്ച് ജെലാംഗ്ഷന

7. കുഴുപനിള്ളനി രഭാമവര്മ്മേപഭാലലാം ലതക്കുവശലാം

8. കുഴുപനിള്ളനി പള്ളത്തഭാലാംകുളങ്ങര

9. എടവനക്കഭാടച്ച് ചേഭാത്തങ്ങഭാടച്ച് പഭാലലാം

10. എടവനക്കഭാടച്ച് ഇലത്തുവഴനി

11. എടവനക്കഭാടച്ച് അണനിയല്പഭാലലാം

12. എടവനക്കഭാടച്ച് അണനിയല്പഭാലലാം

13. എടവനക്കഭാടച്ച് അണനിയല് ടഭാങച്ച്ലലസറച്ച്

14. എടവനക്കഭാടച്ച് അണനിയല് ടഭാങച്ച്ലലസറച്ച്

15. എടവനക്കഭാടച്ച് അണനിയല് ജെലാംഗ്ഷന

16. നഭായരമ്പലലാം നഭായരമ്പലലാം  കമഭാസച്ച്

17. നഭായരമ്പലലാം ശങരനഭാരഭായണ ലടമ്പനിള
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(1) (2) (3)

18. നഭായരമ്പലലാം പഴയ പമ്പച്ച് ഹഇൗസച്ച്

19. നഭായരമ്പലലാം പഴയ പമ്പച്ച് ഹഇൗസച്ച്

20. നഭായരമ്പലലാം A.T.B.

21. നഭായരമ്പലലാം പടഭാണനിപ്പുഭാലലാംലതക്കുവശവലാം
വടക്കുവശവലാം 

22. നഭായരമ്പലലാം മഭാനഭാട്ടു പറമ്പച്ച്

23. ഞഭാറക്കല് K.T.X

24. ഞഭാറക്കല് ഞഭാറക്കല് പഭാലലാം

25. ഞഭാറക്കല് ഞഭാറക്കല് ജെലാംഗ്ഷന

26. ഞഭാറക്കല് ഞഭാറക്കല് മഭാര്ക്കറച്ച്

27. ഞഭാറക്കല് ലമജെസനികേച്ച്

28. ഞഭാറക്കല് അപങ്ങഭാടച്ച് പഭാലലാം

29. എളകുന്നപ്പുഴ മഭാലനിപ്പുറലാം

30. എളകുന്നപ്പുഴ മഭാലനിപ്പുറലാം പഴയ പമ്പച്ച് ഹഇൗസച്ച്

31. എളകുന്നപ്പുഴ പഞഭായത്തച്ച് ഓഫതീസച്ച്

32. എളകുന്നപ്പുഴ ഫയര്കസഷനു ലതക്കുവശലാം

33. എളകുന്നപ്പുഴ  വളപച്ച്

34. എളകുന്നപ്പുഴ ഓചലാം തുരുത്തച്ച് കേഭാടഭാകശ്ശേരനി ജെലാംഗ്ഷന

35. എളകുന്നപ്പുഴ ഓചലാംതുരുത്തച്ച് പമ്പച്ച് ഹഇൗസച്ച്

36. എളകുന്നപ്പുഴ പഴയ പമ്പച്ച് ഹഇൗസച്ച്

37. എളകുന്നപ്പുഴ പഴയ പമ്പച്ച് ഹഇൗസച്ച്

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  വഭാല്വകേളുലട  കമല്കനഭാടത്തനിനുലാം  നനിയനണത്തനിനുമഭായനി
പറവര്  സബച്ച്  ഡനിവനിഷനനിലല  അസനിസനറച്ച്  എക്സൈനികേറ്റ്യൂടതീവച്ച്  എഞനിനതീയലറയുലാം
ലലവപനിന  ലസഷനനിലല  അസനിസന്റെച്ച്  എഞനിനതീയര്,  ഓവര്സതീയര്
എന്നനിവലരയുമഭാണച്ച് ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
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കൃഷനിക്കഭാവശവമഭായ ജെലകസചേനത്തനിനച്ച് കേര്മ്മേപദതനികേള

137 (4148) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന  : 
ശതീ  .      ജെനി  .   എസച്ച്  .   ജെയലഭാല്  : 
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജെന  : 
ശതീ  .    മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  രൂക്ഷമഭാകുന്ന  വരളചയുലട  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്

ജെലസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി എലന്തഭാലക്ക ദതീര്ഘകേഭാല പദതനികേളഭാണച്ച്  ആസൂത്രണലാം
ലചേയ്യുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നദനികേലള  സനിരമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം,  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേലള
ഏകകേഭാപനിപനിചച്ച്  ഓകരഭാ  നദനിയനിലലാം  ഇകപഭാള  നടപനിലള്ളതുലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന
സഭാധവമഭായതുമഭായ  ജെലസലാംരക്ഷണ  വനിതരണ  പദതനികേള  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി
രൂപകേല്പന  ലചേയ്തു  നടപഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഒരു  റനിവര്കബഭാര്ഡച്ച്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  വരളചഭാബഭാധനിത  പ്രകദശങ്ങളുലട  കരഖേഭാചേനിത്രലാം
തയഭാറഭാക്കനി  അവനിടങ്ങളനില്  ജെലസലാംരക്ഷണ  മഭാര്ഗങ്ങള  നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജെലകസചേന വകുപച്ച്

സലാംസഭാനത്തച്ച്  രൂക്ഷമഭാകുന്ന  വരളചയുലട  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  ഡഭാമുകേള,
തടഭാകേങ്ങള,  കുളങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  ജെലസലാംഭരണനികേളനില്  ലഭവമഭായനിട്ടുള്ള  ജെലലാം
ശദകയഭാടുകൂടനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭാണച്ച്  നനിലവനില്  തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുള്ളതച്ച്.
ഇതനിനു  പുറകമ,   ഓകരഭാ  നതീര്ത്തടത്തനിലലാം  നടകത്തണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഉളലക്കഭാള്ളനിചച്ച്  സമഗ നതീര്ത്തട മഭാസര് പഭാനുകേള തയഭാറഭാക്കഭാന ഹരനിതകകേരളലാം
മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായുള്ള  ജെലവനിഭവ  മനിഷന  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്യുന.  തുടര്ന്നച്ച്  നദതീതട
മഭാസര് പഭാനുകേള തയഭാറഭാക്കനി  നദനികേളനിലല നനിലരഭാഴുക്കച്ച്  സഭായനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനവലാം  രണഭാലാം  ഘടത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാണച്ച്   ലക്ഷവമനിടുന്നതച്ച്.
വനവല്ക്കരണലാം,  മണ്ണച്ച്  സലാംരക്ഷണലാം,  കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജ്ജനിലാംഗച്ച്  മഴക്കുഴനികേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കൃഷനിയുലട  വവഭാപനലാം  എന്നനിവയുലാം  ഘടലാം  ഘടമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ആസൂത്രണമഭാണച്ച് നടനവരുന്നതച്ച്.
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കകേരള ജെല അകതഭാറനിറനി

വരളചയുലട  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  കകേരള  ജെല  അകതഭാറനിറനി  ജെലസലാംരക്ഷണ
ത്തനിനഭായനി ദതീര്ഘകേഭാല പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നനില.

ഭൂജെല വകുപച്ച്

ഭൂജെല  വകുപച്ച്  കൃത്രനിമഭൂജെല  സലാംകപഭാഷണ  പദതനി  ഭൂജെല
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
40  ലക്ഷലാം  രൂപ  "ഭൂജെലസലാംരക്ഷണവലാം,  കൃത്രനിമ  ഭൂജെലസലാംകപഭാഷണവലാം  എന്ന
പദതനിയഭായനി  4702-00-1020-97  എന്ന  ശതീര്ഷകേത്തനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
തടയണകേള,  അടനിയണകേള,  തുറന്ന  കേനിണര്,  കുഴല്ക്കനിണര്  വഴനിയുള്ള  ഭൂജെല
സലാംകപഭാഷണലാം  എന്നനിവ  ഇഇൗ  പദതനിയനിലൂലട  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്യുന.   24  തുറന്ന
കേനിണര് റതീചേഭാര്ജ്ജനിലാംഗച്ച്  പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിച കേഴനിഞ.  27  പദതനികേളക്കുള്ള
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രവൃത്തനികേള  വനിവനിധ  ജെനിലകേളനില്
പുകരഭാഗമനിചവരുന.   കൂടഭാലത,  കകേരള  ജെലകസചേന  വകുപച്ച്,  കൃഷനി  വകുപച്ച്,  മണ്ണച്ച്
സലാംരക്ഷണ  വകുപച്ച്  തുടങ്ങനിയവയുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  കൃത്രനിമ  ഭൂജെല
പരനികപഭാഷണത്തനിനഭായനി വവഭാപകേമഭായ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  തൂറന്ന
കേനിണറുകേള റതീചേഭാര്ജ്ജച്ച്  ലചേയ്യുകേ വഴനി ഭൂജെല നനിരപച്ച് ഉയരുകേയുലാം അതുവഴനി കേടുത്ത
വരളചലയ  പ്രതനികരഭാധനിക്കുവഭാന  ഒരു  പരനിധനിവലര  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്
കേഴനിയുന്നതുമഭാണച്ച്.

ജെലനനിധനി

ജെലനനിധനി  പഞഭായത്തുകേളനിലല  ജെല  കസഭാതസ്സുകേളനില്  കുടനിലവള്ളലഭവത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഭൂജെല  പരനികപഭാഷണ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്.
ജെലസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി ജെലനനിധനി കേനിണറുകേളനിലല  point recharge, roof water
harvesting,  ലചേറുകേനിട  തടയണകേള,  (small  check  dams),  Gabion  structure,
Radial Arm,  നതീര്ക്കുഴനികേള,  ഓട  (ഓവച്ച് ചേഭാല്)  നനിര്മ്മേഭാണലാം  sub surface dyke
(ഭൂമനിയുലട  അടനിയനിലള്ള  തടയണകേള)  VCB  (Verticle  Cross  Bar),  മണ
സലാംരക്ഷണലാം,  കേനിണറുകേളുലട  സലാംരക്ഷണലാം  കുളങ്ങളുലട  സലാംരക്ഷണലാം,  എന്നതീ
രതീതനികേള  ഭൂമനിയുലട  കേനിടപനുസരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പഭാഴഭായനികപഭാകുന്ന
മഴലവള്ളലത്ത  കമല്പറഞ്ഞ  രതീതനികേളനിലൂലട  കശഖേരനിചച്ച്  ജെലനനിധനിയുലട
കസഭാതസ്സുകേലള  സലാംരക്ഷനിചച്ച്  വരനികേയഭാണച്ച്.   ജെലനനിധനി  രണഭാലാംഘട  പദതനിയനില്
ഇതുവലര  1532  ഭൂജെല  പരനികപഭാഷണ  പദതനികേള  ഏലറടുത്തതനില്  1499
പദതനികേള ഇതനിനകേലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച.  ഇതുമുകഖേന എലഭാ ജെലകസഭാതസ്സുകേളനിലലാം
ജെലസലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പു വരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി) 2013 -ലല കകേരള ജെലകസചേനവലാം ജെലസലാംരക്ഷണവലാം (കഭദഗതനി) ബനില്
13-ാം  നനിയമസഭയുലട  പരനിഗണനയനിലണഭായനിരുലന്നങനിലലാം  പ്രസ്തുത  ബനില്
നനിയമമഭാക്കുവഭാന  കേഴനിഞ്ഞനില.  സലാംസഭാന  തലത്തനില്  റനിവര്  ലവറച്ച്  ലഭാനറച്ച്
അകതഭാറനിറനിയുലാം  അതനിനുകേതീഴനില് ഒകന്നഭാ അതനികലലറകയഭാ നദനികേളക്കഭായനി നദതീതട
കബഭാര്ഡുകേളുമഭാണച്ച് ഇതനില് വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്തനിരുന്നതച്ച്.

നദനികേളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  നതീലരഭാഴുക്കച്ച്  സഭായനിയഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള
നടപടനികേള  ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷലനറ  രണഭാലാം  ഘടത്തനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട
ഏകകേഭാപനകത്തഭാലട നടപഭാക്കഭാന ലക്ഷവമനിടുന.  

(സനി)   വരളചഭാബഭാധനിത  പ്രകദശങ്ങള  സലാംബന്ധനിച  വനിവരകശഖേരണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്  റവനറ്റ്യൂ  അധനികൃതരഭാണച്ച്.   വരളചഭാ  ബഭാധനിത  പ്രകദശങ്ങള
ഉളലക്കഭാള്ളനിചലകേഭാണള്ള  കരഖേഭാചേനിത്രലാം  ജെലകസചേന  വകുപച്ച്  നനിലവനില്
തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.   എന്നഭാല്,  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
ആവശവഭാനുസരണലാം  ഓരുലവള്ളക്കയറലാം  തടഞ്ഞച്ച്  കുടനിലവള്ള  ലഭവത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതച്ച്  ഉളലപലടയുള്ള  ജെലസലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ജെലകസചേന
വകുപച്ച് നനിര്വഹനിചവരുന.

ഭൂജെലചൂഷണലാം തടയഭാന നടപടനി

138 (4149) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജെലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തു  ലഭവമഭായ  ഭൂജെലലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനഭായനി  മഴലവള്ള
സലാംഭരണലാം  കപഭാലള്ള  സമൂഹഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള  നടപഭാക്കഭാനുലാം,  ഭൂജെലത്തനിലന്റെ
അമനികതഭാപകയഭാഗലാം  തടയുവഭാനുലാം  ഭൂജെലചൂഷണത്തനിനറുതനിവരുത്തഭാനുലാം  എന്തു
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുഴല്ക്കനിണര്  മഭാഫനിയ  പല  കമഖേലകേളനിലലാം  ജെലമൂറലലാം  കേചവടവലാം
നടത്തുന്നതുലാം  അതുമൂലലാം  കേനിണറുകേളനില്  ജെലലഭവത  ഇലഭാതഭാകുന്നതുലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതു തടയുവഭാന എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച;

(സനി) മറ്റു സലാംസഭാനങ്ങള കകേരളത്തനില് എവനിലടലയഭാലക്ക നനിന്നച്ച് ഭൂഗര്ഭജെലലാം
പല  മഭാർഗങ്ങൾ  വഴനി  തടനിലയടുക്കുനലണന്നച്ച്  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിലനതനിലര
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കുപനിലവള്ള  കേചവടകലഭാബനി  ഒരു  വര്ഷലാം  എത്ര
ഭൂഗര്ഭജെലലാം  ഊറ്റുനലവന്നച്ച്  (നനിയമപരവലാം  അലഭാലതയുമുള്ളവ  ഇനലാംതനിരനിചച്ച്  )
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതച്ച്  സലാംസഭാന  ജെലലഭവതയനില്  ഉണഭാക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)   സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഭൂജെലത്തനിലനറ  ഉപകഭഭാഗലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം
ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  കകേരള  ഭൂജെലലാം  (നനിയനണവലാം  ക്രമതീകേരണവലാം)  ആകച്ച്,
2002 നനിലവനിലണച്ച്. ഇതനുസരനിചച്ച് സലാംസഭാനത്തച്ച് അമനിത ജെല ചൂഷണലാം നടക്കുന്ന
കബഭാക്കുകേള  വനിജഭാപനലാം  ലചേയലപടുകേയുലാം  ഇവനിടങ്ങളനില്  ഭൂജെല  ഉപകയഭാഗലാം
നനിയനനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.   ഭൂജെല  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  ഭൂജെല
സലാംകപഭാഷണത്തനിനുമഭായനി ഭൂജെല വകുപച്ച് കേനിണര് റതീചേഭാര്ജ്ജനിലാംഗച്ച്  തുടങ്ങനിയ വനിവനിധ
പദതനികേള നടപഭാക്കുനണച്ച്.  കൂടഭാലത ഇതനിനഭായനി കബഭാധവല്ക്കരണ പദതനികേളുലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുനണച്ച്.  ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷലനറ  ഭഭാഗമഭായനി  ജെല  സലാംരക്ഷണലാം
നതീര്ത്തടഭാടനിസഭാനത്തനില്  സലാംകയഭാജെനിത  മഭാസര്  പഭാനുകേളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട
നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനച്ച് ലക്ഷവമനിടുന.

(ബനി)   ജെലമൂറലലാം  കേചവടവലാം  നടത്തുന്നതുമൂലലാം  കേനിണറുകേളനില്  ജെലലഭവത
ഇലഭാതഭാകുന്നതു  ശദയനില്ലപടനിടനില.  ഇത്തരലാം  പ്രവൃത്തനികേള  ഫലപ്രദമഭായനി
തടയുന്നതനിനച്ച്  കകേരള  ഭൂജെല  (നനിയനണവലാം  ക്രമതീകേരണവലാം)  ആകച്ച്  2002-ലനറ
കഭദഗതനി പരനികശഭാധനിച വരുന.

(സനി)   ഭൂഗര്ഭ  ജെലകസഭാതസ്സുകേള  ഒന്നനിലധനികേലാം  സലാംസഭാനങ്ങളനില്
വവഭാപനിക്കുവഭാന  സഭാധവതയുണച്ച്.   നമ്മുലട  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  അയല്
സലാംസഭാനത്തനികലക്കുലാം  മറനിചച്ച്  അയല്  സലാംസഭാനത്തനില്  നനിനലാം  നമ്മുലട
സലാംസഭാനത്തനികലക്കുലാം ഭൂഗര്ഭജെലലാം വലനിലചടുക്കുന്നതനിനച്ച്  സഭാധവമഭാണച്ച്.   ശഭാസ്ത്രതീയ
പഠന വനികധയമഭാക്കനിയ കശഷകമ അതച്ച് സനിരതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴനിയുകേയുള.

(ഡനി)   സലാംസഭാനത്തച്ച്  കുപനിലവള്ള  കേമ്പനനികേളക്കച്ച്  സലാംസഭാന  ഭൂജെല
അകതഭാറനിറനിയുലട  എന.ഒ.സനി.  വഭാങ്ങണലമന്ന  നനിബന്ധന  നനിലവനിലണച്ച്.  ഭൂജെല
അകതഭാറനിറനി  എന.ഒ.സനി.  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  കുപനിലവള്ള  കേമ്പനനികേളുലട  വനിവരവലാം
അനുവദനിക്കലപട  പ്രതനിദനിന  ഉകപഭഭാഗത്തനിലന്റെ  അളവലാം  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

കുളങ്ങളുലാം അരുവനികേളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം നവതീകേരനിക്കഭാനുലാം പദതനികേള

139  (4150)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് നനിലവനിലളള  കുളങ്ങളുലാം അരുവനികേളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം
നവതീകേരനിക്കഭാനുലാം എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിലചന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം ലനടുമങ്ങഭാടച്ച് നനികയഭാജെകേ
മണ്ഡലത്തനിലല ഏലതലഭാലാം കുളങ്ങളഭാണച്ച് നവതീകേരനിക്കഭാന അനുമതനി നല്കേനിയലതന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി അനുവദനിച തുകേ എത്രലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(എ)  നനിലവനിലള്ള  ജെലകസഭാതസ്സുകേളുലട  നവതീകേരണവലാം  ശുദതീകേരണവലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതു  വഴനി  പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനില്  ജെലകസചേനത്തനിനുലാം  കുടനിലവള്ള
വനിതരണത്തനിനുലാം  ഉതകുന്ന  ഒരു  പുതനിയ  ജെല  ഉപകയഭാഗ  സസഭാരലാം
രൂപലപടുത്തുന്നതനിനഭാണച്ച് ഹരനിത കകേരളലാം പദതനി ഊന്നല് നല്കുന്നതച്ച്.  ഇതനിലനറ
ആദവ  ഘടമഭായനി  320  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്  ഏകേകദശലാം  9453  കുളങ്ങള
നവതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനുസരനിചച്ച് കുളങ്ങളനിലല മഭാലനിനവലാം, ലചേളനി,
പഭായല്  ഇവ  നതീക്കലാം  ലചേയ്തച്ച്  അവയുലട  സലാംഭരണ  കശഷനി  വര്ദനിപനിചച്ച്
കേഭാര്ഷനികേഭാവശവങ്ങളക്കുലാം  മറ്റു  പഭാരനിസനിതനികേ  ധര്മ്മേങ്ങളക്കുലാം  ജെല  ലഭവത
ഉറപഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   ജെലകസചേന  വകുപനിലനറ  കനതൃതസത്തനില്
MNREGS-ല്  ഉളലപടുത്തനി  ജെനിലഭാ  ഭരണകൂടലാം  മുകഖേനയഭാണച്ച്  പ്രവൃത്തനി
നടപഭാക്കുന്നതച്ച്.

കുടനിലവള്ള  ലഭവത  ഉറപഭാക്കുകേ,  കേഭാര്ഷനികേഭാവശവങ്ങളക്കുലാം  പഭാരനിസനിതനികേ
ധര്മ്മേങ്ങളക്കുമഭാവശവമഭായ  ജെലലാം  ലഭവമഭാക്കുകേ  എന്നതീ  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങകളഭാലട
തടയണകേള,  വനി.സനി.ബനി./ആര്.സനി.ബനി.-കേള  എന്നനിവ  വനിവനിധ  പദതനികേളനില്
ഉളലപടുത്തനി നടപഭാക്കനി വരുന.

(ബനി&സനി)   ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന  കശഷലാം  ലനടുമങ്ങഭാടച്ച്
നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില് കുളങ്ങള നവതീകേരനിക്കഭാന അനുമതനി നല്കേനിയനിടനില.

ചേനിറ്റൂര് നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിലല കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം

140  (T*4151)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി    : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനവര്ഷങ്ങളനികലതനില്  നനിന്നച്ച്  വവതവസ്തമഭായനി  ചേനിറ്റൂര്
നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിലല  കുടനിലവള്ള  വനിതരണലാം  കൂടുതല്  സതഭാരവമഭാക്കഭാനുലാം
അഴനിമതനിരഹനിതമഭാക്കഭാനുലാം  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനിക്രമങ്ങളഭാണച്ച്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചേനിറ്റൂര്  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില്  കുടനിലവള്ള  വനിതരണത്തനിനഭായനി
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഇനവലര  എത്ര  രൂപ  ലചേലവഴനിച;  ഇതനിലന്റെ
പഞഭായത്തച്ച് തനിരനിചള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കുടനിലവള്ള  വനിതരണലാം  സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം
ആയതച്ച്  പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം  എലന്തഭാലക്ക  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്;
വവ ക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* T മഭാറനി വച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപ്പുക്കുന.
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(എ)   മറ്റു  സലങ്ങളനില്  എന്ന  കപഭാലല  തലന്ന  സതഭാരവമഭായഭാണച്ച്  ചേനിറ്റൂര്
നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിലലാം ജെലവനിതരണലാം നടത്തുന്നതച്ച്.  ഉകദവഭാഗസരുലട ഭഭാഗത്തു
നനിന്നച്ച്  എലന്തങനിലലാം  ക്രമകക്കടുകേള  ശദയനില്ലപടുന്ന  പക്ഷലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാറുണച്ച്.   ജെല അകതഭാറനിറനിയുലട  പദതനികേളനില് നനിനലാം ടഭാങറുകേള വഴനി
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  ലവള്ളത്തനിലന്റെ  അളവച്ച്  അറനിയുന്നതനിനച്ച്  മതീററുകേള
സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാലത  ഇതച്ച്  പഭാനറുകേളനില്  വചനിരനിക്കുന്ന  കലഭാഗച്ച്  ബക്കനില്
കരഖേലപടുത്തഭാറുമുണച്ച്.  ചേനിറ്റൂര് മണ്ഡലത്തനിലല വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട പദതനികേളനില്
നനിനലാം ജെലവനിതരണലാം ഇലഭാത്ത സലങ്ങളനില് ജെലവനിതരണലാം നടത്തുന്നതച്ച് റവനറ്റ്യൂ
വകുപഭാണച്ച്.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ചേനിറ്റൂര് നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില്
ലചേലവഴനിച  തുകേ  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  പഞഭായത്തച്ച്  തനിരനിചച്ച്  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

വടകേരപതനി 20,29,500

എരുകത്തമ്പതനി 2,60,400

ലപരുമഭാടനി 10,79,650

പടകഞരനി 3,78,000

ആലകേ 37,47,550

(സനി)  ജെലഅകതഭാറനിറനിയുലട കുടനിലവള്ള വനിതരണത്തനിലല പരഭാതനികേള വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയുലട  എലഭാ  ഓഫതീസകേളനിലലാം  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനില് ഉണച്ച്.

വരളച  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഉഇൗര്ജ്ജനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കേണ്കട്രേഭാള  റൂമുകേള  ജെനിലഭാടനിസഭാനത്തനില്  തുറന്നനിട്ടുണച്ച്.
ഇതച്ച്  കൂടഭാലത  24x7  അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഒരു  കകേന്ദ്രതീകൃത
കേണ്കട്രേഭാള  റൂലാം  ലഹഡച്ച്  ഓഫതീസനില്  പ്രവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.   കേണ്കട്രേഭാള
റൂമുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലപഭാതുജെനങ്ങളുലട
പരഭാതനിയനികന്മേല്  സതസര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന  എന്നച്ച്  ഉറപഭാക്കഭാനുലാം  ഒരു
Drought Management Cell  ലഹഡച്ച് ഓഫതീസനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.  ഇതുമഭായനി
ബന്ധലപട്ടുള്ള  സകന്ദശങ്ങള  ഉടനടനി  ഉകദവഭാഗസതലത്തനില്  ലലകേമഭാറഭാനുലാം
തത്സമയലാം ആശയവനിനനിമയലാം  നടത്തഭാനുമഭായനി ഫതീല്ഡച്ച് എഞനിനതീയര്മഭാലരലയലഭാലാം
ഉളലക്കഭാള്ളനിചച്ച് ഒരു വഭാട്സച്ച് ആപച്ച് ഗ്രൂപ്പുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
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ചേഭാലനിക്കുളലാം നവതീകേരണ പദതനി

141 (4152) ലപ്രഭാഫ  .    ലകേ  .    യു  .    അരുണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2015-16  ബജെറനില്  പ്രഖേവഭാപനിച  ഇരനിഞ്ഞഭാലക്കുട  മണ്ഡലത്തനിലല
മുരനിയഭാടച്ച് പഞഭായത്തനില് സനിതനി ലചേയ്യുന്ന ചേഭാലനിക്കുളലാം നവതീകേരണ പദതനിയുമഭായനി
ബന്ധലപട പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട വനിശദവനിവരലാം നലഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏതച്ച്  ഏജെനസനി  മുകഖേനയഭാണച്ച്  ഈ  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുന്നലതന്നച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   2015-16-ലലാം  2016-17-ലലാം  ചേഭാലനിക്കുളലാം  നവതീകേരണ  പദതനിക്കച്ച്
ബജെറനില്  100  രൂപ  കടഭാക്കണ്  ലപ്രഭാവനിഷന  മഭാത്രകമ  ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിരുനള.
ഇകപഭാള ഹരനിത കകേരളലാം പദതനിയനിലളലപടുത്തനി എസനികമറച്ച് തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

(ബനി)   ലലമനര്  ഇറനികഗഷന  തൃശൂര്  കേഭാരവഭാലയലാം  മുകഖേനയഭാണച്ച്  ഇഇൗ
പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തുന്നതച്ച്.

കേനഭാലകേളുലട നവതീകേരണലാം

142  (4153)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  സലാംസഭാനലത്ത  കേനഭാലകേളുലട
നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എലന്തലഭാമഭാലണന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  കേനഭാലകേളഭാണച്ച്  നവതീകേരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയലതന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ജെലഭാശയങ്ങള  മലനിനമഭാക്കുന്നതനിലനതനിലരയുലാം
ജെലചൂഷണത്തനിലനതനിലരയുലാം  എലന്തലഭാലാം  നനിയമങ്ങളഭാണച്ച്  നനിലവനിലള്ളലതന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമ;

(ഡനി)  മഴനനിഴല്  പ്രകദശമഭായനി  അലാംഗതീകേരനിച  ജെനിലകേള  കേഠനിനമഭായ  വരളച
കനരനിടുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനില്  പ്രകതവകേ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകമഭാ  പദതനികേകളഭാ
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ&ബനി)  പദതനി  വനിഭഭാഗലാം  1  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയറുലട  കേഭാരവഭാലയത്തനിനു
കേതീഴനിലല ശനിരുവഭാണനി  കപ്രഭാജെക്ടച്ച്  സര്ക്കനിളനില്ലപട മലമ്പുഴ,  മലാംഗലലാം.  കപഭാത്തുണനി
പദതനികേളനില് ഏകേകദശലാം 80 ശതമഭാനവലാം, ചേനിറ്റൂര്പ്പുഴ പദതനിയനില് 88 ശതമഭാനവലാം
കേഭാഡഭാ കേനഭാല് നവതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

കേഭാഞ്ഞനിരപ്പുഴ  ജെലകസചേന  പദതനിയുലട  ഇടതുകേര  വലതുകേര
പ്രധഭാനകേനഭാലകേളനിലലാം  വനിതരണനികേളനിലലാം  ആവശവമഭായ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  അറകുറ
പണനികേള  നടനവരുനണച്ച്.   കപ്രഭാജെക്ടച്ച്  സര്ക്കനിള  കേണ്ണൂരനിനച്ച്  കേതീഴനിലള്ള പഴശ്ശേനി
ജെലകസചേന പദതനിയുലട പ്രധഭാന കേനഭാലനിലന്റെ തകേര്ന്ന ഭഭാഗങ്ങളനില് ലചേയനികനജെച്ച്
300  മതീററനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കഭായുള്ള  ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
കേഭാരഭാപ്പുഴ  ജെലകസചേന  പദതനിയനിലല  കേനഭാല്  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  ആക്ഷന
പഭാനനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  കേനഭാല്  നവതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേള  പുകരഭാഗമനിചവരുന.
നവതീകേരണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച ഭഭാഗങ്ങളനില് ജെലവനിതരണലാം നടത്തനിവരുനണച്ച്.

പദതനി  വനിഭഭാഗലാം  2  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയറുലട  കേഭാരവഭാലയത്തനിനുകേതീഴനിലല
ലനയഭാര്, കേലട, ചേഭാലക്കുടനി, റനിവര് ലലഡവര്ഷന സതീലാം, ലപരനിയഭാര്വഭാലനി, മുവഭാറ്റുപുഴ
വഭാലനി, ചേനിമ്മേനിനനി, വഭാഴഭാനനി, ചേതീരക്കുഴനി എന്നതീ ജെലകസചേന പദതനികേളുലട കേനഭാലകേള
കേഭാലപഴക്കലാം  ലചേന്നതനിനഭാല്  നവതീകേരനികക്കണതുലണങനിലലാം  ബജെറനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  തുകേയുലട  അപരവഭാപ്തതമൂലലാം  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുന്നനില.  എന്നനിരുന്നഭാലലാം  വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  അനുവദനിക്കുന്ന
ബജെറച്ച് വനിഹനിതലാം വനിനനികയഭാഗനിചച്ച് കേനഭാലകേളുലട അറകുറപണനികേള നടത്തനിവരുന.

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ജെലഭാശയങ്ങള  മലനിനമഭാക്കുന്നതനിലനതനിലര  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  വനിജഭാപനലാം  ലചേയ്ത  ജെലമലനിനതീകേരണ  നനിയനണവലാം  നനിവഭാരണവലാം
നനിയമലാം, 1974 നനിലവനിലണച്ച്.

(ഡനി)  2017-18  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  കഭാസച്ച്  11  ലചേറുകേനിട
ജെലകസചേനപദതനികേളക്കഭായനി  22  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതനില്
തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  ജെലലാം  കശഖേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഉള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജെനിലയനിലല  ലകേഭാലലാംകകേഭാടച്ച്,  ചേനിറ്റൂര്  കബഭാക്കുകേളനിലല
മഴനനിഴല്  കമഖേലയനിലള്ള  കുളങ്ങള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.

കേഭാകവരനി  നദതീതടത്തനിലല  കുളങ്ങളുലട  നവതീകേരണത്തനിനുളലപലട  കഭാസച്ച്  11
ലചേറുകേനിട  ജെലകസചേന പദതനികേളക്കഭായനി  22  കകേഭാടനി  രൂപ  നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതനില്
ഇടുക്കനി  ജെനിലയനിലല  മഴനനിഴല്  കമഖേലകേളഭായ  വടവട,  കേഭാന്തല്ലൂര്  എന്നതീ
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പ്രകദശങ്ങളക്കച്ച് കൂടുതല് പ്രഭാധഭാനവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ജെലലാം കശഖേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള,  കുളങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  പുനരുദഭാരണവലാം  എന്നതീ
പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച് ഇഇൗ വനിഹനിതലാം ഉപകയഭാഗനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്. ഇടുക്കനി, വയനഭാടച്ച്,
ജെനിലകേളനിലല മഴനനിഴല് കമഖേലകേളനില് പ്രഭാധഭാനവലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  ആലകേയുള്ള
ബജെറച്ച് വനിഹനിതത്തനില് നനിനലാം 400 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജെനിലയനിലല  അവനികേസനിത  പടനികേ  വര്ഗ  കമഖേലയഭായ
അടപഭാടനിയനില് ഭവഭാനനി നദതീതടത്തനില് മഴനനിഴല് കമഖേലക്കഭായനി  500  ലക്ഷലാം രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

ചേനിറ്റൂര്പ്പുഴ  പദതനിയുലട  കേതീഴനില്  വരുന്ന  മഴനനിഴല്പ്രകദശങ്ങളനില്ലപടുന്ന
ലകേഭാഴനിഞ്ഞഭാമ്പഭാറ സബ്ഡനിവനിഷലനറ കേതീഴനില് വരുന്ന മൂലത്തറ വലതുകേര കേനഭാല്
കകേഭാരയഭാര്  മുതല്  വരടയഭാര്  വലര  നതീട്ടുന്നതനിനുള്ള  പദതനിയുലട  പ്രഭാരലാംഭഘട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജെനിലയനിലല നബഭാര്ഡച്ച് ശുദജെലപദതനി

143 (4154) ശതീ  .    എന   .  എ  .    ലനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കകേഭാടച്ച്  ജെനിലയനില്  നബഭാര്ഡച്ച്-ആര്.ഐ.ഡനി.എഫച്ച്.  XVIII  ലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ലമഭാഗഭാല്  പുത്തൂര്,  മധൂര്,  ലചേങള,  മൂളനിയഭാര്  എന്നതീ
പഞഭായത്തുകേളനികലക്കച്ച്  ശുദജെലലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനു  ആരലാംഭനിച  റൂറല്  വഭാടര്
സപ്കള  ആന്റെച്ച്  സഭാനനികറഷന  (RWSS)പദതനിയുലട  പ്രവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനി പ്രവര്ത്തനലാം എകപഭാള ആരലാംഭനിച എനലാം കേരഭാറുകേഭാരന
ആരഭാലണനലാം കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി എത്രയഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  തുകേയുലട  പദതനിയഭാണനിലതനലാം  ഇതുവലര  എത്ര  തുകേയുലട
പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തനിലയനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  മൂളനിയഭാര്  പഞഭായത്തനിലല
കബഭാവനിക്കഭാനത്തച്ച്  ആരലാംഭനിച  ടഭാങനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനികചഭാ  എന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതച്ച്  കപഭാലല  ഏലതലഭാലാം  പ്രകദശങ്ങളനില്  ടഭാങച്ച്
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുലണന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

(ഇ)  ഈ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  എത്ര  കേനികലഭാമതീറര്  കപപച്ച്  കലനഭാണച്ച്
സഭാപനിക്കുന്നലതനലാം ഇതനിനകേലാം എത്ര കേനികലഭാമതീറര്  സഭാപനിച കേഴനിഞ എനലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

805/2019
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജെനിലയനില് ലമഭാഗഭാല് പുത്തൂര്,  മധൂര്,  ലചേങള,  മുളനിയഭാര്
എന്നതീ പഞഭായത്തുകേളനികലക്കച്ച് ശുദജെലലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനു 2 ഘടങ്ങളനിലഭായനിട്ടുള്ള
രതീതനിയനിലഭാണച്ച്  റൂറല്  വഭാടര്  സലലപ  ആന്റെച്ച്  സഭാനനികറഷന  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതച്ച്.   പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  ഒന്നഭാലാംഘടലാം  എ.ആര്.പനി.യനില്
ഉളലപടുത്തനിയഭാണച്ച് ലചേയ്തു വരുന്നതച്ച്.  രണഭാലാംഘടലാം നബഭാര്ഡച്ച്-ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫച്ച്.
XVIII-ല് ഉളലപടുത്തനിയഭാണച്ച് ലചേയ്തുവരുന്നതച്ച്. പദതനിയുലട പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി
തഭാലഴപറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്.

ഒന്നഭാലാംഘടലാം  -  ജെലശുദതീകേരണശഭാലയുലട  പ്രവൃത്തനി  ഒഴനിലകേ  എലഭാ
പ്രവൃത്തനികേളുലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി.   പ്രസ്തുത  ജെലശുദതീകേരണശഭാലയുലട  പ്രവൃത്തനി
കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

രണഭാലാംഘടലാം - ഇനറര് കേണക്ഷന പ്രവൃത്തനികേളുലാം പമ്പച്ച് ലസറച്ച്, ട്രേഭാനസച്ച്
കഫഭാമര് എന്നനിവ സഭാപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളുലാം ഒഴനിലകേ ബഭാക്കനിലയലഭാ പ്രവൃത്തനികേളുലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനി.

(ബനി)  ഒന്നഭാലാം ഘടലാം -  13-6-2013 – നച്ച് പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിച.

രണഭാലാംഘടലാം - 26-2-2014 -നച്ച് പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിച.

ഒന്നഭാലാംഘടലാം - പഭാകക്കജെച്ച് 1&2 – റതീനഭാ എഞനിനതീയര്സച്ച് & കകേഭാണ്ട്രേഭാകക്ടഴച്ച്,
കഗഭാവ കേഭാലഭാവധനി  (1 വര്ഷലാം).

പഭാകക്കജെച്ച്  3  -   ലകനി  സനിവനില്  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  ലലപ്രവറച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്,
മഹഭാരഭാഷ കേഭാലഭാവധനി (1 വര്ഷലാം).

രണഭാലാംഘടലാം  -  റതീനഭാ എഞനിനതീയര്സച്ച്  &കകേഭാണ്ട്രേഭാകക്ടഴച്ച്,  കഗഭാവ കേഭാലഭാവധനി
(1 വര്ഷലാം.)

(സനി)   ഒന്നഭാലാംഘടലാം  -  1980  ലക്ഷലാം.  ഇതനില്  1327.05  ലക്ഷലാം  രൂപ
ലചേലവഭായനി.

രണഭാലാംഘടലാം - 2350 ലക്ഷലാം. ഇതനില് 1720.61 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഭായനി.

(ഡനി)  കബഭാവനിക്കഭാനത്തുള്ള ടഭാങനിലനറ നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച.  ഇതനിനു
പുറകമ  ലചേങള  (2  എണ്ണലാം),  പഭാറക്കട,  ഇരനിയണ്ണനി,  ബന്തടുക്ക  എന്നനിങ്ങലന
6 ടഭാങ്കുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി.

(ഇ)  ഒന്നഭാലാംഘടലാം - 4970 മതീറര് പ്രവൃത്തനിയനില് 4800 മതീറര് ലലപപച്ച് ലലലന
പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭായനി.

രണഭാലാംഘടലാം  -  75000  മതീറര് പ്രവൃത്തനിയനില്  70000  മതീറര് ലലപപച്ച് ലലലന
പൂര്ത്തനിയഭായനി.
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മഭാലനിപ്പുറലാം ടഭാങനിലന്റെ കേമ്മേതീഷനനിലാംഗച്ച്

144 (4155) ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ   : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജെലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജെനിഡ  ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തനിവരുന്ന  മഭാലനിപ്പുറലാം
ടഭാങനിലന്റെ കേമ്മേതീഷനനിലാംഗച്ച് കവകുന്നതച്ച് ഇതനികനഭാടനുബന്ധനിച കപപച്ച് കലനുകേളുലട
പണനി തതീരഭാത്തതു മൂലമഭാകണഭാലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എങനില് ഏലതലഭാലാം ഭഭാഗങ്ങളനിലല കപപച്ച് കലനുകേളുലട പണനികേളഭാണച്ച്
ഇനനിയുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളലതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  കപ്രഭാജെകനില്
നനിര്കദ്ദേശമുണഭായനിരുകന്നഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  ഫണച്ച്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം എന്തുലകേഭാലണന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫച്ച്)  2012-ല്  പൂര്ത്തനിയഭായ  ടഭാങച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  കേമ്മേതീഷന
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  പ്രസ്തുത  തടസലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഇതുവലര
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)   വലഭാര്പഭാടലാം  കേലണയ്നര്  ലടര്മനിനലനിലനറ  ലറയനില്കവ  കക്രഭാസനിലാംഗച്ച്
പ്രവൃത്തനികേകളഭാടനുബന്ധനിചച്ച്  800  മനി.മതീ.  പ്രധഭാന  ജെലവനിതരണ  കുഴലനിലണഭായ
കകേടുപഭാടുകേള  നനിമനിത്തലാം  വവഭാസലാം  കുറഞ്ഞ  400  മനി.മതീ  ജെലവനിതരണ  കുഴലകേള
സഭാപനിചച്ച്  ശുദജെലവവനിതരണലാം  പുനനഃസഭാപനികക്കണനിവന്നതുലാം  മുരനിക്കുലാംപഭാടലാം
ഞഭാറയല്  ടഭാങ്കുകേളുലട  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുമഭാണച്ച്  മഭാലനിപ്പുറലാം  ടഭാങനിലന്റെ
കേമ്മേതീഷനനിലാംഗച്ച് ലലവകുവഭാനുള്ള കേഭാരണലാം.

(ബനി)   എളലാംകുന്നപ്പുഴ  നട  ജെലാംഗ്ഷന  മുതല്  ഞഭാറയല്  ആശുപത്രനി  വലര
പടനിഞ്ഞഭാലറ  ലലസഡനിലൂലടയുള്ള  വനിതരണശലാംഖേലയനില്  മഭാലനിപ്പുറലാം  കതഭാടച്ച്
കക്രഭാസനിലാംഗച്ച്  ഭഭാഗത്തച്ച്,  400  mm HDPE  ലലപപച്ച്  -  100  മതീറര്,  110  mm PVC
ലലപപച്ച് - 100 മതീറര് എന്നനിവ സഭാപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുണച്ച്.

(സനി)  കപ്രഭാജെകനില് ഇഇൗ പ്രവൃത്തനികേള വനിതരണ ശലാംഖേലയുലട പഭാകക്കജെനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിരുന.
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(ഡനി)  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   56.85  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  (ജെനിഡ
ധനസഹഭായകത്തഭാലട)  പുതുക്കനിയ  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയവയനില്  പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനികേളുലാം ഉളപടനിട്ടുണച്ച്.

(ഇ&എഫച്ച്)  ഞഭാറയല്,  മുരനിക്കുലാംപഭാടലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളനില് സഭാപനിചവരുന്ന
ഉന്നതതല  ജെലസലാംഭരണനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
കേരഭാറുകേഭാരലനറ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭായനി.   പ്രവൃത്തനി
പുനനഃക്രമതീകേരനിചതനിലണഭായ  സമയനഷ്ടലാം  കേണക്കനിലലടുത്തച്ച്  നനിലവനിലല
കേരഭാറുകേഭാരലന  ലകേഭാണതലന്ന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.   പ്രവൃത്തനികേള  പുകരഭാഗമനിചവരുന.  വനിതരണശലാംഖേലയനിലള്ള
ബഭാക്കനി  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കേരഭാറുകേഭാരനച്ച്  കനഭാടതീസച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   2017  ജൂണ്  മഭാസകത്തഭാലട  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് പഭാലഭായനിവളവനില് ശുദജെല വനിതരണ പദതനി

145  (4156)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജെകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജെനിലയനില്  കേഭാരവകങഭാടച്ച്  പുഴയനിലല  പഭാലഭായനിവളവനില്
ജെലകസചേന  വകുപച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിച  ലറഗുലലറർ  കേലാം  ബനിഡ്ജെനിനച്ച്
സമതീപലാം ഒരു ശുദജെല വനിതരണ പദതനി ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള തതീരുമഭാനലാം ഇകപഭാള
ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  നനിരവധനി വനികലജുകേളക്കച്ച് സലഭമഭായനി
കുടനിലവള്ളലാം  ലഭനിക്കഭാന  സഭാധവതയുള്ള  ഈ  പ്രകദശത്തച്ച്  പ്രസ്തുത  പദതനി  ഉടന
നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജെനിലയനില്  കേഭാരവകങഭാടച്ച്  പുഴയനിലല  പഭാലഭായനിവളവനില്
ജെലകസചേന വകുപച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിച ലറഗുലറര് കേലാം ബനിജെച്ച് കസഭാതസഭായനി
ഉപകയഭാഗനിച  ലകേഭാണച്ച്  തഭാലഴ  പറയുന്ന  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

തൃല്ക്കരനിപ്പൂരുലാം  സമതീപത്തുമുള്ള  6  പഞഭായത്തുകേളക്കുമഭായുള്ള  മുക്കടയനില്
കേനിണറുലാം  പമ്പച്ച്  ഹഇൗസലാം  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  ഒരു  സമഗ  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട
ഒന്നഭാലാംഘടത്തനിനഭായനി  162  കകേഭാടനി  രൂപയുകടയുലാം,  കേഭാരവകങഭാടച്ച്  പുഴയനിലല
വലതുകേരയനില്  കേനിനഭാന്നൂര്  കേരനിന്തള  പഞഭായത്തനിലല  കവളരനില്  (അകണഭാള)
കേനിണറുലാം പമ്പച്ച് ഹഇൗസലാം നനിര്മ്മേനിചച്ച്  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടച്ച്  നതീകലശസരലാം മുനസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം
കേനിനഭാനൂര് കേരനിന്തള പഞഭായത്തുകേളക്കുമഭായനി ഒരു സമഗ കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട
ഒന്നഭാലാംഘടത്തനിനഭായനി  160  കകേഭാടനി  രൂപയുകടയുലാം  പ്രഭാഥമനികേ  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
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കുഴല്മന്ദലാം കുടനിലവള്ള പദതനി

146 (4157)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജെനിലയനിലല  കേണ്ണഭാടനി,  കതക്കുറുശ്ശേനി,  കുഴല്മന്ദലാം  കുടനിലവളള

പദതനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 2011-ല് ഒന്നഭാലാംഘടത്തനില് 15 കകേഭാടനിയുലാം 2013-ല് രണഭാലാം ഘടത്തനില് 7

കകേഭാടനിയുലാം, 2016-ല് മൂന്നഭാലാം ഘടത്തനില് 10 കകേഭാടനിയുലാം വകേയനിരുത്തനിയ പദതനിയുലട

ഓകരഭാ ഘട പ്രവ ര്ത്തനത്തനിലന്റെയുലാം നനിലവനിലല സനിതനി വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 2011 -ലല ഒന്നഭാലാംഘട പ്രവര്ത്തന ചുമതലലയടുത്ത കേരഭാറുകേഭാരനച്ച് രണച്ച്

കകേഭാടനിയനിലധനികേലാം രൂപ നല്കേഭാത്തതുമൂലലാം കേനിണറനികന്റെയുലാം ട്രേതീറച്ച്ലമന്റെച്ച്  പഭാന്റെനിലന്റെയുലാം

അവസഭാനഘട  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിര്ത്തനിലവചതച്ച്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജെനിലയനിലല കേണ്ണഭാടനി,  കതക്കുറനിശ്ശേനി,  കുഴല്മന്ദലാം കുടനിലവള്ള
പദതനിയുലട  ഒന്നഭാലാംഘടത്തനിലനറ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  70  ശതമഭാനലാം  പൂര്ത്തതീതരനിച.
എന്നഭാല് കേരഭാറുകേഭാരനച്ച്  ബനില്ലുകേളക്കുള്ള തുകേ ലഭവമലഭാത്തതനിനഭാല് കേരഭാറുകേഭാരന  
30-12-2016  തതീയതനിയച്ച്  പ്രവൃത്തനി നനിര്ത്തനിവക്കുകേയഭാലണന്നച്ച്  അറനിയനിചനിരനിക്കുന.
കമല് പദതനിയുലട രണഭാലാംഘടലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച.  മൂന്നഭാലാംഘടത്തനിലനറ എസനികമറനിനച്ച്
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭവമഭാക്കനി.

(ബനി)   ഒന്നഭാലാംഘടലാം  -  9.5  എലാം.എല്.ഡനി.  ജെലശുദതീകേരണ  ശഭാലയുലാം
അനുബന്ധഘടകേങ്ങളുലാം  -  85  ശതമഭാനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച.  സനിവനില്  വര്ക്കുകേള
ഏകേകദശലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച.

നനിലവനിലല  കേനിണറനിലനറയുലാം  പമ്പച്ച്  ഹഇൗസനിലനറയുലാം  പുനരുദഭാരണലാം  -
കേനിണറനിലനറ പണനി തറ നനിരപ്പു വലര പൂര്ത്തതീകേരനിച. കറഭാ വഭാടര് പമ്പനിലാംഗച്ച് ലമയനിന,
മൂന്നച്ച്  കമഖേലകേളനികലയ്ക്കുമുള്ള  കനിയര്  വഭാടര്  പമ്പനിലാംഗച്ച്  ലമയനിന,  ഗഭാവനിറനി  ലമയനിന
(കതങറനിശ്ശേനി  ടഭാങച്ച്  മുതല്  ലവള്ളപഭാറ  ലഎ.ടനി.ലഎ.  വലര)  -  75  ശതമഭാനലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിച.   ബഭാക്കനിയുള്ള  (3700-250  എലാം.എലാം.  പനി.വനി.സനി.)  ഗഭാവനിറനി
ലമയനിനനിനച്ച്  ലലപപ്പുകേള  സലലപ  ലചേയണലാം,  കമഭാകടഭാര്  പമ്പച്ച്  ലസറ്റുകേള  ട്രേഭാനസച്ച്
 കഫഭാര്മര്  സഭാപനിക്കല്  -  പമ്പച്ച്  ലസറച്ച്   സലലപ ലചേയ്തു  സഭാപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുണച്ച്.
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രണഭാലാംഘടലാം  - 8.5  ലക്ഷലാം ലനിറര് കശഷനിയുള്ള ഉന്നതതല ജെലസലാംഭരണനി,  മൂന്നച്ച്
പഞഭായത്തുകേളനികലയ്ക്കുമുള്ള  കേസഭാളനിറനി  എഫകഡച്ച്  ഹഭാബനികറഷന  പ്രകദശങ്ങളനികലയ്ക്കുള്ള
ജെലവനിതരണ ലലപപ്പുകേള സഭാപനിക്കല് - പ്രവൃത്തനി 13-6-2016 – നച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിച.
എന്നഭാല്  ഒന്നഭാലാംഘട  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  കേമ്മേതീഷന
ലചേയഭാന സഭാധനിചനിടനില.

മൂന്നഭാലാം  ഘടലാം  -  7.55  ലക്ഷലാം ലനിറര് കശഷനിയുള്ള ഉന്നതതല ജെലസലാംഭരണനി
(കേണ്ണഭാടനി)  കേനിണഭാകശ്ശേരനി  5.5  ലക്ഷലാം ലനിറര് കശഷനിയുള്ള ഉന്നതതല ജെലസലാംഭരണനി
(ലവള്ളപഭാറ ലഎ.ടനി.ലഎ. കകേഭാമ്പഇൗണച്ച്), 3 പഞഭായത്തനികലക്കുമുള്ള ബഭാക്കനി വരുന്ന
വനിതരണ  ശലാംഖേല  സഭാപനിക്കല്  -  ഇതനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള  എസനികമറനിനച്ച്
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിച.   കുഴല്  മന്ദലാം  ലഎ.ടനി.  കകേഭാമ്പഇൗണനില്  5.50  ലക്ഷലാം  ലനിറര്
കശഷനിയുള്ള ഉന്നതതല ജെലസലാംഭരണനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  8  ലസനറച്ച്  സലലാം
ലതഭാഴനില്  വകുപനില്  നനിനലാം  ഏലറടുക്കുന്നതു  സലാംബന്ധനിച  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കൂടഭാലത  കേണ്ണഭാടനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിനുകവണനി  ഉന്നതതല
ജെലസലാംഭരണനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനു പഞഭായത്തനിലന്റെ അധതീനതയനിലള്ള  10  ലസനറച്ച്
സലലാം ഏലറടുത്തച്ച്  നല്കേഭാലമന്നച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്  അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.   എന്നഭാല് ഇതച്ച്
സലാംബന്ധനിചച്ച് പഞഭായത്തച്ച് തതീരുമഭാനലാം ഇതുവലരയുലാം ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  ഒന്നഭാലാംഘട പ്രവര്ത്തന ചുമതല ഏലറടുത്തനിരനിക്കുന്നതച്ച്  M/s   നവതീന
കേണ്സ്ട്രേക്ഷനസച്ച്,  ലകേഭാചനിയഭാണച്ച്.  ടനി  കേരഭാറുകേഭാരന  പ്രവൃത്തനി  തുകേ
ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.  കേരഭാറുകേഭാരനച്ച്
ലമഭാത്തലാം  8  ബനില്ലുകേള തയഭാറഭാക്കനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   ആയതനില്  6  എണ്ണത്തനിലന്റെ
തുകേയഭായ  6,33,62,275  രൂപ  കേരഭാറുകേഭാരനച്ച്  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
7-ഉലാം  8-ഉലാം  ബനിലനിലന്റെ  തുകേയഭായ  10416881+13573460  =  23990341  രൂപ
കേരഭാറുകേഭാരനച്ച് നല്കുവഭാനുണച്ച്.  ഇതനില് ഏഴഭാമലത്ത ബനിലനിലന്റെ തുകേ കേരഭാറുകേഭാരന
ബഭാങച്ച് കലഭാണ് സഇൗകേരവലാം ഉപകയഭാഗനിചച്ച് അഡസഭാനസഭായനി ലലകേപറനിയനിട്ടുണച്ച്.

കേടല്ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം
147  (4158)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  അതനിരൂക്ഷമഭായ  കേടലഭാക്രമണ  ഭതീഷണനിയുളള  വഭാടഭാനപളളനി  ബതീചച്ച്

ഭഭാഗത്തച്ച് കേടല്ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
(ബനി) വഭാടഭാനപളളനി ബതീചനില് കേടലഭാക്രമണത്തനില് തകേര്ന്ന കപപച്ച് കലന,

കറഭാഡച്ച്  എന്നനിവ  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  ജെലവനിഭവ  വകുപച്ച്  എലന്തങനിലലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കസ്നേഹതതീരലാം ബതീച മുതല് കചേറ്റുവ അഴനിയനിലല പുലനിമുട്ടു വലരയുള്ള 8.35
കേനി.മനി.  തതീരപ്രകദശലാം  പൂലനയനിലല   CWPRS  കമഭാഡല്  പഠനത്തനിനച്ച്
വനികധയമഭാക്കുകേയുലാം  ഇകപഭാള  കേടല്ഭനിത്തനി  നനിലവനിലനിലഭാത്ത,  അതനിരൂക്ഷമഭായ
കേടലഭാക്രമണലാം  കനരനിടുന്ന  3.85  കേനി.മനി.  ദൂരലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ
കഗഭായനിനുകേളുലടയുലാം കേടല്ഭനിത്തനിയുലടയുലാം രൂപകേല്പന ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.
പ്രസ്തുത രൂപകേല്പനയുലട അടനിസഭാനത്തനില് എസനികമറച്ച് തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

(ബനി)   കേടലഭാക്രമണലാംമൂലലാം  ലലപപച്ച്  ലലലനുകേളുലാം  ടഭാപ്പുകേളുലാം  ഒലനിചകപഭായ
സലങ്ങളനില്  ലലപപച്ച്  ലലലന  നതീടനി  ഭഭാഗനികേമഭായനി  കുടനിലവള്ളലാം  എത്തനിചനിട്ടുണച്ച്.
പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്  കുടനിലവള്ളലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  മത്സവ  ഗഭാമലാം  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി പ്രവൃത്തനികേള നടത്തുന്നതനിനഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ബ്ലൂബനികഗഡച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം

148 (4159) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  ബ്ലൂ  ബനികഗഡച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; പ്രസ്തുത സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജെലവനിഭവ  വകുപനിലല  ഏലതലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കേഭാരവക്ഷമഭാക്കുന്നതനിനഭാണച്ച് ബ്ലൂ ബനികഗഡച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം വഴനി ലക്ഷവമനിടുന്നതച്ച് എന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ബ്ലൂബനികഗഡച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.   ഇതച്ച്  എലഭാ  ജെനിലഭാ  ആസഭാനങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം  വവഭാപനിപനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തനിട്ടുണച്ച്.   ലലപപച്ച്  ലലലനുകേളനില്  ലപഭാടല്  പരനിഹരനിക്കുന്നതച്ച്
പ്രധഭാനമഭായുലാം  ഒരു  വര്ഷലത്ത  കേഭാലഭാവധനിയുള്ള  റണ്ണനിലാംഗച്ച്  കകേഭാണ്ട്രേഭാക്ടച്ച്
മുകഖേനയഭാണച്ച്.   ഇത്തരലാം  കേരഭാറുകേള  മനിക്കവഭാറുലാം  എലഭാ  പദതനികേളനിലലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുലണങനിലലാം  ലതീക്കുകേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പരനിഹരനിക്ക
ലപടുന്നനിലഭാലയന്ന പരഭാതനി പല സലങ്ങളനില് നനിനലാം ഉയര്നവന്നനിട്ടുണച്ച്.  ഇത്തരലാം
സഭാഹചേരവങ്ങളനില് കേരഭാറുകേഭാലര ഒഴനിവഭാക്കനി കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി കനരനിട്ടുതലന്ന
പരഭാതനി  പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനമഭാണച്ച്  ബ്ലൂബനികഗഡച്ച്  യൂണനിറ്റുകേള.  ലലപപച്ച്
ലതീക്കുകേളക്കു പുറകമ വഭാല്വച്ച് നനിയനണലാം, ഗഭാര്ഹനികേ കേണക്ഷനുകേളനിലല ലതീക്കുകേള
പരനിഹരനിക്കല്,  കേണക്ഷന  വനികച്ഛേദനിക്കല്,  ഗഭാര്ഹനികേ  കേണക്ഷനുകേള  നല്കേല്
തുടങ്ങനിയവയുലാം ബ്ലൂബനികഗഡച്ച് യൂണനിറ്റുകേള വഴനി ലചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്.  
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പൂത്തൂരുത്തനി കതഭാടനിലന്റെ തടയണ

149  (4160)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കമലൂര് പഞഭായത്തനിലല പൂത്തൂരുത്തനി കതഭാടനില് തടയണ നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണച്ച് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കുകവണനിയുള്ള പുതുക്കനിയ നനിരക്കനിലള്ള എസനികമറച്ച്  ചേതീഫച്ച്
എഞനിനതീയര് (ജെലകസചേനവലാം ഭരണവലാം) തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

കക്ഷത്രചനിറ നവതീകേരണവലാം സലാംരക്ഷണവലാം

150  (4161)  ശതീ  മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജെനിലയനിലല  എളവളളനി  ശതീ.  ദുര്ഗഭാകദവനി  കക്ഷത്രചനിറ
നവതീകേരണവലാം  സലാംരക്ഷണവലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ജെലവനിഭവ  വകുപനില്  നനിനലാം
939093/എലാം.ഐ 3/2016  തതീയതനി  30.10.2016  പ്രകേഭാരലാം  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയര്
(ഐ.എ)-ക്കച്ച്  നല്കേനിയ  കേത്തനികന്മേല്  സസതീകേരനിച  തുടര്നടപടനി  വനിവരലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയര്  (ഐ.എ.)  -യനിലല  ഇതു  സലാംബന്ധനിച  ഫയല്
നമ്പര് നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജെനിലയനിലല  എളവള്ളനി  ശതീ.  ദുര്ഗഭാകദവനി  കക്ഷത്രചനിറ
നവതീകേരണവലാം  സലാംരക്ഷണവലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ജെലവനിഭവ  വകുപനില്  നനിനലാം
939093/  എലാം.ലഎ.  3/2016  തതീയതനി  31-10-2016  പ്രകേഭാരലാം  ലഭനിച  പരഭാതനി
തുടര്നടനടനികേളക്കഭായനി  സൂപ്രണനിലാംഗച്ച്  എഞനിനതീയര്,  ലലമനര്  ഇറനികഗഷന
ലസനട്രേല്  സര്ക്കനിള  എറണഭാകുളത്തനിനച്ച്  കമലലഴുത്തഭായനി  29-11-2016  ല്
അയയ്ക്കുകേയുലാം അതനിന പ്രകേഭാരലാം ആദവഘടമഭായനി ഏഴച്ച് ലക്ഷലാം രൂപയുലട എസനികമറച്ച്
(ലചേളനി  നനിക്കലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്)  തയഭാറഭാക്കനി  ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതഭായനി ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയര് (ജെലകസചേനവലാം ഭരണവലാം)
അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)   പരഭാതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപട ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയറുലട  (ജെലകസചേനവലാം
ഭരണവലാം) കേഭാരവഭാലയത്തനിലല ഫയല് നലാം.ഡബറ്റ്യൂ2/ആര്/32514/16 ആകുന.
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വഭാഹനങ്ങളനില് ലഭവമഭാകുന്ന കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം

151  (4162)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജെഭാര്ജെച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പല  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം  കമഭാശമഭായ  കുടനിലവള്ളലാം

വഭാഹനങ്ങളനില് ലകേഭാണനടന്നച്ച് അമനിതവനിലയച്ച് നല്കേനി ജെനങ്ങലള കേബളനിപനിക്കുന്ന

കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില് ഇതനിലനതനിലര എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നച്ച്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  കുടനിലവള്ളലാം  അമനിതവനിലയച്ച്  വനില്ക്കുന്ന  സലാംവനിധഭാനങ്ങലള
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രസ്തുത  വഭാഹനങ്ങളനിലല  ലവള്ളത്തനിലന്റെയുലാം  വഭാടര്
ടഭാങനിലന്റെയുലാം  ഗുണനനിലവഭാരവലാം  ലവള്ളത്തനിലന്റെ  അളവലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം
പ്രകതവകേ സസഭാഡുകേലള നനിയമനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരത്തനില്  വഭാഹനങ്ങളനില്  ലകേഭാണവന്നച്ച്  ലകേഭാടുക്കുന്ന
കുടനിലവള്ളത്തനിനച്ച്  അമനിത  തുകേ  ഈടഭാക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ആവശവമഭായ
ഉത്തരവച്ച് പുറലപടുവനിയ്ക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കുടനിലവള്ളത്തനിനഭായനി  ബദനിമുട്ടുന്ന  പ്രകദശങ്ങളനില്  കലഭാറനികേളനില്
കുടനിലവള്ളലാം എത്തനിക്കഭാന വഭാടര് അകതഭാറനിറനിക്കച്ച് പദതനിയുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഇതു സലാംബന്ധനിച പത്ര വഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്. കകേരള
സലാംസഭാന ജെലവനിതരണ നനിയമലാം  2008  Sec  38  A(2),  46(B),  52(A),  61(A)
എന്നനിവ പഭാലനിക്കുന്നതനിനുലാം ഇതച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  റവനറ്റ്യൂ,  കപഭാലതീസച്ച്,  തകദ്ദേശ
സസയലാം  ഭരണലാം,  കകേരള  ജെല  അകതഭാറനിറനി  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനലാം
ഉകദവഭാഗസലര ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണച്ച് പരനികശഭാധനഭാ ടതീമനിലന നനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  സനിരലാം  ജെലകസഭാതസ്സുകേള  മലനിനമഭാക്കുന്നതച്ച്
തടയുവഭാനഭായനി കേര്ശനമഭായ കപഭാലതീസച്ച് കേഭാവലലാം പ്രഭാകദശനികേ ഭരണകൂടത്തനിലനറയുലാം
ജെനങ്ങളുകടയുലാം  കമല്  കനഭാടവലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനച്ച്  ജെനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാലത  വരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  ലചേക്കച്ച്  ഡഭാമുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേനഭാലകേള,  കുളങ്ങള എന്നനിവ
വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കവണ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
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ഇത്തരലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലഭാ ജെനിലകേളനിലലാം  ഏലറടുത്തച്ച്  നടത്തനി വരുന.
സലാംസഭാനത്തച്ച്  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്നതനിനച്ച്  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനിലല  വഭാര്ഡുകേളനില്  വഭാടര്  കേനികയഭാസ്കുള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാലത  വഭാടര്  കേനികയഭാസ്കുകേള
പ്രഭാകയഭാഗനികേമലഭാത്തതുലാം  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്നതുമഭായ
പ്രകദശങ്ങളനില്  ജെനി.പനി.എസച്ച്.  ഘടനിപനിച  വഭാഹനങ്ങളനില്  കനരനിടച്ച്  കുടനിലവള്ളലാം
എത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   ജെല  അകതഭാറനിറനി  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്ന  ജെലത്തനിലനറ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനണച്ച്.   ജെനിലഭാ  ഭരണകൂടലാം
ആവശവലപടുന്ന  സഭാമ്പനിളുകേളുലാം  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  ലഭാബനില്  പരനികശഭാധനിചച്ച്
ഫലലാം അറനിയനിച വരുന.

(ഡനി)   ജെനിലഭാ   ഭരണകൂടങ്ങള  ഇത്തരലാം  കേഭാരവങ്ങളനില്  നനിയമപരമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിച വരുന.

(ഇ)   ടഭാങര്  വഴനിയുള്ള  ജെലവനിതരണലാം  റവനറ്റ്യൂ  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട  കനതൃതസത്തനിലഭാണച്ച്  നടത്തുന്നതച്ച്.   ഇത്തരത്തനില്  വനിതരണലാം
നടത്തുന്നതനിനച്ച്  ആവശവമഭായ  കുടനിലവള്ളലാം  ജെല  അകതഭാറനിറനിയുലട  ശുദതീകേരണ
ശഭാലകേളനില്  നനിനലാം  ജെല  സലാംഭരണനികേളനില്  നനിനലാം  നല്കേഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
സഭാദവമഭായ സലങ്ങളനില് എലഭാലാം ഏര്പടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

ശുദജെലക്ഷഭാമലാം

152 (4163) ശതീ  .    എന   .  എ  .    ലനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ കവനല്കേഭാലത്തച്ച് ശുദജെലലഭവത ഉറപ്പുവരുത്തഭാന ഓകരഭാ ജെനിലയ്ക്കുലാം
അനുവദനിച  ഫണച്ച്  ലകേഭാണച്ച്  ഏതുതരലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷവലാം
ലവക്കുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

(ബനി)  ഏതുതരലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണച്ച്  ഈ  ഫണച്ച്  ലകേഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷവലാം
ലവക്കുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  

ജെലകസചേന വകുപച്ച്

വരളച കനരനിടുന്നതനിനഭായനി  ഒരു ജെനിലയ്ക്കുലാം പ്രകതവകേ ഫണച്ച് അനുവദനിചനിടനില.
ശുദജെല  ലഭവത  ഉറപഭാക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷവകത്തഭാലട  തടയണകേള,  വനി.സനി.ബനി.
ആര്.സനി.ബനി.  ലനിഫച്ച്  ഇറനികഗഷന  എന്നനിവ  ജെലകസചേന  വകുപനിനച്ച്  വനിവനിധ
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പദതനികേളക്കഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  സലാംസഭാന  ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  നടപഭാക്കനി
വരുന.   കൂടഭാലത  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
തടയണകേളക്കുലാം മറച്ച് അറകുറപണനികേളക്കുമഭായനി  9.38  കകേഭാടനി രൂപയുലട റനികപഭാര്ടച്ച്
ഡനിസഭാസര്  മഭാകനജെച്ച് ലമന്റെച്ച്  (റവനത)  വകുപനിലനറ  പരനിഗണനയഭായനി  ജെലകസചേന
വകുപച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

കകേരള ജെല അകതഭാറനിറനി

വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  40  കകേഭാടനി  രൂപ  പഭാന
ഫണനില്  ഉളലപടുത്തനി  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഇഇൗ  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  വനിവനിധ
ജെനിലകേളനിലഭായനി തഭാലഴപറയുന്ന പ്രവൃത്തനികേള നടപഭാക്കനിവരുന:

1. കസഭാതസ്സുകേളനിലല ജെലലഭവത ഉറപഭാക്കഭാന തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം അടക്കലാം
ആവശവമുള്ള പ്രവൃത്തനികേള.

2. ജെലശുദതീകേരണശഭാലകേളനിലല അടനിയന്തര അറകുറ പണനികേള

3. ജെലവനിതരണ ലലപപ്പുകേളുലട ഇന്റെര്കേണക്ഷന പ്രവൃത്തനികേള

4. ആവശവത്തനിനു  ജെലലഭവത  ഉള്ള  സലങ്ങളനില്  പമ്പനിലാംഗച്ച്  സമയലാം

ദതീര്ഘനിപനിക്കല്

5. ടഭാങര് ഫനിലനിലാംങ്ങച്ച് കസഷന നനിര്മ്മേഭാണലാം

6. ജെലലഭവതയുള്ള പദതനികേളനില് ലലപപച്ച് ലലലന ദതീര്ഘനിപനിക്കല്

7. പമ്പുകേളുലടയുലാം കമഭാകടഭാറുകേളുലടയുലാം അടനിയന്തര അറകുറ പണനികേള

8.  സഭാനഡച്ച്  ലലബ  പമ്പച്ച്  ലസറ്റുകേള  ഇലഭാത്ത  സലങ്ങളനില്  പമ്പുകേള

വഭാങ്ങനി സഭാപനിക്കല്

9. അടനിയന്തനിര  അറകുറ  പണനികേളക്കച്ച്  ആവശവമഭായ  കജെഭായനിനകേള,

ഫനിറനിങ്ങുകേള തുടങ്ങനിയവ വഭാങ്ങനിക്കല്

10. ജെലവനിതരണ  നനിയനണത്തനിനഭായനി  പുതനിയ  വഭാല്വകേള  സഭാപനിക്കലലാം

നനിയനണ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം

11. ട്രേഭാനകസ്ഫഭാര്മറുകേള,  പഭാനല്  കബഭാര്ഡുകേള  തുടങ്ങനിയ  അനുബന്ധ

ലലവദതകതഭാപകേരണങ്ങളുലട അടനിയന്തര അറകുറ പണനികേള

12. വഭാല്വകേളുലട അറകുറപണനികേളുലാം മറച്ച് അടനിയന്തര പ്രവൃത്തനികേളുലാം.
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ഭൂജെലവകുപച്ച്

സലാംസഭാനത്തച്ച്  രൂക്ഷമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  വരളച  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി

1240.33 ലക്ഷലാം രൂപ രഭാജെതീവ്ഗഭാന്ധനി പദതനിയനിന കേതീഴനില് വരളചഭാ ദുരനിതഭാശസഭാസ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.   കുഴല്  കേനിണര്  നനിര്മ്മേഭാണവലാം,

ലലകേപമ്പുകേളുലട  അറകുറപണനികേളുലാം,  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട

നവതീകേരണവമഭാണച്ച് ഭൂജെലവകുപച്ച് ഏലറടുത്തച്ച് നടത്തുന്നതച്ച്.  5505 ലലകേ പമ്പുകേളുലട

അറകുറപണനികേളക്കുലാം,  585  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട

നവതീകേരണത്തനിനുമുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഇതനില്  3264

ലലകേപമ്പുകേളുലട  അറകുറപണനികേളുലാം  105  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട

നവതീകേരണവലാം ഇതുവലര പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
ലപഭാതുകുളങ്ങളുലട നവതീകേരണത്തനിനുള്ള നടപടനി

153(4164)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ജെലസലാംരക്ഷണവമഭായനി  ബന്ധലപടച്ച്  ലപഭാതുകുളങ്ങള
നവതീകേരണത്തനിനച്ച്  പ്രകതവകേ  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ആയതച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  ബഭാലകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനില്  എത്ര  കുളങ്ങള  നവതീകേരനിക്കഭാന
പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുലണന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   നനിലവനിലള്ള  ജെലകസഭാതസ്സുകേളുലട  നവതീകേരണവലാം  ശുദതീകേരണവലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതുവഴനി  പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനില്  ജെലകസചേനത്തനിനുലാം  കുടനിലവള്ള
വനിതരണത്തനിനുലാം  ഉതകുന്ന  ഒരു  പുതനിയ  ജെല  ഉപകയഭാഗ  സലാംസഭാരലാം
രൂപലപടുത്തുന്നതനിനഭായുള്ള  ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനിയുലട  ആദവ  ഘടമഭായനി  320
കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്  ഏകേകദശലാം  9453  കുളങ്ങള  നവതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനുസരനിചച്ച് കുളങ്ങളനിലല മഭാലനിനവലാം, ലചേളനി, പഭായല് ഇവ നതീക്കലാം
ലചേയ്തച്ച്  അവയുലട  സലാംഭരണ  കശഷനി  വര്ദനിപനിചച്ച്  കേഭാര്ഷനികേഭാവശവങ്ങളക്കുലാം  മറ്റു
പഭാരനിസനിതനികേ  ധര്മ്മേങ്ങളക്കുലാം  ജെല  ലഭവത  ഉറപഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
ജെലകസചേന  വകുപനിലനറ  കനതൃതസത്തനില്  MNREGS-ല്  ഉളലപടുത്തനി  ജെനിലഭാ
ഭരണകൂടലാം  മുകഖേനയഭാണച്ച്  പ്രവൃത്തനി  നടപനിലഭാക്കുന്നനച്ച്.   ഇതനിനഭായുള്ള
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ജെനിലഭാ ഭരണഭാധനികേഭാരനികേഭാരനികേളക്കച്ച് നലനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ബഭാലകശ്ശേരനി  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനില്  17  കുളങ്ങളുലട
നവതീകേരണത്തനിനച്ച് കവണനി ലനിസച്ച് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  DPR  ചേതീഫച്ച് എഞനിനതീയര്
(ജെലകസചേനവലാം ഭരണവലാം)- യുലട ഓഫതീസനില് തയഭാറഭാക്കനി വരുന.
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പഭാക്കറനിലഭാക്കനിയ കുടനിലവള്ളലാം

154  (4165)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ജെലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനിലവള്ളലാം പഭാക്കനിലാംഗച്ച്  നടത്തനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന എത്ര സസകേഭാരവ
സലാംരലാംഭകേര് ഉലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എത്ര സര്ക്കഭാര് സലാംരലാംഭങ്ങള ഉലണനലാം അവ ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുടനിലവള്ളലാം  പഭാക്കനിലാംഗച്ച്  നടത്തനി  വനിപണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  ഒരു  ലനിറര്
ലവള്ളത്തനിനച്ച് എന്തച്ച് നനിരക്കഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് എലാം.ആര്.പനി.യഭായനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്?

ഉത്തരലാം
(എ)  ജെലവനിഭവവകുപനില് ഇഇൗ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമല.
(ബനി)   ജെലവനിഭവ  വകുപനിലനറ  അധതീനതയനില്,  കകേരള  ഇറനികഗഷന

ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന  (ലകേ.ലഎ.ലഎ.ഡനി.സനി.)  എന്ന
സര്ക്കഭാര് നനിയനണ ലപഭാതുകമഖേലഭാസഭാപനലാം  'ഹനിലനി അകേസ'  എന്ന കുപനിലവള്ള
ഫഭാക്ടറനി  ലതഭാടുപുഴയനില്  പ്രവര്ത്തനിചവരുന.  കൂടഭാലത  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയുലട  കേതീഴനില്  അരുവനിക്കര  കുപനിലവള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയുലട
നനിര്മ്മേഭാണ കജെഭാലനികേള 14-1-2016-ല് ആരലാംഭനിചതച്ച് പുകരഭാഗമനിച വരുന.

(സനി)  'ഹനിലനി അകേസ'  യുലട 1  ലനിറര് കുപനിലവള്ളത്തനിനച്ച്  15 (രൂപ പതനിനഞച്ച്)
രൂപയഭാണച്ച് എലാം.ആര്.പനി. ആയനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.

ലലവപനിനനികലയ്ക്കുള്ള ശുദജെല വനിതരണ ലലപപച്ച് മഭാറ്റുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

155 (4166) ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ജെലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലഭാര്പഭാടലാം  ലറയനില്  കലനനിനച്ച്  തഭാലഴ  ഭഭാഗത്തച്ച്  തഭാലഭാലനികേമഭായനി
സഭാപനിചനിട്ടുള്ള,  കവപനിനനികലയ്ക്കുള്ള  ശുദജെല  വനിതരണ  കപപച്ച്  മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം
വവഭാസലാം  കൂടനിയ  കപപച്ച്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കവകുന്നതച്ച്  എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരവലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ഏലതങനിലലാം  തരത്തനിലള്ള  തടസങ്ങള
നനിലവനിലകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  എന്നകത്തയച്ച്  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാകുലമന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ-സനി)   പ്രസ്തസ്തുത ലലപപച്ച്  ലലലന മഭാറ്റുന്നതനിനച്ച്  ലറയനില്കവ അലാംഗതീകേരനിച
പ്രകേഭാരമുള്ള പദതനി നടപഭാക്കുന്നതച്ച്  സഭാകങതനികേമഭായനി  അതവന്തലാം പ്രയഭാസകേരവലാം
വനസഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധവത  ഉണഭാക്കുന്നതുമഭാണച്ച്  എന്നതനിനഭാല്  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിട്ടു. ബദല് മഭാര്ഗങ്ങള ആകലഭാചേനിക്കുന്നതനികലയഭായനി സൂപ്രണനിലാംഗച്ച് എഞനിനതീയര്
പനി.എചച്ച്.  സര്ക്കനിള,  ലകേഭാചനി,  ലഡപറ്റ്യൂടനി  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയര്,  വഭാകസഭാണ്,
ലഡപറ്റ്യൂടനി  ചേതീഫച്ച്  എഞനിനതീയര്  (മദവകമഖേല)  എക്സൈനികേറ്റ്യൂടതീവച്ച്  എഞനിനതീയര്,
പനി.എചച്ച്.ഡനിവനിഷന ലകേഭാചനി എന്നനിവര് അലാംഗങ്ങളഭായനി കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി
ഒരു കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ഇ.എസച്ച്.ലഎ. ആശുപത്രനികേളനില് അടനിസഭാന സഇൗകേരവവനികേസനലാം

156 (4167) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജെഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ഇ.എസച്ച്.ഐ. ആശുപത്രനികേളനില് കരഭാഗനികേളക്കച്ച് മനികേച
ചേനികേനിത്സ  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ആശുപത്രനികേളുലട  അടനിസഭാന
സഇൗകേരവവനികേസനത്തനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇകപഭാള  ഏലതഭാലക്ക  വനിഭഭാഗത്തനില്  കജെഭാലനി  ലചേയ്യുന്നവര്ക്കഭാണച്ച്
ഇ.എസച്ച്.ഐ. ആനുകൂലവലാം ലഭനിക്കുന്നതച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇനഷസറനസച്ച്  ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസച്ച്  വകുപനിലല  9
ആശുപത്രനികേളുലടയുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രസ്തുത
ആശുപത്രനികേളുമഭായുലാം  143  ഡനിലസനസറനികേളുമഭായുലാം ബന്ധലപട വനിവനിധ പ്രശ്നങ്ങള
മനസനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  പരനിഹഭാരമഭാര്ഗങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
14-12-2016-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ.) നമ്പര് 1539/16/ലതഭാഴനില് പ്രകേഭാരലാം ഇനഷസറനസച്ച്
ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസച്ച്  വകുപച്ച്  ഡയറക്ടര്  കേണ്വതീനറഭായ  ഒരു  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ടനി  കേമ്മേനിറനിയുലട  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭനിചകശഷലാം  അതനിലല
ശനിപഭാര്ശകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില് ഇ.എസച്ച്.ലഎ.  ആശുപത്രനികേളുലട അടനിസഭാന
സഇൗകേരവ വനികേസനത്തനിനുള്ള തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പകത്തഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള
കജെഭാലനിലചേയ്യുന്ന തഭാലഴപറയുന്ന വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപടുന്ന ലതഭാഴനില് സഭാപനങ്ങളനിലല
എലഭാ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം ഇ.എസച്ച്.ലഎ.  പരനിരക്ഷ ലഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  പരനിരക്ഷ
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട പ്രതനിമഭാസ കവതന പരനിധനി  1-1-2017  മുതല്
21000 രൂപയഭാണച്ച്.
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1. വവവസഭായശഭാലകേള, വവഭാപഭാര സഭാപനങ്ങള

2. കഹഭാടല്/ലറകസഭാറനറച്ച്

3. സനിനനിമ തനികയററുകേള

4. കറഭാഡച്ച് ഗതഭാഗത സഭാപനങ്ങള

5. പത്ര മഭാധവമ സഭാപനങ്ങള

6. സസകേഭാരവ വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങള

7.  സസകേഭാരവ ആശുപത്രനികേള, ലകബഭാറടറനികേള

8. കേണ്സ്ട്രേക്ഷന കമഖേലയനിലല നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴനിലഭാളനികേള

കൂടഭാലത  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പകത്തഭാ
അതനിലധനികേകമഭാ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുള്ള  സഭാപനങ്ങളനിലല  എലഭാ  കകേഭാണ്ട്രേഭാക്ടച്ച്/
കേഭാഷസല് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം ഇ.എസച്ച്.ലഎ. പരനിരക്ഷ ലഭവമഭാണച്ച്.

 തുണനി വവവസഭായ കമഖേലയനിലളള സ്ത്രതീ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് അടനിസഭാന
സഇൗകേരവങ്ങള

157 (4168)   ശതീമതനി ഇ  .   എസച്ച്  .   ബനിജെനികമഭാള  : 
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി   : 
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജെന   : 
ശതീ  .    മുഹമ്മേദച്ച്  മുഹസനിന പനി  .  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് തുണനി വവവസഭായ കമഖേലയനിലള്ള സ്ത്രതീ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്
അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങള  ലഭവമഭാക്കഭാത്തതുലാം  ഇരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അനുമതനി
ഇലഭാത്തതുലാം  മതനിയഭായ  വനിശമലാം  അനുവദനിക്കഭാത്തതുലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ലതഭാഴനില്
വകുപനിലന്റെ എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച് വനിഭഭാഗലാം പരനികശഭാധനകേള നടത്തഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പരനികശഭാധനയനില്  കേലണത്തനിയ  നനിയമ
ലലാംഘനങ്ങളലക്കതനിലര എന്തച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച് സസതീകേരനിചലതന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  തുടര്  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനി  ഇരനിക്കഭാനുള്ള
സഇൗകേരവവലാം  മറച്ച്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങളുലാം  ലഭവമഭാക്കുനലവന്നച്ച്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച് ആവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?



240 കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 16,2017

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  നനിയമലലാംഘനങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാത്ത  സഭാപന  ഉടമകേളലക്കതനിലര

കേഭാരണലാം  കേഭാണനിക്കല്  കനഭാടതീസച്ച്,  ലകയനിലാം  ലപറതീഷന,  കപ്രഭാസനികേറ്റ്യൂഷന  എന്നതീ

നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിച വരുന.

(സനി) ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച വരുന.

ഖേഭാദനി ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡച്ച്

158  (T*4169)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
കസഭാര്ട്സലാം  വവവസഭായവലാം  യുവജെനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഖേഭാദനി ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനികലക്കച്ച് സര്ക്കഭാര് നലഭാനുളള
കുടനിശ്ശേനികേത്തുകേ എത്രയഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേ നലഭാത്തതനിനഭാല് ലപനഷന ഉളലപലടയുളള
ആനുകൂലവങ്ങള നല്കുന്നതനിനച്ച് പ്രയഭാസലാം കനരനിടുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  ഈ  കുടനിശ്ശേനികേ  എന്നച്ച്  നലഭാന  സഭാധനിക്കുലമന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേരള  ഖേഭാദനി  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനികലയച്ച്  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വലര  നല്കേഭാനുള്ള  സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതലാം
8,39,57,072 രൂപയഭാണച്ച്  (രൂപ  എടച്ച്  കകേഭാടനി  മുപലത്തഭാനപതച്ച്  ലക്ഷത്തനി
അനപകത്തഴഭായനിരത്തനി എഴുപത്തനി രണച്ച് മഭാത്രലാം)

(ബനി) ഉണച്ച്.

(സനി)  നടപച്ച് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 6-9-2016-ലല സ.ഉ (സഭാധഭാ) 880/2016/
വവവ നമ്പര് ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം കകേരള ഖേഭാദനി ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനിനച്ച്
29,12,000  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.   ബഭാക്കനി  തുകേ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ
സനിതനിക്കനുസരനിചച്ച് അനുവദനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

* T  മഭാറനി വച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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  കജെഭാബ്ലഫയറുകേള മുകഖേന ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള
159 (4170) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന   : 

ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജെഭാസഫച്ച്   : 
ശതീ  .      അനവര് സഭാദത്തച്ച്   : 
ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതഭാഴനില്  വകുപച്ച്  കജെഭാബച്ച്  ലഫയറുകേള  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സസകേഭാരവ  ലതഭാഴനില്  കമഖേലയനിലല  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള
ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന എലന്തലഭാലാം കേഭാരവങ്ങളഭാണച്ച് ഈ ലഫയറുകേളനില് ഉള്ളലതന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സർക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  എത്ര  കജെഭാബച്ച്  ലഫയറുകേള
സലാംഘടനിപനിചലവനലാം  എത്ര  കപര്ക്കച്ച്  ഇതുവഴനി  ലതഭാഴനില്  ലഭനിചലവനലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ലതഭാഴനില് വകുപനിനച്ച് കേതീഴനിലളള നഭാഷണല് എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് സര്വതീസച്ച്
വകുപച്ച്  നടപഭാക്കനി  വരുന്ന  ലവഭാകക്കഷണല്  ലലഗഡനസച്ച്  ശഭാക്തതീകേരണലാം
പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാന വവഭാപകേമഭായനി  2015  വര്ഷലാം മുതല്  'നനിയുക്തനി'
എന്ന  കപരനില്  ലമഗഭാ  കജെഭാബ്ലഫയറുകേള  സലാംഘടനിപനിചവരുനണച്ച്.   കൂടഭാലത
എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേലള  ലതഭാഴനില്  ലലനപുണവ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്ന
എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെര്  പദതനി  പ്രകേഭാരവലാം  വലതുലാം  ലചേറുതുമഭായ  ലതഭാഴനില്
കമളകേള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  അഭവസ്തവനിദവരഭായ  യുവജെനങ്ങളക്കച്ച്  സസകേഭാരവകമഖേലയനിലല  ലതഭാഴനില
വസരങ്ങള  ലഭവമഭാക്കുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശവകത്തഭാടുകൂടനി  സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന  'നനിയുക്തനി'
കജെഭാബച്ച്  ലഫയറനില്  പലങടുക്കുന്നതനിനച്ച്  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കുലാം  ഉകദവഭാഗ
ദഭായകേര്ക്കുലാം  ഓണ്ലലലന  രജെനികസ്ട്രേഷന   സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
കജെഭാബ്ലഫയര് സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന അവസരത്തനില് സമയബന്ധനിതമഭായനി ഇതനിനഭായനി
ലവബ്ലലസറച്ച്  തുറന  നല്കുന.   ഇടനനിലക്കഭാരനിലഭാലത  വകുപച്ച്  കനരനിടച്ച്
സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന  ഇഇൗ  ലതഭാഴനില്  കമളകേളനില്  പലങടുക്കുന്നതനിനച്ച്  യഭാലതഭാരു
വനിധത്തനിലളള  ഫതീസലാം  ഇഇൗടഭാക്കുന്നനില.   തനികേചലാം  സഇൗജെനവമഭായഭാണച്ച്  ഇത്തരലാം
ലതഭാഴനില് കമളകേള നടത്തനി വരുന്നതച്ച്.  നനിയുക്തനി കപഭാലളള കജെഭാബ്ലഫയറുകേള വഴനി
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ഉകദവഭാഗദഭായകേലരയുലാം ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേലളയുലാം ഒകര പഭാറച്ച്കഫഭാമനില് ലകേഭാണവരുന്നതച്ച്
വഴനി  ഉകദവഭാഗദഭായകേര്ക്കച്ച്  അവരുലട  ഒഴനിവകേളക്കച്ച്  അനുകയഭാജെവരഭായ
ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേലള  കനരനിടച്ച്  ലസലക്ടച്ച്  ലചേയഭാവന്നതുലാം  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച്
അവരുലട  കയഭാഗവതയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ഒന്നനിലധനികേലാം  ഉകദവഭാഗദഭായകേരുലട
വനിവനിധ  ഒഴനിവകേളനികലക്കച്ച്  നടത്തലപടുന്ന ഇന്റെര്വറ്റ്യൂവനില്  പലങടുത്തച്ച്  അര്ഹമഭായ
ലതഭാഴനില് കനടഭാനുളള അവസരലാം ലഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

(സനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  നഭാഷണല്
എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  സര്വതീസച്ച്  വകുപച്ച്  മുകഖേന  3  ലമഗഭാ  കജെഭാബച്ച്  ലഫയറുലാം
എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേള  മുകഖേന  214  കജെഭാബച്ച്  ലലഡവകേളുലാം
സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്  3338  കപര്ക്കച്ച് കപലസനലാം  12215  കപര്ക്കച്ച് കജെഭാബച്ച്
ഓഫറുകേളുലാം ലഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്. 

ശരണവ സസയലാംലതഭാഴനില് പദതനി
160 (4171)  ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജെയരഭാജെന  :
 ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖേഭാദര്  :

ശതീമതനി വതീണഭാ കജെഭാര്ജ്ജച്ച്  :
ശതീ  .    എസച്ച്  .    രഭാകജെന്ദ്രന    :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  അശരണരുലാം  ആലലാംബഹതീനരുമഭായ  വനനിതകേളുലട
ഉന്നമനലാം ലക്ഷവമഭാക്കനി ശരണവ സസയലാം ലതഭാഴനില് പദതനി നടപഭാക്കനി വരുനകണഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  വനിഭഭാഗത്തനിലളള  സ്ത്രതീകേലളയഭാണച്ച്  ഇഇൗ  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന  കശഷലാം  ഇഇൗ  പദതനിക്കഭായനി
എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴനിലചനലാം എത്ര ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച് തുകേ വനിതരണലാം
ലചേയ്ലതനമുളള കേണക്കച്ച് ലഭവമഭാകണഭാ; ആലണങനിൽ അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  വനനിതകേലളയുലാം  കൂടനി  ഇഇൗ  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞനില്  കപരച്ച്  രജെനിസര്  ലചേയ്തനിട്ടുളളതുലാം
വഭാര്ഷനികേ  കുടുലാംബവരുമഭാനലാം  രണച്ച്  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  കേവനിയഭാത്തവരുലാം  പ്രഭായലാം
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18-നുലാം  55-നുലാം  മകദവയുളള  (അവനിവഭാഹനിതകേള  ഒഴനിലകേ)  വനിധവകേള,
നനിയമഭാനുസൃതലാം  വനിവഭാഹകമഭാചേനലാം  കനടനിയവര്,  30  വയസച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ
അവനിവഭാഹനിതകേള, ഭര്ത്തഭാവച്ച് ഉകപക്ഷനിക്കുകേകയഭാ/ഭര്ത്തഭാവനിലന കേഭാണഭാതഭാകുകേകയഭാ
ലചേയ്തവര്,  പടനികേ വര്ഗത്തനിലല അവനിവഭാഹനിതരഭായ അമ്മേമഭാര്,  അലാംഗപരനിമനിതരഭായ
വനനിതകേള,  നനിതവകരഭാഗനിയുലാം  ശയഭാവലലാംബരുമഭായ  ഭര്ത്തഭാക്കന്മേഭാരുളളവര്  എന്നതീ
വനിഭഭാഗത്തനിലളള വനനിതകേലളയഭാണച്ച് ഇഇൗ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.

(സനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  3180
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി  ആലകേ  16  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇഇൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
ലചേലവഴനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) ഉണച്ച്.  28-1-2016-ലല ജെനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 18/2016/ലതഭാഴനില് ഉത്തരവച്ച്
പ്രകേഭാരലാം  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  വനനിതകേലള  കൂടനി  ശരണവ  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

 സമഗ ആകരഭാഗവ ഇനഷസറനസച്ച് പദതനി

161  (4172)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമഗ ആകരഭാഗവ ഇനഷസറനസച്ച് പദതനി  (RSBY)  പ്രകേഭാരലാം പ്രതീമനിയലാം
ഇനത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതമഭായനി  എന്തു  തുകേ  ഇകതവലര  അടച  എന്നതനിലന്റെ
വര്ഷലാം തനിരനിചളള കേണക്കച്ച് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കേഭാലയളവനില് എത്ര കപര്ക്കു ഇതനിലന്റെ പ്രകയഭാജെനലാം ലഭനിച;
ലകയനിലാം ഇനത്തനില് എന്തു തുകേയഭാണച്ച് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച് പ്രതനിവര്ഷലാം ലഭനിചതച്ച്;

(സനി)  ഈ  പദതനി  നനിര്ബന്ധനിതമഭാകണഭാ;  എങനില്  അങ്ങലന
നനിര്ബന്ധനിതമഭാക്കഭാനുളള കേഭാരണലമന്തഭാണച്ച്എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വര്ഷലാം തനിരനിചളള കേണക്കച്ച് അനുബന്ധമഭായനി*  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി)  പ്രസ്തുത കേഭാലയളവനില്  40.55  ലക്ഷലാം ലകയനിമുകേള ലഭനിച.   ലകയനിലാം
ഇനത്തനില്  1398.6  കകേഭാടനിയുലട  ആനുകൂലവലാം  നഭാളനിതുവലര  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി) ഇഇൗ പദതനി നര്ബന്ധനിതമല.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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 കതഭാടലാം കമഖേലയനിലല പ്രതനിദനിന കവതനലാം 

162  (4173)   ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത കതഭാടലാം കമഖേലയനില് പണനിലയടുക്കുന്നവരുലട പ്രതനിദനിന
കവതനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ലതഭാഴനില്  കമഖേലയനില്  നനിന്നച്ച്  കേരഭാര്വല്ക്കരണലാം
ഒഴനിവഭാക്കനി, നവഭായകവതനലാം ലഭവമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കതഭാടലാം  കമഖേലയനില്  പണനിലയടുക്കുന്ന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട മനിനനിമലാം കവതനലാം ക്രമലപടുത്തനി 17-5-2016-ലല സ.ഉ. (അചടനി)
നമ്പര് 76/2016/ ലതഭാഴനില് പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.

കതഭാടലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  2017  ജെനുവരനി മഭാസലത്ത മനിനനിമലാം  കൂലനി  തഭാലഴ
പറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്:

അടനിസഭാന ശമ്പളലാം ക്ഷഭാമ ബത്ത ആലകേ

കതയനില 256.21 56.50 312.71

കേഭാപനി 256.21 56.50 312.71

ഏലലാം 285.21 56.50 341.71

റബര് 336.21 56.50 392.71

മനിനനിമലാം  കൂലനി  നനിരക്കുകേള  2015  ജൂലലല  മഭാസലാം  1-ാം  തതീയതനി  മുതല്
പ്രഭാബലവത്തനിലണച്ച്.

(ബനി) 4-9-2015-ലല സ.ഉ (എലാം.എസച്ച്.) നമ്പര് 123/2015/ ലതഭാഴനില് പ്രകേഭാരലാം
കകേരള  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  നവഭായകവതനലാം  നല്കേഭാന
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.

തയല് ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡച്ച്

163  (4174)   ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തയല്  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  ഇകപഭാള  എത്രകപര്
രജെനിസര് ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്; ജെനില തനിരനിചളള കേണക്കച്ച് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  കബഭാര്ഡച്ച്  വഴനി  രജെനിസര്  ലചേയ്തവര്ക്കച്ച്  നല്കുന്ന  ആനുകൂലവങ്ങള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ആനുകൂലവലാം  അവസഭാനമഭായനി  വര്ദനിപനിച
ലതന്നഭാലണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കബഭാര്ഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലത്തപറനി പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
അതനികന്മേല് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തലഭാലമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ)   കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലത്തപറനി  സമഗമഭായ  അകനസഷണലാം
നടത്തുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 775628  കപര് രജെനിസര് ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ജെനില തനിരനിചളള കേണക്കച്ച് ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

1. തനിരുവനന്തപുരലാം         -   1,10,728

2.  ലകേഭാലലാം                   -  1,20,256

3.  പത്തനലാംതനിട            -  30,636

4.  ആലപ്പുഴ                 -  58,911

5.   കകേഭാടയലാം               -  44,384

6.  ഇടുക്കനി                 -  25,518

7.  എറണഭാകുളലാം      -  61,464

8. തൃശ്ശൂര്               -  76,000

9.  പഭാലക്കഭാടച്ച്        - 33,915

10.  മലപ്പുറലാം             -  27,517

11. കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്    -   88,700

12.  വയനഭാടച്ച്       -   13,547

13.  കേണ്ണൂര്           -   65,167

14.  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്   -    18,885

ആലകേ        -   7,75,628
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(ബനി)  കബഭാര്ഡുവഴനി  രജെനിസര്  ലചേയ്തവര്ക്കച്ച്  നല്കുന്ന  ആനുകൂലവങ്ങളുലട
വനിശദവനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. റനിടയര്ലമന്റെച്ച് ലപനഷന       - 1000 രൂപ

2. ഫഭാമനിലനി ലപനഷന          - 1000 രൂപ

3. ഡനിലസബനിലനിറനി ലപനഷന   -1000 രൂപ

4. ലമമ്പര് ഡനിലസബനിലനിറനി ലപനഷന -1000 രൂപ

5. പ്രസവഭാനുകൂലവലാം      -15000  രൂപ  (അസലാംഘടനിത കമഖേലയനിലല  സ്ത്രതീ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുളള  പ്രസവഭാനുകൂലവ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനളള
13000 രൂപയുലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഫണനില് നനിനളള 2000 രൂപയുലാം കചേര്ത്തച്ച് ആലകേ
15000 രൂപ പ്രസവഭാനുകൂലവമഭായനി നല്കുന.)

6. കേവഭാഷച്ച് അവഭാര്ഡച്ച് 10-ാം കഭാസച്ച് -1000 രൂപ

7. കസഭാളര്ഷനിപച്ച്

  പസച്ച് 1, പസച്ച് 2        - 1000 രൂപ

  ബനി. എ .               -  1000 രൂപ

 ബനികകേഭാലാം              - 1000 രൂപ

 ബനി.എസച്ച്.സനി.       - 1000 രൂപ

 എലാം.എ               - 2000 രൂപ

 എലാം.എസച്ച്.സനി .     - 2000 രൂപ

 എലാം.കകേഭാലാം            - 2000 രൂപ

എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്,

എലാം.ബനി.ബനി.എസച്ച്,

ബനി ഡനി എസച്ച്,

ബനി എ എലാം എസച്ച്  5000 രൂപ

തുടങ്ങനിയ ലതഭാഴനിലധനിഷനിത 

കകേഭാഴ്സുകേളക്കച്ച്
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കപഭാളനിലടകനികേച്ച് 

ഡനി എചച്ച് എലാം എസച്ച്

എല് എല് ബനി

എലാം ബനി എ 4000 രൂപ
ബനി എസച്ച് സനി

എലാം സനി എ തുടങ്ങനിയ 

കകേഭാഴ്സുകേളക്കച്ച്

ബനി എഡച്ച്                        - 700 രൂപ

ലഎ റനി ലഎ, ലഎ റനി സനി

ജെനറല് നഴനിലാംഗച്ച് കകേഭാഴ്സുകേളക്കച്ച് - 600 രൂപ

8.  മരണഭാനന്തര ധനസഹഭായലാം     - 25000 രൂപ

9.  ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം        - 1000-5000 രൂപ വലര

10. വനിവഭാഹഭാനുകൂലവലാം

പുരുഷന   -  1000 രൂപ

സ്ത്രതീ           -  2000 രൂപ

11.  റനിടയര്ലമന്റെച്ച്  ആനുകൂലവലാം  -  കക്ഷമനനിധനിയനില് അടച തുകേയുലാം വര്ഷവലാം

കേണക്കഭാക്കനി നല്കുന.

(സനി)   2-3-2016  തതീയതനിയനിലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  370/16/ലതഭാഴനില്

ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  മരണഭാനന്തര  ധനസഹഭായലാം  25000  രൂപയഭായനി

വര്ദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  6-8-2016  തതീയതനിയനിലല  സ.ഉ. (ലലകേ)  നമ്പര്

129/2016/ലതഭാഴനില് നമ്പര് ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  കക്ഷമനനിധനി  ലപനഷനുകേള  1000

രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.   20-9-2008  തതീയതനിയനിലല  ജെനി.ഒ.(ആര്.റനി.)

2490/2008/ലതഭാഴനില് നമ്പര് ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം കസഭാളര്ഷനിപ്പുലാം കേവഭാഷച്ച് അവഭാര്ഡുലാം

വര്ദനിപനിച.   27-3-2012  തതീയതനിയനിലല  ജെനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്  52/2012/

ലതഭാഴനില്  നമ്പര്  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  അധനികേ  പ്രസവ  ധനസഹഭായലാം
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13000 രൂപയഭായനി നല്കേനി വരുന.  30-9-2008 തതീയതനിയനിലല ജെനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്.)

നമ്പര്  136/2008/ലതഭാഴനില്  നമ്പര്  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം

സ്ത്രതീകേളക്കച്ച്  2000  രൂപയുലാം  പുരുഷനച്ച്  1000  രൂപയുലാം  പ്രസവഭാനുകൂലവലാം  2000

രൂപയുമഭായനി  വര്ദനിപനിച.   2-12-2005   തതീയതനിയനിലല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്

100/2005/ലതഭാഴനില് നമ്പര് ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം ചേനികേനിത്സഭാധനസഹഭായലാം പരമഭാവധനി

5000 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിച.

(ഡനി&ഇ) കബഭാര്ഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലത്തപറനി ലഭനിചനിട്ടുളള പരഭാതനികേളനിനകമല്

പരനികശഭാധന നടത്തനി വരുന.

 അസലാംഘടനിത കമഖേലയനില് കൂടുതല് കക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

164 (4175) ശതീ  .   കതഭാമസച്ച് ചേഭാണനി: തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച് ലതഭാഴനിലലാം

എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അസലാംഘടനിത കമഖേലയനില് കൂടുതല് കക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതനിനച്ച്
ഈ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച വരുന്ന നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

അസലാംഘടനിത  കമഖേലയനില്  കജെഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
കക്ഷമത്തനിനുലാം  സഭാമൂഹവ  സരക്ഷനിതതസലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  കവണനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളള  2015-ലല കകേരള അസലാംഘടനിത ലതഭാഴനിലഭാളനി സഭാമൂഹവ സരക്ഷഭാ
പദതനി  പൂര്ണ്ണ  കതഭാതനില്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാകുന്നകതഭാലട  അസലാംഘടനിത
കമഖേലയനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് മുമ്പച്ച് നനിലവനിലണഭായനിരുന്ന കക്ഷമപദതനികേളനില്
നനിനലാം  ലഭനിചനിരുന്ന  ആനുകൂലവങ്ങകളക്കഭാള  ലമചലപട  ആനുകൂലവങ്ങള
ലഭനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.   കൂടഭാലത  അസലാംഘടനിത  കമഖേലയനിലല  വനിരമനിച
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  നല്കേനിവന്നനിരുന്ന  കക്ഷമലപനഷന  600  രൂപയനില്  നനിനലാം
1000 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് ലമചലപട തഭാമസസഇൗകേരവലാം ഒരുക്കല് 

165  (4176)   ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് അവര് കൂടുതലളള പ്രകദശങ്ങളനില്
ലമചലപട തഭാമസസഇൗകേരവലാം ഒരുക്കുന്ന വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  അവര്ക്കഭായനി  എവനിലടലയങനിലലാം  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി
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നടനവരുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  അവരുലട  വനിവരകശഖേരണവലാം  ആകരഭാഗവസലാംരക്ഷണവലാം  മുനനനിര്ത്തനി
എലന്തങനിലലാം  പുതനിയ  പദതനികേളക്കച്ച്  രൂപലാം  നല്കുന്നതച്ച്  പരനിഗണനയനിലകണഭാ;
എങനില് ഇതച്ച് സലാംബന്ധമഭായ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഉണച്ച്.   ലതഭാഴനില് വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലളള  ഭവനലാം ഫഇൗകണഷന
കകേരള നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന ഭവന പദതനികേളനില് ഒന്നഭാണച്ച്  'അപ്ന  ഘര്'  പദതനി.
ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുകവണനി  കഹഭാസല്  രതീതനിയനിലളള  പഭാര്പനിട
സമുചയമഭാണച്ച് ഇഇൗ പദതനി വഴനി നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്. പഭാലക്കഭാടച്ച് ജെനിലയനിലല കേനിനഫ
പഭാര്ക്കനിലഭാണച്ച്  ഇതനിലന്റെ  ആദവ  സതീമഭായ  കഹഭാസലനിലന്റെ  പണനി  നടനവരുന്നതച്ച്.
പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജെനിലയനിലലാം  പരനിസരത്തുലാം  കജെഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  ഇതര  സലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  ഡതീസന്റെച്ച്  കഹഭാസല്  അകക്കഭാമകഡഷന  ആണനിതച്ച്.   ഇഇൗ
സതീമനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  തൃശ്ശൂര്  ലഹഡച്ച്  ഓഫതീസനിലളള  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേഭാരമുളള
കകേഭാസച്ച്  കഫഭാര്ഡച്ച്  എന്ന സഭാപനമഭാണച്ച്  നടത്തനി  വരുന്നതച്ച്.   ഇതര  സലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  തഭാമസനിപനിക്കഭാന  കേഴനിയുന്ന  'അപ്ന  ഘര്'  പദതനി  പഭാലക്കഭാടച്ച്
സതീമനില്  ലമഭാത്തലാം 64 റൂമുകേളനില് ആണച്ച് തഭാമസ സഇൗകേരവലാം ഒരുക്കുന്നതച്ച്.  കൂടഭാലത
ലകേടനിടത്തനില് 4  നനിലയനിലമഭായനി ലമഭാത്തലാം 32  അടുക്കള, 96  കടഭായ് ലലറച്ച്, 8  ഉഇൗണച്ച്
മുറനി എന്നനിവയുലാം പ്രകതവകേലാം യൂറനിനല്സലാം വനിശഭാലമഭായനി കുളനിക്കഭാനുളള സഇൗകേരവവലാം
ബഭാത്തച്ച് ഷവറുലാം,  വസ്ത്രലാം അലക്കുന്നതനിനുലാം ഉണക്കുന്നതനിനുമുളള സഇൗകേരവവലാം ഉണച്ച്.
വനിശമനിക്കഭാനഭായനി  ഇരനിക്കഭാനുളള  ഇരനിപനിടവലാം  ഓകരഭാ  കഫഭാറനിലലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
ലകേടനിടവലാം  പരനിസരവലാം വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  പ്രകതവകേ
ഏജെനസനിലയ  ചുമതലലപടുത്തുന്നതഭാണച്ച്.   ഇതര  സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്
കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  വഭാടകേയച്ച്  (മഭാസലാം/ആഴ്ച)  നല്കുന്ന  ഡനിസന്റെച്ച്  കഹഭാസല്
അകക്കഭാമകഡഷന  ആണച്ച്  തയഭാറഭാക്കുന്നതച്ച്.  കൂടഭാലത  തനിരുവനന്തപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജെനിലകേളനിലലാം  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്
'അപ്ന ഘര്' പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിച വരുന.

(സനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം  ആകരഭാഗവ
പരനിരക്ഷയുലാം  ലക്ഷവമനിടച്ച്  ആവഭാസച്ച്  എന്ന കപരനില് ഒരു ആകരഭാഗവ  ഇനഷസറനസച്ച്
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനിക്രമങ്ങള പുകരഭാഗമനിചവരുന.

പദതനിയനില്  അലാംഗമഭാകുന്ന  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്
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ഓകരഭാര്ത്തര്ക്കുലാം  15,000  രൂപയുലട  സഇൗജെനവ  ചേനികേനിത്സ  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ
സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് നനിനലാം എലാംപഭാനല് ലചേയ്ത സസകേഭാരവ ആശുപത്രനികേളനില്
നനിനലാം  ലഭവമഭാക്കുവഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.   ലതഭാഴനിലനില്  ഏര്ലപടനിരനിലക്ക
അപടകേമരണലാം  സലാംഭവനിക്കുന്നവരുലട  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കച്ച്  2  ലക്ഷലാം  രൂപ
ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനുലാം ഇഇൗ പദതനിയനില് വവവസ ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.

ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിന്നച്ച്  കകേരളത്തനിലലത്തനി  വനിവനിധ  കമഖേലകേളനില്
കജെഭാലനി ലചേയ്യുന്ന 18 വയസനിനുലാം 60 വയസനിനുലാം ഇടയനിലളള ലതഭാഴനിലഭാളനികേലളയഭാണച്ച്
ഇഇൗ പദതനിയുലട പരനിധനിയനില് ലകേഭാണവരഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. 

കറഭാഡരനികേനില് 'കഹഭാടല്' എന്ന കബഭാര്ഡച്ച് പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്ന ജെതീവനക്കഭാര്

166  (4177)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അസലാംഘടനിത കമഖേലയനില് കജെഭാലനിലചേയ്യുന്ന ജെതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് കവതനവലാം
ലതഭാഴനില്  സരക്ഷയുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച്  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(ബനി) കറഭാഡരനികേനില് "കഹഭാടല്"എന്ന കബഭാര്ഡച്ച് ഉയര്ത്തനിപനിടനിചച്ച് നനില്ക്കുന്ന
ജെതീവനക്കഭാരലന്റെ  കവതനലാം  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലതഭാഴനില്  സമയലാം
നനിജെലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  എലന്തങനിലലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനിൽ
ആയതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇരനിക്കുവഭാന  കേകസരകപഭാലലാം  നല്കേഭാലത  പകേലന്തനികയഭാളലാം
കജെഭാലനിലചേയ്യുന്ന  ഈ  ജെതീവനക്കഭാര്  അനുഭവനിക്കുന്ന  യഭാതനകേള  ഒഴനിവഭാക്കുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കവതനവലാം  കവതനവവവസകേളുലാം  ലതഭാഴനിലറപ്പുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച് ലതഭാഴനില് വകുപനിലല എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച് വനിഭഭാഗലാം ഉകദവഭാഗസര്,
സസകേഭാരവ  സഭാപനങ്ങളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  വനിവനിധ  ലതഭാഴനില്
നനിയമപ്രകേഭാരമുളള  ആനുകൂലവങ്ങള  ജെതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  ലഭനിക്കുനലണന്നച്ച്
ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുമുണച്ച്.  കൂടഭാലത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  ലതഭാഴനില്  പരനിരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ജെതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്   വനിശമത്തനിനുലാം,  വനിശമ
കവളകേളനില്  ഇരനിക്കഭാനുമുളള  സഇൗകേരവലാം  കൂടനി  ലതഭാഴനിലടമ  സഭാപനത്തനില്
നല്കേണലമന്ന  വവവസയുലാം,  ലക്രഷച്ച്,  കടഭായച്ച് ലലറച്ച്  സഇൗകേരവലാം
സജ്ജതീകേരനിക്കണലമന്ന വവവസയുലാം ഉളലപടുത്തനി 1961-ലല കകേരള കഷഭാപച്ച്  ആന്റെച്ച്
ലകേഭാകമഴവല്  എസഭാബനിലഷ്മെന്റെച്ച്  (ചേടങ്ങളനില്)  കഭദഗതനി  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.
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സലാംസഭാനത്തച്ച് വനിവനിധ സസകേഭാരവ കമഖേലകേളനില് കജെഭാലനി ലചേയ്യുന്ന ജെതീവനക്കഭാരുലട
കവതനലാം  ബഭാങച്ച്  വഴനി  നല്കുന്നതനിനഭായുളള  കവതന  സരക്ഷഭാ  പദതനിയുലാം  വകുപച്ച്
(ഇ-കപയ്ലമന്റെച്ച്)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ലതഭാഴനില്  തര്ക്കങ്ങള  ഉണഭാകുകമ്പഭാള
ബന്ധലപട കേണ്സതീലനികയഷന/അജൂഡനികക്കഷന സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
സമയബന്ധനിതമഭായനി  തതീര്പച്ച്  കേല്പനിചച്ച്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  പരഭാതനികേളക്കച്ച്
നനിവൃത്തനി  കേഭാണഭാറുണച്ച്.  75  ലതഭാഴനില്  കമഖേലകേളനില്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാലത  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖേല  ഉളലപലടയുളള  സസകേഭാരവ
കമഖേലയനില്  ലതഭാഴനില്  ലചേയ്യുന്ന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  വനിവനിധ  നനിയമപ്രകേഭാരമുളള
കസവനകവതന  വവവസകേള  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സഭാപന
പരനികശഭാധനകേള,  സസഭാഡച്ച്  ഇനലസക്ഷന,  ലസഷവല്  ലലഡവച്ച്  എന്നനിവ
നടത്തുനണച്ച്. നഭാളനിതുവലര 44873 സഭാപന പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയുലാം 5936
കപ്രഭാസനികേറ്റ്യൂഷന,  741  ലകയനിലാം  ലപറതീഷന  എന്നനിവ  നല്കേനി  തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.   ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  ലതഭാഴനിലനിടങ്ങളനില്
ഇരനിപനിടങ്ങള  നല്കുന്നതനിനച്ച്  വവവസ  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  കഷഭാപച്ച്സച്ച്  &
ലകേഭാകമഴവല്  എസഭാബനിലഷ്മെന്റെച്ച്  നനിയമത്തനില്   കഭദഗതനി  വരുത്തുന്നതച്ച്  സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  

(ബനി  &  സനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം ഏലതങനിലലാം കഹഭാടലനിനുകവണനി കജെഭാലനി ലചേയ്യുന്ന
ജെതീവനക്കഭാരലന  പ്രസ്തുത  സഭാപന  പരനികശഭാധനയുലട  സമയത്തച്ച്
ശദയനില്ലപടുന്നപക്ഷലാം  ടനി  ജെതീവനക്കഭാരലനയുലാം  ആ  സഭാപനത്തനിലല
ലതഭാഴനിലഭാളനിയഭായനിടഭാണച്ച്   കേണക്കഭാക്കുന്നതച്ച്.  ടനി   ജെതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് മനിനനിമലാം  കവതന
നനിയമപ്രകേഭാരമുളള ആനുകൂലവങ്ങളുലാം കകേരള കഷഭാപച്ച് & ലകേഭാകമഴവല് എസഭാബനിലഷ്മെന്റെച്ച്
നനിയമപ്രകേഭാരമുളള  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  ലഭവമഭാകുനകണഭാലയന്നച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതഭാണച്ച്.  

പത്തനലാംതനിട ജെനിലയനില് 'ഒലഡലപക്കച്ച്' കകേന്ദ്രലാം 

167 (4178)  ശതീമതനി വതീണഭാ കജെഭാര്ജ്ജച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പത്തനലാംതനിട  ജെനിലയനില്  ഒലഡലപകേച്ച്  കകേന്ദ്രലാം  സഭാപനിക്കുവഭാന
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് ഒലഡലപകേച്ച് കകേന്ദ്രലാം വഴനി പ്രസ്തുത ജെനിലയനില് നനിനലാം എത്ര
കപര് വനികദശത്തച്ച് കജെഭാലനിയനില് പ്രകവശനിചനിട്ടുണച്ച്;

(സനി)  ഒലഡലപകേച്ച്  കകേന്ദ്രലാം  വഴനിയുളള  നനിയമനലാം  കൂടുതല്  ജെനകേതീയമഭാക്കനി,
ജെനശദയഭാകേര്ഷനിചച്ച്  നനിയമനലാം  കൂടുതല്  സതഭാരവമഭാക്കുവഭാന  നടപടനികേള
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സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

(ഡനി)  ഒലഡലപകേച്ച്  സബച്ച്  ലസന്റെര്  പത്തനലാംതനിടയനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്
സര്ക്കഭാരനിനച്ച് കൂടുതല് സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധവത ഉണഭാകുകമഭാ; ഉലണങനില് എത്രലയന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

ഉത്തരലാം

(എ)  പത്തനലാംതനിട  ജെനിലയനില്  ഒലഡലപകേച്ച്  കകേന്ദ്രലാം  സഭാപനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം
ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  വനികദശ  ലതഭാഴനില്  ലഭനിചവരുലട  ജെനില  തനിരനിചളള  വനിവരലാം
ഒലഡലപക്കനില് കശഖേരനിചനിടനില.

(സനി)  ഒലഡലപകേച്ച്-ലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  സതഭാരവവലാം  ജെനകേതീയവമഭാണച്ച്.
www.odepc.kerala.gov.in  എന്ന  ലവബ്ലലസറനില്  എലഭാ  ഒഴനിവകേളുലാം
കനഭാടനിഫനികക്കഷനഭായനി  നല്കേഭാറുണച്ച്.  അതനില്  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേള  തുടകരണ
നടപടനിക്രമവലാം  വനിശദതീകേരനിക്കഭാറുണച്ച്.  ഒലഡലപകേച്ച്  വഴനി  വനികദശത്തച്ച്  കജെഭാലനി
ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള  രജെനികസ്ട്രേഷന  ഓണ്ലലലന  വഴനിയഭാണച്ച്   ലചേയ്യുന്നതച്ച്.
ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കുളള  വനിനനിമയങ്ങള  നടത്തുന്നതച്ച്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  ഇ-ലമയനില്
വഴനിയുലാം കഫഭാണ് മുഖേഭാന്തരവമഭാണച്ച്.  ഒഴനിവകേള മനസനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ലവബ്ലലസറച്ച്
സന്ദര്ശനിചഭാല് മതനിയഭാകുലാം.

(ഡനി) ഉണഭാകുലാം.  സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധവത കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

അനവസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട മക്കളുലട ആകരഭാഗവ-വനിദവഭാഭവഭാസ
കേഭാരവങ്ങള

168 (4179)   ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  കജെഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  അനവസലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
മക്കളുലട  ആകരഭാഗവ-വനിദവഭാഭവഭാസ  കേഭാരവങ്ങളക്കച്ച്  എലന്തങനിലലാം  പ്രകതവകേ
പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപഭാക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില്,  ഭഭാവനിയനില്  ഇത്തരലാം  പരനിപഭാടനികേള  നടപഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അപകേടത്തനില്  മരണമടയുന്ന  അനവ  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
മൃതകദഹലാം നഭാടനികലയച്ച് ലകേഭാണകപഭാവഭാന എലന്തങനിലലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായങ്ങള
നല്കുനകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  കകേരളത്തനില്  കജെഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
മക്കളുലട ആകരഭാഗവ-വനിദവഭാഭവഭാസ കേഭാരവങ്ങള സലാംബന്ധനിചച്ച് ലതഭാഴനില് വകുപച്ച് മുകഖേന
പ്രകതവകേ പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില. 

(ബനി) ഇഇൗ വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  ഉണച്ച്.  2010-ലല കകേരള കുടനികയറ ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ പദതനിയനില്
അലാംഗമഭായ  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ഭഇൗതനികേ  ശരതീരലാം
നഭാടനിലലത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്  5000  രൂപ  മുതല്  15000  രൂപ   വലര  ധനസഹഭായലാം
നല്കുന.

കഷഭാപ്പുകേളനില് കജെഭാലനി ലചേയ്യുന്ന ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  

169 (4180)  ശതീ  .   കജെഭാണ് ലഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിലല കഷഭാപ്പുകേളനില് ലതഭാഴനില് ലചേയ്യുന്ന ലതഭാഴനിലഭാളനികേള എത്ര;

(ബനി) ഇതനില് എത്ര കപര് കക്ഷമനനിധനി അലാംഗങ്ങളഭാണച്ച്;

(സനി)  കഷഭാപ്പുടമകേള രജെനിസര്  ലചേയ്തച്ച്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
എണ്ണലമത്ര;

(ഡനി) ഇവരുലട കുറഞ്ഞ കൂലനി സലാംബന്ധനിചച്ച് നനിലവനില് നനിയമമുകണഭാ;

(ഇ)  ഇക്കഭാരവത്തനില് സമഗ നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണലാം ലകേഭാണവന്നച്ച് ഈ രലാംഗത്തച്ച്
കജെഭാലനി ലചേയ്യുന്നവരുലട തഭാല്പരവങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 10,83,834

(ബനി) 9,85,917 കപര് കക്ഷമനനിധനി അലാംഗങ്ങളഭാണച്ച്.

(സനി) 9,37,376

(ഡനി)  നനിയമമുണച്ച്.  21-12-2016-ലല  സ.ഉ.  (അചടനി)  നമ്പര്.  196/  2016/
ലതഭാഴനില് എസച്ച്.ആര്.ഒ നമ്പര് 785/2016 ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം കഷഭാപ്പുകേളനില് കജെഭാലനി
ലചേയ്യുന്ന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുളള മനിനനിമലാം കവതനലാം പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഇ)  ലതഭാഴനില് വകുപച്ച് ഉകദവഭാഗസര് സഭാപനങ്ങളനില് പരനികശഭാധന നടത്തനി
ഇഇൗ രലാംഗത്തച്ച് കജെഭാലനി  ലചേയ്യുന്നവരുലട തഭാല്പരവങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കഭാന നനിലവനിലളള
ലതഭാഴനില് നനിയമങ്ങളനുസരനിചളള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

അസനിസന്റെച്ച് കലബര് ഓഫതീസര് തസ്തനികേ
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170 (4181)   ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതഭാഴനില് വകുപനില് എത്ര അസനിസന്റെച്ച് കലബര് ഓഫതീസര് തസ്തനികേകേള
നനിലവനില് ഉണച്ച്;

(ബനി) ഈ തസ്തനികേകേള ഏതച്ച് വര്ഷമഭാണച്ച് നനിലവനില് വന്നതച്ച്;

(സനി)  അസനിസന്റെച്ച്  കലബര്  ഓഫതീസര്  തസ്തനികേ  വര്ദനിപനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലതഭാഴനില് വകുപനില്  102  അസനിസന്റെച്ച്  കലബര് ഓഫതീസര് കഗഡച്ച്  II
തസ്തനികേകേളുലാം,  13  അസനിസന്റെച്ച്  കലബര്  ഓഫതീസര്  കഗഡച്ച്  I  തസ്തനികേകേളുലാം,  11
പഭാകന്റെഷന ഇനലസക്ടര് തസ്തനികേകേളുലാം നനിലവനിലണച്ച്.

(ബനി) 15-3-1997-ലല സ.ഉ.(എലാം.എസച്ച്.) 28/1997/ലതഭാഴനില്, 15.11.2005-ലല
സ.ഉ.(എലാം.എസച്ച്.) 95/2005/ലതഭാഴനില് എന്നതീ ഉത്തരവകേള  പ്രകേഭാരലാം 2 അസനിസന്റെച്ച്
കലബര്  ഓഫതീസര്  കഗഡച്ച്  II  തസ്തനികേകേളുലാം  25-10-1984-ലല  സ.ഉ.(എലാം.എസച്ച്.)
57/1984/ലതഭാഴനില് ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം ഒരു അസനിസന്റെച്ച് കലബര് ഓഫതീസര് കഗഡച്ച് I
തസ്തനികേയുലാം 30-4-2012-ലല സ.ഉ. (എലാം.എസച്ച്.) 64/2012/  ലതഭാഴനില് പ്രകേഭാരലാം ഒരു
പഭാകന്റെഷന  ഇനലസക്ടര്  തസ്തനികേയുലാം  നനിലവനില്  വന.   മറച്ച്  തസ്തനികേകേള  വകുപച്ച്
നനിലവനില്  വന്ന  1946 ലലാം  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  പുനനഃസലാംഘടനിപനിച  1980  ലമഭായനി
നനിലവനില് വന.

(സനി) തതീരുമഭാനനിചനിടനില.

 ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് ശമ്പളലാം ബഭാങച്ച് വഴനിയഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള

171 (4182) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംഘടനിത /അസലാംഘടനിത കമഖേലകേളനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് ശമ്പളലാം
ബഭാങച്ച് വഴനി ആക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള ആയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാംങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  വഭാണനിജെവസഭാപനങ്ങളനില്  ലതഭാഴനില്വകുപച്ച്
ഓണ്കലന രജെനികസ്ട്രേഷന നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 255

(എ)  അസലാംഘടനിത  കമഖേലയനില്  പണനിലയടുക്കുന്ന  വനിവനിധ

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  ഉറപച്ച്  വരുത്തുന്നതനിനുലാം  സലാംസഭാനലത്ത

വനിവനിധ  സസകേഭാരവ  കമഖേലകേളനില്  കജെഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  കവതനലാം

ബഭാങച്ച്  വഴനി  നല്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഇഇൗ  പദതനി

നടപനിലഭാക്കുന്നതുവഴനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  ബഭാങച്ച്  മുകഖേന  കവതനലാം

ലഭവമഭാക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  കുറഞ്ഞ  കവതനലാം

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  യഥഭാസമയലാം  ലഭനിക്കുനലണന്നച്ച്  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതനിനുലാം

കൂടഭാലത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  കവജെച്ച്  സനിപച്ച്  കനരനിടച്ച്  ഓണ്ലലലന  മുകഖേന

ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കേഴനിയുന്നതഭാണച്ച്.  നനിശ്ചയനിക്കലപട  കവതനലാം  കൃതവസമയത്തച്ച്

ലഭവമഭാകുനകണഭാലയന്നച്ച്  ലതഭാഴനില്  വകുപനിലല  ഇനലസക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച്  1948-ലല

മനിനനിമലാം കവതന നനിയമപ്രകേഭാരവലാം 1936-ലല കവതനലാം ലകേഭാടുക്കല്  നനിയമപ്രകേഭാരവലാം

ഓണ്ലലലനഭായനി തലന്ന പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം ഇതനില് വതീഴ്ചവരുത്തുന്ന സഭാപന

ഉടമകേളലക്കതനിലര നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം കേഴനിയുലാം.   നഭാളനിതുവലര

3541 സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം 79603 ജെതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് 343 കകേഭാടനി രൂപ ടനി പദതനി

വഴനി വനിതരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി)  വനിവനിധ ലതഭാഴനില് നനിയമങ്ങള പ്രകേഭാരമുളള രജെനികസ്ട്രേഷന,  റനിനറ്റ്യൂവല്,

കഭദഗതനി  എന്നനിവക്കച്ച്  ഓണ്ലലലന  സലാംവനിധഭാനലാം  മുകഖേന  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനില്  വകുപനികലക്കച്ച്  അകപക്ഷനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.   ആയതനിനഭായനി  കലബര്

കേമ്മേതീഷണകററച്ച്  ഓകടഭാകമഷന സനിസത്തനില്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

ഇതുവഴനി 2016 വര്ഷലാം 34058 രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം 132570 റനിനറ്റ്യൂവലലാം ഓണ്ലലലനഭായനി

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  

 കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി

172  (4183)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജെഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനിയനില്  അലാംഗങ്ങളഭായനി

ട്ടുള്ളവര്ക്കച്ച് എലന്തഭാലക്ക ആനുകൂലവങ്ങളഭാണച്ച് ലഭനിക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  യഥഭാസമയലാം  ആനുകൂലവങ്ങള

ലഭവമഭാകേഭാത്തതു  പരനിഗണനിചച്ച്,  ആയതച്ച്  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി

സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?   
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(എ)  കകേരള  കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനിയനില്  അലാംഗങ്ങളഭായനി
ട്ടുളളവര്ക്കച്ച് ചുവലട പറയുന്ന ആനുകൂലവങ്ങള നല്കേനി വരുന.

1. റനിടയര്ലമന്റെച്ച് ആനുകൂലവലാം (അതനിവര്ഷഭാനുകൂലവലാം)

2.  മരണഭാനന്തര ധനസഹഭായലാം

3.  വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം (അലാംഗങ്ങളക്കുലാം അലാംഗങ്ങളുലട ലപണ് 
മക്കളക്കുലാം)

4.  പ്രസവ ധനസഹഭായലാം (വനനിത അലാംഗങ്ങളക്കച്ച്)

5.  ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം

6.  വനിദവഭാഭവഭാസ അവഭാര്ഡച്ച്

(ബനി) നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  ആനുകൂലവങ്ങള  യഥഭാസമയലാം  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്  സഭാധനിചനിടനില.   റനിടയര്ലമന്റെച്ച്  ആനുകൂലവലാം,  വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം
എന്നതീ  ഇനങ്ങളനിലളള  കുടനിശ്ശേനികേ  നല്കുന്നതനിനഭായനി  അടനിയന്തനിര  ധനസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കകേരള  കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡച്ച്  സമര്പനിച
ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന.

എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് ലസന്റെര്  
173(4184) ശതീ  .   ലകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന   :

ശതീ  .      വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം   :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന   :
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)സലാംസഭാനലത്ത എലാംകപഭായ്ലമനറച്ച് എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേലള എലാംകപഭായബനിലനിറനി

ലഡവലപ്ലമനറച്ച് ലസന്റെര് ആക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള എലന്തലഭാമഭാലണന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഏലതലഭാലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായങ്ങളഭാണച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം
ഇതനിനഭായനി ലഭനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  കകേരളത്തനിലല എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേലള ലതഭാഴനില് ലലനപുണവ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേ  എന്ന  ലക്ഷവകത്തഭാടുകൂടനി  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
മുതല് നഭാഷണല് എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  സര്വതീസച്ച്  (കകേരള)  വകുപച്ച് മുകഖേന നടപഭാക്കനി
വരുന്ന പദതനിയഭാണച്ച്  "എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെര്".  ഇതനിലന്റെ  ആദവ ഘടലമന്ന
നനിലയനില് ജെനിലഭാ എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച് എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേകളഭാലടഭാപമഭാണച്ച് എലാംകപഭായബനിലനിറനി
ലസന്റെറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്.  നനിലവനില്  ലകേഭാലലാം,
ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്,  കേണ്ണൂര്
എന്നനിവനിടങ്ങളനില് എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറുകേള പ്രവര്ത്തനിചവരുന.  മലപ്പുറലാം,
തൃശ്ശൂര്  ജെനിലകേളനില്  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേള  പ്രവര്ത്തന
സജ്ജമഭാകുലാം.   2016-17  വര്ഷലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജെനിലഭാ  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്
എക്സൈച്ച്കചേഞനികനഭാലടഭാപലാം എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസന്റെര് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) എലാംകപ പഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറുകേളനില്  രജെനിസര് ലചേയ്യുന്ന അഭവസ്തവനിദവരുലാം
ലതഭാഴനില്രഹനിതരുമഭായ  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളുലട  അഭനിരുചേനി,  സനില്  ഗവഭാപച്ച്  എന്നനിവ
വനിവനിധ  അലസസച്ച്ലമന്റെച്ച്  ടൂളസച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  വനിലയനിരുത്തനി,  കസഭാഫച്ച്
സനില്ലുകേളക്കുലാം,  ഇലാംഗതീഷച്ച്  ഭഭാഷഭാ  പരനിജഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേള  മുകഖേനയുലാം  ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  പരനിശതീലനലാം
ആവശവമഭായവര്ക്കച്ച്  അത്തരലാം  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്ന  അലാംഗതീകൃത  പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രങ്ങള മുകഖേന പരനിശതീലനലാം നല്കുകേയുലാം ഇപ്രകേഭാരലാം  പരനിശതീലനലാം ലഭനിക്കുന്ന
ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച്  സസകേഭാരവകമഖേലയനിലല  ലതഭാഴനിലവസരലാം  ലഭവമഭാക്കു
ന്നതനിനഭായനി ലതഭാഴനില് ദഭാതഭാക്കളുമഭായനി കനരനിട്ടുലാം കജെഭാബ്ലഫയറുകേള സലാംഘടനിപനിചലാം
ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേലള ലതഭാഴനില് കനടനിലയടുക്കുവഭാന സഹഭായനിക്കുകേ എന്നതഭാണച്ച് ഇഇൗ
പദതനി ലകേഭാണകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

(സനി)  എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെര്  പദതനിയുലട  നടത്തനിപനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായങ്ങലളഭാനലാം തലന്ന ലഭനിക്കുന്നനില.

എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച് വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം
174(4185)   ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം  :

ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി  :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബ  :
ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ലതഭാഴനില്  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴനിലള്ള  എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ

പ്രവര്ത്തനലാം ശക്തനിലപടുത്തഭാന എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ലമഡനിക്കല് കസഭാര്, വസ്ത്ര വവഭാപഭാര ശഭാലകേള എന്നനിവ ഉളലപലടയുള്ള
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കേടകേളനിലലാം  മറച്ച്  വഭാണനിജെവ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  ലതഭാഴനിലലടുക്കുന്നവര്ക്കച്ച്  നവഭായമഭായ
കവതനവലാം മറ്റു കസവനഭാവകേഭാശങ്ങളുലാം ലതഭാഴനില് സരക്ഷയുലാം കൃതവമഭായനി ലഭനിക്കുന
എന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തഭാന എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്;

(സനി)  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  അധനികേ  സമയ  കജെഭാലനിക്കച്ച്  ഓവര്കടലാം
അലവനസച്ച്,  ആഴ്ച  അവധനി,  വനിശമകവളകേളനില്  ഇരുന്നച്ച്  വനിശമനിക്കഭാനുള്ള
സഇൗകേരവലാം, കടഭായച്ച് ലലറച്ച് സഇൗകേരവലാം, കഹഭാസല് സഇൗകേരവലാം എന്നനിവ നനിര്ബന്ധമഭായുലാം
സജ്ജതീകേരനിക്കണലമന്ന വവവസ സലാംബന്ധനിചച്ച് എലഭാ വവഭാപഭാര സഭാപനങ്ങളനിലലാം
പരനികശഭാധനയുലാം  കബഭാധവത്കേരണവലാം  നടത്തഭാന  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസതീകേരനിച വരുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവനിധ  ലതഭാഴനില്  നനിയമങ്ങള  പ്രകേഭാരമുളള  രജെനികസ്ട്രേഷന,  റനിനറ്റ്യൂവല്,
കഭദഗതനി എന്നനിവയച്ച് ഓണ്ലലലന സലാംവനിധഭാനലാം മുകഖേന അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കലബര്  കേമ്മേതീഷണകററച്ച്  ഓകടഭാകമഷന  സനിസലാം  (LCAS)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
അസലാംഘടനിത  കമഖേലയനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കവതന സരക്ഷഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. പദതനി വഴനി
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  ബഭാങച്ച്  മുകഖേന  കവതനലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  നനിയമലാം
അനുശഭാസനിക്കുന്ന  കുറഞ്ഞ  കവതനലാം  യഥഭാസമയലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്
ലഭനിക്കുനലണന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം കൂടഭാലത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് കവജെച്ച് സനിപച്ച്
കനരനിടച്ച്  ഓണ്ലലലന  മുകഖേന  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കേഴനിയുന്നതഭാണച്ച്.   1948-  ലല
മനിനനിമലാം കവതന നനിമയപ്രകേഭാരവലാം 1936-ലല കവതനലാം ലകേഭാടുക്കല് നനിയമപ്രകേഭാരവലാം
നനിശ്ചയനിക്കലപട  കവതനലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  കൃതവസമയത്തച്ച്  ലഭവമഭാകുന
കണഭാലയന്നച്ച്  ലതഭാഴനില് വകുപനിലല ഇനലസക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച്  ഒഭാണ്ലലലന ആയനിതലന്ന
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇതനില്  വതീഴ്ച  വരുത്തുന്ന  സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര
നനിയമനടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  കേഴനിയുലാം.   ലതഭാഴനില്  വകുപച്ച്  ആരലാംഭനിച
കകേഭാളലസന്റെര്  മുകഖേന  വകുപനിലന  സലാംബന്ധനിചളള  സലാംശയങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം
155214/180042555214  എന്നതീ  നമ്പരുകേളനില്  രഭാവനിലല  7  മണനി  മുതല്
ലലവകുകന്നരലാം  7  മണനി  വലര  വനിളനിചച്ച്  പരനിഹരനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.  എലഭാ
ഇനലസക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം CUG  സനിലാം കേഭാര്ഡച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ലഹല്പച്ച് ലലലനനിലൂലട
ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേള  തത്സമയലാം  രജെനിസര്  ലചേയലപടുകേയുലാം  അതഭാതച്ച്
ഇനലസക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച് യഥഭാസമയലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം കേഴനിയുന.
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(ബനി)   ലതഭാഴനില്  വകുപനിലല  എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്  വനിഭഭാഗലാം  ഉകദവഭാഗസര്,
സസകേഭാരവ  സഭാപനങ്ങളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  വനിവനിധ  ലതഭാഴനില്
നനിയമപ്രകേഭാരമുളള  ആനുകൂലവങ്ങള  ജെതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  ലഭനിക്കുനലണന്നച്ച്
ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണച്ച്.  കൂടലത   ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  ലതഭാഴനില്  പരനിരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ജെതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  വനിശമത്തനിനുലാം,  വനിശമ
കവളകേളനില്  ഇരനിക്കഭാനുമുളള  സഇൗകേരവലാം  കൂടനി  ലതഭാഴനിലടമ  സഭാപനത്തനില്
നല്കേണലമന്ന  വവവസയുലാം,  ലക്രഷച്ച്,  കടഭായച്ച് ലലറച്ച്   സഇൗകേരവലാം
സജ്ജതീകേരനിക്കണലമന്ന വവവസയുലാം ഉളലപടുത്തനി 1961- ലല കകേരള കഷഭാപച്ച് ആന്റെച്ച്
ലകേഭാകമഴവല്   എസഭാബനിലഷ്മെന്റെച്ച്  (ചേടങ്ങളനില്  )  കഭദഗതനി  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.
സലാംസഭാനത്തച്ച്  വനിവനിധ  സസകേഭാരവ  കമഖേലകേളനില്  കജെഭാലനിലചേയ്യുന്ന  ജെതീവനക്കഭാരുലട
കവതനലാം  ബഭാങച്ച്  വഴനി  നല്കുന്നതനിനഭായുളള  കവതന  സരക്ഷഭാ  പദതനിയുലാം  വകുപച്ച്
(ഇ-കപയ്ലമന്റെച്ച്) നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. ഇതച്ച്  പൂര്ണ്ണ കതഭാതനില്  നടപഭാക്കുന്നകതഭാലട
ഇഇൗ  കമഖേലയനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  നവഭായമഭായ  കവതനവലാം  മറച്ച്
കസവനഭാവകേഭാശങ്ങളുലാം ഉറപനിക്കഭാന ലതഭാഴനില്  വകുപനിനച്ച് കേഴനിയുന്നതഭാണച്ച്.  

(സനി)  ലതഭാഴനില്   വകുപനിലല  എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്  വനിഭഭാഗലാം  ഉകദവഭാഗസര്,
സസകേഭാരവസഭാപനങ്ങളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  വനിവനിധ  ലതഭാഴനില്  നനിയമ
പ്രകേഭാരമുളള ആനുകൂലവങ്ങള ജെതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് ലഭനിക്കുനലണന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണച്ച്.
കൂടഭാലത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് ലതഭാഴനില് പരനിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ജെതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് വനിശമത്തനിനുലാം, വനിശമ കവളകേളനില് ഇരനിക്കഭാനുമുളള സഇൗകേരവലാം കൂടനി
ലതഭാഴനിലടമ  സഭാപനത്തനില്   നല്കേണലമനലാം,  ലക്രഷച്ച്,  കടഭായച്ച് ലലറച്ച്  സഇൗകേരവലാം
എന്നനിവ  സജ്ജതീകേരനിക്കണലമനലാം  ലതഭാഴനിലടമകേളക്കച്ച്  വവക്തമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേഭാറുണച്ച്.   തുടര്നളള  പരനികശഭാധനകേളനില്  ആയതച്ച്  ലഭവമഭാക്കുനലവന്നച്ച്
ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണച്ച്.

   കേഭായനികേഭാദസഭാനത്തനിനച്ച് മഭാനവത ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

175 (4186) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജെഷച്ച്  :
   ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജെച്ച്  :
 ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം  :
ശതീ  .    വനി  .    കജെഭായനി  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴനിലലാം

എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  വളര്ചഭാ  നനിരക്കച്ച്  കദശതീയ

ശരഭാശരനിയനില്  അധനികേമഭായനിരുന്നനിട്ടുലാം  തദനുസൃതമഭായനി  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള
വര്ദനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശകേലനലാം ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ലതഭാഴനിലനിലഭായ്മ  നനിരക്കച്ച്  കദശതീയ  തലത്തനില്  ഏറവലാം  ഉയര്ന്നച്ച്
നനില്ക്കുന്നതച്ച് കകേരളത്തനിലഭായനിരുന്നനിട്ടുലാം അതനിലനക്കഭാള വളലര തഭാഴ്ന്ന ലതഭാഴനിലനിലഭായ്മ
നനിരക്കുള്ള  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനള്ളവലര  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലതഭാഴനിലനില്
ഏര്ലപടുത്തഭാന  ഇടയഭാക്കുന്ന  സഭാഹചേരവലാം  മഭാറനിലയടുക്കഭാനഭായനി  കകേരളത്തനിലല
ലതഭാഴനില് സലാംസഭാരത്തനില് ഏതുവനിധത്തനിലള്ള ഇടലപടലഭാണച്ച് സഭാധവമഭായനിട്ടുളളതച്ച്;

(സനി)  കേഭായനികേഭാദസഭാനലാം  ലഘൂകേരനിക്കഭാനുലാം  കേഭായനികേഭാദസഭാനലാം  ആവശവമഭായ
ലതഭാഴനിലനിനു സമൂഹത്തനില് മഭാനവത ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം ഏതുവനിധത്തനിലള്ള ഇടലപടല്
സഭാധവമഭാലണന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കൂടുതല് ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചച്ച് വരനികേയഭാണച്ച്.

(ബനി &  സനി)  ലതഭാഴനിലനിലഭായ്മ നനിരക്കച്ച് ഉയര്ന്നച്ച് നനില്ക്കുന്ന കകേരളത്തനില് മറ്റു
സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനളളവര് കൂടുതലഭായനി ലതഭാഴനിലനില് ഏര്ലപടുന്ന സഭാഹചേരവലാം
സലാംബന്ധനിചച്ച്  വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധന  ആവശവമഭാണച്ച്.  മഭാനവത  ഉളളലതനലാം
മഭാനവത  ഇലഭാത്തലതനലാം  ലതഭാഴനിലനിലന  കവര്തനിരനിക്കുന്നതച്ച്  ശരനിയല.   ഇഇൗ
ദനിശയനിലളള  ലതഭാഴനില്  സലാംസഭാരലാം  ഉയര്ത്തനിലക്കഭാണവരുന്നതനിനച്ച്  സമൂഹത്തനിലല
എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ജെനങ്ങലളയുലാം  കൂടനികയഭാജെനിപനിചലകേഭാണളള  പ്രവര്ത്തനലാം
അനനിവഭാരവമഭാണച്ച്.  

ലഎ.ടനി.ലഎ. -കേളനിലല അടനിസഭാന സഇൗകേരവ വനികേസനലാം

176 (4187)  ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജെച്ച് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴനിലലാം
എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനിലല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ
വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഏലതങനിലലാം  പദതനികേള  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  ഉണച്ച്. 2016-17 വര്ഷലത്ത ബജെറനില് വനിവനിധ ശതീര്ഷകേങ്ങളുലട
കേതീഴനിലഭായനി  ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനിലല  കട്രേഡുകേളക്കഭായുളള  ഉപകേരണ  സലാംഭരണലാം,
അഫനിലനികയഷന,  റതീ-അഫനിലനികയഷന,  കട്രേഡുകേളുലട  നവതീകേരണലാം,  ലകേടനിട
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നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ലകേടനിടങ്ങളുലട  നവതീകേരണലാം,  വനനിത  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളുലട
നനിലവഭാരമുയര്ത്തല്  തുടങ്ങനിയവയഭായനി  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.    2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  കബഭാക്കച്ച്,  കഭാസച്ച്  റൂമുകേള,  വര്ക്കച്ച്കഷഭാപച്ച്
ലകേടനിടലാം,  സഭാഫച്ച്  കേസഭാര്കടഴച്ച്,  വനനിതഭാ  ലട്രേയനിനനികേളക്കഭായുളള  വനിശമകകേന്ദ്രലാം,
കടഭായച്ച് ലലറച്ച്,  ചുറ്റുമതനില്  തുടങ്ങനിയവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഇതുകൂടഭാലത  16  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനിലല  ഇലകനിഫനികക്കഷന
വര്ക്കുകേളക്കുലാം  25  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളുലട  വനിവനിധതരലാം  ലചേറുകേനിട  മരഭാമത്തു
പണനികേളക്കുലാം  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേലള  അന്തഭാരഭാഷ
നനിലവഭാരമുളളവയഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതച്ച്  ലക്ഷവമനിടച്ച്  KIIFB   പദതനിയ്ക്കുകേതീഴനില്
10  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേലള  ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  തനിരുവനന്തപുരത്തച്ച്  ചേഭാക്ക,
കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളുലട  നനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുവഭാന  8  കകേഭാടനി  രൂപ
ഇതനിനകേലാം അനുവദനിച നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

ശരണവ സസയലാംലതഭാഴനില് പദതനി

177 (4188) ശതീ  .   സണ്ണനി കജെഭാസഫച്ച്
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന
ശതീ  .   ലകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന
ശതീ  .     എലാം  .    വനിനലസന്റെച്ച്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞച്ച്  വഴനി  ശരണവ  സസയലാം

ലതഭാഴനിൽ പദതനി നടപഭാക്കനി വരുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തലഭാലാം  ലക്ഷവങ്ങളഭാണച്ച്  ഈ  പദതനി  വഴനി  കകേവരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ആലരലയലഭാമഭാണച്ച്  ഈ  പദതനിയുലട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി
ലതലരലഞ്ഞടുത്തനിരനിക്കുന്നലതന്നച്ച് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എലന്തലഭാലാം  സഹഭായങ്ങളഭാണച്ച്  ഈ  പദതനി  വഴനി  ലഭനിക്കുന്നലതന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.   കകേരളത്തനിലല  എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേളനില്   കപരച്ച്
രജെനിസര്  ലചേയ്തനിട്ടുളള  അശരണരഭായ  സ്ത്രതീകേളക്കച്ച്  സസയലാം  ലതഭാഴനില്  ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച്
ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  2010-11  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  'ശരണവ'  എന്ന
കപരനില് ഒരു സസയലാംലതഭാഴനില്  പദതനി 24-7-2010-ലല ജെനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 81/2010/
ലതഭാഴനില് ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം ആരലാംഭനിചച്ച് നടപഭാക്കനി വരുനണച്ച്.
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(ബനി)  ഭര്ത്തഭാവച്ച്  മരണലപടുന്നകതഭാടുകൂടനി  അലലങനില്  ഭര്ത്തഭാവനിനഭാല്
ഉകപക്ഷനിക്കലപടുകേകയഭാ,  വനിവഭാഹബന്ധലാം  കവര്ലപടുത്തുകേകയഭാ,  ഭര്ത്തഭാവച്ച്
ശയഭാവലലാംബകരഭാ, നനിതവകരഭാഗനിയഭാവകേകയഭാ ലചേയ്യുന്നകതഭാടുകൂടനി മക്കലളയുലാം വൃദരഭായ
മഭാതഭാപനിതഭാക്കലളയുലാം  സലാംരക്ഷനികക്കണനിവരുന്ന  അശരണരുലാം,  സഭാമ്പത്തനികേവലാം
സഭാമൂഹനികേവമഭായനി  പനിന്നഭാക്കലാം  നല്ക്കുന്ന  വനനിതകേളക്കുലാം,  അലാംഗപരനിമനിതരഭായ
വനനിതകേളക്കുലാം, 30  വയസച്ച് കേഴനിഞ്ഞ അവനിവഭാഹനിതകേളക്കുലാം,  പടനികേവര്ഗത്തനിലല
അവനിവഭാഹനിതരഭായ  അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം  സസയലാംലതഭാഴനിലനിലൂലട  ഒരു  ജെതീവനിതമഭാര്ഗലാം
കേലണത്തുന്നതനിനച്ച് ധനസഹഭായലാം നല്കുകേയഭാണച്ച് പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശവലാം.  ഇതനിലൂലട
സ്ത്രതീശഭാക്തതീകേരണവലാം  ലതഭാഴനിലനിലഭായ്മ  ഒരു  പരനിധനി  വലര  കുറയ്ക്കുകേയുമഭാണച്ച്
പദതനിയുലട ലക്ഷവലാം.

(സനി)  എലാംകപ പഭായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചേഞനില്   കപരച്ച്  രജെനിസര്  ലചേയ്തനിട്ടുളളതുലാം
വഭാര്ഷനികേ കുടുലാംബവരുമഭാനലാം രണച്ച് ലക്ഷലാം രൂപയനില്  കേവനിയഭാത്തവരുലാം പ്രഭായലാം  18
നുലാം  55  നുലാം മകദവയുളള  (അവനിവഭാഹനിതകേള ഒഴനിലകേ)  വനിധവകേള,  നനിയമഭാനുസൃതലാം
വനിവഭാഹകമഭാചേനലാം കനടനിയവര്, 30  വയസച്ച് കേഴനിഞ്ഞ അവനിവഭാഹനിതകേള,  ഭര്ത്തഭാവച്ച്
ഉകപക്ഷനിക്കുകേകയഭാ/ഭര്ത്തഭാവനിലന  കേഭാണഭാതഭാവകേകയഭാ  ലചേയ്തവര്,  പടനികേ
വര്ഗത്തനിലല അവനിവഭാഹനിതരഭായ അമ്മേമഭാര് എന്നതീ വനിഭഭാഗത്തനിലളള വനനിതകേളഭാണച്ച്
ഇഇൗ  പദതനിയുലട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള.   28-1-2016-ലല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്
18/2016/ലതഭാഴനില്  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  അലാംഗപരനിമനിതരഭായ  വനനിതകേലളയുലാം,
ശയഭാവലലാംബരുലാം  നനിതവകരഭാഗനികേളുമഭായ  (അകേറ്റ്യൂടച്ച്  കേനിഡ്നനി  കപ്രഭാബലാം,  കേവഭാനസര്,
മഭാനസനികേകരഭാഗലാം,  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ)  ഭര്ത്തഭാക്കന്മേഭാരുളള  വനനിതകേലളയുലാം  ശരണവ
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  ശരണവ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  വവക്തനിക്കച്ച്  സസയലാംലതഭാഴനില്
ലചേയ്യുന്നതനിനച്ച് പരമഭാവധനി 50,000 രൂപ വലര പലനിശരഹനിത വഭായ അനുവദനിക്കുന.
കപ്രഭാജെക്ടച്ച്  കനഭാക്കനി  ഒഴനിചകൂടഭാനഭാവഭാത്ത സഭാഹചേരവത്തനില്  ഒരുലക്ഷലാം  രൂപ  വലര
വഭായ അനുവദനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  വഭായ തുകേയുലട 50% പരമഭാവധനി 25,000 രൂപ വലര
സബ്സനിഡനിയഭായനി  അനുവദനിക്കുന.  50,000  രൂപയ്ക്കുകമല്  വഭായ  ആവശവമുളള
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  3%  പലനിശ  (ഫഭാറച്ച്  നനിരക്കനില്)  50,000 രൂപയ്ക്കുകമലളള
സലാംഖേവയച്ച് അടയ്കക്കണതഭാണച്ച്.

നല  രതീതനിയനില്  സലാംരലാംഭലാം  നടത്തനിലക്കഭാണ  കപഭാകുകേയുലാം  ആദവ  വഭായയുലട
50%  എങനിലലാം  തനിരനിചടചവര്ക്കച്ച്  സലാംരലാംഭലാം  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ജെനിലഭാതല
സമനിതനിയുലട  ശനിപഭാര്ശ  പ്രകേഭാരലാം  ആദവ  വഭായഭാ  തുകേയുലട  80  ശതമഭാനത്തനില്
കുറയഭാത്ത  തുകേ തുടര്വഭായയഭായനി  (ഒരനിക്കല്  മഭാത്രലാം)  കുറഞ്ഞ പലനിശ  നനിരക്കനില്
അനുവദനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 
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കുട ലമടയല് ഉളലപലടയുളള കജെഭാലനി ലചേയ്തുവരുന്നവര്ക്കച്ച് സലാംരക്ഷണലാം

178 (4189)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജെകഗഭാപഭാലന  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴനില് കമഖേലകേലള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഈ സര്ക്കഭാര്
എലന്തഭാലക്ക പദതനികേളഭാണച്ച് വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്തനിട്ടുളളലതന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ബദനിയടുക്കയനിലലാം  പരനിസരങ്ങളനിലലാം  ജെതീവനിക്കുന്ന
പ്രഭാക്തന  കഗഭാത്രവര്ഗക്കഭാരുലട  പ്രധഭാന  കുലലത്തഭാഴനിലഭായ  കുട  ലമടയല്
ഉളലപലടയുളള  കജെഭാലനി  ലചേയ്തുവരുന്നവര്ക്കച്ച്  ലതഭാഴനില്  സലാംരക്ഷണമുളലപലടയുളള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2010-11  മുതല്  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പരമ്പരഭാഗത  കമഖേലയനില്  ലതഭാഴനില്
ലചേയ്യുന്ന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  ഇനകേലാം  സകപഭാര്ടച്ച്  സതീലാം  മുകഖേന  ലതഭാഴനില്  വകുപച്ച്
ധനസഹഭായലാം  നല്കേനി  വരുന.   പരമ്പരഭാഗത  കമഖേലകേളനില്  ലതഭാഴനില്  ലചേയ്യുന്ന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  1250 രൂപ നനിരക്കനില് പ്രതനിവര്ഷലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുനണച്ച്.
ഇഇൗ ഇനത്തനില് നഭാളനിതുവലര  179.55  കകേഭാടനി  രൂപ വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണച്ച്.   2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ടനി ലതഭാഴനില് കമഖേലകേളനില് കജെഭാലനി ലചേയ്യുന്നവര്ക്കച്ച് ധനസഹഭായലാം
നല്കുന്നതനിനച്ച് 65 കകേഭാടനി രൂപ പഭാന ശതീര്ഷകേത്തനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്
32.5  കകേഭാടനി  രൂപ  ലലകേത്തറനി,  ഫനിഷറതീസച്ച്,  ഖേഭാദനി,  ബഭാലാംബ  എന്നതീ  കമഖേലയനിലല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് ഇതനിനകേലാം വനിതരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജെനിലഭാ  പരനിധനിയനിലളള  ബദനിയടുക്ക  എന്ന  പ്രകദശത്തുലാം
പരനിസരങ്ങളനിലമഭായനി പുരഭാതന കഗഭാത്ര വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്ന 'ലകേഭാറഗ' സമുദഭായക്കഭാര്
ജെതീവനിചവരുനണച്ച്.   തുളുഭഭാഷ  സലാംസഭാരനിക്കുന്ന  ഇവര്  കൂടമഭായഭാണച്ച്  ജെതീവനിക്കുന്നതച്ച്.
കകേരളത്തനില് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജെനിലയനിലല ബദനിയടുക്ക, എണ്മകേലജെ,  മുകളളരനിയ,  മധുര്
എന്നതീ സലങ്ങളനില് മഭാത്രമഭാണച്ച് ഇവര് ഉളളതച്ച്.  530 കുടുലാംബങ്ങളനിലഭായനി 1803 കപര്
കുട/വടനി  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  ഏര്ലപടനിരനിക്കുനണച്ച്.   കേഭാടുകേളനില്നനിനലാം  ഇഇൗറ,  മുള,
വളളനികേള തുടങ്ങനിയവ കശഖേരനിചഭാണച്ച് കുട ഉണഭാക്കുന്നതച്ച്.

ലകേഭാറഗ  സമുദഭായക്കഭാര്ക്കുകവണനി  ജെനിലയനില്  400  വതീടുകേള  സര്ക്കഭാര്
നനിരമ്മേനിചനല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   30  വതീടുകേള  പുതുതഭായനി  നനിര്മ്മേനിചലകേഭാണനിരനിക്കുന.
ഇവര്ക്കുകവണനി ഒന്നരമഭാസലാം കൂടുകമ്പഭാള 15 കേനികലഭാ അരനിയുലാം ധഭാനവങ്ങളുലാം മറ്റുലാം ഒഭാകരഭാ
കുടുലാംബത്തനിലലാം  ലലട്രേബല്  വകുപച്ച്  മുകഖേന  എത്തനിച  ലകേഭാടുക്കുനണച്ച്.   ഇവര്ക്കച്ച്
കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളനില്  അലാംഗതസമനില.  അലാംശദഭായലാം  അടയഭാന  ഇവര്
സന്നദരഭാകേഭാത്തതഭാണച്ച് പ്രധഭാന കേഭാരണലാം.
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ലമഭാറയൂര് ലഎ.ടനി.ലഎ. 

179 (4190)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  ലമഭാറയൂരനില്  അനുവദനിച  ഐ.ടനി.ഐ.
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് നഭാളനിതുവലര സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സഭാപനത്തനിനച്ച് സലലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് മണ്ഡലത്തനില്
സലലാം ലഭവമഭായ മകറലതങനിലലാം പ്രകദശങ്ങളനില് ഈ ഐ.ടനി.ഐ. ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്
തടസമുകണഭാ;

(സനി)  ഇലലങനിൽ, അതനിനഭായനി വകുപച്ച് തലത്തനില് നനിർകദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) മലപ്പുറലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  ലമഭാറയൂരനില്  പുതനിയ  ലഎ.ടനി.ലഎ.
അനുവദനിചനിടനില.  ബന്ധലപട  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ലഎ.ടനി.ലഎ.
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  സലലാം  സഇൗജെനവമഭായനി  ലഭവമഭാക്കണലമന്ന
നനിബന്ധനയനിലഭാണച്ച്  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേള  അനുവദനിചവരുന്നതച്ച്.  ലമഭാറയൂര്
ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  ലഎ.ടനി.ലഎ.  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  സലലാം
ലഭവമഭായഭാല്  മഭാത്രകമ  ലഎ.ടനി.ലഎ.  സഭാപനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിച  വനിഷയലാം
പരനികശഭാധനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുളള.

 ചേഭാലക്കുടനി ജെനറല് ലഎ.ടനി.ലഎ

180(4191) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  ജെനറല് ഐ.ടനി.ഐ.-  യനില് എലാം.എലാം.വനി  വര്ക്കച്ച്  കഷഭാപച്ച്,
കലബറനി,  ഓഡനികറഭാറനിയലാം  എന്നതീ  സഇൗകേരവങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം
ആണ്കുടനികേളുലട  ജെതീര്ണ്ണഭാവസയനിലള്ള  കഹഭാസല്  പുതുക്കനി  പണനിയുന്നതനിനുലാം
ലപണ്കുടനികേളക്കഭായനി  കഹഭാസല്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  ജെതീവനക്കഭാര്ക്കഭായനി  ഫഭാറച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്നതനിനുലാം ആവശവമഭായ നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തലഭാലാം  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച്  ചേഭാലക്കുടനി  ജെനറല്
ഐ.ടനി.ഐ.-യനില്  നടപഭാക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്  എന്നച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനില്  എലാം.എലാം.വനി.  കട്രേഡനിലന്റെ  ഗവഭാകരജെച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് അനുമതനി നല്കേനിയനിരുന.
കൂടഭാലത  എലാം.എലാം.വനി.  വര്ക്കച്ച്കഷഭാപച്ച്  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  ഓഡനികറഭാറനിയലാം
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുമുളള  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  എസനികമറച്ച്  ലഭവമഭാക്കുവഭാന  കവണ
നടപടനികേള ലട്രേയനിനനിലാംഗച്ച് ഡയറക്ടര് സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഫണനിലന്റെ ലഭവതയനുസരനിചച്ച്
കഹഭാസല്,  സഭാഫച്ച്  കേസഭാര്കടഴച്ച്  ഉളലപലടയുളള  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കുളള
അനുമതനി നല്കുന്ന വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)  ഇഇൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനിലല  ഇലകനിഫനികക്കഷന
വര്ക്കുകേളക്കഭായുലാം  കടഭായച്ച് ലലറച്ച്  കബഭാക്കച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനു  കവണനിയുലാം  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  മഭാന്ദവവനിരുദ  പഭാകക്കജെനില്  ഉളലപടുത്തനി
10  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേലള അന്തഭാരഭാഷ നനിലവഭാരത്തനികലയച്ച്  ഉയര്ത്തുന്ന പദതനിയനില്
ചേഭാലക്കുടനി  ലഎ.ടനി.ലഎ.-ലയ-യുലാം  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരള ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് ഇനലവസച്ച്ലമന്റെച്ച്  ഫണച്ച്
കബഭാര്ഡച്ച്  (KIIFB)-ലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള  വനിശദമഭായ  പദതനി
റനികപഭാര്ടച്ച്  പ്രസ്തുത പദതനിയുലട ലസഷവല് പര്പസച്ച് ലവഹനിക്കനിള  (SPV)-  ആയ
കകേരള  അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്  സനില്സച്ച്  എക്സൈലനസച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.   ചേഭാലക്കുടനി
ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനിലല  ഇലകനിക്കല് ഇലകകഭാണനിക്സൈച്ച്  &  കേമ്പറ്റ്യൂടര്  സനില്  കബസനികേച്ച്
കമഭാഡറ്റ്യൂളനിനുപകേരമഭായനി  ലമക്കഭാനനിക്കച്ച്  ലമഡനിക്കല്  ഇലകകഭാണനിക്സൈച്ച്  അഡതീഷണല്
യൂണനിറ്റുലാം  പനി.എല്.സനി.&  ഓകടഭാലമഭാലലബല്  കട്രേഡനിനുപകേരമഭായനി  ലമക്കഭാനനിക്കച്ച്
ഓകടഭാകബഭാഡനി ലപയനിന്റെനിലാംഗച്ച് കട്രേഡുലാം അഡസഭാനസ്ഡച്ച് ലവല്ഡര് കട്രേഡനിനുപകേരമഭായനി
ലവല്ഡര്  (ലവല്ഡനിലാംഗച്ച്  &  ഇനലസക്ഷന)  കട്രേഡുലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

പളളനിപഭാടച്ച് ലഎ.ടനി.ലഎ. ഒന്നഭാലാം കഗഡച്ച് ലഎ.ടനി.ലഎ. ആക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനി  

181  (4192)   ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തച്ച്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടച്ച്  മണ്ഡലത്തനിലല  പളളനിപഭാടച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്
ഐ.ടനി.ഐ.  ഒന്നഭാലാം  കഗഡച്ച്  ഐ.ടനി.ഐ.  ആക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  ഏതച്ച്
ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;

(ബനി)  ഈ ഐ.ടനി.ഐ.  യുലട വനികേസനത്തനിനച്ച് പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള,  പുതനിയ
കട്രേഡുകേള,  ആവശവമഭായ  തസ്തനികേകേള  എന്നനിവ  അനുവദനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സഭാപനത്തനിനച്ച്  എന.സനി.വനി.ടനി.  അഫനിലനികയഷന
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  പളളനിപഭാടച്ച് ഗവ.  ലഎ.ടനി.ലഎ.-യുലട സമഗവനികേസനത്തനിനഭായനി
നടപനിലഭാകക്കണ പദതനികേലള സലാംബന്ധനിചളള ശനിപഭാര്ശ ലട്രേയനിനനിലാംഗച്ച് ഡയറക്ടറുലട
പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(സനി)  നടപടനി  സസതീകേരനിചവരുന.  പള്ളനിപഭാടച്ച്  ഗവ.  ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനിലല
ഡഭാഫച്ച്സഭാന/സനിവനില്, സര്കവയര് കട്രേഡുകേളക്കച്ച് എന.സനി.വനി.റനി. അഫനിലനികയഷന
കനടനിലയടുക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കട്രേഡുകേളനികലയ്ക്കുളള  ഉപകേരണ  സലാംഭരണലാം
യഥഭാക്രമലാം  56%,  46%  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാലത  കഭാസച്ച്  മുറനികേളുലടയുലാം
വര്ക്കച്ച്കഷഭാപ്പുകേളുലടയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്.   ലഎ.ടനി.  ലഭാബനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണനി  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  അനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  ടനി
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണനിയുളള ലടണര് നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.

ലലനപുണവപദതനി വവഭാപകേമഭാക്കഭാന നടപടനി

182  (4193)      ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാലത്തനിലന്റെ  പുതനിയ  ലവല്ലുവനിളനികേലള  കനരനിടഭാന  കനപുണവപദതനി
വവഭാപകേമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) കനപുണവ പദതനി വഴനി നടപഭാക്കനി വരുന്ന പരനിശതീലന പദതനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവനിധ  കമഖേലയനില്  ലലനപുണവ  വനികേസന  കകേന്ദ്രങ്ങള  തുടങ്ങുന്നതനി
കലക്കഭായനി കകേരള അക്കഭാദമനി കഫഭാര് സനില്സച്ച് എക്സൈലനസച്ച് (KASE) എന്ന കപരനില്
സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലളള  ഒരു  കേമ്പനനി  സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.   സലാംസഭാനലത്ത
വനിവനിധ ലലനപുണവ വനികേസന പദതനികേള ഏകകേഭാപനിപനിച നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കകേരള അക്കഭാദമനി കഫഭാര് സനില്സച്ച് എക്സൈലനസനിലന "കസറച്ച് സനില് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്
മനിഷന"  ആയനി ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   വനിവനിധ കമഖേലകേളനില് ഉരുത്തനിരനിയുന്ന
ലതഭാഴനിലവസരങ്ങലള  പ്രകയഭാജെനലപടുത്തഭാന  പ്രകതവകേ  പരനിശതീലന  പദതനികേള
ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.   സസകേഭാരവ-വവഭാവസഭായനികേ  കമഖേലകേള
ആവശവലപടുന്ന  തരത്തനിലളള  പഭാഠവപദതനികേളുലാം  വവവസഭായങ്ങളക്കച്ച്
ആവശവമഭായനിട്ടുളള  സഭാകങതനികേ  പരനിജഭാനത്തനിലന്റെ  നനിലവഭാരലാം  അന്തഭാരഭാഷ
തലത്തനികലയച്ച്  ഉയര്ത്തനിലക്കഭാണച്ച്  വരുവഭാനുലാം  ലക്ഷവമനിടച്ച്  വനിവനിധ  കമഖേലകേളനില്
മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  കകേരള  അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്  സനില്സച്ച്  എക്സൈലനസച്ച്  (KASE)

നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന വനിവനിധ ലലനപുണവ വനികേസന പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1.  മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങള

2.  ഇന്തവന ഇനസനിററ്റ്യൂടച്ച് ഓഫച്ച് ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് & കേണ്സ്ട്രേക്ഷന

3.  കേഇൗശല് കകേന്ദ്രങ്ങള

4.  എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറുകേള

5.  കകേരള കസറച്ച് ഇനസനിററ്റ്യൂടച്ച് ഒഭാഫച്ച് ഡനിലലസന (KSID)

6.  കേരനിയര് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് ലസന്റെര്

(1)  KASE  വനിവനിധ  ലതഭാഴനില്  കമഖേലകേളനില്  തഭാലഴപറയുന്ന  മനികേവനിലന്റെ

കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

 I.  NICE (  നഴനിലാംഗച്ച് ഇനസനിററ്റ്യൂടച്ച് കഫഭാര് കേരനിയര് എനഹഭാനലസന്റെച്ച്  )

നഴനിലാംഗച്ച്  കമഖേലയനില് ലലനപുണവ വനികേസനത്തനിനഭായനി  NICE (നഴനിലാംഗച്ച്

ഇനസനിററ്റ്യൂടച്ച്  കഫഭാര്  കേരനിയര്  എനഹഭാനലസന്റെച്ച്)  സഭാപനലാം

തനിരുവനന്തപുരലാം  ജെനിലയനിലല  കേനിനഫയനില്  2-7-2015  മുതല്

പ്രവര്ത്തനിചവരുന.

II. CATS (  ലസന്റെര് കഫഭാര് അഡസഭാനസ്ഡച്ച് ലട്രേയനിനനിലാംഗച്ച് ഇന ലസകേറ്റ്യൂരനിറനി  )

ലസകേറ്റ്യൂരനിറനി  (നഭാഷണല്) കമഖേലയനില് ലലനപുണവ വനികേസനത്തനിനഭായനി

CATS (ലസന്റെര് കഫഭാര് അഡസഭാനസ്ഡച്ച് ലട്രേയനിനനിലാംഗച്ച് ഇന ലസകേറ്റ്യൂരനിറനി)

എന്ന  സഭാപനലാം,  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജെനിലയനില്   കേനിനഫയനില്

29-9-2015 മുതല് പ്രവര്ത്തനിചവരുന.

III.  ESPOiR (  എനലലലറന സനില്സച്ച് കപ്രഭാഗഭാലാം കഫഭാര് ഓയനില്   &   റനിഗച്ച്  )

ഓയനില്  &  റനിഗച്ച്  കമഖേലയനില്  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രമഭായ  എനലലലറന

സനില്സച്ച് കപ്രഭാഗഭാലാം കഫഭാര് ഓയനില്  &  റനിഗച്ച്  (ESPOiR)  എറണഭാകുളലാം

ജെനിലയനിലല  അങമഭാലനിയനിലളള  ഇന്റെര്നഭാഷണല്  സനില്സച്ച്  പഭാര്ക്കനില്

6-12-2015 മുതല് പ്രവര്ത്തനിചവരുന.
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IV.  CRETT (  ലസന്റെര് കഫഭാര് റനികസര്ചച്ച് ഇന എഡറ്റ്യൂകക്കഷന ആന്റെച്ച് ടതീചര്
ലട്രേയനിനനിലാംഗച്ച്  )

ടതീചനിലാംഗച്ച് കമഖേലയനിലല മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രമഭായ  CRETT (ലസന്റെര് കഫഭാര്
റനികസര്ചച്ച്  ഇന  എഡറ്റ്യൂകക്കഷന  ആന്റെച്ച്  ടതീചര്  ലട്രേയനിനനിലാംഗച്ച്)
കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് ജെനിലയനിലല ലവളളനിപറമ്പനിലല സദ്ഭഭാവന കേവഭാമ്പസനില് 2-
2-2016 നച്ച് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച.

V.  CEED  (  ലസന്റെര്  കഫഭാര്  എക്സൈലനസച്ച്  ഇന  എന്റെര്ലപ്രണര്ഷനിപച്ച്
ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  )

ലതഭാഴനില്രഹനിതരഭായ  ലചേറുപക്കഭാര്ക്കച്ച്  പുതനിയ  ലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനികലക്കച്ച്  കവണനി  എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപച്ച്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ഇനഡവ,
അഹമ്മേദഭാബഭാദച്ച്  എന്ന സഭാപനവമഭായനി  കചേര്ന്നച്ച്  ലസന്റെര് ഓഫച്ച്  എക്സൈലനസച്ച് ഇന
എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപച്ച് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് (CEED) എന്ന മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രലാം എറണഭാകുളലാം
ജെനിലയനിലല  അങമഭാലനിയനിലളള  ഇന്റെര്നഭാഷണല്  സനില്സച്ച്  പഭാര്ക്കനില്  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചകേഴനിഞ.

(2) (IIIC)   ഇന്തവന ഇനസനിററ്റ്യൂടച്ച് ഒഭാഫച്ച് ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര്   &   കേണ്സ്ട്രേക്ഷന
കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  കമഖേലകേളനില്  ഉരുത്തനിരനിയുന്ന  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങലള

പ്രകയഭാജെനലപടുത്തഭാന  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  പ്രകതവകേ  പരനിശതീലന
പദതനികേളനിലൂലട  തതീവ്രപരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  അതനിവനിദഗ്ദ്ധ  ലതഭാഴനില്
ലപ്രഭാഫഷണലകേലള  വഭാര്ലത്തടുക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷവകത്തഭാലട  ലകേഭാലലാം  ജെനിലയനിലല
ചേവറയനില് ഇന്തവന ഇനസനിററ്റ്യൂടച്ച് ഒഭാഫച്ച് ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് & കേണ്സ്ട്രേക്ഷന (IIIC)-ലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ദ്രുതഗതനിയനില്  പുകരഭാഗമനിചച്ച്  വരുന.   (IIIC)-ല്
അന്തഭാരഭാഷ നനിലവഭാരത്തനിലളള കേണ്സ്ട്രേക്ഷന എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച് ആന്റെച്ച് മഭാകനജ് ലമന്റെച്ച്
കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  കമസണറനി,  കേഭാര്ലപന്റെറനി,  പലാംബനിലാംഗച്ച്,  ഇലകനിക്കല്,  ഡഭാഫച്ച്സഭാന,
സൂപര്ലലവസര്,  ലലസറച്ച്  മഭാകനജെര്  എന്നതീ  വവതവസ്ത  കമഖേലകേളനില്  ലലനപുണവ
വനികേസനത്തനിനുതകുന്ന  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  ലഭവമഭാക്കുനണച്ച്.  ലഎ.ടനി.ലഎ.  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്/
ഡനികപഭാമ,  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  ബനിരുദധഭാരനികേളക്കച്ച്  രഭാജെവത്തനിനകേത്തുലാം  പുറത്തുലാം
ലതഭാഴനില്  ലഭവത  ഉറപ്പു  വരുത്തുവഭാന  IIIC-യനിലൂലട  സഭാധനിക്കുലാം.   ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്
കേണ്സ്ട്രേക്ഷന അക്കഭാദമനി ഒഭാഫച്ച് സനിങപ്പൂര്, നഭാഷണല് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന കകേഭാകളജെച്ച് ഓഫച്ച്
യുലലണറഡച്ച്  കേനിലാംങ്ഡലാം  തുടങ്ങനിയ  അന്തഭാരഭാഷ  സഭാപനങ്ങളുലട  അകത
നനിലവഭാരത്തനിലളള  പഠന  സഇൗകേരവങ്ങളഭാണച്ച്  IIIC-ല്  ഒരുക്കുന്നതച്ച്.   ഇതനിനഭായനി
ഓപകററലറ കേലണത്തനി കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച
വരുന. 
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(3)  കേഇൗശല്കകേന്ദ്രങ്ങള

ലലനപുണവ  വനികേഭാസത്തനിനുലാം  വവക്തനിതസ  വനികേസനത്തനിനുലാം  ലതഭാഴനില്
കനടുന്നതനിനുലാം  കവണനിയുളള  കലഭാകകേഭാത്തര  നനിലവഭാരലാം  പുലര്ത്തുന്ന  സഭാപനമഭാണച്ച്
കേഇൗശല് കകേന്ദ്ര. ഗഭാമതീണ കമഖേലയനിലല സ്കൂള, കകേഭാകളജെച്ച് വനിദവഭാര്തനികേള ഉളലപടുന്ന
യുവസമൂഹത്തനിനച്ച്  ലതഭാഴനില്  ലലനപുണവ  പരനിശതീലനലാം  ഉറപഭാക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം
ആകഗഭാള  മത്സര  രലാംഗത്തച്ച്  അവലര  മുനനനിരയനിലലത്തനിക്കഭാന  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേ
കൂടനിയഭാണച്ച് കേഇൗശല് കകേന്ദ്രയനിലൂലട ലക്ഷവമനിടുന്നതച്ച്.

സ്കൂള,  കകേഭാകളജെച്ച്  തലത്തനിലളള  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  ലതഭാഴനില്  അഭനിരുചേനി
മനസനിലഭാക്കനി,  അവര്ക്കച്ച്  ഉചേനിതമഭായ  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുന്നതനിനുളള
അലസസച്ച്ലമന്റെച്ച്  ആന്റെച്ച്  കേരനിയര്  ലലഗഡനസച്ച്  ലസല്,  ഇലാംഗതീഷച്ച്  ഭഭാഷയനില്
ലലനപുണവ  പരനിശതീലനലാം  കനടുന്നതനിനുളള  ലഭാലാംകഗസജെച്ച്  ലഭാബച്ച്  ഉളലപട
കേമ്മേറ്റ്യൂണനികക്കഷന  സനില്  ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ലസല്,  എലാംകപഭായബനിലനിറനി  സനില്
ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച്  ലസല്   വനിവനിധ  കമഖേലകേളനില്  അതവന്തഭാധുനനികേ  സഭാകങതനികേ
പരനിശതീലന സഇൗകേരവകത്തഭാലടഭാപലാം  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം
എന്നനിവ കേഇൗശല് കകേന്ദ്രയനില് ഒരുക്കനിയനിരനിക്കുന.

(4) എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറുകേള

ലതഭാഴനിലകനസഷകേരുലട  അഭനിരുചേനിയനുസരനിചച്ച്  ലതഭാഴനില്  കനടനിലയടുക്കുവഭാന
അവലര പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേ എന്ന ലക്ഷവകത്തഭാലട  കകേരള അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്  സനില്സച്ച്
എക്സൈലനസച്ച് ഡയറക്ടകററച്ച് ഓഫച്ച് എലാംകപഭായ്ലമനമഭായനി സഹകേരനിചച്ച് എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്
എക്സൈച്ച്കചേഞ്ചുകേലള എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേളഭാക്കനി മഭാറനി ലലനപുണവ വനികേസന
പദതനി നടത്തനിവരുന.  ഇതച്ച് പ്രകേഭാരലാം എലാംകപ പഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറുകേളനില് രജെനിസര്
ലചേയ്യുന്ന  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച്  അവരുലട  കയഭാഗവതയുലാം,  കേഴനിവലാം,  അഭനിരുചേനിയുലാം
മനസനിലഭാക്കനി  കുറവകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശവമഭായ  തരത്തനിലളള
പരനിശതീലനങ്ങള  നല്കേനി  ലതഭാഴനിലനിനച്ച്  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേയുലാം,  എലാംകപഭായബനിലനിറനി
ലസന്റെറനിനകേത്തുലാം,  പുറത്തുമഭായനി  ലചേറുതുലാം,  വലതുമഭായ  ലതഭാഴനില്  കമളകേള
സലാംഘടനിപനിചച്ച്  സസകേഭാരവകമഖേലയനില്  ലതഭാഴനില്  കനടനിലയടുക്കുവഭാന  അവലര
സഹഭായനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

(5)  കകേരള കസറച്ച് ഇനസനിററ്റ്യൂടച്ച് ഒഭാഫച്ച് ഡനിലലസന   (KSID)

ഡനിലലസന  രലാംഗത്തച്ച്  ഉഇൗര്ജ്ജസസലരഭായ  ഒരു  സമൂഹലത്ത
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയഭാണച്ച്  കകേരള  കസറച്ച്  ഇനസനിററ്റ്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്  ഡനിലലസന
സഭാപനിചതച്ച്.   കേരകേഇൗശല  വനിഭഭാഗങ്ങള,  ലപ്രഭാഫഷണല്  ഡനിലലസനര്മഭാര്,
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ലപഭാതുജെനങ്ങള  എന്നനിവരുലട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയഭാണച്ച്  ഇതു  രൂപകേല്പന
ലചേയ്തതച്ച്.  നഭാഷണല് ഇനസനിററ്റ്യൂടച്ച് ഓഫച്ച് ഡനിലലസന (NID, AHEMDABAD) ലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാലടയഭാണച്ച്  ഇതച്ച്  ആരലാംഭനിചതച്ച്.   ഡനിലലസന  വനിദവഭാഭവഭാസലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കലഭാണച്ച്  KSID-യുലട  പ്രഭാഥമനികേ  ലക്ഷവലാം.   ഇന്റെകഗറഡച്ച്
ലടക്സൈച്ച്ലലറല് ആന്റെച്ച് അപഭാരല് ഡനിലലസന, ലഎ.ടനി.  ഇന്റെകഗറഡച്ച് കേമ്മേറ്റ്യൂണനികക്കഷന
ഡനിലലസന, ഇന്റെകഗറഡച്ച് ലലലഫച്ച് ലലസല് കപ്രഭാഡക്ടച്ച് ഡനിലലസന തുടങ്ങനിയ പനി.ജെനി.
ഡനികപഭാമ കകേഭാഴ്സുകേള നനിലവനില് നടന വരുന.

(6)  കേരനിയര് ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് ലസന്റെര്

എലാംകപഭായ്ലമന്റെച്ച്  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ലമന്റെനിലന്റെ  ആഭനിമുഖേവത്തനില്  കകേരളത്തനിലല
ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളുലട  ലതഭാഴനില്  സലാംബന്ധമഭായ  എലഭാ  ആവശവങ്ങളുലാം
നനിറകവറ്റുന്നതനിനുളള ഒരു ഏകേജെഭാലകേ സലാംവനിധഭാനമഭായഭാണച്ച് കേരനിയര് ഡവലപച്ച്ലമന്റെച്ച്
ലസന്റെറുകേള  (സനി.ഡനി.സനി.)  തുടങ്ങുന്നതച്ച്.  അതവഭാധുനനികേ  ലടകകഭാളജെനിയുലട
സഹഭായകത്തഭാലട  കകേരളത്തനിലല  വനിദൂര  ഗഭാമങ്ങളനിലല  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച്
ലതഭാഴനില്   കനടഭാന  സനി.ഡനി.സനി.  സഹഭായകേമഭാകുലാം.   ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളനിലല
ലതഭാഴനില് ലലനപുണവലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ,  ഓകരഭാ ഉകദവഭാഗഭാര്തനിയുലടയുലാം കേഴനിവകേളുലാം
കുറവകേളുലാം  കേലണത്തനി  അതച്ച്  നനികേത്തഭാന  സഹഭായനിക്കുകേ,  ലതഭാഴനില്
വനിപണനിലയപറനി ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേലള കബഭാധവഭാന്മേഭാരഭാക്കുകേ,  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളനില്
സലാംരലാംഭകേതസലാം വളര്ത്തുകേ തടങ്ങനിയവയഭാണച്ച് സനി.ഡനി.സനി.യുലട പ്രധഭാന ലക്ഷവങ്ങള.
എസച്ച്.സനി./എസച്ച്.ടനി.  തുടങ്ങനിയ  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല  വനിദവഭാര്തനികേളക്കച്ച്
പ്രഭാധഭാനവലാം  നല്കേനി,  അവര്ക്കച്ച്  പനി.എസച്ച്.സനി.  കകേഭാചനിലാംഗച്ച്,  വവക്തനിതസ  വനികേസന
കഭാസകേള  എന്നനിവയുലാം  ഇതനിലൂലട  നല്കുന.   ഇത്തരത്തനില്   ഒരു സനി.ഡനി.സനി.
കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച്  ജെനിലയനിലല  കപരഭാമ്പ്രയനില്  2017  ലഫബ്രുവരനി  4-നുലാം  പഭാലക്കഭാടച്ച്
ജെനിലയനിലല ചേനിറ്റൂരനില് ലഫബ്രുവരനി 16 നുലാം തുടക്കലാം കുറനിച.

കേശുവണനി ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച് ഇ.എസച്ച്.ലഎ

183( T*4194)  ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച്
ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേശുവണനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേൾക്കച്ച്  ഇ.എസച്ച്.ഐ.  ആനുകൂലവങ്ങള
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  എലന്തങനിലലാം  തടസങ്ങള  നനിലവനിലകണഭാ;  എങനിൽ  ഇവ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

തടസങ്ങലളഭാനലാം നനിലവനില് ഇല.

* ' T ' മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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മദവനയലാംമൂലലാം പൂടനിയ ബഭാര് കഹഭാടലകേള

184 (4195)    ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജെഭാര്ജെച്ച് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  നനിലവനില്  എത്ര  സഭാര്  പദവനികേളുള്ള  ബഭാര്

കഹഭാടലകേളഭാണച്ച് ഉള്ളലതന്നച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് സഭാര് പദവനിയുലട

മഭാനദണ്ഡലാം കേണക്കഭാക്കനി എണ്ണലാം,  ജെനില എന്നനിവ തനിരനിചച്ച്  ബഭാറുകേളുള്ള  7  സഭാര്, 5

സഭാര്, 4 സഭാര്, 3 സഭാര്, 2 സഭാര് കഹഭാടലകേളുലട എണ്ണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പുതനിയ  മദവനയലാംമൂലലാം  ഇതനില്  എത്ര

കഹഭാടലകേള പൂടനി / നനിര്ത്തനിയനിട്ടുലണന്നച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) 5  സഭാര്  കഭാസനിഫനികക്കഷനുളള  30  കഹഭാടലകേളക്കച്ച്  ബഭാര്

ലലലസനസച്ച് നനിലവനിലണച്ച്.  അവയുലട ജെനില തനിരനിചളള കേണക്കച്ച് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

തനിരുവനന്തപുരലാം 6

ലകേഭാലലാം 2

ആലപ്പുഴ 2

കകേഭാടയലാം 2

എറണഭാകുളലാം 13

തൃശ്ശൂര് 1

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് 1

മലപ്പുറലാം 1

വയനഭാടച്ച് 1

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 1

പുതനിയ മദവനയലാംമൂലലാം ഇതനില് ഉളലപട കഹഭാടലകേള  പൂടനിയനിടനില.   
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ഭൂമനി കേകയറലാം

185 (4196)     ശതീ  .   വനി  .   കജെഭായനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച് ലതഭാഴനിലലാം
എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം  തഭാലൂക്കനിലല  ലവയനിലൂര്  വനികലജെനിലല  കബഭാക്കച്ച്  2-ല്
റതീസര്കവ  92/4  (മുന  സര്കവ  നമ്പര്  2067/5-1)  ഉളലപട  12.80  ആര്
വനിസ്തതീര്ണ്ണമുളള സസകേഭാരവ വവക്തനി ലലകേയടക്കനിയതഭായനി അറനിയുന്ന ഭൂമനി എലലക്സൈസച്ച്
വകുപനിലനറ അധതീനതയനില് ഉണഭായനിരുന്നതഭാകണഭാലയന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  സസകേഭാരവ  വവക്തനിക്കച്ച്  പതനിചച്ച്  നലനിയതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സസകേഭാരവ വവക്തനിക്കച്ച് നലനിയനിട്ടുലണങനില് ആയതച്ച് തനിരനിലകേ എലലക്സൈസച്ച്
വകുപകന്റെതഭായനി മഭാറ്റുകമഭാലയനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം തഭാലൂക്കനിലല ലവയനിലൂര് വനികലജെനിലല കബഭാക്കച്ച്  2-ല്
റതീസര്കവ  92/4  ഉളലപട  12.80  ആര്  ഭൂമനി  എലലക്സൈസച്ച്  വകുപനിലന്റെ
അധതീനതയനിലഭാലണന്നച്ച്  ലതളനിയനിക്കുന്ന  യഭാലതഭാരു  കരഖേയുലാം  നനിലവനില്  വകുപനില്
ലഭവമല. കൂടഭാലത ലവയനിലൂര് വനികലജെനിലല ബനി.റനി.ആര്. കരഖേയനിലമനില.

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഭൂമനി  സസകേഭാരവ  വവക്തനിക്കച്ച്  പതനിചനല്കേനിയതഭായനി  ലവയനിലൂര്
വനികലജെച്ച് ഓഫതീസനിലല ബനി.റനി.ആര്. കരഖേയനിലമനില.

(സനി)  ബഭാധകേമല.

വനനിതഭാ എലലക്സൈസച്ച് ഗഭാര്ഡച്ച് തസ്തനികേകേള 

186 (4197) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിലവനില് എത്ര വനനിതഭാ എകക്സൈസച്ച് ഗഭാര്ഡുമഭാര് ഉണച്ച്;

(ബനി)  വനനിതഭാ  എകക്സൈസച്ച്  ഗഭാര്ഡുമഭാരുലട  എണ്ണലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനനിതഭാ  എകക്സൈസച്ച്  ഗഭാര്ഡുമഭാരുലട  തസ്തനികേകേള  അവസഭാനമഭായനി
സൃഷ്ടനിചതച്ച് എന്നഭാണച്ച് എന്നച്ച് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  എലലക്സൈസച്ച്  വകുപനില് നനിലവനില്  354  വനനിതഭാ  സനിവനില് എലലക്സൈസച്ച്
ഓഫതീസര്മഭാര് ഉണച്ച്. 

(ബനി)  ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിച വരുന.

(സനി)   22-2-2016-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  (എലാം.എസച്ച്.)  39/2016/നനി.വ.
പ്രകേഭാരലാം  140  വനനിതഭാ  സനിവനില്  എലലക്സൈസച്ച്  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  തസ്തനികേകേളഭാണച്ച്
അവസഭാനമഭായനി സൃഷ്ടനിചതച്ച്.   

വവഭാജെ മദവത്തനിലന്റെയുലാം ലഹരനി വസ്തുക്കളുലടയുലാം ഉല്പഭാദനവലാം വനിതരണവലാം

187  (4198)   ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം എകക്സൈസച്ച് വകുപച്ച്
എത്ര ലനിറര് വവഭാജെമദവലാം പനിടനിലചടുത്തനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി) ലറയ്ഡനില് എത്ര കേനികലഭാ കേഞഭാവച്ച് സലാംസഭാനത്തച്ച് പനിടനിലചടുത്തനിട്ടുണച്ച്;

(സനി)  പുകേയനില  ഉല്പന്നങ്ങള  അടക്കമുളള  ലഹരനി  വസ്തുക്കള  എത്ര
പനിടനിലചടുത്തനിട്ടുണച്ച്;

(ഡനി) വവഭാജെ  മദവത്തനിലന്റെ  ഉല്പഭാദനവലാം  വനിതരണവലാം  തടയുന്നതനിനച്ച്
എലന്തഭാലക്ക  കേര്ശന  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്;  വനിശദഭാലാംശലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം 25-5-2016 തതീയതനി
മുതല് 28-2-2017 തതീയതനി വലര 1327.7 ലനിറര് സനിരനിറച്ച്, 2986.88 ലനിറര് ചേഭാരഭായലാം
123121  ലനിറര് കകേഭാട, 9187.97  ലനിറര് അനവസലാംസഭാന മദവലാം, 1137.18  ലനിറര് മറച്ച്
വവഭാജെമദവങ്ങള മുതലഭായവ എലലക്സൈസച്ച് വകുപച്ച് പനിടനിലചടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി)   ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  25-5-2016
തതീയതനി  മുതല്  28-2-2017  തതീയതനി  വലരയുളള  കേഭാലയളവനില്  667.945
കേനികലഭാഗഭാലാം കേഞഭാവച്ച് എലലക്സൈസച്ച് വകുപച്ച് പനിടനിലചടുത്തനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)   ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  25-5-2016
തതീയതനി മുതല് 28-2-2017 തതീയതനി വലര ഹഭാനസച്ച്, പഭാനപരഭാഗച്ച്, സനിഗരറച്ച്, ബതീഡനി
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തുടങ്ങനിയവ  അടക്കമുളള  പുകേയനില  ഉല്പന്നങ്ങള  1318520  പഭാക്കറ്റുലാം,  33781
കേനികലഭായുലാം  എലലക്സൈസച്ച്  വകുപച്ച്  പനിടനിലചടുത്തനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാലത  2256  കേഞഭാവച്ച്
ലചേടനികേളുലാം 11.246 കേനികലഭാഗഭാലാം ഹഭാഷനിഷച്ച് ഓയനിലലാം 39.61 ഗഭാലാം ലഹകറഭായനിനുലാം 101
ഗഭാലാം ബഇൗണ്ഷുഗറുലാം പനിടനിലചടുത്തനിട്ടുളളതഭാണച്ച്.

(ഡനി)   വവഭാജെ  മദവത്തനിലന്റെ  ഉല്പഭാദനവലാം  വനിതരണവലാം  തടയുന്നതനിനച്ച്
എലലക്സൈസച്ച്  വകുപച്ച്  ശക്തമഭായ  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുലാം  കുറകേവതവങ്ങളനില്
ഏര്ലപടുന്നവര്ലക്കതനിലര  കേര്ശന  നനിയമ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു
വരുന.   വന  കമഖേലയനിലല  വവഭാജെ  വഭാറച്ച്  തടയുന്നതനിനച്ച്  വനലാം  വകുപച്ച്
ഉകദവഭാഗസരുമഭായനി  കചേര്ന്നച്ച്  സലാംയുക്ത  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുനണച്ച്.   ഇതര
സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനളള  മദവത്തനിലന്റെയുലാം  മയക്കുമരുനകേളുലടയുലാം  പുകേയനില
ഉല്പന്നങ്ങളുലടയുലാം  അനധനികൃത  കേടത്തച്ച്  തടയുന്നതനിനച്ച്  ലചേക്കച്ച്  കപഭാസ്റ്റുകേളുലട
പ്രവര്ത്തനലാം  ശക്തനിലപടുത്തനിയനിട്ടുളളതുലാം  കബഭാര്ഡര്/ലലഹകവ  പകട്രേഭാളനിങ്ങച്ച്
യൂണനിറ്റുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  സജെതീവമഭാക്കനിയനിട്ടുളളതുമഭാണച്ച്.   എലലക്സൈസച്ച്
ഇന്റെലനിജെനസച്ച്,  ഷഭാകഡഭാ  എലലക്സൈസച്ച്  വനിഭഭാഗങ്ങളുലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച
വരുന.  കൂടഭാലത എലലക്സൈസച്ച് വകുപനിലന്റെ ആഭനിമുഖേവത്തനിലളള കബഭാധവല്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വര്ജ്ജന  മനിഷന  "വനിമുക്തനി"യുലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ടനി ലക്ഷവത്തനികലയച്ച് ഫലപ്രദമഭായനി ഉപകയഭാഗനിച വരുന.

മഭാറനി സഭാപനിച മദവവനില്പന കകേന്ദ്രങ്ങള

188  (4199)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ-സലാംസഭാന  പഭാതകയഭാരങ്ങളനില്  നനിനലാം  നഭാളനിതുവലരയഭായനി
എത്ര മദവവനില്പന കകേന്ദ്രങ്ങള മഭാറനി സഭാപനിച എനലാം എവനിലടലയഭാലക്കയഭാലണനലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ  നടപടനിമൂലലാം  ബനിവകറജെസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  വരുമഭാനലാം
കുറഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  21  മദവവനില്പനകകേന്ദ്രങ്ങള  മഭാറനി  സഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.   അവയുലട
കപരുവനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)   പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.   ബനിവകറജെസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  2016
ഡനിസലാംബര് മുതല്  2017  ലഫബ്രുവരനി വലരയുളള വനിറ്റുവരവച്ച്  മുനവര്ഷലത്ത ഇകത
കേഭാലയളവമഭായനി  തഭാരതമവലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  മദവത്തനിലന്റെ  വനില്പനമൂലവലാം  9%
ഉയര്ചയനില് നനിനലാം 1% തഭാഴ്ചയനികലയച്ച് എത്തനികചര്ന്നനിട്ടുണച്ച്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഫനിഷനിലാംഗച്ച് ഹഭാര്ബറുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച് മയക്കുമരുന്നച്ച് മഭാഫനിയ  

189  (4200)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഫനിഷനിലാംഗച്ച്  ഹഭാര്ബറുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്

മയക്കുമരുന്നനിലന്റെയുലാം  കേഞഭാവനിലന്റെയുലാം  മഭാഫനിയകേൾ  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭായനി

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മയക്കുമരുനകേള  കേടല്  മഭാര്ഗലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  എത്തനിക്കുന്നതച്ച്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) മത്സവബന്ധന  തുറമുഖേങ്ങകളഭാടനുബന്ധനിചള്ള  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം

ബതീചകേളനിലലാം  വവഭാപകേമഭായനി  മയക്കുമരുന്നച്ച്,  കേഞഭാവച്ച്  എന്നനിവ  വനിപണനലാം

നടത്തുന്നതച്ച് നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച് എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച വരുനലവന്നച്ച്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) )  ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  മത്സവബന്ധന തുറമുഖേങ്ങകളഭാടനുബന്ധനിചളള പ്രകദശങ്ങളുലാം ബതീചകേളുലാം

അടക്കമുളള  തതീരകദശ  കമഖേലകേളനില്  എലലക്സൈസച്ച്  വകുപച്ച്  നനിരന്തരലാം  ശക്തമഭായ

പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുലാം  കൃതവമഭായ  ഇടകവളകേളനില്  കകേഭാസച്ച്  ഗഭാര്ഡനിലന്റെ

സഹഭായകത്തഭാലട കേടലനില് കപഭായനി പരനികശഭാധനകേളുലാം നനിരതീക്ഷണവലാം നടത്തുകേയുലാം

ലചേയ്തു വരുന.  ഫനിഷറതീസച്ച് വകുപ്പുലാം തതീരകദശ കപഭാലതീസമഭായനി കചേര്ന്നച്ച് കയഭാജെനിചളള

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം എലലക്സൈസച്ച് വകുപച്ച്   ടനി കമഖേലയനില് നടപഭാക്കനി വരുന.  കൂടഭാലത

എലലക്സൈസച്ച്  ഇന്റെലനിജെനസച്ച്,  ഷഭാകഡഭാ എലലക്സൈസച്ച്  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം

പ്രസ്തുത  കമഖേലകേളനില്  സജെതീവമഭായനി  നടത്തുന.   എലലക്സൈസച്ച്  വകുപനിലന്റെ

ആഭനിമുഖേവത്തനിലളള കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം കകേരള സലാംസഭാന ലഹരനി

വര്ജ്ജന  മനിഷന  "വനിമുക്തനി" -യുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഇത്തരലാം  കമഖേലകേളനില്

ഫലപ്രദമഭായനി നടത്തനി വരുന.
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മദവവലാം മയക്കുമരുനലാം വനിറഴനിചതനിനുലാം ലലകേവശലാം വചതനിനുമുളള കകേസ്സുകേള

190 (4201) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനച്ച് ലതഭാഴനിലലാം
എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  മദവവലാം  മയക്കുമരുനലാം
വനിറഴനിചതനിനുലാം  കകേവശലാം  വചതനിനുലാം  എത്ര  കകേസ്സുസ്തുകേള  രജെനിസര്  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്  എന്നച്ച്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇവയുലട ജെനില തനിരനിചള്ള കേണക്കുകേള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  25-5-2016  തതീയതനി  മുതല്
28-2-2017  തതീയതനി വലര മദവവലാം മയക്കുമരുനലാം വനിറഴനിചതനിനുലാം ലലകേവശലാം വചതനിനുലാം
അബ്കേഭാരനി നനിയമപ്രകേഭാരലാം 20521 കകേസ്സുകേളുലാം എന.ഡനി.പനി.എസച്ച്. നനിമയപ്രകേഭാരലാം 2954
കകേസ്സുകേളുലാം  എലലക്സൈസച്ച്  വകുപച്ച്  രജെനിസര്  ലചേയ്തനിട്ടുണച്ച്.   ഇവയുലട  ജെനില  തനിരനിചളള
കേണക്കുകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ജെനില അബ്കേഭാരനി കകേസ്സുകേള എന.ഡനി.പനി.എസച്ച്.
കകേസ്സുകേള

തനിരുവനന്തപുരലാം 1826 155

ലകേഭാലലാം 1967 385

പത്തനലാംതനിട 1499 167

ആലപ്പുഴ 2533 207

കകേഭാടയലാം 1625 301

ഇടുക്കനി 787 287

എറണഭാകുളലാം 1662 371

തൃശ്ശൂര് 1763 268

പഭാലക്കഭാടച്ച് 1520 126

മലപ്പുറലാം 1159 253

കകേഭാഴനികക്കഭാടച്ച് 1235 126

വയനഭാടച്ച് 748 125

കേണ്ണൂര് 1376 137

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 821 46

ആലകേ 20521 2954
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സ്ക്കൂള വനിദവഭാര്തനികേളക്കനിടയനില് ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട ഉപകയഭാഗലാം

191 (4202)  ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന  :

ശതീ  .   കജെഭാര്ജെച്ച് എലാം  .   കതഭാമസച്ച്  :

ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി  :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടച്ച്  റസഭാഖേച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  സ്കൂള  വനിദവഭാര്തനികേളക്കനിടയനില്  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട
ഉപകയഭാഗലാം വവഭാപകേമഭാകുന്നതഭായുളള പഠന റനികപഭാര്ടച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനിദവഭാലയങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  ലഹരനിവസ്തുക്കളുലട  ഉപകയഭാഗലാം
സലാംബന്ധനിച  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ലഹരനി വനിരുദ കബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) സലാംസഭാന ലഹരനിവര്ജ്ജന മനിഷന-  വനിമുക്തനിയുലട കബഭാധവല്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിദവഭാലയങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം വവഭാപനിപനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  

(സനി)  സലാംസഭാന  ലഹരനിവര്ജ്ജന  മനിഷന  'വനിമുക്തനി'യുലട  ലഹരനിക്കച്ച്
എതനിലരയുളള  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ലഹരനിവനിരുദ  കബ്ബുകേള,
എന.എസച്ച്.എസച്ച്.,  എസച്ച്.പനി.സനി.  എന്നനിവ  വഴനി  വനിദവഭാലയങ്ങളനില്
വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  ഇതനികനഭാടകേലാം  ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണച്ച്.   2017
ജെനുവരനി  30-നച്ച്  വനിദവഭാലയങ്ങളനില്  ലഹരനിവനിരുദ  പ്രതനിജയുലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി. 

 മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് എലലക്സൈസച്ച് ഓഫതീസച്ച് 

192  (4203)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജെഷച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്
ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  എകക്സൈസച്ച്  ഓഫതീസനിനച്ച്  സസന്തമഭായനി
സലവലാം ലകേടനിടവലാം ഇല എന്നതച്ച് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  ഓഫതീസനിനച്ച്  സസന്തമഭായനി  ലകേടനിടലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  മഭാകവലനിക്കരയനില് എലലക്സൈസച്ച് കറഞച്ച് ആഫതീസച്ച്/എലലക്സൈസച്ച് സര്ക്കനിള

ആഫതീസകേളക്കച്ച്  സസന്തമഭായനി  സലലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  മഭാകവലനിക്കര

തഭാലൂക്കനില് തഴക്കര വനികലജെനില് കബഭാക്കച്ച് നമ്പര് 5 റതീസര്കവ നമ്പര് 30/7 -ല്ലപട

11.25 ആര് റവനറ്റ്യൂ പുറകമ്പഭാക്കച്ച് ഭൂമനി എലലക്സൈസച്ച് വകുപനിനച്ച് ലലകേമഭാറനി ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്

റവനറ്റ്യൂ വകുപ്പുമഭായനി കചേര്ന്നച്ച് കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

മദവത്തനിനുലാം മയക്കുമരുന്നനിനുലമതനിലരയുളള സമതീപനങ്ങള

193 (4204)  ശതീ  .   അനനില് അക്കര   :

ശതീ  .      ലകേ  .   സനി  .   കജെഭാസഫച്ച്   :

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച്   :

ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തച്ച്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് മദവത്തനിനുലാം മയക്കുമരുന്നനിനുലമതനിലര വനിട്ടുവതീഴ്ചയനിലഭാത്ത

എലന്തലഭാലാം സമതീപനങ്ങളഭാണച്ച് ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുളളതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി എലന്തലഭാലാം കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം പദതനികേളുലാം

ആണച്ച് നടപഭാക്കനിയതച്ച് ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ആരുലടലയലഭാലാം സഹകേരണമഭാണച്ച് ഇതനിനഭായനി പ്രകയഭാജെനലപടുത്തുന്നതച്ച് ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ)   അനധനികൃത  മദവത്തനിലന്റെയുലാം  ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങളുലടയുലാം  ലഭവത

തടയുന്നതനിനച്ച്  സലാംസഭാനത്തച്ച്  എലലക്സൈസച്ച്  വകുപച്ച്  ശക്തമഭായ  എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച്

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  വവഭാപകേമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തനി

വരുന.  മദവവര്ജ്ജനത്തനിനച്ച് ഉഇൗന്നല് നല്കേനിയുലാം മയക്കുമരുനകേളുലട ഉപകഭഭാഗലാം

പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ഇലഭാതഭാക്കുവഭാനുലാം  ലക്ഷവമനിടച്ച്  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വര്ജ്ജന
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മനിഷന  'വനിമുക്തനി'  എന്ന  കബഭാധവല്ക്കരണ  മനിഷനച്ച്  6-10-2016-ലല  ജെനി.ഒ.

(എലാം.എസച്ച്.)94/16/നനി.വ.  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  മദവ-

മയക്കുമരുന്നച്ച്,  പുകേയനില  ഉപകഭഭാഗത്തനിലനതനിലരയുളള  കബഭാധവല്ക്കരണവലാം

നനിയമവനിരുദ  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  കേടത്തല്,  കശഖേരണലാം,  ഉറവനിടലാം  എന്നനിവ

കേലണത്തനി പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ലക്ഷവമനിട്ടുമഭാണച്ച്  ടനി  മനിഷന

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്.

സ്കൂള/കകേഭാകളജെച്ച്, ലഹരനിവനിരുദ  കബ്ബുകേള, എസച്ച്.പനി.സനി., എന.എസച്ച്.എസച്ച്,

കുടുലാംബശതീ,  സലാംസഭാന  ലലലബറനി  കേഇൗണ്സനില്,  മദവവര്ജ്ജന  സമനിതനികേള,

വനിദവഭാര്തനി-യുവജെന-മഹനിളഭാ-സന്നദ  സലാംഘടനകേള  എന്നനിവയുലട

പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുലാം സഹകേരണകത്തഭാടുലാംകൂടനി  "ലഹരനിമുക്ത കകേരളലാം"  എന്ന ലക്ഷവലാം

സഭാക്ഷഭാല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഇതനികനഭാടകേലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)   അന്തഭാരഭാഷ  മയക്കുമരുന്നച്ച്  വനിരുദ  ദനിനഭാചേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

ലഹരനി വനിരുദ പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തുന്ന മനികേച സലാംഘടന, സലാംഘടന പ്രവര്ത്തകേന,

മനികേച  പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തുന്ന സ്കൂള/കകേഭാകളജെച്ച്  ലഹരനി വനിരുദ കബ്ബുകേള,  കബച്ച്

പ്രവര്ത്തകേര്,  കബസ്തുകേള  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന  മനികേച  ലഹരനി  വനിരുദ

ആശയങ്ങളടങ്ങനിയ മഭാഗസനിനുകേള,  മഭാഗസനിന സൃഷ്ടനികേള എന്നനിവയച്ച്  അവഭാര്ഡുലാം

പ്രശലാംസഭാപത്രവലാം  നല്കേനി  വരുനണച്ച്.   സലാംസഭാന  സ്കൂള

കേകലഭാത്സവകത്തഭാടനുബന്ധനിചച്ച് എലഭാ വര്ഷവലാം ലഹരനി വനിരുദ കബഭാധവല്ക്കരണ

പവലനിയന ഒരുക്കനി പ്രദര്ശനലാം നടത്തനി വരുന. 

“വനിമുക്തനി" മനിഷലന്റെ കനതൃതസത്തനില് 2017 ജെനുവരനി 30- നച്ച് സലാംസഭാനലത്ത

എലഭാ സ്കൂള അസലാംബനികേളനിലലാം വനിദവഭാര്തനികേളുലാം,  അദവഭാപകേരുലാം ലഹരനിലക്കതനിലര

പ്രതനിജ  എടുക്കുകേയുണഭായനി.   ലഹരനിവനിരുദ  സകന്ദശലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  വതീടുകേളനിലലാം   'വനിമുക്തനി'  സനിക്കര്

പതനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി 2017 മഭാര്ചച്ച് 8 -നച്ച് ആരലാംഭനിക്കുകേയുമുണഭായനി.  മഭാര്ചച്ച് 31

നകേലാം  ഇഇൗ  പ്രവര്ത്തനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   'വനിമുക്തനി'  മനിഷലന്റെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏലറടുത്തച്ച്  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ  കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കുലാം
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മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം  50,000  രൂപ  വതീതവലാം  എലഭാ   കബഭാക്കച്ച്/

ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  25,000 രൂപ  വതീതവലാം  ഇതനിനകേലാം  അനുവദനിചച്ച്

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   പനി.റനി.എ.-കേളുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  ലഹരനിയുലട  ദൂഷവവശങ്ങള

കബഭാധവലപടുത്തുന്നതനിനച്ച് 2815 കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസ്സുകേളുലാം, ലപഭാതുവഭായനി 2527

ഓളലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം,  ചേര്ചകേളുലാം,  പ്രഭഭാഷണങ്ങളുലാം ഇതനിനകേലാം

നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  സ്ക്കൂള  പരനിസരങ്ങളനില്  ലഹരനിവസ്തുക്കളുലട  വനിപണനവലാം

ഉപകഭഭാഗവലാം നനികരഭാധനിചച്ച് എനകഫഭാഴച്ച്ലമന്റെച്ച് പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി  വരുന.

മദവത്തനിലന്റെയുലാം  മറച്ച്  ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങളുലടയുലാം  ദൂഷവവശങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്

വനിദവഭാര്തനികേലളയുലാം  യുവജെനങ്ങലളയുലാം  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി

സലാംസഭാനത്തച്ച് സ്കൂള/കകേഭാകളജുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച് നനിലവനില് 2542 ലഹരനി വനിരുദ

കബസ്തുകേള പ്രവര്ത്തനിചവരുനണച്ച്.  വനിദവഭാര്തനികേള,  അദവഭാപകേര്,  രക്ഷനിതഭാക്കള

എന്നനിവര്ക്കച്ച്  കപരച്ച്  വനിവരലാം  ലവളനിലപടുത്തഭാലത  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  വനിപണനലാം,

ഉപകഭഭാഗലാം എന്നനിവ അറനിയനിക്കുന്നതനിനഭായനി  1385  സ്കൂള/കകേഭാകളജെച്ച് കേവഭാമ്പസകേളനില്

പരഭാതനിലപടനി  സഭാപനിചകേഴനിഞ.   മുഴുവന  സ്കൂള/കകേഭാകളജെച്ച്  കേവഭാമ്പസകേളനില്

പരഭാതനിലപടനികേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച വരുന.

(സനി)   തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള,  സ്റ്റുഡന്റെച്ച്സച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  കകേഡറച്ച്,

സ്കൂള-കകേഭാകളജെച്ച്  ലഹരനിവനിരുദ  കബ്ബുകേള,  എന.എസച്ച്.എസച്ച്.,  കുടുലാംബശതീ,

സലാംസഭാന  ലലലബറനി  കേഇൗണ്സനില്,  മദവവര്ജ്ജന  സമനിതനികേളടക്കമുളള  സന്നദ

സലാംഘടനകേള,  വനിദവഭാര്തനി-യുവജെന -മഹനിളഭാ  സലാംഘടനകേള,  റസനിഡന്റെച്ച്സച്ച്

അകസഭാസനികയഷനുകേള  എന്നനിവരുലട  സഹകേരണമഭാണച്ച്  ഇതനിനഭായനി

പ്രകയഭാജെനലപടുത്തുന്നതച്ച്.  സഭാമൂഹനികേ,  ക്രനിയഭാതകേമഭായ  ചുവടുവയ്പ്പുകേള,

സ്കൂള/കകേഭാകളജെച്ച്  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനതല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  വനിവരവവഭാപന

സലാംവനിധഭാനങ്ങള, മദവവലാം മയക്കുമരുനലാം ഉപകയഭാഗനിചച്ച് തുടങ്ങനിയവലര ഉകദ്ദേശനിചളള

തനിരുത്തല് പ്രക്രനിയ, നനിയമവനിരുദ ലഹരനി ഉല്പന്നങ്ങളുലട ലഭവതയുലാം വനിതരണവലാം

ഇലഭാതഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചലകേഭാണളള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  പുനരധനിവഭാസലാം

എന്നനിവയഭാണച്ച് പ്രവര്ത്തനങ്ങള. 
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കുറമറതരത്തനില് അബ്കേഭാരനിനയലാം 

194  (4205)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജെഭാര്ജെച്ച് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കച്ച്

ലതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  കമഖേലകേളനിലല  ലപഭാതുജെനങ്ങളക്കച്ച്  പരഭാതനികേള  ഇലഭാലത

കുറമറതരത്തനില്  അബ്കേഭാരനിനയലാം  ഉണഭാക്കഭാന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ബഭാറുകേള  പൂടനിയതുമൂലലാം  എത്ര  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  പണനി  നഷ്ടലപട്ടു

എന്ന  കേഭാരവലാം  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇവലര  പുനരധനിവസനിപനിക്കുവഭാന

എലന്തങനിലലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ) അബ്കേഭാരനി നയരൂപതീകേരണത്തനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

(ബനി)   മദവനയത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പൂടനിയ  ബഭാര്  കഹഭാടലകേളനില്  7110

രജെനികസര്ഡച്ച് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുണഭായനിരുന.  എന്നഭാല് ഇത്തരലാം കഹഭാടലകേള ബഭാര്

ലലലസനസനിലന്റെ  തുടര്ചലയകന്നഭാണലാം  ബനിയര്  ആന്റെച്ച്  ലലവന  പഭാര്ലര്

ലലലസനസകേളഭാക്കനി  മഭാറനിയതച്ച്,  ലതഭാഴനില്  നഷ്ടലപട  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  കജെഭാലനി

നല്കേണലമന്ന വവവസയനിലഭാണച്ച്.

പുനര്ജ്ജനനി  2030  എന്ന  പദതനിയനിലൂലട  സമഭാഹരനിച  തുകേയനില്  നനിനലാം

ഓകരഭാ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം ഇടക്കഭാല സമഭാശസഭാസമഭായനി ആദവ ഗഡുവഭായനി  5000

രൂപ വതീതവലാം, രണഭാലാം ഗഡുവഭായനി 10,000 രൂപ വതീതവലാം, ലതഭാഴനില് നഷ്ടലപടതുമൂലലാം

ആതഹതവ  ലചേയ്ത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ആശനിതര്ക്കച്ച്  2,00,000  രൂപ  വതീതവലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  കചേഭാദവലാം  നമ്പര്  4042-ലന്റെ  ഉത്തരലാം  എഡനിറനിലാംഗച്ച്

ബഭാഞനില് ലഭവമഭായനിടനില.)

(കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ.)
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9.30 AM]

മനി  .  സസ്പീക്കര്:  ഓര്ഡര്……….ഓര്ഡര്…..

ശസ്പീ  .   കകേ  .   സുകരഷച്ച് കുറുപച്ച്:  സര്..........…

മനി  .    സസ്പീക്കര്:   ബഹുമമാനകപട്ട കകേ.  സുകരഷച്ച്  കുറുപനിനച്ച്  കമന്ഷന് കചെയമാന്
സമയയം തരമായം.   

റൂള്  50  പ്രകേമാരയം  സര്വ്വശസ്പീ എയം.  വനിന്കസനച്ച്,  പനി.  ഉബബദുള,  അനൂപച്ച്
കജേക്കബച്ച് എനസ്പീ ബഹുമമാനകപട്ട അയംഗങ്ങള് അടനിയന്തര പ്രകമയതനിനച്ച് കനമാട്ടസ്പീസച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഇകത  വനിഷയയംതകന   ശസ്പീ.  എയം.  വനിന്കസനച്ച്  ഇനകല
ബവകുകനരയം  സബ്മനിഷനുകവണനി  എഴുതനിതനനിരുന.  അതച്ച്  അനുവദനിക്കുകേയയം
കചെയനിരുന.  ഒനമാമകത സബ്മനിഷന് ആയനി അനുവദനിചമാല് മതനികയമാ? 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സനി  .    കജേമാസഫച്ച്:  ഇനകല  മമാധധ്യമങ്ങള്  മുഴുവന്  ചെര്ച  കചെയ
വനിഷയമമാണനിതച്ച്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  സബ്മനിഷനച്ച്  കനമാട്ടസ്പീസച്ച്  നല്കുകേ,  പനിന്വലനിക്കുകേ.........
ഇനകല  ബവകുകനരമമാണച്ച്  നനിര്ബന്ധമമായയം  അനുവദനിക്കണകമനച്ച്  ആവശധ്യകപട്ടച്ച്
കനമാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേനിയതച്ച്. 

പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  കചെനനിതല):  സര്,  ഇനകല കനമാട്ടസ്പീസച്ച്
നല്കേനിയ  കശഷയം  ഇനച്ച്  എലമാ  മമാധധ്യമങ്ങളനിലയം  പുതനിയ  വമാര്തകേള്
വനനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. ദയവമായനി അങ്ങച്ച് റൂള് 50 അനുവദനിക്കണയം. 

II അടനിയന്തരപ്രകമയയം

വനിജേനിലന്സച്ച് ഡയറക്ടര്കക്കതനികരയള ആകരമാപണങ്ങള്

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : സയംസമാന  വനിജേനിലന്സച്ച്  ഡയറക്ടറമായ  ശസ്പീ.  കജേക്കബച്ച്
കതമാമസനികനതനികര  ഗുരുതര  അഴനിമതനിയമാകരമാപണങ്ങള്  തുടര്ചയമായനി  ഉയര്ന
വരുന.  കപമാര്ട്ടച്ച്  ഡയറക്ടറമായനിരനികക്ക  നടതനിയ  ക്രമകക്കടുകേളയം
അകദ്ദേഹതനികനതനികര  ബഫനമാന്സച്ച്   ഇന്കസക്ഷന്  വനിയംഗച്ച്  കേകണതനിയ
ക്രമകക്കടുകേള്ക്കുയം  പുറകമ,  ഗവണ്കമനനിനച്ച്  സമര്പനിച  വസ്തുവനിവര  കസ്റ്റേറച്ച്കമനനില്
ഉള്കപടുതമാകത, തമനിഴച്ച് നമാട്ടനികല വനിരുദ നഗര് ജേനിലയനില് രമാജേപമാളയയം തമാലൂക്കനില്
കസതൂര് വനികലജേനില്, കകേമാചനിയനികല 'ഇസ്ര അകഗമാകടകേച്ച് സനിസ്റ്റേയംസച്ച് ലനിമനിറഡച്ച്' എന
സസ്വകേമാരധ്യ  കേമ്പനനിയകട  ഡയറകേച്ച് ടര്  എന  വനിലമാസതനില്  കജേക്കബച്ച്   കതമാമസച്ച്
അനധനികൃതമമായനി  സമ്പമാദനിച  സസ്വതച്ച്  സയംബന്ധനിച്ചുളള  വനിവരങ്ങളയം
വമാര്തമാമമാധധ്യമങ്ങളനില്  ആകക്ഷപങ്ങളമായനി  ഉയര്നവരുനതമായനി  പറയകപടുന
അതസ്പീവഗുരുതരമമായ  സമാഹചെരധ്യയം  സഭമാനടപടനികേള്  നനിര്തനിവചച്ച്  ചെര്ച
കചെയണകമനമാവശധ്യകപട്ടച്ച് സര്വ്വശസ്പീ.  എയം വനിന്കസനച്ച്,  പനി.  ഉബബദുള, അനൂപച്ച്
കജേക്കബച്ച് എനസ്പീ അയംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേമാരയം കനമാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   
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മുഖധ്യമനനി   (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജേയന്):   സര്,  അഴനിമതനികക്കതനികര
വനിട്ടുവസ്പീഴ്ചയനിലമാത നനിലപമാകടടുത ഉകദധ്യമാഗസകനന നനിലയനില്   ശസ്പീ.  കജേക്കബച്ച്
കതമാമസനികനതനികര  മുമയം  ആകരമാപണങ്ങളണമായനിട്ടുണച്ച്.  പത്രമമാധധ്യമങ്ങളനില്
പ്രതധ്യക്ഷകപടുന  വമാര്തകേകള  മമാത്രയം  അടനിസമാനമമാക്കനി  ഉകദധ്യമാഗസകന
വനിശസ്വമാസധ്യത  തകേര്ക്കുന  രസ്പീതനിയനില്  സര്ക്കമാര്  നടപടനി  എടുക്കനില.  എനമാല്
ഇന്തധ്യന്  കപമാലസ്പീസച്ച്  സര്വ്വസ്പീസനികല  ഉയര്ന  ഉകദധ്യമാഗസന്  എന  നനിലയനില്
പമാലനികക്കണതമായനിട്ടുള  കപരുമമാറചട്ടയം  പമാലനിക്കമാന്  ബമാധധ്യതയള
ഉകദധ്യമാഗസനമാണച്ച് ശസ്പീ. കജേക്കബച്ച് കതമാമസച്ച്. ഇകപമാള് ആകരമാപനിചനിട്ടുള കേമാരധ്യങ്ങള്
പലതുയം  മുന്പുയം  ഉനയനിചനിട്ടുളതുയം  സര്ക്കമാര്  പരനികശമാധനിചനിട്ടുളതുമമാണച്ച്.  മമാധധ്യമ
സൃഷനികേളകട പനിനമാകല കപമാകുകേയല, വസ്തുതകേള് ഉകണങനില് അതച്ച് പരനികശമാധനിചച്ച്
തസ്പീര്പമാക്കുകേ  എനതമാണച്ച്  സര്ക്കമാര്  നനിലപമാടച്ച്.  തുറമുഖ  വകുപച്ച്
ഡയറകേച്ച് ടറമായനിരനിക്കുകമ്പമാള്  അകദ്ദേഹയം  നടതനിയ  പര്കചസുകേകള  സയംബന്ധനിചച്ച്
ധനകേമാരധ്യ ഇന്കസക്ഷന് വനിയംഗച്ച് സമര്പനിച റനികപമാര്ട്ടച്ച്  'ഡയറകേച്ച് ടര് ജേനറല് ഓഫച്ച്
കപ്രമാസനികേക്യൂഷന്' -  കന നനിയകമമാപകദശതനിനച്ച്  സര്ക്കമാര് അയചനിട്ടുണച്ച്.   ആയതച്ച്
ലഭധ്യമമാകുന  മുറയച്ച്  ഇക്കമാരധ്യതനില്  തസ്പീരുമമാനമുണമാകുയം.  അകദ്ദേഹയം  ഏകതങനിലയം
സസ്വകേമാരധ്യ  കേമ്പനനിയകട  ഡയറകേച്ച് ടര്  ആയനിട്ടുകണമാ,  അതനിനച്ച്  സര്ക്കമാര്  അനുമതനി
ഉണമായനിരുകനമാ  എകനലമാമുള  കേമാരധ്യങ്ങള്  വനിശദമമായനി  പരനികശമാധനിച്ചുമമാത്രകമ
മറുപടനി  നല്കേമാന് കേഴനിയകേയള.  തമനിഴച്ച് നമാട്ടനികല വനിരുദ നഗറനില് ശസ്പീ.  കജേക്കബച്ച്
കതമാമസച്ച്  വസ്തു  വമാങ്ങനിയനിട്ടുകണന  വനിവരയം,  വമാര്തമാമമാധധ്യമങ്ങളനില്
പ്രതധ്യക്ഷകപട്ടതച്ച് സര്ക്കമാരനികന ശദ്ധയനില്കപട്ടനിട്ടുണച്ച്.  എനമാല് പത്രവമാര്തകേകള
മമാത്രയം അടനിസമാനകപടുതനി സര്ക്കമാരനിനച്ച്  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കമാനമാവനില.   മുന്പുയം
സമമാനമമായ  വമാര്തകേള്  ഉണമായനിട്ടുളതുയം,  അക്കമാലയളവനില്  അകദ്ദേഹതനികന
സസ്വതച്ച്  സമ്പമാദനകത  സയംബന്ധനിചച്ച്  പരനികശമാധനിക്കകപട്ടനിട്ടുളതുമമാണച്ച്.
ഔകദധ്യമാഗനികേ കൃതധ്യനനിര്വ്വഹണതനില്  ഏര്കപടുന  ഏകതമാരു  ഉകദധ്യമാഗസനുയം
നനിയമയം  അനുശമാസനിക്കുന  സസ്വമാതനധ്യവയം  സയംരക്ഷണവയം  നല്കുനതനിനുയം
ആകക്ഷപങ്ങളണമായമാല് പരനികശമാധനിക്കുനതനിനുയം സര്ക്കമാര് പ്രതനിജമാബദ്ധമമാണച്ച്.
ഉനയനിക്കകപട്ട  കേമാരധ്യങ്ങകളക്കുറനിചച്ച്  സഭ  നനിര്തനിവചച്ച്  ചെര്ച  കചെകയണ
ആവശധ്യമനില.    

ശസ്പീ  .    എയം  .    വനിന്കസനച്ച്:   സര്,   ബഹുമമാനകപട്ട  മുഖധ്യമനനി  അടനിയന്തര
പ്രകമയതനിനച്ച് നല്കേനിയ മറുപടനി ഞങ്ങള് പ്രതസ്പീക്ഷനിചതുതകനയമാണച്ച്.  അതനികലമാരു
പുതുമയയം  കേമാണുനനില.  വനിജേനിലന്സച്ച്  ഡയറകേച്ച് ടര്കക്കതനിരമായനി  24-10-2016-ല്
ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന് അടനിയന്തരപ്രകമയയം കകേമാണ്ടുവനകപമാള് നല്കേനിയ
മറുപടനിയകട  തനനിയമാവര്തനമമാണച്ച്   ബഹുമമാനകപട്ട  മുഖധ്യമനനി  ഇവനികട
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നടതനിയതച്ച്.    അനച്ച്  മറുപടനിയനില്  പറഞ്ഞതച്ച്,  'ശസ്പീ.  കജേക്കബച്ച്  കതമാമസച്ച്
വനിജേനിലന്സനികന കമധമാവനിയമായനിരനിക്കുന. ഇതനികന ഭമാഗമമായനി അകദ്ദേഹതനികനതനികര
ഒകട്ടകറ നസ്പീക്കങ്ങള് ഉണമാകുനകണനച്ച് കപമാതുസമൂഹയം കേമാണുനണച്ച്.  കേമാരധ്യങ്ങള്
കൃതധ്യമമായനി നനിര്വ്വഹനിച്ചുകപമാകേമാനമാണച്ച് അകദ്ദേഹയം തമാല്പരധ്യകപടുനതച്ച്.  അങ്ങകനയള
ഒരു  ഉകദധ്യമാഗസന്  കൃതധ്യനനിര്വ്വഹണതനില്  ഏകതങനിലയം  തരതനില്
ദുര്ബ്ബലനമാകേമാന്  പമാടനില  എന  നനിലപമാടമാണച്ച്  സര്ക്കമാര്  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചു  വരുനതച്ച്.'
അങ്ങയകട  മുമ്പനികലയച്ച്  വരുന  പുതനിയ  കേമാരധ്യങ്ങകള  സയംബന്ധനിചച്ച്  അകനസ്വഷണയം
നടത്തുകേയയം,  അതനികനതനികര  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേയമമാണച്ച്   മുഖധ്യമനനി  എന
നനിലയനില്   അങ്ങച്ച്  കചെകയണതച്ച്.  അതച്ച്  കചെയ്യുനതനിനുപകേരയം  പഴയ
നനിലപമാടുകേള്തകന ആവര്തനിചതച്ച് തനികേച്ചുയം ദദൗര്ഭമാഗധ്യകേരമമാണച്ച്.  സയംസമാനതച്ച്
അഴനിമതനിയയം ക്രമകക്കടുകേളയം അകനസ്വഷനിചച്ച് കേകണതനി കുറവമാളനികേകള നനിയമതനികന
മുനനില്  കകേമാണ്ടുവരമാന്  ചുമതലകപട്ട  സര്ക്കമാരനികന  കേസ്പീഴനിലള  പ്രധമാനകപട്ട
ഏജേന്സനിയമാണച്ച്  'വനിജേനിലന്സച്ച്  ആനച്ച്  ആനനികേറപ്ഷന്  ബക്യൂകറമാ'.  നമാട്ടനില്  അഴനിമതനി
നടക്കുകമ്പമാള്  ജേനങ്ങള്  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുനതച്ച്  ഈ  അഴനിമതനി  വനിജേനിലന്സച്ച്  വകുപച്ച്
അകനസ്വഷനിചച്ച്  കേകണത്തുകമനമാണച്ച്.  അഴനിമതനിയനിലമാത  ഒരു  സമൂഹകത
സസ്വപയം  കേമാണുന  ജേനങ്ങള്  വളകര  പ്രതസ്പീക്ഷകയമാകട  വനിജേനിലന്സനില്
വനിശസ്വമാസമര്പനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  എനമാല്  വനിജേനിലന്സനികന  ഡയറകേച്ച് ടര്
സമാനതനിരുനകകേമാണച്ച്  കഡമാ. കജേക്കബച്ച് കതമാമസച്ച് ഐ.പനി.എസച്ച്. നടതനിയനിട്ടുള
കഞട്ടനിപനിക്കുന  ക്രമകക്കടുകേള്  ഞമാന്  ഈ  സഭയകട  മുമ്പമാകകേ
അവതരനിപനിക്കുകേയമാണച്ച്.  

1968-കല ആള് ഇന്ഡധ്യമാ സര്വ്വസ്പീസച്ച് ചെട്ടങ്ങളനികല റൂള് 16 സബ്കകമാസച്ച് 2-ല്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതച്ച്  എലമാ  ഉകദധ്യമാഗസന്മമാരുയം  അവരുകട  സസ്വതച്ച്  വനിവരങ്ങള്
സര്ക്കമാരനിനച്ച്  സമര്പനിക്കണകമനമാണച്ച്.  എനമാല്    ശസ്പീ.  കജേക്കബച്ച്  കതമാമസച്ച്
2001-ല്  വനിരുദ  നഗര്  ജേനിലയനികല  കസതൂര്  സബച്ച് രജേനിസമാര്  ഓഫസ്പീസച്ച്  മുകഖന
1905/2001,  1906/2001  എനസ്പീ  രണച്ച്  ആധമാരങ്ങള്  പ്രകേമാരയം  രമാജേപമാളയയം
തമാലൂക്കനികല കസതൂര് വനികലജേനില്  36  സര്കവ്വ നമ്പറുകേളനിലമായനി  വമാങ്ങനിക്കൂട്ടനിയ  50
ഏക്കര് ഭൂമനികയ സയംബന്ധനിച്ചുള വനിവരങ്ങള് 2017-ല്  അകദ്ദേഹയം സമര്പനിച അസറച്ച്
ഡനികകറഷനനില്  ഉണമായനിരുനനില.  അകദ്ദേഹതനികന  അസറച്ച്  കസ്റ്റേറച്ച്കമനനികന
കകേമാപനിയമാണച്ച് എകന കേയനില് ഇരനിക്കുനതച്ച്. Statement of immovable property
return for the year 2016 as on 1st January 2017; Name of Officer in full: D.r.
Jacob  Thomas.   ഇതനില്   ഈ  ഭൂമനിയനിടപമാടച്ച്  അകദ്ദേഹയം  മറച്ചുവയ്ക്കുകേയമാണച്ച്.
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അഴനിമതനികക്കതനികര  സസ്വയയംപ്രഖധ്യമാപനിത  കപമാരമാളനി  ഈ  വനിവരങ്ങള്
സര്ക്കമാരനില്നനിനയം  മറച്ചുവചതച്ച്  ഗുതുതരമമായ  ക്രമകക്കടമാണച്ച്.  ഒരു  ഉകദധ്യമാഗസന്
തകന  സസ്വതച്ച്  മറച്ചുവയ്ക്കുനകവനതച്ച്  ഗദൗരവതരമമായ  കേമാരധ്യമമാകണങനിലയം  അതച്ച്
മമാത്രമമായനിരുകനങനില്  ഞങ്ങള്  ഇതച്ച്  സഭയനില്  ഉനയനിക്കുമമായനിരുനനില.
അതനികനക്കമാള്  വനിസ്മയകേരവയം  ഗദൗരവതരവയം  ക്രമകക്കടുകേള്  നനിറഞ്ഞതുയം
ദുരൂഹവമമായ ഇടപമാടുകേളമാണച്ച്  ഇതനികന പനിനനില് നടതനിയനിട്ടുളതച്ച്.  ഈ സലയം
വമാങ്ങുകമ്പമാള് അകദ്ദേഹയം കകേമാചനി  സനിറനി  കപമാലസ്പീസച്ച്  കേമസ്പീഷണര് ആയനിരുന.  ആ
സലയം  വമാങ്ങുനതനിനച്ച്  അകദ്ദേഹയം  നല്കേനിയതച്ച്   അകദ്ദേഹതനികന  സസ്വന്തയം
കമല്വനിലമാസമമായനിരുനനില.  കകേമാചനിയനികല ഒരു ബനിസനിനസ്സുകേമാരകന അഡ്രസമാണച്ച്
നല്കേനിയനിരനിക്കുനതച്ച്.  അകദ്ദേഹയം  രജേനിസ്റ്റേര്  കചെയ  ആധമാരതനികന  ഒനമാമകത
കപജേമാണനിതച്ച് (ആധമാരതനികന ഒനമാമകത കപജേനികന പകേര്പച്ച് ഉയര്തനിക്കമാണനിച്ചു)
സസ്വമാഭമാവനികേമമായയം  അതനിലമാണച്ച്  കപരുയം  അഡ്രസ്സുയം  അച്ഛകന  കപരുയം
എലമാമുണമാകുനതച്ച്.  അതനില്  അകദ്ദേഹയം  കതമാഴനില്  സനിറനി  കപമാലസ്പീസച്ച്
കേമസ്പീഷണകറകനമാ  അകദ്ദേഹതനികന  അഡ്രകസമാ  വചനിട്ടനില.  ..........
(ബഹളയം).............  നനിങ്ങള്കക്കതനികരകയമാ  സര്ക്കമാരനികനതനികരകയമാ   അല
പറയനതച്ച്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  നനിങ്ങള്  ശബ്ദമുണമാക്കമാതനിരനിക്കൂ.  ശസ്പീ.  വനിന്കസനച്ച്  അങ്ങച്ച്
കചെയറനികനമാടച്ച് സയംസമാരനിക്കൂ.  

ശസ്പീ  .    എയം  .    വനിന്കസനച്ച്:  നമ്മുകട  സയംസമാനകത  വനിജേനിലന്സച്ച്  കമധമാവനി
നടതനിയ  ക്രമകക്കടുകേകളക്കുറനിചച്ച്  സയംസമാരനിക്കുകമ്പമാള്  ഇവര്  അസസ്വസരമാകകേണ
കേമാരധ്യകമന്തമാണച്ച്;  ആ  ആധമാരതനില്  കജേക്കബച്ച്  കതമാമസച്ച്  കകേമാചനി  കപമാലസ്പീസച്ച്
കേമസ്പീഷണര് എനല  കഡമാ.  കജേക്കബച്ച്  കതമാമസച്ച്,  ഡയറക്ടര്,  ഇസ്ര  അകഗമാകടകേച്ച്
എനമാണച്ച്  എഴുതനിയനിരനിക്കുനതച്ച്.   സര്വ്വസ്പീസച്ച്  ചെട്ടപ്രകേമാരയം  ഒരു  ഉനത  കപമാലസ്പീസച്ച്
ഉകദധ്യമാഗസന്  ഒരു   സസ്വകേമാരധ്യ  കേമ്പനനിയകട  ഡയറക്ടറമായനിരനിക്കമാന്   പമാടനില.
ഇതനികന മമാകനജേനിയംഗച്ച് ഡയറക്ടര് വധ്യവസമായനിയമായ കബബനി കതമാമസച്ച്  എട്ടുരുതനില്
കസവധ്യറുയം  ഡയറക്ടര്  അകദ്ദേഹതനികന  മകേനുമമാണച്ച്.  ഞമാന്   ശസ്പീ.  കജേക്കബച്ച്
കതമാമസനികനകക്കമാണച്ച് കേമ്പനനിക്കുകവണനി ഈ ഭൂമനി വമാങ്ങനികയനമാണച്ച് ബടയംസച്ച് ഓഫച്ച്
ഇന്തധ്യ എന പത്രതനികന കലഖകേനച്ച് ഈ കേമ്പനനിയകട എയം.ഡനി. കബബനി കതമാമസച്ച്
കകേമാടുത  മറുപടനി.  15-ാം  തസ്പീയതനിയനികല  ബടയംസച്ച്  ഓഫച്ച്  ഇന്തധ്യയനില്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുന,  Jacob  Thomas  bought  land  on  our  behalf  :  ISRA.
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കേമ്പനനിയകട ഒരു നനിര്ണമായകേ സമയതച്ച് അകദ്ദേഹതനികന കപരനില് ഭൂമനി  വമാങ്ങനി
അകദ്ദേഹയം  ഞങ്ങള്ക്കച്ച്  തനകവനമാണച്ച്  എയം.ഡനി.-യകട  കവളനികപടുതല്.  ഞമാന്
വനിനസ്പീതനമായനി  ബഹുമമാനകപട്ട  മുഖധ്യമനനികയമാടച്ച്  കചെമാദനിക്കുകേയമാണച്ച്  കകേമാചനി  സനിറനി
കപമാലസ്പീസച്ച്  കേമസ്പീഷണര്  ഒരു  സസ്വകേമാരധ്യ  കേമ്പനനിയകട  ബനിനമാമനിയമാകണമാ;  ഒരു
സസ്വകേമാരധ്യകേമ്പനനിക്കുകവണനി  ഭൂമനി  ഇടപമാടനില്  ഇടനനില  നനില്കക്കണ  ആളമാകണമാ;
ഭൂമനി വമാങ്ങനി ഒരു കേമ്പനനിക്കച്ച് കകേമാടുകക്കണ കബമാക്കറമായനി ഒരു കപമാലസ്പീസച്ച് ഓഫസ്പീസര്
തരയം  തമാഴമാന്  പമാടുകണമാ?  അതച്ച്  ഗദൗരവമുള  കേമാരധ്യമമാണച്ച്.  അതമാണച്ച്  ഞങ്ങള്
ഇവനികട  ഉനയനിക്കമാനമാഗഹനിക്കുനതച്ച്.   മനിനനിസനി  ഓഫച്ച്  കകേമാര്പകററച്ച്  അഫകയഴച്ച്
കരഖകേള് പ്രകേമാരയം  2000  ഒകക്ടമാബര്  3-ാം തസ്പീയതനി ഇന്കകേമാര്പകററച്ച്  കചെയ ഒരു
കേമ്പനനിയമാണനിതച്ച്. ഇതനികന ഓഡനിറച്ച് റനികപമാര്ട്ടനില് ഈ കേമ്പനനിക്കച്ച് ഇസ്രമാകയലമമായനി
ബന്ധമുകണനച്ച്  വധ്യക്തമമായനി  പറയനണച്ച്.  ഈ  കേമ്പനനിയനില്  ഇസ്രമാകയലനി
പദൗരനമാരമായ രണ്ടുകപര് കഷയര് എടുതനിട്ടുണച്ച്.  ഇലധ്യമാഹു കബകസലനിന്,  ഇലധ്യമാഹു
ബമാരകേച്ച്  എനസ്പീ  രണച്ച്  ഇസ്രമാകയലനികേള്  ഈ  കേമ്പനനിയനികല  പമാര്ട്ടച്ച്ണര്മമാരമായനി
മമാറനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അഗനികേള്ചറല് ആക്ടനിവനിറസ്പീസച്ച് നടത്തുന ഒരു കേമ്പനനിയനില്
വനികദശനികേള്ക്കച്ച്  പമാര്ട്ടച്ച്ണര്ഷനിപച്ച്  കകേമാടുക്കമാന്  പമാടനില.   ഇതച്ച്  FEMA-യകട
ലയംഘനയം  കൂടനിയമാകണന  കേമാരധ്യയം  ഗവണ്കമനച്ച്  ശദ്ധനിചനിട്ടുകണമാ;   2001-ല്
കേമ്പനനിക്കുകവണനിയമാണച്ച്  കഡമാ.  കജേക്കബച്ച്  കതമാമസച്ച്  ഈ  ഭൂമനി  വമാങ്ങനി
കകേമാടുതനിരുനകതങനില്  എന്തുകകേമാണമാണച്ച്  2017-ലയം  ഈ  കപ്രമാപര്ട്ടനി
അകദ്ദേഹതനികന  കപരനില്  തകന  ഇരനിക്കുനതച്ച്;   16 കകേമാലയം  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുയം
അകദ്ദേഹതനികന  കപരനില്  തകനയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇകപമാഴുയം  ഈ  ഭൂമനിയകട
encumbrance certificate-ല് അകദ്ദേഹതനികന കപരച്ച് തകനയമാണുളളതച്ച്.  ഇതുവകര
കപരുകപമാലയം  മമാറനിയനിട്ടനില.  കവണകമങനില്   ഈ  കജേക്കബച്ച്  കതമാമസച്ച്  ഞമാനല
കവകറമാരു  കജേക്കബച്ച്  കതമാമസമാകണനച്ച്  അകദ്ദേഹതനിനച്ച്  വമാദനിക്കമായം.  ആ  വമാദവയം
നനിലനനില്ക്കുകേയനില.  കേമാരണയം  2002-ല്  അകദ്ദേഹയം  കകേമാടുതനിട്ടുള  അസറച്ച്
ഡനികകറഷനനില്  ഈ  ഭൂമനികയക്കുറനിചച്ച്  പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  അതനില്  ഈ  ഭൂമനി
അകദ്ദേഹതനികന  ഭമാരധ്യയകട  ഉടമസതയനിലള  ഭൂമനിയമാകണനമാണച്ച്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതച്ച്.  സസ്വന്തയം  ഭൂമനി  ഭമാരധ്യയകട  കപരനില്  മമാറമാകത  സര്ക്കമാരനിനച്ച്
കകേമാടുതനിട്ടുള അസറച്ച്  ഡനിക്സകറഷനനില് ഇതച്ച്  ഭമാരധ്യയകട ഭൂമനിയമാകണനച്ച്  പറയന
ഒരു  ഉകദധ്യമാഗസന്  സതധ്യസന്ധനമായ  ഒരു  ഉകദധ്യമാഗസനമാകണനച്ച്  ഗവണ്കമനച്ച്
പറയകമ്പമാള്.....,  2002-ലയം  2003-ലയം  അകദ്ദേഹയം  സമര്പനിചനിട്ടുള  അസറച്ച്
ഡനികകറഷനനിലയം  ഇതുതകനയമാണച്ച്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതച്ച്.  ഇതച്ച്  കമമാതയം
misrepresentation  ആണച്ച്.   അകദ്ദേഹയം  സസ്വന്തയം  കമല്വനിലമാസയം  തകന
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മമാറനിയനിരനിക്കുന.   ഈ  ഭൂമനി  ഇടപമാടച്ച്  നടന  അകത  നനിമനിഷയംതകന  ഇതനില്
ദുരൂഹതയയം എകന്തമാ ക്രമകക്കടുകേളയം   എകന്തങനിലയം  മറച്ചുവയമാനുയം ഉകണനളതച്ച്
അകദ്ദേഹതനിനച്ച്  കബമാധധ്യമുളതുകകേമാണമാണച്ച്  അകദ്ദേഹയം  ഇതച്ച്  മമാറനിയനിരനിക്കുനതച്ച്.
കപമാലസ്പീസച്ച്  കേമസ്പീഷണകറനച്ച്  അതനില്  പരമാമര്ശനിചനികട്ടയനില,  പകേരയം  ഇസ്രയകട
ഡയറക്ടര് എനമാണച്ച് അകദ്ദേഹയം അതനില് പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതച്ച്. തകന കപരനിലള ഭൂമനി
ഭമാരധ്യയകട കപരനിലമാകണനച്ച് അകദ്ദേഹയം സര്ക്കമാരനികന കതറനിദ്ധരനിപനിചനിരനിക്കുന. ഈ
വര്ഷകത അസറച്ച് ഡനികകറഷനനിലയം അകദ്ദേഹയം ഇക്കമാരധ്യയം മറച്ചുവചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
ഈ  കേമ്പനനിയകട  ഓഡനിറച്ച്  റനികപമാര്ട്ടനില്  വളകര  വനിചെനിത്രമമായ  കേമാരധ്യങ്ങളമാണച്ച്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതച്ച്.  Mr.  Baby  Thomas,  Managing  Director  has  given  an
affidavit  affirming that the properties are in the absolute possession and
enjoyment of the company and that Dr. Jacob Thomas has signed the Sale
Deed in his capacity as a Director and has no right, title over this property
എനപറഞ്ഞനിട്ടച്ച്  അടുത വരനിയനില് പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതച്ച്  However,  he  is  not  a
Director  of  the  company.  കതമാട്ടുമുകേളനിലകത  വരനിയനില്  ഡയറക്ടകറനയം
അതനിനുതമാകഴ ഡയറക്ടറകലനയം പറയന. പരസര വനിരുദ്ധമമായ കേമാരധ്യങ്ങളള ഒരു
കേമ്പനനിയനിലമാണച്ച്  അകദ്ദേഹയം  ഡയറക്ടകറനച്ച്  അവകേമാശകപട്ടനിരനിക്കുനതച്ച്.  ഇങ്ങകന
പരസരവനിരുദ്ധവയം  കതറനിദ്ധരനിപനിക്കുനതുമമായ  കരഖകേളകളമാരു  കേമ്പനനി
അവനിഹനിതമമായ  സസ്വത്തുക്കള്  മറച്ചുവച്ചുയം  നനിരവധനി  നനിയമങ്ങളകട  ലയംഘനയം
നടതനിയയം  കഡമാ.  കജേക്കബച്ച്  കതമാമസച്ച്  നടതനിയനിട്ടുള  ഇടപമാടുകേള്  ദുരൂഹത
നനിറഞ്ഞതുയം  കഞട്ടനിക്കുനതുമമാണച്ച്.  കേളകന  കേയനിലമാണച്ച്  തമാകക്കമാല്
ഏല്പനിചനിരനിക്കുനകതന കേമാരധ്യതനില് യമാകതമാരു സയംശയവമനില.   

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അങ്ങയകട സമയയം കേഴനിഞ. പസ്പീസച്ച് കേണ്ക്ലൂഡച്ച്....

ശസ്പീ  .   എയം  .   വനിന്കസനച്ച്:  ബഹുമമാനകപട്ട മുഖധ്യമനനി പറഞ്ഞതുകപമാകല കപമാര്ട്ടച്ച്
ഡയറക്ടറമായനിരുനകപമാള്  നടതനിയ  ഗുരുതരമമായ  ക്രമകക്കടുകേള്  സയംസമാന  ധനകേമാരധ്യ
വകുപനികന  ഇന്കസക്ഷന്  വനിയംഗച്ച്  കേകണതനി.  ചെസ്പീഫച്ച്  കസക്രട്ടറനി  നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കണകമന ശനിപമാര്ശകയമാടുകൂടനി സര്ക്കമാരനിനച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്. നനിയകമമാപകദശയം
കതടനിയനിരനിക്കുനകവനതമാണച്ച്  ഇനച്ച്  മുഖധ്യമനനി പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതച്ച്.   മമാധധ്യമങ്ങളനില്
നനിറഞ  നനില്ക്കുകേയയം  മമാധധ്യമ  പ്രശസനി  ദദൗര്ബലധ്യമമായനി  കേമാണുകേയയം  കചെയ്യുന
കജേക്കബച്ച്  കതമാമസച്ച്  എന്തുകകേമാണമാണച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ മൂനദനിവസങ്ങളമായനി  പത്രങ്ങളനില്
തനനികക്കതനികര വമാര്ത വനനിട്ടുയം നനിശബ്ദത പമാലനിക്കുനതച്ച്;  അകദ്ദേഹയം പലകപമാഴുയം
കപമാക്കറനില്  കകേമാണ്ടുനടക്കുനകവനച്ച്  പത്രക്കമാര്ക്കച്ച്  കേമാണനിച്ചുകകേമാടുതനിട്ടുള
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കസകലമാ കടപച്ച് അകദ്ദേഹതനികന വമായനില് ഒട്ടനിചനിരനിക്കുകേയമാകണമാ;  ഇനച്ച് അഴനിമതനി
വസ്പീരനമാര് ആഹമാദതനിലമാണച്ച്. കേമാരണയം അവര് കേളനമാരമാകണങനില് അവകരക്കുറനിചച്ച്
അകനസ്വഷനികക്കണയമാള്  കേളനച്ച്  കേഞ്ഞനിവചയമാളമാണച്ച്.  ഒരു  കേമാലതച്ച്  കപമാര്ട്ടച്ച്
ഡനിപമാര്ട്ടച്ച്കമനനിനച്ച്  മുകേളനിലൂകട  പറന  ഈ  തത  ഇനച്ച്  കകേരളതനികന
അതനിര്തനിയയം  കേഴനിഞ്ഞച്ച്  തമനിഴച്ച് നമാട്ടനികലയച്ച്  കപമായനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇകപമാള്  ഈ
തത  അഴനിമതനിയകട  ചെനിറകേച്ച്  വനിരനിചച്ച്  കേര്ണമാടകേയനിലയം  എതനിയനിരനിക്കുകേ
യമാകണനമാണച്ച്  മനസനിലമാക്കമാന്  കേഴനിഞ്ഞതച്ച്.   ഇനനി  ഏകതലമായം
സയംസമാനങ്ങളനിലമാണച്ച് എതനികചരുനകതനച്ച് അറനിയനില. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസച്ച്...  പസ്പീസച്ച്..  കേയനില് ഇരനിക്കുന കപപറനിലളളതച്ച്  മുഴുവനുയം
വമായനിക്കണകമനനില.

ശസ്പീ  .    എയം  .    വനിന്കസനച്ച്:  സര്,  തകന  പൂര്വ്വകേമാല  അഴനിമതനിക്കഥകേള്
മറച്ചുപനിടനിക്കമാന്  എടുതണനിഞ്ഞ  മുഖമാവരണയം  മമാത്രമമാണച്ച്  അഴനിമതനി  വനിരുദ്ധത.
കവദകമമാതുകനമാരു  കചെകുതമാകനയമാണച്ച്  ഈ  കജേക്കബച്ച്  കതമാമസച്ച്
അനുസ്മരനിപനിക്കുനതച്ച്.  കജേക്കബച്ച്  കതമാമസനികന  സയംരക്ഷനിക്കുനതനിലൂകട  ഈ
സര്ക്കമാര്  അവകേമാശകപടുന  അഴനിമതനി  വനിരുദ്ധതയകട  മൂടുപടമമാണച്ച്
അഴനിഞവസ്പീണനിരനിക്കുനതച്ച്.  അകദ്ദേഹയം  ചുവപച്ച്  കേമാര്ഡയം  മഞ്ഞ  കേമാര്ഡയം
എടുത്തുകേമാണനിക്കുകേയമാണച്ച്.  നനിയമപരമമായനി  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനികക്കണ   ഒരു
കപമാലസ്പീസച്ച്  ഉകദധ്യമാഗസന് കപമാതുപ്രവര്തകേകര ചുവപച്ച്  കേമാര്ഡയം  മഞ്ഞ കേമാര്ഡയം
കേമാണനിചച്ച്  മമാധധ്യമങ്ങളനിലൂകട  വനിരട്ടനികക്കമാണനിരുനതച്ച്  നമകളലമാവരുയം  കേണതമാണച്ച്.
ഞമാന് ബഹുമമാനകപട്ട മുഖധ്യമനനികയമാടച്ച് ഈ ഉകദധ്യമാഗസകനതനികര ചുവപച്ച് കേമാര്ഡച്ച്
കേമാണനിക്കണകമനച്ച്  വനിനസ്പീതമമായനി  അഭധ്യര്തനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇത്രയയം  ഗുരുതരമമായ
ക്രമകക്കടുകേള്  നടതനിയ  ഈ  ഉകദധ്യമാഗസന്  കകേരളതനികന  വനിജേനിലന്സനിനുയം
അഴനിമതനി  വനിരുദ്ധ  സസ്വഭമാവമുള  കകേരള  സമൂഹതനിനുയം  അപമമാനമമാണച്ച്.
ഇതരതനിലള  ഗുരുതരമമായ  സമാഹചെരധ്യകതക്കുറനിചച്ച്  സഭ  നനിര്തനിവചച്ച്  ചെര്ച
കചെയണകമനച്ച് ഞമാന് ആവശധ്യകപടുകേയമാണച്ച്. 

മുഖധ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജേയന്):  സര്,  ബഹുമമാനധ്യനമായ  അയംഗയം
ഉനയനിച കേമാരധ്യങ്ങള് 2001-ലള ഒരു ആധമാരവമമായനി ബന്ധകപട്ട കേമാരധ്യങ്ങളമാണച്ച്.
അതുമമായനി ബന്ധകപട്ടച്ച് ചെനില പത്രവമാര്തകേള് വനനിരനിക്കുനകവനതച്ച് ശരനിയമാണച്ച്.
പത്രവമാര്തകേള്  പല  തരതനിലമാണകലമാ  വരുനതച്ച്.  ഏകതലമായം  തരതനില്
പത്രവമാര്തകേള് വരുകമനച്ച്  നമുക്കച്ച്  അറനിയമാവനതമാണച്ച്.  പത്രങ്ങളനില് ഒരു കൂട്ടര്
എഴുതുയം കജേക്കബച്ച് കതമാമസനികന വനിജേനിലന്സച്ച് ഡയറക്ടര് സമാനത്തുനനിനയം മമാറമാന്
കപമാകുകേയമാകണനച്ച്,  ഉടന്തകന അതനികനപറനി ചെര്ചവരുയം.  ഇതമാണച്ച് ഇകപമാഴകത
രസ്പീതനി.  കജേക്കബച്ച്  കതമാമസച്ച്  ആ സമാനതച്ച് നനിനയം മമാറണകമനച്ച്  ആഗഹനിക്കുന
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ധമാരമാളയം  ആളകേളണച്ച്.  അവകരമാടച്ച്  എനനിക്കച്ച്  പറയമാനുളതച്ച്,  'ആ  കേട്ടനില്  കേണച്ച്
പനനികക്കണ' എനമാണച്ച്. 'ഇങ്ങകന ഒരു വമാര്ത കകേമാടുതതുകകേമാണച്ച് മുഖധ്യമനനിക്കച്ച്
നനിയമസഭയനില്  ഇങ്ങകന  പറകയണനി  വന.  മമാറമാന്  നസ്പീക്കമുണമായനിരുന,  അതച്ച്
വമാര്ത വനതുകകേമാണച്ച് മമാറനി'  എനമാകുയം അടുത വമാര്ത.  ശരനിയലമാത വമാര്ത
കകേമാടുതതനികന നധ്യമായസ്പീകേരനിക്കമാനമാണച്ച് പനികന ശമനിക്കുനതച്ച്. ഇതച്ച് നമ്മുകട നമാട്ടനില്
നടക്കുന ഒരു രസ്പീതനിയമാണച്ച്. ഇതുസയംബന്ധനിചച്ച് ഏകതങനിലയം  ക്രമവനിരുദ്ധ നടപടനികേള്
ഉണമായനിട്ടുകണമാകയനമാണച്ച്  ഇകപമാള്  അകനസ്വഷനികക്കണതച്ച്.  ഇകദ്ദേഹതനികന  ചെനില
കേമാരധ്യങ്ങകളക്കുറനിചച്ച് കനരകതതകന ഗദൗരവമമായ  അകനസ്വഷണയം നടനനിരുന. അതച്ച്
അപ്പുറതനിരനിക്കുനവര്ക്കുയം  അറനിയമാവന  കേമാരധ്യമമാണച്ച്.  ഇകപമാള് 
പത്രവമാര്തയനിലമാണച്ച്  കേമാരധ്യങ്ങള്  വനനിട്ടുളതച്ച്.  ബഹുമമാനധ്യനമായ  അയംഗയം  കരഖ
ഉദ്ധരനിച്ചുകകേമാണച്ച് പറഞ്ഞ കേമാരധ്യങ്ങള് സയംബന്ധനിചച്ച് പരനികശമാധനിക്കമാകത ഒറവമാക്കനില്
മറുപടനി പറയമാന് സമാധനിക്കനില. ബഹുമമാനധ്യനമായ അയംഗയം ഇവനികട ആകരമാപനിക്കകപട്ട
ഭൂമനിയനിടപമാടച്ച്  എങ്ങകനയമാണച്ച് വനതച്ച് എനതുസയംബന്ധനിചച്ച് പരനികശമാധനിചച്ച് മമാത്രകമ
മറുപടനി  പറയമാന്  സമാധനിക്കൂ.  പകക്ഷ   സനിറനി  കപമാലസ്പീസച്ച്  കേമസ്പീഷണറമായനി
രനിക്കുകമ്പമാഴമാകണനച്ച്   അകദ്ദേഹയം  പറഞ്ഞതച്ച്  ശരനിയമാകണമാകയനച്ച്   സയംശയമുണച്ച്.
എകന ഓര്മ ശരനിയമാകണങനില് 1997-98 കേമാലയളവനിലമാകണമാ അകദ്ദേഹയം അവനികട
സനിറനി കപമാലസ്പീസച്ച് കേമസ്പീഷണറമായകതന സയംശയയം വരനികേയമാണച്ച്. 1999 മുതല് 2003
വകര അകദ്ദേഹയം ലസ്പീവച്ച്  എടുതനിരുനകവനച്ച്  കനരകത പറയനതച്ച്  കകേട്ടനിട്ടുണച്ച്.  ആ
ഘട്ടതനില്  ഒരു  ഗവണ്കമനച്ച്  കജേമാലനിയനിലയം  അകദ്ദേഹമുണമായനിരുനനില.
നനിയമപ്രകേമാരമുള  നടപടനികേളമാകണമാ  അകനരയം  സസ്വസ്പീകേരനിചകതനള  കേമാരധ്യങ്ങള്
ഇതനിനുമുമതകന പരനികശമാധനയച്ച് വനികധയമമാക്കനിയനിട്ടുളതമാണച്ച്.  എനമാല് ഇവനികട
ബഹുമമാനകപട്ട  അയംഗയം  ഉനയനിചതച്ച്,  ഒരു  കേമ്പനനിയനില്  ഡയറക്ടറമായനിരു
നകവനമാണച്ച്.  അതച്ച്  ശരനിയമാകണമാകയനച്ച്  പരനികശമാധനിക്കണയം.  സമാധമാരണ
നനിലയനില് അനുമതനിയകണങനികല ഡയറക്ടര് സമാനതച്ച്  ഇരനിക്കമാന് സമാധനിക്കൂ. ആ
വസ്തുത  ഇകപമാള്  എനനിക്കച്ച്  പറയമാന്  കേഴനിയനതല.  1999  മുതല്  2003  വകര
അകദ്ദേഹയം  കലമായംഗച്ച്  ലസ്പീവനിലമായനിരുനകവനതച്ച്  വസ്തുതയമാണച്ച്.  ഇവനികട
അകദ്ദേഹകതപറനി  പറഞ്ഞ കേമാരധ്യങ്ങകളക്കുറനിചച്ച്  കൂടുതലമായനി  എനനിക്കച്ച് പറയമാനനില.
ഒരു  കേമാരധ്യയം  മമാത്രകമ  ചൂണനിക്കമാണനിക്കമാനുള.  ഇവനികട  എകന്തങനിലയം  കതറമായ
നടപടനികേളണമായനിട്ടുകണങനില്  അതനികന  സയംരക്ഷനിക്കുന  നനിലപമാടച്ച്  സര്ക്കമാരനികന
ഭമാഗത്തുനനിനമുണമാകേനില.  വനിജേനിലന്സച്ച്  സയംവനിധമാനതനില്  വനനിട്ടുള  ചെനില
പമാളനിചകേള്  ബഹകക്കമാടതനി  ചൂണനിക്കമാണനിചനിരുന.  ബഹുമമാനകപട്ട
ബഹകക്കമാടതനിയകട ആ നനിലപമാടച്ച്  സസ്വമാഗതമാര്ഹമമാണച്ച്.  അതനിനനുസൃതമമായ ചെനില
മമാറങ്ങള് ഉണമാകകേണതമായനിട്ടുണച്ച്. 
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ശസ്പീ  .    കകേ  .    സനി  .    കജേമാസഫച്ച്:  സര്,   ലഭനിക്കുന  പരമാതനികേള്
പരനികശമാധനിക്കമാകമനച്ച്  അങ്ങച്ച്   വനിജേനിലന്സനികന  കയമാഗതനില്  ഉകദധ്യമാഗസകരമാടച്ച്
പറഞ്ഞതമായനി  മലയമാള  മകനമാരമ  പത്രതനില്  വമാര്ത  വനനിരുന.  അതനികന
കവല്ലുവനിളനിച്ചുകകേമാണച്ച്,  ലഭനിച പരമാതനികേള് മുഴുവന് അഡസ്പീഷണല് ചെസ്പീഫച്ച് കസക്രട്ടറനി
(കഹമായം)-നച്ച്  അങ്ങയകട പ്രനിന്സനിപല് കസക്രട്ടറനി  അയച്ചുകകേമാടുതതമായനി  വമാര്ത
വനനിരനിക്കുന.  അതച്ച് അങ്ങകയമാടുള കവല്ലുവനിളനിയകല,  അങ്ങച്ച് അതനികന അങ്ങകന
കേമാണുനനികല? 

ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജേയന്:  സര്,  ഇവനികട  വനിജേനിലന്സച്ച്  വകുപനികന
പ്രവര്തനയം  എങ്ങകന  കവണകമനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്. അതച്ച്  ബഹകക്കമാടതനി
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളകട അടനിസമാനതനിലമാണച്ച് പറഞ്ഞനിട്ടുളതച്ച്.  ആ കേമാരധ്യതനില് തകന
സര്ക്കമാര്  ഉറച്ചുനനില്ക്കുകേയമാണച്ച്.  മമാത്രമല  ഇക്കമാരധ്യതനില്  ഞങ്ങള്
മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളണമാക്കുകമനച്ച്  ബഹകക്കമാടതനി  കനരകത  പറഞ.  അതനികന
സസ്വമാഗതയം  കചെയ്യുന  നനിലപമാടമാണച്ച്  ഈ  സര്ക്കമാര്  സസ്വസ്പീകേരനിചതച്ച്.  ബഹകക്കമാടതനി
സനിയംഗനിള് ബഞച്ച് ചെനില മമാനദണ്ഡങ്ങളണമാകക്കണതുകണനച്ച് ഈ സഭയനില് ഞമാന്
കനരകത പറഞ്ഞനിരുന. അതനിനച്ച് രണച്ച് അഡസ്വകക്കറ്റുമമാകര അമനിക്കസച്ച് കേക്യൂറനിമമാരമായനി
നനിശ്ചയനിക്കമാകനമാരു  നസ്പീക്കമുണമായനി.  അതനികനല്  ശസ്പീ.  ഉമന്  ചെമാണനി
മുഖധ്യമനനിയമായനിരുന  മുന്ഗവണ്കമനച്ച്  ഡനിവനിഷന്  ബഞനില്  അപസ്പീലനിനച്ച്  കപമായനി.
അങ്ങകന  ഡനിവനിഷന്  ബഞനില്  കസ്റ്റേ  കേനിടക്കുകേയമാണച്ച്.  അതച്ച്  കനരകത  ഞമാന്
വധ്യക്തമമാക്കനിയ  കേമാരധ്യമമാണച്ച്.  അതനിനുകശഷയം  ആ  കസ്റ്റേ  കവകക്കറച്ച്
കചെകയണതമാകണനയം അതനിനുള അകപക്ഷ കകേമാടതനി  മുമ്പമാകകേ നല്കേണകമനയം
അഡസ്വകക്കറച്ച് ജേനറലനികനമാടച്ച് പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്. കസ്റ്റേ കവകക്കറച്ച് കചെയ്യുകേയമാകണങനില് ആ
നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചച്ച്  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കമാന്  സമാധനിക്കുയം.  സര്ക്കമാരനികന
സയംബന്ധനിചനിടകതമാളയം ഇതനില് തുറന സമസ്പീപനമമാണുളളതച്ച്. അഴനിമതനിക്കമാര് ആരുയം
രക്ഷകപടമാന്  പമാടനില.  അഴനിമതനികക്കതനികരയള  നടപടനികേള്  സുതമാരധ്യമമായനി
നടക്കണയം.  മമാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസൃതമമായനി  വനിജേനിലന്സച്ച്  പ്രവര്തനിക്കണയം.
അഴനിമതനികക്കതനികരയള  നസ്പീക്കങ്ങളമാണച്ച്  വനിജേനിലന്സച്ച്  നടകതണതച്ച്.
ചെട്ടവനിരുദ്ധമമായ  കേമാരധ്യങ്ങള്  ഏകതങനിലയം  ഉകദധ്യമാഗസന്  കചെയമാല്  സമാധമാരണ
നനിലയച്ച്  അതച്ച്  ഡനിപമാര്ട്ടുകമനമാണച്ച്  കനമാകക്കണതച്ച്.  ബന്ധകപട്ട  വകുപനിനച്ച്
അതുസയംബന്ധനിചച്ച്  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കമാന്  സമാധനിക്കുയം.  സസ്വമാഭമാവനികേമമായയം
അതനിനകേതച്ച്  വനിജേനിലന്സനികന  ഭമാഗയം  വരുനനില.  വകുപ്പുകേള്  സസ്വസ്പീകേരനികക്കണ
നടപടനികേള്  വകുപ്പുകേള്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണയം,  വനിജേനിലന്സച്ച്  കചെകയണ  കേമാരധ്യങ്ങള്
വനിജേനിലന്സച്ച്  കചെയണയം  എനതമാണച്ച്  സര്ക്കമാര്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന  നനിലപമാടച്ച്.
അക്കമാരധ്യതനില്  ബഹകക്കമാടതനിയകട  മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  കൂടനി  വരുകമ്പമാള്
കുകറക്കൂടനി വധ്യക്തതയണമാക്കമാന് കേഴനിയയം.  ഇതച്ച് മുഴുവന് നടനതച്ച് ഒരു ഡയറക്ടറുകട
കതറമായ  നടപടനിമൂലമമാകണന   നനിഗമനതനികലയച്ച്   ഇകപമാള്  സര്ക്കമാര്
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എതനിയനിട്ടനില.  പമാളനിചകേള്  ബഹകക്കമാടതനി  തകന  ചൂണനിക്കമാണനിചനിട്ടുണച്ച്.
ചൂണനിക്കമാണനിച  കേമാരധ്യങ്ങള്  കനരമായ  രസ്പീതനിയനില്  കകേമാണ്ടുകപമാകുനതനിനുള
നടപടനികേള്  തകനയമാണച്ച്  സര്ക്കമാര്  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുനതച്ച്.
പത്രറനികപമാര്ട്ടുകേളകട  അടനിസമാനതനില്  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കമാന്  കേഴനിയനില.
വസ്തുതകേളകട  അടനിസമാനതനില്  മമാത്രകമ  നടപടനികയടുക്കമാന്  സമാധനിക്കൂ.  ഇവനികട
ഐ.എ.എസച്ച്.  ഉകദധ്യമാഗസരുകട പ്രശയം വനകപമാഴുയം ഈ നനിലപമാടച്ച്  തകനയമാണച്ച്
സര്ക്കമാര്  സസ്വസ്പീകേരനിചതച്ച്.  അഴനിമതനികക്കതനികര  നടപടനികയടുക്കമാനുള
വനിജേനിലന്സനികന  നനിയമമാനുസൃതമമായ  സസ്വമാതനധ്യകത  സര്ക്കമാര്  സയംരക്ഷനിക്കുയം.
ഇക്കമാരധ്യതനില് ഒരു ആശയക്കുഴപവമനില. അഴനിമതനിക്കമാരുകട കമല് കേര്ശന നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുയം.  വനിജേനിലന്സനിനച്ച്  നനിയമമനുവദനിക്കുന സസ്വമാതനധ്യയം അനുവദനിക്കുകേയയം
കചെയ്യുയം.  ഇവനികട  ചൂണനിക്കമാണനിച  കേമാരധ്യങ്ങള്  പ്രകതധ്യകേമമായനി
പരനികശമാധനികക്കണതമാണച്ച്.  ഇവനികട  പറഞ്ഞതനില് കൂടുതല് കേമാരധ്യങ്ങള് അതുമമായനി
ബന്ധകപട്ടച്ച്  ഇകപമാള്  എകന  മുമ്പനിലനില  എനതമാണച്ച്  വസ്തുത.   ഇകപമാള്  ഈ
വനിഷയയം  സഭമാനടപടനികേള്  നനിര്തനിവചച്ച്  ചെര്ച  കചെയതക്ക  ഒരു  അടനിയന്തര
പ്രമാധമാനധ്യവമനില. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമമാനകപട്ട  മുഖധ്യമനനിയകട  വനിശദസ്പീകേരണതനികന
അടനിസമാനതനില് അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനച്ച് അവതരണമാനുമതനി നനികഷധനിക്കുന. 

(അടനിയന്തരപ്രകമയമാവതരണതനിനച്ച് അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.)

പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച് കചെനനിതല):  സര്,  മുഖധ്യമനനിക്കച്ച് ഏതച്ച്
ഉകദധ്യമാഗസകന  നനിയമനിക്കമാനുയം  മമാറമാനുമുള  അധനികേമാരമുണച്ച്.  ജേനമാധനിപതധ്യ
സയംവനിധമാനതനില് അതച്ച്  ഗവണ്കമനനികന ഉതരവമാദനിതമമാണച്ച്.  സമാധമാരണ ഒരു
ഉകദധ്യമാഗസകന കേമാരധ്യമല,  സയംസമാനകത വനിജേനിലന്സച്ച് ആനച്ച് ആനനി കേറപ്ഷന്
ബക്യൂകറമായകട  തലവന്  നടതനിയ  ചെനില  ക്രമകക്കടുകേകളയയം  അഴനിമതനികേകളയയം
സയംബന്ധനിചമാണച്ച്  ബഹുമമാനകപട്ട  കമമ്പര്,  ശസ്പീ.  എയം.  വനിന്സനച്ച്  ഇവനികട
ചൂണനിക്കമാണനിചതച്ച്.  ഗവണ്കമനച്ച്  അതനികന  വളകര  ലമാഘവകതമാടുകൂടനിയമാണച്ച്
കേമാണുനകതനമാണച്ച്  മുഖധ്യമനനിയകട  മറുപടനിയനില്നനിനയം  മനസനിലമാകുനതച്ച്.
അഴനിമതനി  ആരച്ച്  കേമാണനിചമാലയം  ഗദൗരവകതമാടുകൂടനി  കേമാകണണതച്ച്  ജേനമാധനിപതധ്യ
സയംവനിധമാനതനില്  ഒരു  സര്ക്കമാരനികന  കേടമയയം  ഉതരവമാദനിതസ്വവമമാണച്ച്.  ആ
ഉതരവമാദനിതസ്വയം നനിറകവറമാനുള ബമാധധ്യത ഗവണ്കമനനിനുണച്ച്.  വനിജേനിലന്സച്ച് ആനച്ച്
ആനനി  കേറപ്ഷന്  ബക്യൂകറമായകട  വനിശസ്വമാസധ്യതയകട  പ്രശമമാണച്ച്  ഇവനികട
ഉയര്നവരുനതച്ച്.    ഒരു സമാപനതനിനച്ച്  വനിശസ്വമാസധ്യതയകണങനില് മമാത്രകമ നല
നനിലയനില് പ്രവര്തനിക്കമാന് കേഴനിയ. കപമാതുജേനങ്ങള്ക്കച്ച് വനിശസ്വമാസധ്യതയകണങനില്
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മമാത്രകമ  അഴനിമതനി  സയംബന്ധനിച  പരമാതനികേളമമായനി  ആ  സമാപനകത
സമസ്പീപനിക്കമാന്  സമാധനിക്കുകേയള.   ഈ  ഗവണ്കമനച്ച്  അധനികേമാരതനില്
വനതനിനുകശഷയം  ഒരു  വകുപനികനയയം  പ്രവര്തനങ്ങള്  കേമാരധ്യക്ഷമമമായനി
മുകനമാട്ടുകകേമാണ്ടുകപമാകേമാന്  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനനില,  ഉകദധ്യമാഗസകന  കമല്
നനിയനണമനില,  ഉകദധ്യമാഗസകന  പ്രവര്തനങ്ങള്  നനിയനനിക്കമാന്  സര്ക്കമാരനിനച്ച്
കേഴനിയനനില എനനിവയച്ച് ഏറവയം നല ഉദമാഹരണമമാണച്ച് വനിജേനിലന്സച്ച് ആനച്ച് ആനനി
കേറപ്ഷന്  ബക്യൂകറമാ  ഡയറക്ടറുകട  കനതൃതസ്വതനില്  നടനകകേമാണനിരനിക്കുനതച്ച്.
വനവനച്ച് കകേമാടതനികയയയം തത കകേമാതമാന് തുടങ്ങനിയനിരനിക്കുന,  ഇകപമാള് തത
സര്ക്കമാരനികനയയം  കകേമാതമാന്  തുടങ്ങനിയനിരനിക്കുന.  ഇവനികട  അഴനിമതനി  തടകയണ
വധ്യക്തനിയകട നനിലപമാടുകേള് കകേമാടതനികക്കതനികരയമാണച്ച്.  ഞമാന് ബഹകക്കമാടതനിയനില്
കകേമാടുത  ഒരു  കകേസനികനലമായനിരുന  ജേസ്റ്റേനിസച്ച്  ഉബബദച്ച്   വനിധനിപ്രഖധ്യമാപനയം
നടതനിയതച്ച്.  സയംസമാനകത  നമാലച്ച്  എ.ഡനി.ജേനി.പനി.-മമാര്ക്കച്ച്  ഡനി.ജേനി.പനി.-മമാരമായനി
കപ്രമാകമമാഷന്  നല്കേമാന്  സസ്പീനനിയംഗച്ച്  കേമനിറനി  സ്ക്രൂട്ടനിബണസച്ച്  കചെയ  തസ്പീരുമമാനയം
കേധ്യമാബനിനറച്ച്    അയംഗസ്പീകേരനിച്ചു.   ഇകപമാഴകത  കേധ്യമാബനിനറ്റുയം  അതച്ച്  ശരനിവച്ചു.  മുന്
മുഖധ്യമനനിക്കുയം എനനിക്കുയം അനകത ചെസ്പീഫച്ച് കസക്രട്ടറനിക്കുകമതനിരമായനി വനിജേനിലന്സച്ച്
അകനസ്വഷണയം  ആവശധ്യമമാകണനച്ച്  കകേമാടതനി  പറഞ്ഞകപമാള്  ആ  നടപടനിയമമായനി
മുകനമാട്ടുകപമായനി.  തനിരുവനന്തപുരയം  വനിജേനിലന്സച്ച്  കകേമാടതനികയയയം  ബഹകക്കമാടതനി
വനിമര്ശനിച്ചു.  വനിജേനിലന്സച്ച്  കകേമാടതനി   ഞങ്ങളകട  കപരനില്  ഏതച്ച്  ഘട്ടതനിലയം
എഫച്ച്.ഐ.ആര്.  എടുക്കമാകമനമാണച്ച്  പറഞ്ഞതച്ച്.  അങ്ങകനകയങനില്  പനികന  ഈ
കേധ്യമാബനിനറച്ച്  എങ്ങകന  പ്രവര്തനിക്കുയം?  ഏകതങനിലയം  ഗവണ്കമനനിനച്ച്
പ്രവര്തനിക്കമാന്  കേഴനിയകമമാ?  ഞങ്ങളകട  ഗവണ്കമനല.  ഈ
ഗവണ്കമനമായനിരുകനങനില്  പ്രവര്തനിക്കമാന്  കേഴനിയകമമാ?  ബഹുമമാനകപട്ട
ബഹകക്കമാടതനി  അനമാണച്ച്  ഇതച്ച്  വനിജേനിലന്സച്ച്  രമാജേമാകണമാ  എനച്ച്  കചെമാദനിചതച്ച്.
അതനികന  പനികറദനിവസയം  വനിജേനിലന്സച്ച്  ആനച്ച്  ആനനി  കേറപ്ഷന്  ബക്യൂകറമായകട
കനമാട്ടസ്പീസച്ച്  കബമാര്ഡനില്  ഒരു  കനമാട്ടസ്പീസച്ച്  പ്രതധ്യക്ഷകപട്ടു.  ഉനതനമാരുകട
പരമാതനികേകളമാനയം ഇവനികട സസ്വസ്പീകേരനിക്കനില;  വന്കേനിട അഴനിമതനികേളമമായനി ബന്ധകപട്ട
ഒരു  പരമാതനിയയം  ഇവനികട  സസ്വസ്പീകേരനിക്കനില  എനമാണച്ച്  അതനില്  പറയനതച്ച്.  ഇതച്ച്
ഞങ്ങള്കക്കതനിരമായനിട്ടുളതല.  ശസ്പീ.  പനിണറമായനി  വനിജേയനച്ച്  എതനിരമായനിട്ടുള
നടപടനിയമാണച്ച്;    കകേമാടതനികക്കതനിരമായ  നടപടനിയമാണച്ച്;  സര്ക്കമാരനികനതനിരമായ
നടപടനിയമാണച്ച്.  അതനില്  ഒരു  നടപടനിയമുണമായനില.   രണമാമതച്ച്,  ബഹുമമാനധ്യനമായ
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മുഖധ്യമനനി  നനിയമസഭയനില്  ഞങ്ങകളപറനി  പറഞ്ഞ  ചെനില  വനിമര്ശനങ്ങളണച്ച്.
ഞങ്ങള്ക്കച്ച്  മനസനിലമാക്കമാന്  കേഴനിഞ്ഞതച്ച്  ശരനിയമാകണമാകയനച്ച്  അകദ്ദേഹമമാണച്ച്
പറകയണതച്ച്.  വനിജേനിലന്സനികന  ജേനിലമാതലതനിലള  ഉകദധ്യമാഗസരുകട  കയമാഗയം
കൂടനിയകപമാള്  ബഹുമമാനകപട്ട  മുഖധ്യമനനി  വനിജേനിലന്സനികന  പ്രവര്തനങ്ങകളപറനി
ചെനില  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളയം  വനിമര്ശനങ്ങളയം  ഉനയനിച്ചു.  അതനികന  പരനിണനിതഫലയം
എന്തമായനിരുന? വനിജേനിലന്സച്ച് ഡയറക്ടര് ഇനകല ഐ.എ.എസച്ച്.  ഉകദധ്യമാഗസരുകട
കപരനിലള  എലമാ  പരമാതനികേളയം  ഒരു  പമാഴലമായനി  ആഭധ്യന്തര  വകുപ്പുകസക്രട്ടറനിക്കച്ച്
അയച്ചുകകേമാടുക്കുകേയമാണുണമായതച്ച്.  ആഭധ്യന്തര  വകുപ്പു  കസക്രട്ടറനിക്കച്ച്  പരമാതനി
അയചമാല്  അതനികന  അര്തകമന്തമാണച്ച്;   മുഖധ്യമനനിക്കച്ച്  തകന  ആ  പരമാതനി
പമാഴലമായനി വനിജേനിലന്സച്ച് ഡയറക്ടര് അയച്ചുകവനളതകല? തത  കകേമാടതനികയയയം
കകേമാത്തുന, ഇകപമാള് ഗവണ്കമനനികനയയം കകേമാത്തുന; അതമാണച്ച് ഞമാന് പറഞ്ഞതച്ച്.
നമ്മുകട  സയംസമാനതച്ച്    നനിയമങ്ങള്  ലയംഘനിക്കമാന്  ഒരു  ഉകദധ്യമാഗസനുയം
അധനികേമാരമനില.  വനിജേനിലന്സനികന  പ്രവര്തനങ്ങകള  സയംബന്ധനിചച്ച്  വനിജേനിലന്സച്ച്
മമാനസ്വലണച്ച്,  ഈ രമാജേധ്യതച്ച് നനിലനനില്ക്കുന നനിയമങ്ങളണച്ച്,  കകേമാടതനിവനിധനികേളണച്ച്.
അതനികനകയലമായം  അടനിസമാനതനിലമാണച്ച്  വനിജേനിലന്സച്ച്  പ്രവര്തനിക്കുനതച്ച്.  ആ
വനിജേനിലന്സനികന  പ്രവര്തനയം ഇനച്ച്  ബകേവനിട്ടുകപമാകുനകവനളതമാണച്ച്  ഏറവയം
ഗുരുതരമമായ  പ്രശയം.  ഞമാനുയം  കുറച്ചുകേമാലയം  വനിജേനിലന്സച്ച്  വകുപനികന
ചുമതലയണമായനിരുന  ആളമാണച്ച്.  വനിജേനിലന്സനികന  പ്രവര്തനങ്ങകള
സയംബന്ധനിച്ചുള  നനിയമമാവലനികേളയം  നടപടനിക്രമങ്ങളയം   ചെട്ടങ്ങളയം  അറനിയമാവന
ഒരമാളമാണച്ച് ഞമാന്.  പകക്ഷ ഇനച്ച് വനിജേനിലന്സനികന പ്രവര്തനയം ആ നനിലയനിലല
കപമാകുനതച്ച്.  വനിജേനിലന്സനികന  പ്രവര്തനയം  ചെട്ടങ്ങളകടയയം  നനിയമമാവലനികേളകടയയം
വനിജേനിലന്സച്ച് മമാനസ്വലനികനയയം  ലയംഘനങ്ങളമായനിട്ടമാണച്ച് മുകനമാട്ടുകപമാകുനതച്ച്.  ഒരമാളകട
കപരനില്  എഫച്ച്.ഐ.ആര്.  എടുക്കമാന്  ഡനിബവ.എസച്ച്.പനി.-ക്കച്ച്  അനുവമാദയം
കകേമാടുക്കുന  ഡയറക്ടറുകട  നടപടനിയമാണച്ച് ഗവണ്കമനച്ച് നധ്യമായസ്പീകേരനിക്കുനതച്ച്.  ഒരു
കപറസ്പീഷന് ലഭനിചമാല് തമാകഴയള ഡനിബവ.  എസച്ച്.പനി.-മമാര്  അതച്ച്  പരനികശമാധനിചച്ച്
ഒരമാളനികന കപരനില് എഫച്ച്.ഐ.ആര്.  എടുക്കമാകമനച്ച് പറയനതച്ച് ഏതച്ച് മമാനസ്വലനികന
കപരനിലമാണച്ച്;  അങ്ങകനയമാകണങനില് ഈ സഭയനിലനിരനിക്കുന,  രമാജേധ്യത്തുള ആരുകട
കപരനില് കവണകമങനിലയം എഫച്ച്.ഐ.ആര്.  ഇടമാന് കേഴനിയനികല?  ഇതരയം  powers
delegate  കചെയമാന്  ഏതച്ച്  അധനികേമാരമമാണച്ച്  വനിജേനിലന്സച്ച്  ഡയറക്ടര്ക്കച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുളളതച്ച്;  അതുമമായനി  ബന്ധകപട്ടച്ച്  അകദ്ദേഹയം  പുറകപടുവനിചനിട്ടുള
സര്ക്കുലറുകേള്  നനിയമവനിരുദ്ധവയം  വനിജേനിലന്സച്ച്  മമാനസ്വലനികന  നഗ്നമമായ
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ലയംഘനവമമാണച്ച്.   ഇകതമാനയം  ഗവണ്കമനച്ച്  പരനികശമാധനിക്കനികല;  ഇകതമാനയം
മുഖധ്യമനനി  പരനികശമാധനിക്കനികല;   ഇങ്ങകനകയമാരു   ഡയറക്ടകറ  കേയറൂരനി
വനിടുകേയമാകണമാ  ഗവണ്കമനച്ച്  കചെകയണതച്ച്;  അങ്ങകനയമാകണങനില്  ഭമാവനിയനില്
ആര്കക്കതനികര കവണകമങനിലയം കകേസച്ച് എടുക്കമാകമന നനിലയനികലയച്ച് കപമാകുയം.  ഇനച്ച്
എന്തമാണച്ച് സയംഭവനിക്കുനതച്ച്?  ആകരങനിലയം ഒരു പരമാതനി കകേമാടുതമാല് ആ പരമാതനി
ലഭനിചയടന്തകന  എഫച്ച്.ഐ.ആര്.  ഇടുന.  കപമാതുസമൂഹതനില്   അയമാകള
അഴനിമതനിക്കമാരനമായനി  ചെനിത്രസ്പീകേരനിക്കുന.  വര്ഷങ്ങകളമാളയം    കപമാതുജേസ്പീവനിതമുള
നനിരവധനി നല വധ്യക്തനികേകള ഈ നനിലയനില് അഴനിമതനിക്കമാരമായനി ചെനിത്രസ്പീകേരനിക്കുനതച്ച്
ഇനച്ച്  നമ്മുകട  നമാട്ടനില്  ഒരു  പ്രമാക്ടസ്പീസമായനി  മമാറനിക്കഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.   ഒരു  വധ്യക്തനി
വനിജേനിലന്സച്ച് കകേമാടതനിയനില്  40  കപറസ്പീഷനമാണച്ച് കകേമാടുതനിട്ടുളതച്ച്.  ബഹുമമാനകപട്ട
ബഹകക്കമാടതനി   കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസയം  അതനികന  രൂക്ഷമമായനി  വനിമര്ശനിച്ചു.
എങ്ങകനയമാണച്ച്  അയമാള്ക്കച്ച്  കകേമാണ്ഫനിഡന്ഷധ്യല്  റനികപമാര്ട്ടുകേള്  ലഭനിക്കുനതച്ച്;
അയമാകള  ഉപകയമാഗനിച്ചുകകേമാണച്ച്  ആളകേകള  അപകേസ്പീര്തനികപടുതമാനുയം
വധ്യക്തനിപരമമായ  പകേകപമാക്കല്   നടതമാനുയം  ശമനിക്കുന.   ഈ വനിജേനിലന്സച്ച്
ഡയറക്ടര്കക്കതനികര   പരമാതനി  കകേമാടുത  സതധ്യന്  നരവൂര്   എന  വധ്യക്തനികയ
വനിജേനിലന്സച്ച് അറസ്റ്റേച്ച് കചെയച്ച് റനിമമാന്ഡച്ച് കചെയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. ഇതച്ച് പകേകപമാക്കലകല?
വനിജേനിലന്സച്ച് ഡയറക്ടര്കക്കതനികര പരമാതനി കകേമാടുത കേണ്ണൂര് ജേനിലയനിലള സതധ്യന്
നരവൂര് എന  ആളനികന  ഇനകല  കപമാലസ്പീസച്ച്   റനിമമാന്ഡച്ച്  കചെയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
എന്തമാണച്ച് ഈ നമാട്ടനില് നടക്കുനതച്ച്? കവലനി തകന വനിളവച്ച് തനിനന എനളതകല
ഇതനില് കേമാണമാന് കേഴനിയനതച്ച്;   സയംസമാനതച്ച് വനിജേനിലന്സനികന നനിയനനിക്കുന
കേമാരധ്യതനില്  മുഖധ്യമനനിയയം  ഗവണ്കമനയം   പരമാജേയകപട്ടനിരനിക്കുന.  കജേക്കബച്ച്
കതമാമസനികന  മമാറണകമനച്ച്  ഞങ്ങളമാരുയം  പറഞ്ഞനില.    ഇവനികട  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.
ജേയരമാജേകന  കകേസനില്  വനിജേനിലന്സച്ച്  ഡയറക്ടര്  ഒരു  അഫനിഡവനിറച്ച്
കകേമാടുതനിരനിക്കുന.  സര്ക്കമാര്  കവകറമാരു  അഫനിഡവനിറച്ച്  കകേമാടുതനിരനിക്കുന.
സര്ക്കമാരുയം  വനിജേനിലന്സച്ച്  ഡയറക്ടറുയം  വധ്യതധ്യസമമായ  അഫനിഡവനിറച്ച്  കകേമാടുതമാല്
അതനികന  അര്തകമന്തമാണച്ച്?   ബഹകക്കമാടതനിയനില്  വരുന  ഓകരമാ  കകേസ്സുയം
പരനികശമാധനിചമാല് ഒനയംരണ്ടുയം അഫനിഡവനിറ്റുകേള് കകേമാടുക്കുനതമായമാണച്ച് കേമാണുനതച്ച്.
വധ്യതധ്യസമമായ  അഫനിഡവനിറ്റുകേള്  കകേമാടുക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇതമാകണമാ  ഭരണയം;
സയംസമാനതച്ച്  ധനകേമാരധ്യ  വകുപ്പു  മനനിയണകലമാ;  തുടക്കയംകപമാലയം  കുറനിക്കമാത
കേനിഫ്ബനികക്കതനികരയയം  വനിജേനിലന്സനികന  കറയ്ഡണമായനി.  ഇകതന്തച്ച്  നധ്യമായമമാണച്ച്?
ബഹകക്കമാടതനിയനില്  വധ്യതധ്യസമമായ  അഫനിഡവനിറ്റുകേള്  ആരമാണച്ച്  കകേമാടുക്കുനതച്ച്?
നനിയമപരമമായനി സസ്വസ്പീകേരനികക്കണ സമസ്പീപനങ്ങള് മനസനിലമാക്കമാകത വധ്യക്തനിപരമമായ
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ഇഷമാനനിഷങ്ങളകട  അടനിസമാനതനില്  ഉകദധ്യമാഗസകര  പ്രതനിക്കൂട്ടനില് നനിര്തമാന്
ശമനിക്കുന.   ധനകേമാരധ്യ  വകുപ്പുകസക്രട്ടറനിയകട  കേമാരധ്യയം  നനിരവധനി തവണ നമള്
ചെര്ച കചെയതമാണച്ച്;   നനിരവധനി  ഐ.എ.എസച്ച്.  ഉകദധ്യമാഗസരുകട  കേമാരധ്യവയം  ചെര്ച
കചെയതമാണച്ച്.   ഐ.എ.എസച്ച്.  ഉകദധ്യമാഗസരടക്കയം  ആരച്ച്  അഴനിമതനി  കേമാണനിചമാലയം
അവര്കക്കതനികര  നടപടനിയണമാകുനതനികന  ഞങ്ങളമാരുയം  കചെമാദധ്യയം  കചെയ്യുനനില.
പകക്ഷ  വധ്യക്തനിപരമമായ  ഇഷമാനനിഷങ്ങളകട  കപരനില്,  അനനിഷതനികന  കപരനില്
ഉകദധ്യമാഗസര്ക്കച്ച് കനകരയണമാകുന   പ്രതനികേമാരനടപടനികേള് ഭരണരയംഗകത മുഴുവന്
സയംഭവനമാവസയനികലയച്ച്  എതനിചനിരനിക്കുനകവനളതകല  യമാഥമാര്തധ്യയം.
ബഹുമമാനധ്യനമായ  മുഖധ്യമനനി  കജേക്കബച്ച്  കതമാമസനികന  നധ്യമായസ്പീകേരനിച്ചു.
ഞങ്ങള്ക്കമാര്ക്കുയം  പരമാതനിയനില.  ഗവണ്കമനനിനുകവണനി  പ്രവര്തനിക്കുന
ഒരുകദധ്യമാഗസകന  നധ്യമായസ്പീകേരനിക്കമാന്  ബഹുമമാനകപട്ട  മുഖധ്യമനനിക്കച്ച്
ബമാദ്ധധ്യതയണമാകേമായം. പകക്ഷ, യമാഥമാര്തധ്യങ്ങള്ക്കുകനകര ബഹുമമാനകപട്ട മുഖധ്യമനനി
കേണടയരുതച്ച്. ഈ സയംസമാനതച്ച് നടക്കുന ഭരണസയംഭനതനികന മുഖധ്യ ഉതരവമാദനി
വനിജേനിലന്സച്ച്  ഡയറക്ടറമാകണനള  കേമാരധ്യതനില്  തര്ക്കമനില.  അതുകകേമാണച്ച്  ഒരു
സമാപനതനികന  അന്തസച്ച്   സയംരക്ഷനിക്കമാന്,  കക്രഡനിബനിലനിറനി  സയംരക്ഷനിക്കമാന്,
കപമാതുജേനങ്ങളകട  വനിശസ്വമാസധ്യത  വസ്പീകണടുക്കമാനുള  നടപടനികേളമാണച്ച്  ഞങ്ങള്
ആവശധ്യകപടുനതച്ച്. അതുകകേമാണമാണച്ച്  ഈ വനിഷയയം സഭമാനടപടനികേള് നനിര്തനിവചച്ച്
ചെര്ച  കചെയണകമനച്ച്  ആവശധ്യകപടുനതച്ച്.  അതനിനച്ച്  തയമാറമാകേമാത  സര്ക്കമാരനികന
നടപടനിയനില് പ്രതനികഷധനിചച്ച് ഞങ്ങള് വമാക്കദൗട്ടച്ച് കചെയ്യുകേയമാണച്ച്.

(സര്ക്കമാര് നനിലപമാടനില് പ്രതനികഷധനിചച്ച് ബഹുമമാനകപട്ട പ്രതനിപക്ഷകനതമാവയം
അകദ്ദേഹതനികന പമാര്ട്ടനിയനില്കപട്ട അയംഗങ്ങളയം സഭവനിട്ടച്ച് പുറത്തുകപമായനി.)

കഡമാ  .    എയം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര്: സര്,  രണച്ച് കേമാലനിലയം മന്തുള ആളമാണച്ച്  നമാട്ടനിലള
എലമാവകരയയം  മന്തുകേമാലമാ  എനച്ച്  വനിളനിച്ചുനടനനിരുനകതനച്ച്  ഇകപമാഴമാണച്ച്
മനസനിലമാകുനതച്ച്.  ഇകപമാള് രമാജേപമാളയയം തമാലൂക്കനില് വനിരുദ നഗറനില്  50 ഏക്കര്
ഭൂമനി വമാങ്ങനിയതുമമായനി ബന്ധകപട്ടച്ച്  വനിജേനിലന്സച്ച് ആനച്ച് ആനനി കേറപ്ഷന് ബക്യൂകറമാ
ഡയറക്ടര്   പ്രതനിയമാകണനള  രസ്പീതനിയനില്  പത്രവമാര്ത  വനനിരനിക്കുന.  നമള്
പത്രവമാര്തകേകളമാനയം കനമാക്കുകേകയ കവണ എനമാണച്ച് ബഹുമമാനകപട്ട മുഖധ്യമനനി
പറഞ്ഞതച്ച്.  ഈ  രമാജേധ്യതച്ച്  നമള്  എലമാ  കേമാരധ്യങ്ങളയം  ഇതുകപമാകലയള
വമാര്തകേളകട  അടനിസമാനതനിലകല  അകനസ്വഷനിക്കുനതച്ച്?   ഇതച്ച്  വനിജേനിലന്സച്ച്
ഡയറക്ടര്ക്കച്ച്  കനകരയള  ഒരു  കേടനമാക്രമണമമാണച്ച്,  അകദ്ദേഹകത
നനിശബ്ദനമാക്കമാനുള  ചെനില  അടവകേളമാകണനച്ച്  മുന്വനിധനികയമാടുകൂടനി  അങ്ങച്ച്  ആദധ്യയം
തകന  പറയരുകതനമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  ബഹുമമാനകപട്ട  മുഖധ്യമനനികയമാടച്ച്
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പറയമാനുളതച്ച്.  ഈ വമാര്തകേളനില് കേഴമകണമാകയനച്ച് കനമാകക്കണ  പ്രധമാനകപട്ട
ഉതരവമാദനിതസ്വയം  ഏകറടുക്കമാനമാണച്ച്  അങ്ങകയമാടച്ച്  ഞങ്ങള്  അഭധ്യര്തനിക്കുനതച്ച്.
കേമാരണയം ഇതച്ച് വളകര ഗദൗരവമമായ വനിഷയമമാണച്ച്. ഇതനിനകേത്തുള ഡയറക്ടര് തകന,
ഇതനികന കപ്രമാകമമാട്ടര് ആയനിട്ടുള കബബനി കതമാമസച്ച് തകന പറയനതച്ച്,  ഈ ഭൂമനി
ഞമാന്  ഇവനികട  ഇലമാതതുകകേമാണച്ച്  കേമസ്പീഷണറമായനിരനിക്കുന സമയതച്ച്   വമാങ്ങനി
നല്കേനിയനിട്ടുളതച്ച്  കജേക്കബച്ച്  കതമാമസമാണച്ച്  എനമാണച്ച്.   അതച്ച്   ബനിസനിനസച്ച്
തമാല്പരധ്യമല,   അകദ്ദേഹതനിനച്ച് കൃഷനികയമാടുള  അടങ്ങമാത  അഭനിനനികവശമമാണച്ച്
തമാന് കേമസ്പീഷണറമാകണനകപമാലയം ചെനിന്തനിക്കമാകത  ഭൂമനി വമാങ്ങനികക്കമാടുക്കമാനുള ഒരു
സമാഹചെരധ്യമുണമാക്കനിയതച്ച്.  കേമസ്പീഷണറമായനിരനിക്കുന  ഒരമാള്  അകദ്ദേഹതനികന
കൃഷനികയമാടുള  ആഭനിമുഖധ്യയംകകേമാണച്ച്  എലമായംമറനച്ച്  ഭൂമനി  കേചവടതനില്
പങമാളനിയമാവകേകയനച്ച്  പറയനതനില്തകന  ചെനില  ചെസ്പീഞനമാറലകേള്  ഇകല
എനളതച്ച്  വളകര  ഗദൗരവമമായനി  പരനികശമാധനികക്കണതമാണച്ച്.  മമാത്രമല,  ഈ
ഭൂമനിയമമായനി ബന്ധകപട്ടച്ച് അകദ്ദേഹയം ഡയറക്ടറമാകണനച്ച് പറയന, ഡയറക്ടറലമാകയനച്ച്
പറയന.   സതധ്യതനില്  ഡയറക്ടറമാകണമാ;   ഈ  കേമാരധ്യകമങനിലയം  കകേരളതനികല
ജേനങ്ങള് അറനിയകണ?  കേമാരണയം,  അകദ്ദേഹയം കവറുയം കജേക്കബച്ച് കതമാമസമാകണങനില്
നമുക്കച്ച്  പ്രശമനില.  അകദ്ദേഹയം  ഇനച്ച്  വനിജേനിലന്സച്ച്  ഡയറക്ടറമാണച്ച്.  ആനനി
കേറപ്ഷകനനച്ച്  പറഞകകേമാണച്ച്  ബമാക്കനിയള  എലമാ  ആളകേളകടയയം  കപരനില്
കകേസുകേകളടുക്കുനതനിനുകവണനി സര്ക്കമാര്  ഇടകപട്ടമാലയം  ഇകലങനിലയം  സസ്വതനമമായ
ഒരു  തതകയകപമാകല  പ്രവര്തനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.   അതനികലമാനയം
ആര്ക്കുകമമാരു  പ്രതനികഷധവമനില.   പകക്ഷ,  ആ  ആള്തകന  ഈ  രസ്പീതനിയനില്
കുഴപക്കമാരനമാകണനച്ച്  വരുകമ്പമാള്  അതലമാകയനച്ച്  കബമാദ്ധധ്യകപടുകതണ
ഉതരവമാദനിതസ്വയം  ബഹുമമാനകപട്ട  മുഖധ്യമനനിക്കുണച്ച്.  ഞമാന്  നനിയമനിചനിരനിക്കുന
വനിജേനിലന്സച്ച്  ആനച്ച്  ആനനി  കേറപ്ഷന്  ബക്യൂകറമാ  ഡയറക്ടര്  ഇതനികനമാകക്ക
അപ്പുറതമാകണനച്ച് കബമാദ്ധധ്യകപടുതനികക്കമാടുകക്കണ ഒരമാവശധ്യയം ഗവണ്കമനനിനുണച്ച്.
അകദ്ദേഹയം  കവല്ലുവനിളനിചച്ച്  കവല്ലുവനിളനിചച്ച്  അവസമാനയം  ബഹുമമാനകപട്ട
മുഖധ്യമനനികയതകന കവല്ലുവനിളനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  62  കകേസ്സുകേളയം  ഇ-കമയനിലനില്
വനനിട്ടുള എലമാ പരമാതനികേളയം ഇനനി കവണകമങനില് ബഹുമമാനകപട്ട മുഖധ്യമനനിതകന
കനമാക്കനികക്കമാള.   നനിങ്ങള്  ഏതച്ച്  ഐ.എ.എസച്ച്.  ഉകദധ്യമാഗസര്ക്കമാണച്ച്  ഇതച്ച്
കകേമാടുകക്കണകതനച്ച്  വചമാല്  കകേമാടുകതമാളൂകവനച്ച്  പറയന  ഒരു  ധനിക്കമാരയം
കേമാണനിചനിട്ടുയം  അകങ്ങയച്ച്  അകദ്ദേഹതനികന  അപദമാനങ്ങള്  ഈ  അസയംബനിയനില്
പറകയണനിവരുനതച്ച് അകങ്ങയറയം ദയനസ്പീയമമായ ഒരു കേമാരധ്യമമാകണനമാണച്ച് എനനിക്കച്ച്
സൂചെനിപനിക്കമാനുളതച്ച്.  ഇതുകപമാകല നമള് കകേള്ക്കുന വമാര്ത കചെറുതമാകണങനിലയം
അകനസ്വഷനിക്കണയം.   ഇകപമാള്  മകറമാരു  വമാര്തകൂടനി  കകേള്ക്കുനണച്ച്.   ഇകദ്ദേഹയം
മകറമാരനിടതച്ച്  ആരുകടകയമാ  ബകേവശമുള  700  ഏക്കര്  ഭൂമനിയകട  പവര്  ഓഫച്ച്
അകറമാര്ണനി  വമാങ്ങനി  വചനിട്ടുണച്ച്.   റനിട്ടയര്  കചെയച്ച്  കേഴനിഞ്ഞമാല്  ഈ  700  ഏക്കര്
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ഭൂമനിയയം  തകനതമാക്കനി  മമാറ്റുനതനിനുള   ശമയം  നടക്കുനതമായനി  ഒരു   വമാര്തയയം
കകേള്ക്കുനണച്ച്.   ഞങ്ങള്  ഇതച്ച്  പറയനതനികന  കപരനില്  അങ്ങച്ച്  ഇതച്ച്
വനിശസ്വസനിക്കണകമനനില.   പകക്ഷ,  മുഖധ്യമനനികയനള  നനിലയച്ച്  ഞങ്ങള്  ഈ
നനിയമസഭയനില്  ഇങ്ങകനകയമാരു  സയംശയയം  ഉനയനിച  സമാഹചെരധ്യതനില്
അങ്ങകനകയമാരു  പവര്  ഓഫച്ച്  അകറമാര്ണനി  ഉകണമാകയനച്ച്  പരനികശമാധനികക്കണ
ബമാദ്ധധ്യത ബഹുമമാനകപട്ട മുഖധ്യമനനിക്കച്ച് ഉകണനകൂടനി അറനിയനിച്ചുകകേമാള്ളുന.  അങ്ങച്ച്
ഈ  വനിഷയയം  ഗദൗരവമമായനി  എടുക്കണയം.  കേമാരണയം,  ചെങ്ങലയച്ച്  ഭമാന്തച്ച്  പനിടനിചമാല്
പനികന  എവനികടകപമായനി  ചെനികേനിതനിക്കുകമനതനികനക്കുറനിച്ചുള  ഒരമാശങയനിലമാണച്ച്
കകേരളതനികല  ജേനങ്ങകളനളതുകകേമാണച്ച്  ഈ  വനിഷയയം  ഗദൗരവമമായനി
എടുക്കമാതതനില്  പ്രതനികഷധനിചച്ച്  ഞമാനുയം  എകന  കേക്ഷനിയനില് കപട്ട  അയംഗങ്ങളയം
വമാക്കദൗട്ടച്ച് കചെയ്യുന.

(സര്ക്കമാര്  നനിലപമാടനില്  പ്രതനികഷധനിചച്ച്  കഡമാ.  എയം.  കകേ.  മുനസ്പീറുയം
അകദ്ദേഹതനികന പമാര്ട്ടനിയനില്കപട്ട അയംഗങ്ങളയം സഭവനിട്ടച്ച് പുറത്തുകപമായനി.)

ശസ്പീ  .    അനൂപച്ച്  കജേക്കബച്ച്  : സര്,   അഴനിമതനികക്കതനികര  ശക്തമമായ  നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കമാനുള  സയംവനിധമാനമുണമാകേണയം.  വനിജേനിലന്സനികന  പ്രവര്തനങ്ങകള
ശമാക്തസ്പീകേരനിക്കുകേകയനതുയം  അഴനിമതനികക്കതനികര  ശക്തമമായ  നനിലപമാകടടുക്കുകേകയനതുയം
ഗവണ്കമനനികന  നയമമാകണനച്ച്  ബഹുമമാനകപട്ട  മുഖധ്യമനനി  നനിയമസഭയകേത്തുയം
പുറത്തുയം  ആവര്തനിച്ചു  പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.   പകക്ഷ,   വനിജേനിലന്സച്ച്  അതരതനിലല
പ്രവര്തനിക്കുനകതനയം  കൃതധ്യമമായ അജേണ വച്ചുകകേമാണ്ടുള പ്രവര്തനങ്ങളമാണച്ച്
വനിജേനിലന്സച്ച്  ഡയറക്ടറുകട  ഭമാഗത്തുനനിനച്ച്  ഉണമാകുനതച്ച്  എനളതമാണച്ച്
ആവര്തനിച്ചുവരുന വമാര്തകേളകട അടനിസമാനതനില് നമള് മനസനിലമാകക്കണതച്ച്.
ഇതനികന സയംബന്ധനിചച്ച് മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള് നല്കുകമനച്ച് ബഹുമമാനകപട്ട മുഖധ്യമനനി
ഇവനികട  സൂചെനിപനിച്ചു.  കകേമാടതനിയനില്  നനിനള  രൂക്ഷമമായ  വനിമര്ശനങ്ങള്
ആവര്തനിചച്ച്   കനരനികടണനിവനകപമാഴമാണച്ച്  വനിജേനിലന്സനിനച്ച്  പ്രവര്തനിക്കമാനുള
മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള് കകേമാടുക്കുകമനച്ച് ബഹുമമാനകപട്ട മുഖധ്യമനനി പറയമാനനിടയമായതച്ച്.
അകപമാഴമാണച്ച്  ഇതരതനിലള  ഒരു  മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശകതക്കുറനിചച്ച്  ഗവണ്കമനച്ച്
ചെനിന്തനിക്കുനതച്ച്.   വനിജേനിലന്സനിനച്ച്  ഒരു  മമാനസ്വലണച്ച്.  ആ  മമാനസ്വലനിനനുസൃതമമായല
വനിജേനിലന്സച്ച്  പ്രവര്തനിക്കുനകതനതച്ച്  സയംബന്ധനിചച്ച്  വനിവനിധ  വമാര്തകേള്
പുറത്തുവനകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അതനികന  അടനിസമാനതനിലമാണച്ച്  മമാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് നല്കേമാന് ഗവണ്കമനച്ച് തയമാറമാകുനതച്ച്. വനിജേനിലന്സച്ച് മമാനസ്വല്കപമാലയം
കേമാറനില്പറത്തുകമ്പമാള് സര്ക്കമാര് മുകനമാട്ടുവയ്ക്കുന മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള് വനിജേനിലന്സച്ച്
ഡയറക്ടര്  ഉള്കക്കമാള്ളുകമനച്ച്   നമുക്കച്ച്  പറയമാന്  കേഴനിയകമമാ?  വമാര്തകേളകട
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അടനിസമാനതനില് തസ്പീരുമമാനങ്ങകളടുക്കണകമനച്ച്  ഞങ്ങളമാരുയം  ഗവണ്കമനനികനമാടുയം
ബഹുമമാനകപട്ട  മുഖധ്യമനനികയമാടുയം  പറയനനില.  പകക്ഷ,  വരുന  വമാര്തകേള്
മുഖവനിലയ്കക്കടുക്കമാമകലമാ;  ഇനകത  മലയമാള  മകനമാരമ  പത്രതനിലമാണച്ച്
അതരതനിലള  വമാര്തകേള്  വനനിട്ടുളതച്ച്.  സര്ക്കമാരനികനമാടച്ച്  വനിജേനിലന്സച്ച്
ഡയറക്ടര്  ആവശധ്യകപടുന  എനച്ച്  പറഞ്ഞമാല്  മുഖധ്യമനനികയമാടമാണച്ച്
ആവശധ്യകപടുനതച്ച്.  അങ്ങകനയമാകണങനില് വനിജേനിലന്സച്ച് ഡയറക്ടര് ബഹുമമാനകപട്ട
മുഖധ്യമനനികയതകന  കവല്ലുവനിളനിക്കുനകവനതമാണച്ച്.   ജേനമാധനിപതധ്യ  രസ്പീതനിയനില്
കതരകഞ്ഞടുക്കകപട്ട  ഒരു  സര്ക്കമാരനികന  ഒരുകദധ്യമാഗസന്  കവല്ലുവനിളനിക്കുന
നനിലയനികലയച്ച് മമാറുനകവനളതച്ച് വളകര ഗുരുതരമമായ ഒരു സനിതനിവനികശഷമമാണച്ച്.
ഗവണ്കമനനികന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കനുസരണമമായനി  മുകനമാട്ടുകപമാകേമാന്  ഒരു
ഉകദധ്യമാഗസന് തയമാറകലങനില് ആ ഉകദധ്യമാഗസകന നടപടനികേള് പരനികശമാധനിക്കമാന്
സര്ക്കമാരനിനച്ച്  ബമാദ്ധധ്യതയണച്ച്,  ഉതരവമാദനിതസ്വമുണച്ച്.   ഇത്രയയം  ഗദൗരവകമറനിയ ഒരു
വനിഷയയം  സഭമാ  നടപടനികേള്  നനിര്തനിവചച്ച്  ചെര്ച  കചെയമാതതനില്
പ്രതനികഷധനിച്ചുകകേമാണച്ച് ഞമാന് വമാക്കദൗട്ടച്ച് നടത്തുന.

(സര്ക്കമാര്  നനിലപമാടനില്  പ്രതനികഷധനിചച്ച്  ശസ്പീ.  അനൂപച്ച്  കജേക്കബച്ച്  സഭവനിട്ടച്ച്
പുറത്തുകപമായനി.)

ശസ്പീ  .    സനി  .    എഫച്ച്  .    കതമാമസച്ച്  : സര്,  ഇവനികട  ഒരു  ചെര്ച  നടതമാന്
ബഹുമമാനകപട്ട  മുഖധ്യമനനി  തയമാറമാകകേണതമായനിരുന.  അകദ്ദേഹയം  ഗവണ്കമനനികന
കപമാളനിസനികയക്കുറനിചച്ച് പറഞ. അതച്ച് നലതമാണച്ച്.  അഴനിമതനികക്കതനിരമായ ശക്തമമായ
നനിലപമാടനികന ഞങ്ങള് സസ്വമാഗതയം കചെയ്യുന.  അഴനിമതനി ആരച്ച് കേമാണനിചമാലയം,  അതച്ച്
മനനിമമാരമായമാലയം ജേനപ്രതനിനനിധനികേളമായമാലയം ഉകദധ്യമാഗസരമായമാലയം അതനികന വളകര
ഗദൗരവകതമാടുകൂടനി കേണ്ടുകകേമാണച്ച് ആവശധ്യമമായ നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണയം.  അതച്ച് നല
നനിലപമാടമാണച്ച്.  ഇനച്ച്  ഇങ്ങകനകയമാരു  ചെര്ച  മുഖധ്യമനനിക്കച്ച്  കൂടുതല്
സഹമായകേരമമാകുകമനച്ച്  പറഞ്ഞതനികന  കേമാരണയം,  ബഹുമമാനകപട്ട  ബഹകക്കമാടതനി
തകന  ഈ  കേമാരധ്യതനില്  വളകര  സജേസ്പീവമമായനി  ഇടകപട്ടനിരനിക്കുനതുകകേമാണമാണച്ച്.
വനിജേനിലന്സനികന  പ്രവര്തനങ്ങകളക്കുറനിചച്ച്  ഗുരുതരമമായ  കേമാരധ്യങ്ങളമാണച്ച്
ബഹുമമാനകപട്ട  ബഹകക്കമാടതനി  പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതച്ച്.  മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളയം
കകേമാടുതനിരനിക്കുന.   അഴനിമതനി  അകനസ്വഷനിക്കമാന്  ചുമതലകപട്ട  ഡനിപമാര്ട്ടച്ച്കമനയം
അതനികന  അദ്ധധ്യക്ഷനുയം  ഇതരതനില്  കപമായമാല്  സയംസമാനകത  ജേനങ്ങള്
എങ്ങകന  ഈ  ഡനിപമാര്ട്ടച്ച്കമനനികന  വനിശസ്വസനിക്കുയം.   വനിജേനിലന്സച്ച്  ആനച്ച്  ആനനി
കേറപ്ഷന്  ബക്യൂകറമാ  തലവകനതനിരമായനി  വളകര  ഗദൗരവമുള  ആകരമാപണങ്ങള്
വനനിരനിക്കുന. ബഹകക്കമാടതനി ശക്തമമായനി ഇടകപട്ടനിരനിക്കുന;  ബഹകക്കമാടതനിയകട
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നനിലപമാടനികന  മുഖധ്യമനനി  നല  ഉകദ്ദേശധ്യകതമാടുകൂടനി  സസ്വമാഗതയം  കചെയ്യുനകവനച്ച്
പറയന.  അങ്ങകനയമാകണങനില്  ഒരു  നല  ചെര്ച  നടതനിയനിരുകനങനില്  അതച്ച്
നമ്മുകട സയംസമാനകത അഴനിമതനി പരമമാവധനി നനിയനനിക്കമാനുയം ഇലമാതമാക്കമാനുമുള
പരനിശമങ്ങള്  നമുകക്കമാരുമനിചച്ച്  നടതമാന്  സഹമായകേരമമായ  ഒരു  ചെര്ചയമായനി
മമാറുമമായനിരുന.  അതരതനിലള  ഒരു ചെര്ച കവകണന നനിലപമാടച്ച്  ഗവണ്കമനച്ച്
സസ്വസ്പീകേരനിചതനില് പ്രതസ്പീക്ഷനിചച്ച് ഞങ്ങള് വമാക്കദൗട്ടച്ച് കചെയ്യുന.

(സര്ക്കമാര്  നനിലപമാടനില്  പ്രതനികഷധനിചച്ച്  ശസ്പീ.  സനി.  എഫച്ച്.  കതമാമസുയം
അകദ്ദേഹതനികന പമാര്ട്ടനിയനില്കപട്ട അയംഗങ്ങളയം സഭവനിട്ടച്ച് പുറത്തുകപമായനി)

സഭവനിട്ടച്ച് പുറത്തുകപമായ പ്രതനിപക്ഷമായംഗങ്ങള് അല്പസമയതനിനുളനില് വസ്പീണ്ടുയം
ഹമാജേരമായനി.)

മനി  .    സസ്പീക്കര്  :  ഇനച്ച് ഈ കസഷകന അവസമാനകത ദനിവസമമായതുകകേമാണച്ച്
അയംഗങ്ങളകട  ആവശധ്യയം  പരനിഗണനിചച്ച്  സബ്മനിഷനുകേളകട  എണയം
വര്ദ്ധനിപനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.   4  ബനില്ലുകേളയം  18  സബ്മനിഷനുകേളയം  ക്രമപ്രശങ്ങളയം
ചെട്ടങ്ങളകട  കഭദഗതനികയ  സയംബന്ധനിച  കേമാരധ്യങ്ങളമുണച്ച്.   വളകര  ചുരുങ്ങനിയ
സമയകമനച്ച്  പറഞ്ഞമാലയം  വസ്പീണ്ടുയം  വസ്പീണ്ടുയം  പ്രസയംഗയം  നസ്പീട്ടനികക്കമാണ്ടുകപമാകുന
പതനിവമാണച്ച്  നമള്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനതച്ച്.   അതുകകേമാണച്ച്  2  മനിനനിട്ടുകകേമാണച്ച്  ശദ്ധ
ക്ഷണനിക്കല് കേഴനിയണയം.  അതുകപമാകലതകന സബ്മനിഷനുകേള് ഒരു മനിനനിട്ടുകകേമാണച്ച്
അവതരനിപനിക്കമാനുയം  കേഴനിയണയം.   മറുപടനിയയം  അങ്ങകന  ചുരുക്കനി  പറഞ്ഞച്ച്
സഹകേരനിക്കണയം.  

(അദ്ധധ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. കഡപക്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്) 

III ശദ്ധ ക്ഷണനിക്കല്

(1) മരുനകേളകട ജേനറനികേച്ച് നമാമയം
ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വനിജേയന്  : സര്,  ഏകറ  കേമാലനികേവയം  പ്രസക്തവമമായ  ഒരു

വനിഷയമമാണച്ച് ഈ സഭയകട ശദ്ധയനില് കകേമാണ്ടുവരുനതച്ച്.  ഇനച്ച്  സയംസമാനതച്ച്
മരുനച്ച്  വമാങ്ങമാതതമായ  ഒരു  വസ്പീടുമുണമാകേനില.   കമഡനിക്കല്  കഷമാപ്പുകേകള
ആശയനികക്കണനിവരുന  സമാഹചെരധ്യമമാണച്ച്  നനിലവനിലളതച്ച്.  എനമാല്  കകേമാടനിയ
ചൂഷണമമാണച്ച് ഈ രയംഗതച്ച് നടക്കുനതച്ച്.   അങ്ങകനയമാണച്ച് കഡമാക്ടര്മമാര് ജേനറനികേച്ച്
മരുനകേള് എഴുതണകമനച്ച്  കമഡനിക്കല് കേദൗണ്സനില് തസ്പീരുമമാനനിചതച്ച്.  ബമാന്ഡഡച്ച്
മരുനകേളകട  തുലധ്യപ്രവര്തനകശഷനിയളതുയം  രമാസപരമമായയം  ഘടനമാപരമമായയം
തത്തുലധ്യമമായതുയം വനിലക്കുറവളതുമമാണച്ച് ജേനറനികേച്ച് മരുനകേള്.  75  ശതമമാനയം വകര
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വനില  കുറചച്ച്  ഈ  മരുനകേള്  നല്കേമാന്  കേഴനിയയം.   അതനികന  ലനിസ്റ്റേച്ച്  എകന
ബകേവശമുണച്ച്.   ഗകവഷണയം  നടതനി  കപറനച്ച്  വമാങ്ങനിയമാല്  20  വര്ഷമമാണച്ച്
കേമാലമാവധനി.  അതനിനുകശഷയം  ആര്ക്കുകവണകമങനിലയം,  ഏതച്ച്  കേമ്പനനിക്കു
കവണകമങനിലയം  മരുനകേള്  നനിര്മനിക്കുവമാന്  ഇനച്ച്  കേഴനിയയം.   മരുനല്പമാദകേരുയം
ഇടനനിലക്കമാരുയം കമഡനിക്കല് രയംഗകത ലമാഭകക്കമാതനിയനമാരമായ ആളകേളയം കചെര്നച്ച്
കരമാഗനികേളനില് നനിനച്ച് വലനിയ വനില ഈടമാക്കുന സമാഹചെരധ്യമമാണച്ച് നനിലനനില്ക്കുനതച്ച്.
ഇകപമാള്   അകമമാക്സനിലനിന്  എന  മരുനനികന  കുറനിപ്പുമമായനി  ഒരമാള്  കമഡനിക്കല്
കഷമാപനികലതനിയമാല്  മരുകനടുത്തുകകേമാടുക്കുന  ആള്  കമഡനിക്കല്  കഷമാപനിലള
ഏറവയം  വനില  കൂടനിയ  ബമാന്ഡഡച്ച് മരുനമായനിരനിക്കുയം  എടുത്തുകകേമാടുക്കുനതച്ച്.
പമാരകസറകമമാള്  വമാങ്ങമാതവരമായനി  ഈ സഭയനില് ആരുയംതകന കേമാണനില.  ആ
മരുനച്ച് എഴുതനിയമാലയം ഈ പ്രവണത നമുക്കച്ച് കേമാണമാന് കേഴനിയയം. ഇതരയം  ചൂഷണയം
സമൂഹതനില് ഉയര്നവരുകമ്പമാള് അതച്ച് പരനിഹരനിക്കമാനുള കൂട്ടമായ പരനിശമമമാണച്ച്
കവണതച്ച്.   കഡമാക്ടര്മമാര്  മരുനച്ച്  കുറനിക്കുകമ്പമാള്  രസതനനമാമങ്ങള്  മമാത്രയം
എഴുതുകേയമാകണങനില്  ജേനറനികേച്ച്  മരുനകേള്   ഫമാര്മസനിയനില്നനിനയം  നല്കേമാന്
സമാധനിക്കുയം.   കഡമാക്ടറുകട കുറനിപടനിയമമായനി കമഡനിക്കല് കഷമാപനില്  കചെല്ലുകമ്പമാള്
കേചവടക്കമാരനച്ച്  ഏറവയം  കൂടുതല്  ലമാഭയം  കനടനിതരുന  മരുനച്ച്  കകേമാടുതച്ച്
കകേമാളലമാഭമുണമാക്കമാനുള  സമാഹചെരധ്യയം  ഇനച്ച്  കമഡനിക്കല്  കഷമാപ്പുകേളനിലണച്ച്.
അകതമാഴനിവമാക്കമാന്  സതധ്യസന്ധരമായ  ഫമാര്മസനിസ്റ്റുകേള്  വനിചെമാരനിചമാകല
സമാധനിക്കുകേയള.  അതച്ച് അപ്രമാകയമാഗനികേമമാണച്ച്.  കമഡനിക്കല് കറപ്രസകനറസ്പീവമമാര്,
കഡമാക്ടര്മമാര്,  ഫമാര്മസനിസ്റ്റുകേള്  എനനിവരുമമായനി  ബന്ധകപട്ട  മമാര്ക്കറനിയംഗച്ച്
തനതനിലൂകടയമാണച്ച്  കകേമാള  നടത്തുനതച്ച്.  ജേനറനികേച്ച്  മരുനകേള്
കുറനിക്കുനതനികനതനികര  കഡമാക്ടര്മമാര്  ചൂണനിക്കമാണനിക്കുനതച്ച്  നനിലവമാര
തകേര്ചയമാണച്ച്.   കരമാഗനികേളകട ജേസ്പീവന് ഇതുവചച്ച് പന്തമാടമാന് ഞങ്ങള് തയമാറകലനച്ച്
പറയന  നനിലയയം  വരമാറുണച്ച്.   കകേരളസ്പീയ  സമൂഹകതയമാകകേ  ഇക്കമാരധ്യതനില്
കബമാധവമാനരമാക്കമാനുള  വലനിയ  ശമങ്ങള്  നടനനിട്ടുണച്ച്.   അതച്ച്  സയംബന്ധനിചച്ച്
ശമാസ്ത്രസമാഹനിതധ്യ പരനിഷത്തുയം കഡമാക്ടര്മമാരുയം യവജേനസയംഘടനകേളകമമാകക്ക  വലനിയ
ചെര്ചകേള് നടതനിയതമാണച്ച്.   ഈ കമഖലയനികല ഗുരുതരമമായ പ്രശയം പരനിഹരനിക്കമാന്
ജേനറനികേച്ച്  മരുനകേളകട  വധ്യമാപനയം  വര്ദ്ധനിപനിക്കണയം.  ആര്ദയം  പദ്ധതനിയനിലൂകട
കകേരളസ്പീയ സമൂഹതനിനച്ച് ജേനറനികേച്ച് മരുനകേള് നല്കേമാന് ഗവണ്കമനനിനച്ച് കേഴനിയയം. ആ
നനിലയനികലയച്ച്  അതനികന ഉയര്തനികക്കമാണ്ടുവകരണതുകകേമാണച്ച് ജേനറനികേച്ച്  മരുനകേള്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്  വധ്യമാപകേമമാക്കമാനുള  സദൗകേരധ്യകമമാരുക്കണയം.  അതുകപമാകല
സയംസമാനതച്ച്  കേസ്വമാളനിറനി  പരനികശമാധനമാ  സയംവനിധമാനങ്ങള്  അപരധ്യമാപ്തമമാകണന
കേമാരധ്യയംകൂടനി പരനികശമാധനിക്കണകമനച്ച്  ആവശധ്യകപടുകേയമാണച്ച്. 
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ആകരമാഗധ്യവയം  സമാമൂഹധ്യനസ്പീതനിയയം  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  വനിദധ്യമാഭധ്യമാസ
വകുപ്പുമനനി  (കപ്രമാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനമാഥച്ച്):  സര്,  21-9-2016-കല  കമഡനിക്കല്
കേദൗണ്സനില് ഓഫച്ച് ഇന്തധ്യയകട കനമാട്ടനിഫനികക്കഷന് പ്രകേമാരയം ഇന്തധ്യന് കമഡനിക്കല്
കേദൗണ്സനില്,  2002  കഭദഗതനി  കചെയ്തുകകേമാണ്ടുള  ഉതരവച്ച്  പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
അതനില്  വലനിയ  അക്ഷരതനില്  ജേനറനികേച്ച്  മരുനകേളകട  കപരനില്  മമാത്രകമ
കഡമാക്ടര്മമാര്  മരുനനികന  കുറനിപടനി  എഴുതമാന്  പമാടുളകവനച്ച്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്.
സര്ക്കമാര്  കഡമാക്ടര്മമാര്  ജേനറനികേച്ച്  നമാമതനില്തകന  കുറനിപടനികേകളഴുതണകമനയം
ഇതനിനുവനിരുദ്ധമമായനി  കുറനിപടനികേകളഴുതുന  കഡമാക്ടര്മമാര്  അചടക്കനടപടനിക്കച്ച്
വനികധയരമാകുകമനയം  സയംസമാന  സര്ക്കമാര്  ഉതരവച്ച്  പുറകപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.
സയംസമാനതച്ച്  കകേരള  കമഡനിക്കല്  സര്വ്വസ്പീസസച്ച്  കകേമാര്പകറഷന്  വഴനി  സര്ക്കമാര്
ആശുപത്രനികേളനിലൂകട  ജേനങ്ങള്ക്കച്ച്  സദൗജേനധ്യമമായനി  വനിതരണയം  കചെയ്യുനതച്ച്
പൂര്ണമമായയം ജേനറനികേച്ച്  മരുനകേളമാണച്ച്.   ഇടനനിലക്കമാരമായ കമമാത വധ്യമാപമാരനികേകള
ഒഴനിവമാക്കനി തുച്ഛമമായ ലമാഭവനിഹനിതയം മമാത്രകമടുത്തുകകേമാണച്ച് നനിര്മമാതമാക്കളനില്നനിനയം
മരുനച്ച് കനരനിട്ടച്ച് സയംഭരനിചച്ച് എയം.ആര്.പനി.കയക്കമാളയം വനില കുറചച്ച് വനിതരണയം കചെയ്യുന
നസ്പീതനി,  കേമാരുണധ്യ,  മമാകവലനി  ഫമാര്മസനികേളയം  സയംസമാന  സര്ക്കമാര്  തലതനില്
പ്രവര്തനിക്കുനണച്ച്.  കൂടമാകത  ആഭധ്യന്തര  വനിതരണതനിനമായനി  മരുനച്ച്
കഫമാര്മുകലഷനുകേള്ക്കച്ച്  അവയകട  ജേനറനികേച്ച്  നമാമതനില്മമാത്രയം  അനുമതനി
നല്കേനിയമാല്  മതനിയമാകുകമനച്ച്  ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണ്കടമാളര്  ജേനറല്  ഓഫച്ച്  ഇന്തധ്യ
മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശയം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  എനമാല്  മരുനനനിര്മമാണ  കേമ്പനനികേള്ക്കച്ച്
അവരുകട  ഉല്പനങ്ങള് ബമാന്ഡച്ച്   നമാമയം  കചെര്തച്ച്  വനിപണനയം നടത്തുനതനിനച്ച്
നനിയമതടസങ്ങള് നനിലവനിലനില.  കകേന്ദ്ര നനിയമമമായ ഡ്രഗ്സച്ച് ആനച്ച് കകേമാസച്ച് കമറനിക്സച്ച്
ആക്ടനില്  ഇതുസയംബന്ധനിചച്ച്  കഭദഗതനികേള്  വരുതനിയമാല്  മമാത്രകമ  ബമാന്ഡച്ച്
നമാമതനിലള മരുനവനിതരണയം നനിയമപരമമായനി ഇലമാതമാക്കമാന് സമാധനിക്കുകേയള.  

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വനിജേയന് :  സര്,  ആശുപത്രനികേളനില് ജേനറനികേച്ച്  മരുനകേളകട
അളവച്ച്  വര്ദ്ധനിപനിചച്ച്  നല്കേമാനുയം  ആശുപത്രനികേളനില്  അതനിനുള  സയംവനിധമാനയം
സൃഷനിക്കമാനുയം നടപടനിയണമാകുകമമാ?

കപ്രമാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനമാഥച്ച്:  സര്,  തസ്പീര്ചയമായയം  കനരകത  പറഞ്ഞ
കപമാതുവനിതരണ  സയംവനിധമാനതനിലൂകടയയം  സര്ക്കമാര്  ആശുപത്രനികേളനികല
കുറനിപടനികേളനിലൂകടയകമലമായം  ജേനറനികേച്ച്  നമാമയംമമാത്രയം  ഉപകയമാഗനിക്കമാനുള  ശമയം
നടതനിവരനികേയമാണച്ച്.  അതച്ച് വര്ദ്ധനിപനിക്കുനതനിലൂകട സസ്വമാഭമാവനികേമമായയം ഈ പ്രശയം
പരനിഹരനിക്കമാന്  കേഴനിയയം.  നനിയമയം  മമാറ്റുനകതമാടുകൂടനി  ബമാന്ഡഡച്ച്  നമാമവയം
ഇലമാതമാക്കമാന്  സമാധനിക്കുയം.  ഈ  വനിഷയയം  ആതധ്യന്തനികേമമായനി  പരനിഹരനിക്കമാന്
ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകതമാടുകൂടനി പലതുയം കചെകയണതുണച്ച്. 
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(2) രജേനികസഷന് കകേമായംപക്സച്ച് നനിര്മമാണയം

ശസ്പീ  .    അനൂപച്ച് കജേക്കബച്ച് :  സര്, 150  വര്ഷയം പനിനനിട്ടനിരനിക്കുന രജേനികസഷന്
വകുപനില് ഒട്ടനവധനി നവസ്പീകേരണ പ്രവര്തനങ്ങളയം ആധുനനികേ പദ്ധതനികേളകമമാകക്ക
കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്കമനനികന  കേമാലതച്ച്   വനിഭമാവനയം  കചെയനിരുന.   ഈ  സര്ക്കമാര്
പുതനിയ  ആശയങ്ങള്  കകേമാണ്ടുവനച്ച്   നനിരവധനി  പദ്ധതനികേളമമായനി
മുകനമാട്ടുകപമാകുകേയമാണച്ച്.    ഈ ഡനിപമാര്ട്ടച്ച്കമനനികല  ജേസ്പീവനക്കമാര്ക്കച്ച്  പരനിശസ്പീലനയം
നല്കേമാനുയം പുതനിയ പദ്ധതനികേള് അവരനികലയച്ച് കവഗയം എതനിക്കമാനുയം പുതനിയതമായനി
നനിയമനയം  ലഭനിക്കുനവര്ക്കച്ച്  ഡനിപമാര്ട്ടച്ച്കമനനികന  വനിവനിധ  പദ്ധതനികേള്  കനരനിട്ടച്ച്
മനസനിലമാക്കമാനുയം  കേമാരധ്യക്ഷമത  വര്ദ്ധനിപനിക്കമാനുയം   ലക്ഷധ്യമനിട്ടുകകേമാണമാണച്ച്  ഒരു
കടയനിനനിയംഗച്ച്  കസനര്  എന  ആശയയം  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്കമനച്ച്  മുകനമാട്ടുവചതച്ച്.
കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്കമനച്ച്  30-11-2015-ല് ഇതനിനച്ച്  ഭരണമാനുമതനി നല്കുകേയമുണമായനി.
അനച്ച് രണച്ച് കകേമാടനി രൂപയകട ഭരണമാനുമതനിയമാണച്ച് ഇതനികന ആദധ്യഘട്ടയം ഇയംപനികമനച്ച്
കചെയ്യുനതനിനുകവണനി നല്കേനിയതച്ച്. ഇതനികന അടനിസമാനതനില് കടണര് നടപടനികേള്
പൂര്തനിയമാക്കുകേയയം  4-3-2016-ല്  വര്ക്കച്ച്  എഗനികമനച്ച്  വയ്ക്കുകേയയം  നനിര്മമാണ
പ്രവര്തനമമാരയംഭനിക്കുകേയയം  കചെയ്തു.   പനിനസ്പീടച്ച്  കപമാതു  കതരകഞ്ഞടുപച്ച്  വരനികേയയം
വര്ക്കച്ച്  തല്ക്കമാലയം  നനിര്തനിവയ്ക്കുകേയയം  കചെയ്തു.  പുതനിയ  ഗവണ്കമനച്ച്
അധനികേമാരതനില്വനതനിനുകശഷയം ഇതനികന വര്ക്കച്ച്  പുനരമാരയംഭനിചനിട്ടനില.   ഇതനികന
ബസറച്ച്  ഹമാകനമാവര്  കചെയണകമനച്ച്  പറഞ്ഞച്ച്  രജേനികസഷന്  വകുപനിനച്ച്
കപമാതുമരമാമതച്ച്  വകുപച്ച്  ആവര്തനിചച്ച്  കേത്തുകേകളഴുതനിയനിട്ടുയം  രജേനികസഷന്  വകുപച്ച്
ഓകരമാ  മുട്ടുനധ്യമായങ്ങള് പറഞ്ഞച്ച് ബസറച്ച് കനിയര് കചെയമാകത വച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുകേയയം
9-11-2016-കല  സര്ക്കമാര്  ഉതരവപ്രകേമാരയം  എറണമാകുളയം  ജേനിലയനില്
കൂതമാട്ടുകുളതച്ച്  അനുവദനിച  കടയനിനനിയംഗച്ച്  കസനര്  തനിരുവനന്തപുരയം  ജേനിലയനികല
കനമകതയച്ച്  മമാറനി  സമാപനിക്കമാന്  തസ്പീരുമമാനനിക്കുകേയമമാണുണമായതച്ച്.   സമാധമാരണ
ഒരു  പദ്ധതനിക്കച്ച്  ആരയംഭയം  കുറനിച്ചുക്കഴനിഞ്ഞമാല്  മമാറ്റുന  സമാഹചെരധ്യമുണമാകേമാറനില.
സമാധമാരണയമായനി അതച്ച് മമാറ്റുകമ്പമാള് ഒനകേനില് പുതനിയ ഗവണ്കമനനികന നയവമമായനി
കചെരമാത  ഒനമായനിരനിക്കണയം,   അകലങനില്  ആ  പദ്ധതനിയനില്  ഏകതങനിലയം
തരതനിലള ക്രമകക്കടുകേളണമായനിരനിക്കണയം.  അതരതനികലമാരു സമാഹചെരധ്യങ്ങളയം
ഇവനികട  ഉണമാകുനനില.   ഗവണ്കമനകേള്   മമാറനിമമാറനി  വരുകമ്പമാള്  തുടക്കയംകുറനിച
പദ്ധതനികേള്  സസ്വമാഭമാവനികേമമായയം  തുടര്നകകേമാണ്ടുകപമാകുനതമാണച്ച്  ഇതുവകര  നമള്
കേണനിട്ടുളതച്ച്.   അങ്ങച്ച്   നസ്പീതനിയക്തമമായനി  പ്രവര്തനിക്കുന  ഒരു  മനനിയമാണച്ച്.
എല്.ഡനി.എഫച്ച്.,  യഡനി.എഫച്ച്.  വധ്യതധ്യമാസകമമാനയം  കേമാണനിക്കമാകതതകന



ശദ്ധ ക്ഷണനിക്കല് 303

കപമാതുമരമാമതച്ച്  വകുപനില്  എലമാ  കേക്ഷനിയനില്കപട്ട  എയം.എല്.എ.മമാര്ക്കുയം
വര്ക്കുകേള് തത്തുലധ്യമമായനി കകേമാടുതനിട്ടുണച്ച്.  അതുകകേമാണ്ടുതകന ഞമാന് അങ്ങകയമാടച്ച്
അഭധ്യര്തനിക്കുനതച്ച്, അങ്ങച്ച് ഇതനികന ബമാക്കച്ച് ഫയല് ഒനച്ച് പരനികശമാധനിക്കണയം.  ഈ
പദ്ധതനിക്കച്ച് ആരയംഭയം കുറനിച അനമുതല് പദ്ധതനി കവകണകനമാ അകലങനില് പദ്ധതനി
അവനികടനനിനയം  മമാറനികക്കമാണച്ച്  കപമാകുനതനികനമാ  ഉള  ഒട്ടനവധനി  കുറനിപ്പുകേള്
അകങ്ങയച്ച്  ഫയലനില് കേമാണമാന് കേഴനിയയം.  പദ്ധതനി മമാറ്റുവമാന്കവണനി  9-11-2016-ല്
പുറകപടുവനിച  സര്ക്കമാര്  ഉതരവനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന  കേമാരണമമാണച്ച്  ഏറവയം
വനിചെനിത്രയം.  രജേനികസഷന്  വകുപനികല  ജേസ്പീവനക്കമാര്ക്കച്ച്  എറണമാകുളത്തുള  നനിര്ദ്ദേനിഷ
കടയനിനനിയംഗച്ച്  കസനറനില്  എതനികചരമാനുള ബുദ്ധനിമുട്ടച്ച്  പരനിഗണനിചച്ച്   കടയനിനനിയംഗച്ച്
കസനര്  തനിരുവനന്തപുരയം  ജേനിലയനികല  കനമയം  സബച്ച്  രജേനിസമാര്  ഓഫസ്പീസച്ച്
കകേമാമ്പദൗണനില്  തുടങ്ങുനതനിനച്ച്  അനുകയമാജേധ്യമമാകണനച്ച്  ഐ.ജേനി.  റനികപമാര്ട്ടച്ച്
കചെയനിരനിക്കുനകവനമാണച്ച്. എറണമാകുളയം ജേനിലയനില് എതനികചരമാന് ബുദ്ധനിമുട്ടുകണനച്ച്
പറയകമ്പമാള് കകേരളതനികന മദ്ധധ്യഭമാഗത്തുള,  വടക്കുനനിനയം കതക്കുനനിനയം  ഒകര
സന്ദര്ഭതനില്  എതനികചരമാന്  കേഴനിയന  ഒരു  പ്രകദശതച്ച്  എതനികചരമാന്
കേഴനിയനികലന  കേകണതല്  വളകര  വനിചെനിത്രമമായമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  കതമാനനതച്ച്.
അതുകകേമാണമാണച്ച്  ഞമാന്  അങ്ങകയമാടച്ച്  അതനികന  ബമാക്കച്ച്  ഫയല്
പരനികശമാധനിക്കണകമനച്ച്  ആവശധ്യകപടുനതച്ച്.   ഇതനികന  നനിര്മമാണ പ്രവര്തനയം
പുനരമാരയംഭനിക്കമാനുയം   കടയനിനനിയംഗച്ച്  കസനര്  കൂതമാട്ടുകുളതച്ച്  ലഭധ്യമമാക്കമാനുമുള
നടപടനിയണമാകേണകമനമാണച്ച് ഈ ശദ്ധ ക്ഷണനിക്കലനിലൂകട അഭധ്യര്തനിക്കമാനുളതച്ച്. 

കപമാതുമരമാമത്തുയം രജേനികസഷനുയം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധമാകേരന്):  സര്,
കൂതമാട്ടുകുളയം രജേനികസഷന് വകുപനികന സബച്ച്  രജേനിസമാര് ഓഫസ്പീസച്ച്  കകേമാമ്പദൗണനില്
ജേസ്പീവനക്കമാര്ക്കച്ച്  ഒരു  പരനിശസ്പീലന  കകേന്ദ്രയം  സമാപനിക്കുനതനിനച്ച്  29-12-2014-നച്ച്
അനകത ഗവണ്കമനച്ച് ഭരണമാനുമതനി നല്കുകേയണമായനി.  അതനികന ഡനി.പനി.ആര്.
തയമാറമാക്കനി  നനിര്മനിക്കുനതനിനച്ച്  2015-16  വര്ഷതനില്  2  കകേമാടനി  രൂപയയം
നല്കേനിയനിരുന.  ബഹുമമാനകപട്ട  അയംഗയം  അനച്ച്  രജേനികസഷന്
വകുപ്പുമനനിയമായനിരുന.  അനയം  അതനിനുകശഷവയം  അകേത്തുനനിനയം  പുറത്തുനനിനയം
ഇതനിനച്ച്  വലനിയ  അഭനിപ്രമായ  വധ്യതധ്യമാസങ്ങള്  ഉണമായതമായനി  കേമാണുനണച്ച്.   ഇതച്ച്
സയംസമാന വധ്യമാപകേമമായനിട്ടുളതമാണച്ച്. എറണമാകുളയം പട്ടണതനില്നനിനയം പനികനയയം
ദൂകര  കപമാകുന  സലതച്ച്  വയ്ക്കുനതുകകേമാണ്ടുള  പ്രയമാസങ്ങള്  രജേനികസഷന്
ഇന്കസക്ടര്  ജേനറല്  തകനയമാണച്ച്  റനികപമാര്ട്ടച്ച്  കചെയനിട്ടുളതച്ച്.  മനനി
കേമാരധ്യമാലയതനില്നനിനച്ച്  അറനിയനിപ്പുകേകളമാനയം  കപമായനിട്ടനില.  കവകറ  സലയം
ലഭധ്യമമാകണമാകയനച്ച്  ആരമായമാന്  പറഞ്ഞനിരുന.  രജേനികസഷന്  വകുപ്പുതകന
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അകനസ്വഷനിചച്ച്  തനിരുവനന്തപുരയം  കസന്ടല്  കറയനില്കവ  കസ്റ്റേഷനനില്നനിനയം  8
കേനികലമാമസ്പീറര് അകേകല നമാഷണല് കകഹകവയച്ച് അരനികേനില് കനമയം സബച്ച്  രജേനിസമാര്
ഓഫസ്പീസച്ച്  കകേമാമ്പദൗണനില്  56  കസനച്ച്  സലമുണച്ച്,  അവനികട  സമാപനിക്കമാന്
കേഴനിയകമനച്ച്  രജേനികസഷന്  കഎ.ജേനി.  ആണച്ച്  റനികപമാര്ട്ടച്ച്  കചെയനിട്ടുളതച്ച്.  അതനികന
അടനിസമാനതനില്  ആ  വകുപച്ച്  പരനികശമാധനിചച്ച്  കടയനിനനിയംഗച്ച്  കസനര്  കനമയം
സബച്ച് രജേനിസമാര്  ഓഫസ്പീസനിലള  56  കസനനില്  നനിര്മനിക്കമാകമനച്ച്  9-11-2016-ല്
തതസ്വതനില്  അനുമതനി  നല്കേനി  ഉതരവമായനി.  അതച്ച്  പമാനനിലയം  എസ്റ്റേനികമറനിലയം
ഉള്കപടുതമാന് കപമാതുമരമാമതച്ച് വകുപനികനമാടച്ച് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയയം കചെയ്തു.  അതനികന
അടനിസമാനതനില്  നടപടനികേള്  ആരയംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  യമാകതമാരു  പ്രകതധ്യകേ
തകേരമാറുകേളമനിലമാത  കൂതമാട്ടുകുളയം  സബച്ച്  രജേനിസമാര്  ഓഫസ്പീസച്ച്  ഇതനിനുകവണനി
കപമാളനിച്ചു  പണനികയണ  കേമാരധ്യമനികലനച്ച്  സര്ക്കമാര്  പറയകേയണമായനിട്ടുണച്ച്.
രജേനികസഷന്  വകുപനികന  ചെരനിത്രതനില്  മഹമാഭൂരനിപക്ഷയം  സബച്ച് രജേനിസമാര്
ഓഫസ്പീസുകേകളകപമാകല  തകന  സമാധമാരണ  ചെരനിത്രമമാണച്ച്  കൂതമാട്ടുകുളയം  സബച്ച് 
രജേനിസമാര് ഓഫസ്പീസനിനുളതച്ച്. തലസമാന നഗരയം, യമാത്രമാസദൗകേരധ്യയം, സലസദൗകേരധ്യയം
തുടങ്ങനിയ  സദൗകേരധ്യങ്ങള്  കനമത്തുണച്ച്.  ഇതനികന  അടനിസമാനതനിലമാണച്ച്
തസ്പീരുമമാനകമടുതകതനച്ച് കഎ.ജേനി. രജേനികസഷന് അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.

ശസ്പീ  .    അനൂപച്ച്  കജേക്കബച്ച്:  സര്,  ചെരനിത്ര  പ്രമാധമാനധ്യയം  കൂതമാട്ടുകുളതനിനച്ച്
വളകരകയകറയണച്ച്.  അകങ്ങയച്ച്  തകന  അറനിയമായം.  സസ്വമാതനധ്യ  സമരവമമാകയമാകക്ക
ബന്ധകപട്ടച്ച്  ഒട്ടനവധനി  ചെരനിത്ര  പ്രമാധമാനധ്യമുള  സലമമാണച്ച്  കൂതമാട്ടുകുളയം.
കകേരളതനില്  ആരയംഭനിച  ആദധ്യകത  സബച്ച് രജേനിസമാര്  ഓഫസ്പീസുകേളനില്  ഉള്കപടുന
ഒനമാണനിതച്ച്.  അതനിനച്ച്  100  വര്ഷതനികലകറ  പഴക്കമുണച്ച്.   അതുകകേമാണച്ച് ചെരനിത്ര
പ്രമാധമാനധ്യയം  വളകരകയകറയണച്ച്.  ഗവണ്കമനനികന  തസ്പീരുമമാനകമനള  നനിലയനിലള
ഒരു  മറുപടനിയമാണച്ച്  ബഹുമമാനകപട്ട  മനനിയകട  ഭമാഗത്തുനനിനയം  ഉണമായതച്ച്.
ഏതമായമാലയം ഈ പദ്ധതനി അവനികടതകന ആരയംഭനിക്കണകമനളതച്ച് ഞമാന് വസ്പീണ്ടുയം
ഗവണ്കമനനികനമാടച്ച്  ആവശധ്യകപടുകേയമാണച്ച്.  ഈ  കടയനിനനിയംഗച്ച്  കസനറനില്
ആധമാരകമഴുത്തുകേമാര്ക്കുകൂടനി  ഈ  പദ്ധതനിയകട  പ്രകയമാജേനയം  വധ്യമാപനിപനിക്കമാന്
ഗവണ്കമനച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണമാ എനള കേമാരധ്യയം കൂടനി  കചെമാദനിക്കമാനുണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധമാകേരന്  :  സര്,  ആധമാരകമഴുത്തുകേമാര്ക്കച്ച്  ഇതനില്  എങ്ങകന
സദൗകേരധ്യയം  കകേമാടുക്കമാന്  കേഴനിയകമനതച്ച്  സയംബന്ധനിചച്ച്  പരനികശമാധനിക്കമായം.  ഇതച്ച്
മമാറ്റുനതച്ച്  സയംബന്ധനിചച്ച്  വകുപനികന  ഉനത  ഉകദധ്യമാഗസരുകട  കേടുത
ശനിപമാര്ശയമാണുളതച്ച്.  ഗവണ്കമനച്ച്  കൂടുതല്  ഇടകപടുനനില.  കൂതമാട്ടുകുളയം  സബച്ച് 
രജേനിസമാര്  ഓഫസ്പീസച്ച്  കപമാളനിക്കമാകത  അവനികട   വകുപനിനച്ച്  കപമാതുവമായനിട്ടുള
എകന്തങനിലയം നനിര്മനിക്കമാന് കേഴനിയകമങനില് അതനികനപറനിയയം പരനികശമാധനിക്കമായം.
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IV സബ്മനിഷന്

(1) ബമാലനികേയകട ആത്മഹതധ്യ

പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  കചെനനിതല):  സര്,  കകേമാലയം  ജേനിലയനില്
കുണറ  കപരനിനമാടച്ച്  പഞമായതനില്  നന്തനിരനിക്കല്  എന  സലതച്ച്  ആറമായം
കമാസ്സുകേമാരനിയമായ  ഒരു  കപണ്കുട്ടനി  ജേനുവരനി  15-നച്ച്  വസ്പീട്ടനികല  ജേനമാലയനില്  തൂങ്ങനി
മരനിചനനിലയനില് കേമാണകപട്ടു.  ക്രൂരമമായ കകലയംഗനികേ പസ്പീഡനകതത്തുടര്നമാണച്ച് കുട്ടനി
മരണമടഞ്ഞകതനമാണച്ച്  കപമാസ്റ്റുകമമാര്ട്ടയം  റനികപമാര്ട്ടനില് വധ്യക്തമമാക്കുനതച്ച്.  കുട്ടനിയകട
ശരസ്പീരതനില്  22  മുറനിവകേളണമായനിരുന.  ജേനുവരനി  15-നച്ച്  നടന
കപമാസ്റ്റുകമമാര്ട്ടതനികന റനികപമാര്ട്ടച്ച് പനികറനതകന കകേമാട്ടമാരക്കര റൂറല് എസച്ച്.പനി.-ക്കുയം
എഴുകകേമാണ് സനി.കഎ.-ക്കുയം  ലഭനിച്ചു.  അതനില് ക്രൂരമമായ  കകലയംഗനികേ  പസ്പീഠനതനികന
കതളനിവകേള് അക്കമനിട്ടച്ച്  പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  പകക്ഷ കപമാലസ്പീസച്ച് അനങ്ങനിയനില.  കുട്ടനിയകട
മൃതകദഹതനിനടുതച്ച്  നനിനകേനിട്ടനിയ  കുറനിപനില്  വസ്പീട്ടനില്  സമമാധമാന
മനിലമാതതനിനമാലമാണച്ച്  മരനിക്കുനകതനച്ച്  എഴുതനിയനിരുന.  6-ാം  കമാസ്സുകേമാരനിയകട
എഴുതമായനിരുനനില  ഇതച്ച്.  ഇതുകപമാലയം  കപമാലസ്പീസച്ച്  പരനികശമാധനിചനില.  മകേള്
ആത്മഹതധ്യ കചെയതകലനച്ച് പറഞ്ഞച്ച് പനിതമാവച്ച് പലതവണ കപമാലസ്പീസച്ച് കസ്റ്റേഷനനില്
കേയറനിയനിറങ്ങനി  നടനനിട്ടുയം  കപമാലസ്പീസച്ച്  തനിരനിഞ  കനമാക്കനിയനില.  വമാളയമാറനിലണമായ
അകത സയംഭവമമാണച്ച് ഇവനികടയയം ഉണമായതച്ച്. കപമാലസ്പീസനികന അനമാസമൂലമമാണച്ച് ഈ
സയംഭവയം  ഉണമായതച്ച്.   കുണറയനില്  മമാത്രമല   കകേരളതനികന  പല  ഭമാഗത്തുയം
സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കുയം  കുട്ടനികേള്ക്കുയം  എതനിരമായനിട്ടുള  അതനിക്രമങ്ങള്  വര്ദ്ധനിക്കുകേയമാണച്ച്.
അതനിനച്ച്  ഞമാന്  ആകരയയം  കുറകപടുത്തുനനില.  പകക്ഷ  ഇതച്ച്  നമ്മുകട  സമൂഹയം
ഉണര്ന പ്രവര്തനികക്കണ ഒരു സന്ദര്ഭമമായനി ഞമാന് കേണക്കമാക്കുകേയമാണച്ച്.  ഏതച്ച്
പത്രകമടുതമാലയം ഒരു കപജേച്ച്  ഇകപമാള് സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കുയം കുട്ടനികേള്ക്കുയം  എതനിരമായനിട്ടുള
പസ്പീഡനങ്ങളകട കേദന കേഥകേളമാണുളതച്ച്. നമ്മുകട സമൂഹയം വളകര ഗദൗരവകതമാടുകൂടനി
കേമാകണണ  ഒരു  വനിഷയമമാണച്ച്.  ഇനച്ച്  കുട്ടനികേള്  സ്കൂളനില്  കപമായമാല്  മടങ്ങനി
വരുനതുവകര ആകേമായംക്ഷകയമാകട കേമാതനിരനിക്കുന മമാതമാപനിതമാക്കകളയമാണച്ച് നമുക്കച്ച്
കേമാണമാന്  കേഴനിയനതച്ച്.  വളകര  ഗദൗരവതരമമായ  ഒരു  വനിഷയമമാണനിതച്ച്.  കദശസ്പീയ-
അന്തമാരമാഷ്ട്ര  തലതനില്  സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കുയം  കുട്ടനികേള്ക്കുകമതനികരയള   കകേസ്സുകേള്
അകനസ്വഷനിക്കുനതനിനച്ച്  ചെനില  മമാനദണ്ഡങ്ങള്  നനിലവനിലണച്ച്.  ഉദമാഹരണതനിനച്ച്
ഡല്ഹനിയനില്  കുട്ടനികേള്കക്കതനിരമായ  കകലയംഗനികേ  അതനിക്രമ  കകേസുകേള്  കപമാലസ്പീസച്ച്
കേമസ്പീഷണര്  കചെയര്മമാനുയം  കേളക്ടര്,  കഡമാക്ടര്,  അഭനിഭമാഷകേന്,  കേദൗണ്സനിലര്,
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കസമാഷധ്യല് വര്ക്കര് എനനിവര് അയംഗങ്ങളമമായ സമനിതനിയകട കമല്കനമാട്ടതനിലമാണച്ച്
അകനസ്വഷനിക്കുനതച്ച്.  കകേസച്ച്  അകനസ്വഷനിക്കമാന്  കപമാകുന  ഉകദധ്യമാഗസന്
യണനികഫമാമനിലമായനിരനിക്കരുതച്ച്.  വനനിതമാ  കപമാലസ്പീസച്ച്  ഉകദധ്യമാഗസ,  കഡമാക്ടര്,
കസമാഷധ്യല്  വര്ക്കര്,  അഭനിഭമാഷകേന്  എനനിവരുകട  സമാനനിദ്ധധ്യയം  അകനസ്വഷണ
സയംഘതനില് ഉറപ്പുവരുതണയം.  ഇതരയം കകേസ്സുകേള് അകനസ്വഷനിക്കമാന് വനിദഗ്ധരുയം
സതധ്യസന്ധരുമമായ  കപമാലസ്പീസനികന  പ്രകതധ്യകേ  ടസ്പീമനികന  ഓകരമാ  ജേനിലയനിലയം
നനികയമാഗനിക്കണകമനമാണച്ച്  എകന  അഭധ്യര്തന.   കകേരളതനികന  പല  ഭമാഗത്തുയം
ഇതരയം സയംഭവങ്ങളണമാകുന. ബഹുമമാനകപട്ട മുഖധ്യമനനി ഇക്കമാരധ്യതനില് കൂടുതല്
ജേമാഗത  കേമാകട്ടണതമായനിട്ടുണച്ച്.   കുണറ  സനി.കഎ.-കയ  സകസനച്ച്  കചെയ്തു  എനള
വമാര്ത  ഇകപമാള്  ഞമാന് ചെമാനലനില്  കേമാണുകേയണമായനി.  ഇതുമമായനി  ബന്ധകപട്ടച്ച്
നനിരവധനി  കപമാലസ്പീസച്ച്  ഉകദധ്യമാഗസര്  അനമാസ  കേമാട്ടനിയനിട്ടുളതുകൂടനി  അകനസ്വഷനിചച്ച്
നടപടനി എടുക്കണകമനച്ച് ഞമാന് അഭധ്യര്തനിക്കുകേയമാണച്ച്.

മുഖധ്യമനനി (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി വനിജേയന്): സര്, കുണറ കകേസകനസ്വഷണതനില്
വസ്പീഴ്ച വരുതനിയ  കപമാലസ്പീസച്ച് ഇന്കസക്ടര് ശസ്പീ. ആര്. ഷമാബു, എസച്ച്.കഎ. ശസ്പീ. ഡനി.
രമാകജേഷച്ച്  കുമമാര്  എനനിവകര  അകനസ്വഷണ  വനികധയമമായനി  സര്വ്വസ്പീസനില്  നനിനയം
സകസനച്ച്  കചെയനിട്ടുണച്ച്.  കുണറ  കപമാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന്  പരനിധനിയനികല
എടവട്ടകഞരനിയനില് 10 വയസ്സുള വനിദധ്യമാര്തനിനനി 15-1-2017-നച്ച് രമാവനികല 9.30-നുയം
10 -നുയം ഇടയനില് വസ്പീട്ടനില് കകേട്ടനിത്തൂങ്ങനി തറയനില് മരനിചനിരുനതമായനി  കേമാണകപട്ടു.
ഇക്കമാരധ്യതനിനച്ച്  കുട്ടനിയകട മമാതമാവനികന അച്ഛന് നല്കേനിയ കമമാഴനി  പ്രകേമാരയം കുണറ
കപമാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനനില് സനി.ആര്.പനി.സനി.  174-ാം വകുപ്പു പ്രകേമാരയം കകക്രയം നമ്പര്
156/17 ആയനി കകേസച്ച് രജേനിസ്റ്റേര് കചെയ്തു. കുണറ സനി.കഎ.-യകട ചുമതലയണമായനിരുന
എഴുകകേമാണ് സര്ക്കനിള് ഇന്കസക്ടര് നടപടനിക്രമങ്ങള് പൂര്തനിയമാക്കനി കമഡനിക്കല്
കകേമാകളജേച്ച്  ആശുപത്രനിയനില്  കപമാസ്റ്റേച്ച്കമമാര്ട്ടയം  നടതനിയകശഷയം  മൃതകദഹയം
ബന്ധുക്കള്ക്കച്ച് വനിട്ടുകകേമാടുത്തു. വസ്പീട്ടനില്നനിനച്ച് കേകണതനിയ ആത്മഹതധ്യമാ കുറനിപനികന
കകകേപട  ഒത്തുകനമാക്കനി  പരനികശമാധനിക്കുനതനിനമായനി  കഫമാറന്സനികേച്ച്  സയന്സച്ച്
ലമാബനികലയച്ച്  അയചനിട്ടുളതമാണച്ച്.  കപമാസ്റ്റുകമമാര്ട്ടയം  നടതനിയ  കഡമാക്ടറുകട
കമമാഴനിയനില്നനിനയം  തൂങ്ങനി  മരണമമാകണനയം  കുട്ടനി  കകലയംഗനികേ  പസ്പീഡനതനിനച്ച്
ഇരയമായനിട്ടുകണനയം  കവളനിവമായനിട്ടുണച്ച്.  അതനികന  അടനിസമാനതനില്  കകേസച്ച്
സനി.ആര്.പനി.സനി. 174 ഒഴനിവമാക്കനി കഎ.പനി.സനി. 375 (എ), 376 1(N),  കപമാകക്സമാ 3
(എ) ,  4,  5  (1),  6  എനസ്പീ വകുപ്പുകേള് കചെര്തനിട്ടുളതമാണച്ച്.  18-2-2017-നച്ച്  ഈ
കകേസനികന  അകനസ്വഷണയം  കുണറ  സനി.കഎ.  ഏകറടുതച്ച്  മരനിച  കുട്ടനിയകട
രക്ഷനിതമാക്കള്, ബന്ധുക്കള്, അയല്വമാസനികേള് തുടങ്ങനിയ ആളകേകള കേണച്ച് കചെമാദനിചച്ച്
അകനസ്വഷണയം  നടതനിയനിട്ടുണച്ച്.  മരനിച  കുട്ടനിയകട  സകഹമാദരനിക്കച്ച്  ഈ  കുട്ടനിയകട
കേമാരധ്യതനില്  അറനിവണമാകുകമന  അനുമമാനതനില്  കുട്ടനികയ  കേദൗണ്സനിലനിയംഗച്ച്
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നടതനി.  മരനിച കുട്ടനിയകട മമാതമാവയം മറ്റു ബന്ധുക്കളയം അകനസ്വഷണ ഉകദധ്യമാഗസകനമാടച്ച്
സഹകേരനിചനിരുനനില.  കകേസനികന  സുഗമമമായ  അകനസ്വഷണവയം  പ്രമാധമാനധ്യവയം
കേണക്കനികലടുതച്ച്  കകേമാലയം  ജേനിലമാ  കപമാലസ്പീസച്ച്  കമധമാവനിയകട  കമല്കനമാട്ടതനില്
കൂടുതല്  സമഗമമായ  അകനസ്വഷണയം  നടത്തുനതനിനമായനി  കകേമാട്ടമാരക്കര
ഡനികകവ.എസച്ച്.പനി.-കയ ചുമതലകപടുതനിയനിട്ടുളതമാണച്ച്.

ബഹുമമാനകപട്ട പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച്ച് ഇവനികട പറഞ്ഞ കേമാരധ്യതനില് സര്ക്കമാര്
നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കമാന്  തകനയമാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്.  നമ്മുകട  സമൂഹതനില്
വലനിയകതമാതനിലള  കകവകൃതമമായനിട്ടുതകന  ഇതച്ച്  വളര്നകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
ഇതനികനതനികരയള  ജേമാഗത  കപമാതുവനില്  സമൂഹയം  പമാലനികക്കണതുണച്ച്.
അകതമാകടമാപയം ഫലപ്രദമമായ മറ്റു നടപടനികേളയം സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനതമായനിരനിക്കുയം.

(2) കകേട്ടനിട നനിര്മമാണതനിനുള തടസങ്ങള്

ശസ്പീ  .    എസച്ച്  .    രമാകജേന്ദ്രന്:  സര്,  ഈ വര്ഷയം മൂനമാറനികല തണുപച്ച് കകമനസച്ച്  2
ഡനിഗനിയമായനിരുന. എല്.ഡനി.എഫച്ച്.-കന ഗവണ്കമനച്ച് വരുകമ്പമാകഴലമായം അവനിടകത
പമാരനിസനിതനികേ  സനിതനി  വളകര  പ്രയമാസതനിലമാകണനയം  യ.ഡനി.എഫച്ച്.
ഗവണ്കമനനികന കേമാലതച്ച് എലമായം വളകര സുരക്ഷനിതമമാകണനമുള നനിലയനിലമാണച്ച്
പ്രചെരണങ്ങള്  വരുനതച്ച്.  2007-ല്  ശസ്പീ.  സുകരഷച്ച്  കുമമാര്  കഎ.എ.എസച്ച്.  -കന
കേമാലഘട്ടതനില്  കുകറ  കകേട്ടനിടങ്ങള്  കപമാളനിക്കമാനുയം  മറ്റുകമമാകക്ക  ശമനിചനിരുന.
പനിനസ്പീടച്ച് 5 വര്ഷക്കമാലയം യമാകതമാരു പ്രശവമനില.  വസ്പീടച്ച് വയ്ക്കുനതനിനുയം മറച്ച് കകേട്ടനിടങ്ങള്
പണനിയനതനിനുമുള   അനുവമാദയം നല്കേണകമനച്ച്  ഈ  സഭയനില്തകന  പല
ഘട്ടങ്ങളനിലയം  ആവശധ്യകപട്ടനിരുന.   ഒടുവനില്  ഇക്കമാരധ്യവമമായനി  ബന്ധകപട്ടച്ച്  ശസ്പീ.
രമാജേന് മകധക്കര്,  ശസ്പീമതനി നനികവദനിത പനി.  ഹരന് എനനിവരുകടയയം ബഹുമമാനകപട്ട
കകഹകക്കമാടതനിയകടയയം  ഒട്ടനവധനി പരമാമര്ശങ്ങളയം വനിധനികേളയം വനനിരുന.  മൂനമാര്
പ്രകദശതച്ച്  മമാത്രമമാണച്ച്  ഈ  പ്രശങ്ങളണമാകുനതച്ച്. ഇകപമാള്  അവനികടയള ചെനില
കകേട്ടനിടങ്ങള്  പൂട്ടനിയനിടമാനുയം  പ്രവര്തനരഹനിതമമാക്കമാനുമുള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്
വനനിട്ടുണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസയം ഇവനികട സമര്പനിക്കകപട്ട പരനിസനിതനി സമനിതനിയകട
ശനിപമാര്ശകേള്  ചെര്ച  കചെയകപടമാറുയം  അയംഗസ്പീകേരനിക്കമാറുമനില.  പകക്ഷ  വനിധനി
പുറകപടുവനിക്കുകേയയം ഒട്ടനവധനി  പ്രയമാസങ്ങള് ഉണമാക്കുകേയയം കചെയ്യുന.  ഈ നനില
തുടര്നമാല് 500-ല്പരയം കകേട്ടനിടങ്ങള് പൂട്ടനികപമാകുകേയയം ആയനിരക്കണക്കനിനമാളകേളകട
കതമാഴനില്  നഷകപടുകേയയം  കചെയ്യുയം.  അങ്ങച്ച്  ഇടകപട്ടച്ച്   സര്വ്വകേക്ഷനി  കയമാഗയം
വനിളനിക്കുകേയയം  അതനികന  അടനിസമാനതനില്  ആവശധ്യകമങനില്  നനിയമനനിര്മമാണയം
നടത്തുകേകയമാ അകലങനില് ആവശധ്യമമായ മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള് പുറകപടുവനിക്കുകേകയമാ
കചെയണകമനളതമാണച്ച് എകന അഭധ്യര്തന.       
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പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  കചെനനിതല):സര്,  കപമായനിനച്ച്  ഓഫച്ച്
ഓര്ഡര്......നനിയമസഭമാ  കേമനിറനി  എനമാല്  നനിയമസഭ  തകനയമാണച്ച്.
നനിയമസഭയകട   എലമാ  അധനികേമാരങ്ങളയം    കേമനിറനിക്കുണച്ച്.    കേമനിറനിയകട
റനികപമാര്ട്ടനികന ഒരയംഗയം ഇവനികട വനിമര്ശനിക്കുനതച്ച് നനിയമസഭകയ വനിമര്ശനിക്കുനതനിനച്ച്
തുലധ്യമമാണച്ച്. അതച്ച് അങ്ങയകട അനുവമാദകതമാടുകൂടനിയമാകണമാ എനച്ച് അറനിയണകമനച്ച്
മമാത്രകമ ഉളളൂ. 

മുഖധ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജേയന്):  സര്,  ബഹുമമാനധ്യനമായ  അയംഗയം
ചൂണനിക്കമാണനിച  ഒരു  കേമാരധ്യയം   ശരനിയമാകണനച്ച്  കതമാനനനില.   മൂനമാര്  അടക്കയം
ഇടുക്കനിയനികല ജേനങ്ങള് കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്കമനനികന നല മകനമാഭമാവകതമാടുകൂടനിയമാണച്ച്
കേമാണുനകതനച്ച്  ആര്ക്കുയം  പറയമാന്  കേഴനിയനില.  മറ്റു  പ്രകദശങ്ങകളകപമാകല
തകനയമാണച്ച് അവനികടയയം കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്കമനനികന കേമാണുനതച്ച്.  21-1-2010-ല്
കകേരള കകഹകക്കമാടതനി  പുറകപടുവനിച   ഉതരവനിന് പ്രകേമാരയം  ഇടുക്കനിയനില് മൂനമാര്
പ്രകദശതച്ച് നനിര്മമാണങ്ങള് നടത്തുനതനിനച്ച് ജേനിലമാ കേളക്ടറുകട,  അകലങനില് റവനക്യൂ
ഡനിവനിഷണല്  ഓഫസ്പീസറുകട  എന്.ഒ.സനി.  വമാങ്ങനിയനിരനിക്കണകമനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശമുണച്ച്.
ആ നനിര്കദ്ദേശതനികന അടനിസമാനതനിലമാണച്ച് മൂനമാര് പ്രകദശതച്ച് റവനക്യൂ വകുപനികന
എന്.ഒ.സനി.  നനിര്ബന്ധമമാക്കനിയതച്ച്.   2010-കല  മൂനമാര്  കസഷധ്യല്  ടനിബക്യൂണല്
ആക്ടനികല  വധ്യവസകേള്  പ്രകേമാരയം  ചെനിനക്കനമാല്,  കേണന്  കദവന്  ഹനില്സച്ച്,
ശമാന്തന്പമാറ,  കവളളത്തൂവല്,  ആനവനിലമാസയം,  പളളനിവമാസല്,  ആനവനിരട്ടനി,
കകബസണ്വമാലനി  എനസ്പീ  വനികലജുകേള്  മൂനമാര്  പ്രകദശതനില്  ഉള്കപട്ടച്ച്
വരുനതമാണച്ച്.   ഇദൗ പ്രകദശങ്ങളനില് നനിര്മമാണ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച് എന്.ഒ.സനി.
ലഭനിക്കുനതനിനച്ച്  കവണനി  ആകകേ  129  അകപക്ഷകേളമാണച്ച്  ഇതുവകര  ലഭനിചനിട്ടുളളതച്ച്.
അതനില് 115  എണതനിനച്ച് എന്.ഒ.സനി.  നല്കേനിക്കഴനിഞ, 2  എണയം നനിരസനിച്ചു, 12
എണയം തസ്പീര്പമാക്കമാനുണച്ച്.  തസ്പീര്പമാക്കമാനുളളവ കകസറച്ച് വനിസനിറച്ച് നടതനി ഉടന്തകന
തസ്പീര്പമാക്കമാന്  കേഴനിയനതമാകണനമാണച്ച്  റനികപമാര്ട്ടച്ച്  കചെയനിരനിക്കുനതച്ച്.
നനിയമപ്രകേമാരമുളള നനിര്മമാണ പ്രവര്തനങ്ങള് നടത്തുനതനിനച്ച് മൂനമാര് പ്രകദശതച്ച്
നനിലവനില് തടസങ്ങകളമാനമനില.  

(3) കപണ്കുട്ടനികയ കേമാണമാതമായ സയംഭവയം

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതമാമസച്ച്:  സര്,  എകന  മണ്ഡലമമായ  തൃക്കമാക്കരയനില്  ഒരു
കപണ്കുട്ടനി  ഗുരുതരമമായനി  പസ്പീഡനിപനിക്കകപട്ട  സയംഭവയം  ഇദൗ  സഭയനില്
അവതരനിപനിക്കമാന്  ഞമാന്  നനിര്ബന്ധനിതനമായനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.   ഏകേകദശയം  രണര
മമാസയം മുന്പച്ച്  ഇദൗ  വനിവരയം സനി.പനി.കഎ.(എയം) കന കേദൗണ്സനിലറമായ ശസ്പീ. നനിഷമാദച്ച്
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കപമാലസ്പീസനികന അറനിയനിചനിരുകനങനിലയം യമാകതമാരു നടപടനിയകമടുതനില.  കേഴനിഞ്ഞ
ദനിവസയം  വമാര്ഡച്ച്  കേദൗണ്സനിലറുയം  മഹനിളമാ  കകേമാണ്ഗസച്ച്  കനതമാവമമായ  ശസ്പീമതനി
ഷസ്പീലമാ  ചെമാരു,  കപമാലസ്പീസനില്  കരഖമാമൂലയം  പരമാതനികകേമാടുക്കുകേയയം,
നടപടനികയടുതനികലങനില്  കപമാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനനില്  നനിനച്ച്  കപമാകേനികലനച്ച്  ശമാഠധ്യയം
പനിടനിക്കുകേയയം കചെയകപമാള് മമാത്രമമാണച്ച് ഇദൗ കകേസനില് കപമാലസ്പീസച്ച് നടപടനികയടുക്കമാന്
തയമാറമായതച്ച്.   മറ്റു  ചെനില  സയംഭവങ്ങകളകപമാകല  തകന  സനിനനിമമാക്കമ്പവയം  ഇദൗ
കകേസനിനച്ച് പനിനനില് പറയകപടുന ഒരു കേമാരധ്യമമാണച്ച്.  ഇദൗ കുട്ടനി പസ്പീഡനിപനിക്കകപടമാന്
ഇടയമായ  കേമാരണങ്ങളനികലമാനച്ച്,  അതമാകണമാ  എന  കൂടനി  അകനസ്വഷനികക്കണതുണച്ച്.
കതനനിന്തധ്യയനികല അതനിപ്രശസയമായ നടനിക്കച്ച് കനകര ഉണമായ അതനിക്രമയം,  പള്സര്
സുനനിയനില് മമാത്രയം  ഒതുക്കനി കകേസച്ച്  അവസമാനനിപനിക്കമാന് ശമനിക്കുനതുയം ഇതുമമായനി
കൂട്ടനി വമായനിക്കുനതുയം സനി.പനി.കഎ.(എയം) കന കേദൗണ്സനിലര് കരഖമാമൂലയം കപമാലസ്പീസനില്
അറനിയനിചനിട്ടുയം  രണരമമാസക്കമാലയം  നടപടനി  എടുതനികലനതച്ച്  കപമാലസ്പീസനികന
വസ്പീഴ്ചയമായനി  കേമാകണണനി  വരുകമന  പറയമാന്  ഞമാന്  ആഗഹനിക്കുകേയമാണച്ച്.
'കഡന്മമാര്ക്കനികലകന്തമാ  ചെസ്പീഞ  നമാറുന'  എനച്ച്  പറയനതുകപമാകല  നമ്മുകട
കപമാലസ്പീസനിനച്ച് എന്തമാണച്ച് പറ്റുനതച്ച് എനതനികനപറനി ഗദൗരവമമായനി ആകലമാചെനിക്കണയം.
നനിഷ്കളങരമായ  നൂറുകേണക്കനിനച്ച്  കപണ്കുട്ടനികേള്  സനിനനിമമാക്കമ്പതനികന  മറവനിലയം
അലമാകതയയം  പസ്പീഡനിപനിക്കകപടുന  നമാടമായനി  കകേരളയം  മമാറനിയനിരനിക്കുന.   എകന
മണ്ഡലമമായ തൃക്കമാക്കരയനികല കേമാക്കനമാടുണമായ ഇദൗ സയംഭവയം അവസമാനകതതമായനി
തസ്പീരകട്ട  എനച്ച്  ആശനിച്ചുകകേമാണച്ച്  കേര്ക്കശമമായ  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണകമനച്ച്
ബഹുമമാനകപട്ട മുഖധ്യമനനികയമാടച്ച് അഭധ്യര്തനിക്കുകേയമാണച്ച്. 

മുഖധ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജേയന്):  സര്,  എറണമാകുളയം  കേമാക്കനമാടച്ച്
കചെമമുക്കച്ച്കേരയനില്  17  വയസ്സുകേമാരനി  4-3-2017-നച്ച്  സുഹൃതനികന  കേമാണമാകനന
പറഞ്ഞച്ച്  കപമായനിട്ടച്ച്  മടങ്ങനി  വരമാത  കേമാരധ്യതനിനച്ച്,   പനിതമാവനികന  കമമാഴനിയകട
അടനിസമാനതനില് തൃക്കമാക്കര കപമാലസ്പീസച്ച്   കകക്രയം  നമ്പര്  436/17  ആയനി കകേസച്ച്
രജേനിസ്റ്റേര്  കചെയച്ച്  അകനസ്വഷനിചച്ച്  കേകണതനി,  10-3-2017-നച്ച്   കൂട്ടനികക്കമാണ്ടുവന.
കപണ്കുട്ടനിയകട  കമമാഴനിയകട  അടനിസമാനതനില്  ഇടപളനി,  കപമാകണക്കര,
വമാഴക്കമാല, തൃശ്ശൂര്, ചെമാവക്കമാടച്ച് സസ്വകദശനികേളമായ 6 കപര് കചെര്നച്ച് 2013 മുതല്  2017
വകരയളള  കേമാലയളവനില്  പലകപമാഴമായനി  കകബക്കനിലയം,  ഓകട്ടമായനിലയം  കേയറനി  പല
സലങ്ങളനിലയം  കകേമാണ്ടു  കപമായനി  ലഹരനി  വസ്തുക്കള്  നല്കേനി,  കകലയംഗനികേമമായനി
പസ്പീഡനിപനിച്ചുകവനച്ച് അറനിവമായനിട്ടുണച്ച്. അതനികന അടനിസമാനതനില് കമല്പറഞ്ഞവകര
പ്രതനിസമാനതച്ച് കചെര്തച്ച് കകേസനില് കഎ.പനി.സനി. 366, 328, 376,  34  കപമാകക്സമാ
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ആക്ടച്ച്  3,  4,  7,  8   എനസ്പീ  വകുപ്പുകേള്  കചെര്തച്ച്  അകനസ്വഷണയം  തുടരുന.
കപണ്കുട്ടനിയമമായനി  ശമാരസ്പീരനികേ  ബന്ധയം  പുലര്തനികയന  പറയന  പ്രതനികേളകട
കഫമാകട്ടമാ  കഫയ്സ്ബുക്കനില്  നനിനച്ച്  കശഖരനിചച്ച്  കപണ്കുട്ടനി  തനിരനിചറനിഞ്ഞതനികന
അടനിസമാനതനില്  അകനസ്വഷണയം  നടതനി  6  പ്രതനികേകളയയം  അറസ്റ്റേച്ച്  കചെയച്ച്
കുറകൃതധ്യതനിനച്ച്  ഉപകയമാഗനിച  വമാഹനങ്ങള്  ബന്തവസനികലടുതനിട്ടുണച്ച്.
സനി.ആര്.പനി.സനി.  164  പ്രകേമാരയം  കപണ്കുട്ടനിയകട  കമമാഴനി  ബന്ധകപട്ട  കകേമാടതനി
കരഖകപടുതനിയനിട്ടുമുണച്ച്.   ബഹുമമാനധ്യനമായ  അയംഗയം  പള്സര്  സുനനിയകട  കേമാരധ്യയം
സൂചെനിപനിച്ചു,  പള്സര് സുനനി അനച്ച് ആ ഘട്ടതനില് അറസ്റ്റേനിലമാകുനതനിനച്ച്  തമാമസയം
വനതച്ച് അങ്ങയകട കഫമാണ് സയംഭമാഷണതനിലൂകടയമാണച്ച് എനതച്ച് നമള് മറക്കമാന്
ഇടവരരുതച്ച്. അങ്ങവനികട നനില്ക്കുകമ്പമാള് ആണകലമാ അകദ്ദേഹകത ബന്ധകപടുനതച്ച്.
ഏതമായമാലയം വനിളനിക്കൂ വനിളനിക്കൂ എന പറഞ്ഞനിട്ടമാണകലമാ കഫമാണ് വനിളനിക്കുനതച്ച്. 

ശസ്പീ  .   പനി  .  ടനി  .   കതമാമസച്ച്: ( ..… കകമക്കച്ച് ഓഫച്ച്....) ഞമാന് സയംസമാരനിചനിട്ടനില. ഞമാന്
സയംസമാരനിചതച്ച്  കതളനിയനിക്കമാകമമാ?  ഞമാന് സയംസമാരനിച്ചുകവനച്ച് കതളനിയനിചമാല് എകന
എയം.എല്.എ.  സമാനയം  ഞമാന്  ഇകപമാള്  തകന രമാജേനികവയമായം.   എകന  അടുത്തു
നനില്ക്കുന ആള് കഫമാണനില് സയംസമാരനിക്കുനതച്ച് ഞമാന് എങ്ങകന അറനിയമാനമാണച്ച്.
ഞമാന്  ഒനയം  പറഞ്ഞനിട്ടനില,  അങ്ങയകട  എ.സനി.,  അസനിസ്റ്റേനച്ച്  കേമസ്പീഷണര്
തൃക്കമാക്കര  സമാക്ഷനിയമാണച്ച്.   അകദ്ദേഹകത  വനിളനിചച്ച്  അകനസ്വഷനിചമാല്  അറനിയമായം,
അങ്ങകയകപമാകല  ഒരമാള്  ഇങ്ങകന  ഉതരവമാദനിതസ്വരഹനിതമമായനി  പറയനതനില്
വലനിയ കഖദമുണച്ച്.

മുഖധ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജേയന്):  ഏതമായമാലയം  പള്സര്  സുനനികയ
അറസ്റ്റേച്ച്  കചെയ്യുനതനിനച്ച്  അകതമാനയം  തടസമമായനി  വനനിട്ടനില.  മറ്റു  കേമാരധ്യങ്ങള്
ശക്തമമായനി  നസ്പീങ്ങനികക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്  കപമാതുവനില്  ഇദൗ  കേമാരധ്യങ്ങള്  നമുക്കച്ച്
ശക്തമമായനിട്ടു തകന കനരനികടണതമായനിട്ടുണച്ച്. 

(4) കവമ്പനമാട്ടച്ച് കേമായല് വനികേസന അകതമാറനിറനി

ശസ്പീ  .    കജേമാണ്  കഫര്ണമാണസച്ച്:  സര്,  കവമ്പനമാടച്ച്  കേമായല്  കഡവലപ്കമനച്ച്
അകതമാറനിറനി രൂപസ്പീകേരനിക്കണകമനതമാണച്ച് എകന ആവശധ്യയം.  ഇന്ഡധ്യയനികല ഏറവയം
വലനിയ  ഓരുജേല  തടമാകേങ്ങളനികലമാനമാണച്ച്  കകേരളതനികല  മൂനച്ച്  ജേനിലകേളനില്  കൂടനി
ഒഴുകുന  കവമ്പനമാടച്ച്  കേമായല്.  എറണമാകുളയം,  ആലപ്പുഴ,  കകേമാട്ടയയം  എനസ്പീ
ജേനിലകേളനിലമായനി  വധ്യമാപനിച്ചു  കേനിടക്കുന  ഇദൗ  കേമായല്  സയംസമാനതനികന
വധ്യമാവസമായനികേ-വമാണനിജേധ്യ-മതധ്യബന്ധന-വനികനമാദസഞമാര  കമഖലകേളകട  സമാമ്പതനികേ
അഭനിവൃദ്ധനിയകട  അടനിതറയമാണച്ച്.  നസ്പീര്തടങ്ങളകട സയംരക്ഷണതനികനയയം
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ഫലവതമായ  ഉപകയമാഗതനികനയയം  ആവശധ്യകേതയമായനി  സയംഘടനിപനിച  റമായംസര്
കേണ്കവന്ഷനനില്  അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ പ്രമാധമാനധ്യമര്ഹനിക്കുന  കേമായലകേളകട  ലനിസ്റ്റേനില്
കവമ്പനമാടു കേമായലയം ഉള്കപടുതനിയതച്ച് ഇദൗ കേമായലനികന പ്രമാധമാനധ്യയം വനിളനികചമാതുന.
100  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പച്ച്  290.85  കേനികലമാ  മസ്പീറര്  സസ്വയര്  വനിസസ്പീര്ണമുണമായനിരുന
കേമായല്  നനികേതലയം  കേകയറവയംമൂലയം  യഥമാര്ത  വനിസസ്പീര്ണതനില്  നനിനയം  40
ശതമമാനകതമാളയം ഇനച്ച് കുറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.   കേമായലകേളകടയയം പുഴകേളകടയയം
നസ്പീര്തടങ്ങളകടയയം  അശമാസ്ത്രസ്പീയമമായ  നനികേതലയം  കഡ്രഡ്ജേനിയംഗുയം  മമാലനിനധ്യ
നനികക്ഷപവകമലമായം  കവമ്പനമാട്ടുകേമായലനികന  നനിലനനില്പനിനച്ച്  തകന
ഭസ്പീഷണനിയമായനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  മമാലനിനധ്യ  നനികക്ഷപവയം  കേമാരധ്യക്ഷമമലമാത
കഡ്രഡ്ജേനിയംഗുയം പശ്ചനിമ കകേമാചനിയനികല കേമായലകേളകടയയം പുഴകേളകടയയം ആഴയം ഏഴച്ച്
മസ്പീററനില്  നനിനയം  ഒനര  മസ്പീററമായനി  കുറചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇതച്ച്  ഉള്നമാടന്
മതധ്യബന്ധനകതയയം  കകേമാചനിയനികലയയം  ആലപ്പുഴ,  കകേമാട്ടയയം  ജേനിലകേളനികലയയം
വധ്യവസമായവമാണനിജേധ്യ,  മതധ്യ-ബന്ധന,  വനികനമാദ-സഞമാര  കമഖലകേകളയയം
തസ്പീരകദശവമാസനികേളകട  ജേസ്പീവനിതകതയയം  ഗുരുതരമമായനി  ബമാധനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
ആയതനിനമാല്  കവമ്പനമാടച്ച്  കേമായലനികന  ആവമാസവധ്യവസ  പുനനഃസമാപനിക്കമാനുയം
കേമായല്  കേകയറയം  തടയമാനുയം  മതധ്യകതമാഴനിലമാളനികേളകട  ജേസ്പീവനിതയം
സുരക്ഷനിതമമാക്കമാനുയം  കവമ്പനമാട്ടുകേമായല്  വനികേസന  അകതമാറനിറനി  രൂപസ്പീകേരനിക്കമാനുയം
കഡ്രഡ്ജേനിയംഗച്ച് നടതനി കേനിട്ടുന കചെളനിയയം മണയം ഉപകയമാഗനിചച്ച് പശ്ചനിമ കകേമാചനിയനികല
തസ്പീരകദശ കറമാഡച്ച് നനിര്മനിക്കമാനുമമാവശധ്യമമായ നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണയം.  

മുഖധ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജേയന്):  സര്,  കവമ്പനമാടച്ച്  കേമായലനികന
മലനിനസ്പീകേരണയം നനിയനനിക്കുനതനിനച്ച് വധ്യവസമായ സമാപനങ്ങള്ക്കുയം ആശുപത്രനികേള്ക്കുയം
ഫമാറ്റുകേള്,  കഹമാട്ടലകേള്,  റനികസമാര്ട്ടുകേള്  എനനിവയ്ക്കുയം  പമാരനിസനിതനികേ  അനുമതനി
നനിര്ബന്ധമമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കേമായലനില്  ഹദൗസ്കബമാട്ടുകേളനില്  നനിനള  സസ്വസ്പീകവജേച്ച്,
ഗമാര്കബജേച്ച്,  എഞനിനനില്നനിനള  എണ  എനനിവ  കകേമാണ്ടുണമാകുന
മലനിനസ്പീകേരണതനിനച്ച്  ഒരു  നനിയനണ  വധ്യവസയണച്ച്.   കുമരകേത്തുയം  ആലപ്പുഴ-
നസ്പീലയംകപരൂര്  പഞമായതനികല  കുനമയം  വനികലജേനിലയം  ഹദൗസച്ച്  കബമാട്ടുകേളനില്
നനിനള സസ്വസ്പീകവജേച്ച് സയംസരനിക്കുനതനിനമായനി ഓകരമാ കപമാതുമലനിനജേല ശുദ്ധസ്പീകേരണ
സയംവനിധമാനകമര്കപടുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  സസ്വസ്പീകവജേച്ച്  മമാലനിനധ്യയം  കേരയനികല  സസ്വസ്പീകവജേച്ച്
സയംസരണ  സയംവനിധമാനയം  വഴനികയമാ  കപമാതുമലനിനജേല  ശുദ്ധസ്പീകേരണ  സയംവനിധമാനയം
വഴനികയമാ സയംസരനിക്കുന ഹദൗസ്കബമാട്ടുകേള്ക്കു മമാത്രകമ പ്രവര്തനമാനുമതനി പുതുക്കനി
നല്കുനള്ളു.  കേപല്  ചെമാനലകേള് ഒഴനിച്ചുള  കഡ്രഡ്ജേനിയംഗനിനച്ച്  നനിയനണ
കമര്കപടുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഗവണ്കമനച്ച്  ഏജേന്സനികേള്കക്കമാപയം  കകേന്ദ്ര  വനയം-
പരനിസനിതനി  വകുപച്ച്,  റനിസര്ചച്ച്  ഏജേന്സനികേള്,  സര്ക്കമാര്  ഇതര  സയംഘടനകേള്,
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പ്രകദശവമാസനികേള്  എനനിവരുകട  സഹകേരണകതമാകട  കകേരളതനികല  മുഴുവന്
തണസ്പീര്തടങ്ങളകടയയം  സമഗ  പരനിപമാലനതനിനമായള  കസ്റ്റേറച്ച്  കവറച്ച് ലമാനച്ച്
അകതമാറനിറനി-കകേരള, തണസ്പീര്തട സയംരക്ഷണയം, കൃഷനി, ജേലവനിഭവയം, മതധ്യബന്ധനയം,
ഗമാമവനികേസനയം,  ആവമാസ  വധ്യവസയകട  സയംരക്ഷണയം,  പ്രകൃതനി  വനിഭവങ്ങളകട
സുസനിര  വനികേസനയം  എനസ്പീ  പ്രധമാനകപട്ട  കേര്തവധ്യങ്ങള്  നനിറകവറ്റുനതനിനച്ച്
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതമാണച്ച്.   ഇദൗ അകതമാറനിറനി രൂപസ്പീകേരനിച സമാഹചെരധ്യതനില് കവമ്പനമാട്ടച്ച്
വനികേസന അകതമാറനിറനി രൂപസ്പീകേരണയം സര്ക്കമാരനികന പരനിഗണനയനില് ഇകപമാഴനില

(5) കകേമാട്ടയയം കേധ്യമാമ്പസനികല അക്രമയം

ശസ്പീ  .   എ  .   എന്  .   ഷയംസസ്പീര്: സര്, ഇദൗ സഭമാ സകമളനതനില് ഏറവയം കൂടുതല്
കവട്ടയമാടകപട്ട  ഒരു വനിദധ്യമാര്തനി പ്രസമാനമമായനിരുന എസച്ച്.എഫച്ച്.കഎ.  എനമാല്
യഥമാര്തതനില്  എസച്ച്.എഫച്ച്.കഎ.കയ  ആയനിരുന  കകേരളതനില്  കവട്ടയമാടനിയതച്ച്.
കേഴനിഞ്ഞ  മമാര്ചച്ച്  മമാസയം  10-ാം  തസ്പീയതനി  എയം.ജേനി.  യണനികവഴനിറനി  കേധ്യമാമ്പസനില്
എസച്ച്.എഫച്ച്.കഎ.യകട കകേമാട്ടയയം ജേനിലമാ പ്രസനിഡനച്ച് അരുണ്, കേധ്യമാമ്പസച്ച് യണനിയന്
ജേനറല്  കസക്രട്ടറനിയയം  അയംഗപരനിമനിതനുമമായ  സച്ചു  സദമാനന്ദന്  എനനിവകര
കകേ.എസച്ച്.യ., യതച്ച് കകേമാണ്ഗസച്ച് വമാടകേയ്കക്കടുത കേസ്വകട്ടഷന് സയംഘയം ക്രൂരമമായനി
കവട്ടനി  പരനികക്കല്പനിച്ചു.  കകേ.എസച്ച്.യ.-കന  ജേനിലമാ  പ്രസനിഡനനിനുയം  യതച്ച്
കകേമാണ്ഗസച്ച്  മണ്ഡലയം  പ്രസനിഡനനിനുമുള്കപകട  ഇതനില്  പങ്കുകണനമാണച്ച്
പറയകപടുനതച്ച്.   ഇവര്  കേസ്വകട്ടഷകനടുതതച്ച്  29-ഓളയം  കകേമാടുയം  ക്രനിമനിനല്
കകേസ്സുകേളനിലള്കപട്ട  അരുണ്  കഗമാപന്  ഉള്കപകടയള  ആളകേകളയമാണച്ച്.
യണനികവഴനിറനി  കേവമാടതനില്  വചമായനിരുന   അക്രമയം  നടതനിയതച്ച്.   അക്രമയം
നടതനിയവര് അയംഗപരനിമനിതനമായ സച്ചുവനികനമാടച്ച് പറഞ്ഞതച്ച്,  ഏതമായമാലയം നനിനക്കച്ച്
ഒരു  ബകേ  ഇല  മകറ  ബകേ  ഞങ്ങള്  കവട്ടനികയടുക്കുന  എനമാണച്ച്.
അക്രമരമാഷ്ട്രസ്പീയകതക്കുറനിചച്ച്  വമാകതമാരമാകത  പ്രസയംഗയം  നടത്തുന  കകേ.എസച്ച്.യ.വയം
കകേമാണ്ഗസ്സുയം  ഇക്കമാരധ്യതനില്  നനിലപമാടച്ച്   വധ്യക്തമമാക്കണയം.  അതുമമാത്രമല
അവനിടകത  ബഹുമമാനകപട്ട  എയം.എല്.എ.  കേദൗണര്  കകേസനില്  വധ്യമാജേമമായനി
കേടനവകര  കേമാണമാന്  കപമായനി.  അക്രമ  രമാഷ്ട്രസ്പീയതനികനതനികര  വമാകതമാരമാകത
പ്രസയംഗനിക്കുനവര്  എന്തുകകേമാണമാണച്ച്  അവനികട  കവകട്ടറച്ച്  കേനിടക്കുന
അയംഗപരനിമനിതനമായ  എസച്ച്.എഫച്ച്.കഎ.  പ്രവര്തകേകന  കേമാണമാന്  കപമാകേമാതതച്ച്?
ഇങ്ങകന  സമാമ്പതനികേവയം  സമാമൂഹനികേവമമായനി  പനികനമാക്കയം  നനില്ക്കുന  ദളനിതച്ച്
വനിഭമാഗതനില്കപട്ട ഒരു വനിദധ്യമാര്തനി കനതമാവനികനയമാണച്ച് ഇദൗ രസ്പീതനിയനില് കവട്ടയമാടനി
ആക്രമനിചച്ച് കകേമാലകപടുതമാന് ശമനിചതച്ച്.  ബഹുമമാനകപട്ട തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന്
അക്രമയം  നടതനി പരനിക്കച്ച്  പറനിയവകര  കേമാണമാന്  കപമായനി.  എനമാല്
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എസച്ച്.എഫച്ച്.കഎ.  കനതമാക്കനമാകര  അകദ്ദേഹയം  കേമാണമാന്  കപമായനിട്ടനില.   മമാത്രമല
ഇകപമാള്  യതച്ച്  കകേമാണ്ഗസനികന  ഉപകയമാഗനിച്ചുകകേമാണച്ച്  കകേരളതനികന
ക്രമസമമാധമാനയം  തകേര്നകവനച്ച്  വരുതനി  തസ്പീര്ക്കമാനുള  കബമാധപൂര്വ്വമമായ
ശമമമാണച്ച്  യ.ഡനി.എഫച്ച്.-കന  ഭമാഗത്തു  നനിനണമാകുനതച്ച്.    അരുവനിക്കരയനില്
കേണതച്ച്  വൃദ്ധയമായ  സ്ത്രസ്പീകയ  അവനിടകത  എയം.എല്.എ.-യകട  ഗുണമാസയംഘമമാണച്ച്
ആക്രമനിചതച്ച്.  മമാപച്ച്  പറഞ്ഞനിട്ടച്ച്  കേമാരധ്യമനില.  ഇതരയം  ആക്രമണങ്ങള്ക്കച്ച്  യതച്ച്
കകേമാണ്ഗസനികന  ഉപകയമാഗനിക്കുനതച്ച്  സയംബന്ധനിചച്ച്  കകേമാണ്ഗസച്ച്  അഭനിപ്രമായയം
പറയണയം.  സച്ചു  സദമാനന്ദന്  എന   വനിദധ്യമാര്തനി  കനതമാവനികന  ബകേ
കവട്ടനികയടുതതുമമായനി ബന്ധകപട്ട ഉനതതല ഗൂഢമാകലമാചെന പുറത്തുകകേമാണ്ടുവരണയം.
കകേമാണ്ഗസച്ച്  കനതൃതസ്വതനിനച്ച്  ആ  വധശമതനില്  പങ്കുകണനമാണച്ച് ഞങ്ങള്
ആകരമാപനിക്കുനതച്ച്.  അതനികല മുഴുവന് പ്രതനികേകളയയം പുറത്തുകകേമാണ്ടുവരുനതനിനുള
നടപടനി സര്ക്കമാരനികന ഭമാഗത്തുനനിനണമാകേണകമനമാണച്ച്    ഇദൗ സബ്മനിഷനനിലൂകട
ആവശധ്യകപടുനതച്ച്.   

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന് : സര്, കപമായനിനച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര്....

മനി  .   കഡപക്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര് : എന്തമാണച്ച് കപമായനിനച്ച് ?

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഇവനികട  സൂചെനിപനിചതച്ച്  എകന
നനികയമാജേകേ  മണ്ഡലമല.  സലയം   എയം.എല്.എ.  കപമായനില  എന  പറഞ്ഞതച്ച്
ശസ്പീ.   കകേ.  സുകരഷച്ച്  കുറുപനികന  ആയനിരനിക്കുകമനച്ച്  കേരുതനിയമാണച്ച്  ഞമാന്
മനിണമാതനിരുനതച്ച്.   അകദ്ദേഹതനിനച്ച്  ഏരനിയ  അറനിയനില,  സലവയം  അറനിയനില.
അതുകകേമാണമാണച്ച്  ശസ്പീ.  കകേ.  സുകരഷച്ച്  കുറുപച്ച്  പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനിക്കുന  ഒരു
നനികയമാജേകേമണ്ഡലതനില്  എയം.എല്.എ.  ഞമാനമാകണനള  കതറനിദ്ധമാരണയനില്
പറഞ്ഞതച്ച്. ഞമാന് കമഡനിക്കല് കകേമാകളജേനിലമാണച്ച് കപമായതച്ച്. യതച്ച് കകേമാണ്ഗസനികന
അതനിരയംപുഴ  മണ്ഡലയം  പ്രസനിഡനച്ച്  ജേനിമനികന   കതമാള്  അടനിച്ചുതകേര്ത്തു.
അകദ്ദേഹകത  കേമാണമാന്  കവണനി  ഞമാന്  കപമായതമാണച്ച്.  ഒരു
കപമാതുപ്രവര്തകേകനനള നനിലയനില് എനനിക്കച്ച് കപമാകേമാതനിരനിക്കമാന് പറനില.  ഇദൗ
അക്രമ  സയംഭവവമമായനി  ഇതനിങ്ങകന  കൂട്ടനികചര്ത്തു  പറയനതച്ച്  ശരനിയമാകണമാ?  
ശസ്പീ.  എ.എന്  ഷയംസസ്പീറനിനച്ച്  ഈ  പ്രകദശയം  ഒനയം  അറനിയനിലകലമാ,  മുഖധ്യമനനിക്കച്ച്
അറനിയമാമകലമാ? കേമാരധ്യങ്ങള്  മനസനിലമാക്കമാന്  മുഖധ്യമനനി  അവനിടുകത
എസച്ച്.പനി.-കയമാടച്ച്  അകനസ്വഷനിചമാല്  മതനിയമായനിരുന.  എകന  പണനി  അകതമാനമല.
എകന കതരകഞ്ഞടുതനിരനിക്കുനതച്ച് ഇദൗ നനിയമസഭയനില് വരമാനുയം ജേനങ്ങളകട പ്രശയം
ഇവനികട അവതരനിപനിക്കമാനുയം കവണനിയമാണച്ച്.  ശസ്പീ. കകേ. സുകരഷച്ച് കുറുപച്ച് ….ഒരക്ഷരയം
പറയനനിലകലമാ …



314 കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച്ച് 16, 2017

മനി  .   കഡപക്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര് : ..… പസ്പീസച്ച്...

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന്: സര്, മണമാര്ക്കമാടച്ച് എയം.എല്.എ. ശസ്പീ. എന്.
ഷയംസുദ്ദേസ്പീകനമാടച്ച് കചെമാദനിചച്ച് മലപ്പുറകത കേമാരധ്യയം എന്തനിനമാണച്ച്  പറയനതച്ച്,  അവനികട
പറയമാന്  ആളനിലമാതതുകകേമാണ്ടുയം  സതധ്യമലമാതതുകകേമാണ്ടുമകല  എനതമാണച്ച്
അങ്ങയകട  argument.  സതധ്യമലമാതതുകകേമാണകല സുകരഷച്ച് കുറുപച്ച് പറയമാതതുയം
ഇദൗ  കേമാരധ്യതനില്  ഇടകപടമാതതുയം  എനച്ച്  ഇദൗ  argument  ഞമാന്  തനിരനിച്ചു
കചെമാദനിചമാല്.   ....  500  കേനി.മസ്പീറര്  അകേകലയള  ഒരു  നനികയമാജേകേമണ്ഡലതനികല
പ്രതനിനനിധനിയമാണച്ച്  ഇങ്ങകന  പറയനതച്ച്.  ഇതച്ച്  എന്തച്ച്  നധ്യമായമമാണച്ച്  ?  ആളകേകള
ആകക്ഷപനിക്കമാന് ......ബഹളയം........ഇദൗ പറഞ്ഞ കേമാരധ്യങ്ങള് റൂള് 307  അനുസരനിചച്ച്
സഭമാകരഖകേളനില് നനിനയം നസ്പീക്കയം കചെയണയം. 

മനി  .   കഡപക്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്: പരനികശമാധനിചച്ച് കവണതച്ച് കചെയമായം.
മുഖധ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജേയന്):  സര്,  ഇവനികട  എസച്ച്.എഫച്ച്.കഎ.

വനിദധ്യമാര്തനികേള്ക്കച്ച്  പരനിക്കച്ച്  പറനിയ  സയംഭവയം  മുന്  എസച്ച്.എഫച്ച്.കഎ.  കനതമാവമായ
ബഹുമമാനധ്യനമായ അയംഗയം  ഉനയനിക്കുനതനില് യമാകതമാരു അപ്രസക്തനിയമനില.  അതച്ച്
പ്രസക്തയം തകനയമാണച്ച്.   10-3-2017-നച്ച് ബവകേനിട്ടച്ച് അഞച്ച് മണനികയമാകട കകേമാട്ടയയം
മമാനമാനയം  കകേ.ഇ.കകേമാകളജേനികല  എസച്ച്.എഫച്ച്.കഎ.  യണനിറച്ച്  ഭമാരവമാഹനിയയം  പനി.ജേനി.
വനിദധ്യമാര്തനിയയം അയംഗപരനിമതനുമമായ സച്ചു സദമാനന്ദന്, അവനിടകത വനിദധ്യമാര്തനിയയം
എസച്ച്.എഫച്ച്.കഎ.  ജേനിലമാ  പ്രസനിഡനമമായ  അരുണ്  എനനിവകര  എയം.ജേനി.
യണനികവഴനിറനി  കേധ്യമാമ്പസനിനച്ച്  മുന്വശയം  കറമാഡനില്  വചച്ച്  ഗമാന്ധനിനഗര്  കപമാലസ്പീസച്ച്
കസ്റ്റേഷനനികല റദൗഡനി ലനിസ്റ്റേനില്കപട്ടതുയം നനിരവധനി ക്രനിമനിനല് കകേസ്സുകേളനില് പ്രതനിയയം
കേമാപ  ആക്ടച്ച്  പ്രകേമാരയം  കേരുതല്  തടങല്  അനുഭവനിചനിട്ടുള  ആളമമായ  സനിബനി
കജേമാണനികന  കനതൃതസ്വതനില്  കഎ.എന്.റനി.യ.സനി.  പ്രവര്തകേരമായ  അനസ്പീഷച്ച്,
ജേയകമമാഹന്,  കറമാഹനിന്  കുരധ്യന്  എനനിവരുയം  കേണമാലറനിയമാവന മറച്ച്  നമാലകപരുയം
തടഞ നനിര്തനി വടനിവമാള് കകേമാണച്ച് കവട്ടനി പരനികക്കല്പനിക്കുകേയണമായനി.  ഇതനില്
സച്ചു സദമാനന്ദകന പരമാതനി പ്രകേമാരയം ഗമാന്ധനിനഗര് കപമാലസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനനില് ബക്രയം
416/2017  ആയനി കകേസച്ച്  രജേനിസ്റ്റേര് കചെയ്തു.   വലതു ബകേതണയനില് ഗുരുതരമമായ
മുറനിവയം അസനിക്കച്ച് കപമാട്ടലകമറ സച്ചു സദമാനന്ദനുയം ഇടതു ബകേക്കച്ച് കവകട്ടറ അരുണുയം
കകേമാട്ടയയം  കമഡനിക്കല്  കകേമാകളജേച്ച്  ആശുപത്രനിയനില്  ചെനികേനിതയനിലമാണച്ച്.   അക്രമയം
ആവര്തനിക്കമാതനിരനിക്കുനതനിനച്ച്  സലതച്ച് കപമാലസ്പീസനികന  സമാനനിദ്ധധ്യയം എകപമാഴുയം
ഉണമാകേതക്കവനിധയം ശക്തമമായ കപമാലസ്പീസച്ച് പകടമാളനിയംഗച്ച് നടതനിവരുന.  കകേമാട്ടയയം
കമഡനിക്കല് കകേമാകളജേച്ച് ആശുപത്രനി പരനിസരതച്ച് കൂടുതല് കപമാലസ്പീസച്ച് ഉകദധ്യമാഗസകര
നനികയമാഗനിചനിട്ടുമുണച്ച്.    
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11.00 AM]
ശസ്പീ  .കകേ.  സുകരഷച്ച്  കുറുപച്ച്: സര്,  ശസ്പീ.  എ.  എന്.  ഷയംസസ്പീര് നടതനിയ ഒരു

പരമാമര്ശകതത്തുടര്നച്ച്  ബഹുമമാനകപട്ട  തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന്  എകന  കപരച്ച്
അതനില് വലനിചനിഴയ്കക്കണ കേമാരധ്യമനില. ...(ബഹളയം).............  അതച്ച് തനിരുതനിയമാല്
മതനിയകലമാ.  സുകരഷച്ച് കുറുപച്ച് കപമായനില,  മനിണമാതനിരനിക്കുന.  ഇവനികട ശസ്പീ.  എ.  എന്.

ഷയംസസ്പീര് ഉതരവമാദനിതസ്വകതമാടുകൂടനി .......(ബഹളയം)......... ഞമാന് പറയകട്ട,  തമാങള്
സയംസമാരനിചകപമാള്  ഞമാന്  എഴുകനറനിലകലമാ.  ശസ്പീ.  എ.  എന്.  ഷയംസസ്പീര്
ഉതരവമാദനിതസ്വകതമാടുകൂടനി  അതച്ച്  ഉനയനിക്കുനതുകകേമാണച്ച്  ഞമാന്
മനിണമാതനിരുനതമാണച്ച്.  എകന  നനികയമാജേകേമണ്ഡലതനില്  നടന  എസച്ച്.എഫച്ച്.കഎ
പ്രവര്തകേരുമമായനി  ബന്ധകപട്ട ഒരു കേമാരധ്യയം,  അടുതകേമാലതച്ച് എസച്ച്.എഫച്ച്.കഎ.-

യകട ഭമാരവമാഹനി സമാനയം ഒഴനിഞ്ഞ ശസ്പീ. എ.എന്. ഷയംസസ്പീര് ഉനയനിചതുകകേമാണമാണച്ച്
ഞമാന്  മനിണമാതനിരുനതച്ച്.  അവനികട  നഗ്നമമായ  അക്രമണമമാണച്ച്  യതച്ച്
കകേമാണ്ഗസ്സുകേമാരുയം  കകേ.എസച്ച്.യ.ക്കമാരുയം  വമാടകേഗുണകേകളകക്കമാണച്ച്  നടതനിയതച്ച്.
അതനികനതനിരമായനി ശക്തമമായ നടപടനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കണയം. 

(6) പ്രമായപരനിധനി ഉയര്തല്

ശസ്പീ. എ. എയം. ആരനിഫച്ച് : സര്, കേഴനിഞ്ഞ യ.ഡനി.എഫച്ച്. സര്ക്കമാര് പങമാളനിത
കപന്ഷന് പദ്ധതനി നടപനിലമാക്കനിയതച്ച് മുതല് സര്ക്കമാര് സര്വ്വസ്പീസനില് പുതനിയതമായനി
കജേമാലനിയനില് പ്രകവശനിക്കുനവരുകട കപന്ഷന് പ്രമായയം 60 ആണച്ച്. കപന്ഷന് പ്രമായയം
വര്ദ്ധനിപനിച്ചുകവങനിലയം പനി.എസച്ച്.സനി.  മുകഖന കജേമാലനിക്കച്ച് അകപക്ഷനിക്കമാനുള പ്രമായയം
പഴയതുകപമാകലതകന  തുടരുകേയമാണച്ച്.  കജേമാലനിക്കച്ച്  അകപക്ഷനിക്കമാനുള  പ്രമായയം
മമാറമാകത വനിരമനിക്കമാനുള പ്രമായയം മമാറുനതച്ച് നസ്പീതനിയക്തമല.  വനിരമനിക്കല് പ്രമായയം 55
ആയനിരുനകപമാഴുളതമാണച്ച്  ഇകപമാള്  അകപക്ഷനിക്കമാനുള  പ്രമായയം.  വനിരമനിക്കല്
പ്രമായയം  അഞച്ച്  വയസച്ച്  വര്ദ്ധനിചനിരനിക്കുന പശ്ചമാതലതനില്  അകപക്ഷനിക്കമാനുള
പ്രമായവയം  ആ  നനിലയനില്  വര്ദ്ധനിപനിചച്ച്  ക്രമസ്പീകേരനികക്കണതുണച്ച്.   ഇതച്ച്
ലക്ഷക്കണക്കനിനുവരുന  കതമാഴനിലകനസ്വഷകേര്ക്കച്ച്  വലനിയ  ആശസ്വമാസമമായനിരനിക്കുയം.
അതനുസരനിചച്ച്  സയംവരണ  സമുദമായങ്ങളകട  പ്രമായവയം  ആനുപമാതനികേമമായനി
വര്ദ്ധനിപനിക്കണയം.  യഥമാസമയയം  പനി.എസച്ച്.സനി.  റമാങച്ച്  ലനിസ്റ്റേനില്നനിനച്ച്  നനിയമനയം
നടതമാതതനികന  ഫലമമായനി  റമാങച്ച്  ലനിസ്റ്റേനികന  കേമാലമാവധനി  കേഴനിഞ്ഞതനിനമാല്
നനിയമനയം  ലഭനിക്കമാത  ഉകദധ്യമാഗമാര്തനികേള്ക്കുയം  വലനിയ  ഉപകേമാരമമായനിരനിക്കുയം.
അകതമാകടമാപയം സര്ക്കമാര്, അര്ദ്ധസര്ക്കമാര്,  കപമാതുകമഖലമാ സമാപനങ്ങളനിലയം ഇതച്ച്
ബമാധകേമമാകേതക്കതരതനിലള  ഉതരവണമാകേണകമനമാണച്ച്  സബ്മനിഷനനിലൂകട
ആവശധ്യകപടുനതച്ച്. 
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മുഖധ്യമനനി (ശസ്പീ  .   പനിണറമായനി വനിജേയന്  ): സര്, പങമാളനിത കപന്ഷന് പദ്ധതനി
നനിലവനില്വന കേമാരണതമാല് വനിരമനിക്കല് പ്രമായയം  56  വയസനില്നനിനച്ച്  60  ആയനി
ഉയര്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  എനമാല്  2012  ഏപ്രനില്  1-നു കശഷയം  സര്വ്വസ്പീസനില് വരുന
ഉകദധ്യമാഗമാര്തനികേള്ക്കുമമാത്രമമാണച്ച് ഇദൗ നനിയമയം ബമാധകേമമാകുനതച്ച്. 2013-നുകശഷയം
സര്വ്വസ്പീസനില് വരുന ഉകദധ്യമാഗമാര്തനികേള് വനിരമനിക്കുനതച്ച് ഏകേകദശയം  25  മുതല്  30
വര്ഷങ്ങള്ക്കുകശഷമമായനിരനിക്കുകമനതനിനമാല്  പബനികേച്ച്  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  കേമസ്പീഷന്
മുകഖനയള  നനിയമനതനിനുള  പ്രമായപരനിധനി  40  വയസമായനി  ഉയര്തണകമന
ആവശധ്യതനിനച്ച് പ്രസക്തനിയനില. അതുകേമാരണയം നനിലവനിലള ഉകദധ്യമാഗ സമാധധ്യതയനില്
കുറവച്ച്  സയംഭവനിക്കുനകയനതച്ച്  വസ്തുതയല.  സയംവരണ  വനിഭമാഗങ്ങളനികല
ഉകദധ്യമാഗമാര്തനികേളകട  പ്രമായപരനിധനിയയം  ക്രമമാനുഗതമമായനി  ഉയര്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഇക്കമാരണതമാല്  ഇദൗ  വനിഭമാഗതനില്കപടുന  ഉകദധ്യമാഗമാര്തനികേളകട  നനിയമന
സമാധധ്യതയനിലയം  ഒരു  കുറവയം  വരുനനില.  പങമാളനിത  കപന്ഷന്  സയംബന്ധനിചച്ച്
പുനനഃപരനികശമാധന  കവണകമന  ആവശധ്യവയം  സര്ക്കമാര്  പരനികശമാധനിക്കുകേയമാണച്ച്.
അകതമാകടമാപയം  പ്രഗത്ഭരുയം  പ്രമാപ്തരുമമായ  പുതുതലമുറകയ  പബനികേച്ച്
സര്വ്വസ്പീസുകേളനികലയച്ച് ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുയം സര്ക്കമാര് പ്രതനിജമാബദ്ധമമാണച്ച്. 

(7) സ്റ്റുഡനച്ച് കപമാലസ്പീസച്ച് കകേഡറച്ച് പദ്ധതനി

ശസ്പീ  .   എല്കദമാസച്ച് കുനപനിളനി: സര്, സര്ക്കമാര് നനിബന്ധനയനുസരനിചച്ച് 2014-
ല് ആരയംഭനിച സ്റ്റുഡനച്ച്  കപമാലസ്പീസച്ച്  കകേഡറച്ച്  (എസച്ച്.പനി.സനി.)  പദ്ധതനി നടപമാക്കുന
വനിദധ്യമാലയങ്ങള്ക്കച്ച്  തുടര്  സമാമ്പതനികേ  സഹമായയം  അനുവദനിക്കുനതുമമായനി
ബന്ധകപട്ടമാണച്ച്  എകന  സബ്മനിഷന്.  സയംസമാന  ആഭധ്യന്തര  വകുപച്ച്  സ്കൂളകേളനില്
നടപമാക്കുന  മമാതൃകേമാ  കപ്രമാജേക്ടമാണച്ച്  സ്റ്റുഡനച്ച്  കപമാലസ്പീസച്ച്  കകേഡറച്ച്  അഥവമാ
കുട്ടനികപമാലസ്പീസച്ച്.  ഇനച്ച്  ഇദൗ  പദ്ധതനി  പ്രതനിസന്ധനിയനിലയം  പമാതനിവഴനിയനിലമമാണച്ച്.
2008-ല് പരസ്പീക്ഷണമാടനിസമാനതനില് കപരുമ്പമാവൂര് ഇരനികങ്ങമാള് ഹയര് കസക്കനറനി
സ്കൂളനിലയം  കകേമാലകഞരനി  കസനച്ച്  പസ്പീകറഴച്ച്  സ്കൂളനിലമമാണച്ച്  ഇദൗ  പദ്ധതനിയമാരയംഭനിചതച്ച്.
2012-ല്  എസച്ച്.പനി.സനി.  അയംഗങ്ങള്ക്കച്ച്  എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി.  കഗസച്ച്  മമാര്ക്കച്ച്
അനുവദനിചകതമാകട  ഒകട്ടകറ  സ്കൂളകേള്  ഇദൗ  പദ്ധതനിക്കച്ച്  ആവശധ്യക്കമാരമായനി.  അങ്ങകന
ആവശധ്യക്കമാര്  വര്ദ്ധനിചകതമാകട  2014-ല്  സര്ക്കമാര്  പദ്ധതനിക്കച്ച്  നനിബന്ധനവച്ചു.
അങ്ങകനയമാണച്ച്  രണച്ച്  വര്ഷകത  നടതനിപനിനമായനി  5  ലക്ഷയം  രൂപ  ബമാങനില്
നനികക്ഷപനിക്കുന  സ്കൂളകേള്ക്കച്ച്  പദ്ധതനി  അനുവദനിചതച്ച്.  രണച്ച്  വര്ഷതനിനുകശഷയം
സര്ക്കമാര് ധനസഹമായയം നല്കുകമനമായനിരുന അനകത ഉറപച്ച്.  എനമാല് അതരയം
സ്കൂളകേള്ക്കച്ച് സമാമ്പതനികേ സഹമായയം നല്കുനതച്ച് സയംബന്ധനിചച്ച് യമാകതമാരു അറനിയനിപ്പുയം
ഗവണ്കമനച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടനില.  എനമാല്  ആദധ്യഘട്ടതനില്  ആരയംഭനിച  സ്കൂളകേള്ക്കച്ച്
സമാമ്പതനികേ  സഹമായയം  നല്കുനമുണച്ച്.  ഇതച്ച്  ഒകര  കേമാരധ്യതനില്  രണച്ച്  നസ്പീതനി
പുലര്ത്തുനതനിനച്ച്  ഇടയമാക്കനിയനിരനിക്കുന.  സര്ക്കമാര്  ഇക്കമാരധ്യതനില്  ഇടകപട്ടച്ച്
എസച്ച്.പനി.സനി.  നടപനിലമാക്കനിയനിട്ടുള  സ്കൂളകേള്ക്കച്ച്  സമാമ്പതനികേ  സഹമായയം
അനുവദനിക്കമാനമാവശധ്യമമായ നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണകമനച്ച്  അഭധ്യര്തനിക്കുന.
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മുഖധ്യമനനി (ശസ്പീ  .   പനിണറമായനി വനിജേയന്  ): സര്, സ്റ്റുഡനച്ച് കപമാലസ്പീസച്ച് കകേഡറച്ച് പദ്ധതനി
വധ്യമാപനിപനിക്കുവമാന്  2014-15-ല്  ഫണച്ച്  അനുവദനിചനിരുനനില.  എനമാല്  ഫണച്ച്
ലഭധ്യമലമാതനിരുനനിട്ടുയം  പുതനിയ  സ്കൂളകേളനില്  എസച്ച്.പനി.സനി.  യണനിറച്ച്
അനുവദനിക്കുകേയമാണുണമായതച്ച്.  ഇതനിനമായള  കചെലവച്ച്  പൂര്ണമമായയം  സ്കൂള്
അധനികേമാരനികേള്തകന  വഹനികക്കണതമാകണന  വധ്യവസയനിലമാണച്ച്  ഇവ  ആരയംഭനിചതച്ച്.
സ്കൂള്-കപമാലസ്പീസച്ച് അധനികൃതര് സയംയക്തമമായനി ആരയംഭനിക്കുന ഒരു കദശസമാല്കൃത ബമാങച്ച്
അക്കദൗണനില് 5 ലക്ഷയം രൂപ മുന്കൂറമായനി നനികക്ഷപനിക്കണകമനയം കൂടമാകത ഒരു കപമാലസ്പീസച്ച്
കസ്റ്റേഷന്  പരനിധനിയനില്  രണനില്  കൂടുതല്  സ്കൂളകേളനില്  അനുവദനിക്കരുകതനമുള
വധ്യവസയനില്  എസച്ച്.പനി.സനി.  യണനിറച്ച്  ആരയംഭനിക്കുകേയമായനിരുന.  അതമായതച്ച്,  പ്രസ്തുത
സ്കൂളകേളനില്  പദ്ധതനി  സസ്വന്തയം  കചെലവനില്  നടപനിലമാക്കമാനമാണച്ച്  അനച്ച്  അനുമതനി
നല്കേനിയനിരുനതച്ച്.  കമല്പറഞ്ഞ  തസ്പീരുമമാനപ്രകേമാരയം  സ്റ്റുഡനച്ച്  കപമാലസ്പീസച്ച്  കകേഡറച്ച്
(എസച്ച്.പനി.സനി.)  പദ്ധതനി  നടപമാക്കനിയ സ്കൂളകേളനില്  മകറമാരു  തസ്പീരുമമാനമുണമാകുനതുവകര
സസ്വന്തയം  കചെലവനില്തകന  എസച്ച്.പനി.സനി.  പ്രവര്തനയം  മുകനമാട്ടു
കകേമാണ്ടുകപമാകേമാവനതമാണച്ച്.  എസച്ച്.പനി.സനി.  പദ്ധതനി ഇദൗ വര്ഷയം  100  പുതനിയ സര്ക്കമാര്
സ്കൂളകേളനില്കൂടനി  വധ്യമാപനിപനിക്കമാന്  തസ്പീരുമമാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇക്കമാരധ്യതനില്
രൂപസ്പീകേരനിക്കകപട്ടനിട്ടുള ഉപകദശകേ സമനിതനിയകട ശനിപമാര്ശ പ്രകേമാരയം അടുത അദ്ധധ്യയന
വര്ഷതനികന  ആരയംഭതനില്തകന  ഇദൗ  സ്കൂളകേള്  ഏകതമാകക്കയമാകണനച്ച്
തസ്പീരുമമാനനിക്കുയം

(8) ധനസഹമായയം

ശസ്പീ  .    ബനി  .    സതധ്യന്:  സര്,  ഇനകല  കകവകേനിട്ടച്ച്  കവനല്മഴകയമാടമാപമുണമായ
ശക്തമമായ  ഇടനിമനിനകലറച്ച്  എകന  മണ്ഡലതനില്  രണ്ടുകപര്  ഒകരസമയയം
മരണകപടുകേയണമായനി.   കേനിളനിമമാനൂര്  കമഖലയനികല  പുളനിമമാതച്ച്  കകേമാടുവഴന്നൂര്
കചെമമായംകേമാടച്ച്  എന സലതച്ച് നനിര്ദ്ധനനമായ കപട്ടനിക്കട നടത്തുന അബ്ദുല് വഹമാബച്ച്-
ബറഹമാനതച്ച് ബസ്പീവനി ദമ്പതനികേളകട ഏകേമകേന് 17 വയസ്സുള പസച്ച് ടു വനിദധ്യമാര്തനി ഉമറുല്
ഫമാറൂക്കച്ച്,  മരയംകവട്ടച്ച്  കതമാഴനിലമാളനി  നഗരൂര്  കകേമാട്ടയല്  വനിഷ്ണുഭവനനില്   ഭമാസരന്  മകേന്
തുളസസ്പീധരന്  എനനിവരമാണച്ച്  മരണകപട്ടതച്ച്.  ഇനകല  രമാത്രനി  ഞമാന്  ഇദൗ  സലതച്ച്
കപമായനിരുന.  മരണകപട്ട  രണ്ടുകപരുയം  വളകര  പമാവകപട്ട  കുടുയംബതനിലളവരമാണച്ച്.
മരണകപട്ട ഉമറൂല് ഫമാറൂക്കച്ച് എന പസച്ച് ടു വനിദധ്യമാര്തനി കജേമാലനി കചെയമാണച്ച് വനിദധ്യമാഭധ്യമാസയം
നടതനിയനിരുനതച്ച്.  ആ  കുട്ടനി  ആ  കുടുയംബതനികന  ഏകേ  വരുമമാന  മമാര്ഗ്ഗമമായനിരുന.
17 വയസ്സുള ഏകേ മകേകന ആകേസ്മനികേ മരണയം ആ കുടുയംബകത തകേര്തനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
ഭമാരധ്യയയം  മക്കളയം  മമാതമാപനിതമാക്കളമടങ്ങുന  വളകര  പമാവകപട്ട  കുടുയംബമമാണച്ച്
തുളസസ്പീധരകനതച്ച്.   കുടുയംബതനികന  ഏകേ  വരുമമാന  മമാര്ഗ്ഗമമായനിരുന.  അകദ്ദേഹതനികന
മരണകതമാകട ആ കുടുയംബവയം ആകകേ തകേര്ന അവസയനിലമാണച്ച്.  നനിര്ദ്ധനരമായ ഇദൗ
കുടുയംബങ്ങകള സഹമായനിക്കുനതനിനച്ച് പരമമാവധനി ധനസഹമായയം പ്രഖധ്യമാപനിക്ക ണകമനമാണച്ച്
എനനിക്കച്ച് ഇദൗ സബ്മനിഷനനിലൂകട ഉനയനിക്കമാനുളതച്ച്.  
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റവനക്യൂവയം  ഭവനനനിര്മമാണവയം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശഖരന്  ):  സര്,
ബഹുമമാനകപട്ട എയം.എല്.എ. ശസ്പീ. ബനി. സതധ്യന് ഇവനികട ഉനയനിച വനിഷയയം വളകര
ഗദൗരവമുളതമാണച്ച്.  ഇനകല  കവനല്  മഴകയത്തുടര്നണമായ  ഇടനിമനിനലനില്
സയംഭവനിച  മരണയം  അതധ്യന്തയം  ദദൗര്ഭമാഗധ്യകേരവയം  ദമാരുണവമമാണച്ച്.  ആറനിങ്ങല്
മണ്ഡലതനികല കേനിളനിമമാനൂര് കചെമമായംകേമാടച്ച് ഒരു പസച്ച് ടു വനിദധ്യമാര്തനിയള്കപകട രണച്ച്
കപരമാണച്ച് ഇനകല ഇടനിമനിനകലറച്ച് മരനിക്കമാനനിടയമായതച്ച്. 23-7-2015-കല സര്ക്കമാര്
ഉതരവച്ച്  343/2015  പ്രകേമാരയം ഇടനിമനിനകലറച്ച്  മരനിക്കുനതച്ച്  സയംസമാന ദുരന്തമമായനി
പ്രഖധ്യമാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമനനികന  കനമായംസനില്  അതുള്കപടുനനികലങനിലയം
സയംസമാന  ഗവണ്കമനച്ച്  അതച്ച്  ദുരന്തമമായനി  പ്രഖധ്യമാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  അപ്രകേമാരയം
ഇടനിമനിനകലറച്ച് മരനിക്കുനവരുകട കുടുയംബതനിനച്ച് നമാലച്ച് ലക്ഷയം രൂപ സയംസമാന ദുരന്ത
നനിവമാരണ  നനിധനിയനില്നനിനച്ച്  ദുരനിതമാശസ്വമാസമമായനി  നല്കേമാന്  കേഴനിയയം.  അടനിയന്തര
സഹമായമമായനി  മരണമാനന്തര  ചെടങ്ങുകേള്ക്കുയം  മറ്റുമമായനി  10,000  രൂപ
നല്കേമാവനതമാണച്ച്.  മരണകപട്ടവരുകട  കുടുയംബതനിനച്ച്  10,000  രൂപ
അടനിയന്തരമമായനി  നല്കുനതനിനച്ച്  തനിരുവനന്തപുരയം  ജേനിലമാ  കേളക്ടര്ക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശയം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  4  ലക്ഷയം രൂപയനില് ബമാക്കനി തുകേ ഉടന്തകന നല്കുനതനിനുള
സയംവനിധമാനമുണമാക്കുനതമാണച്ച്. 

(9) ബണച്ച് നനിര്മമാണയം

ശസ്പീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന്:  സര്,  എകന  മണ്ഡലതനികല  കേരനിവളര്  കപരളയം
പഞമായതനില്  കേണനിയല്  പടനിഞ്ഞമാകറക്കര  കതമാടനിനുകുറുകകേ  പമാടകശഖര
സമനിതനിക്കമാര് തമാലമാലനികേമമായനി പ്രതനികരമാധ ബണച്ച് നനിര്മനിചമാണച്ച് ഇതുവകര കൃഷനി
കചെയ്തുവനനിരുനതച്ച്.  ഇകപമാള് തമാലമാലനികേ ബണച്ച് പൂര്ണമമായയം തകേര്നച്ച് ഉപ്പുകവളയം
കേയറനി ഏക്കര് കേണക്കനിനച്ച് കനല്ക്കൃഷനി നശനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കേരനിവളര്
കപരളയം  പഞമായതനില്  ചെമാലനിയപളനി  ഉപ്പുകവള  പ്രതനികരമാധ  ബണ്ടുയം
 കേമാലപഴക്കതമാല്  തകേര്നച്ച്  ഉപ്പുകവളയം കേയറനി  ഏക്കര് കേണക്കനിനച്ച്  കനല്കൃഷനി
നശനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുന.   അതുകപമാകല  കേമാകങമാല്,  ആലപടമ്പച്ച്  പഞമായതനികല
കേരനിങ്കുഴനികതമാടനിനച്ച്  കുറുകകേ  നനിര്മനിച  കറഗുകലററുയം  കേമാലപഴക്കതമാല്  തകേര്നച്ച്
കൃഷനി  സലകതയച്ച്  കവളകമതനിക്കമാന്  സമാധനിക്കമാത  അവസയമാണുളളതച്ച്.
ആയതനിനമാല് ഇദൗ കറഗുകലററുകേള്  പുതുക്കനി നനിര്മനിക്കുനതനിനുയം കനല്വയലകേള്
കൃഷനികയമാഗധ്യമമാക്കനി  മമാറ്റുനതനിനുയം  ആവശധ്യമമായ  അടനിയന്തര  നടപടനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനിക്കണകമനച്ച്  അഭധ്യര്തനിക്കുന.      
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ജേലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മമാതത്യു  ടനി  .    കതമാമസച്ച്):  സര്,  ബഹുമമാനകപട്ട
അയംഗതനികന  മണ്ഡലതനികല  മൂനച്ച്  പ്രതനികരമാധ  തടയണകേള്  സയംബന്ധനിചമാണച്ച്
സൂചെനിപനിചതച്ച്.  കപരളയം  പഞമായതനികല  കേണനിയല്  കതമാടനിനച്ച്  കുറുകകേ
കുറച്ചുനമാളകേളമായനി  കൃഷനിക്കമാരമാണച്ച്  തമാല്ക്കമാലനികേ   ബണച്ച്   നനിര്മനിച്ചുവരുനതച്ച്.
ജേനപ്രതനിനനിധനികേളകടയയം   ബഹുമമാനകപട്ട  അയംഗതനികനയയം  ആവശധ്യപ്രകേമാരയം
ഉകദധ്യമാഗസര്   ബസറച്ച്  സന്ദര്ശനിചച്ച്  പ്രതനികരമാധ  ബണച്ച്  ആവശധ്യമമാകണനച്ച്
കേകണതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ചെമാലനിപളനി-മുങ്ങയം പമാലതനിനച്ച്  സമസ്പീപത്തുള കക്രമാസച്ച്  ബമാര്
50  വര്ഷയം  പഴക്കമുളതമാണച്ച്.  നനിര്മനിചതച്ച്  ഡനിപമാര്ട്ടുകമനമാകണങനിലയം
പഞമായതനിനച്ച്  ബകേമമാറനി അവര് പരനിരക്ഷനിചച്ച്  വരനികേയമായനിരുന.  ഇകപമാള് അതച്ച്
പൂര്ണമമായയം  നശനിച  അവസയനിലമാണച്ച്.  തമാലമാലനികേമമായനി  മണനിട്ടച്ച്  ഉപ്പുകവളയം
കേയറുനതച്ച്  തടയമാന്  ശമനിചനിട്ടുയം  വനിജേയനിചനിട്ടനില.  അതുകകേമാണച്ച്  ഏക്കകറമാളയം
പമാടകശഖരയം തരനിശമായനി കേനിടക്കുനണച്ച്. ആ ബണച്ച് നനമാക്കനികയടുക്കുനതനികനക്കമാള്
നലതച്ച്  കുറച്ചുകൂടനി  കേനിഴക്കുവശതമായനി  ഒരു  ഉപ്പുകവള  പ്രതനികരമാധ  തടയണ
നനിര്മനിക്കുനതമാകണനച്ച് കേകണതനിയനിട്ടുണച്ച്.  മൂനമാമതച്ച് ചൂണനിക്കമാണനിച കേമാകങമാല്,
ആലപടമ്പച്ച്  പഞമായതനികല  കേരനിങ്കുഴനി  കതമാടനിനച്ച്  കുറുകകേയള  കറഗുകലററുയം
കേമാലപഴക്കതമാല്  ഉപകയമാഗശൂനധ്യമമായനിട്ടുണച്ച്.  ഇവനികട  പമാലകതമാടുകൂടനിയ
കറഗുകലറര് നനിര്മനിക്കുനതനിനമായനി  വനിശദമമായ എസ്റ്റേനികമറച്ച്  മലബമാര് പമാകക്കജേനിലയം
പനിനസ്പീടച്ച്  നബമാര്ഡനിനുയം  സമര്പനികചങനിലയം  അനുമതനി  ലഭധ്യമമായനിട്ടനില.  ഇതനികന
എസ്റ്റേനികമറച്ച് തയമാറമാക്കുനതനിനുള  നനിര്കദ്ദേശയം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(10) കപര്മനിറച്ച് ഇലമാത ബപ്രവറച്ച് ബസച്ച് സര്വ്വസ്പീസച്ച്

ശസ്പീമതനി  വസ്പീണമാ  കജേമാര്ജച്ച്:  സര്,  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  അതനിരൂക്ഷമമായ
സമാമ്പതനികേ  പ്രതനിസന്ധനി  അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന  കേമാലഘട്ടമമാണനിതച്ച്.  പതനയംതനിട്ട
കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  കടര്മനിനലനികന   നനിര്മമാണയം  ഏതമാണച്ച്  മുക്കമാല്ഭമാഗയം
പൂര്തനിയമായനിട്ടുയം  സമാമ്പതനികേ  പ്രതനിസന്ധനിമൂലയം  ആഴ്ചകേളമായനി  നനിര്തനി
വചനിരനിക്കുകേയണച്ച്. കേളക്ഷന് പരനിധനിയമായ 10,000 രൂപയനില്  500 രൂപകയമാ 1,000
രൂപകയമാ  കുറഞ്ഞമാല്കപമാലയം  ഗമാമസ്പീണ  കറമാഡകേളനികല   ഒറ  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  കപമാലയം
മുടക്കുന  സമാഹചെരധ്യമുണച്ച്.  ഇദൗ  സമാഹചെരധ്യതനിലമാണച്ച്  അതനിഗുരുതരമമായനിട്ടുള
കവളനികപടുതലകേള്  ചെനില  വമാര്തമാ  ചെമാനലകേള്  നടതനിയനിട്ടുളളതച്ച്.  ബപ്രവറച്ച്
ബസ്സുകേകള  സഹമായനിക്കമാന്  പതനയംതനിട്ടയനില്  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേള്
അജേസ്റ്റേച്ച്  കചെയച്ച്   ഓടനിക്കുനതനികന  ദൃശധ്യങ്ങളയം  സയംഭമാഷണങ്ങളയം  ഉള്കപകടയള
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വമാര്ത  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസയം  മകനമാരമ  നക്യൂസച്ച്  പുറത്തുവനിട്ടനിരുന.   ഒരു  ബസനിനച്ച്,
ഒരു  റൂട്ടനിനച്ച്  500-ഉയം  1000-ഉയം  രൂപയമാണച്ച്  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-യനികല
കേണക്ടര്മമാര്ക്കുയം  ബഡ്രവര്മമാര്ക്കുയം  പ്രതനിഫലമമായനി  ലഭനിക്കുനതച്ച്.  ഇതുകൂടമാകത
കപര്മനിറച്ച് ഇലമാത റൂട്ടുകേളനിലൂകട  ബപ്രവറച്ച് ബസ്സുകേള് യകഥഷയം ഓടുകേയമാണച്ച്.  ഒരു
കപര്മനിറച്ച് വചച്ച്  10  മനിനനിട്ടച്ച് വധ്യതധ്യമാസതനില്  ഒരു ബസച്ച് മുതലമാളനിയകട  4-ഉയം  5-ഉയം
ബസ്സുകേള്  ഒകര  റൂട്ടനില്  ഓടുകേയണച്ച്.  ഇതനില്  വളകര  ശക്തമമായനിട്ടുള  ഇടകപടല്
ഉണമാകേണയം. 500-ഉയം 1000-ഉയം രൂപ വമാങ്ങുനവര് മമാസമാരയംഭതനില് 5-ാം തസ്പീയതനി
ശമ്പളയം കേനിട്ടനിയനികലങനില് സമരവയം നടത്തുനണച്ച്.  സമാധമാരണക്കമാകര ബുദ്ധനിമുട്ടനിചച്ച്
കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.-കയ  ഇലമാതമാക്കുന  ഇതരയം  ജേസ്പീവനക്കമാര്കക്കതനികര
അതനിശക്തമമായ  നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണകമനഭധ്യര്തനിക്കുന. 

ഗതമാഗത  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്):  സര്,  പതനയംതനിട്ട
കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപമായമമായനി  ബന്ധകപട്ടച്ച്  ബഹുമമാനകപട്ട  അയംഗയം
ഇവനികടപറഞ്ഞ കേമാരധ്യങ്ങളനില് പ്രമാഥമനികേ അകനസ്വഷണയം നടതനി കകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
മലയമാള  മകനമാരമ  ചെമാനല്  ഇതരയം   ദൃശധ്യങ്ങള്  പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിചനിട്ടുമുണച്ച്.  ഇതച്ച്
വനിജേനിലന്സച്ച്  വനിഭമാഗകതകക്കമാണച്ച്  അകനസ്വഷനിപനിക്കമാനമാണച്ച്  തസ്പീരുമമാനനിചനിട്ടുളതച്ച്.
കവലനിതകന വനിളവച്ച് തനിനന രൂപതനിലള പ്രവര്തനങ്ങളമാണച്ച് നടക്കുനകതനമാണച്ച്
അയംഗയം  ശദ്ധയനില്കപടുതനിയനിട്ടുളതച്ച്.  അക്കമാരധ്യതനില്  സര്ക്കമാര്  കേര്ശന  നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനതമാണച്ച്.  പതനയംതനിട്ടയനിലയം  പരനിസര  പ്രകദശങ്ങളനിലയം  കപര്മനിറനിലമാകത
സസ്വകേമാരധ്യ ബസച്ച് ഉടമസര്  അനധനികൃത സമമാന്തര സര്വ്വസ്പീസുകേള് നടത്തുനകവനതച്ച്
വസ്തുതയമാണച്ച്. ഒരു കപര്മനിറച്ച് ഉപകയമാഗനിചച്ച്  പല സര്വ്വസ്പീസുകേള് നടത്തുന കേമാരധ്യവയം
ശദ്ധയനില്കപട്ടനിട്ടുണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ  10-ാം  തസ്പീയതനി  മുതല്  ഇനകലവകര  40-ഓളയം
ബസ്സുകേള് ഇതരതനില് കുറകൃതധ്യങ്ങള് കചെയ്യുനതമായനി കേകണതനിയനിട്ടുണച്ച്. അതനില്
7  ബസ്സുകേളകട  കപര്മനിറച്ച്  റദ്ദേമാക്കമാനുള  നനിര്കദ്ദേശയം  കകേമാടുത്തുകേഴനിഞ.  സസ്വകേമാരധ്യ
ബസച്ച്  മുതലമാളനിമമാരുകട  ആളകേള്  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.   ബസ്സുകേള്ക്കച്ച്  കനകര
കേകലറച്ച് നടത്തുന സയംഭവമമാണച്ച് ഇനകലയയം ഇനമമായനി അവനികട  ഉണമായനിട്ടുളതച്ച്.
ഏകഴമാളയം ബസ്സുകേളമാണച്ച് അതരതനില് തകേര്നച്ച് കേനിടക്കുനതച്ച്. സസ്വകേമാരധ്യ ബസ്സുകേള്
ഒരു തരതനിലള ഗുണമാവനിളയമാട്ടയം നടത്തുനകയനളതച്ച്  വളകര കവദനനിപനിക്കുന
കേമാരധ്യമമാണച്ച്.  അതരയം  കേമാരധ്യങ്ങളനില്   ടമാന്കസമാര്ട്ടച്ച്  കകേമാര്പകറഷനുയം  കമമാകട്ടമാര്
വമാഹന  വകുപ്പുയം  കപമാലസ്പീസച്ച്  അധനികൃതരുകട  സഹമായകതമാകട  കേര്ശന  നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുയം.  കവലനി തകന വനിളവച്ച് തനിനന സമദമായമനുവദനിക്കമാന് സമാധധ്യമല.
പതനയംതനിട്ട  ഡനികപമായകട പ്രവര്തനയം  90  ശതമമാനവയം  പൂര്തനിയമായനിട്ടുണച്ച്.
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പ്രതനിപക്ഷ  കനതമാവച്ച്  ഹരനിപമാടുള  ഇകത  വനിഷയവയം  എഴുതനിതനനിട്ടുണച്ച്.
സമാമ്പതനികേ  പ്രതനിസന്ധനിതകനയമാണച്ച്  അതനിനച്ച്  കേമാരണയം.  സമാമ്പതനികേ സനിതനി
കമചമമാകുന  മുറയച്ച്  മുന്ഗണന  നല്കേനി  ഇതരയം  പ്രവൃതനികേള്  പൂര്തനിയമാക്കനി
ജേനങ്ങള്ക്കച്ച് പ്രകയമാജേനകേരമമായംവനിധയം പ്രമാവര്തനികേമമാക്കുനതമാണച്ച്.

പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  കചെനനിതല):  സര്,  ഇതരയം
കകേമായംപക്സക്സുകേള് പണനിയകമ്പമാള്  കേടമുറനികേള് കനരകത  കലലയം കചെയച്ച്  അങ്ങകന
കേനിട്ടുന  പണയംകൂടനിയപകയമാഗനിചച്ച്  പകുതനി  പൂര്തനിയമായ  പതനയംതനിട്ട,  ഹരനിപമാടച്ച്
കകേമായംപക്സുകേളകട പണനി പൂര്തസ്പീകേരനിക്കമാനുള നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകമമാ?

ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന് :  സര്,  ബഹുമമാനകപട്ട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതമാവച്ച്
പറഞ്ഞതച്ച്,  പ്രമാവര്തനികേമമാക്കമാന് പറനിയ നല മമാര്ഗ്ഗമമാകണനതച്ച്   പ്രവൃതനിയനില്
കതളനി ഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  ബഹുമമാനകപട്ട  ഭക്ഷധ്യവകുപ്പുമനനിയകട  മണ്ഡലതനില്
അതരതനികലമാരു  പരസ്പീക്ഷണയം  നടതനിയകപമാള്  നല  പ്രതനികേരണ
മമാണുണമായനിട്ടുളതച്ച്.  ആ  പരസ്പീക്ഷണയം  ഓകരമാ  സലകതയയം
പ്രകതധ്യകേതകേളനുസരനിചച്ച്  എങ്ങകന  പ്രമാവര്തനികേമമാക്കമാന്  കേഴനിയകമനതച്ച്
ഗദൗരവമമായനി  പരനികശമാധനിക്കുനതമാണച്ച്. 

(11) നനിര്മമാണ കമഖലയനികല സയംഭനയം

ശസ്പീമതനി  പനി  .    അയനിഷമാ  കപമാറനി:  സര്,  കകേമാലയം  ജേനിലയനികല  നനിര്മമാണ
കമഖലയനിലണമായനിട്ടുള  സയംഭനമാവസ  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുകവണനിയമാണച്ച്  ഞമാന്
ഇദൗ  സബ്മനിഷന്  ഉനയനിക്കുനതച്ച്.  2017  നവയംബര്  മമാസയം  വകര  ഖനനമാനുമതനി
കകേമാടുതനിട്ടുളള പമാറപണനികേള്കപമാലയം ഇകപമാള് കചെയമാന് പറമാത ഒരവസയണച്ച്.
ഇകപമാള് കകേമാലയം ജേനിലയനില് മമാത്രമമാണച്ച് ഇദൗ പ്രശയം നനിലനനില്ക്കുനതച്ച്.  നവയംബര്
മമാസയം  വകരയള  1  കകേമാടനി  രൂപയനിലധനികേയംവരുന  കറമായല്റനി  അടചതമായയം
കകേള്ക്കുനണച്ച്.  പല  സലങ്ങളനിലയം  ആവശധ്യമമായ  കറമായല്റനി  അടചനിട്ടുയം  വര്ക്കച്ച്
കചെയമാന് കേഴനിയമാത സനിതനിയമാണുളതച്ച്.   കചെറനിയ വസ്പീടുകേള് നനിര്മനിക്കുനതനിനച്ച്
എടുക്കുന  മണച്ച്  അവനികടതകന  ഇടണകമനച്ച്  പറയകമ്പമാള്  കകേട്ടനിടയം   കകേട്ടമാന്
സലമനിലമാത  ഒരു  പ്രശവമുണച്ച്.  കേലയം  നനിര്മമാണ  കമഖലയയം
സയംഭനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കറമാഡകേള്  പണനിയനതനിനച്ച്  കമറസ്പീരനിയല്സച്ച്  മറച്ച്
ജേനിലകേളനില്നനിനയം  കകേമാണ്ടുവകരണതുകകേമാണച്ച്   ഇരട്ടനിയനിലധനികേയം  ബപസ
കകേമാടുകക്കണ സനിതനിയമുണമായനിട്ടുണച്ച്. അഡസ്വമാന്സച്ച് കറമായല്റനിയയം കേളക്ടറുകട കേസ്വമാറനി
കസഫനി  ഫണ്ടുയം  അടചതനിനുകപമാലയം  ബഹുമമാനകപട്ട  സുപ്രസ്പീയംകകേമാടതനി  വനിധനി
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വനകവന കേമാരണതമാല്  കസ്റ്റേമാപച്ച്  കമകമമാ  കകേമാടുതനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.   ഇതരയം
പ്രശങ്ങളനില് അടനിയന്തരമമായനി  ഇടകപട്ടച്ച്,  നനിര്മമാണ കമഖല സുഗമമമാക്കുനതനിനുയം
കമറസ്പീരനിയല്സച്ച്  കേനിട്ടുനതനിനുയം ആവശധ്യമമായ നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണയം. 

വധ്യവസമായവയം  കസമാര്ട്സുയം  യവജേനകേമാരധ്യവയം  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .
കമമായസ്പീന്  ):  സര്,  എലമാതരയം  കചെറുകേനിട  ധമാതുക്കളകടയയം  ഖനനതനിനച്ച്
പമാരനിസനിതനികേമാനുമതനി  നനിര്ബന്ധമമാക്കനികക്കമാണച്ച്  സുപ്രസ്പീയംകകേമാടതനി  വനിധനി
പുറകപടുവനിചനിരുന.  എനമാല് 18-5-2012-നച്ച് മുമ്പച്ച് 5 കഹക്ടറനില് തമാകഴ വനിസസ്പീര്ണയം
വരുന  സലങ്ങള്ക്കച്ച്  അനുവദനിചനിരുന  ദസ്പീര്ഘകേമാല  കേസ്വമാറനിയനിയംഗച്ച്  ലസ്പീസുകേള്ക്കച്ച്
അവയകട  കേമാലമാവധനി  തസ്പീരുനതുവകര  പമാരനിസനിതനികേമാനുമതനി
നനിര്ബന്ധമമാക്കനിയനിട്ടനില.  സയംസമാനതച്ച് ദസ്പീര്ഘകേമാല കേസ്വമാറനിയനിയംഗച്ച് ലസ്പീസച്ച്  പ്രകേമാരയം
പ്രവര്തനിചനിരുന  502  കേസ്വമാറനികേളയം  ഒരുവര്ഷ  കേമാലമാവധനിയള  കപര്മനിറ്റുകേള്
സമ്പമാദനിചച്ച് പ്രവര്തനിചനിരുന ഏകേകദശയം 2500 കചെറുകേനിട കേസ്വമാറനികേളമുണമായനിരുന.
സയംസമാനതച്ച്  പ്രവര്തനിച്ചുകകേമാണനിരുന  2500  ഓളയം  കചെറുകേനിട  കേസ്വമാറനികേള്
ബഹുമമാനകപട്ട  കകേരള  ബഹകക്കമാടതനി  പമാരനിസനിതനികേമാനുമതനി  നനിര്ബന്ധമമാക്കനി
കകേമാണച്ച്  വനിവനിധ  സമയങ്ങളനില്  പുറകപടുവനിച  വനിധനിനധ്യമായങ്ങകളത്തുടര്നച്ച്  2015-
കന  ആരയംഭയം  മുതല്  അടച്ചുപൂട്ടമാന്  നനിര്ബന്ധനിതമമായനി.   എനനിരുനമാലയം  07-12-
2015-ല്  ലഭനിച  ഇടക്കമാല  കസ്റ്റേ  ഉതരവനികന  അടനിസമാനതനില്  ഏകേകദശയം
കതമാളമായനിരകതമാളയം  കചെറുകേനിട  കേസ്വമാറനികേള്  തുറനച്ച്  പ്രവര്തനിച്ചുവനനിരുന.
എനമാല്  ബഹുമമാനകപട്ട  സുപ്രസ്പീയംകകേമാടതനിയകട  അന്തനിമവനിധനികയമാകട  ഒട്ടനവധനി
കേസ്വമാറനികേള്ക്കച്ച് പ്രവര്തനിക്കമാനമാവമാത സമാഹചെരധ്യയം നനിലവനില്വന.  ആയതനിനമാല്
ചുരുക്കതനില് സയംസമാനതനികന കചെറുകേനിട ധമാതു ഉപകയമാഗയം കേസ്വമാറനിയനിയംഗച്ച്  ലസ്പീസച്ച് 
പ്രകേമാരമുള  കേസ്വമാറനികേകള  ആശയനിച്ചുമമാത്രമമായനി.  കൂടമാകത  വസ്പീടച്ച്
നനിര്മമാണമുള്കപകടയള എലമാ  നനിര്മമാണ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുയം  സര്ക്കമാരനികന
വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങകളമാടനുബന്ധനിച്ചുയം മണച്ച് ഖനനയം കചെയ്യുനതനിനച്ച് ഇളവകേള്
അനുവദനിചനിരുന  ചെട്ടങ്ങള്  ബഹുമമാനകപട്ട  കകേരള  ബഹകക്കമാടതനി  റദ്ദേച്ച്
കചെയനിരുനകവങനിലയം  8-3-2017-നച്ച് ഇതനിനച്ച് കസ്റ്റേ ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  കകേമാലയം ജേനിലയനില്
കചെറുകേനിട  കേസ്വമാറനികേളടക്കയം  108  കേസ്വമാറനികേള്  ബഹുമമാനകപട്ട  സുപ്രസ്പീയംകകേമാടതനിയകട
ഇടക്കമാല  ഉതരവനികന  അടനിസമാനതനില്  പ്രവര്തനിച്ചു  വനനിരുനകവങനിലയം
2-12-2016-കല  അന്തനിമവനിധനിയനികല  ഉതരവനിലൂകട  നനിലവനില്  കേസ്വമാറനിയനിയംഗച്ച്
ലസ്പീസുള 8 കേസ്വമാറനികേള് മമാത്രകമ പ്രവര്തനിക്കുനള.  ജേനിലമാ കേളക്ടര് അദ്ധധ്യക്ഷനമായ
ജേനിലമാതല  പമാരനിസനിതനികേ  ആഘമാത  നനിര്ണയ  സമനിതനിയമാണച്ച്  കചെറുകേനിട
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കേസ്വമാറനികേള്ക്കച്ച്  പമാരനിസനിതനികേമാനുമതനി  നല്കുനതച്ച്.   20-1-2016-ല്  ജേനിലമാതല
പമാരനിസനിതനികേ  ആഘമാത നനിര്ണയ അകതമാറനിറനികേളയം അബപ്രസല് കേമനിറനികേളയം
രൂപസ്പീകേരനിച്ചുകകേമാണച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാര്  വനിജമാപനയം  പുറകപടുവനിചനിരുനകവങനിലയം
ഇദൗ  സര്ക്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വനതനിനുകശഷയം  മമാത്രമമാണച്ച്  ജേനിലമാതല
അകതമാറനിറനികേളയം  അബപ്രസല്  കേമനിറനികേളയം  പ്രവര്തനക്ഷമമമാക്കുനതനിനു
കവണനിയള  ഇടകപടലകേള്  നടതനിയനിട്ടുളതച്ച്.   വധ്യവസമായ  വകുപ്പുമനനിയകട
അദ്ധധ്യക്ഷതയനില്  പരനിസനിതനി  വകുപച്ച്,  കപമാലക്യൂഷന്  കേണ്കടമാള്  കബമാര്ഡച്ച്,
സയംസമാന  പരനിസനിതനി  ആഘമാത  നനിര്ണയ  അകതമാറനിറനി,  റവനക്യൂ  വകുപച്ച്,
ബമനനിയംഗച്ച്  ആനച്ച്  ജേനികയമാളജേനി  വകുപച്ച്  എനനിവകര  പകങടുപനിച്ചുകകേമാണച്ച്  ജേനിലമാതല
അകതമാറനിറനികേളയം  കേമനിറനികേളയം  രൂപസ്പീകേരനിക്കുനതനിനുയം  തുടര്നച്ച്  പമാരനിസനിതനികേ
അനുമതനി നല്കുനതു സയംബന്ധനിച്ചുള പ്രശങ്ങള് ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനുയം കയമാഗങ്ങള്
കചെരുകേയണമായനി.   ബഹുമമാനകപട്ട  മുഖധ്യമനനിയകട  അദ്ധധ്യക്ഷതയനില്  28-12-2016-നച്ച്
നനിര്മമാണകമഖലയനികല  പ്രശങ്ങള്  ചെര്ച  കചെയ്യുനതനിനച്ച്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേകള
പകങടുപനിച്ചുകകേമാണച്ച്  കയമാഗയം  കചെരുകേയയം  തസ്പീരുമമാനങ്ങകളടുക്കുകേയയം  കചെയനിട്ടുണച്ച്.
ജേനിലമാതലതനില്  പമാരനിസനിതനികേ  അനുമതനിയമായള  അകപക്ഷകേള്  ലഭനിചമാല്
തമാമസയം കൂടമാകത അവ തസ്പീര്പമാക്കമാനുള നടപടനികേള് സര്ക്കമാര് തസ്വരനിതഗതനിയനില്
സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുവരുന.   പമാരനിസനിതനികേമാനുമതനി  ലഭധ്യമമാകുന  മുറയച്ച്  ധമാതുഖനനയം
സമാധധ്യമമാകുകേയയം  ഇദൗ  രയംഗത്തുള  കതമാഴനില്  സയംഭനതനിനച്ച്  വനിരമാമമമാകുകേയയം
കചെയ്യുയം.  കകേമാലയം ജേനിലയനില് പമാരനിസനിതനികേമാനുമതനി ലഭനിക്കുനതനിനച്ച് ഇതനിനകേയം  5
അകപക്ഷകേള്  സമര്പനിക്കകപട്ടനിട്ടുണച്ച്.  ഉടകന  അതനികനല്  നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനതമാണച്ച്.

(12) കേളനിമണനികന ദദൗര്ലഭധ്യയം

ശസ്പീ  .    വനി  .    കകേ  .    സനി  .    മമതച്ച് കകേമായ:  സര്,  കേളനിമണച്ച് അസയംസ്കൃത വസ്തുവമായനി
ഉപകയമാഗനിക്കുന  ഓടച്ച്,  ഇഷനികേ  തുടങ്ങനിയ  വധ്യവസമായങ്ങള്  ഇനച്ച്   കേളനിമണച്ച്
ലഭധ്യമലമാതതനിനമാല് കേടുത പ്രതനിസന്ധനി കനരനിട്ടുകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  നനിരവധനി
ഓട്ടുകേമ്പനനികേളയം ഇഷനികേ കേമ്പനനികേളയം അടച്ചുപൂട്ടനി. സയംസമാനതച്ച് ഇദൗ കമഖലയനില്
കചെറുതുയം  വലതുമമായ  നനിരവധനി  ഫമാക്ടറനികേള്  പ്രവര്തനിക്കുകേയയം
പതനിനമായനിരക്കണക്കനിനച്ച്  കതമാഴനിലമാളനികേള്  പണനികയടുക്കുകേയയം  കചെയ്യുനണച്ച്.
കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്,  തൃശ്ശൂര്  ജേനിലകേളനില്  ഓടച്ച്  വധ്യവസമായകത ആശയനിചച്ച്  ഉപജേസ്പീവനയം
നടത്തുന  ആയനിരക്കണക്കനിനച്ച്  കുടുയംബങ്ങളണച്ച്.   കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്  ജേനിലയനില്മമാത്രയം
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മൂവമായനിരതനിലധനികേയം  കതമാഴനിലമാളനികേള്  ഇദൗ  കമഖലയനില്  കനരനിട്ടച്ച്  കജേമാലനി
കചെയ്യുനണച്ച്.   എനമാല്  ഇനച്ച്  നനിരവധനി  ഇഷനികേ  കേളങ്ങള്  നനിര്തനി.  ഓട്ടു
കേമ്പനനികേള് അടച്ചുപൂട്ടനി.  ഇദൗ വധ്യവസമായയം  നനിലനനില്ക്കണകമങനില് അതധ്യമാവശധ്യയം
കവണ അസയംസ്കൃത വസ്തുവമായ കേളനിമണച്ച് ലഭധ്യമലമാതതനിനമാല് ഫമാക്ടറനികേള് പൂര്ണ
ഉത്പമാദനകശഷനിയനില്  പ്രവര്തനിക്കുനനില.   നനിലവനില്  അടച്ചുപൂട്ടനിയനിട്ടനിലമാത
ഫമാക്ടറനികേളനില്  മൂനദനിവസയം  കജേമാലനിയയം  മൂനദനിവസയം  കല  ഓഫയം  നല്കേനിയമാണച്ച്
പ്രവര്തനിക്കുനതച്ച്.  ഇതുകേമാരണയം കതമാഴനിലമാളനി കുടുയംബങ്ങള് വലനിയ ദുരനിതതനിലയം
പട്ടനിണനിയനിലമമാണച്ച്.   ഇകപമാള്  കചെറനിയ  കതമാതനില്  പ്രവര്തനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുന
കേമ്പനനികേളനില്കപമാലയം  ലഭധ്യമമായ  കേളനിമണച്ച്  മമാര്ചച്ച്  മമാസകതമാടുകൂടനി  തസ്പീരുയം.
അകതമാടുകൂടനി  കേമ്പനനികേള്  പൂര്ണമമായയം  അടചനികടണ  സനിതനിയമാണുളതച്ച്.   ഇദൗ
സനിതനി മറനികേടക്കണകമങനില് കേളനിമണച്ച് ഖനനയം കചെയമാന് സമാധനിക്കണയം.  കേളനിമണച്ച്
ഖനനതനില്  പലവനിധ  എതനിര്പ്പുകേളയം  തടസങ്ങളമുണച്ച്.   അവയച്ച്  ശമാശസ്വത
പരനിഹമാരയം  കേമാണമാന്  കേഴനിയണയം.  ഉപഗഹ  പരനികശമാധനവഴനി  കേളനിമണച്ച്  കശഖരയം
കേകണത്തുനതനിനുള  നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനതമായനി അറനിയന.  എനമാല് അതനിനച്ച്
ഏകറ  സമയയം  കവണനിവരുയം.  കപകട്ടനച്ച്  പ്രമാകയമാഗനികേമമായ  നടപടനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനിക്കണയം.  ഇകപമാള്  ഒരുതരതനിലയം  കനല്കൃഷനിക്കച്ച്  അനുകയമാജേധ്യമലമാത
സലങ്ങളനിലള  കേളനിമണച്ച്  ഖനനയം  കചെയ്യുനതനിനച്ച്  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണയം.
മുന്കേമാലങ്ങളനില്  ഇതരതനിലള  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിചതമായനി  കേമാണമായം.
ആയതനിനമാല്  ഇക്കമാരധ്യതനില്  അടനിയന്തര  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണയം.  150
വര്ഷതനികലകറ  പഴക്കമുള,  ഇത്രയയംകേമാലയം  വളകര  നലനനിലയനില്  പ്രവര്തനിച
ഫമാക്ടറനികേള്കപമാലയം  ഇനച്ച്  പ്രവര്തനയം  നനിര്ത്തുകേയമാണച്ച്.  കബപ്പൂര്
നനികയമാജേകേമണ്ഡലതനില്  ഫകറമാകേച്ച്-കചെറുവണ്ണൂര്  കമഖലയനികല  നനിരവധനി
കുടുയംബങ്ങള്  ഇദൗ  വധ്യവസമായകത  കനരനിട്ടുയം  പകരമാക്ഷമമായയം  ആശയനിചച്ച്
ജേസ്പീവനിക്കുനണച്ച്.   കകേമാഴനികക്കമാടച്ച് ജേനിലയനികല മറച്ച് കമഖലകേളനിലയം തൃശ്ശൂര് ജേനിലയനിലയം
ഇനച്ച് ഓടച്ച് വധ്യവസമായയം ഇലമാതമായനികക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. ലഭധ്യമമായ മണച്ച് കപമാലയം
കകേമാണ്ടുകപമാകേമാന്  സമാധനിക്കുനനില.  കപമാലസ്പീസച്ച്  അതരയം  കലമാറനികേള്
കേസ്റ്റേഡനിയനികലടുക്കുകേയയം വലനിയ ബഫന് ഇദൗടമാക്കുകേയയം കചെയ്യുന.  അതുകകേമാണച്ച്
കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച്  കതമാഴനില്  നല്കുനതനിനമാവശധ്യമമായ സഹമായയം  സര്ക്കമാരനികന
ഭമാഗത്തുനനിനണമാകേണയം.  അനമാവശധ്യമമായനി കലമാറനികേള് കേസ്റ്റേഡനിയനികലടുതച്ച് ബഫന്
ഇദൗടമാക്കുന നടപടനി നനിര്തനിവയമാനമാവശധ്യമമായ നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണകമനകൂടനി
ഞമാനഭധ്യര്തനിക്കുന.
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വധ്യവസമായവയം  കസമാര്ട്സുയം  യവജേനകേമാരധ്യവയം  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .
കമമായസ്പീന്  ):   സര്,   കകേരളതനില്    കേളനിമണച്ച്  അസയംസ്കൃത  വസ്തുവമായനി
ഉപകയമാഗനിക്കുന വധ്യവസമായ സമാപനങ്ങള്ക്കച്ച് വളകര കുറഞ്ഞ അളവനില്മമാത്രകമ
കേളനിമണച്ച്   ലഭനിക്കുനള  എനതനിനമാല്  ഇദൗ  സമാപനങ്ങളയം  അവനിടകത
കതമാഴനിലമാളനികേളയം  പ്രതനിസന്ധനിയനിലമാകണനളതച്ച്  ഒരു  യമാഥമാര്തധ്യമമാണച്ച്.
കേളനിമകണടുക്കുനതനിനുള  ഭൂമനിയകട  ലഭധ്യതക്കുറവച്ച്,  കൃഷനി  സലങ്ങകളയയം
മനുഷധ്യവമാസ  കകേന്ദ്രങ്ങകളയയം  ഹമാനനികേരമമാക്കുനകവനള  ജേനങ്ങളകട  ഉത്കേണ,
അതുമൂലയം തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സമാപനങ്ങളനില്നനിനയം മറച്ച് ബന്ധകപട്ട ഗവണ്കമനച്ച്
ഡനിപമാര്ട്ടച്ച്കമനകേളനില്നനിനയം  കേളനിമണ്  ഖനനതനിനച്ച്  ഏര്കപടുതനിയനിരനിക്കുന
കേര്ശന നനിയനണയം എനസ്പീ കേമാരണങ്ങളമാലമാണച്ച്   ഈ പ്രതനിസന്ധനി ഉടകലടുതതച്ച്.
മറച്ച് സയംസമാനങ്ങളനില്നനിനച്ച് കേളനിമണച്ച് കകേമാണ്ടുവരുനതനിനുള ശമങ്ങള് കവണത്ര
വനിജേയനിക്കുനമനില.   ഇദൗ  കമഖലയനികല  കതമാഴനിലമാളനികേളകട  നനയമായനി  തൃശ്ശൂര്
കകേന്ദ്രമമാക്കനി  'കടറമാബടല്  കേണ്കസമാര്ഷധ്യയം'  എന  ഒരു  കസ്റ്റേര്  ആരയംഭനിചനിരുന.
എനമാല് കേളനിമണനികന ദദൗര്ലഭധ്യയം കേമാരണയം അതനികപമാള് പ്രവര്തനരഹനിതമമാണച്ച്.
ഇദൗ  പ്രശതനികനമാരു  പരനിഹമാരകമന  നനിലയച്ച്  മയംഗലയം  ഡമായം  ഡസ്പീസനില്റച്ച്  കചെയച്ച്
കേളനിമണച്ച്  ലഭധ്യമമാക്കുനതച്ച്  സയംബന്ധനിചച്ച്  16-10-2015-ല്  ചെസ്പീഫച്ച്  കസക്രട്ടറനി
വനിളനിച്ചുകചെര്ത  കയമാഗതനില്  ചെര്ച  കചെയനിരുകനങനിലയം  ഇക്കമാരധ്യതനില്
ഫലപ്രദമമായ പുകരമാഗതനിയണമായനിട്ടനില.   ഡമായം  ഡസ്പീസനില്റച്ച്  കചെയ്തുകേനിട്ടുന കേളനിമണച്ച്
ഇദൗ ആവശധ്യതനിനുപകയമാഗകപടുതമാന്  കേഴനിയനതമാണച്ച്. ആ കേമാരധ്യയം ഗവണ്കമനച്ച്
ഗദൗരവപൂര്വ്വയം  പരനികശമാധനിക്കുനതമാണച്ച്.  ചെമാലക്കുടനി  റനിഫമാക്ടറസ്പീസച്ച്  എന
കപമാതുകമഖലമാ സമാപനമനികപമാള് പ്രവര്തനിക്കുനനില.  ഇദൗ സമാഹചെരധ്യതനില് ഇദൗ
കമഖലയനികല  പ്രവര്തന  രഹനിതമമായ  യണനിറ്റുകേള്  പുനരമാരയംഭനിക്കുകേകയനതച്ച്
പ്രമാകയമാഗനികേമല.   കേളനിമണനികന  ലഭധ്യതയനുസരനിചച്ച്   നനിയനനിതമമായനി  കുറചച്ച്
യണനിറ്റുകേള് പ്രവര്തനിപനിക്കുകേ, മറ്റുളവയകട ആസനികേള് ഇതരയം പ്രശങ്ങളനിലമാത
മറച്ച് ഉല്പനങ്ങള് നനിര്മനിക്കുന യണനിറ്റുകേള് തുടങ്ങമാന് പ്രകയമാജേനകപടുത്തുകേ, ഇദൗ
കമഖലയനില് കതമാഴനില് നഷകപട്ട കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കുയം ബസ്പീഡനി കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച്
നല്കേനിയതുകപമാലള  പുനരധനിവമാസ  പമാകക്കജേച്ച്  തയമാറമാക്കുകേ  തുടങ്ങനിയവയമാണച്ച്
പരനിഹമാരമമാര്ഗ്ഗങ്ങള്.  1967-കല കകേരള ബമനര് മനിനറല് കേണ്സഷന് ചെട്ടങ്ങള്
നനിലവനിലനിരുന  കേമാലഘട്ടതനില്  ഗവണ്കമനച്ച്  ഉതരവനിലൂകട  ഓടച്ച്,  ഇഷനികേ,
പരമ്പരമാഗത  മണ്പമാത്ര  നനിര്മമാണയം  എനസ്പീ  വധ്യവസമായങ്ങള്ക്കനുകയമാജേധ്യമമായ
കേളനിമണച്ച്  ലഭധ്യമമായ  സലങ്ങള്  കേകണത്തുനതനിനുയം  ഖനനതനിനമാവശധ്യമമായ
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മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നല്കുനതനിനുയം  ഉതരവമായനിട്ടുളളതമാണച്ച്.  അനച്ച്
നനിലവനിലണമായനിരുന  കകേരള  ബമനര്  മനിനറല്  കേണ്സഷന്  ചെട്ടങ്ങകള
അടനിസമാനമമാക്കനി  രൂപകപടുതനിയനിരുന  മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളമായനിരുന  പ്രസ്തുത
ഉതരവനിലണമായനിരുനതച്ച്.  ഇപ്രകേമാരയം  2008-കല  കനല്വയല്  തണസ്പീര്തട
സയംരക്ഷണ  ആക്ടനികന  പരനിധനിയനില്  വരമാത  ഭൂമനി  കേകണതനി  പമാരനിസനിതനികേ
ആഘമാത  സമാധധ്യതകേള്  വനിലയനിരുതനി,  ഖനനതനികന  ഫലമമായനി  ഉണമാകുന
കുഴനികേള് പൂര്ണമമായയം നനികേതനി പൂര്വ്വസനിതനിയനിലമാക്കുനതനിനച്ച് ഒരു കമമാണനിററനിയംഗച്ച്
കേമനിറനികയ  ചുമതലകപടുത്തുകേയയം  ഓടച്ച്,  ഇഷനികേ,  പരമ്പരമാഗത  മണ്പമാത്ര
നനിര്മമാണയം  തുടങ്ങനിയ  വധ്യവസമായങ്ങള്ക്കനുകയമാജേധ്യമമായ  കേളനിമണച്ച്  ഖനനയം
കചെയ്യുനതനിനുള  സര്ക്കമാര്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നടപനില്വരുത്തുകേയമുണമായനി.
സയംസമാനത്തുനനിനച്ച് ലഭധ്യമമായതുയം വളകര കുറഞ്ഞ അളവനില്മമാത്രയം ഖനനയം കചെയമാന്
സമാധനിക്കുനതുയം  എനമാല്  പരമ്പരമാഗത  വധ്യവസമായ  സയംരക്ഷണതനിനച്ച്
അതധ്യന്തമാകപക്ഷനിതവമമായ  അസയംസ്കൃത  ധമാതുവമായതനിനമാലയം  വളകര  കുറഞ്ഞ
ആഴതനില്മമാത്രകമ  ഖനനയം  കചെയമാന്  സമാധനിക്കൂകവനതനിനമാലയം  കേളനിമണച്ച്
ഖനനകത  പമാരനിസനിതനികേമാനുമതനി  ലഭധ്യമമാക്കുനതനില്നനിനയം  2015-കല  കകേരള
ബമനര്  മനിനറല്  കേണ്സഷന്  ചെട്ടങ്ങളനില്  ഒഴനിവമാക്കനിയനിരുന.   എനമാല്
15-1-2016-കല  കകേന്ദ്ര  വനയം  പരനിസനിതനി  കേമാലമാവസമാ  വധ്യതനിയമാന  വകുപനികന
ഉതരവനികനയയം  ബഹുമമാനകപട്ട  സുപ്രസ്പീയംകകേമാടതനി  ഉതരവനികനയയം
അടനിസമാനതനില്  കേളനിമണടക്കമുള  എലമാ  കചെറുകേനിട  ധമാതുക്കളയം  ഖനനയം
കചെയ്യുനതനിനുയം  പമാരനിസനിതനികേമാനുമതനി  നനിര്ബന്ധമമാക്കനിയനിട്ടുളതമാണച്ച്.   ഇതച്ച്
നനിലവനില്  കേളനിമണ്  കമഖലയനികലതടക്കമുള  സയംസമാന  ധമാതു  ഖനനകത
പ്രതനികൂലമമായനി ബമാധനിചനിട്ടുണച്ച്.  എനമാല് 5 കഹക്ടറനില് തമാകഴ വനിസസ്പീര്ണയം വരുന
സലകതയച്ച്  പമാരനിസനിതനികേമാനുമതനി  നല്കുനതനിനച്ച്  ജേനിലമാതല  പമാരനിസനിതനികേ
ആഘമാത  നനിര്ണയ  അകതമാറനിറനി  നനിലവനില്  വനനിട്ടുളതനിനമാല്
കേമാലതമാമസമുണമാകുനതല.   2008-നച്ച്  മുമ്പമായനി  നനികേതകപട്ടതുയം  കനല്വയല്
തണസ്പീര്തട  സയംരക്ഷണ  നനിയമതനികന  പരനിധനിയനില്  വരമാതതുമമായ
പ്രകദശങ്ങളനില്  പരനിസനിതനിക്കച്ച്  കകേമാട്ടയം  തട്ടമാകത  ഖനനയം  കചെയ്യുനതനിനുള
സമാധധ്യതകേള്  കേകണത്തുനതനിനമായനി  പഠനയം  നടത്തുനതനിനുയം  റനികപമാര്ട്ടച്ച്
സമര്പനിക്കുനതനിനുമമായനി  കകേരള  കസ്റ്റേറച്ച്  റനികമമാട്ടച്ച്  കസന്സനിയംഗച്ച്  ആനച്ച്
എന്വകയമാണ്കമനച്ച്  കസനറനികന  സര്ക്കമാര്  ചുമതലകപടുതനിയനിട്ടുണച്ച്.   അതനികന
റനികപമാര്ട്ടച്ച്  കേനിട്ടുന  മുറയച്ച്  ഇതരയം  കേമാരധ്യങ്ങളനില്  അടനിയന്തര  നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനതമാണച്ച്.
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(13) മതധ്യകതമാഴനിലമാളനികേളകട പുനരധനിവമാസവയം തുറമുഖ നനിര്മമാണവയം

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമമാര്:   സര്,  പൂന്തുറ-വലനിയതുറ  ഫനിഷനിയംഗച്ച്
ഹമാര്ബറുകേളകട  നനിര്മമാണയം  ആരയംഭനിക്കണകമനയം  വനിഴനിഞ്ഞയം  തുറമുഖ
നനിര്മമാണവമമായനി  ബന്ധകപട്ട  പുനരധനിവമാസ  പദ്ധതനികേള്  അടനിയന്തരമമായനി
നടപനിലമാക്കണകമനമുളതമാണച്ച്  എകന  സബ്മനിഷന്.   ഏറവയം  കൂടുതല്
മതധ്യകതമാഴനിലമാളനികേള് തനിങ്ങനിപമാര്ക്കുന രണച്ച് കമഖലകേളമാണച്ച്  പൂന്തുറ-വലനിയതുറ
പ്രകദശയം.  ഇദൗ പ്രകദശത്തുള കതമാഴനിലമാളനികേള് ഇകപമാള് വനിഴനിഞ്ഞത്തുകപമായമാണച്ച്
മതധ്യബന്ധനയം  നടത്തുനതച്ച്.   പ്രതനിവര്ഷയം  9  കകേമാടനികയമാളയം  രൂപ  ഇതനികലയച്ച്
അവര്ക്കച്ച്  യമാത്രമാകചലവതകന  ആകുനകവനമാണച്ച്  കേണക്കമാക്കകപടുനതച്ച്.
പൂന്തുറയനില് കമമാഡല് സ്റ്റേഡനി നടത്തുകേയയം പരനിസനിതനി കനിയറന്സനിനച്ച് കപമാകുകേയയം
കചെയനിട്ടുണച്ച്.   അവനികടനനിനച്ച്  500  മസ്പീറര്  വടകക്കമാട്ടച്ച്  മമാറണകമനള  ആവശധ്യയം
തസ്പീരകദശവമാസനികേളനയനിചകപമാള്  അഡസ്പീഷണലമായനി  സ്റ്റേഡനി  നടത്തുനതനിനച്ച്
തസ്പീരുമമാനനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്കമനനികന  കേമാലതച്ച്  ശസ്പീ.  ഉമന്
ചെമാണനി  അവതരനിപനിച ബജേറനില്  5  കകേമാടനി രൂപ തുറമുഖ നനിര്മമാണതനിനുകവണനി
പ്രഖധ്യമാപനിചനിരുന.   അതുകപമാകലതകന  വലനിയതുറയനില്   20  ലക്ഷയം  രൂപ
കചെലവഴനിചച്ച്  കമമാഡല് കസ്റ്റേഡനിയയം,  എന്വകയമാണ്കമനല് സ്റ്റേഡനി നടതനി  കനിയര്
കചെയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.   ആ  തുറമുഖതനിനുയം  കേഴനിഞ്ഞ  ബജേറനില്  5  കകേമാടനി  രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  സയംസമാന സര്ക്കമാരനിനുതകന കനിയറന്സച്ച് നല്കേമാന് കേഴനിയന
തരതനിലള കപ്രമാജേക്ടമാണച്ച് തയമാറമാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്.   ഫനിഷച്ച് ലമാനനിയംഗച്ച് കസനറനികന
ആനസ്വല്  കലമാഡനിയംഗച്ച്  പതനിനമായനിരയം  ടണ്  എന  നനിലയമാണച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുളതച്ച്.
അതുകകേമാണച്ച് കസ്റ്റേറനിനുതകന ഇതനിനുകവണ കനിയറന്സച്ച് നല്കുനതനിനച്ച് സമാധനിക്കുയം.

സയംസമാന  സര്ക്കമാരനിനച്ച്  സമാമ്പതനികേ  ബമാധധ്യത  ഇലമാകത  ഫനിഷനിയംഗച്ച്
ഹമാര്ബറുകേള്  നബമാര്ഡനികന  സഹമായകതമാടുകൂടനി  നനിര്മനിക്കുനതനിനുള
സയംവനിധമാനങ്ങളണച്ച്.  ഫസ്പീസനിബനിലനിറനി  സ്റ്റേഡനികയമാകടമാപയം  നബമാര്ഡനികന സഹമായയം
കതടുനതനിനുള  നടപടനികേളയം  ആരയംഭനിക്കമാവനതമാണച്ച്.  അകതമാകടമാപയംതകന
കേനിഫ്ബനിയനില്  ഈ  രണച്ച്  പദ്ധതനികേള്   ഉള്കപടുതമാന്  കേഴനിയകമമാ  എനളതുയം
ആകലമാചെനിക്കണയം.  മകറമാരു  പ്രധമാനകപട്ട  കേമാരധ്യയം,  വനിഴനിഞ്ഞയം  തുറമുഖ
പദ്ധതനികയമാടനുബന്ധനിചച്ച്  ഏകേകദശയം  475  കകേമാടനി  രൂപയകട  പുനരധനിവമാസ
പമാകക്കജേച്ച്  പ്രഖധ്യമാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച്  അയംഗസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  2015-16-ല്  അതച്ച്
നടപനിലമാക്കണകമനമാണച്ച്  തസ്പീരുമമാനനിചകതങനിലയം  ഇതുവകര  യമാകതമാരു
നടപടനിക്രമങ്ങളയം  ആരയംഭനിചനിട്ടനില.  രണ്ടുദനിവസതനിനുമുമ്പച്ച്  തനിരുവനന്തപുരതച്ച്
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കസക്രകട്ടറനിയറനിനച്ച്  മുനനില്  അയമായനിരകതമാളയം  കേമ്പവല  കതമാഴനിലമാളനികേള്  ഒരു
സമരയം  നടതനിയനിരുന.  പ്രധമാനകപട്ട  കനതമാക്കനമാകരലമായം  അതനില്
പകങടുതതമാണച്ച്.  അവര്ക്കച്ച് ഉപരനിതല മതധ്യബന്ധനയം നടതമാന് കേഴനിയമാകതമാരു
സമാഹചെരധ്യമമാണുളളതച്ച്.  475  കകേമാടനി  രൂപയകട  പമാകക്കജേനില്  350  കകേമാടനി  രൂപ
പനത്തുറ  മുതല്  വലനിയകവളനിവകരയള  കതമാഴനില്  നഷകപട്ട  ആളകേള്ക്കച്ച്
വസ്പീടുവച്ചുകകേമാടുക്കുനതനിനുയം  കതമാഴനില് നഷകപടുന അടനിമലത്തുറ മുതല് കപമാഴനിയര്
വകരയള  കമഖലകേളനികല  കതമാഴനിലമാളനികേളകട  പുനരധനിവമാസ  പ്രവര്തനങ്ങള്
ഏകറടുക്കുനതനികലയ്ക്കുയം കവണനിയമാണച്ച്. ആ പ്രവര്തനങ്ങള് വളകര അടനിയന്തരമമായനി
നടപനിലമാക്കണകമനമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  പറയമാനുളതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്കമനനികന
അവസമാന  കേമാലഘട്ടതനില്  പ്രഖധ്യമാപനിച  ബജേറനില്  അതനിനച്ച്  50  കകേമാടനി  രൂപ
അനുവദനിചനിരുന. അതുകപമാകലതകന ഈ പമാകക്കജേച്ച് നടപനിലമാക്കണകമനച്ച് നമള്
പ്രഖധ്യമാപനിചതനിനുകശഷയം കേളക്ടകററനില് വളകരയധനികേയം പരമാതനികേള്  ലഭധ്യമമായനിട്ടുണച്ച്. 
ആ  പരമാതനികേള്കൂടനി  പരനികശമാധനിചച്ച്   പുനരധനിവമാസ  പമാകക്കജേച്ച്  വളകര
കപകട്ടനതകന  നടപനിലമാക്കമാനുള  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണയം.  കേമാലവര്ഷയം
വരമാന്കപമാവകേയമാണച്ച്. വസ്പീടുയം  കതമാഴനിലയം നഷകപട്ടവകര പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനച്ച്
അടനിയന്തര  ശദ്ധ  ഗവണ്കമനനികന  ഭമാഗത്തുനനിനമുണമാകേണകമനമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്
പറയമാനുളതച്ച്.

മതധ്യബന്ധനവയം  ഹമാര്ബര്  എഞനിനസ്പീയറനിയംഗുയം  കേശുവണനി  വധ്യവസമായവയം
വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി  കജേ  .    കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ):  സര്,  ബഹുമമാനകപട്ട  അയംഗയം
പറഞ്ഞതുകപമാകല  വനിഴനിഞ്ഞയം  അന്തമാരമാഷ്ട്ര  ആഴക്കടല്  വനിവനികധമാകദ്ദേശധ്യ തുറമുഖ
പദ്ധതനി നടപനിലമാക്കുനതുമമായനി ബന്ധകപട്ടച്ച് തനിരുവനന്തപുരയം ജേനിലയനികല തസ്പീരകദശ
കമഖലയകട സമഗ വനികേസനതനിനമായനി 475 കകേമാടനി രൂപ അടങല് തുകേയള ഒരു
പ്രകതധ്യകേ പമാകക്കജേച്ച് അയംഗസ്പീകേരനിക്കകപട്ടനിരുന.  വനിഴനിഞ്ഞയം അന്തമാരമാഷ്ട്ര ആഴക്കടല്
വനിവനികധമാകദ്ദേശധ്യ തുറമുഖ  പദ്ധതനി  നടപനിലമാക്കുനതുമമായനി  ബന്ധകപട്ടച്ച്
പുനരധനിവമാസയം,  തനിരുവനന്തപുരയം  ജേനിലയനികല  മറച്ച്  പ്രകദശങ്ങളനികല
മതധ്യകതമാഴനിലമാളനികേളകട  തസ്പീരകദശത്തുനനിനള  പുനരധനിവമാസയം,  ആഴക്കടല്
മതധ്യബന്ധന  സയംവനിധമാനങ്ങള്  ശക്തനികപടുതല്,  അനുബന്ധ  പരനിശസ്പീലനങ്ങള്,
സസ്വയയംസഹമായ സയംഘങ്ങളകട ശമാക്തസ്പീകേരണയം,  കേടല് സുരക്ഷമാ സയംവനിധമാനങ്ങള്,
സ്ത്രസ്പീ  ശമാക്തസ്പീകേരണയം,  വനിദധ്യമാഭധ്യമാസയം  തുടങ്ങനി  നനിരവധനി  പദ്ധതനികേളമാണച്ച്
നടപനിലമാക്കമാനുകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്.  അകതമാകടമാപയം  മതധ്യകതമാഴനിലമാളനികേളകട  ഭവന
നനിര്മമാണവമമായനി  ബന്ധകപട്ടച്ച്  350  കകേമാടനി  രൂപയകട  പ്രകതധ്യകേ  പമാകക്കജുയം
വനിഭമാവനയം കചെയനിരുന.  പനത്തുറ മുതല് വലനിയകവളനിവകരയള തസ്പീരപ്രകദശകത
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മൂവമായനിരകതമാളയം  മതധ്യകതമാഴനിലമാളനി  കുടുയംബങ്ങകള  പുനരധനിവസനിപനിക്കമാനമാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്. ഇതനിനമായനി അമ്പതച്ച് ഏക്കര് സലയം ഏകറടുക്കുനതനിനച്ച് 150 കകേമാടനി
രൂപയയം  ഫമാറച്ച്  നനിര്മമാണതനിനച്ച്  150  കകേമാടനി  രൂപയയം  മറച്ച്  അടനിസമാന
സദൗകേരധ്യങ്ങള്ക്കമായനി  30  കകേമാടനി  രൂപയമുള്കപകട  330  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്
പദ്ധതനിയനില്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുളതച്ച്.  വനിഴനിഞ്ഞയം  അന്തമാരമാഷ്ട്ര  തുറമുഖ  പദ്ധതനി
നടപനിലമാക്കുനതുമമായനി ബന്ധകപട്ട പുനരധനിവമാസതനിനച്ച് ഭൂമനി ഏകറടുക്കുനതനിനമായനി
നടപച്ച്  സമാമ്പതനികേ  വര്ഷയം  രണച്ച്  കകേമാടനി  നമാല്പതനിനമാലച്ച്  ലക്ഷയം  രൂപ
അഡസ്പീഷണല്  ആതബറകസഷന്  വഴനി  അനുവദനിക്കുകേയണമായനി.  പ്രസ്തുത  തുകേ
വനിഴനിഞ്ഞയം  ഇനര്നമാഷണല്  സസ്പീകപമാര്ട്ടച്ച്  ലനിമനിറഡനിനച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  അവര്  അതച്ച്
ചെനിപനികതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച് നഷപരനിഹമാരയം  നല്കുനതനിനമാണച്ച്  വനിനനികയമാ
ഗനിചനിട്ടുളതച്ച്.  വനിഴനിഞ്ഞയം അന്തമാരമാഷ്ട്ര ആഴക്കടല് വനിവനികധമാകദ്ദേശധ്യ തുറമുഖ പദ്ധതനി
നടപനിലമാക്കുനതുമമായനി  ബന്ധകപട്ടച്ച്  നഷപരനിഹമാര  പുനരധനിവമാസ  പമാകക്കജേനില്
ഗുണകഭമാക്തമാക്കകള  യഥമാസമയയം  കേകണതനി  യദ്ധകേമാലമാടനിസമാനതനില്
നടപനിലമാക്കമാന് ഒരു മനിഷന് മമാതൃകേ അവലയംബനികക്കണതുണച്ച്. ഇതനിനമായനി കപ്രമാജേക്ടച്ച്
ഇയംപനികമകനഷന് യണനിറച്ച് രൂപസ്പീകേരനിചച്ച് പുനരധനിവമാസ പമാകക്കജേച്ച് നടപനിലമാക്കമാനുള
സതസ്വര  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനതമാണച്ച്.  പുനരധനിവമാസതനിനമാവശധ്യമമായ  തുകേ
കേകണത്തുനതനിനുയം  ടനി  പ്രകദശതച്ച്  നടപനിലമാകക്കണ  വനിവനിധ  ജേസ്പീവകനമാപമാധനി
പദ്ധതനികേകളക്കുറനിചച്ച്  ആവശധ്യമമായ  സര്കവ്വ  നടത്തുനതനിനുയം  നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുവരുന.  ഈ പമാകക്കജേനിനച്ച്  ഇത്ര കകേമാടനി  രൂപ എന പറഞ്ഞതലമാകത
ബജേറനില് ആ പണയം കപ്രമാബവഡച്ച് കചെയനിരുനനില. ഇകപമാഴുയം അതച്ച് പറഞ്ഞനികട്ടയള.
കപ്രമാജേക്ടച്ച് തയമാറമാക്കനികക്കമാടുക്കുന മുറയച്ച് ആ കപ്രമാവനിഷനനികലയച്ച് നമുക്കച്ച് കപമാകേമായം.
പനിനസ്പീടച്ച്  അകദ്ദേഹയം  പൂന്തുറ  -  വലനിയകവളനി  ഹമാര്ബറനികനക്കുറനിചച്ച്  പറഞ.
കകേരളതനില് നനിലവനില്  20  ഹമാര്ബറുകേളമാണുളതച്ച്.  ഈ  20  ഹമാര്ബറുകേളനില്  10
എണതനില് തമാകഴ മമാത്രമമാണച്ച് ഇനച്ച് ഫലപ്രദമമായനി വനിനനികയമാഗനിക്കുനതച്ച്. ബമാക്കനി
ഹമാര്ബറുകേളനികലലമായം   കകേമാടനിക്കണക്കനിനച്ച്  രൂപ  ഇന്കവസ്റ്റേച്ച്  കചെയ്യുകേയയം   അതച്ച്
കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച് ഗുണപ്രദമലമാതമാ യനിരനിക്കുകേയമമാണച്ച്.  അതനികന കൂട്ടതനിലമാണച്ച്
പുതനിയ  പുതനിയ  ഹമാര്ബറുകേള്ക്കച്ച്  ഇങ്ങകന   5  കകേമാടനി  രൂപ  വയ്ക്കുകേയയം  പഠനയം
നടത്തുകേയയം കചെയ്യുനതച്ച്.   ജേനങ്ങള് അവനികട സമര്ദ്ദേയം കചെലത്തുകമ്പമാള് പ്രകദശയം
മമാറണകമന  ആവശധ്യയം വസ്പീണ്ടുയം വരുയം. അകപമാള് വസ്പീണ്ടുയം ഒരു പഠനയം, പരനിസനിതനി
കനിയറന്സച്ച് ഇങ്ങകന  കപമാകുകേയമാണച്ച്.  അതുകകേമാണച്ച്  ഈ  ഗവണ്കമനച്ച്
തനിരുവനന്തപുരയം  അടക്കമുള  ജേനിലകേളനില്  അതധ്യമാവശധ്യയം  ഹമാര്ബറുകേള്കവണ
സലങ്ങകളക്കുറനിചച്ച് ഒരു മമാസ്റ്റേര് സര്കവ്വ നടതമാന് ആകലമാചെനിക്കുകേയമാണച്ച്. ഇകപമാള്
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വനിഴനിഞ്ഞയം തുറമുഖതനികന സദൗകേരധ്യയം വര്ദ്ധനിപനിക്കമാന് ആകലമാചെനിക്കുനണച്ച്. അഞയം
ആറുയം കേനികലമാമസ്പീററനിനനിടയനില് ഒരു ഹമാര്ബര് വനച്ച് കകേമാടനികേള് ഇന്കവസ്റ്റേച്ച് കചെയ്യുകേ,
അതച്ച് ഫലപ്രദമമായനി കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച് ഉപകയമാഗനിക്കമാന് കേഴനിയമാതനിരനിക്കുകേ എന
സനിതനിക്കപ്പുറയം  ഇന്കവസ്റ്റേച്ച്  കചെയ്യുനതച്ച്  പൂര്ണമമായയം  കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച്
ഗുണകേരമമായനി  ഉപകയമാഗനിക്കമാന്  സമാധനിക്കുന  സലതനിനമാണച്ച്  ഗവണ്കമനച്ച്
പ്രകയമാറനിറനി  കകേമാടുക്കുനതച്ച്.  തസ്പീര്ചയമായയം  ഇതനികന  അടനിസമാനതനില്  അകദ്ദേഹയം
പറഞ്ഞ കേമാരധ്യങ്ങളടക്കയം  പരനികശമാധനിക്കുനതമാണച്ച്. 

(14) സസ്വകേമാരധ്യ കേശുവണനി ഫമാക്ടറനികേള്

ശസ്പീ  .   ആര്  .   രമാമചെന്ദ്രന് : സര്, കേശുവണനി സയംസരണ കേയറ്റുമതനി കമഖലകേളനില്
കകേരളതനികന  പങമാളനിതയം  വളകര  ശകദ്ധയമമാണച്ച്.  ഏകേകദശയം  800  കേശുവണനി
സയംസരണ  ഫമാക്ടറനികേളമാണച്ച്  കകേരളതനില്  പ്രവര്തനിക്കുനതച്ച്.  ഇവ
പ്രവര്തനിക്കുനതനിനച്ച്  പ്രതനിദനിനയം  നൂറച്ച്  കമടനികേച്ച്  ടണ്  കതമാട്ടണനി
ആവശധ്യമമാകണനമാണച്ച്  കേണക്കമാക്കകപടുനതച്ച്.  ഈ ഫമാക്ടറനികേളനില് രണര ലക്ഷയം
കതമാഴനിലമാളനികേളമാണുളതച്ച്.  ഇതനില് ബഹുഭൂരനിപക്ഷവയം സ്ത്രസ്പീകേളമാണച്ച്.  കകേരളതനികല
കേശുവണനി  കതമാഴനിലമാളനികേള്  പതച്ച്  ശതമമാനയം  മമാത്രമമാണച്ച്  കപമാതുകമഖലയനിലള
കേശുവണനി  കകേമാര്പകറഷകനയയം  കേമാകപക്സനികനയയം  ഫമാക്ടറനികേളനില്
കതമാഴനികലടുക്കുനതച്ച്.  ഈ കമഖലയനികല  90  ശതമമാനയം കതമാഴനിലമാളനികേളയം സസ്വകേമാരധ്യ
ഫമാക്ടറനികേളനില് പണനികയടുക്കുനവരമാണച്ച്.  സയംസമാനകത നമാന്നൂറനിലധനികേയം വരുന
സസ്വകേമാരധ്യ  ഫമാക്ടറനികേള്  അടഞകേനിടക്കുകേയമാണച്ച്.  നനിരന്തര  സമരകതത്തുടര്നച്ച്
സമവമായതനിലൂകട തുറക്കുകമനച്ച് ധമാരണയനികലതനിയ ഫമാക്ടറനികേളയം അടഞതകന
കേനിടക്കുന.  സമൂഹതനികല  അടനിസമാന  വനിഭമാഗതനില്കപട്ട  കതമാഴനിലമാളനികേള്
പണനികയടുക്കുന  ഈ  രയംഗകത  കതമാഴനിലനിലമായ്മ  ഗമാമസ്പീണ  കമഖലയനില്
അതനിരൂക്ഷമമായ  ദമാരനിദധ്യതനിനുയം  പട്ടനിണനിക്കുയം  ഇടയമാക്കനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
ഫമാക്ടറനികേളനില്  പണനിയനിലമാതതുകേമാരണയം  കതമാഴനിലമാളനികേളകട  ഇ.എസച്ച്.ഐ.
ആനുകൂലധ്യങ്ങള്  നനികഷധനിക്കകപട്ടനിരനിക്കുന.  വനിവനിധ  കേമാരണങ്ങളമാല്
അടഞകേനിടക്കുന  സസ്വകേമാരധ്യ  കേശുവണനി  ഫമാക്ടറനികേള്  എത്രയയം  കവഗയം
തുറക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനികക്കണതമാണച്ച്.  ഒരുതരതനിലയം  തുറക്കമാന്
സമാധധ്യതയനിലമാത  ഫമാക്ടറനികേള്  ഗവണ്കമനച്ച്  ഏകറടുതച്ച്  തുറന
പ്രവര്തനിപനിക്കമാനുള  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണയം.  കേശുവണനി  വധ്യവസമായതനികന
പുനരുദ്ധമാരണതനിനുയം  സയംരക്ഷണതനിനുമുതകുന  ഒരു  പമാകക്കജേച്ച്
പ്രഖധ്യമാപനിക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണയം. കേശുവണനി വധ്യവസമായ രയംഗതച്ച് കതമാട്ടണനി
സയംഭരണതനിനുയം  ഫമാക്ടറനി  നവസ്പീകേരണതനിനുയം  കേശുമമാവച്ച്  കൃഷനി
വധ്യമാപനിപനിക്കുനതനിനുമമായനി  എഴുപതനികയട്ടര  കകേമാടനി  രൂപ  ബജേറനില്
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വകേകകേമാളനിചനിരനിക്കുനതച്ച്  ആശസ്വമാസകേരമമാണച്ച്.  140  കകേമാടനി  രൂപ  ആവശധ്യമുള
സമാനതമാണച്ച്  ഈ പ്രഖധ്യമാപനമുണമായനിട്ടുളതച്ച്.  കപമാതുകമഖലമാ  ഫമാക്ടറനികേളനികല  2011
മുതല്  2016  വകരയള ഗമാറ്റുവനിറനി  കുടനിശനികേ  56  കകേമാടനി രൂപയമാണച്ച്.  സയംസമാനകത
ചെനില  സസ്വകേമാരധ്യ  ഫമാക്ടറനികേള്  നമാമമമാത്രമമായനി  പ്രവര്തനിക്കുനകവങനിലയം  ഇവനിടങ്ങളനില്
കേടുത  നസ്പീതനി  നനികഷധവയം  കതമാഴനിലമാളനി  ചൂഷണവമമാണച്ച്  നടക്കുനതച്ച്.  സസ്വകേമാരധ്യ
ഫമാക്ടറനികേള്  നമാളനിതുവകരയമായനി  മനിനനിമയം  കവജേസച്ച്  നടപനിലമാക്കനിയനിട്ടനില.  തൂക്കതനില്
കൃത്രനിമയം  കേമാണനിചച്ച്  കതമാഴനിലമാളനികേളകട  കൂലനി  കവട്ടനിക്കുന  സമദമായവയം  ഇവര്
പനിന്തുടരുന.  കതമാഴനിലമാളനി ചൂഷണയം അവസമാനനിപനിക്കുനതനിനുയം എലമാ ഫമാക്ടറനികേളനിലയം
മനിനനിമയം  കൂലനി  നടപനിലമാക്കുനതനിനുയംകവണനി  സര്ക്കമാര്  അടനിയന്തരമമായനി
ഇടകപടണകമനമാണച്ച് ഞമാന്  ഈ സബ്മനിഷനനിലൂകട ആവശധ്യകപടുനതച്ച്.  

മതധ്യബന്ധനവയം  ഹമാര്ബര്  എഞനിനസ്പീയറനിയംഗുയം  കേശുവണനി  വധ്യവസമായവയം
വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി  കജേ  .    കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ)  :  സര്,  സയംസമാനതച്ച്  800-ലധനികേയം
സസ്വകേമാരധ്യ  കേശുവണനി  ഫമാക്ടറനികേളമാണുളതച്ച്.  ഈ  ഗവണ്കമനച്ച്  അധനികേമാരതനില്
വരുകമ്പമാള്  മനിക്കവമാറുയം  എലമാ  ഫമാക്ടറനികേളയം  അടഞകേനിടക്കുകേയമായനിരുന.  ഇടതുപക്ഷ
ജേനമാധനിപതധ്യമുനണനി സര്ക്കമാര് അധനികേമാരതനില് വനതനിനുകശഷയം നടതനിയ നനിരന്തര
ഇടകപടലനികനത്തുടര്നച്ച് 428-ലധനികേയം ഫമാക്ടറനികേള് ഇതനിനകേയം തുറനച്ച് പ്രവര്തനിപനിക്കമാന്
സമാധനിചനിട്ടുണച്ച്.  തുറനച്ച് പ്രവര്തനിക്കുന ഫമാക്ടറനികേളനില് മനിനനിമയം കവജേസച്ച് നല്കുനനികലന
പരമാതനി  ലഭനിചനിട്ടനില.  പരമാതനികേള്  ലഭനിക്കുന  മുറയച്ച്  പരനികശമാധനിചച്ച്  നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനതമാണച്ച്.  സര്ക്കമാര്  ഉടമസതയനിലള  കേമാഷക്യൂ  കകേമാര്പകറഷന്
ഫമാക്ടറനികേളനികല കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച് മുന് എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കമാര്  2010  വകരയമാണച്ച്
ഗമാറ്റുവനിറനി  നല്കേനിയനിരുനതച്ച്.  പനിനസ്പീടച്ച്  വന  യ.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കമാര്  ഒരു  വര്ഷകത
ഗമാറ്റുവനിറനികപമാലയം  നല്കേനിയനിട്ടനില.  ഇകപമാള്  2016  വകരയളതച്ച്  due  ആണച്ച്.  ഏപ്രനില്
മമാസകതമാടുകൂടനി കുറചച്ച് ഗമാറ്റുവനിറനി കകേമാടുക്കമാന് ഈ ഗവണ്കമനച്ച് ആകലമാചെനിക്കുനതമാണച്ച്.
കഡപക്യൂട്ടനി  കലബര്  കേമസ്പീഷണര്  മുമ്പമാകകേ  841  ഗമാറ്റുവനിറനി  കകേസ്സുകേള്  ഫയല്
കചെയനിരുനതനില് 607 എണവയം തസ്പീര്പച്ച് കേല്പനിചനിട്ടുണച്ച്. കേശുവണനി ഫമാക്ടറനികേള് അടഞ
കേനിടക്കുനതുമമായനി ബന്ധകപട്ടച്ച് ലഭനിച പരമാതനികേളനില് കകേമാലയം ജേനിലമാ കലബര് ഓഫസ്പീസനില്
നടതനിയ അനുരഞ്ജന ചെര്ചകേളനില് കുകറയധനികേയം ഫമാക്ടറനികേള് തുറനനിട്ടുണച്ച്. മമാകനജേച്ച് കമനച്ച്
ഹമാജേരമാകേമാത അകഞമാളയം ഫമാക്ടറനികേള് അജേക്യൂഡനികക്കഷനച്ച് റഫര് കചെയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
അനുര ഞ്ജന  ചെര്ചകേളനില്  ഒത്തുതസ്പീര്പമാകേമാത  പരമാതനികേള്  പ്രശപരനിഹമാരതനിനമായനി
കകേമാലയം  റസ്പീജേണല് കലബര്  കേമസ്പീഷണര്ക്കച്ച്  ബകേമമാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  അടഞകേനിടക്കുന
ഫമാക്ടറനികേള് തുറനച്ച് പ്രവര്തനിപനിക്കു നതനിനുള നടപടനികേള് വനിവനിധ തലങ്ങളനില്
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നടനവരനികേയമാണച്ച്.  ഇവ  തുറനച്ച്  പ്രവര്തനിപനിക്കുനതനിനച്ച്  ഏകറ  പരനിമനിതനികേളണച്ച്.
അടഞകേനിടക്കുന  എലമാ  ഫമാക്ടറനികേളയം  ഏകറടുക്കുകേകയനതച്ച്  സര്ക്കമാരനികന  നയമല.
എനമാല് തുറനച്ച് പ്രവര്തനിപനിക്കമാന് കശഷനിയണമായനിട്ടുയം മനനഃപൂര്വ്വയം ഫമാക്ടറനികേള് തുറനച്ച്
പ്രവര്തനിപനിക്കമാത ഫമാക്ടറനി ഉടമകേള്കക്കതനികര സര്ക്കമാര് നനിയമ നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുയം.
അതനികന  ഭമാഗമമായനി  കേമാഷക്യൂ  കസഷധ്യല്  ഓഫസ്പീസര്  നനിയമ  നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയമാണച്ച്. Kerala Cashew Factories Acquisition Act, 1974  പ്രകേമാരയം
3 ഫമാക്ടറനികേള്ക്കച്ച് ഇതനിനകേയം തകന കനമാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കതമാട്ടണനി ദദൗര്ലഭധ്യവയം
ധനകേമാരധ്യ  സമാപനങ്ങള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന ജേപ്തനി  നടപടനികേളമമാണച്ച്  കചെറുകേനിട  കേശുവണനി
ഫമാക്ടറനികേള്  അടഞകേനിടക്കുനതനിനച്ച്  പ്രധമാനകേമാരണയം.  വധ്യവസമായനികേളകട  ബമാങച്ച്
അക്കദൗണ്ടുകേള് കനമാണ് കപര്കഫമാമനിയംഗച്ച് അസറമായനി പ്രഖധ്യമാപനിചതുമൂലമുള പ്രശങ്ങളമാണച്ച്
ഇകപമാള്  അവര്  കനരനിട്ടുവരുനതച്ച്.   ഏറവയം  അവസമാനയം  ഫമാക്ടറനികേള്
തുറപനിക്കുനതനിനമായനി  5-12-2016-ല്  ബഹുമമാനകപട്ട  മുഖധ്യമനനിയകട  കനതൃതസ്വതനില്
ബന്ധകപട്ടവകര  പകങടുപനിചച്ച്  കയമാഗയം  കചെരുകേയയം  കചെറുകേനിട  സസ്വകേമാരധ്യ  കേശുവണനി
വധ്യവസമായ കമഖലയനികല പ്രശങ്ങള് പരനിഹരനിക്കുനതനിനമായനി സര്ക്കമാര് പ്രതനിനനിധനികേള്,
വധ്യവസമായ പ്രതനിനനിധനികേള്,  ബമാങച്ച് പ്രതനിനനിധനികേള് എനനിവരടങ്ങനിയ ഒരു എസച്ച്.പനി.വനി.
രൂപസ്പീകേരനിക്കമാന്  തസ്പീരുമമാനനിക്കുകേയയം  അങ്ങകന  രൂപസ്പീകേരനിക്കകപടുന  എസച്ച്.പനി.വനി.,
പ്രശങ്ങള്  പഠനിചച്ച്  സര്ക്കമാരനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  സമര്പനിക്കമാനുയം  തസ്പീരുമമാനനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇക്കമാരധ്യതനില് തുടര്നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിച്ചു വരനികേയമാണച്ച്.  കചെറുകേനിട സസ്വകേമാരധ്യ കേശുവണനി
വധ്യവസമായനികേള്  ധനകേമാരധ്യ  സമാപനങ്ങള്ക്കച്ച്  നല്കേമാനുള  കേടകത  സയംബന്ധനിച
കൃതധ്യമമായ വനിവരങ്ങള് സര്ക്കമാരനിനച്ച് ലഭധ്യമമാക്കമാന് ആവശധ്യകപട്ടനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ആയതച്ച്
ഇകപമാള്  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനികന  അടനിസമാനതനില്  ഓകരമാ  വധ്യവസമായനികേളകടയയം
ബമാദ്ധധ്യത  സയംബന്ധനിചച്ച്  ബന്ധകപട്ട  ബമാങ്കുമമായനി  ചെര്ച  കചെയ്യുനതനിനുയം  അവരുകട
കുടനിശനികേ  തസ്പീര്പമാക്കമാനുള  വധ്യവസകേകളക്കുറനിചച്ച്  ആകലമാചെനിക്കുനതനിനുയം  സര്ക്കമാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്.   കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച്  കതമാഴനില്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനമായനി  സസ്വകേമാരധ്യ
ഫമാക്ടറനികേള്  തുറന  പ്രവര്തനിപനിക്കുനതനിനുള  പരനിശമങ്ങള്   തുടരുയം.  കേശുവണനി
വധ്യവസമായയം സയംരക്ഷനിക്കുനതനിനച്ച് സര്ക്കമാര് ഇദൗ വര്ഷകത ബജേറനില് 20  കകേമാടനി രൂപ
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.    പ്രമാകയമാഗനികേമമായനി  ഇകതങ്ങകന  നടപനിലമാക്കണകമനമാ-
കലമാചെനിക്കുനതനിനുകവണനി  വധ്യവസമായനികേളകടയയം  കടഡച്ച്  യണനിയനുകേളകടയയം
പ്രതനിനനിധനികേള് ഉള്കക്കമാള്ളുന കഎ.ആര്.സനി.  ഉടന് വനിളനിച്ചുകചെര്ക്കുയം.   കഎ.ആര്.സനി.-
യനില് വനിശദമമായനി ഇതനികനക്കുറനിചച്ച് ചെര്ച നടതനി എങ്ങകന സസ്വകേമാരധ്യ വധ്യവസമായനികേകള
സഹമായനിക്കമാകമനതനികനക്കുറനിചച്ച്  തസ്പീരുമമാനകമടുക്കുയം.  
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(15) കകേട്ടനിട നനിര്മമാണയം

ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷയംസുദ്ദേസ്പീന്: സര്,  എകന മണ്ഡലതനികല അട്ടപമാടനി ആര്ട്സച്ച് &
സയന്സച്ച്  കകേമാകളജേനില്  ഇകപമാള്  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന  പുതനിയ  കകേട്ടനിടതനികന
നനിര്മമാണയം  അടനിയന്തരമമായനി  പുനരമാരയംഭനികക്കണതനികന  ആവശധ്യകേത
സയംബന്ധനിചമാണച്ച് ഞമാന് ഇദൗ സബ്മനിഷന് അവതരനിപനിക്കുനതച്ച്.   ഇദൗ കകേമാകളജേച്ച്
2012-ലമാണച്ച്  നനിലവനില്  വനതച്ച്.  7  കകേമാഴ്സുകേള്  അനുവദനികചങനിലയം
സലമനിലമാതതുകകേമാണച്ച്  4   കകേമാഴ്സുകേളമാണച്ച്  ഇകപമാള്  നടനകകേമാണനിരനിക്കുനതച്ച്.
തമാല്ക്കമാലനികേ കകേട്ടനിടതനിലമാണച്ച് ഇതച്ച് പ്രവര്തനിക്കുനതച്ച്.  ഇതനില് പ്രകതധ്യകേമമായനി
ശദ്ധനികക്കണ  ഒരു  കേമാരധ്യയം,  കകേരളതനില്  തകന  50  ശതമമാനയം  ആദനിവമാസനി
കുട്ടനികേള്ക്കച്ച് സയംവരണമുള ഏകേ കേലമാലയമമാണച്ച് അട്ടപമാടനി ആര്ട്സച്ച് &  സയന്സച്ച്
കകേമാകളജേച്ച്.   കകേമാകളജേനിനച്ച്  സസ്വന്തയം  കകേട്ടനിടതനിനമായനി  ഞങ്ങള്  സലയം
കേകണത്തുകേയയം അവനികട  കകേമാളസ്പീജേനികയറച്ച്  എഡക്യൂകക്കഷന്  1.72  കകേമാടനി  രൂപയകട
നനിര്മമാണപ്രവൃതനികേള്ക്കുകവണനി  തസ്പീരുമമാനനിക്കുകേയയം  കചെയ്തു.  2014-15-ല്
എയം.എല്.എ. ആസനി വനികേസന ഫണനില് നനിനച്ച് ഞമാന് ഒരു കകേമാടനി രൂപ കകേമാടുത്തു.
ഹമാബനിറമാറമാണച്ച് ഇതനികന നനിര്മമാണ പ്രവര്തനങ്ങള് ഏകറടുതതച്ച്.  75 ശതമമാനയം
നനിര്മമാണ പ്രവൃതനികേള് പൂര്തനിയമായനിട്ടുണച്ച്.  പകക്ഷ ഹമാബനിറമാറച്ച്,  കകേമാളസ്പീജേനികയറച്ച്
എഡക്യൂകക്കഷനച്ച്  ഇകപമാള്  സമര്പനിചനിട്ടുള  ഒരു  ഇടക്കമാല  ബനിലനിനച്ച്  കപകമനച്ച്
നല്കേമാതതുകകേമാണച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  മൂനമമാസമമായനി  പ്രവൃതനി മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുകേയമാണച്ച്.
സലപരനിമനിതനിമൂലവയം,  നനിലവനിലള തമാല്ക്കമാലനികേ കകേട്ടനിടതനില് കറഡനികയഷകന
അടക്കയം  ഒരുപമാടച്ച്  പ്രശങ്ങളണച്ച്.    ബഹുമമാനകപട്ട  മനനിയള്കപകടയളവര്ക്കച്ച്
ഇതുസയംബന്ധനിചച്ച് പല തവണ കേതച്ച് നല്കേനി.  ഹമാബനിറമാറനികന പല തവണ വനിളനിച്ചു.
കകേമാളസ്പീജേനികയറച്ച്  എഡക്യൂകക്കഷന്  ഡയറക്ടകറമാടച്ച്  പറഞ.  പകക്ഷ
പരനിഹമാരമുണമാകുനനില.   വനിദധ്യമാര്തനികേളയം  നമാട്ടുകേമാരുയം  സമരപമാതയനിലമാണച്ച്.
അടനിയന്തരമമായനി  നനിര്മമാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  പുനരമാരയംഭനിക്കമാനുയം  അടുത
അദ്ധധ്യയനവര്ഷയം  കമാസച്ച്  മമാറമാനുയം  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണയം.  ഇകപമാള്
പ്രവൃതനികയമാനയം  നടക്കുനനില.   ഇദൗ  അദ്ധധ്യയനവര്ഷയം  അവസമാനനിക്കമാന്  ഇനനി
ദനിവസങ്ങള് മമാത്രകമയള.  ഇനനിയള മമാര്ചച്ച്,  ഏപ്രനില്, കമയച്ച് മമാസങ്ങള് കകേമാണച്ച്
കജേമാലനി  പൂര്തസ്പീകേരനിചച്ച്  പുതനിയ  അദ്ധധ്യയന  വര്ഷതനില്,  കുട്ടനികേള്ക്കച്ച്  അവനികട
പഠനിക്കമാന്  സമാധനിക്കണയം.  പുതനിയ  കകേട്ടനിടതനികലയച്ച്  മമാറനിയമാല്  ബമാക്കനിയള  3
കകേമാഴ്സുകേള്  കൂടനിയമാരയംഭനിക്കമാനുയം   ഇതനികന  നകലമാരു  കേധ്യമാമ്പസച്ച്  ആയനി   മമാറമാനുയം
സമാധനിക്കുയം.   ഇകപമാഴുള ഇദൗ  തടസയം  നസ്പീങ്ങനിക്കനിട്ടലമാണച്ച്  ഇതനികന  പ്രധമാനകപട്ട
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പ്രശയം.  മനനി ബന്ധകപട്ടവരുകട ഒരു കയമാഗയം വനിളനിക്കണകമനച്ച് ഞമാന് കനരകത
ആവശധ്യകപട്ടനിരുന.   ഹമാബനിറമാറനികനയയം  കകേമാളസ്പീജേനികയറച്ച്  എഡക്യൂകക്കഷകനയയം
പ്രതനിനനിധനികേള്,  കകേമാകളജേച്ച്  പ്രനിന്സനിപമാള്,  തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സമാപനതനികന
ഭമാരവമാഹനികേള് എനനിവകര പകങടുപനിച്ചുകകേമാണച്ച് ഒരു കയമാഗയം വനിളനിച്ചുകചെര്കക്കണതച്ച്
ആവശധ്യമമാണച്ച്.   ജേനപ്രതനിനനിധനികയനള  നനിലയനില്  ഞമാനുയം  പകങടുക്കമായം.
അതനിലപരനി ഹമാബനിറമാറച്ച് കകേമാടുതനിട്ടുള ഇദൗ ബനില് കകേമാളസ്പീജേനികയറച്ച് എഡക്യൂകക്കഷന്
അടനിയന്തരമമായനി  കകേമാടുത്തുതസ്പീര്തച്ച്  ഇദൗ  പ്രവൃതനി  പുനരമാരയംഭനിക്കമാനുള
നടപടനിയണമാകേണയം.  കകേരളതനികല  ആദനിവമാസനികേള്ക്കച്ച്  സയംവരണമുള  ഏകേ
കകേമാകളജേനികന ഇദൗ അവസയനില് സര്ക്കമാര് അടനിയന്തരമമായനി ഇടകപടണയം. 

വനിദധ്യമാഭധ്യമാസ  വകുപ്പുമനനി  (കപ്രമാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനമാഥച്ച്):  സര്,  അട്ടപമാടനി
ഗവണ്കമനച്ച് ആര്ട്സച്ച് &  സയന്സച്ച് കകേമാകളജേനിനച്ച് കകേട്ടനിടയം നനിര്മനിക്കുനതനിനച്ച്  135
ലക്ഷയം രൂപയകട ഭരണമാനുമതനി നല്കേനിയനിരുന. പ്രസ്തുത തുകേയനില് ഒരു കകേമാടനി രൂപ
സലയം  എയം.എല്.എ.-യകട  ആസനി  വനികേസനഫണനില്  നനിനയം  തുകേ
ലഭധ്യമമാകുകമ്പമാള്  തനിരനിചടയണകമന  വധ്യവസയനില്  2202-03-102-71  -  കസ്റ്റേറച്ച്
അവമാര്ഡച്ച്  ഫണച്ച്  കഫമാര്  യണനികവഴനിറനി  എന  ശസ്പീര്ഷകേതനില്  നനിനയം
അനുവദനിക്കുകേയയം  കചെയനിരുന.   കകേമാകളജേനിനച്ച്  അധനികേമുറനികേള്  ആവശധ്യമുകണന
കകേമാകളജേച്ച് അധനികൃതരുകട അഭധ്യര്തന പ്രകേമാരയം ഹമാബനിറമാറച്ച് കടകകമാളജേനി ഗ്രൂപച്ച്  172
ലക്ഷയം  രൂപയകട  പുതുക്കനിയ  എസ്റ്റേനികമറച്ച്  ലഭധ്യമമാക്കനിയനിരുന.  ആയതനികന
അടനിസമാനതനില് ഭരണമാനുമതനി  172  ലക്ഷയം രൂപയമാക്കനി വര്ദ്ധനിപനിക്കുകേയയം ഇദൗ
ആവശധ്യതനികലയച്ച് അധനികേ തുകേയമായ 72 ലക്ഷയം രൂപ ധനപുനര്വനിനനികയമാഗയം വഴനി
കേകണതമാനുയം  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.  ആയതനികന  അടനിസമാനതനില്  കകേട്ടനിട
നനിര്മമാണതനിനമാവശധ്യമമായനി  വരുന  തുകേ  ധനപുനര്വനിനനികയമാഗയം  വഴനി
അനുവദനിക്കുന  കപ്രമാകപമാസല്  ഇകപമാള്  ധനകേമാരധ്യ  വകുപനികന
പരനിഗണനയനിലമാണച്ച്.  കൂടമാകത കകേട്ടനിട  നനിര്മമാണതനിനച്ച്  എയം.എല്.എ.  ഫണനില്
നനിനയം  അനുവദനിച  ഒരു  കകേമാടനി  രൂപ  ലഭധ്യമമാക്കമാനുള  ശനിപമാര്ശയയം  ധനകേമാരധ്യ
വകുപനിനച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.   നനിലവനില് കകേമാകളജേച്ച്  അഹമാഡ്സനികന ഇന്കസക്ഷന്
ബയംഗമാവനിലമാണച്ച് പ്രവര്തനിക്കുനതച്ച്. ഇകപമാള് ബനി.എ. ഹനിസ്റ്റേറനി, ബനി.എ. ഇയംഗസ്പീഷച്ച്,
ബനി.എ.  മലയമാളയം,  ബനി.കകേമായം  എനസ്പീ  കകേമാഴ്സുകേള്  നടത്തുനതനിനുള  12  കമാസച്ച്
മുറനികേള്, കസക്കനച്ച് ലമായംകഗസ്വജേച്ച് കമാസച്ച് റൂയം,  കകലബറനി,  ഓഫസ്പീസച്ച്,  പ്രനിന്സനിപമാളനികന
മുറനി,  കേമ്പക്യൂട്ടര്  ലമാബച്ച്  എനസ്പീ  അടനിസമാന  സദൗകേരധ്യങ്ങള്  തമാല്ക്കമാലനികേ
കകേട്ടനിടതനികല  വളകര  പരനിമനിതമമായ  സലതമാണച്ച്  പ്രവര്തനിക്കുനകതനച്ച്
സര്ക്കമാരനികന ശദ്ധയനില്കപട്ടനിട്ടുണച്ച്.  കൂടമാകത സയന്സച്ച് വനിഷയതനില് അനുവദനിച
രണച്ച്  കകേമാഴ്സുകേള്  സലപരനിമനിതനി  കേമാരണയം  ഇതുവകര  ആരയംഭനിക്കമാന്  കേഴനിയമാത
സമാഹചെരധ്യമുണച്ച്.  കകേമാകളജേനിനച്ച് ലഭധ്യമമാകകേണ അധനികേ ഫണച്ച് അനുവദനിക്കുനതനിനച്ച്
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അടനിയന്തര  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനതമാണച്ച്.   കകേമാകളജേനികന  പ്രവര്തനയം
പുനരമാരയംഭനിക്കുനതനിനുയം  സുഗമമമാക്കുനതനിനുയം  പ്രകതധ്യകേയം  ശദ്ധനിക്കുയം.
ബഹുമമാനകപട്ട  എയം.എല്.എ.-യകട  ആവശധ്യമനുസരനിചച്ച്   കയമാഗയം  വനിളനിക്കുകേയയം
കചെയമായം. 

(16) ശുചെസ്പീകേരണ കതമാഴനിലമാളനികേകള സനിരകപടുതല്

ശസ്പീ  .    എയം  .    നദൗഷമാദച്ച്:  സര്,  കകേമാലയം  കകേമാര്പകറഷനനില്  ശുചെസ്പീകേരണ
കതമാഴനിലമാളനികേളകട  അഭമാവയംമൂലയം  ജേനങ്ങള്  അനുഭവനിക്കുന  ദുരനിതവയം  നനിലവനില്
സനി.എല്.ആര്.  വധ്യവസയനില്  കതമാഴനികലടുക്കുനവകര  സനിരകപടുതമാതതുമൂലയം
കതമാഴനിലമാളനികേള്  അനുഭവനിക്കുന  ബുദ്ധനിമുട്ടുമമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  സബ്മനിഷനമായനി
ഉനയനിക്കമാനുളതച്ച്.  2000-ലമാണച്ച് കകേമാലയം കകേമാര്പകറഷനമായതച്ച്,  ഇകപമാള് 2017
ആയനി.  അനച്ച്  മുനനിസനിപമാലനിറനിയമായനിരുനകപമാഴുള  198  ശുചെസ്പീകേരണ
കതമാഴനിലമാളനികേള് മമാത്രമമാണച്ച് ഇകപമാഴുമുളതച്ച്.  കകേമാര്പകറഷനമായനി  ഇത്രയയം വര്ഷയം
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുയം  ശുചെസ്പീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്  ഒരമാകള  കപമാലയം  അധനികേമമായനി
അനുവദനിക്കമാന്  ഇതുവകര  തയമാറമായനിട്ടനില.   തനിരുവനന്തപുരയം,  കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്
കകേമാര്പകറഷനുകേളനില്  ആയനിരക്കണക്കനിനച്ച്   ശുചെസ്പീകേരണ  കതമാഴനിലമാളനികേളണച്ച്.
ഇവനികട  കവറുയം  198  ശുചെസ്പീകേരണ  കതമാഴനിലമാളനികേളമാണുളതച്ച്.   ഇവരുകട  എണയം
വര്ദ്ധനിപനിക്കുനതനിനമാവശധ്യമമായ  അടനിയന്തര  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണയം.
അകതമാകടമാപയം  ഇദൗ  198  കതമാഴനിലമാളനികേള്  അവനികടയളകപമാള്  എയംകപമായ്കമനച്ച്
എക്സച്ച്കചെഞച്ച് വഴനി  100  കപകര  2006-ല് നനിയമനിചനിരുന.  198  കപരനില്  42  കപര്
പനിരനിഞകപമായനി അകലങനില് മരണകപട്ടുകപമായനി.   42  ഒഴനിവകേളണച്ച്.    2006-ല്
എയംകപമായ്കമനച്ച്  എക്സച്ച്കചെഞച്ച്  വഴനി  സയംവരണക്രമങ്ങകളലമായം  പമാലനിച്ചുകകേമാണച്ച്
നനിയമനിച  ആ  ലനിസ്റ്റേനിലളവകര  ഇകപമാള്  നനിലവനിലള  42  ഒഴനിവകേളനികലയച്ച്
സനിരകപടുത്തുനതനിനുള അനുമതനിക്കമായനി അകപക്ഷനിചനിട്ടച്ച് നമാളനിതുവകര  അനുമതനി
ലഭനിചനിട്ടനില. ധനകേമാരധ്യ വകുപനികന അനുമതനി കവണകമനച്ച് പറഞ്ഞനിട്ടമാണച്ച് ആ ഫയല്
കപമായനിട്ടുളതച്ച്.  നനിലവനിലളള  ഒഴനിവകേളനില്  ആളകേകള  നനിയമനിക്കുനതനിനച്ച്
എന്തനിനമാണച്ച്  ധനകേമാരധ്യ  വകുപനികന  അനുമതനി.   അകത  സമയയം  കനയമാറനിന്കേര
മുനനിസനിപമാലനിറനിക്കച്ച്  കേണനിജേനച്ച്  വനിഭമാഗയം  ജേസ്പീവനക്കമാരുകട  നനിയമനമാധനികേമാരനി
മുനനിസനിപല്  കേദൗണ്സനിലറമാണച്ച്.   പുതനിയതമായനി  തസനികേ  സൃഷനിക്കുനതനിനച്ച്
മമാത്രമമാണച്ച്  സര്ക്കമാര്  അനുമതനി  ആവശധ്യമുളതച്ച്.   ഇദൗ  സമാഹചെരധ്യതനില്
നനിലവനിലള ഒഴനിവകേളനികലയച്ച്  നനിലവനിലള ലനിസ്റ്റേനില് നനിനയം സസ്പീനനികയമാറനിറനിയകട
അടനിസമാനതനില്  നനിയമനികക്കണതച്ച്  ബന്ധകപട്ട  നഗരസഭമാ  കേദൗണ്സനിലമാണച്ച്  -
ഇദൗ ഒരു ഉതരവച്ച് മതനി. പകക്ഷ നമാളനിതുവകര അതച്ച് ലഭനിചനിട്ടനില.  ഇകപമാള് പലരുയം
റനിട്ടയര്  കചെയ്തു,  2006-ല്  വനവര്  11  വര്ഷമമായനി  കതമാഴനികലടുക്കുന.  അവകര
നനിലവനിലള  ഒഴനിവകേളനില്  നനിയമനിക്കുനതനിനുള  അനുമതനി  അടനിയന്തരമമായനി
നല്കേണകമനച്ച് ആവശധ്യകപടുകേയമാണച്ച്. 
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 (അദ്ധധ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്)

തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണവയം  നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവയം  വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തസ്പീര്തമാടനവയം
വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .    കകേ  .    ടനി  .    ജേലസ്പീല്  ):  സര്, കകേരളതനികല മുനനിസനിപമാലനിറനികേളനിലയം
കകേമാര്പകറഷനുകേളനിലയം  സനിരയം ശുചെസ്പീകേരണ കതമാഴനിലമാളനികേകള നനിയമനിക്കുനതനിനച്ച്
ബന്ധകപട്ട  കകേമാര്പകറഷനുകേള്ക്കുയം  മുനനിസനിപമാലനിറനികേള്ക്കുയം  അധനികേമാരയം
നല്കേനികക്കമാണച്ച്  സര്ക്കമാര്  ഉതരവച്ച്  പുറകപടുവനിചനിട്ടുളതമാണച്ച്.   കകേമാലയം
കകേമാര്പകറഷനനില്   ഒഴനിവച്ച്  വനനിട്ടുള  തസനികേകേളനികലയച്ച്  സനിരനനിയമനയം
ലഭനിക്കുനതനിനമാണച്ച് അകപക്ഷ സമര്പനിചകതനമാണച്ച് ബഹുമമാനകപട്ട അയംഗയം ഇവനികട
പറഞ്ഞതച്ച്.   എനമാല്  എയംകപമായ്കമനച്ച്  ഓഫസ്പീസര്  നല്കേനിയനിട്ടുള  വനിവരയം,
തമാല്ക്കമാലനികേ  കതമാഴനിലമാളനികേകള  നനിയമനിക്കുനതനിനമാണച്ച്  എയംകപമായ്കമനച്ച്
എക്സച്ച്കചെഞനില്  നനിനച്ച്  ലനിസ്റ്റേച്ച്  ആവശധ്യകപട്ടതച്ച്  എനളതമാണച്ച്.   ഏതമായമാലയം
ഇതുമമായനി  ബന്ധകപട്ട  ഫയല്  ധനകേമാരധ്യ  വകുപനിനച്ച്  അയചനിട്ടുണച്ച്.    എത്രയയം
കപകട്ടനച്ച്  തസ്പീര്പ്പുണമാക്കനി പ്രശപരനിഹമാരതനിനച്ച്  ശമനിക്കുകമനള കേമാരധ്യയം  സഭകയ
അറനിയനിക്കുകേയമാണച്ച്.  

(17) കകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.-യകട പ്രവര്തനയം

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേമാര്ജേച്ച്:  സര്,  ഗമാര്ഹനികേ ഉപകഭമാക്തമാക്കളകട കമല് അമനിത
ഭമാരയം  അടനികചല്പനിക്കുന  ഇലകനിസനിറനി  കബമാര്ഡനികന  നയയം  തനിരുതണകമനച്ച്
പുതനിയതമായനി  ചെമാര്കജടുത  ബഹുമമാനകപട്ട  മനനികയമാടച്ച്  അഭധ്യര്തനിക്കമാന്
കവണനിയമാണച്ച് ഞമാന് ഇദൗ സബ്മനിഷന് ഉനയനിക്കുനതച്ച്. കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്കമനനികന
കേമാലതച്ച്  ഗമാര്ഹനികേ  ഉപകഭമാക്തമാക്കള്ക്കച്ച്  അറനിഞകകേമാണച്ച്  മൂനച്ച്  പ്രമാവശധ്യവയം
അറനിയമാകത  അഞച്ച്  പ്രമാവശധ്യവയം  ചെമാര്ജച്ച്  വര്ദ്ധനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആരുയം  അറനിയമാകത
കചെറനിയ വര്ദ്ധനവമാണച്ച് വരുത്തുനതച്ച്. Current charge arrears due from private
sector as on 30-9-2016.  എത്രയമാകണനച്ച് അറനിയമാകമമാ;  കകേട്ടമാല് കഞട്ടനികപമാകുയം,
ഇദൗ ദനിവസയം വകര ഇലകനിസനിറനി കബമാര്ഡനിനച്ച് നമാന്നൂറനി പതനിനമാറച്ച് കകേമാടനി പതനിനഞച്ച്
ലക്ഷതനി  അറുപതനി  എണമായനിരതനി  നമാന്നൂറനി  എഴുപതനി  ഒന്പതച്ച്  രൂപ
കേനിട്ടമാനുണച്ച്.  ഇലകനിസനിറനി  കബമാര്ഡനിനച്ച്  ഒരു  പ്രശവമനില.  സമ്പനനമാര്ക്കച്ച്  ഒരു
പ്രശവമനില, കകഹകടന്ഷനമാണച്ച്. ഇവകരമാകക്ക കേമാശച്ച് അടയമാകത വസ്പീണ്ടുയം കകവദത്യുതനി
ഉപകയമാഗനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കകേമാട്ടയകത ഗവണ്കമനച്ച് കപമാളനികടകനിക്കനില്
പ്രനിന്സനിപമാളനികന കപമാക്കറനില് നനിനച്ച്  ഒനര ലക്ഷയം രൂപ  മുടക്കനി  ബനില്  അടച്ചു.
ഒനര ലക്ഷയം രൂപ ചെമാര്ജച്ച്  അടയണയം,  ഒരു ദനിവസയം കപമാലയം അനുവദനിക്കമാകത
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ഫക്യൂസച്ച്  ഉദൗരമാന്  വനനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്  ഇലകനിസനിറനി  കബമാര്ഡനികല  ഉകദധ്യമാഗസന്.
നലവനമായ പ്രനിന്സനിപമാള് കപമാക്കറനില് നനിനച്ച്  ഒനര ലക്ഷയം രൂപ മുടക്കനി ബനില്
അടച്ചു. എന്തച്ച് ക്രൂരതയമാണനിതച്ച്. ഇവനികട ഞമാന് പറഞ്ഞ  നമാന്നൂറനി പതനിനമാറച്ച് കകേമാടനി
പതനിനഞച്ച്  ലക്ഷതനി  അറുപതനി  എണമായനിരതനി  നമാന്നൂറനി  എഴുപതനി  ഒന്പതച്ച്
രൂപ  അടയമാനുളള  മുതലമാളനിക്കച്ച്  കസ്റ്റേയമനില  ഫക്യൂസച്ച്  ഉദൗരലമനില.  ഇതച്ച്  ഇങ്ങകന
അനുസക്യൂതയം തുടരുകേയമാണച്ച്.  ഇതച്ച് ഇങ്ങകന അനുവദനിക്കമാന് പറ്റുകമമാ?  ഇവനികടയളള
ഇലകനിസനിറനി  കറഗുകലററനി  കേമസ്പീഷനനില്  എനനിക്കച്ച്   വനിശസ്വമാസമുണച്ച്.  ഇലകനിസനിറനി
കബമാര്ഡച്ച്  കകേമാടുത  കേണക്കനുസരനിചച്ച്  അവര്  ചെമാര്ജച്ച്  വര്ദ്ധനിപനിക്കുകേയമാണച്ച്.
ബഹുമമാനകപട്ട മനനി  പമാവകപട്ടവകനയയം കതമാഴനിലമാളനികേളകടയയം പ്രതനിനനിധനിയമാണച്ച്.
അങ്ങയകട കേമാലകതങനിലയം അനധ്യമായമമായ ചെമാര്ജച്ച്  വര്ദ്ധനവച്ച് നനിര്തനികക്കമാണച്ച്
സമ്പനനമാര്  അടയമാനുളള  പണയം  കൃതധ്യമമായനി  ഇലകനിസനിറനി  കബമാര്ഡനിനച്ച്
ലഭനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിചച്ച്  ഗമാര്ഹനികേ  ഉപകഭമാക്തമാക്കകള
രക്ഷനിക്കണകമനമാണച്ച് എകന അഭധ്യര്തന. ഇദൗ പണയം കേനിട്ടുകേയമാകണങനില് മുഴുവന്
പമാവകപട്ട  കുടുയംബങ്ങളനിലയം  സദൗജേനധ്യമമായനി  കകവദത്യുതനി  കകേമാടുക്കമാന്  കേഴനിയന
സമാഹചെരധ്യമുണമാകുയം.  ഇവനികട  ബഹുമമാനകപട്ട  മുഖധ്യമനനി  കകവദത്യുതനി  വകുപ്പുമനനി
ആയനിരുനകപമാള്  1676  കമഗമാവമാട്ടച്ച്  കകവദത്യുതനി ഉത്പമാദനിപനിചതച്ച് എങ്ങകനയമാണച്ച്?
അനവകര  മുടങ്ങനിക്കനിടന  പദ്ധതനികേള്  മുഴുവന്  അകദ്ദേഹയം  സമയബന്ധനിതമമായനി
നടപമാക്കനി.  ഇകപമാള്  15  കകേമാലയം  കേമാലമാവധനിയളള  20-ഓളയം  പദ്ധതനികേള്
കേനിടക്കുകേയമാണച്ച്. അകപമാഴമാണച്ച് അതനിരപനിളളനി പദ്ധതനികയനയം പറഞ്ഞച്ച് നടക്കുനതച്ച്.
ഇദൗ  പദ്ധതനികേള്  നടപമാക്കനി  കകേരളതനികന  കകവദത്യുതനി  ക്ഷമാമതനിനച്ച്  പരനിഹമാരയം
ഉണമാക്കമാന്  എന്തുകകേമാണച്ച്  ശമനിക്കുനനില.  ഇക്കമാരധ്യതനില്  മനനി  ശക്തമമായ
നനിലപമാടച്ച് സസ്വസ്പീകേരനിക്കണകമനച്ച് അഭധ്യര്തനിക്കുകേയമാണച്ച്.

കകവദത്യുതനി വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എയം  .   എയം  .   മണനി):  സര്, 30-9-2016 വകരയളള
കകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനികന  കേണക്കച്ച്  പ്രകേമാരയം  വനിവനിധ  സസ്വകേമാരധ്യ
സമാപനങ്ങളനില്  നനിനച്ച്  കകവദത്യുതനി  ചെമാര്ജച്ച്  കുടനിശനികേയമായനി  കേനിട്ടമാനുളള  തുകേ
416.15 കകേമാടനി രൂപയമാണച്ച്.  ഇതനില് 194.43 കകേമാടനി രൂപ വനിവനിധ കകേമാടതനികേളനില്
വധ്യവഹമാരതനില്  ഏര്കപട്ടച്ച്  കേനിടക്കുനതമാണച്ച്.  ഇതരയം  കകേസ്സുകേള്  പരമമാവധനി
കവഗതനില്  തസ്പീര്പ്പുണമാക്കുനതനിനുളള  ഇടകപടലകേളമാണച്ച്  സര്ക്കമാര്  നടതനി
വരുനതച്ച്.  ബമാക്കനി  കുടനിശനികേയനില്  19.62  കകേമാടനി  രൂപ  ഇക്കമാലയളവനില്
പനിരനികചടുതനിട്ടുണച്ച്.  കശഷനിച  202.1  കകേമാടനി  രൂപ  പനിരനികചടുക്കുനതനിനമായനി
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കുടനിശനികേ വരുതനിയനിട്ടുളളവരുകട കകവദത്യുതനി ബന്ധയം വനികച്ഛദനിച്ചുയം റവനക്യൂ റനിക്കവറനി
നടപടനി മുകഖനയയം ഒറതവണ തസ്പീര്പമാക്കല് പദ്ധതനിയനിലൂകടയയം പനിരനികചടുക്കമാനുളള
നടപടനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുവരുനണച്ച്.  നനിയമപരമമായ  തടസങ്ങളളളകതമാ  തവണ
വധ്യവസകേള്  അനുവദനിക്കകപട്ടതച്ച്  അടച്ചുവരുനകതമാ  അലമാത  കുടനിശനികേ
വരുതനിയനിട്ടുളള  സസ്വകേമാരധ്യ  സമാപനങ്ങളകട  കകവദത്യുതനി  ബന്ധയം
സമയമാസമയങ്ങളനില്  വനികച്ഛദനിക്കുനതനിനച്ച്  കകവദത്യുതനി  കബമാര്ഡച്ച്  നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനണച്ച്.  കകേമാട്ടയയം  ജേനിലയനികല  ഗവണ്കമനച്ച്  കകേമാകളജേനില്  കകവദത്യുതനി
വനികച്ഛദനിചതുമമായനി  ബന്ധകപട്ട  പത്ര  വമാര്ത  ശദ്ധയനില്കപട്ടനിട്ടുണച്ച്.  നമാട്ടകേയം
ഇലകനിക്കല് കസക്ഷന് പരനിധനിയനിലമാണച്ച് ഇദൗ കകേമാകളജുളളതച്ച്. ഇദൗ സമാപനയം 2016
നവയംബറനില്  37,598  രൂപ,  ഡനിസയംബറനില്  35,920  രൂപ,  2017  ജേനുവരനിയനില്
43,512  രൂപ  എനനിങ്ങകന  നനിരന്തരമമായനി  കകവദത്യുതനി  ചെമാര്ജച്ച്  കുടനിശനികേ
വരുതനിയനിരുന.  എനമാല്  സര്ക്കമാര്  സമാപനമമാകണന  പ്രകതധ്യകേ
പരനിഗണനയനില്  ഇദൗ  സമയങ്ങളനില്  കകവദത്യുതനി  ബന്ധയം  വനികച്ഛദനിക്കുനതനിനച്ച്
കനമാട്ടസ്പീസച്ച്  നല്കുകേയലമാകത  കകവദത്യുതനി  കേണക്ഷന്  വനികച്ഛദനിചനിരുനനില.  ഇങ്ങകന
വലനിയ  തുകേ  കുടനിശനികേയമായതനികനത്തുടര്നച്ച്  31-1-2017-ല്  വസ്പീണ്ടുകമമാരു
ഡനിസച്ച് കേണക്ഷന്  കനമാട്ടസ്പീസച്ച്  നല്കുകേയണമായനി.  ഇദൗ  കനമാട്ടസ്പീസനികന  തുടര്നച്ച്
6-2-2017-ല് നവയംബര് മമാസകത കുടനിശനികേയമായ 37,727  രൂപ മമാത്രയം അടയമാന്
കകേമാകളജേച്ച്  തയമാറമായനി.  ഡനിസയംബര്,  ജേനുവരനി  മമാസങ്ങളനികല  ബനിലനിനച്ച്  പുറകമ
കഫബ്രുവരനി  മമാസതനികല  27,209  രൂപ  കുടനിശനികേ  വന.  അനന്തര
നടപടനികേള്ക്കമായനി  ജേസ്പീവനക്കമാര്  1-3-2017-നച്ച്  നമാട്ടകേയം  ഗവണ്കമനച്ച്  കകേമാകളജേനില്
കചെല്ലുകേയയം  കുടനിശനികേ  അടയ്ക്കുനതനിനച്ച്  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനനികലങനില്  കകവദത്യുതനി
ബന്ധയം  വനികച്ഛദനിക്കുനതടക്കമുളള  നടപടനികേളനികലയച്ച്  കപമാകകേണനി  വരുകമനച്ച്
കകേമാകളജേച്ച്  അധനികൃതകര  അറനിയനിക്കുകേയയം  കചെയ്തു.  തുകേ  അടയ്ക്കുനതനിനമായനി  ഒരു
ദനിവസകത സമാവകേമാശയം  നല്കേണകമനച്ച്  കമല്പടനി  കകേമാകളജേനികല  പ്രനിന്സനിപമാള്
അഭധ്യര്തനിക്കുകേയണമായനി.  അടുത  ദനിവസയം  (2-3-2017-ല്)  സര്ചെമാര്ജേച്ച്
ഉള്കപകടയളള  കുടനിശനികേ  തുകേയമായ  1,08,805  രൂപ  ഉപകഭമാക്തമാവച്ച്
അടയ്ക്കുകേയണമായനി.  കകേരള കസ്റ്റേറച്ച് ഇലകനിസനിറനി കബമാര്ഡച്ച് ലനിമനിറഡനികന വമാര്ഷനികേ
വരവച്ച്  കേണക്കുകേള്  കേയംപച്ച് കടമാളര്  ആനച്ച്  ഓഡനിറര്  ജേനറല്  ഓഡനിറച്ച്  കചെയച്ച്
സര്ട്ടനിഫനിക്കറച്ച്  നല്കുന  കേണക്കുകേളമാണച്ച്  കേമസ്പീഷനച്ച്  സമര്പനിക്കുനതച്ച്.
അക്കദൗണ്ടുകേളകട പകേര്പ്പുയം നല്കേമാറുണച്ച്. കതറമായ കേണക്കുകേള് നല്കേനി കേമസ്പീഷകന
കേബളനിപനിക്കമാന്  സമാധനിക്കനില.  കകേരള  കസ്റ്റേറച്ച്  ഇലകനിസനിറനി  കബമാര്ഡച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്
കേഴനിഞ്ഞ  15  വര്ഷമമായനി  ആരയംഭനിചച്ച്  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കമാത  ജേലകകവദത്യുത
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പദ്ധതനികേകളമാനയം  നനിലവനിലനില.  കേഴനിഞ്ഞ  ഇടതുപക്ഷ  സര്ക്കമാരനികന  കേമാലതച്ച്
പണനി  ആരയംഭനിച  പളളനിവമാസല്,  കതമാട്ടനിയമാര്,  ചെമാതന്കകേമാടച്ച്  നട  തുടങ്ങനിയ
പദ്ധതനികേള്  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കമാരനികന  കേമാലതച്ച്  സയംഭനതനിലമായനിരുന.
സമാകങതനികേവയം  അലമാതതുമമായ  കുകറകയകറ  അനനിശ്ചനിതതസ്വങ്ങള്  ഉളളതമാണച്ച്
ജേലകകവദത്യുതനി  പദ്ധതനികേളകട  നനിര്മമാണയം.  മണനികനയയം  പമാറയകടയയം  ഘടന,
വധ്യതനിയമാനയം, മണനിടനിചനില് തുടങ്ങനിയ സമാകങതനികേ പ്രശങ്ങള് കൂടനി ഏകറടുതതുമമായനി
ബന്ധകപട്ടുളള പ്രശങ്ങള്, പമാറകപമാട്ടനിക്കുനതനില് നമാട്ടുകേമാരുകടയയം കകേമാടതനിയകടയയം
ഇടകപടല്,  കതമാഴനിലമാളനികേള്  നടത്തുന   സമരങ്ങള്,  ഇതനികനമാടനുബന്ധനിചച്ച്
ഉണമാകുന  പ്രശങ്ങള്,  മഴ,  കവളളകപമാക്കയം  തുടങ്ങനിയ  നനിരവധനി  ഘടകേങ്ങള്
ജേലകകവദത്യുതനി  പദ്ധതനികേളകട  നനിര്മമാണകത  ബമാധനിക്കുനണച്ച്.
കകേമാണ്ടമാക്ടര്മമാരുകട  സമാമ്പതനികേ  പ്രതനിസന്ധനിയയം  സമാകങതനികേ  മനികേവനികല
അഭമാവവയം  നനിര്മമാണകത   സസ്വമാധസ്പീനനിക്കമാറുണച്ച്.  ഇദൗ  ഘട്ടതനില്  ആവശധ്യമമായ
തസ്പീരുമമാനകമടുതച്ച്  മുകനമാട്ടച്ച്  കപമാകുനതനില്  വരുന  വസ്പീഴ്ചയയം  കേമാലതമാമസതനിനച്ച്
ഇടയമാക്കുനണച്ച്.  ഒരുകേമാരധ്യയം  വളകര  വധ്യക്തമമാണച്ച്,  കബമാര്ഡച്ച്  കകവദത്യുതനി  ചെമാര്ജച്ച്
ഇദൗടമാക്കുന  കേമാരധ്യതനില്  വനികവചെനപരമമായനി  കപരുമമാറുനനില.  അങ്ങകന
ഏകതങനിലയം  കകേസച്ച്  ഉനയനിചമാല്  അതനികനല്  നനിയമപരമമായ  നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകമനളള കേമാരധ്യയം സഭകയ അറനിയനിക്കമാന് ആഗഹനിക്കുകേയമാണച്ച്.

(18) കേരമാര് കതമാഴനിലമാളനി സയംരക്ഷണ നനിയമയം

ശസ്പീ  .    കറമാഷനി  അഗസ്റ്റേനിന്:  സര്,  കകേരള  സയംസമാന  കകവദത്യുതനി  കബമാര്ഡച്ച്
ലനിമനിറഡനില്  കേരമാര്  കതമാഴനിലമാളനികേളമായനി  കജേമാലനി  കചെയ്യുനവരനില്  കകലന്
വര്ക്കര്മമാര്,  മസ്പീറര്  റസ്പീഡര്മമാര്,  സബച്ച്  കസ്റ്റേഷന്  ഓപകററര്മമാര്,  സബച്ച്
എഞനിനസ്പീയര്മമാര്,  സസ്പീനനിയര്  അസനിസ്റ്റേനമമാര്,  ജേനകറഷന്  വനിഭമാഗതനിലളള
കതമാഴനിലമാളനികേള്,  സസ്വസ്പീപര്മമാര്  തുടങ്ങനിയവര്  ഉള്കപടുന.  പതനിനമായനിരകതമാളയം
വരുന  കേരമാര്  കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച്  അഞച്ച്  വര്ഷയം  മുതല്  25  വര്ഷയം  വകര
സര്വ്വസ്പീസുണച്ച്.  സനിരയം  കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച്  തുലധ്യമമായ  കജേമാലനിയമാണച്ച്  ഇവര്
കചെയ്യുനകതങനിലയം  നമാലനികലമാനച്ച്  കൂലനി  കപമാലയം  ലഭനിക്കുനനില.   കേരമാര്
കതമാഴനിലമാളനികേകള  സനിരകപടുതമാന്  2004-ല്  പമാലക്കമാടച്ച്  ഇന്ഡസനിയല്
ബടബക്യൂണല്  ഉതരവനികട്ടങനിലയം  കബമാര്ഡച്ച്  കമല്കകേമാടതനിയനില്  അപസ്പീല്  നല്കേനി
കകേസച്ച് നസ്പീട്ടനികക്കമാണച്ച് കപമായതനിനമാല് 13 വര്ഷങ്ങള്ക്കച്ച് കശഷവയം സനിരകപടുതല്
യമാഥമാര്തധ്യമമായനിട്ടനില.  നമാട്ടുകേമാര്ക്കച്ച് കകവദത്യുതനി എതനിക്കമാനുളള ശമതനിനനിടയനില്



340 കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച്ച് 16, 2017

മരനിച  കേരമാര്  കകലന്  വര്ക്കര്മമാരുകട  ആശനിതര്ക്കച്ച്  സനിരയം  നനിയമനയം
നല്കേണകമന  ആവശധ്യവയം  പരനിഗണനിക്കകപട്ടനിട്ടനില.  അവര്ക്കച്ച്  കബമാണസുയം
നല്കുനനില.  സയംസമാന  സര്ക്കമാരനികന  പുതനിയ  കഫമാര്മുല  പ്രകേമാരയം  കേരമാര്
കതമാഴനിലമാളനികേളകട  കവതനയം  പരനിഷ്കരനിച്ചുകകേമാണ്ടുളള  കബമാര്ഡച്ച്  ഉതരവച്ച്
4-6-2016-ല്  ഇറങ്ങനികയങനിലയം  അപ്രകേമാരമുളള  കവതന  വര്ദ്ധനവച്ച്  ഇതുവകരയയം
നല്കേനിയനിട്ടനില.  കേരമാര്  കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച്  തുലധ്യ  കജേമാലനിക്കച്ച്  തുലധ്യ  കവതനയം
നല്കേണകമനച്ച്  സുപ്രസ്പീയം  കകേമാടതനി  ഉതരവനികട്ടങനിലയം  കേരമാര്  കതമാഴനിലമാളനികേളകട
കേമാരധ്യതനില്  ഇതച്ച്  നടപനിലമാക്കമാന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില.  ഇവരുകട  സയംരക്ഷണതനിനച്ച്
ഫലപ്രദമമായ  നനിയമയം  നനിലവനിലനിലമാതതമാണച്ച്  ഇദൗ  ദുരവസയച്ച്  കേമാരണയം.
ആയതനിനമാല്  1958-ല് തമനിഴമാടച്ച് സര്ക്കമാര് പമാസമാക്കനിയ തമനിഴമാടച്ച് ഇന്ഡസനിയല്
എസ്റ്റേമാബനികഷ്മെനച്ച്  ആക്ടച്ച്  കപമാകല  കകേരളതനികല  കേരമാര്  കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കമായനി
നനിയമനനിര്മമാണയം നടതമാന് നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണകമനയം അതുകപമാകല കേരമാര്
വധ്യവസയനില്  കജേമാലനി കചെയ്യുന സമയതച്ച് അപകേടതനില്കപട്ടച്ച്  മരനിക്കുകനങനില്
അവരുകട  ആശനിത  നനിയമനതനികന  കേമാരധ്യതനിലയം  അടനിയന്തരമമായ  നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കമാന് ഗവണ്കമനച്ച് തയമാറമാകേണയം.

12.00 Noon]

ബവദത്യുതനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എയം  .    എയം  .    മണനി  ):  സര്,  കകേരള  കസ്റ്റേറച്ച്
ഇലകനിസനിറനി  കബമാര്ഡച്ച്  ലനിമനിറഡനികന  വനിവനിധ  ഓഫസ്പീസുകേളനില് ചെനിലകപമാള് ചെനില
തസനികേകേളനില്  തമാലമാലനികേമമായനി  ഒഴനിവണമാകുകമ്പമാള്  ഉപകഭമാക്തമാക്കള്ക്കച്ച്
നല്കേനിവരുന  കസവനങ്ങള്ക്കച്ച്  തടസമുണമാകേമാതനിരനിക്കുനതനിനുകവണനി
തമാലമാലനികേമമായനി  ആളകേകള   കജേമാലനിക്കച്ച്  നനിയമനിക്കമാറുണച്ച്.  അതുകൂടമാകത
കബമാര്ഡനികന  കജേമാലനികേള്  കകേമാണ്ടമാക്ടച്ച്  എടുക്കുന  കകേമാണ്ടമാക്ടര്മമാര്  ആളകേകള
കജേമാലനിക്കച്ച്   നനിയമനിക്കമാറുണച്ച്.  എനമാല് ഇതരതനിലള ആളകേകള  കബമാര്ഡനില്
സനിരകപടുതമാന്  നനിലവനില്  നനിയമമനില.   കബമാര്ഡനികന  നനിയമനങ്ങകളലമായം
പനി.എസച്ച്.സനി.  മുഖമാന്തരമമാണച്ച്  നടത്തുനതച്ച്.  യഥമാകേമാലങ്ങളനില്  പനി.എസച്ച്.സനി.
നനിയമനങ്ങള് നടതമാറുണച്ച്.  അലമാകത  കബമാര്ഡച്ച്  കനരനിട്ടച്ച്  ആകരയയം  സനിരമമായനി
നനിയമനിക്കുനനികലനതമാണച്ച്  വസ്തുത.  ഇകപമാള്തകന  മുപതനിമൂവമായനിരയം
കതമാഴനിലമാളനികേള്  കബമാര്ഡനില്  കജേമാലനി  കചെയ്യുനണച്ച്.  അതച്ച്  വളകര
കൂടുതലമാകണനള അഭനിപ്രമായമമാണച്ച് കറഗുകലററനി കേമസ്പീഷനുളതച്ച്. അനമാവശധ്യമമായനി
കതമാഴനിലമാളനികേകള  നനിയമനികചന  വനിമര്ശനവയം  അവര്  ഉനയനിക്കുനണച്ച്.
ഏതമായമാലയം  മുപതനിമൂവമായനിരതനിലധനികേയം  കതമാഴനിലമാളനികേള്  കബമാര്ഡനില്  കജേമാലനി
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കചെയ്യുനകണനളതച്ച്  യമാഥമാര്തധ്യമമാണച്ച്.   അടുത സമയതച്ച്  കുറചച്ച്  ആളകേളകട
നനിയമനയം നടതനിയതുയം പനി.എസച്ച്.സനി. മുഖമാന്തരമമാണച്ച്. അലമാകത കബമാര്ഡച്ച് കനരനിട്ടച്ച്
നനിയമനയം  നടത്തുന  സമദമായമനില.  കബമാര്ഡച്ച്  വലനിയ  സമാമ്പതനികേ
ബമാധധ്യതയനിലമാണച്ച്.  ഏതമാണച്ച്  6500  കകേമാടനി  രൂപകയമാളയം  ബമാധധ്യതയകണനമാണച്ച്
കേണക്കമാക്കകപട്ടനിരനിക്കുനതച്ച്.  കതമാഴനിലമാളനികേളകട  എണയം  ഇകപമാള്തകന
കൂടുതലമാകണന  കറഗുകലററനി കേമസ്പീഷകന വനിമര്ശനമുളകപമാള് കൂടുതല് ആളകേകള
അങ്ങകന  നനിയമനിക്കമാന്  കേഴനിയനില.   കകേമാണ്ടമാക്ടച്ച്  അടനിസമാനതനികലമാ  കേരമാര്
അടനിസമാനതനികലമാ  കജേമാലനിക്കച്ച്  വരുന  ആളകേകള  നനിയമനിക്കുകേ  എനതച്ച്
കബമാര്ഡനികന  സമാമ്പതനികേ  നനിലനനില്പനികനതകന  പ്രതനികൂലമമായനി
ബമാധനിക്കുകമനളതുകകേമാണച്ച്   അതരയം  കേമാരധ്യങ്ങള്  കചെയമാന്  നനിര്വ്വമാഹമനില.
ബഹുമമാനകപട്ട  കമമ്പര്  തമനിഴമാട്ടനികല  ഒരു  നനിയമതനികന  കേമാരധ്യയം  പറഞ.
തമനിഴമാട്ടനില് പമാസമാക്കനിയ നനിയമയം തമനിഴമാടനിനുമമാത്രയം ബമാധകേമമാകുനതമാണച്ച്.  ഇവനികട
അതച്ച്  അപ്രമാകയമാഗനികേമമാണച്ച്.  കകേരളതനില്  അതനികന  അടനിസമാനതനില്
പ്രവര്തനയം സയംഘടനിപനിക്കമാന് കേഴനിയനികലനതമാണച്ച് യമാഥമാര്തധ്യയം.   പമാലക്കമാകട്ട
ഒരു  കകേമാടതനിവനിധനികയ  സയംബന്ധനിചച്ച്  അകദ്ദേഹയം  ഇവനികട  ഉനയനിച്ചു.   ആ  ലനിസ്റ്റേച്ച്
പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  അയചനിട്ടുണച്ച്.  പനി.എസച്ച്.സനി.  അതനിനച്ച്  നടപടനികയടുക്കുകേ
യമാകണങനില്  അതരയം  ആളകേകള  നനിയമനിക്കുന  കേമാരധ്യതനില്  കബമാര്ഡനികനമാ
ഗവണ്കമനനികനമാ  വനികരമാധമനില.   അലമാകത  കബമാര്ഡനിനച്ച്  കനരനിട്ടച്ച്  നനിയമനയം
നടതമാന്  നനിലവനില്  നനിയമമനില.  കബമാര്ഡച്ച്  ഒരനിക്കലയം  അതരയം  നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കമാറനികലനമാണച്ച് അതുസയംബന്ധനിചച്ച് പറയമാനുളതച്ച്.   

(19) നമാലവരനിപമാത നനിര്മമാണയം
ശസ്പീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി: സര്, കദശസ്പീയപമാത 47-ല് ഇടപളനി മുതല് മണതനി

വകരയള  നമാലവരനിപമാത  നനിര്മമാണവമമായനി  ബന്ധകപട്ടച്ച്  കേരമാറനില്  ഉള്കപട്ട
അനുബന്ധ നനിര്മമാണ പ്രവര്തനങ്ങള്,  സുരക്ഷമാ സയംവനിധമാനങ്ങള്  സര്വ്വസ്പീസച്ച്
കറമാഡകേള്,  ബസച്ച്  കബകേള്,  ബസച്ച്  കഷല്ട്ടറുകേള്,  കഡ്രയനികനജുകേള്,  സസ്പീറച്ച്
ബലറ്റുകേള് തുടങ്ങനിയ പല പ്രവൃതനികേളയം പൂര്തനിയമാക്കനിയനിട്ടനില.  കേരമാറനില് പറയന
പ്രവൃതനികേള് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കമാകത എലമാ വര്ഷവയം കടമാള് വര്ദ്ധനിപനിക്കുകേയയം കടമാള്
ബൂതനിനടത്തുണമായനിരുന  കചെറനിയ  വമാഹനങ്ങളകട  യമാത്രമാ  സദൗകേരധ്യയം
നനികഷധനിക്കുകേയയം  കചെയ്യുന  നടപടനികേളമാണുണമായതച്ച്.  ബഹുമമാനകപട്ട
കപമാതുമരമാമതച്ച്  വകുപ്പുമനനിയകട  സമാനനിദ്ധധ്യതനില്  എന്.എചച്ച്.എ.ഐ.
ഉകദധ്യമാഗസരുയം  കേരമാര്  കേമ്പനനി  പ്രതനിനനിധനികേളയം  ജേനപ്രതനിനനിധനികേളയം  പകങടുത
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കയമാഗതനില്  കേരമാറനില്  ഉള്കപട്ട  പ്രവൃതനികേള്  2016  ഡനിസയംബര്  31-നകേയം
പൂര്തനിയമാക്കുനതനിനുയം  കേരമാറനിലനിലമാത  അതധ്യമാവശധ്യ  പ്രവൃതനികേളകട  എസ്റ്റേനികമറച്ച്
തയമാറമാക്കനി എന്.എചച്ച്.എ.ഐ.-ക്കച്ച് സമര്പനിക്കുനതനിനുയം തസ്പീരുമമാനനിച്ചു.  എങനിലയം
ഈ  രണച്ച്  കേമാരധ്യങ്ങളനിലയം  ഇനനിയയം  നടപടനികേള്  പൂര്തസ്പീകേരനിചനിട്ടനില.  ചെമാലക്കുടനി
മുനനിസനിപല് ജേയംഗ്ഷനനില് ഇടയനിടയ്ക്കുണമാകുന അപകേട മരണങ്ങളയം പതനിവമായള
ഗതമാഗതക്കുരുക്കുയം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനമായനി  കതമാട്ടടുത  കകേമാടതനി  ജേയംഗ്ഷനനില്
മുരനിങ്ങൂര്  കമമാഡല്  സയംവനിധമാനയം  ഏര്കപടുത്തുനതനിനച്ച്  തൃശ്ശൂര്  ജേനിലമാ  കേളക്ടറുകട
സമാനനിദ്ധധ്യതനില് കചെര്ന സര്വ്വകേക്ഷനി കയമാഗയം തസ്പീരുമമാനനിക്കുകേയയം ആയതച്ച് കേളക്ടര്
മുകഖന  എന്.എചച്ച്.എ.ഐ.-കയ  അറനിയനിചനിട്ടുളതുമമാണച്ച്.   നമാളനിതുവകരയമായനിട്ടുയം
പ്രസ്തുത നനിര്മമാണമമാരയംഭനിചനിട്ടനില.  ആയതച്ച് ആരയംഭനിക്കുനതനിനച്ച് അടനിയന്തര നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കണയം.  കകേമാരട്ടനി ജേയംഗ്ഷനനില് ബഫ ഓവര്,  കപരമാമയനില് സബച്ച് കവ,
കപമാട്ട ആശമയം  ജേയംഗ്ഷനനില്  ബഫ  ഓവര്,  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  കറമാഡകേള്,
കഡ്രയനികനജുകേള്, സസ്പീറച്ച് ബലറ്റുകേള്, ബസച്ച് കബകേള്, ബസച്ച് കഷല്ട്ടറുകേള്, സുരക്ഷമാ
സയംവനിധമാനങ്ങള്  എനനിവ  നനിര്മനിക്കുനതനിനമാവശധ്യമമായ  അടനിയന്തര  നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കണയം.  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കമാര് അധനികേമാരതനില് വനയടകന ഞമാന്
നല്കേനിയ  നനികവദനകതത്തുടര്നച്ച്  ബഹുമമാനകപട്ട  പനി.ഡബക്യൂ.ഡനി.   വകുപ്പുമനനി
വനിളനിച്ചുകൂട്ടനിയ  കയമാഗതനികന  ഭമാഗമമായനി  കുറചച്ച്  പുകരമാഗതനിയണമായനി.   വസ്പീണ്ടുയം
ബഹുമമാനകപട്ട മനനിയകട സമാനനിദ്ധധ്യതനില് ബന്ധകപട്ടവകര പകങടുപനിച്ചുകകേമാണച്ച്
ഒരു  അവകലമാകേന  കയമാഗയം  നടതണകമനയം  തുടര്  നടപടനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനിക്കണകമനയം അഭധ്യര്തനിക്കുന.  

കപമാതുമരമാമത്തുയം രജേനികസഷനുയം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധമാകേരന്  ):  സര്,
ഒന്പതച്ച് വനികേസന കേമാരധ്യങ്ങളമാണച്ച് ബഹുമമാനകപട്ട ചെമാലക്കുടനി അയംഗയം ശസ്പീ. ബനി. ഡനി.
കദവസനി ഉനയനിചതച്ച്. ചെമാലക്കുടനി ജേയംഗ്ഷനനില് ഏഴച്ച് മസ്പീറര് വസ്പീതനികയമാടുകൂടനിയ അണര്
പമാകസജേച്ച്  നനിര്മനിക്കുനതനിനച്ച്  നമാഷണല്  ബഹകവ   അകതമാറനിറനി  ഓഫച്ച്  ഇന്തധ്യ
(NHAI)  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതനികന  ഡനിബസനനിയംഗച്ച്  വര്ക്കച്ച്  പുകരമാഗമനിച്ചു
കകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.   കകേമാരട്ടനി  ജേയംഗ്ഷനനികല  ബഫ  ഓവറനിനച്ച്   നമാഷണല്
ബഹകവ   അകതമാറനിറനി  ഓഫച്ച്  ഇന്തധ്യയകട  അയംഗസ്പീകേമാരമനില.   അവര്ക്കച്ച്  അതനില്
തമാല്പരധ്യമനില.   എനമാല്  സനിഗ്നല്  സയംവനിധമാനയം  സമാപനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഫടച്ച്  ഓവര്
ബനിഡ്ജേച്ച്    (കേമാല്നട  യമാത്രക്കമാരുകട  സുരക്ഷയ്ക്കുകവണനി)  നനിര്മനിക്കുനതനിനുള
പദ്ധതനി  അയംഗസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഡനിബസനനിയംഗച്ച്  വര്ക്കച്ച്  പുകരമാഗമനിക്കുകേയമാണച്ച്.
കപരമാമയനില്  സബ് കവ-യയം  അണര്  പമാകസജുയം  നനിര്മനിക്കുനതനിനച്ച്
എന്.എചച്ച്.എ.ഐ.-ക്കച്ച് പദ്ധതനിയനില.  കേമാല്നട യമാത്രക്കമാര്ക്കുകവണനി ഫടച്ച് ഓവര്
ബനിഡ്ജേച്ച്  നനിര്മനിക്കമാനുള  പദ്ധതനി  അയംഗസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കപഡസനിയന്  അണര്
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പമാകസജേച്ച്  നനിര്മനിക്കുനതനിനുകവണനി  എന്.എചച്ച്.എ.ഐ.  4  കകേമാടനി  രൂപയകട
കപ്രമാകപമാസല്   തനനിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച്  പരനികശമാധനിച്ചു  വരനികേയമാണച്ച്.  കപമാട്ട  ആശമയം
ജേയംഗ്ഷനനികല ബഫ  ഓവറനിനുയം എന്.എചച്ച്.എ.ഐ. -ക്കച്ച്  പദ്ധതനിയനില.  എനമാല്
കേമാല്നട  യമാത്രക്കമാരുകട  സുരക്ഷ  മുന്നനിര്തനി  ഫടച്ച്  ഓവര്  ബനി ജേച്ച്
നനിര്മനിക്കുനതനിനുള  പദ്ധതനി  അയംഗസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഡനിബസന്  പ്രവൃതനി
നടക്കുകേയമാണച്ച്.  30.34  കകേമാടനി  രൂപയച്ച്  കപമാട്ട  ആശമയം ജേയംഗ്ഷനനില് അടനിപമാത
നനിര്മനിക്കുനതനിനുകവണനി എന്.എചച്ച്.എ.ഐ. സമര്പനിച കപ്രമാകപമാസല് സര്ക്കമാര്
പരനികശമാധനിച്ചുവരുന.   എഗനികമനച്ച് പ്രകേമാരയം  52.4  കേനികലമാമസ്പീറര് സര്വ്വസ്പീസച്ച് കറമാഡച്ച്
നനിര്മനിക്കമാനുളതനില്  51.8  കേനികലമാമസ്പീററുയം  നനിര്മനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.   ഇതനികനമാടച്ച്
ബന്ധകപട്ടച്ച്  450  മസ്പീറര്  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  കറമാഡച്ച്  നനിര്മമാണയം   കപമാട്ട  ബഫ  ഓവര്
ഏരനിയയനില്  പുകരമാഗമനിച്ചുവരനികേയമാണച്ച്.   ബമാക്കനി  150  മസ്പീറര്  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  കറമാഡച്ച്
നനിര്മമാണയം പുതുക്കമാടച്ച് അടനിപമാതകയമാടച്ച് കചെര്തമാണച്ച് കചെയ്യുനതച്ച്.  കേരമാറനിലനിലമാത
പുതനിയ  22  കേനികലമാമസ്പീറര്  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  കറമാഡച്ച്  നനിര്മനിക്കുനതനിനുള  81.8  കകേമാടനി
രൂപയകട പുതുക്കനിയ എസ്റ്റേനികമറച്ച് നമാഷണല് ബഹകവ അകതമാറനിറനി ഓഫച്ച് ഇന്തധ്യയച്ച്
സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച് സര്ക്കമാരനികന പരനിഗണനയനിലമാണച്ച്.    എഗനികമനച്ച് പ്രകേമാരയം
38  കേനികലമാമസ്പീറര്  നസ്പീളതനിലമാണച്ച്  കഡ്രയനികനജേച്ച്  നനിര്മനികക്കണകതങനിലയം  40
കേനികലമാമസ്പീറര് നസ്പീളതനില് കഡ്രയനികനജേച്ച് നനിര്മനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്. ചെനില സലങ്ങളനില്
സലമുടമകേള്  തടസകപടുതനിയതുകകേമാണച്ച്  നനിര്മമാണയം  നടക്കുനനില.   അവനികട
എലമാവരുയം  കൃതധ്യമമായനി  ഇടകപടണയം.  എഗനികമനച്ച്  പ്രകേമാരമുള  29  ബസച്ച് കബ,
ബസച്ച്  കഷല്ട്ടര്  എനനിവ  അകേസ്വയര്  കചെയ  സലങ്ങളനില്  നനിര്മനിചനിട്ടുണച്ച്.
എഗനികമനച്ച്  പ്രകേമാരമുള  സുരക്ഷമാ  സയംവനിധമാന  പ്രവൃതനികേളയം  കറമാഡച്ച്  കസഫനി
എഞനിനസ്പീയറുകട കമല്കനമാട്ടതനില് പൂര്തനിയമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സുകരഷച്ച് കുറുപച്ച്:  സര്,  ഞമാന് ഒരു അവകേമാശ ലയംഘന കനമാട്ടസ്പീസച്ച്
അകങ്ങയച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   അങ്ങയകട ഒരു റൂളനിയംഗനികനക്കുറനിചച്ച്   ഈ സഭയനികല
ബഹുമമാനകപട്ട ഒരു അയംഗയം അങ്ങകയ വധ്യക്തനിപരമമായനി അപമമാനനിക്കുന തരതനിലയം
സഭകയ  അപമമാനനിക്കുന  തരതനിലയം  ചെമാനല്  ചെര്ചയനില്  പകങടുതച്ച്
സയംസമാരനിക്കുകേയണമായനി.   ആ  ചെമാനല്  ചെര്ചയകട  അവതമാരകേനുയം  അതനില്
പകങടുത  മറച്ച്  ചെനിലരുയം  അതരതനില്  പരമാമര്ശങ്ങള്  നടത്തുകേയണമായനി.
സഭകയയയം  സഭയകട  സസ്പീക്കറമായ  അങ്ങകയയയം  അങ്ങയകട  തസ്പീരുമമാനകതയയം
വധ്യക്തനിപരമമായനി  അധനികക്ഷപനിക്കുന  പരമാമര്ശങ്ങളമാണച്ച്  ആ  ചെര്ചയനിലടനസ്പീളയം
നടനതച്ച്.   ഈ  അവകേമാശലയംഘന  കനമാട്ടസ്പീസനികനല്  തസ്പീരുമമാനകമടുക്കണകമനച്ച്
ഞമാന് അഭധ്യര്തനിക്കുന.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്: കചെയര് പരനികശമാധനിചച്ച് ആവശധ്യമമായ നടപടനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കമായം.



 V ചെട്ടങ്ങളകട കഭദഗതനികേളകട പരനിഗണന

(1) 2016-  കല കകേരള കസക്രകട്ടറനിയറച്ച് സകബമാര്ഡനികനറച്ച് സര്വ്വസ്പീസച്ച്   (  കസക്കനച്ച്
അകമനച്ച്കമനച്ച്  )   റൂള്സച്ച്   (  എസച്ച്  .  ആര്  .  ഒ  .   നമ്പര്   636/2016)

മനി  .    സസ്പീക്കര്: 2016-കല കകേരള കസക്രകട്ടറനിയറച്ച് സകബമാര്ഡനികനറച്ച് സര്വ്വസ്പീസച്ച്
(കസക്കനച്ച് അകമനച്ച്കമനച്ച്) റൂള്സച്ച്, എസച്ച്. ആര്. ഒ. നമ്പര് 636/2016-നുളള കഭദഗതനി
കനമാട്ടസ്പീസനികന പരനിഗണനയച്ച് സര്വ്വശസ്പീ.  എന്.  ഷയംസുദ്ദേസ്പീന്,   വനി.  പനി.  സജേസ്പീന്ദ്രന്,
വനി. ഡനി. സതസ്പീശന്, കപ്രമാഫ. ആബനിദച്ച് ഹുബസന് തങ്ങള് എനനിവരമാണച്ച് കനമാട്ടസ്പീസച്ച്
നല്കേനിയതച്ച്.  ശസ്പീ. എന്. ഷയംസുദ്ദേസ്പീനച്ച്  കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കമാവനതമാണച്ച്.   

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷയംസുദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  ഞമാന് "The S.R.O. No.636/2016 shall be
annulled”  എന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.   എസച്ച്.ആര്.ഒ.നമ്പര് 636/2016
റദ്ദേച്ച്  കചെയണയം.   റദ്ദേച്ച്  കചെയണകമനച്ച്  ആവശധ്യകപടുന  ഈ  എസച്ച്.ആര്.ഒ.  നമ്പര്
636/2016  നനിലവനിലള  കസഷധ്യല്  റൂളനിനുയം  KS&SSR-കല  കപമാതുചെട്ടങ്ങള്ക്കുയം
സര്ക്കമാര്  ഉതരവച്ച്  199/2007-നുയം  വനിരുദ്ധമമാണച്ച്.   അതുകകേമാണമാണച്ച്  ഇതച്ച്  റദ്ദേച്ച്
കചെയണകമനച്ച്  പറയനതച്ച്.  636/2016-ല്  KS&SSR-കല  ബബ-ടമാന്സ്ഫര്
വധ്യവസകേള്  പ്രകേമാരയം  റൂള്-27  അനുസരനിചമാണച്ച്  സസ്പീനനികയമാറനിറനി
നനിര്ണയനികക്കണതച്ച്. റൂള് 27 (എ)-ല് പറയനതച്ച്, ബബ-ടമാന്സ്ഫര് നനിയമനതനികന
സസ്പീനനികയമാറനിറനി  date  of  appointment  order  അടനിസമാനമമാക്കനിയമാണച്ച്
നനിര്ണയനികക്കണകതനമാണച്ച്.  അതുകപമാകല  27  (സനി)-ല്   പനി.എസച്ച്.സനി.
നനിയമനങ്ങള്ക്കച്ച്  അബഡസ്വസച്ച്  തസ്പീയതനി  അടനിസമാനമമാക്കനി  സസ്പീനനികയമാറനിറനി
നനിര്ണയനിക്കണകമനമാണച്ച്  പറയനതച്ച്.  കസക്രകട്ടറനിയറച്ച്  സ്റ്റേമാഫനില്  രണ്ടു
വനിഭമാഗതനിലളവരുണമാകുയം.  ഒനച്ച്,  ബബ-ടമാന്സ്ഫര്  വഴനി  വരുന  ജേസ്പീവനക്കമാരുയം
മകറമാനച്ച്,  അകത കപമാസ്റ്റേനികലയച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി.  വഴനി വരുനവരുയം.  ബബ-ടമാന്സ്ഫര്
നനിയമനതനില് ബടപനിസ്റ്റേച്ച്,  സനി.എ. മുതലമായ ആളകേളമാണച്ച് വരുനതച്ച്.  ഇതച്ച് രണ്ടുയം
പൂര്ണമമായനി അവഗണനിച്ചുകകേമാണച്ച് ഈ  കേമാറഗറനിയനില്കപട്ടവരുകട സസ്പീനനികയമാറനിറനി
നനിര്ണയനിക്കുനതനിനുള  മമാനദണ്ഡമമാണച്ച്   എസച്ച്.ആര്.ഒ.-യനില്  പറഞ്ഞനിട്ടുളതച്ച്.  
27 (7)-ല്  3rd proviso  മമാത്രയം പരനിഗണനിചച്ച്  സസ്പീനനികയമാറനിറനി നനിര്ണയനിക്കണയം.  
27-കന  മറ്റുഘടകേങ്ങകളലമായം  മമാറനിവച്ചുകകേമാണച്ച്  നനിലവനിലള  എസച്ച്.ആര്.ഒ.-യനില്
അങ്ങകനയമാണച്ച്  പറയനതച്ച്.   ഈ  3rd proviso   എന പറയനതച്ച്  ചെനില പ്രകതധ്യകേ
സന്ദര്ഭങ്ങളനില്  വനിനനികയമാഗനിക്കമാനുളതമാണച്ച്.  അതനികനമാരു  കപമാതുവല്ക്കരണയം
നടത്തുകേകയനളതച്ച്  ശരനിയല.  3rd proviso  എനച്ച്  പറയനതച്ച്,  ചെനില
ഘട്ടങ്ങളനില് ബനി.ഡനി.ഒ. കപമാലള തസനികേകേളനികലമാകക്ക ഡയറക്ടച്ച്     അകപമായനിനച്ച്കമനച്ച്
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വരുനതുമമായനി  ബന്ധകപട്ടച്ച്  പനി.എസച്ച്.സനി.  ലനിസ്റ്റേനികലങനില്  കചെയമാവനതമാണച്ച്.
എനമാല്   പനി.എസച്ച്.സനി.-യനില്  നനിനച്ച്  ആളവനമാല്  അതച്ച്  കേധ്യമാന്സല്
കചെയണകമനച്ച്  പറയന ഒരു വധ്യവസ മമാത്രമമാണച്ച്   3rd proviso.    3rd proviso
എനച്ച്  പറയനതച്ച്  കപമാതുവമായനി  പരനിഗണനിക്കമാന് കേഴനിയനില;  അതച്ച്  പനി.എസച്ച്.സനി.
അകപമായനിനച്ച്കമനച്ച്  നടതമാന്  കേഴനിയമാത  സമാഹചെരധ്യങ്ങളനില്  കചെയമാനുളതമാണച്ച്.
അതുകകേമാണമാണച്ച്  എസച്ച്.ആര്.ഒ.  റദ്ദേച്ച്  കചെയണകമനച്ച്  ആവശധ്യകപടുനതച്ച്.  ഇവനികട
ഗവണ്കമനച്ച്  ശദ്ധനികക്കണ  മകറമാരു  കേമാരധ്യയം,  ഈ  വനിഷയയം  തനിരുതമാന്കവണനി
സര്ക്കമാരനിനച്ച്  കേതച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുളതമാണച്ച്.  അതനിനുമുമ്പച്ച്  സഭയകട
കമശപ്പുറത്തുവചതുകകേമാണച്ച്  ഇതച്ച്  വനിതച്ച്കഡ്രമാ  കചെയമാന്  കേഴനിയനില.   ആ  ഒരു
സമാഹചെരധ്യതനില് ഇതച്ച് കനിയര് കചെയമാന് ഇങ്ങകനകയമാരു എസച്ച്.ആര്.ഒ.  കഭദഗതനി
മമാത്രമമാണുളതച്ച്.  ശസ്പീമതനി ഷസ്പീലമാ കതമാമസച്ച്,  അഡസ്പീഷണല് ചെസ്പീഫച്ച് കസക്രട്ടറനി ടു ദ
ഗവണ്കമനച്ച്,  കസക്രട്ടറനി,  കകേരള കലജേനികസ്ലേറസ്പീവച്ച് അസയംബനി,  തനിരുവനന്തപുരതനിനച്ച്
ഇതനിനമായനി കേത്തുയം തനനിട്ടുണച്ച്.  അതനില്  പറയനതുയം ഇതുതകനയമാണച്ച്. “In the
above circumstances, Government  had decided to re-examine the matter
and  then  issue  amended  SRO.  Hence  I  request  you  to  allow  the
Government  to  withdraw  the  SRO  No.636/2016  for  re-examining  and
modifying the same.” ഇതച്ച് പുനരമാകലമാചെനിക്കമാനുയം  കഭദഗതനി വരുതമാനുയം കവണനി
ഈ  പറയകപടുന  എസച്ച്.ആര്.ഒ.  പനിന്വലനിക്കമാന്  ഞങ്ങകള  അനുവദനിക്കണ
കമനമാവശധ്യകപട്ടച്ച്  25-2-2017-നച്ച്  കേതച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിനമാല്  ഈ
എസച്ച്.ആര്.ഒ. റദ്ദേച്ച് കചെയണകമനളളതമാണച്ച്.   

ശസ്പീ  .   വനി  .   പനി  .   സജേസ്പീന്ദ്രന്: സര്, ബഹുമമാനകപട്ട അയംഗയം ശസ്പീ. എന്. ഷയംസുദ്ദേസ്പീന്
ഇവനികട  അവതരനിപനിച  അകമനച്ച്കമനനികന  ഞമാനുയം  പനിന്തമാങ്ങുകേയമാണച്ച്.   “The
S.R.O.  No.636/2016  shall  be  annulled”  എന  കഭദഗതനി  ഞമാന്  ഇവനികട
അവതരനിപനിക്കുകേയമാണച്ച്.   അകദ്ദേഹയം അതനികന സയംബന്ധനിചച്ച്  ഇവനികട  വനിശദമമായനി
പറഞ,  കസക്രകട്ടറനിയറച്ച്  സര്വ്വസ്പീസനികല  അസനിസ്റ്റേനച്ച്  കഗഡച്ച്-I  തസനികേയനികലയച്ച്
ബബ-ടമാന്സ്ഫര്  നനിയമനയം  ലഭനിക്കുനവരുകട  സസ്പീനനികയമാറനിറനി  നനിര്ണയനിക്കു
നതനിനുള  വധ്യവസ  കകേരള  കസക്രകട്ടറനിയറച്ച്  സകബമാര്ഡനികനറച്ച്  സര്വ്വസ്പീസച്ച്
കസഷധ്യല്  റൂളനില്  പരമാമര്ശനിക്കുനണച്ച്.  ബബ-ടമാന്സ്ഫര്  നനിയമനങ്ങളകട
സസ്പീനനികയമാറനിറനി  നനിയമന  ഉതരവനികന  തസ്പീയതനിയകട  അടനിസമാനതനിലയം  PSC
മുകഖന  നനിയമനിതരമാകുനവരുകട  സസ്പീനനികയമാറനിറനി  date  of  advice-ഉയം
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അടനിസമാനമമാക്കനി നനിര്ണയനിക്കുകമനള  KS&SSR-കല ചെട്ടങ്ങള്ക്കച്ച് വനിരുദ്ധമമായ
രസ്പീതനിയനിലമാണച്ച്  ഈ  എസച്ച്.ആര്.ഒ.  636/2016  തയമാറമാക്കനിയനിരനിക്കുനതച്ച്.
അതുകപമാകലതകന  ഈ  എസച്ച്.ആര്.ഒ.-യച്ച്  2007  ജേനുവരനി  13  മുതല്
മുന്കേമാലപ്രമാബലധ്യയം  നല്കേനിയതുയം  ശരനിയമായനിട്ടനില.   കസക്രകട്ടറനിയറനികല  എന്ടനി
കകേഡര്  തസനികേയനില്   PSC  മുകഖന  കനരനിട്ടുയം  ബടപനിസ്റ്റേച്ച്,  സനി.എ.
വനിഭമാഗതനില്നനിനയം തസനികേമമാറയം വഴനിയമമാണച്ച് നനിയമനയം നടത്തുനതച്ച്.  KSSR-കല
റൂള്-27-കല  എ,  ബനി,  സനി  കകമാസുകേള്  പരനികശമാധനിചച്ച്  സസ്പീനനികയമാറനിറനി
നനിര്ണയനിക്കുനതമാണച്ച്  ശരനിയമായ  നടപടനി.   എനമാല്  ഇകപമാള്
കകേമാണ്ടുവനനിരനിക്കുന  എസച്ച്.ആര്.ഒ.  KSSR-കല  ചെട്ടങ്ങള്ക്കച്ച്  വനിരുദ്ധമമായതുയം
വധ്യക്തതയനിലമാതതുയം  ആശയക്കുഴപയം  ഉണമാക്കുനതുമമാണച്ച്.  അതുകകേമാണച്ച്  ഈ
എസച്ച്.ആര്.ഒ. റദ്ദേച്ച് കചെയണകമനച്ച് ഞമാന് ആവശധ്യകപടുകേയമാണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്  : സര്,   ഈ  എസച്ച്.ആര്.ഒ.  നടപമാക്കനിയമാല്
വധ്യവഹമാരങ്ങളകട ഒരു പ്രളയമമായനിരനിക്കുമുണമാകേമാന് കപമാകുനതച്ച്.  കേമാരണയം ഇകത
രസ്പീതനിയനില്  ചെട്ടയം  നടപനിലമാക്കനിയമാല്  ബബ-ടമാന്സ്ഫര്  നനിയമനയം  ലഭനിക്കുന
ജേസ്പീവനക്കമാര്  പ്രസ്തുത  തസനികേയനില്  കജേമാലനിക്കച്ച്  പ്രകവശനിക്കുനതനിനുമുമതകന
അവരുകട  തസനികേയനില്  സസ്പീനനികയമാറനിറനി  നനിശ്ചയനിച്ചു  നല്കുന സനിതനിയണമാകുയം;
റസ്പീ-ഫനിക്സച്ച്  കചെയ്യുന  സനിതനിയമാണുണമാകുനതച്ച്.   ഇതച്ച്  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  ചെട്ടങ്ങള്ക്കച്ച്
വനിരുദ്ധമമാണച്ച്.  തസനികേമമാറയം  വഴനി  നനിയമനയം  ലഭനിക്കുനവര്ക്കച്ച്  നനിയമന  ഉതരവച്ച്
തസ്പീയതനി മുതല് മമാത്രകമ പുതനിയ തസനികേയനില് സസ്പീനനികയമാറനിറനി നല്കേമാവൂ എനതച്ച്
കപമാതുസര്വ്വസ്പീസച്ച്  ചെട്ടമമാണച്ച്.  അതനികന  അവഗണനിച്ചുകകേമാണമാണച്ച്  ഇതച്ച്
തയമാറമാക്കനിയനിരനിക്കുനതച്ച്.   മമാത്രമല,  കപരനച്ച്  റൂളനിനച്ച്  വനിരുദ്ധമമായനിട്ടമാണച്ച്  ഈ
എസച്ച്.ആര്.ഒ.  തയമാറമാക്കനിയനിരനിക്കുനതച്ച്.  ഇവനികട സൂചെനിപനിചതുകപമാകല ഇതച്ച്  2007
ജേനുവരനി  13  മുതല് അഡനിനനികസറസ്പീവച്ച്,  ഫനിനമാന്സച്ച്,  കലജേനികസ്ലേചര് കസക്രകട്ടറനിയറച്ച്
എനനിവനിടങ്ങളനില്  ചെട്ടപ്രകേമാരയം  നടതനിയനിട്ടുള  സസ്പീനനികയമാറനിറനി  നനിര്ണയകത
അട്ടനിമറനിക്കുകേയയം കചെയ്യുന.  ഇതനിനുമുമ്പച്ച് നടതനിയനിരനിക്കുന സസ്പീനനികയമാറനിറനി ഫനിക്സച്ച്
കചെയനിരനിക്കുനതുകപമാലയം  അട്ടനിമറനിക്കുന  തരതനില്,  പരസരയം  ബന്ധകപട്ട
കകേസ്സുകേളകട ഒരു ഒഴുക്കുതകനയമായനിരനിക്കുയം ഉണമാകേമാന് കപമാകുനതച്ച്.  അതുകകേമാണച്ച്
ഇതച്ച്   ചെട്ടങ്ങള്ക്കനുസൃതമമായനി   കഭദഗതനി  കചെയണയം.  ഇതച്ച്  നനിലവനിലള കപമാതു
സര്വ്വസ്പീസച്ച്  ചെട്ടങ്ങള്കക്കതനിരമാണച്ച്.  എങ്ങകനയമാണച്ച്  ഇങ്ങകനകയമാരു  ചെട്ടയം
രൂപസ്പീകേരനിചതച്ച്;  എവനികട നനിനമാണച്ച് ഇതനികന ആശയയം ഒറനിജേനികനറച്ച് കചെയതച്ച് എനച്ച്
വധ്യക്തമമാകുനനില?   ഇതച്ച്  നനിലവനിലള  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  ചെട്ടങ്ങള്ക്കച്ച്  എതനിരമാണച്ച്.
അതുകകേമാണച്ച് എസച്ച്.ആര്.ഒ. 636/2016 റദ്ദേച്ച് കചെയണയം. 
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കപ്രമാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുബസന് തങ്ങള്:  സര്,  ഈ ചെട്ടയം  റദ്ദേച്ച്  കചെയണകമന
തകനയമാണച്ച് ഞമാനുയം പറയനതച്ച്.   കസഷധ്യല് റൂള് കഭദഗതനിക്കച്ച് അടനിസമാനമമായ
സര്ക്കമാര്  ഉതരവനികല  (199/2007/GAD)  വധ്യവസകേള്ക്കച്ച്  വനിരുദ്ധമമായനി
കസഷധ്യല് റൂളനില് കഭദഗതനി നനിര്കദ്ദേശനിചതച്ച് എസച്ച്.ആര്.ഒ. ആയനി മമാറനിയകപമാള് മനിസച്ച്
കേസ്വമാട്ടച്ച് കചെയച്ച് വനതമാകണനമാണച്ച് മനസനിലമാകുനതച്ച്. അതുകകേമാണച്ച് അതച്ച് കേധ്യമാന്സല്
കചെയ്യുനകതമാകടമാപയംതകന  മുന്കേമാല പ്രമാബലധ്യയം നല്കുന ഒരു അവസമാവനികശഷയം
ഉണമാകേരുതച്ച്.  കേമാരണയം  എസച്ച്.ആര്.ഒ.  636/2016  വരുനതനിനുമുമതകന
എസച്ച്.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  9/2016  എന തരതനിലള ഒരു എസച്ച്.ആര്.ഒ.  കനരകത
ഇറങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതുകൂടനി കേണക്കനികലടുത്തുകകേമാണച്ച് കവണയം ഇതനികന കേമാരധ്യങ്ങള്
കചെയമാന്.  അതുകകേമാണച്ച്  ഈ എസച്ച്.ആര്.ഒ. റദ്ദേച്ച്  കചെയണകമനച്ച്  ആവശധ്യകപടുന.

മുഖധ്യമനനിക്കുകവണനി പട്ടനികേജേമാതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനമാക്ക സമുദമായകക്ഷമവയം
നനിയമവയം  സമായംസമാരനികേവയം  പമാര്ലകമനറനികേമാരധ്യവയം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .
ബമാലന്):  സര്,  ബഹുമമാനകപട്ട  കമമ്പര്മമാര്  പറഞ്ഞതച്ച്  ഗവണ്കമനനികന
ശദ്ധയനില്കപട്ടതമാണച്ച്.   എസച്ച്.ആര്.ഒ.  നയം.  636/2016  വനിജമാപനതനികല
അപമാകേത  സര്ക്കമാരനികന  ശദ്ധയനില്കപട്ടനിട്ടുണച്ച്.   സസ്പീനനികയമാറനിറനി  നനിശ്ചയനിക്കുന
കേമാരധ്യതനില്  പ്രസ്തുത  കഭദഗതനി  വനിജമാപനതനില്  അപമാകേതയകണനച്ച്  കേണച്ച്
25-2-2017-ല്  നനിയമസഭമാ  കസക്രകട്ടറനിയറനികനമാടച്ച്  ഇക്കമാരധ്യയം
പുനനഃപരനികശമാധനിക്കമാനുയം  കഭദഗതനി  കചെയമാനുയം  സര്ക്കമാര്  ആവശധ്യകപട്ടു.
8-3-2017-ല്  അതച്ച്  ലഭനിക്കുകേയയം  കചെയ്തു.   ഈ  സമാഹചെരധ്യതനില്  വനിജമാപനയം
തളമാനല  കഭദഗതനി  കചെയമാനമാണച്ച്  സര്ക്കമാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്.   അതനിനമാല്
ബഹുമമാനകപട്ട അയംഗങ്ങളകട ആവശധ്യയം പരനിഗണനിചച്ച് അകതപടനി അയംഗസ്പീകേരനിക്കമാന്
കേഴനിയനികലങനില്കപമാലയം  കഭദഗതനികയമാടുകൂടനിയ  വനിജമാപനയം  പനിനസ്പീടച്ച്  സഭയകട
മുമ്പനില് അവതരനിപനിക്കുയം. 

ശസ്പീ  .    വനി  .  ഡനി  .    സതസ്പീശന്:   At  present  അതനികന  ലസ്പീഗല്  കപമാസനിഷന്
എന്തമാണച്ച്?

ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമാലന്:   ഞമാന് വധ്യക്തമമാക്കനി.   ഇതച്ച്  ഗവണ്കമനച്ച്  വളകര
ഗദൗരവമമായനി പരനികശമാധനിചതമാണച്ച്. വനിജമാപനയം തളമാനല കഭദഗതനി കചെയമാനമാണച്ച്
സര്ക്കമാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്.   അതനിനമാല് ബഹുമമാനകപട്ട  അയംഗങ്ങളകട  ആവശധ്യയം
അകതപടനി അയംഗസ്പീകേരനിക്കമാന് നനിര്വ്വമാഹമനില.  കഭദഗതനികയമാടുകൂടനിയ വനിജമാപനയം
പനിനസ്പീടച്ച് സഭയകട മുമ്പമാകകേ അവതരനിപനിക്കുയം.  



348 കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച്ച് 16, 2017

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  എന്.  ഷയംസുദ്ദേസ്പീന്,   അങ്ങയകട  കഭദഗതനി  പ്രസച്ച്
കചെയ്യുനകണമാ;

ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷയംസുദ്ദേസ്പീന്:  പ്രസച്ച് കചെയ്യുനനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  കഭദഗതനി സഭയകട അനുമതനികയമാടുകൂടനി പനിന്വലനിച്ചു.

(2) 2016-  കല കകേരള എഡക്യൂകക്കഷന്   (  അകമനച്ച്കമനച്ച്  )   റൂള്സച്ച് എസച്ച്  .  ആര്  .  ഒ  .
നമ്പര്   752/2016

ശസ്പീ  .   പനി  .   ഉബബദുള: സര്, 28-2-2017 -ല് സഭയകട കമശപ്പുറത്തുവച കകേരള
എഡക്യൂകക്കഷന്  (അകമനച്ച്കമനച്ച്)  റൂള്സച്ച്, 2016 (എസച്ച്.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  752/2016)-
നുള കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

“The Amendment to Chapter XXI for rule 7 vide clause 2 shall be 
annulled”

2016-കല  കകേരള  എഡക്യൂകക്കഷന്  അകമനച്ച്കമനച്ച്  റൂള്സനിള്  കഭദഗതനി
വരുത്തുനതനിനച്ച്   ജേനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  199/2016/  ജേനറല്  എഡക്യൂകക്കഷന്
dt.  3-12-2016  മുകഖന  പുറകപടുവനിചനിട്ടുള  എസച്ച്.ആര്.ഒ.  നയം.  752/2016
അസമാധുവമാക്കണകമന കഭദഗതനി ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.  1958-കല കകേ.ഇ.ആര്
Chapter  XXI  rule  7-നച്ച്  കഭദഗതനി  കകേമാണ്ടുവനനിരനിക്കുനതച്ച്  ചെട്ടപ്രകേമാരമല.
കകേ.ഇ.ആര്.  പ്രകേമാരയം  ഇകപമാള് ടസ്പീകചഴച്ച്  ബമാങച്ച്  നനിലവനിലനില.  കേമാലമാകേമാലങ്ങളനില്
സര്ക്കമാരനികന  മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചച്ച്  ഉണമാക്കകപടുന  ഒരു  തമാല്ക്കമാലനികേ
സയംവനിധമാനമമാണച്ച്  ടസ്പീകചഴച്ച്  ബമാകങനച്ച്  ഇതനികന  ഉതരവനില്  തകന പറയനണച്ച്.
ഇതനികന  ഘടന   വധ്യക്തമമായനി  നനിര്വ്വചെനിക്കകപട്ടനിട്ടനില.   ഈ  സമാഹചെരധ്യതനില്
ആനനിസനികപറച്ച്  കചെയച്ച്   നനിയമന  ചെട്ടയം  നനിര്മനിക്കുകേകയനതച്ച്  യക്തനിസഹമല.
ആക്ടനിനച്ച്  വനിരുദ്ധമമായനി  ചെട്ടങ്ങള്  നനിര്മനിക്കമാന്  പമാടനികലനച്ച്  പലതവണ  ഈ
വനിഷയതനില്  ഇടകപട്ടച്ച്  ബഹുമമാനകപട്ട  കകേമാടതനി  തകന  അഭനിപ്രമായകപട്ടനിട്ടുണച്ച്.
എയ്ഡഡച്ച്  വനിദധ്യമാലയങ്ങളനില്  division  fall-  കേമാരണയം  കജേമാലനി  നഷകപട്ടച്ച്
പുറത്തുകപമാകുന കപ്രമാട്ടക്ടഡച്ച് അദ്ധധ്യമാപകേര്ക്കച്ച് കപ്രമാട്ടക്ഷന് നല്കുകേകയനതച്ച് ഒരു
കവല്കഫയര് കസ്റ്റേറനികന കേടമയമാകണങനിലയം ഈ വനിഷയതനില് അവകര നനിയമനിച
മമാകനജേര്മമാര്ക്കുകൂടനി  ധമാര്മനികേ  ഉതരവമാദനിതസ്വമുണച്ച്.  അവര്  അതച്ച്
നനിര്വ്വഹനികക്കണതച്ച്  തകനയമാണച്ച്.  2015-16-കല  കേണക്കുകേള്  പ്രകേമാരയം
കകേരളതനില്  12882  വനിദധ്യമാലയങ്ങളണച്ച്.  അതനില്  4619  സര്ക്കമാര് സ്കൂളകേളയം  (36
ശതമമാനയം)  7140  എയ്ഡഡച്ച്  വനിദധ്യമാലയങ്ങളയം  (55  ശതമമാനയം)  ബമാക്കനി  അണ്
എയ്ഡഡച്ച്  വനിദധ്യമാലയങ്ങളമമാണച്ച്.  പകുതനിയനിലധനികേയം   വരുന  എയ്ഡഡച്ച്
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വനിദധ്യമാലയങ്ങളനില്  2016-17 വര്ഷയം  ഫനികക്സഷന്  നടതനിയനിട്ടനില.  2015-16
വര്ഷകത നനില  തുടരമാനമാണച്ച്  ഇകപമാള് പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതച്ച്.   അതുപ്രകേമാരമമാണച്ച്
അദ്ധധ്യമാപകേ ബമാങച്ച് രൂപസ്പീകേരനിചതച്ച്. തസനികേ നനിര്ണയയം പൂര്തസ്പീകേരനിക്കമാകത കജേമാലനി
നഷകപട്ടച്ച്  പുറതനിരനിക്കുനവരുകട  എണയം  എങ്ങകനയമാണച്ച്  നമുക്കച്ച്  ലഭധ്യമമാകുകേ;
അദ്ധധ്യമാപകേ  ബമാങച്ച്  നനിലവനിലകണനച്ച്  നമുക്കച്ച്  എങ്ങകന  പറയമാന്  കേഴനിയയം;
സയംരക്ഷനിത  അദ്ധധ്യമാപകേരുകട  കൃതധ്യമമായ  കേണക്കനിലമാകത  അദ്ധധ്യമാപകേ  ബമാങനില്
നനിനയം  നനിയമനിക്കണകമന  പറഞ്ഞമാല്  എങ്ങകന  അവകര  നനിയമനിക്കമാന്
കേഴനിയകമനതമാണച്ച്  പ്രധമാനകപട്ട  പ്രശയം.  അതനിനച്ച്  നനിയമതനികന
പനിന്ബലമനികലനതമാണച്ച്  യമാഥമാര്തധ്യയം.  സയംരക്ഷനിത  അദ്ധധ്യമാപകേകര  അവരുകട
റവനക്യൂ  ജേനിലയനില്  തകന  ബന്ധകപട്ട  ഡനി.ഡനി.-യകട  അനുമതനികയമാകട
നനിയമനിക്കണകമനമാണച്ച്  വധ്യവസയനില്  പറയനതച്ച്.   എനമാല്  ഏറവയം  കൂടുതല്
വനിദധ്യമാലയങ്ങളള  മലപ്പുറയം  ജേനിലയള്കപകട  പലയനിടത്തുയം  ഇകപമാള്  സയംരക്ഷനിത
അദ്ധധ്യമാപകേരനികലനമാണച്ച്  വനിദധ്യമാഭധ്യമാസ  വകുപനികന  കേണക്കുകേള്  തകന
വധ്യക്തമമാക്കുനതച്ച്.   K.E.R.  കകമാസച്ച്  10-Qualification,  11-Appointment  of
Teachers  in  Aided  Schools,  12-Condition  of  Service  of  Aided  School
Teachers  എനനിവയ്കക്കലമായം  എതനിരമായനിട്ടമാണച്ച്  പ്രസ്തുത  എസച്ച്.ആര്.ഒ.
കകേമാണ്ടുവനനിട്ടുളതച്ച്.  ഈ  പ്രകതധ്യകേ  സമാഹചെരധ്യതനില്  സര്ക്കമാരനികന  ഒരു
അനുമതനിയയം  കൂടമാകത  അഡസ്പീഷണല്  തസനികേയണമാക്കനി  നനിയമനയം
നടത്തുകേയമാകണങനില്  അതച്ച്  നനികരമാധനികക്കണതുണച്ച്.  നനിയമനിക്കകപട്ട
അദ്ധധ്യമാപകേര്ക്കച്ച്  ശമ്പളയം  കേനിട്ടുനനികലന  സനിതനി  നനില്ക്കുകേയമാണച്ച്.  തസനികേ
നനിര്ണയയം  കൃതധ്യമമായനി  നടതമാതതുകേമാരണയം  ഒഴനിവകേള്  നനിര്വ്വചെനിക്കമാന്
കേഴനിയമാത  സമാഹചെരധ്യമുണച്ച്.  സയംരക്ഷനിത  അദ്ധധ്യമാപകേരുകട  എണയം
തനിട്ടകപടുതനിയമാല് മമാത്രകമ അവകര പുനര്വനിനധ്യസനിക്കുന കേമാരധ്യയം തസ്പീരുമമാനനിക്കമാന്
കേഴനിയകേയള.   കകേന്ദ്ര  വനിദധ്യമാഭധ്യമാസ നനിയമപ്രകേമാരയം  10  ശതമമാനതനില്  കൂടുതല്
ഒഴനിവകേള് ഉണമാകേമാന് പമാടനികലനച്ച്   പറയനതനിലൂകട  സര്ക്കമാര് സ്കൂളകേളനില്  ഒരു
അപ്രഖധ്യമാപനിത  നനിയമന  നനികരമാധനയം  ഇകപമാള്  വനനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  എയ്ഡഡച്ച്
സ്കൂളകേളനില്  മമാത്രമല  സര്ക്കമാര്  സ്കൂളകേളനില്കപമാലയം  അപ്രഖധ്യമാപനിത  നനിയമന
നനികരമാധനയം  വനനിരനിക്കുനകവന  കേമാരധ്യയം  ബഹുമമാനകപട്ട  മനനിയകട
ശദ്ധയനില്കപടുതമാന്  ആഗഹനിക്കുകേയമാണച്ച്.  22-5-1979-നുകശഷയം   അനുവദനിച
വനിദധ്യമാലയങ്ങള്, 38  വര്ഷയം പനിനനിട്ടനിട്ടുയം ഇകപമാഴുയം  newly opened school  ആയനി
നനില്ക്കുകേയമാണച്ച്.   ഈ എസച്ച്.ആര്.ഒ.  കഭദഗതനിമൂലയം  പ്രസ്തുത വനിദധ്യമാലയങ്ങളനികല
രമാജേനി,  മരണയം,  റനിട്ടയര്കമനച്ച്  ഉള്കപകടയള   എലമാ  ഒഴനിവകേളയം  അദ്ധധ്യമാപകേ
ബമാങനില്  നനിനയം  മമാത്രകമ  നനികേതമാന്  പമാടുളകവനമാണച്ച്  പറയനതച്ച്.   കകേരള
വനിദധ്യമാഭധ്യമാസ  ചെട്ടതനില്  ഇങ്ങകനകയമാരു  കവര്തനിരനിവനില.   കകേ.ഇ.ആര്.,
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പ്രസ്പീ-കകേ.ഇ.ആര് എനസ്പീ രണച്ച് കേമാറഗറനികേള് മമാത്രകമ ഇകപമാള് നനിലവനിലള. ചെട്ടയം 11
അനുസരനിചച്ച്  നനിയമനിക്കമാനുള  അധനികേമാരയംകൂടനി  എടുത്തുകേളയനകതമാകട
മമാകനജേര്മമാര്  ഈ  സയംവനിധമാനതനില്നനിനയം  ഒഴനിഞമമാറനിയമാല്  പ്രസ്തുത
വനിദധ്യമാലയങ്ങള് ഏകറടുക്കുകേകയനതച്ച്  സര്ക്കമാരനിനച്ച് വലനികയമാരു  ബമാധധ്യതയമായനി
മമാറുനതമാണച്ച്.  മലമാപറമ്പച്ച് അതനിനച്ച് ഏറവയം വലനികയമാരു ഉദമാഹരണമമായനി നമ്മുകട
മുമ്പനില്  നനില്ക്കുകേയമാണച്ച്.   മലമാപറമ്പച്ച്  കമമാഡല്  വനിദധ്യമാലയങ്ങള്  നമ്മുകട
സയംസമാനതച്ച്  ഇനനിയയം  വര്ദ്ധനിച്ചുവരുകമനമാണച്ച്  ഇതച്ച്  സൂചെനിപനിക്കുനതച്ച്.
കപമാതുവനിദധ്യമാഭധ്യമാസ  സയംരക്ഷണയജയം  നമള്  ആരയംഭനിക്കമാന്  കപമാകുകേയമാണച്ച്.
ഇതരകമമാരു ഘട്ടതനില് കവണത്ര അദ്ധധ്യമാപകേകര നനിയമനിക്കമാകത, നനിയമനിചവര്ക്കച്ച്
അയംഗസ്പീകേമാരയം നല്കേമാകത എങ്ങകന നമ്മുകട വനിദധ്യമാലയങ്ങളനികല  പഠന നനിലവമാരയം
വര്ദ്ധനിപനിചച്ച്  അന്തമാരമാഷ്ട്ര  നനിലവമാരതനികലയച്ച്  വനിദധ്യമാലയങ്ങകള  മമാറനികയടുക്കമാന്
കേഴനിയകമനതച്ച്  കൂടനി  ആകലമാചെനികക്കണതുണച്ച്.   ഒരു  നനിയനണവയം  ഇലമാകത,
കേണക്കുകേള് കപരുപനിചച്ച് കേമാണനിചച്ച് നനിയമനങ്ങള് നടതനി, സയംരക്ഷനിത അദ്ധധ്യമാപകേ
സമൂഹകത  സൃഷനിചച്ച്  സര്ക്കമാരനിനച്ച്  കൂടുതല്  ബമാധധ്യത  വരുത്തുന  എയ്ഡഡച്ച്
മമാകനജുകമനനികന  നനിയനനികക്കണതുണച്ച്.   നനിയമങ്ങളകട  പനിന്ബലകതമാകട
അവകര കേര്ശനമമായനി നനിയനനിക്കുനകതമാകടമാപയം  നനിയമനിക്കകപട്ട അദ്ധധ്യമാപകേര്ക്കച്ച്
നനിയമനമായംഗസ്പീകേമാരയം നല്കേമാനുയം സര്ക്കമാരനിനച്ച് ബമാധധ്യതയണച്ച്.  വളകര പ്രധമാനകപട്ട
വനിഷയകമന നനിലയനില് മമാകനജ് കമനച്ച്   പ്രതനിനനിധനികേളയം  അദ്ധധ്യമാപകേ സയംഘടനമാ
പ്രതനിനനിധനികേളമമായനി ഈ വനിഷയയം ഒരുമനിചനിരുനച്ച് ചെര്ച കചെയ്യുനതനിനച്ച് ഗവണ്കമനച്ച്
തയമാറമാകേണയം.   ഇകപമാള്  കകേമാണ്ടുവന  കഭദഗതനി  ഞമാന്  ഉനയനിച  പ്രധമാന
പ്രശങ്ങള്ക്കച്ച്  പരനിഹമാരയം  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനനില.  മമാത്രമല  ബഹുമമാനകപട്ട
ബഹകക്കമാടതനി ഇകപമാള് ഇതച്ച് കസ്റ്റേ കചെയനിട്ടുമുണച്ച്. ഇതനിനുമുമ്പച്ച് ഇറക്കനിയ ജേനി.ഒ. (പനി)
നയം.10/2010  ഉതരവനിനച്ച്  ബഹുമമാനകപട്ട  സുപ്രസ്പീയംകകേമാടതനിയകട  കസ്റ്റേയയം
നനിലവനിലണച്ച്.   നനിലവനികല ചെട്ടപ്രകേമാരയം അങ്ങുതകന കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസയം സഭയനില്
നല്കേനിയ  റൂളനിയംഗനികന  അടനിസമാനതനില്  ഈ  എസച്ച്.ആര്.ഒ.  സഭയനില്
വരുനതനിനുമുമ്പച്ച്  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമനിറനിയകട  പരനിഗണനയച്ച്  കപമാകകേണതമാണച്ച്.  സബ്ജക്ടച്ച്
കേമനിറനിയനില്   വനിശദമമായ  ചെര്ച നടതനിയതനിനുകശഷയം മമാത്രകമ   എസച്ച്.ആര്.ഒ.
സഭയനില്  വരമാന്  പമാടുള.   അതുകകേമാണച്ച്  ഒകട്ടകറ  അബദ്ധങ്ങള്  ഈ
എസച്ച്.ആര്.ഒ.യനില്  കേടനകൂടനിയനിട്ടുണച്ച്.   സബ്ജക്ടച്ച്  കേമനിറനിയകട  പരനിഗണനയനില്
വരമാത  സമാഹചെരധ്യതനില് ഈ എസച്ച്.ആര്.ഒ.  റദ്ദേച്ച്  കചെയ്യുകേയയം  നനിയമപ്രകേമാരയം
സബ്ജക്ടച്ച് കേമനിറനി സ്ക്രൂട്ടനിണനികയമാടുകൂടനി ഒരു എസച്ച്.ആര്.ഒ.  കകേമാണ്ടുവരണകമനതമാണച്ച്
എകന കഭദഗതനി.  ഇതച്ച് അയംഗസ്പീകേരനിക്കണകമനച്ച് ആവശധ്യകപടുകേയമാണച്ച്.

വനിദധ്യമാഭധ്യമാസ വകുപ്പുമനനി (കപ്രമാഫ  .   സനി  .   രവസ്പീന്ദ്രനമാഥച്ച്): സര്, സയംസമാനകത
എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളകേളനികല  അദ്ധധ്യമാപകേ-അദ്ധധ്യമാപകകേതര  നനിയമനങ്ങള്  കകേരള
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വനിദധ്യമാഭധ്യമാസ  ചെട്ടയം  1958-കല  കസക്ഷന്-11 പ്രകേമാരയം  അതതച്ച്  മമാകനജേര്മമാരനില്
നനിക്ഷനിപ്തമമാണച്ച്.  കമല് ചെട്ടങ്ങള് പ്രകേമാരയം വര്ഷയംകതമാറുയം തസനികേ നനിര്ണയയം നടതനി
അദ്ധധ്യമാപകേ നനിയമനയം  നടതനിവരുന.  എനമാല് കുട്ടനികേളകട കുറവമൂലയം  തസനികേ
നഷയം  വനച്ച്  പുറത്തുകപമാകകേണനിവരുന  മമാകനജേര്മമാര്  നനിയമനിച  ഇതരയം
അദ്ധധ്യമാപകേരുകട ദസ്പീര്ഘനമാളകത കസവനയം കേണക്കനികലടുതച്ച് സര്ക്കമാര് മമാനുഷനികേ
പരനിഗണനകയമാടുകൂടനിയള ഒരു സമസ്പീപനയം സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേയയം അവകര അദ്ധധ്യമാപകേ
ബമാങനില്  ഉള്കപടുതനി  സയംരക്ഷണയം  നല്കേനിവരനികേയയം  കചെയ്യുന.   തുടക്കതനില്
സയംരക്ഷനിത  അദ്ധധ്യമാപകേരുകട  എണയം  കുറവമായനിരുനകവങനിലയം  ഇതരയം
അദ്ധധ്യമാപകേരുകട എണയം ക്രമമാതസ്പീതമമായനി  വര്ദ്ധനിക്കുകേയമാണുണമായതച്ച്.   നനിലവനില്
സയംസമാനതച്ച്  വനിവനിധ  കേമാറഗറനികേളനിലമായനി  അയമായനിരകതമാളയം  സയംരക്ഷനിത
അദ്ധധ്യമാപകേരുകണനച്ച് കേണക്കമാക്കകപട്ടനിട്ടുണച്ച്.  സയംരക്ഷനിത അദ്ധധ്യമാപകേരുകട കജേമാലനി
സുരക്ഷനിതതസ്വയം  ഉറപച്ച്  വരുത്തുനതനികലയ്ക്കുയം  ഇതരയം  അദ്ധധ്യമാപകേരുകട  എണയം
വര്ദ്ധനിക്കുനതച്ച്  നനിയനനിക്കുനതനികലയ്ക്കുമമായനിട്ടമാണച്ച്  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളകേളനില്
ഉണമാകുന അധനികേ അദ്ധധ്യമാപകേ തസനികേകേളനികലയച്ച്  അദ്ധധ്യമാപകേ ബമാങനില് നനിനയം
സയംരക്ഷനിത അദ്ധധ്യമാപകേന്,  പുതനിയതമായനി നനിയമനിക്കുന അദ്ധധ്യമാപകേന് എനനിവകര
1:1 എന അനുപമാതതനില് മമാകനജേര്മമാര് നനിയമനിക്കണകമന കഭദഗതനി കകേ.ഇ.ആര്.
അദ്ധധ്യമായയം  21,  ചെട്ടയം  7  (2)-ല്  നനികദ്ദേശനിചനിട്ടുളതച്ച്.   ഈ  ചെട്ടയം  റദ്ദേച്ച്  കചെയമാല്
കുട്ടനികേളകട കുറവമൂലയം തസനികേ നഷകപട്ടച്ച് പുറത്തുകപമാകകേണനി വരുന അദ്ധധ്യമാപകേകര
സയംരക്ഷനിക്കമാന് കേഴനിയമാത ഗുരുതരമമായ അവസയണമാകുയം.  കുട്ടനികേള് കകേമാഴനിഞ
കപമാകുന  പ്രവണത  കൂടനിക്കൂടനി  വരനികേയമാണച്ച്.  കപമാതു  വനിദധ്യമാഭധ്യമാസ
സയംരക്ഷണതനികന  ഭമാഗമമായനി  തനിരനികചമാരു  പ്രതസ്പീക്ഷയണച്ച്.  ആ  പ്രതസ്പീക്ഷ
സമാക്ഷമാത്ക്കരനിക്കുനതുവകര  കമല്പറഞ്ഞ  സവനികശഷ  സമാഹചെരധ്യയം  കൂടനി
കേണക്കനികലടുതച്ച്  എസച്ച്.ആര്.ഒ.   752/2016-ാം  നമ്പര്  വനിജമാപനതനിനച്ച്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള കഭദഗതനി  പരനിഗണനിക്കമാന് നനിര്വ്വമാഹമനില.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉബബദുള:  ഇതച്ച്  അയംഗസ്പീകേരനിക്കമാന്  നനിര്വ്വമാഹമനികലങനില്
വനിശദമമായനി ചെര്ച കചെയമാന് അവസരമുണമാകുകമമാ?

കപ്രമാഫ  .   സനി  .   രവസ്പീന്ദ്രനമാഥച്ച്: മമാകനജേര്മമാരുമമായനിട്ടച്ച്  ചെര്ച കചെയമായം.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  പനി.  ഉബബദുള,   അങ്ങയകട  കഭദഗതനി  പ്രസച്ച്
കചെയ്യുനകണമാ?

ശസ്പീ  .   പനി  .   ഉബബദുള:  പ്രസച്ച് കചെയ്യുനനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: കഭദഗതനി  സഭയകട അനുമതനികയമാടുകൂടനി പനിന്വലനിച്ചു. 
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(3) 2016-  കല കകേരള സമായംസമാരനികേ പ്രവര്തകേ കക്ഷമനനിധനി   (  കഭദഗതനി  )    പദ്ധതനി
(  എസച്ച്  .  ആര്  .  ഒ  .   നമ്പര്   767/2016)

മനി  .   സസ്പീക്കര്: 2016-കല   കകേരള സമായംസമാരനികേ   പ്രവര്തകേ     കക്ഷമനനിധനി
(കഭദഗതനി)   പദ്ധതനി  (എസച്ച്.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  767/2016)-കലയ്ക്കുളള  കഭദഗതനി
കനമാട്ടസ്പീസനികന പരനിഗണന  -  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്,  ശസ്പീ.  ടനി.  വനി.  ഇബമാഹനിയം
എനനിവര്  കനമാട്ടസ്പീസച്ച്  നല്കേനിയതച്ച്.   കഭദഗതനി  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചുകകേമാണച്ച്  കനമാട്ടസ്പീസച്ച്
നല്കേനിയ ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശനച്ച് കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കമാവനതമാണച്ച്.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപറയന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

1. ഖണ്ഡനികേ  19-കല  ഉപഖണ്ഡനികേ  2-ല്  "കേരള്  കരമാഗയം,"  എനസ്പീ
വമാക്കുകേള്ക്കുയം ചെനിഹ്നതനിനുയം കശഷയം "ഹസ്പീകമമാഫസ്പീലനിയ ഉള്കപകടയള
മമാരകേ  ജേനനിതകേ  കരമാഗങ്ങള്"  എനസ്പീ  വമാക്കുകേളയം  ചെനിഹ്നങ്ങളയം
കചെര്ക്കുകേ.

ഇതനില്  ഹസ്പീകമമാഫസ്പീലനിയ  കപമാലള  മമാരകേമമായ  ജേനനിതകേ  കരമാഗങ്ങള്
എനതുകൂടനി  കചെര്ക്കണയം.  കേമാരണയം   അവര്ക്കമാണച്ച്  ഏറവയം  കൂടുതല്  പണയം
ആവശധ്യമമായനി വരുനതച്ച്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബമാഹനിമനിനുകവണനി ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂട്ടനിക്കച്ച് കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കമാവനതമാണച്ച്.

ശസ്പീ.  ടനി.  വനി.  ഇബമാഹനിമനിനുകവണനി  ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി:  സര്,  ഞമാന്
തമാകഴപറയന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

2.   ഖണ്ഡനികേ 19-കല ഉപഖണ്ഡനികേ 2-ല് "രക്തസ്രമാവവമമായനി ബന്ധകപട്ടുള
അസുഖയം”എനസ്പീ  വമാക്കുകേള്ക്കുകശഷയം  "സുഷുമമാനമാഡനിക്കുണമാകുന
തകേരമാറുമൂലയം  ശരസ്പീരഭമാഗങ്ങള്  തളര്ന  കപമാകുന  അവസ"  എനസ്പീ
വമാക്കുകേള് കൂടനി കചെര്ക്കുകേ.

എസച്ച്.ആര്.ഒ.  നമ്പര് 767/2016-ല് രണമാമകത കകേമാളതനില് പറഞ്ഞനിട്ടുള
ഹൃകദമാഗയം,  കേധ്യമാന്സര്,  വൃക്ക  സയംബന്ധമമായ  അസുഖയം,  കേരള്കരമാഗയം,
രക്തസ്രമാവവമമായനി  ബന്ധകപട്ടുള  അസുഖയം  എനസ്പീ  വമാക്കുകേള്ക്കുകശഷയം
"സുഷുമമാനമാഡനിക്കുണമാകുന  തകേരമാറുമൂലയം  ശരസ്പീരഭമാഗങ്ങള്  തളര്നകപമാകുന
അവസ"  എനസ്പീ  വമാക്കുകേള്കൂടനി   കചെര്ക്കണയം.    മമാരകേ  കരമാഗമമായതുകകേമാണച്ച്
അതുകൂടനി കചെര്ക്കണകമനമാണച്ച് എകന കഭദഗതനി. 
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മുഖധ്യമനനിക്കുകവണനി  പട്ടനികേജേമാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനമാക്കസമുദമായകക്ഷമവയം
നനിയമവയം  സമായംസമാരനികേവയം  പമാര്ലകമനറനികേമാരധ്യവയം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .
ബമാലന്):  സര്,  ഈ  കഭദഗതനികേളകട  ആവശധ്യമനില.   ഇകതമാകക്ക  നനിലവനിലള
വധ്യവസയനില് തകന പറയനണച്ച്.  ഖണ്ഡനികേ  19(2)  ഹൃകദമാഗയം,  കേധ്യമാന്സര്,  വൃക്ക
സയംബന്ധമമായ അസുഖയം,   കേരള്കരമാഗയം,  ശസ്വമാസകകേമാശ സയംബന്ധമമായ അസുഖയം,
തലകചമാറനില്  രക്തസ്രമാവവമമായനി  ബന്ധകപട്ടുള  അസുഖയം  അഥവമാ  സര്ക്കമാര്
കേമാലമാകേമാലങ്ങളനില്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന  മകറകതങനിലയം   മമാരകേകരമാഗങ്ങള്  തുടങ്ങനിയ
ഏതച്ച് കരമാഗവയം ഇതനില് ഉള്കപടുത്തുനതനിനച്ച് ഒരു ബുദ്ധനിമുട്ടുമനില. 

ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി:  സര്,  കേമാലമാകേമാലങ്ങളനില് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന മകറകതങനിലയം
ഗുരുതരമമായ കരമാഗങ്ങള് ഇതനില് ഉള്കപടുതമാന് കേഴനിയനികല?

ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമാലന്:  സര്,  അതനില് ധമാരമാളയം കരമാഗങ്ങള് ഉള്കക്കമാള്ളുയം.
വനിജമാപനയംവഴനി  കേമാലമാകേമാലങ്ങളനില്  ഉചെനിതകമനച്ച്  കതമാനന  കരമാഗങ്ങള്കൂടനി
ഉള്കപടുതമാനുള അധനികേമാരയം ചെട്ടപ്രകേമാരയം ഗവണ്കമനനിനുണച്ച്.  കനരകത ഇവനികട
പറഞ്ഞതുപ്രകേമാരയം  ഈ  ഗവണ്കമനച്ച്  അധനികേമാരതനില്  വനതനിനുകശഷയം
ചെനികേനിതമാധനസഹമായയം  75,000  രൂപയനില്  നനിനയം  1,50,000  രൂപയമായനി
ഉയര്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  60  വയസച്ച്  പൂര്തസ്പീകേരനിചവര്ക്കുള  കപന്ഷന്  പ്രതനിമമാസയം
1000  രൂപയനില്  നനിനയം  2000  രൂപയമായനി  വര്ദ്ധനിപനിച്ചു.  ഈ  ഗവണ്കമനച്ച്
അധനികേമാരതനില് വരുകമ്പമാള്  70,00,000  രൂപയമായനിരുന നസ്പീക്കനിയനിരനിപച്ച് സയംഖധ്യ.
കസസച്ച് പനിരനിവച്ച്  കേമാരധ്യക്ഷമമമാക്കനിയതനികനത്തുടര്നച്ച് കേഴനിഞ്ഞ ആറച്ച്  മമാസയംകകേമാണച്ച്
8  കകേമാടനി  രൂപയമായനി.  കസസച്ച്  കേളക്ഷനനില്  വസ്പീഴ്ചവരുത്തുന  തനികയറര്
ഉടമകേള്കക്കതനികര  ശക്തമമായ  നനിലപമാടച്ച്  സസ്വസ്പീകേരനിചതനികന  ഭമാഗമമായനിട്ടമാണച്ച്  ഈ
വരുമമാന വര്ദ്ധനവണമായതച്ച്.  കരമാഗകത ഉള്കപടുത്തുനതനില്  ഒരു ബുദ്ധനിമുട്ടുമനില;
ഏതച്ച് കരമാഗയം കവണകമങനിലയം ഇതനില് ഉള്കപടുതമായം. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന്, അങ്ങച്ച് അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസച്ച്
കചെയനകണമാ?

ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന്: സര്, ഞമാന് പ്രസച്ച് കചെയ്യുനനില. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്  അവതരനിപനിച  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂട്ടനി, അങ്ങച്ച് അവതരനിപനിച  കഭദഗതനി പ്രസച്ച് കചെയ്യുനകണമാ? 

ശസ്പീ  .   സനി  .   മമ്മൂട്ടനി: സര്, ഞമാന് പ്രസച്ച് കചെയ്യുനനില. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂട്ടനി അവതരനിപനിച കഭദഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിച്ചു. 
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(4) 2016-  കല കകേരള സമായംസമാരനികേ പ്രവര്തകേ കക്ഷമനനിധനി   (  കഭദഗതനി  )  ചെട്ടങ്ങള്
(  എസച്ച്  .  ആര്  .  ഒ  .   നമ്പര്   791/2016)

മനി  .    സസ്പീക്കര്: 2016-കല   കകേരള സമായംസമാരനികേ   പ്രവര്തകേ     കക്ഷമനനിധനി
(കഭദഗതനി)  ചെട്ടയം (എസച്ച്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 767/2016)-കലയ്ക്കുളള കഭദഗതനി കനമാട്ടസ്പീസനികന
പരനിഗണന  –   കനമാട്ടസ്പീസച്ച്  നല്കേനിയ  കപ്രമാഫ.  ആബനിദച്ച്  ഹുബസന്  തങ്ങള്ക്കച്ച്
കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കമാവനതമാണച്ച്.

കപ്രമാഫ  .   ആബനിദച്ച് ഹുബസന് തങ്ങള്: സര്, ഞമാന് തമാകഴപറയന കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന.

1. 2-ാം വകുപനില് 2(ii)-ല് "കചെയര്മമാനച്ച് അടനിയന്തരയം എനച്ച് കബമാദ്ധധ്യകപടുന
കേമാരധ്യകമമാ” എനതനിനുപകേരയം "അടനിയന്തരമമായനിപരനിഗണനിക്കകപടണകമനച്ച്
കചെയര്മമാനച്ച് കബമാദ്ധധ്യകപടുന കേമാരധ്യകമമാ” എനച്ച് മമാറ്റുകേ.

2. 9-ാം വകുപനില് 2-ാം ഉപവകുപനില് തമാകഴപറയയംപ്രകേമാരയം കചെര്ക്കുകേ: “ഒരു
കയമാഗതനികന  കയമാഗനടപടനിക്കുറനിപച്ച്  കതമാട്ടടുത  കബമാര്ഡച്ച്  കയമാഗതനില്
ഔപചെമാരനികേമമായനി  അയംഗസ്പീകേരനികക്കണതുയം  കയമാഗനടപടനിക്കുറനിപനില്
ഏകതങനിലയം  കഭദഗതനി  വരുത്തുനപക്ഷയം  അതരയം  മമാറകതമാകട
അയംഗസ്പീകേരനിചച്ച്  കചെയര്മമാന്  ഒപച്ച്  വയ്കക്കണതുയം  മമാറതനിനനുസൃതമമായനി
തുടര്നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനികക്കണതുകണങനില്  ആ  നടപടനി  തമാമസയംവനിനമാ
സസ്വസ്പീകേരനികക്കണ ഉതരവമാദനിതസ്വയം കസക്രട്ടറനിക്കമായനിരനിക്കുനതുമമാണച്ച്.”

3. 9(5)-ല്  "അക്കയം  തുടകരണതുയം"  എനതച്ച്  ഒഴനിവമാക്കനി  "അക്കമനിട്ടച്ച്"
എനമാക്കുകേ.

4. 9(5)(2)-ല്  "കബമാര്ഡനികന  പണ  ഇടപമാടുകേള്  എലമായം  1-ാം  നമ്പര്
ഫമാറതനികന മമാതൃകേയനിലള കേധ്യമാഷച്ച്  ബുക്കനിലയം പുറകമ കചെക്കച്ച്  വനിതരണയം
കചെയ്യുനതച്ച് സയംബന്ധനിച്ചുള വനിവരങ്ങള് 2-ാം നമ്പര് ഫമാറതനിലള കചെക്കച്ച്
ഇഷക്യൂ രജേനിസ്റ്റേറനിലയം, ഇയംപ്രസ്റ്റേച്ച് മണനി ഇടപമാടുകേള് 3-ാം നമ്പര് ഫമാറതനിലള
കപര്മനനച്ച്  അഡസ്വമാന്സച്ച്  രജേനിസ്റ്റേറനിലയം,  ഓഫസ്പീസനില്  ലഭനിക്കുന
കചെക്കച്ച്/ഡനിമമാനച്ച്  ഡ്രമാഫച്ച്  എനനിവ  സയംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള്  4-ാം  നമ്പര്
കഫമാറതനിലള  രജേനിസ്റ്റേര്  ഓഫച്ച്  വമാലത്യുബനിള്സനിലയം ഉള്കപടുതനി
സൂക്ഷനികക്കണതമാണച്ച്.” എനമാക്കുകേ.
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പട്ടനികേജേമാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനമാക്കസമുദമായകക്ഷമവയം  നനിയമവയം
സമായംസമാരനികേവയം പമാര്ലകമനറനികേമാരധ്യവയം വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബമാലന്): സര്,
ഇങ്ങകന  കഭദഗതനി  കചെയമാലയം  അര്തതനികലമാനയം  ഒരു  വധ്യതധ്യമാസവയം  വരനില.
ഉദമാഹരണതനിനച്ച്,  നനിലവനിലള വധ്യവസ  2-ാം വകുപനില്  2(ii)-ല്  "കചെയര്മമാനച്ച്
അടനിയന്തരയം  എനച്ച്  കബമാദ്ധധ്യകപടുന  കേമാരധ്യകമമാ”എനതനിനമാണച്ച്  കഭദഗതനി,
കഭദഗതനിയനില്  അടനിയന്തരവയം  കഭദഗതനി  കബമാദ്ധധ്യകപടുന  കേമാരധ്യവമുണച്ച്.  ഈ
കഭദഗതനിയകട  ആവശധ്യകമന്തമാണച്ച്?  "അടനിയന്തരമമായനി  പരനിഗണനിക്കകപടണകമനച്ച്
കചെയര്മമാനച്ച്  കബമാദ്ധധ്യകപടുന  കേമാരധ്യകമമാ”  എനതമാണച്ച്  കഭദഗതനി,  നനിലവനിലള
വധ്യവസ  2-ാം  വകുപനില്  2(ii)-ല്  "കചെയര്മമാനച്ച്  അടനിയന്തരയം  എനച്ച്
കബമാദ്ധധ്യകപടുന  കേമാരധ്യകമമാ”ആ  കഭദഗതനിക്കച്ച്  പ്രകതധ്യകേ  അര്തകമമാനമനില.
രണമാമകത  കഭദഗതനി  “ഒരു  കയമാഗതനികന  കയമാഗനടപടനിക്കുറനിപച്ച്  കതമാട്ടടുത
കബമാര്ഡച്ച്  കയമാഗതനില്  ഔപചെമാരനികേമമായനി  അയംഗസ്പീകേരനികക്കണതുയം  കയമാഗ
നടപടനിക്കുറുപനില് ഏകതങനിലയം കഭദഗതനി വരുത്തുനപക്ഷയം അതരയം മമാറകതമാകട
അയംഗസ്പീകേരനിചച്ച്  കചെയര്മമാന്  ഒപച്ച്  വയ്കക്കണതുയം"   ഇതുതകനയമാണച്ച്  കഭദഗതനി,
"മമാറതനിനനുസൃതമമായനി  തുടര്നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനികക്കണതുകണങനില്  ആ  നടപടനി
തമാമസയംവനിനമാ  സസ്വസ്പീകേരനികക്കണ  ഉതരവമാദനിതസ്വയം  കസക്രട്ടറനിക്കമായനിരനി
ക്കുനതുമമാണച്ച്.”  നനിലവനിലളതച്ച് വളകര ലളനിതമമാണച്ച്,  ഇകപമാള് പറയന കഭദഗതനി
മനസനിലമാക്കമാന്  സമാധനിക്കമാതതമാണച്ച്.  ചെട്ടതനിലള  കഭദഗതനികയനപറയനതച്ച്
നനിയമനനിര്മമാണകതമാളയം  പ്രമാധമാനധ്യമുളതമാണച്ച്.  ആ  രൂപതനിലള  ഒരു  മമാറവയം
ഇതനിലനില.  മൂനമാമകത  കഭദഗതനിയനില്,   അപ്രകേമാരയം  അക്കമനിട്ടച്ച്  ഒനമായം
ഉപചെട്ടതനിനുകശഷയം  തമാകഴപറയന  ഉപചെട്ടയം  കചെര്കക്കണതമാണച്ച്.  ഒറനിജേനിനല്
ചെട്ടതനില്  എന്തമാണുളതച്ച്,  11-ാം  ചെട്ടതനികല  നനിലവനിലള  ചെട്ടതനിനച്ച്  ഒനമായം
ഉപചെട്ടമമായനി  അക്കയം  തുടകരണതുയം  അപ്രകേമാരയം  അക്കമനിട്ട  ഒനമായം
ഉപചെട്ടതനിനുകശഷയം  തമാകഴപറയന  ഉപചെട്ടയം  കചെര്കക്കണതുമമാണച്ച്.   ഒരുകേമാരധ്യയം
തകനയമാണച്ച്  തനിരനിച്ചുയം  മറനിച്ചുയം  പറയനതച്ച്.  അവസമാനകത   കഭദഗതനിയനില്
ഒറനിജേനിനല് ചെട്ടതനില് 'കേധ്യമാഷച്ച്'  എന വമാക്കമാണച്ച് ഉപകയമാഗനിചനിരനിക്കുനതച്ച്,  അതനിനച്ച്
പകേരയം  'പണയം'  എന  വമാക്കച്ച്  കചെര്തമാല്  പ്രകതധ്യകേനികചമാരു  ഗുണവമനില.
അതുകകേമാണച്ച് ഈ കഭദഗതനികേളകട ആവശധ്യമനില. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  കപ്രമാഫ.  ആബനിദച്ച്  ഹുബസന് തങ്ങള്,  അങ്ങച്ച്  അവതരനിപനിച
കഭദഗതനി പ്രസച്ച് കചെയ്യുനകണമാ? 

കപ്രമാഫ  .   ആബനിദച്ച് ഹുബസന് തങ്ങള്:സര്, ഞമാന് പ്രസച്ച് കചെയ്യുനനില. 
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:  കപ്രമാഫ.  ആബനിദച്ച് ഹുബസന് തങ്ങള് അവതരനിപനിച കഭദഗതനി
സഭ നനിരമാകേരനിച്ചു. 

(5) 2017-  കല കകേരള അബ്കേമാരനി കതമാഴനിലമാളനി കക്ഷമനനിധനി   (  കഭദഗതനി  )   പദ്ധതനി
(  എസച്ച്  .  ആര്  .  ഒ  .   നമ്പര്   44/2017)

മനി  .   സസ്പീക്കര്: 2017-കല     കകേരള  അബ്കേമാരനി കതമാഴനിലമാളനി   കക്ഷമനനിധനി

(കഭദഗതനി)  പദ്ധതനി  (എസച്ച്.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  44/2017)-കലയ്ക്കുളള  കഭദഗതനി
കനമാട്ടസ്പീസനികന പരനിഗണന -  കനമാട്ടസ്പീസച്ച് നല്കേനിയ ശസ്പീ. വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശനച്ച് കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കമാവനതമാണച്ച്.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:   സര്,  28-2-2017-ല്  സഭയകട  കമശപ്പുറത്തുവച
2017-കല  കകേരള  അബ്കേമാരനി  കതമാഴനിലമാളനി  കക്ഷമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  പദ്ധതനിയനില്
എസച്ച്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 44/2017-നുള  കഭദഗതനി മൂവച്ച് കചെയ്യുന. 

41  A  ഖണ്ഡനികേയനിലയം  തലകക്കട്ടനിലയം  അയംഗതനികന  എന വമാക്കനിനച്ച്  കശഷയം
"ഗൃഹനനിര്മമാണ  കചെലവച്ച്,  മക്കളകട  ഉനതവനിദധ്യമാഭധ്യമാസതനിനുള  കചെലവച്ച്”എനസ്പീ
വമാക്കുകേളയം ചെനിഹ്നങ്ങളയം കചെര്ക്കുകേ.  

കതമാഴനിലയം  എബക്സസുയം വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി കപമാതുമരമാമത്തുയം രജേനികസഷനുയം
വകുപ്പുമനനി   (ശസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധമാകേരന്):  സര്,  കകേരള  അബ്കേമാരനി  കതമാഴനിലമാളനി
കക്ഷമനനിധനി  കബമാര്ഡനികന  ശനിപമാര്ശയകട  അടനിസമാനതനിലമാണച്ച്   കഭദഗതനി
വരുതനിയനിട്ടുളതച്ച്.  19-1-2017-കല  കഭദഗതനി  പ്രകേമാരയം  ഉതരവച്ച്  പുറകപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.
അയംഗങ്ങളകട ഗൃഹനനിര്മമാണ കചെലവച്ച്, മക്കളകട ഉനതവനിദധ്യമാഭധ്യമാസതനിനുള കചെലവച്ച്
എനനിവയ്ക്കുകൂടനി  കപ്രമാവനിഡനച്ച് ഫണച്ച് അക്കദൗണനില് നസ്പീക്കനിയനിരനിപ്പുള തുകേയനില് നനിനച്ച്
തനിരനിചടയ്കക്കണതനിലമാത  വമായ്പ  അനുവദനിക്കുന  കഭദഗതനി  പരനിഗണനമാര്ഹ
മമാകണങനിലയം  ഇതരതനിലള  ഒരു  കഭദഗതനി  കകേമാണ്ടുവരുനതനിനച്ച്  കക്ഷമനനിധനി
കബമാര്ഡനിനുള അവകേമാശതനില് ഇകപമാള് സര്ക്കമാരനിനച്ച് ബകേകേടതമാനമാവനില.  ഈ
സമാഹചെരധ്യതനില് ബഹുമമാനകപട്ട  അയംഗയം  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്  അവതരനിപനിച
കഭദഗതനി  സസ്വസ്പീകേമാരധ്യമമാകണങനിലയം അതച്ച് കബമാര്ഡച്ച് വഴനി നടപമാക്കമാന് കേഴനിയകമനമാണച്ച്
പറയനതച്ച്.  അതച്ച് കബമാര്ഡനിനച്ച് അയച്ചുകകേമാടുക്കമായം. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്,  അങ്ങച്ച് അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസച്ച്
കചെയ്യുനകണമാ?

ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന്: സര്, ഞമാന് പ്രസച്ച് കചെയ്യുനനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  വനി.ഡനി  സതസ്പീശന്  അവതരനിപനിച  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചു. 
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VI ക്രമപ്രശയം

 (1) ചെട്ടങ്ങള് യഥമാസമയയം പുറകപടുവനിക്കുനതച്ച് സയംബന്ധനിചച്ച്

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷയംസുദ്ദേസ്പീന്:  സര്,   ഞമാന്  ഉനയനിക്കുന  ഈ  ക്രമപ്രശയം,
2000-കല കസമാര്ട്സച്ച് ആക്ടനിനച്ച് സമൂലമമായ കഭദഗതനി  വരുതനികക്കമാണച്ച്  2015-കല
കകേരള കസമാര്ട്സച്ച്  (കഭദഗതനി)  ആക്ടച്ച്  പമാസമാക്കുകേയണമായനി. 2000-കല ആക്ടനിനച്ച്
അനുസൃതമമായനി  2008-ല്  കസമാര്ട്സച്ച്  ചെട്ടങ്ങളയം  നനിലവനില്  വന.   2008-കല
കസമാര്ട്സച്ച് ചെട്ടങ്ങള് എനപറയനതച്ച് ഒരുപമാടച്ച്  വകുപ്പുകേള്ക്കുള റൂള്സമാണച്ച്.   ഇതച്ച്
വളകര പ്രധമാനകപട്ട ഒരു കേമാരധ്യമമാണച്ച്.  അങ്ങച്ച് പല തവണ റൂള് കചെയനിട്ടുളതമാണച്ച്.
2015-കല  കകേരള  കസമാര്ട്സച്ച്  (കഭദഗതനി)   ആക്ടച്ച്  നനിലവനില്  വനതനിനുകശഷയം
ഇതുവകര 2015-ല് പുതുക്കനിയ  ആക്ടനിനനുസരനിച്ചുളള ചെട്ടങ്ങള് നനിലവനില് വനനിട്ടനില.
2015-കല  ആക്ടച്ച്  വനകതമാടുകൂടനി   2000-കല  ആക്ടച്ച്  അസമാധുവമായനി.   2000-കല
ആക്ടനുസരനിചച്ച്  2008-കല  ചെട്ടങ്ങള്  നനിലവനിലണച്ച്.   പകക്ഷ  2015-കല  ആക്ടനിനച്ച്
ഇതുവകര  ചെട്ടയം  വരമാതതുകകേമാണച്ച്   കസമാര്ട്സച്ച്  ആക്ടച്ച്   ഇയംപനികമനച്ച്  കചെയമാന്
കേഴനിയമാകത    സയംഭനിച്ചുനനില്ക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇതനില്  ഒനരണച്ച്  കചെറനിയ  കേമാരധ്യങ്ങള്
മമാത്രകമ ചൂണനിക്കമാണനിക്കുനള.  പഴയ ആക്ടനികല കസക്ഷന്  13  പ്രകേമാരയം  ജേനിലമാ
കസമാര്ട്സച്ച്  കേദൗണ്സനിലനിനച്ച്  പ്രസനിഡനയം  ബവസച്ച്  പ്രസനിഡനമമാണുളതച്ച്.  പുതനിയ
നനിയമമനുസരനിചച്ച്   കചെയര്മമാനുയം  പ്രസനിഡനമമാണുളതച്ച്.  അതുകകേമാണച്ച്  തകന
അതുമമായനി ബന്ധകപട്ട റൂള്സനില്  കേമാരധ്യമമായ മമാറങ്ങള് വരുകതണനിവരുയം.  ഇനച്ച്
അതനികനക്കുറനിചച്ച്   ഒരു  വധ്യക്തതയനിലമാതതുകകേമാണച്ച്   അക്കമാരധ്യങ്ങള്  നമുക്കച്ച്
നടപമാക്കമാന്  കേഴനിയനനില.   അതുകപമാകല  കസക്ഷന്  30,  തര്ക്കപരനിഹമാര
സമനിതനികേളകട   രൂപസ്പീകേരണവമമായനി  ബന്ധകപട്ടുളതമാണച്ച്.  അതനിലയം   2000-കല
ആകയം 2015-കല ആകയം തമനില് വലനിയ വധ്യതധ്യമാസമുണച്ച്.  അതനികന ഉപവകുപച്ച് (3)
ജേനിലമാതല തര്ക്കപരനിഹമാര സമനിതനി,  അതനികല (7)-ല് തര്ക്കപരനിഹമാര സമനിതനിയയം
ജേനിലമാതല  തര്ക്കപരനിഹമാര  സമനിതനിയയം  തര്ക്കങ്ങള്  തസ്പീര്പമാക്കുനതനിനുള
നടപടനിക്രമങ്ങള്   നനിര്ണയനിക്കകപടമാവന  പ്രകേമാരയം  ആയനിരനിക്കുനതമാണച്ച്.   ഈ
നടപടനിക്രമങ്ങള് റൂള്സനിലമാണച്ച് വകരണതച്ച്.  ഇതുവകര റൂള്സച്ച് വനനിട്ടനില.  കസക്ഷന്
31-ല്  നനിര്ണയനിക്കകപടമാവന കഫമാറതനിലയം  അങ്ങകനയള നനിബന്ധനകേള്ക്കുയം
വധ്യവസകേള്ക്കുയം  വനികധയമമാകുയം  എനസ്പീ  വമാക്കുകേള്ക്കച്ച്  പകേരയം
എനപറയനനിടത്തുയം  ഈ  കഭദഗതനിക്കച്ച്  ആസദമമായ  റൂള്സച്ച്  കവണനിവരുയം.  അതച്ച്
വനനിട്ടനില.  കസക്ഷന്  (32)  പ്രകേമാരവയം  റൂള്സനില്  മമാറങ്ങള്  വകരണനിവരുയം.
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അതുകപമാകല  34  (എ)  എന ഒരു പുതനിയ വകുപ്പുണച്ച്.  അതച്ച്   ദസ്പീര്ഘമമായതമാണച്ച്.
ഇകതമാകക്ക നടപടനിക്രമങ്ങളമാണച്ച്.  കസമാര്ട്സനിലള മനികേവച്ച്  കപ്രമാല്സമാഹനിപനിക്കുന
തനിനമാവശധ്യമമായ  അടനിസമാനസദൗകേരധ്യങ്ങള്ക്കച്ച്  സഹമായയം  ലഭനിക്കുകേ  എനതമാണച്ച്
അതനിനകേതച്ച്  പറയനതച്ച്.   34  (എ)-യനില്  പറയന   'സയംസമാന  കസമാര്ട്സച്ച്
വനികേസന നനിധനി'  എനതച്ച്   പഴയ ആക്ടനില് ഇലമാതതമാണച്ച്.   പഴയ കസമാര്ട്സച്ച്
ആക്ടനില് ഒരു സയംസമാന കസമാര്ട്സച്ച് വനികേസന നനിധനി ഇല.  ഈ നനിധനി എങ്ങകന
വനിനനികയമാഗനിക്കണയം  എനളതച്ച്  സയംബന്ധനിചച്ച്  റൂള്സച്ച്  ഇലമാകത  ഒനയം  കചെയമാന്
കേഴനിയനില.  ഇകപമാള്  കസമാര്ട്സച്ച്   ആക്ടച്ച്  സയംഭനിച്ചുനനില്ക്കുകേയമാണച്ച്.  നമ്മുകട
കേമായനികേരയംഗയം  വളകര പ്രധമാനമകല;  നമ്മുകട കചെറുപക്കമാകരകയമാകക്ക നല കേമായനികേ
മനികേകവമാടുകൂടനി വളര്തനികയടുക്കുനതനിനുകവണനിയമാണച്ച് 2000-കല ആക്ടനിനച്ച് 2015-ല്
സമൂലമമായ  കഭദഗതനി  വരുതനിയതച്ച്.  പകക്ഷ  റൂള്സച്ച്  വരമാകത  നനില്ക്കുകേയമാണച്ച്.
ചെനിലകപമാള്  ഈകയമാരു  കേമാരധ്യതനിനച്ച്  തര്ക്കമുണമായനിരനിക്കമായം.  യ.ഡനി.എഫച്ച്.
ഗവണ്കമനനികന  കേമാലതച്ച്  രൂപസ്പീകേരനിച  കസമാര്ട്സച്ച്  കേദൗണ്സനിലകേളയം
ഉപസമനിതനിയകമമാകക്ക   അതുമമായനി  ബന്ധകപട്ടതമായനിരനിക്കമായം.  പകക്ഷ  ആ  ഒരു
പ്രശതനികന  കപരനില്  ഇതച്ച്  ഇങ്ങകന  സയംഭനിപനികക്കണ  കേമാരധ്യമനില.  ബമാക്കനി
കേമാരധ്യങ്ങകളമാക്ക  നടക്കകട്ട.   ഗവണ്കമനകേള്  മമാറനിവരുകമ്പമാള്  കസമാര്ട്സച്ച്
കേദൗണ്സനിലനികല  ആളകേളയം  മമാറുയം.  അകതമാകക്ക സസ്വമാഭമാവനികേയം.    പകക്ഷ ഇതനില്
റൂള്സച്ച് കകേമാണ്ടുവരമാതതച്ച്  വലനികയമാരു  അപമാകേതയമാണച്ച്.   2000-കല കസമാര്ട്സച്ച്
ആക്ടനിനച്ച്  2008-ലമാണച്ച് റൂള്സച്ച് വനതച്ച്.  അത്രയയം റൂള്സമാണച്ച് എകന കേയനിലളതച്ച്.
100  കപജുണമാകുയം.  അതുകകേമാണച്ച്  ഇകതമാരു  ശമകേരമമായ  ദദൗതധ്യയം  തകനയമാണച്ച്.
2015-ല്   കസമാര്ട്സച്ച്  ആക്ടനില്  വരുതനിയ  കഭദഗതനിക്കനുസൃതമമായ  ചെട്ടങ്ങള്
അടനിയന്തരമമായനി  പുറകപടുവനിക്കമാനുള  റൂളനിയംഗച്ച്  അങ്ങയകട  ഭമാഗത്തു
നനിനണമാകേണകമനമാണച്ച് എനനിക്കച്ച്  അഭധ്യര്തനിക്കമാനുളതച്ച്.

വധ്യവസമായവയം കസമാര്ട്സുയം യവജേനകേമാരധ്യവയം  വകുപ്പുമനനി   (ശസ്പീ  .    എ  .  സനി  .
കമമായസ്പീന്):  സര്,  2000-കല  കസമാര്ട്സച്ച്  ആക്ടനില്   സമൂലമമായ  കഭദഗതനി
വരുതനികക്കമാണച്ച്  2015-കല  കസമാര്ട്സച്ച്  കഭദഗതനി   ആക്ടച്ച്   2015  കസപ്റയംബര്
18-ാം  തസ്പീയതനി  പ്രമാബലധ്യതനില്  വരനികേയണമായനി.   പ്രധമാനമമായയം   2000-കല
കസമാര്ട്സച്ച്  ആക്ടനികല  വകുപച്ച്  (3)  ഉള്കപകടയമാണച്ച്  കഭദഗതനി  വനതച്ച്.  പ്രധമാന
ആക്ടനികല  3-ാം  വകുപനികല  'കതരകഞ്ഞടുക്കകപട്ട   അയംഗങ്ങള്ക്കച്ച്'  പകേരമമായനി
'നമാമനനിര്കദ്ദേശയം  കചെയകപട്ട  അയംഗങ്ങകള'  ഉള്കപടുതനികക്കമാണമാണച്ച്  കഭദഗതനി
വരുതനിയനിട്ടുളതച്ച്.  പുതനിയ  ആക്ടനികന  അടനിസമാനതനില്  സയംസമാനകത
കസമാര്ട്സച്ച്  കേദൗണ്സനിലയം  ജേനിലമാ  കസമാര്ട്സച്ച്  കേദൗണ്സനിലയം
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പുനനഃസയംഘടനിപനിക്കുകേയയം   ജേനിലമാ  കസമാര്ട്സച്ച്  കേദൗണ്സനില്  പ്രസനിഡനമമാകര
സര്ക്കമാര്  നമാമനനിര്കദ്ദേശയം  കചെയ്യുകേയയം  കചെയനിരുന.  എനമാല്  പ്രസ്തുത
നമാമനനിര്കദ്ദേശങ്ങള്കക്കതനികര ബഹുമമാനകപട്ട ബഹകക്കമാടതനി മുമ്പമാകകേ ഹര്ജേനികേള്
നനിലനനില്ക്കുന  സമാഹചെരധ്യതനില്   ചെട്ടങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരനിക്കുന  പ്രവൃതനി
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കമാന് കേഴനിഞ്ഞനില.  അകത സമയയം കസമാര്ട്സച്ച് കേദൗണ്സനിലകേളനികലയച്ച്
നമാമനനിര്കദ്ദേശതനിനുപകേരയം  വസ്പീണ്ടുയം   കതരകഞ്ഞടുക്കകപട്ട  കേദൗണ്സനിലകേള്
പ്രമാബലധ്യതനില്  കകേമാണ്ടുവരുന  കേമാരധ്യയം  സര്ക്കമാരനികന  സജേസ്പീവ
പരനിഗണനയനിലമാണച്ച്. ചെട്ടങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരനിക്കുന  നടപടനി തസ്വരനിതകപടുത്തുനതമാണച്ച്.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷയംസുദ്ദേസ്പീന്  : സര്,   നനിലവനില്  ഒരു   നനിയമയം  ഉണമാകുകമ്പമാള്
അതനിനുളള  റൂള്സുണമാകേണയം.  നനിയമതനിനച്ച്  കഭദഗതനി  വരുത്തുകമ്പമാള്
അതനിനനുസരനിച്ചുള റൂള്സച്ച് അകപമാള് വരണയം.  ഇതച്ച്  കുറഞ്ഞ ഒരു സമാന് ഓഫച്ച്
ബടമനില്  കചെകയണ  കേമാരധ്യമമാണച്ച്.  അതുകകേമാണച്ച്  അങ്ങയകട  റൂളനിയംഗനില്  ഈ  ഒരു
കപമാരമായ്മ ചൂണനിക്കമാണനിക്കകപടുകമനച്ച് പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    എ  .  സനി  .    കമമായസ്പീന്:  സര്,  2000-കല  ആക്ടനിനച്ച്  വനികധയമമായനി  2008-
ലമാണച്ച്  റൂള്സച്ച്  വനതച്ച്.  കകേമാടതനിയനികല  കകേസ്സുകേള്  കേമാരണയം   കേമാലതമാമസ
മുണമായനിട്ടുണച്ച്.  അടനിയന്തരമമായനി  ആ  നനിയമതനിനച്ച്  വനികധയമമായനി   ചെട്ടങ്ങള്
കകേമാണ്ടുവരുയം. 

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന്:   സര്,  ആക്ടച്ച്  നനിലവനില്  വരനികേയയം  റൂള്
ഇലമാകത  കപമാകുകേയയം  കചെയ്യുകേ  എനതമാണച്ച്  ഇവനിടകത   പ്രധമാനകപട്ട  പ്രശയം.
ഉദമാഹരണമമായനി കസമാര്ട്സച്ച് ആക്ടച്ച് ചൂണനിക്കമാണനിചതമാണച്ച്.  അകതമാകടമാപയം നമ്മുകട
സയംസമാനതച്ച്  നനിലവനിലള  ആക്ടനിനച്ച്  റൂളനിലമാതതുകകേമാണച്ച്   ഇതച്ച്  ഇയംപനികമനച്ച്
കചെയമാന്  നനിവൃതനിയനില.  ആക്ടച്ച്  നനിലവനില്  വനനിട്ടുയം   റൂള്  ഇലമാതതുകകേമാണച്ച്
നടപമാക്കമാന്  കേഴനിയമാകത   കപമായനിട്ടുള  എലമാ  കേമാരധ്യങ്ങളയം   പരനികശമാധനിചച്ച്
അതനികനയടനിസമാനതനിലള റൂളനിയംഗച്ച് ആവശധ്യമമാണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  മറുപടനിയനില്  ഒരു  പ്രശമുണച്ച്.  അങ്ങച്ച്
ശദ്ധനിക്കമാകത  പറഞ്ഞതമായനിരനിക്കുയം.  ഇനനിയയം   ആക്ടച്ച്  കഭദഗതനി  കചെയമാന്
കപമാകുകേയമാണച്ച്.  അതുകകേമാണച്ച് അതുകൂടനി കചെര്തച്ച്  റൂള്സച്ച്  കഭദഗതനി കചെയമാകമനച്ച്
സഭയനില് പറയനതനില്  impropriety  ഉണച്ച്.  ആക്ടനിനച്ച്  റൂള്സുണമാകേണകമനളതച്ച്
ഭരണഘടനമാപരമമായയം  നനിയമപരമമായയം  സര്ക്കമാരനികന  ബമാദ്ധധ്യതയമാണച്ച്.  എലമാ
ആകയം  മമാറനികക്കമാണനിരനിക്കുയം.  ആക്ടനികന  കഭദഗതനികേള്  ഉണമായനികക്കമാണനിരനിക്കുയം.
ചെനില ആകകേള്ക്കച്ച്  ഒരുവര്ഷകമമാ  രണ്ടു വര്ഷകമമാ  കൂടുകമ്പമാള് കഭദഗതനിയണമാകുയം.
അകതലമായംകൂടനി  കചെര്തമാണച്ച്  റൂള്സുണമാകുനതച്ച്.  നനിലവനികല  ആക്ടനികന
കഭദഗതനിക്കമാണച്ച് റൂള്സച്ച് കവണതച്ച്. 



360 കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച്ച് 16, 2017

(2)   ആനസ്വല് കസ്റ്റേറച്ച്കമനയം ആഡനിറച്ച് റനികപമാര്ട്ടുയം യഥമാസമയയം സമര്പനിക്കുനതച്ച്
സയംബന്ധനിചച്ച് 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതമാമസച്ച്:  സര്,    ശസ്പീ.  കകേ.  സുകരഷച്ച്  കുറുപച്ച്  ഇവനികട
അവതരനിപനിച പ്രനിവനികലജുമമായനി ബന്ധകപട്ടച്ച്  ഒരു കേമാരധ്യയം ചൂണനിക്കമാണനിക്കമാനമാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അങ്ങച്ച് എഴുതനി നല്കേനിയ ക്രമപ്രശയം അതല.
ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതമാമസച്ച്:  സര്,  അതച്ച്  ഞമാന് പനിനസ്പീടമാണച്ച്  പറയനതച്ച്.  ഇതച്ച്

ഞമാന് കപമായനിനച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര് ഉനയനിചനിരുന. 
മനി  .   സസ്പീക്കര്: എഴുതനി നല്കേനിയതച്ച് കേഴനിയകട്ട. അതച്ച് അവതരനിപനിക്കൂ.
ശസ്പീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജേയരമാജേന്: സര്, സഭയനില് പ്രനിവനികലജേമായനി ഉനയനിചതച്ച് കചെമാദധ്യയം

കചെയമാന് പമാടനില. 
ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതമാമസച്ച്: സര്,  അങ്ങകനയല. കേമാരധ്യയം ഞമാന് വനിശദസ്പീകേരനിക്കമായം.
മനി  .   സസ്പീക്കര്:  എഴുതനിനല്കേനിയ ക്രമപ്രശയം ഉനയനിക്കൂ.
ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതമാമസച്ച്:  സര്,  കകേരള ഇലകനിസനിറനി  (സബപ)  ആക്ടച്ച്, 1948

കസക്ഷന്  69  (4) & (5)  അനുസരനിചച്ച് ആനസ്വല് കസ്റ്റേറച്ച്കമനയം ഓഡനിറച്ച് റനികപമാര്ട്ടുയം
കമശപ്പുറതച്ച്  വയണകമനമാണച്ച്.  അതനികന  കസക്ഷന്  69   (4)-ല്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതച്ച്,

'(4)  The accounts of the Board as certified by the Comptroller and
Auditor   General of India or any other person authorized by him in this
behalf  together  with  the  audit  report  thereon shall  be  forwarded to  the
Authority and to the State Government within six months of the close of
the year to which the accounts and audit report relate and that Government
may issue such instructions to the Board in respect thereof as it deems fit
and  the  Board  shall  comply  with  such  instructions.' സബ്കസക്ഷന്
69 (5) -ല് പറയനതച്ച്,

(5) The State Government shall-
(a)  Cause the accounts of the Board together with the audit report

thereon forwarded to it under sub-section (4) to be laid annually before the
State  Legislature;  എനമാണച്ച്.   ഇലകനിസനിറനി  കബമാര്ഡച്ച്  ഈ  വര്ഷയം  ആനസ്വല്
കസ്റ്റേറച്ച്കമനയം  ആഡനിറച്ച്  റനികപമാര്ട്ടുയം  സമര്പനിചനിട്ടനില.  നമ്മുകട  സഭ  ഇനച്ച്
പനിരനിയകേയമാണച്ച്.  വസ്പീണ്ടുയം സഭ കചെരുനതച്ച് മമാര്ചച്ച്  31-നുകശഷമമാണച്ച്.  ഇതച്ച്  വളകര
ഗുരുതരമമായ വസ്പീഴ്ചയമാണച്ച്. അതച്ച് ചൂണനിക്കമാണനിക്കമാനമാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്.
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ബവദത്യുതനി  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    എയം  .    എയം  .    മണനി  ):  സര്,  നമ്മുകട  രമാജേധ്യതച്ച്
നനിലനനിനനിരുന  1948-കല ഇലകനിസനിറനി  ആക്ടച്ച് ഇകപമാള് നനിലവനിലനില.  ഇകപമാള്
2013-കല  ഇലകനിസനിറനി  ആക്ടമാണച്ച്  നനിലവനിലളതച്ച്.  കേമാരണയം,  അഖനികലന്തധ്യമാ
തലതനിലളള  നനിയമതനിനച്ച്  വനികധയമമായനി   കേമ്പനനിയമായമാണച്ച്  കബമാര്ഡച്ച്
പ്രവര്തനിക്കുനതച്ച്. അതനുസരനിചച്ച് സനി. ആനച്ച് എ.ജേനി. നനികയമാഗനിക്കുന ഓഡനിറര്മമാര്
ഓഡനിറച്ച്  കചെയച്ച് കേണക്കച്ച് അയംഗസ്പീകേരനിചച്ച് സര്ട്ടനിഫനിക്കറച്ച് തരുന മുറയമാണച്ച് സഭയകട
മുമ്പമാകകേ  കേണക്കുകേള്  വയ്കക്കണതച്ച്.   എനമാല്  2013  നവയംബര്  ഒനച്ച്  മുതല്
ബവദത്യുതനി കബമാര്ഡച്ച് ഒരു കേമ്പനനിയമായമാണച്ച് പ്രവര്തനിക്കുനതച്ച്.  കബമാര്ഡച്ച് എന
നനിലയനിലയം  കേമ്പനനി  ആയതനിനുകശഷവയം  കേണക്കുകേള്  തയമാറമാക്കുനതുയം  ഓഡനിറച്ച്
കചെയ്യുനതുയം  വധ്യതധ്യസ  രസ്പീതനികേളനിലമാണച്ച്.  സനി.  ആനച്ച്  എ.ജേനി.  നനിശ്ചയനിക്കുന
ചെമാര്കട്ടര്ഡച്ച്  അക്കദൗണനമമാരമാണച്ച്  കേമ്പനനിയകട കേണക്കുകേള് ഓഡനിറച്ച്  കചെയ്യുനതച്ച്.
ഇതച്ച്  വസ്പീണ്ടുയം  സനി.  ആനച്ച്  എ.ജേനി.  പരനികശമാധനിചമാണച്ച്  ഓഡനിറച്ച്  സര്ട്ടനിഫനിക്കറച്ച്
നല്കുനതച്ച്.   ഇങ്ങകന  സര്ട്ടനിഫനിക്കറച്ച്  ലഭനിചതനിനുകശഷയം  മറച്ച്  നടപടനിക്രമങ്ങളയം
പൂര്തനിയമാക്കനിയനിട്ടമാണച്ച്  കേണക്കച്ച്  പ്രനിനച്ച്  കചെയച്ച്  സഭയനില്  വയ്ക്കുനതച്ച്.   2013-14,
2014-15, 2015-16 വര്ഷങ്ങളനികല കേണക്കുകേള്ക്കച്ച് ഇങ്ങകനയള നടപടനിക്രമങ്ങള്
പൂര്തനിയമാക്കമാനുണച്ച്.   കബമാര്ഡച്ച്  തലതനില്  ഈ  വര്ഷങ്ങളനികല  കേണക്കുകേള്
തയമാറമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   സനി.  ആനച്ച്  എ.ജേനി.  തലതനിലണമാകുന  കേമാലതമാമസമമാണച്ച്
കേണക്കുകേള് സഭയനില് സമര്പനിക്കുനതനിനച്ച് തടസമമാകുനതച്ച്.  ഇതച്ച് ഇകപമാഴുണമായ
പ്രശമല.   മുന്വര്ഷങ്ങളനിലയം  ഈ  കേണക്കുകേള്  സമര്പനിചനിരുനനില.   സഭയനില്
കേണക്കുകേള് വയ്ക്കുനതനിനച്ച് ഇലകനിസനിറനി കബമാര്ഡനികനമാ സര്ക്കമാരനികനമാ തടസമനില.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ശസ്പീ.  എന്.  ഷയംസുദ്ദേസ്പീന് അവതരനിപനിച വനിഷയയം ഈ  സഭയകട
ശദ്ധയനില് മുമയം വനനിട്ടുളതമാണച്ച്.  ഉനയനിക്കകപട്ട ക്രമപ്രശതനികനല് വനിശദമമായ
റൂളനിയംഗച്ച്  കചെയറനില്നനിനച്ച്  കനരകതയയം  ഉണമായനിട്ടുണച്ച്.   സഭ  പമാസമാക്കുന
നനിയമങ്ങള്ക്കച്ച്  ചെട്ടങ്ങളണമാകുകേകയനതച്ച്  നനിര്ബന്ധമമായ  കേമാരധ്യമമാണച്ച്.   ഇനകല
ഉനയനിക്കകപട്ട ഒരു ക്രമപ്രശയം ഒനകേനില് ചെട്ടങ്ങള് ബന്ധകപട്ട സബ്ജക്ടച്ച് കേമനിറനികേള്
അറനിയമാകത രൂപസ്പീകേരനിക്കകപട്ടച്ച്  നടപമാക്കുന,  അകലങനില് ചെട്ടങ്ങള് ഉണമാകുനനില
എനതമാണച്ച്.  ഇതച്ച്  ഏതച്ച്  ഭമാഗത്തുനനിനമായമാലയം  വളകര  കപകട്ടനതകന
തനിരുകതണതമാണച്ച്.  ഒനകേനില് ആശമാകന കനഞതച്ച് അകലങനില് കേളരനിക്കുപുറതച്ച്
എന സമസ്പീപനയം സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനതച്ച് ശരനിയല.  അതുകകേമാണച്ച് നനിയമസഭ പമാസമാക്കനിയ
നനിയമങ്ങള്ക്കച്ച്  എത്രയയം  കപകട്ടനച്ച്  ചെട്ടങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരനിക്കമാനുള  നടപടനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കണകമനച്ച് വസ്പീണ്ടുയം റൂള് കചെയ്യുകേയമാണച്ച്.  സഭ പമാസമാക്കനിയ നനിയമങ്ങള്
അനുസരനിച്ചുള  ചെട്ടങ്ങള്  യഥമാസമയയം  നനിര്മനിക്കുകേയയം  അവ  കേരടച്ച്  രൂപതനില്
ബന്ധകപട്ട  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമനിറനികേള്ക്കച്ച്  മുന്കൂര്  പരനികശമാധനയമായനി   നല്കുകേയയം
കചെയ്യുന കേമാരധ്യതനില് കനരകത കചെയറനില് നനിനണമായ നനിര്കദ്ദേശയം ഗദൗരവപൂര്വ്വയം
പരനിഗണനിക്കണകമനച്ച് വസ്പീണ്ടുയം റൂള് കചെയ്യുന.  
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രണമാമകതതച്ച്,  ബഹുമമാനകപട്ട  ബവദത്യുതനി  വകുപ്പുമനനിയകട  വനിശദസ്പീകേരണയം
നമള്  കകേള്ക്കുകേയണമായനി.  യഥമാര്തതനില്  റൂള്  303  പ്രകേമാരമുള
ക്രമപ്രശതനികന  പരനിധനിയനില്  വരുന  ഒരു  പ്രശമമായനിരുനനില  അങ്ങച്ച്  ഇവനികട
ഉനയനിചതച്ച്.  ഏതമായമാലയം  ബഹുമമാനകപട്ട  മനനിയകട  വനിശദസ്പീകേരണതനില്
പരമാമര്ശനിചനിരനിക്കുന  പ്രകേമാരമുള  നടപടനികേകളലമായം  സര്ക്കമാരനില്
നനിനണമാകേണകമനച്ച് റൂള് കചെയ്യുന.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതമാമസച്ച്  : (ബമക്കച്ച്  ഓഫച്ച്)  സര്,  ഓഡനിറച്ച്  കചെയ  കേണക്കച്ച്
സഭയനില് വയ്കക്കകണനമാകണമാ അങ്ങച്ച് പറയനതച്ച്.

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : നയയം തസ്പീരുമമാനനികക്കണതച്ച് സര്ക്കമാരമാണച്ച്.  

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്  : (ബമക്കച്ച്  ഓഫച്ച്)  സര്,  റൂള്  303-ല് വരനികലനച്ച്
അങ്ങച്ച്  പറഞ്ഞതച്ച്  കതറമാണച്ച്.   കകേമാണ്സ്റ്റേനിറക്യൂഷണല്  കപ്രമാവനിഷന്സച്ച്  വയകലറച്ച്
കചെയമാലയം റൂള് 303 പ്രകേമാരയം കകേമാണ്ടുവരമായം. റൂള്സച്ച് ഓഫച്ച് കപ്രമാസസ്പീജേധ്യവര് വയകലറച്ച്
കചെയമാല് മമാത്രമല റൂള് 303 പ്രകേമാരയം കകേമാണ്ടുവരമാവനതച്ച്.  

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതമാമസച്ച്  : സര്,...(ബമക്കച്ച് ഓഫച്ച്)

മനി  .   സസ്പീക്കര്   : ക്രമപ്രശയം നനിലനനില്ക്കുനതകലനച്ച് റൂള് കചെയകലമാ?
ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതമാമസച്ച്  : സര്, ഇതച്ച് അതല.  കവകറ വനിഷയമമാണച്ച്.

മനി  .   സസ്പീക്കര്   : ക്രമപ്രശമമാകണമാ, കപമായനിനച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡറമാകണമാ?
ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതമാമസച്ച്  : സര്,  ഇവനികട ബഹുമമാനധ്യനമായ കകേ.  സുകരഷച്ച് കുറുപച്ച്

അവതരനിപനിച  പ്രനിവനികലജേച്ച്  കമമാഷന്,  ബഹുമമാനകപട്ട  സസ്പീക്കര്ക്കച്ച്   കചെറനിയ
കതമാതനില്കപമാലയം  കപമാറകലല്ക്കമാന്  പമാടനികലന  വധ്യക്തമമായ  അഭനിപ്രമായമുള
ആളകേളമാണച്ച് പ്രതനിപക്ഷതനിരനിക്കുന ഞങ്ങകളലമാവരുയം.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്   : ഇതനികപമാള് പറയമാന് കേമാരണകമന്തമാണച്ച്?
ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതമാമസച്ച്  : സര്, ഞമാനനിതച്ച് പറയമാന് കേമാരണയം, കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസയം

ബഹുമമാനകപട്ട  കകേ.  മുരളസ്പീധരന്  ഒരു  കേമാരധ്യയം  പറഞ,  'ധനിയം  തരനികേനിടകതമായം'
കപമാലള  പരനിപമാടനികേളനില്  എയം.എല്.എ.-മമാകരയയം  ജേനപ്രതനിനനിധനികേകളയയം
കമമാശമമായനി  അവതരനിപനിക്കുനകവനച്ച്  പറഞ്ഞകപമാള് അങ്ങച്ച് ഒരു റൂളനിയംഗച്ച്  കപമാകല
നല്കേനിയതച്ച്  ഉനതമമായ  ജേനമാധനിപതധ്യമൂലധ്യയം  നനിലനനിര്തമാന്  അതരയം
വനിമര്ശനങ്ങള് ആവശധ്യമമാകണനമാണച്ച്.  ഞമാന് 1991-ലയം  2001-ലയം ഈ സഭയനില്
അയംഗമമായനിരുന.  അതധ്യപൂര്വ്വമമായ  അവസരതനില്  മമാത്രകമ  ഇതരയം
പ്രനിവനികലജുകേള് സഭയനില് ഉനയനിക്കമാറുള.  സഭ പനിരനിയകമ്പമാള് ബഹുമമാനകപട്ട
സസ്പീക്കര് ഇനയനിന പ്രനിവനികലജുകേള് കേനിട്ടനിയനിട്ടുകണനച്ച് പറയനതമാണച്ച് കേസ്പീഴച്ച് വഴക്കയം.
ഉദമാഹരണതനിനച്ച്,  ശസ്പീ.  എസച്ച്.  ശര്മയ്കക്കതനികരയയം  ബനി.  രമാഘവകനതനികരയയം
കകേമാചനിന് യണനികവഴനിറനിയനില് മര്ദ്ദേനമുണമായനി.  അതച്ച് സഭയനില്തകന ഉനയനിച്ചു.
റമാനനി എയം.എല്.എ. എയം. സനി. കചെറനിയമാകന വമാഹനയം തടഞനനിര്തനി കപമാലസ്പീസച്ച്
ആകക്ഷപനിച്ചു.  അതുയം ഈ സഭയനില് ഉനയനിച്ചു.  സനി.  എയം.  സുന്ദരകത കചെറൂസച്ച്
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എന  പത്രപ്രവര്തകേന്  ആകക്ഷപനിചകപമാള്,  ഇവനികട  കൂടുകകേട്ടനി  അകദ്ദേഹകത
വനിസരനിചച്ച് ശനിക്ഷനിച്ചു.  അതച്ച് ഈ സഭയകട പമാരമ്പരധ്യമമാണച്ച്.  എനമാല്  അതുകപമാകല
പണ്ടുള കേസ്പീഴച്ച് വഴക്കങ്ങള് ലയംഘനിച്ചുകകേമാണച്ച് ഇങ്ങകനകയമാരു പ്രനിവനികലജേച്ച്  കമമാഷന്
കകേമാണ്ടുവരുനതനിനച്ച്  ചെട്ടപ്രകേമാരയം  അകങ്ങയച്ച്  അധനികേമാരമുണച്ച്.   പകക്ഷ  അതച്ച്
കേസ്പീഴച്ച് വഴക്കങ്ങള്ക്കച്ച്  എതനിരമാണച്ച്.   ഈ  നടപടനി  ശരനിയമാകണനമാണച്ച്  അങ്ങച്ച്
വനിചെമാരനിക്കുനകതങനില് ഞങ്ങള്ക്കച്ച് വനികരമാധമനില. 

റൂളനിയംഗച്ച്

മനി  .    സസ്പീക്കര്   : ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതമാമസച്ച്,  ഇതച്ച്  ചെട്ടപ്രകേമാരയം  ശരനിയമായനിട്ടുള
കേമാരധ്യമമാകണനച്ച് അങ്ങുതകന പറയകേയണമായനി.  

“154. പ്രനിവനികലജേച്ച് പ്രശങ്ങള്  :- ഒരയംഗതനിനച്ച്,  സസ്പീക്കറുകട സമതകതമാടു
കൂടനി,  ഒനകേനില്  ഒരയംഗതനികനകയമാ  അകലങനില്  സഭയകടകയമാ
അതനികന  ഒരു  കേമനിറനിയകടകയമാ  അവകേമാശലയംഘനയം
അന്തര്ഭവനിചനിട്ടുള പ്രശയം ഉനയനിക്കമാവനതമാണച്ച്.  

157 ഒരു  പ്രനിവനികലജേച്ച്  പ്രശയം  ഉനയനികക്കണ  രസ്പീതനി  :- (1)  സസ്പീക്കര്,
154-ാംചെട്ടതനിന്കേസ്പീഴനില്  അനുമതനി  നല്കുകേയയം  ചെര്ച
കചെയമാനുകദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന  സയംഗതനി  ക്രമപ്രകേമാരമുളതമാകണനച്ച്
അകദ്ദേഹയം  തസ്പീരുമമാനനിക്കുകേയയം  കചെയ്യുനപക്ഷയം,  കചെമാകദധ്യമാതര
കവളയ്ക്കുകശഷയം കേമാരധ്യവനിവരപട്ടനികേയനികലയച്ച് കേടക്കുനതനിനു മുന്പച്ച്.....”

എനയം  അതുകപമാകലതകന  "ഏകതമാരു  സമയത്തുയം  ഒരു  പ്രനിവനികലജേച്ച്  പ്രശയം
ഉനയനിക്കമാന്  അനുമതനി  നല്കേമാവനതമാണച്ച്"  എനയം  ചെട്ടതനില്  പറയനണച്ച്.
അകദ്ദേഹയം ഉനയനിച അവകേമാശലയംഘന പ്രശയം സഭയനില് അകദ്ദേഹയം തകന കമന്ഷന്
കചെയതനില് കതറ്റുളതമായനി കചെയര് കേമാണുനനില.  

1.00 PM]

പട്ടനികേജേമാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനമാക്കസമുദമായകക്ഷമവയം  നനിയമവയം
സമായംസമാരനികേവയം പമാര്ലകമനറനികേമാരധ്യവയം വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബമാലന്  ): സര്,
ബഹുമമാനകപട്ട  സസ്പീക്കര്  കചെയതനില്  ഒരു  അപമാകേതയമനില.  ചെട്ടയം  159  പ്രകേമാരയം,
"ഈ  ചെട്ടങ്ങളനില്  എന്തുതകന  അടങ്ങനിയനിരുനമാലയം,  ഏതച്ച്  പ്രനിവനികലജേച്ച്  പ്രശവയം
സസ്പീക്കര്  പരനികശമാധനയ്കക്കമാ  അകനസ്വഷണതനികനമാ  റനികപമാര്ട്ടനികനമാ  കവണനി
പ്രനിവനികലജേസച്ച്  കേമനിറനിക്കച്ച്  വനിടമാവനതമാണച്ച്.”അതനികനയമാണച്ച്  ബഹുമമാനകപട്ട
അയംഗയം  ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതമാമസച്ച്  ഇവനികട  കചെമാദധ്യയം  കചെയതച്ച്.   ഇതച്ച്  ഇകനമാ
ഇനകലകയമാ തുടങ്ങനിയതല.  ഇവനികട സസ്പീക്കര് ഒരു റൂളനിയംഗച്ച് കകേമാടുക്കുകേ, ആ റൂളനിയംഗച്ച്
പുനനഃപരനികശമാധനിക്കമാന് കവണനി സസ്പീക്കകറ സമര്ദ്ദേതനിലമാക്കുകേ.   ഇതച്ച്  ശരനിയമായ
കേസ്പീഴച്ച് വഴക്കമല.  
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മനി  .   സസ്പീക്കര്   : ഇതച്ച് നനിര്ഭമാഗധ്യകേരമമാണച്ച്.  

പ്രതനിപക്ഷ  കനതമാവച്ച്  (  ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  കചെനനിതല  ): സര്,  ശസ്പീ.  എ.  കകേ.
ബമാലന്  കലമാകേച്ച് സഭയനില്  അയംഗമമായനിരുനയമാളമാണച്ച്,  സമാധമാരണഗതനിയനില്
കലമാകേ ച്ച്സഭയനിലമാകണങനിലയം  പ്രനിവനികലജേച്ച്  കനമാട്ടസ്പീസച്ച്  കേനിട്ടനിയമാല്  സസ്പീക്കര് കമന്ഷന്
കചെയ്യുകേയമാണച്ച്  പതനിവച്ച്.   കമന്ഷന്  കചെയമാന്  അയംഗങ്ങകള  പലകപമാഴുയം
അനുവദനിക്കമാറനില.   അങ്ങച്ച്  അനുവദനിച്ചു,   അതച്ച്  അങ്ങയകട  ഡനിസസ്പീഷനമാണച്ച്.
അതമാണച്ച്  ഇവനികട  ചൂണനിക്കമാണനിചതച്ച്.   സമാധമാരണഗതനിയനില്  അതച്ച്  ഡനികസമാസച്ച്
കചെയ്യുകമ്പമാഴമാണച്ച്  സഭ  അതനികനക്കുറനിചച്ച്  കൂടുതല്  അറനിയനതച്ച്.   കവണകമങനില്
കമമ്പര്ക്കച്ച് കമന്ഷന് കചെയമാനുള അവസരയം കകേമാടുക്കമാകമനച്ച് മമാത്രകമയള.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്   : അകത ഉണമായനിട്ടുള.

ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  കചെനനിതല  : സര്,  അതച്ച്  അതധ്യപൂര്വ്വമമായ  സന്ദര്ഭങ്ങളനികല
ഉണമാകേമാറുള.   കലമാകേച്ച് സഭയനിലമാകണങനിലയം  അങ്ങകന  കമന്ഷന്  കചെയമാന്
അതധ്യപൂര്വ്വമമായനി  മമാത്രകമ  അവസരയം  കകേമാടുക്കമാറുള.   അലമാതകപമാള്
ബഹുമമാനകപട്ട സസ്പീക്കര് കമന്ഷന് കചെയ്യുകേയമാണച്ച് കചെയ്യുനതച്ച്.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്   : കമന്ഷന്  കചെയമാനുള  അവകേമാശയം  നമ്മുകട  ചെട്ടങ്ങളനിലണച്ച്.
അതനികന  എതനിര്ക്കമാനുള  അവകേമാശവമുണച്ച്.   എതനിര്ക്കുന  സമയതച്ച്
അകദ്ദേഹതനിനച്ച്  അതനിനുള  പനിന്തുണയകണമാകയനച്ച്  പരനികശമാധനിക്കമാന്
അവകേമാശമുണച്ച്.   15  അയംഗങ്ങളകട  പനിന്തുണയകണങനില്  അവകേമാശലയംഘനയം
സഭയനില്  ഉനയനിക്കമാകമനച്ച്  ചെട്ടയം  പറയനണച്ച്.   ചെട്ടപ്രകേമാരയം  ഇക്കമാരധ്യതനില്
എകന്തങനിലയം അവധ്യക്തതയകണനച്ച് എനനിക്കച്ച് കതമാനനനില.  

VII നനിയമനനിര്മമാണകേമാരധ്യയം

സബ്ജക്ടച്ച് കേമനിറനി റനികപമാര്ട്ടച്ച് കചെയപ്രകേമാരമുള തമാകഴപറയന ബനില്ലുകേള്
പരനിഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന പ്രകമയവയം അനന്തരഘട്ടങ്ങളയം

(i) 2016-  കല വധ്യമാവസമായനികേ തര്ക്കങ്ങള്   (  കകേരള കഭദഗതനി  )   ബനില് 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  കതമാഴനിലയം എകകക്സസുയം വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി കപമാതുമരമാമത്തുയം
രജേനികസഷനുയം  വകുപ്പുമനനിക്കച്ച്  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമനിറനി  റനികപമാര്ട്ടച്ച്  കചെയപ്രകേമാരമുള
2016-കല  വധ്യമാവസമായനികേ  തര്ക്കങ്ങള്  (കകേരള  കഭദഗതനി)  ബനില്
പരനിഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന പ്രകമയയം അവതരനിപനിക്കമാവനതമാണച്ച്.
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കതമാഴനിലയം എകകക്സസുയം വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി കപമാതുമരമാമത്തുയം രജേനികസഷനുയം
വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധമാകേരന്)  :  സര്,  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമനിറനി  റനികപമാര്ട്ടച്ച്  കചെയ
പ്രകേമാരമുള  2016-കല  വധ്യമാവസമായനികേ  തര്ക്കങ്ങള്  (കകേരള  കഭദഗതനി)  ബനില്
പരനിഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന പ്രകമയയം ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

പട്ടനികേജേമാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനമാക്കസമുദമായകക്ഷമവയം  നനിയമവയം
സമായംസമാരനികേവയം  പമാര്ലകമനറനികേമാരധ്യവയം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമാലന്)  :
സര്, ഞമാന് പ്രകമയകത പനിന്തമാങ്ങുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര് : ബഹുമമാനകപട്ട മനിനനിസ്റ്റേര് സയംസമാരനിക്കുനകണമാ?

ശസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധമാകേരന് :  സര്,  സയംസമാരനിക്കുനനില ല.  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമനിറനി  നല
നനിലയനില് ചെര്ച കചെയനിട്ടുണച്ച്. 

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  ശസ്പീമതനി  ഗസ്പീതമാ  കഗമാപനി  ചുമതലകപടുതനിയ  പ്രകേമാരയം
ശസ്പീ.  ചെനിറയയം  കഗമാപകുമമാറനിനച്ച്  ബനില്  കപമാതുജേനമാഭനിപ്രമായയം  കനടുനതനിനമായനി
സര്ക്കുകലറച്ച്  കചെയണകമന 1(എ)  കഭദഗതനി  അവതരനിപനിചച്ച്
സയംസമാരനിക്കമാവനതമാണച്ച്. 

ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതമാ കഗമാപനിക്കുകവണനി ശസ്പീ  .    ചെനിറയയം കഗമാപകുമമാര്:  സര്,  സബ്ജക്ടച്ച്
കേമനിറനി റനികപമാര്ട്ടച്ച് കചെയ പ്രകേമാരമുള 2016-കല വധ്യമാവസമായനികേ തര്ക്കങ്ങള് (കകേരള
കഭദഗതനി)  ബനില്  കപമാതുജേനമാഭനിപ്രമായയം   കനടുനതനിനമായനി  സര്ക്കുകലറച്ച്
കചെയണകമന കഭദഗതനി ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച്  അനുകൂലമമായ   തസ്പീരുമമാനകമടുക്കുനതനിനുകവണനിയമാണച്ച്
ഇദൗ കഭദഗതനി ബനില് കകേമാണ്ടുവനതച്ച്.  വധ്യവസമായ കമഖലയനില് ഇനച്ച് കകേമാര്പകററച്ച്
മുതലമാളനിമമാര് കേടനവരനികേയമാണച്ച്.  ഇതച്ച്  സമസ കമഖലയനിലമുള കതമാഴനിലമാളനികേകള
പ്രതനിസന്ധനിയനിലമാക്കനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. അവര് കതമാഴനില് നനിയമങ്ങകളലമായം ലയംഘനിച്ചു
കകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.   വന്കേനിട  മുതലമാളനിമമാരുകട  കേടനവരകവമാടുകൂടനി   കേയര്,
കേശുവണനി,  കകകേതറനി  തുടങ്ങനിയ  പരമ്പരമാഗത  കമഖലകേളയം  കേര്ഷകേ
കതമാഴനിലമാളനികേളയം  കതമാട്ടയം  കമഖലയനിലടക്കമുള  കതമാഴനിലമാളനികേളയം  വലനിയ
പ്രതനിസന്ധനിയനിലമായനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കനരകത  പമാര്ലകമനച്ച്  പമാസമാക്കനിയതനിന
നുബന്ധമമായ  ഒരു ബനിലമാണനിതച്ച്.  പശ്ചനിമ  ബയംഗമാള്  അടക്കമുള സയംസമാനങ്ങള്
ഈ  ബനില്  കനരകത  പമാസമാക്കനിയനിരുന.   ഈ  ബനിലനില്  കതമാഴനിലമാളനികേളകട
നനിര്വ്വചെനതനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതച്ച്  കകറനിക്കല്,  സൂപര്കകവസര്
എനമമാത്രമമായനിരുന.  എനമാല്  ഇകപമാള്  അതനികന  കൂകട   work  for  the
promotion  of  sales  എനകൂടനി  ഉള്കപടുതനിയനിട്ടുള  കഭദഗതനിയമാണച്ച്
കകേമാണ്ടുവനനിരനിക്കുനതച്ച്. 
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ശസ്പീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമമാര്  :  സര്,  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമനിറനി  റനികപമാര്ട്ടച്ച്  കചെയ
പ്രകേമാരമുള 2016-കല വധ്യമാവസമായനികേ തര്ക്കങ്ങള് (കകേരള കഭദഗതനി) ബനില് വസ്പീണ്ടുയം
അകത സബ്ജക്ടച്ച് കേമനിറനിയകട പരനിഗണനയച്ച് അയയണകമന 2(ബനി) കഭദഗതനി ഞമാന്
അവതരനിപനിക്കുന.

ഇവനികട  ശസ്പീ.  ചെനിറയയം  കഗമാപകുമമാര്  സൂചെനിപനിചതുകപമാകല  2016-കല
വധ്യമാവസമായനികേ  തര്ക്കങ്ങള്  (കകേരള  കഭദഗതനി)  ബനില്  കതമാഴനിലമാളനികേളകട
തമാല്പരധ്യങ്ങള് സയംരക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനി കതമാഴനിലമാളനി എന നനിര്വ്വചെനതനികന
വധ്യമാപ്തനി  കൂട്ടനികക്കമാണ്ടുള  ഒനമാണച്ച്.  അതുകകേമാണ്ടുതകന  നനിലവനില്
കതമാഴനിലമാളനികയന  രസ്പീതനിയനില്  ഏകതലമായം  വനിഭമാഗങ്ങള്ക്കച്ച്  ആനുകൂലധ്യയം  ലഭനിച്ചു
കകേമാണനിരുകനമാ; അതനിനപ്പുറകതയച്ച്  കതമാഴനില്  കമഖലയനികല  കുകറക്കൂടനി
കതമാഴനിലമാളനികേള്  ഇദൗ  ബനില്  പമാസമാകുനകതമാകട  ഇതനികന  പരനിധനിയനികലയച്ച്
വരുകമങനിലയം തര്ക്കങ്ങളണമാകുന ഒരു സമാഹചെരധ്യമുണമാകുയം.  അല്പയംകൂടനി മുകനമാട്ടച്ച്
കപമാകുനതച്ച്  ഗുണകേരമമാകുകമനമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  കതമാനനതച്ച്.  ഒരു  വധ്യവസമായ
സമാപനതനില്  ഡനിസനിപനിനറനി ആക്ഷന് എടുക്കമാന് കേഴനിയന അകതമാറനിറനികയകയമാ
അകലങനില് മമാകനജേച്ച് കമനനികന ഭമാഗത്തുനനിനള അകതമാറനിറനികയകയമാ ഒഴനിച്ചുനനിര്തനി
മറ്റുളവകരകയലമായം  ബനിലനികന  പരനിധനിയനില്  കകേമാണ്ടുവനമാല്കപമാലയം
കതറ്റുണമാകേനികലനമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  കതമാനനതച്ച്.     ഇദൗ   നനിയമയം  അകലങനില്
കഭദഗതനി  വരുനകതമാടുകൂടനി  ഇതരയം  തര്ക്കങ്ങള്  ചെര്ച  കചെയകപടമാനുള
സമാഹചെരധ്യമുണമാകുനകവന യമാഥമാര്തധ്യമുകണങനിലയം  ഇതരയം തര്ക്കങ്ങകളമാകക്ക
ചെര്ച  കചെയമാനുള  കവദനിയകണങനിലയം,  ഇതരയം  തര്ക്കങ്ങളകട  റനിസള്ട്ടച്ച്
അനന്തമമായനി നസ്പീണ്ടുകപമാകുന ഒനമാണച്ച്.  ഇനച്ച്  ഏകതങനിലയം തര്ക്കങ്ങള് വനമാല്
കനകര കപമാകുനതച്ച് ജേനിലമാ കലബര് ഓഫസ്പീസറുകട കേസ്പീഴനിലമാണച്ച്.  അവനികട നടക്കുനതച്ച്
conciliation process ആണച്ച്. ഇദൗ കപ്രമാസസച്ച്  വളകരക്കമാലയം നസ്പീണ്ടുകപമാകുയം. അതച്ച്
കേഴനിഞ്ഞച്ച് അതനിനച്ച് കതമാട്ടച്ച് മുകേളനില് കജേമായനിനച്ച് കലബര് കേമസ്പീഷണറുകട അടുകതയ്ക്കുയം
അവനികട  നനിനച്ച്  കലബര്  കേമസ്പീഷണകററനികലയ്ക്കുയം  കപമാകുന.  അങ്ങകന  ഒരു
കതമാഴനിലമാളനിയമമായനി ബന്ധകപട്ടുണമാകുന   തര്ക്കങ്ങള് പരനിഹരനിചച്ച്  കേനിട്ടുനതനിനച്ച്
ധമാരമാളയം കേമാലതമാമസകമടുക്കുയം.  നനിലവനിലള  ആക്ടനുസരനിചച്ച് കലബര് കകേമാര്ട്ടനില്
കപമായമാല്  മൂനമമാസയംകകേമാണച്ച്  പ്രശങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കണകമനമാണച്ച്
നനിര്കദ്ദേശകമങനിലയം  മൂനച്ച്  കകേമാലയം  കേഴനിഞ്ഞമാലയം  പരനിഹരനിക്കമാന്
കേഴനിയനനികലനക്സുകളമാരു    യമാഥമാര്തധ്യയം  നമ്മുകട  മുനനിലണച്ച്.  അങ്ങകനയള
പ്രശങ്ങള്ക്കച്ച്  ഒരുതരവച്ച്  ഉണമായനിക്കഴനിഞ്ഞമാല്  മമാകനജേച്ച് കമനനിനച്ച്  കവണകമങനില്
ബഹുമമാനകപട്ട  കകഹകക്കമാടതനികയകയമാ  സുപ്രസ്പീയം  കകേമാടതനികയകയമാ  സമസ്പീപനിക്കമായം.
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ബനില്  ഇനകകേമാണ്ടുവനച്ച്,  ഇതനികന  വധ്യമാപ്തനി  വര്ദ്ധനിപനിക്കുനതുമൂലയം   കൂടുതല്
കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച്  അവസരയം  കേനിട്ടുകമങനിലയം  കതമാഴനില്  തര്ക്കങ്ങള്ക്കുളള
പരനിഹമാരയം പഴയതുകപമാകല അനന്തമമായനി നസ്പീളകേയമാണച്ച്.  ഗവണ്കമനച്ച് നനിയമയംമൂലയം
സമയബന്ധനിതമമായനി ഇതരയം തര്ക്കങ്ങള് പരനിഹരനിചച്ച് കതമാഴനിലമാളനിക്കച്ച്  മമാനധ്യമമായ
അവകേമാശങ്ങള്  ലഭനിക്കമാനുള  സമാഹചെരധ്യമുണമാക്കനിയനികലങനില്   നമള്  ഏതച്ച്
നനിയമയം കകേമാണ്ടുവനമാലയം പ്രകയമാജേനമനില.

ശസ്പീ  .    എസച്ച്  .    രമാകജേന്ദ്രന് :  സര്,  ഇവനികട  വളകര  ഫലപ്രദമമായനി
കതമാഴനില്തര്ക്കകത സയംബന്ധനിചമാണച്ച് പറയനതച്ച്.  ഇന്ഡസനിയല് കകക്രസനിസുകണന
മമാനദണ്ഡയംവച്ചുകകേമാണച്ച്  തസ്പീര്പ്പുകേല്പനിചച്ച്  വനിധനി  പറഞ്ഞതനില്കപമാലയം  ഇകപമാഴുയം
ശമാശസ്വതമമായനി  പ്രശങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കകപടുനനികലനതച്ച്  അങ്ങയകട
ശദ്ധയനില്കപട്ടനിട്ടുകണമാകയനതമാണച്ച് എകന കചെമാദധ്യയം.  

ശസ്പീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമമാര് : സര്, ഞമാന് സൂചെനിപനിചതുയം അകതകേമാരധ്യമമാണച്ച്.
നമള് നനിയമമുണമാക്കുന, ആ നനിയമതനികന കപരനില് കപ്രമാട്ടക്ഷന് കതമാഴനിലമാളനിക്കച്ച്
കകേമാടുക്കുന.  പകക്ഷ  അതനികന   റനിസള്ട്ടച്ച്,  നമുക്കനിലമാത  സമാഹചെരധ്യയം
ഉകണനളതമാണച്ച്  യഥമാര്ത  വസ്തുത.  അതുകകേമാണച്ച്  ഒരു  കതമാഴനില്
തര്ക്കമുണമായമാല്,  കതമാഴനിലമാളനിക്കച്ച് മമാനധ്യമമായനി ലഭനികക്കണ നസ്പീതനി,  അനന്തമമായനി
നസ്പീണ്ടുകപമാകുനതച്ച്  നധ്യമായസ്പീകേരനിക്കമാന്  കേഴനിയമാത  കേമാരധ്യമമാണച്ച്.  അവനികട  നമുക്കച്ച്
എന്തുകചെയമാന്  കേഴനിയകമനമാണച്ച്  ഗവണ്കമനച്ച്  ആകലമാചെനികക്കണതച്ച്.  അതനിനച്ച്
നനിയമതനിലൂകട  പരനിരക്ഷ നല്കുകേകയനതച്ച്  ഏറവയം അതധ്യമാവശധ്യമമായ കേമാരധ്യമമാണച്ച്.
കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച്  ഇനച്ച്  സയംരക്ഷണയം  നല്കുന  സമാഹചെരധ്യമുണമാക്കനികക്കമാണച്ച്
ഇദൗ കഭദഗതനി വരുകമ്പമാള് മറുഭമാഗതച്ച് കതമാഴനിലമാളനികേള് ഏറവയം വലനിയ പ്രതനിസന്ധനി
കനരനിടുകേയമാണച്ച്.  കപമാതുകമഖലമാ സമാപനങ്ങളനില്കപമാലയം ഇനച്ച് കതമാഴനിലമാളനികേളകട
എണയം കുറച്ചുകകേമാണ്ടുവരുന.  ഏറവയം പ്രധമാനകപട്ട കതമാഴനില് സമാപനങ്ങള് ഇനച്ച്
അടയമാന്കപമാകുന. കകേരളതനില് തകന ഏറവയം പ്രധമാനകപട്ടതുയം നമകളലമാകപരുയം
അറനിയനതുയം  ലമാഭകേരമമായനി  പ്രവര്തനിക്കുന  ഒരു  കപമാതുകമഖലമാസമാപനമമായ
കവളരനിലള  ഹനിന്ദുസമാന്  നക്യൂസച്ച്  പ്രനിനച്ച്  ലനിമനിറഡനികന  വനില്പനയമമായനി
ബന്ധകപട്ടച്ച്  കകേന്ദ്രഗവണ്കമനച്ച്  മുകനമാട്ടച്ച്  കപമാകുകേയമാണച്ച്.  അതുകപമാകല
ലമാഭകേരമമായനി  പ്രവര്തനിക്കുന  സമാപനമമായ  ഹനിന്ദുസമാന്  ഓര്ഗമാനനികേച്ച്
കകേമനിക്കല്സച്ച്  ലനിമനിറഡനികനയയം   വനില്പനകയക്കുറനിചച്ച്  ആകലമാചെനിക്കുകേയമാണച്ച്.
കകേമാചനിന്  കപമാര്ട്ടച്ച്  ടസ്റ്റേനികന  ഓഹരനികേള്കപമാലയം  വനിറഴനിക്കുനതനികനപറനി
ആകലമാചെനിക്കുനകവനച്ച്  പറയകമ്പമാള്,  ഇതരതനിലള  നടപടനികേളമമായനി  കകേന്ദ്ര
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ഗവണ്കമനച്ച്  മുകനമാട്ടുകപമാകുകമ്പമാള്,  കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച്  ഒരു  ഭമാഗതച്ച്
നനിയമതനിലൂകട  സയംരക്ഷണയം   കകേമാണ്ടുവരുനണച്ച്.  പകക്ഷ  കപമാതുകമഖലമാ
സമാപനങ്ങള്  വനിറഴനിക്കുനതുവഴനി  ഏറവയം  വലനിയ  പ്രതനിസന്ധനി  കനരനിടുനതച്ച്
കതമാഴനിലമാളനികേളമാണച്ച്.  ഇതനികന ശക്തമമായനി കനരനിടമാന്  സയംസമാന ഗവണ്കമനകേള്
തയമാറമാകകേണനിയനിരനിക്കുന.  അതച്ച്  ഏതച്ച്  രസ്പീതനിയനില്  നമുക്കച്ച്  കചെയമാന്
കേഴനിയകമനതുകൂടനി  ആകലമാചെനികക്കണതുണച്ച്.  കതമാഴനില്  തര്ക്കങ്ങള്
ഉണമാകേണകമങനില്  കതമാഴനില്  ഉണമാകേണയം.  കതമാഴനില്  ഉളനിടതച്ച്  മമാത്രകമ
തര്ക്കങ്ങള്  ഉണമാവകേയള.  പകക്ഷ  നനിലവനിലളള  കതമാഴനില്കപമാലയം  നഷകപടുന
ഒരു  സമാഹചെരധ്യയം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമനനികന  ഇനകത  വധ്യവസമായ  നയതനികന
ഭമാഗമമായനി  ഉണമായനികക്കമാണനിരനിക്കുന.  അതരയം  കേമാരധ്യങ്ങളനില്  സയംസമാന
ഗവണ്കമനച്ച്  ശക്തമമായ  ഇടകപടലകേള്  നടതമാന്  തയമാറമാവകേ  എനളതച്ച്
പ്രധമാനമമാണച്ച്. ഇതരതനിലള നനിയമയം കകേമാണ്ടുവനച്ച് കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച് കതമാഴനില്
സയംരക്ഷണവയം  നസ്പീതനിയയം  ലഭനിക്കമാനുള  കേമാരധ്യങ്ങള്  നടപമാക്കുനകതമാകടമാപയം
അവര്ക്കച്ച്  മമാനധ്യമമായനി  കതമാഴനില്  കചെയ്യുവമാനുള  അവസരമുണമാക്കുനതനിനുള
ശമയംകൂടനി  ഗവണ്കമനനികന  ഭമാഗത്തുനനിനമുണമാകേണകമനച്ച്  സൂചെനിപനിച്ചുകകേമാണച്ച്
ഞമാന് അവസമാനനിപനിക്കുന.

കപമാതുമരമാമത്തുയം രജേനികസഷനുയം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധമാകേരന്):  സര്,
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമനച്ച്  നമ്മുകട  കപമാതുകമഖലമാ  സമാപനങ്ങകള  വനില്ക്കുനതനിനുള
നനിലപമാകടടുക്കുനതുകകേമാണച്ച്  സയംസമാന  ഗവണ്കമനച്ച്  ശക്തമമായ
നനിലപമാകടടുക്കണകമനയം അതരയം സമാപനങ്ങകള സയംരക്ഷനിക്കണകമനമമാണച്ച് പല
അയംഗങ്ങളയം  ചൂണനിക്കമാണനിചതച്ച്.  അതനികന  ചെരനിത്രതനികലയ്കക്കമാനയം  ഞമാന്
കപമാകുനനില.  നമ്മുകട  കപമാതുകമഖലമാ  സമാപനങ്ങള്  വനിറഴനിക്കമാനുള  നടപടനി
തുടങ്ങനിയതച്ച്  ബഹുമമാനകപട്ട  അയംഗതനികനകൂടനി  പമാര്ട്ടനി  അധനികേമാരതനില്
ഇരനിക്കുകമ്പമാഴമായനിരുന.  രമാഷ്ട്രസ്പീയമമായനി  പറയകേയല.  അകനമാകക്ക  നമള്
എതനിര്തനിരുനതമാണച്ച്.  ഇകപമാഴകത  ഗവണ്കമനച്ച്  അതനികനക്കമാള്  ശക്തമമായനി
മുകനമാട്ടുകപമാകുന.  ഈ പ്രക്രനിയ നടക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇതനികന ശക്തമമായനി എതനിര്ത
സയംസമാനമമാണനിതച്ച്.   ഇവനികട  വനനിട്ടുള  പ്രശയം,  നമാഷണല്  ബനിലമായതുകകേമാണച്ച്
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമനനികന  അനുമതനികയമാടുകൂടനി  കതമാഴനിലമാളനികേളകട  നനിര്വ്വചെന
പരനിധനിക്കുളനില്  ഉല്പനങ്ങളകട  വനില്പനയച്ച്  കപ്രമാകമമാട്ടച്ച്  കചെയ്യുനവകര  കൂടനി
ഉള്കപടുതനികക്കമാണ്ടുള   കഭദഗതനി  മമാത്രമമാണുളളതച്ച്.  ആ  കഭദഗതനി  കനരകത
അവതരനിപനിച്ചു,  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമനിറനി  ചെര്ച  കചെയ്തു,  അതച്ച്  അതുകപമാകല
പമാസമാക്കണകമനമാണച്ച് അഭനിപ്രമായയം.
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  ചെനിറയയം കഗമാപകുമമാര്  അവതരനിപനിച  '1  എ'   കഭദഗതനി പ്രസച്ച്
കചെയ്യുനകണമാ?

ശസ്പീ  .   ചെനിറയയം കഗമാപകുമമാര്:  സര്, ഞമാന് പ്രസച്ച് കചെയ്യുനനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  ചെനിറയയം  കഗമാപകുമമാര്  അവതരനിപനിച   കഭദഗതനി  സഭയകട
അനുമതനികയമാകട പനിന്വലനിചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എ.  പനി.  അനനില്  കുമമാര്  അവതരനിപനിച  '2  ബനി'   കഭദഗതനി  പ്രസച്ച്
കചെയ്യുനകണമാ?

ശസ്പീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമമാര്:  സര്, ഞമാന് പ്രസച്ച് കചെയ്യുനനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  എ.  പനി.  അനനില്  കുമമാര്  അവതരനിപനിച   കഭദഗതനി   സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചു. 

സബ്ജക്ടച്ച്  കേമനിറനി  റനികപമാര്ട്ടച്ച്  കചെയ  പ്രകേമാരമുള  2016-കല  വധ്യമാവസമായനികേ
തര്ക്കങ്ങള് (കകേരള കഭദഗതനി) ബനില് പരനിഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന പ്രകമയകത

അനുകൂലനിക്കുനവര് …...............................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര് …...............................

പ്രകമയയം സഭ അയംഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന.

ബനില് പരനിഗണനയ്കക്കടുക്കുന.

രണമായം വകുപച്ച്

Shri. N. Samsudheen: Sir, I move the following amendment.

127. In clause 2, after the words ''promotion of sales'',  the words ''and
service'' shall be added.

കപമാതുമരമാമത്തുയം  രജേനികസഷനുയം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധമാകേരന്):  സര്,
കഭദഗതനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ശസ്പീ.  എന്. ഷയംസുദ്ദേസ്പീന് അവതരനിപനിച 127-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന.

രണമായം വകുപച്ച് ബനിലനികന ഭമാഗമമാക്കണകമന പ്രശകത 

അനുകൂലനിക്കുനവര്.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്.........

രണമായം വകുപച്ച് ബനിലനികന ഭമാഗമമാക്കണകമന പ്രശയം സഭ അയംഗസ്പീകേരനിച്ചു.

രണമായം വകുപച്ച് ബനിലനികന ഭമാഗമമായനി.

805/2019
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1-  ാം വകുപ്പുയം പസ്പീഠനികേയയം കപരുയം

Shri M. Ummer: Sir, I move the following amendments.

106. In the Preamble, delete the word ''further''.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: മറച്ച് കഭദഗതനികേള് അവതരനിപനികക്കണതനില.

കപമാതുമരമാമത്തുയം രജേനികസഷനുയം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധമാകേരന്):  സര്,
കഭദഗതനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനനില.  ഞമാന്  തമാകഴപറയന  വമാക്കമാല്  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

In the enacting formula, for the words ''sixty seven'' the words

''sixty eight'' shall be substituted.

In sub clause  (1), for the figures ''2016'' the figures ''2017'' shall

be substituted.

പ്രനിയമാമ്പനിളനിനച്ച്  കഭദഗതനിയകട  ആവശധ്യമനില.  Enacting  formula-യമാണച്ച്
കഭദഗതനി ഒഫസ്പീഷധ്യലമായനിട്ടച്ച് ഞമാന് വമാചെമാരൂപതനില് ഇവനികട അവതരനിപനിക്കുനതച്ച്.

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : മനനി അവതരനിപനിച വമാക്കമാല് കഭദഗതനി സഭ അയംഗസ്പീകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ. എയം. ഉമര് അവതരനിപനിച 106-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന്:  സര്,  ബഹുമമാനകപട്ട  മനനിക്കച്ച്  ഓറല്
അകമനച്ച്കമനച്ച്  കകേമാണ്ടുവരമാന് അവകേമാശമുണച്ച്.  പകക്ഷ കഫമാറനില്  at  the point  of
time  വരുന ഒരു അകമനച്ച്കമനനിനച്ച്  ഇപ്പുറത്തുനനിനയം കവണകമങനില് അകമനച്ച്കമനച്ച്
കകേമാടുക്കമാന്  അവകേമാശമുണച്ച്.  ഞമാനനിതച്ച്  തര്ക്കതനിനുകവണനി  പറഞ്ഞതല.
പ്രതനിപക്ഷതനികന അവകേമാശകതക്കുറനിചച്ച് പറഞകവനച്ച് മമാത്രകമയള.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  കഭദഗതനി കചെയ പ്രകേമാരമുളള  1-ാം വകുപ്പുയം പസ്പീഠനികേയയം കപരുയം
ബനിലനികന ഭമാഗമമാക്കണകമന പ്രശകത 

അനുകൂലനിക്കുനവര്.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്.........

കഭദഗതനി  കചെയ  പ്രകേമാരമുളള  1-ാംവകുപ്പുയം  പസ്പീഠനികേയയം  കപരുയം  ബനിലനികന
ഭമാഗമമാക്കണകമന പ്രശയം സഭ അയംഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

കഭദഗതനി  കചെയ  പ്രകേമാരമുളള  1-ാംവകുപ്പുയം  പസ്പീഠനികേയയം  കപരുയം  ബനിലനികന
ഭമാഗമമായനി.
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കപമാതുമരമാമത്തുയം  രജേനികസഷനുയം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധമാകേരന്):
2016-കല വധ്യമാവസമായനികേ തര്ക്കങ്ങള് (കകേരള കഭദഗതനി) ബനില് പമാസമാക്കണകമന
പ്രകമയയം ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

പട്ടനികേജേമാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനമാക്കസമുദമായ  കക്ഷമവയം  നനിയമവയം
സമായംസമാരനികേവയം  പമാര്ലകമനറനികേമാരധ്യവയം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമാലന്):
സര്, ഞമാന് പ്രകമയകത പനിന്തമാങ്ങുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: 2016-കല വധ്യമാവസമായനികേ തര്ക്കങ്ങള് (കകേരള കഭദഗതനി) ബനില്
പമാസമാക്കണകമന പ്രകമയകത 

അനുകൂലനിക്കുനവര്.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്.........

പ്രകമയയം സഭ അയംഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

ബനില്  കഎകേകേകണധ്യന സഭ പമാസമാക്കനി.

(ii) 2016-  കല ഏറവയം കുറഞ്ഞ കൂലനി   (  കകേരള കഭദഗതനി  )   ബനില്

കതമാഴനിലയം എകകക്സസുയം വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി കപമാതുമരമാമത്തുയം രജേനികസഷനുയം
വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധമാകേരന്):  സര്,  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമനിറനി  റനികപമാര്ട്ടച്ച്  കചെയ
പ്രകേമാരമുള  2016-കല  ഏറവയം  കുറഞ്ഞ  കൂലനി  (കകേരള  കഭദഗതനി)  ബനില്
പരനിഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന പ്രകമയയം ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

തുറമുഖവയം  മക്യൂസനിയവയം  പുരമാവസ്തു  സയംരക്ഷണവയം  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .   രമാമചെന്ദ്രന് കേടനപളനി):  സര്,  പ്രകമയകത പനിന്തമാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധമാകേരന്:  ഈ  ബനിലനികന  സയംബന്ധനിചച്ച്  കൂടുതകലമാനയം
സയംസമാരനികക്കണതുകണനച്ച് കതമാനനനില. സബ്ജക്ടച്ച് കേമനിറനി ഇതച്ച് വനിശദമമായനി ചെര്ച
കചെയനിട്ടുണച്ച്. അതനികന അടനിസമാനതനിലള റനികപമാര്ട്ടമാണച്ച് നമ്മുകട സഭയനിലളതച്ച്.
ഇതനില്  പ്രകതധ്യകേനിചച്ച്  ഡനികസനകേള്  ഉളതമായനി  കേമാണുനനില.  ഇതനികന
അവതരണസമയത്തുതകന  നകലമാരു  ചെര്ച  നടനനിട്ടുണച്ച്.  ഞമാന്  അതനികനമാടച്ച്
പ്രതനികേരനിക്കുകേയയം കചെയനിട്ടുണച്ച്. കൂടുതലമായനി ഒനയം പറയമാനനില. 

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജേസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  2016-കല  ഏറവയം  കുറഞ്ഞ കൂലനി  (കകേരള
കഭദഗതനി)  ബനില്  സയംബന്ധനിചച്ച്  എകന  വനികയമാജേനിപച്ച്  ഞമാന്  കരഖകപടുത്തുന.
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സബ്ജക്ടച്ച്  കേമനിറനിയനില്  എകന  ഒരു  വനികയമാജേനക്കറനിപച്ച്  ഉണമായനിരുന.
പരമാതനിക്കമാരനച്ച്  1,000  രൂപകയനതച്ച്  വലനിയ  തുകേ  ആയതുകകേമാണ്ടുയം  പരമാതനി
കകേമാടുക്കമാന്  കതമാഴനിലമാളനി  മടനിക്കുകമനതുകകേമാണ്ടുമമാണച്ച്  വനികയമാജേനക്കുറനിപച്ച്
കരഖകപടുതനിയതച്ച്. അതച്ച് അയംഗസ്പീകേരനിചതനികന സസ്വമാഗതയം കചെയ്യുകേയമാണച്ച്.

(അദ്ധധ്യക്ഷകവദനിയനില് പമാനല് ഓഫച്ച് കചെയര്മമാന് ശസ്പീ. ഇ. കകേ. വനിജേയന്)

തുലധ്യകജേമാലനിക്കച്ച്  തുലധ്യകവതനയം  പ്രമാവര്തനികേമമാക്കനിയനിട്ടനിലമാത  ഒട്ടനവധനി
കതമാഴനില് കമഖലകേള് ഇനയം നമ്മുകട നമാട്ടനിലണച്ച്.  ബഹുമമാനകപട്ട സുപ്രസ്പീയംകകേമാടതനി
തുലധ്യകജേമാലനിക്കച്ച്  തുലധ്യകവതനയം എന സുപ്രധമാനമമായ വനിധനി  ഉണമാക്കനിയനിട്ടുയം  അതച്ച്
പൂര്ണമമായനി നടപനിലമാക്കനിയനിട്ടനികലനളതച്ച് ഒരു വസ്തുതയമാണച്ച്. ഒകര സമാപനതനില്
ഒകര കജേമാലനി കചെയ്യുന കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച് കേരമാര് അടനിസമാനതനികലമാ അകലങനില്
മകറകതങനിലയം  വധ്യവസയനികലമാ  ആകണങനിലയം  തുലധ്യ  കവതനതനിനച്ച്
അര്ഹതയകണന  സുപ്രധമാന വനിധനി സുപ്രസ്പീയംകകേമാടതനിയകട ജേസ്റ്റേസ്പീസച്ച്  കജേ.  എസച്ച്.
കഖക്കര്,  ജേസ്റ്റേസ്പീസച്ച്  എസച്ച്.  എ.  കബമാബ്കഡ  എനനിവരടങ്ങുന  കബഞമാണച്ച്
പ്രസമാവനിചതച്ച്.  Minimum Wages Act,  Payment  of Bonus Act,  E S I  Act,
Workmen Compensation Act,  Employees  Provident  Fund Act,  Factories
Act,  Industrial  disputes  Act,  Equal  Remuneration  Act,  Industrial
Employment  Act  എനനിങ്ങകന  പതനിനകഞമാളയം  നനിയമങ്ങള്  കതമാഴനില്
സയംരക്ഷണവയം സമാമൂഹനികേ സുരക്ഷയയം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനമായനി നമ്മുകട രമാജേധ്യതച്ച്
നനിലവനിലണച്ച്.  എങനില്കപമാലയം  പല കമഖലകേളനിലയം ഇകപമാഴുയം  inequality  തുടരുന
എനളതച്ച്  ഒരു  വസ്തുതയമാണച്ച്.  ടൂറനിസയം  കമഖല  എടുതമാലയം  നനിര്മമാണ  കമഖല
എടുതമാലയം  പരമ്പരമാഗത കതമാഴനില് കമഖല എടുതമാലയം  കപ്രമാഫഷണല് കമഖല
എടുതമാലയം  ഇകത  സനിതനിതകന  തുടരുകേയമാണച്ച്.  കപ്രമാഫഷണല്  കമഖലയനില്
എലമായം equal ആകണന കതമാനലമാണച്ച് നമുക്കുളതച്ച്.  കടക്കനികേള് പത്തുയം പനണ്ടുയം
മണനിക്കൂറമാണച്ച്  കജേമാലനി  കചെയ്യുനതച്ച്.  കടക്കനികേളകട  കജേമാലനിക്കമായനി  ഇനര്വക്യൂവനിനച്ച്
കചെല്ലുകമ്പമാള്  അവകരമാടച്ച്  ഓവര്കകടയം  കചെയമാന്  പറ്റുകമമാ  എനമാണച്ച്  പലകപമാഴുയം
കചെമാദനിക്കുനതച്ച്.  കൂടുതല്  കജേമാലനി  കചെയമാല്  മമാത്രകമ  നനിങ്ങള്ക്കച്ച്  ഈ  കജേമാലനി
ലഭനിക്കുകേയള  എനളതമാണച്ച്  ആ  കചെമാദധ്യതനില്നനിനതകന  മനസനിലമാക്കമാന്
കേഴനിയനതച്ച്.  സ്ത്രസ്പീകേള്  പ്രസവമാവധനി  എടുതമാല്  പലകപമാഴുയം  അവകര
കജേമാലനിയനില്നനിനച്ച്  പുറതമാക്കുന  സനിതനിയയം  അവനികടയണച്ച്.  പലകപമാഴുയം
കകേമാടതനിയനില് കപമായനിട്ടമാണച്ച്  കജേമാലനികചെയ്യുന സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കച്ച് വസ്പീണ്ടുയം അവനികടതകന
തുടരമാനുള സമാഹചെരധ്യമുണമാകുനതച്ച്.
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ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതമാമസച്ച്: ബഹുമമാനകപട്ട കമമ്പര്,  ദൃശധ്യ മമാധധ്യമങ്ങളനില് കജേമാലനി
കചെയ്യുനവര്ക്കച്ച്  സമയകനിപ്തതയനില  എന  കേമാരധ്യയം  അങ്ങയകട
ശദ്ധയനില്കപട്ടനിട്ടുകണമാ?

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജേസ്പീന്ദ്രന്  : സര്,  ശദ്ധയനില്കപട്ടനിട്ടുണച്ച്,  പകക്ഷ
ദൃശധ്യമമാധധ്യമങ്ങളനില്  കജേമാലനി  കചെയ്യുന  ആളകേള്  അതനിനച്ച്  തയമാറമാകണമാ
എനതനികനക്കുറനിചച്ച് അറനിയനില. ഇവനികട കപ്രമാഫഷണല് കകേമാഴ്സുകേള് പഠനിചനിറങ്ങുന,
എഞനിനസ്പീയര്മമാരമായനിട്ടുളള ആളകേള്ക്കുകപമാലയം കുറഞ്ഞ കൂലനിയമാണച്ച് കകേമാടുക്കുനതച്ച്
എനളളതച്ച് നമള് പലരുയം കേണനികലന  നടനിച്ചു കപമാകുകേയമാണച്ച്.  5000  രൂപയച്ച്
കപമാലയം കജേമാലനി കചെയ്യുന എഞനിനസ്പീയര്മമാകര പല സലങ്ങളനിലയം കേമാണമാന് കേഴനിയയം.
എന്തുകകേമാണച്ച് ഇതരതനില് കജേമാലനി കചെയ്യുന എന കചെമാദനിചമാല് മകറമാരു കജേമാലനി
ഭമാവനിയനില്  കേനിട്ടുകമനച്ച്  പ്രതസ്പീക്ഷനിച്ചുകകേമാണച്ച്  എക്സച്ച്പസ്പീരനിയന്സച്ച്  സര്ട്ടനിഫനിക്കറനിനുകവണനി
വര്ഷങ്ങകളമാളയം  കജേമാലനികയടുക്കമാന്  ബമാധധ്യസനമാവകേയമാണച്ച്  കചെയ്യുനതച്ച്.  നല
ശമ്പളമുളള മകറമാരു കജേമാലനി  കേനിട്ടുനതുവകര നനിസമാര തുകേയച്ച്  കജേമാലനികയടുക്കമാന് അവര്
തയമാറമാകുനതമാണച്ച് നമുക്കച്ച് കേമാണമാന്  കേഴനിയനതച്ച്.  നമ്മുകട സയംസമാനതച്ച്  ഇതര
സയംസമാന കതമാഴനിലമാളനികേള് ഇകപമാള് കജേമാലനി കചെയ്യുനണച്ച്. അതനില് ബയംഗമാളനികേള്,
ആസമാമനികേള്  അങ്ങകന  ഒട്ടനവധനി  സയംസമാനങ്ങളനില്  നനിനച്ച്  ഇവനികടയച്ച്
വനവരുണച്ച്.  സതധ്യതനില്  പല  കമഖലകേളനിലയം  അവകര  ഇകപമാള്  ചൂഷണയം
കചെയ്തുകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  നമ്മുകട നമാട്ടനികല ആളകേള് കജേമാലനി  കചെയ്യുന,  കൂലനി
വമാങ്ങനിക്കുന,  അകപമാള് അവര്ക്കുയം അതനിനുള അര്ഹതയനികല?  അര്ഹതയണച്ച്,
പകക്ഷ  പലയനിടത്തുയം  മലയമാളനികേള്ക്കച്ച്  കകേമാടുക്കുന  കൂലനി  അവര്ക്കച്ച്
കകേമാടുക്കുനനികലന  മമാത്രമല,  അവര്ക്കമാവശധ്യമമായ  അടനിസമാന  സദൗകേരധ്യങ്ങള്
കപമാലയം  കകേമാടുക്കമാന് തയമാറമാകുനനില.  എറണമാകുളയം  ജേനിലയനില്  ഏറവയം കൂടുതല്
അനധ്യസയംസമാന കതമാഴനിലമാളനികേള് കജേമാലനികയടുത്തുകകേമാണനിരനിക്കുനതച്ച് കുനത്തുനമാടച്ച്
തമാലൂക്കനിലമാണച്ച്.  കുനത്തുനമാടച്ച്  തമാലൂക്കനില്  കപരുമ്പമാവൂര്  പ്രകദശങ്ങളനികലമാകക്ക
ഏകേകദശയം  1500-ഓളയം  കകപവഡച്ച്  കേമ്പനനികേളണച്ച്.  അവനികട   മുഴുവന്
കജേമാലനികയടുത്തുകകേമാണനിരനിക്കുനതച്ച്  അനധ്യ  സയംസമാന  കതമാഴനിലമാളനികേളമാണച്ച്.
അവരുകട  കൂലനിയകട  കേമാരധ്യതനില്  നമള്  ഇതുവകര  യമാകതമാരു  ചെര്ചയയം
നടതനിയനിട്ടനില.  അവര്  കകേമാടുക്കുന കൂലനി വമാങ്ങനി കപമാകുന ഒരവസയമാണുളതച്ച്.
നമള്  ഒരു   നനിയമയം  നനിര്മനിക്കുകമ്പമാള്  തസ്പീര്ചയമായയം  അവരുകട  കേമാരധ്യയം  കൂടനി
പരനിഗണനികക്കണതുണച്ച്.   കേമാരണയം വലനിയ  വലനിയ സമാപനങ്ങളനിലയം  നനിര്മമാണ
കമഖലകേളനിലകമലമായം  ഇതരതനിലള  അനസ്പീതനി  നടക്കുനകണനളതച്ച്  ഞമാന്
ബഹുമമാനകപട്ട  മനനിയകട  ശദ്ധയനില്കപടുത്തുകേയമാണച്ച്.  
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കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസങ്ങളനില്  അഞച്ച്  സയംസമാനങ്ങളനില്  നടന
കതരകഞ്ഞടുപനിനുകശഷയം  ഒട്ടനവധനി  ചെര്ചകേള്  ഇദൗ  നനിയമസഭയനില്
നടക്കുകേയണമായനി.   ബനി.കജേ.പനി.-യയം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമനയം  ഇനച്ച്  നടത്തുന
ജേനമാധനിപതധ്യ  ധസ്വയംസനയം  കേണനികലനച്ച്  നടനിക്കമാന്  കേഴനിയനില.   പഞമാബനിലയം
മണനിപ്പൂരനിലയം കഗമാവയനിലയം കകേമാണ്ഗസമാണച്ച് ഏറവയം വലനിയ ഒറകേക്ഷനി. ഇതനില് രണച്ച്
സയംസമാനങ്ങളനില്   കകേമാണ്ഗസനിനച്ച്  മനനിസഭയണമാക്കമാന്   കേഴനിയമാതതനികന
ആകക്ഷപനിച്ചുകകേമാണമാണച്ച് അപ്പുറതനിരനിക്കുന ആളകേള് സയംസമാരനിക്കുനതച്ച്. കേഴനിഞ്ഞ
എത്രകയമാ  പതനിറമാണ്ടുകേളമായനി  രമാജേധ്യയം  ഭരനിച  ഒരു  പമാര്ട്ടനിയമാണച്ച്   കകേമാണ്ഗസച്ച്.
പലകപമാഴുയം ഇകത സമാഹചെരധ്യയം അനയം കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമനനികന മുന്പനില് വനനിട്ടുണച്ച്.
ഗവര്ണര്ക്കുയം അതുകപമാകല മറ്റുളള ആളകേള്ക്കുയം ഇദൗ രമാജേധ്യകത കേസ്പീഴച്ച് വഴക്കങ്ങള്
അറനിയമാമകലമാ?  ഇദൗ  രമാജേധ്യകത  കേസ്പീഴച്ച് വഴക്കങ്ങള്  അറനിയമാതവരമായനി  ആരുമനില.
ഇവനികട  എയം.എല്.എ.  മമാകരകപമാലയം  മസനില്പവറുയം  മണനിപവറുയം  അധനികേമാരവയം
ഉപകയമാഗനിച്ചുകകേമാണച്ച്,  ജേനമാധനിപതധ്യപരമമായനി കതരകഞ്ഞടുക്കകപട്ട ഗവണ്കമനനികന
അട്ടനിമറനിക്കമാന്  ശമയം നടത്തുനതച്ച് നമള് കയമാജേനിചച്ച് എതനിര്കക്കണതമായനിട്ടുണച്ച്. ഒരു
മകതതര ഗവണ്കമനച്ച് ഉണമാക്കമാനമാണച്ച് നമള് ശമനിചതച്ച്.  എല്.ഡനി.എഫച്ച്. ഒനമായം
യ.പനി.എ.  ഗവണ്കമനനികന  കേമാലതച്ച്  മകതതര  ഗവണ്കമനച്ച്  ഉണമാക്കമാന്
കകേമാണ്ഗസനികന സകപമാര്ട്ടച്ച്  കചെയ്തു,  ശസ്പീമതനി  കസമാണനിയമാ ഗമാന്ധനികയ സകപമാര്ട്ടച്ച്
കചെയ്തു,  അങ്ങകന  ശസ്പീ.  മന്കമമാഹന്  സനിയംഗച്ച്  അധനികേമാരതനില്  വന.  നനിങ്ങള്
ആണവ  കേരമാറനികന  കപരനില്  പനിന്തുണ  പനിന്വലനിച്ചു.  രണമാമതച്ച്  മറ്റു  കേക്ഷനികേകള
കൂട്ടുപനിടനിച്ചുകകേമാണച്ച്  കകേന്ദ്രതനില്  ഭരണമുണമാകക്കണ  സമാഹചെരധ്യയം  ഉണമായനി.
ഇടതുപക്ഷയം  തുടര്നയം  മുകനമാട്ടച്ച്  കപമായനിരുനകവങനില്  വസ്പീണ്ടുയം  അധനികേമാരതനില്
വരുമമായനിരുന, സയംശയമനില. പകക്ഷ ഇടതുപക്ഷയം ഓകരമാ കേമാരണമുണമാക്കനികക്കമാണച്ച്
കകേമാണ്ഗസനികന  അധനികേമാരതനില്  നനിനച്ച്  പുറതമാക്കുന,  പഴയകേമാല  സമസ്പീപനയം
വസ്പീണ്ടുയം  ഒനമായം  യ.പനി.എ.  ഗവണ്കമനനികന  അവസമാന  കേമാലഘട്ടങ്ങളനില്
പരസ്പീക്ഷനിച്ചു, അതനികന റനിസല്റമാണച്ച് ഇകപമാള് ഉണമായനികക്കമാണനിരനിക്കുനതച്ച്. ഇവനികട
ഇനകലയയം,  മനിനനിഞ്ഞമാനമമായനി  ഒട്ടനവധനി  ചെര്ചകേള്  നടതനി,  കകേമാണ്ഗസനില്
നനിനച്ച്  ആളകേള്  കപമായനിട്ടുണച്ച്.  സനി.പനി.കഎ.(എയം)-ല്നനിനയം  ആളകേള്
കപമായനിട്ടുണകലമാ,  അതച്ച്  നമള്  പരനികശമാധനികക്കണ  കേമാരധ്യമമാണച്ച്.  ഇകപമാള്
ഉതകരന്തധ്യന് സയംസമാനങ്ങളനില് സനി.പനി.കഎ.(എയം)  ഇലമാതതുകകേമാണച്ച് അവനികട
നനിനയം കപമാകേമാന് ആളനില.  കകേരളതനില് സനി.പനി.കഎ.(എയം)  ഉണച്ച്,  കകേരളതനില്
നനിനച്ച്  എത്രകയമാ  ആളകേള്  കപമായനിരനിക്കുന,  വസ്തുതയകല?  അതച്ച്
പരനികശമാധനിക്കമാനുളള  ചെര്ചകേളമാണച്ച്  കവണതച്ച്.   ശസ്പീ.  എസച്ച്.  ശര്മ  ഇവനികട
സയംസമാരനിചകപമാള് ശസ്പീ. അല്കഫമാന്സച്ച് കേണന്തമാനകതക്കുറനിചച്ച് പറഞ, അകദ്ദേഹയം
ഞങ്ങളകട പമാര്ട്ടനി കമമ്പറല.  അകതമാകക്ക നമുക്കച്ച് സമാകങതനികേമമായനി പറയമാകമകന
ഉളളൂ.  കകേമാണ്ഗസനികന കതമാല്പനിക്കമാന് കവണനി,  വഴനികയ കപമാകുനവകന പനിടനിചച്ച്
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സമാനമാര്തനിയമാക്കുകമ്പമാള്  ഇതുകപമാകല  റനിസല്റ്റുണമാകുകമനച്ച്  ഇനനികയങനിലയം
മനസനിലമാക്കണയം.  നനിങ്ങള്  ഇകപമാഴുയം  കകേമാണ്ഗസനികന  കതമാല്പനിക്കമാന്  കവണനി
ഇതുകപമാകലയളള പരസ്പീക്ഷണങ്ങള് നടത്തുകേയമാണച്ച്. അരുവനിക്കര ഉപകതരകഞ്ഞടുപച്ച്
നടക്കുന  സമയതച്ച്  കവളളനമാടച്ച്  പഞമായതനില്  കചെനകപമാള്  ഞങ്ങള്ക്കച്ച്
കേമാണമാന്  കേഴനിഞ്ഞതച്ച്,  അവനികട  സനി.പനി.കഎ.(എയം)-കന  ഏരധ്യമാ
കസക്രട്ടറനിയമായനിരുന കൃഷ്ണകുമമാര്, അകദ്ദേഹതനികന ഭമാരധ്യ ഗനിരനിജേ, അവര് രണ്ടുകപരുയം
പഞമായതച്ച്  പ്രസനിഡനമമാരമായനിരുന,  സനി.പനി.കഎ.(എയം)-കന  കേറതസ്പീര്ന
കനതമാക്കളമായനിരുന.  അവര് രണ്ടുകപരുയം ബനി.കജേ.പനി.-യനികലയച്ച്  കപമായനി.   ഞമാന്
അവനികട  കചെല്ലുകമ്പമാള്  ബനി.കജേ.പനി.-യകട  ഇലക്ഷന്  കേമനിറനി  കചെയര്മമാന്
ശസ്പീ.  കൃഷ്ണകുമമാര്  ആണച്ച്.  കകേരളതനില്  ഇങ്ങകന  എലമാ  സലങ്ങളനില്  നനിനയം
കപമായനിട്ടുണച്ച്.  എയം.എല്.എ.-മമാകരമാ  അതുകപമാകലയളള  തലങ്ങളനിലളള  ആളകേകളമാ
കപമാകുകമ്പമാള് മമാത്രകമ വമാര്തകേള് വരമാറുളളൂ.  പകക്ഷ പ്രമാകദശനികേമമായനി ഒട്ടനവധനി
ആളകേള് സനി.പനി.കഎ. (എയം)-  ല് നനിനച്ച് ബനി.കജേ.പനി.-യനികലയച്ച് കപമായനിട്ടുകണനതച്ച്
വസ്തുതയമാണച്ച്. ഇതുസയംബന്ധനിചച്ച്  ഒരു ആത്മപരനികശമാധന നടതനി നനിങ്ങള് മുകനമാട്ടച്ച്
കപമാകേണകമനമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  പറയമാനുളളതച്ച്.  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  എകപമാഴുയം
ബനി.കജേ.പനി.-കക്കതനിരമായ  നനിലപമാകടടുക്കുന  ഒരു  രമാഷ്ട്രസ്പീയ  പ്രസമാനമമാകണനച്ച്
ഇവനികട  പ്രസമാവനകേളനികലമാകക്ക  കേമാണമാറുണച്ച്,  മുഖധ്യമനനി  ഇവനികട  ആവര്തനിചച്ച്
ആവര്തനിചച്ച്  പറയമാറുണച്ച്.   എനനിക്കച്ച്  കചെമാദനിക്കമാനുളള  കചെമാദധ്യയം,  കേണ്ണൂരനില്
സനി.പനി.കഎ.(എയം)-കന  സയംസമാന  കസക്രട്ടറനി  ശസ്പീ.  കകേമാടനികയരനി  ബമാലകൃഷ്ണന്
പ്രസയംഗനിക്കമാന് കപമായ കസ്റ്റേജേനിനച്ച് മുനനില് കബമായംബച്ച് എറനിഞ്ഞ  ബനി.കജേ.പനി.- ക്കമാകര
അറസ്റ്റേച്ച്  കചെയമാന്  കേഴനികഞ്ഞമാ?   ബഹുമമാനകപട്ട  മുഖധ്യമനനി  ആഭധ്യന്തര  വകുപച്ച്
കകകേയമാളന,  അറസ്റ്റേച്ച്  കചെയമാന്  കേഴനികഞ്ഞമാ?  യഥമാര്ത  പ്രതനികേകള  അറസ്റ്റേച്ച്
കചെയമാന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില.  കകേരള കതമാഗമാഡനിയ എനറനിയകപടുന ബനി.കജേ.പനി.-യകട
സയംസമാന  കസക്രട്ടറനി  ശസ്പീ.  കകേ.  സുകരന്ദ്രന്  മയംഗലമാപുരതച്ച്  വച്ചു  നടതനിയ
വനിഷലനിപ്തമമായ  പ്രസയംഗതനികന  കപരനില്  അകദ്ദേഹകത  അറസ്റ്റേച്ച്  കചെയമാന്
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണമാ? ഇല.  

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രമാകജേഷച്ച്:  സര്,  കപമായനിനച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര്......   അകദ്ദേഹതനികന
പ്രസയംഗതനില് ഒരു പ്രധമാനകപട്ട, ഗദൗരവമമാര്ന പ്രശമമാണച്ച് കറയ്സച്ച് കചെയനിട്ടുളളതച്ച്.
കേഴനിഞ്ഞ  നനിയമസഭയനില്  ആഭധ്യന്തര  മനനിയമായനിരുന  ശസ്പീ.  കകേമാടനികയരനി
ബമാലകൃഷ്ണന്,  അകദ്ദേഹയം  ഇകപമാള്  സനി.പനി.കഎ.(എയം)-കന  സയംസമാന
കസക്രട്ടറനിയമാണച്ച്.  അകദ്ദേഹയം കേണ്ണൂരനില് പ്രസയംഗനിച്ചുകകേമാണനിരുന കവദനിക്കച്ച് സമസ്പീപയം
കബമായംബച്ച്  എറനിഞ്ഞ  കകേസനികല  പ്രതനികേകള  കപമാലസ്പീസച്ച്  പനിടനികൂടനിയനിട്ടുണച്ച്.
അകദ്ദേഹതനികന  പ്രസയംഗതനില്  പറഞ്ഞതച്ച്  യഥമാര്ത  പ്രതനിയല  എനമാണച്ച്.
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അകപമാള് യഥമാര്ത പ്രതനി ആരമാണച്ച്? അകദ്ദേഹതനിനച്ച് അതച്ച് അറനിയമാകമങനില് അതച്ച്
ഇദൗ നനിയമസഭയനില് കവളനികപടുതണയം,  പ്രതനികേകള കപമാലസ്പീസച്ച്  പനിടനികൂടനിയനിട്ടുണച്ച്.
ബനി.കജേ.പനി.,  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.  സയംഘമമാണച്ച്  കബമായംബച്ച്  എറനിഞ്ഞനിട്ടുളളതച്ച്,  അതച്ച്
യഥമാര്ത പ്രതനികേളല എനമാണച്ച് അകദ്ദേഹതനികന കവളനികപടുതല്. ആ യഥമാര്ത
പ്രതനികേളമാരമാകണനച്ച് കവളനികപടുതമാന് അകദ്ദേഹയം തയമാറമാകേണയം, 

മനി  .  കചെയര്മമാന്: കയസച്ച്, ...

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജേസ്പീന്ദ്രന്  : സര്,  കേണ്ണൂരനില്  പ്രതനികേളമാകുനതുയം  കുറയം
കചെയ്യുനതുകമമാകക്ക  ആരമാകണനതച്ച്  ഇദൗ  നമാട്ടനികല  മുഴുവന്  ആളകേള്ക്കുയം
അറനിയമാവനതമാണച്ച്.  അതച്ച്  ഞമാന്  പറകയണ  കേമാരധ്യമനിലകലമാ,  ആരമാണച്ച്  കൃതധ്യയം
കചെയ്യുനകതനയം  ആരമാണച്ച്  പ്രതനികേളമാകുനകതനയം  ആരമാണച്ച്  ജേയനിലനില്
കപമാകുനകതനയം  അവര് പുറതനിറങ്ങുനതുകമമാകക്ക  നമാട്ടനിലളള  കകേമാച്ചുകുട്ടനികേള്ക്കു
കപമാലയം  അറനിയമായം.   അതുകകേമാണച്ച്  ഞമാന്  ഇതനിനച്ച്  മറുപടനി  പറയനനില.  ഞമാന്
കചെമാദനിക്കുനതച്ച് ഇദൗ രണച്ച് കകേസ്സുകേളനിലയം പ്രതനികേകള പനിടനിക്കമാതതനികന സയംശയയം
കപമാതുജേനങ്ങള്ക്കുണച്ച്.  ഇതുകകേമാണമാണച്ച്  തനിരുവനന്തപുരതച്ച്  മസറച്ച്  കഹമാട്ടലനില്
ബഹുമമാനകപട്ട മുഖധ്യമനനിയയം ബനി.കജേ.പനി. കനതമാക്കളയം തമനില് നടതനിയ രഹസധ്യ
ചെര്ചകേകളക്കുറനിചച്ച്  കപമാതുസമൂഹതനിനച്ച് സയംശയമുകണനളളതച്ച് ഞമാന് പറയനതച്ച്.
കുറുയംകതമാട്ടനിക്കച്ച് വമാതയം പനിടനിചമാല് എന്തു കചെയ്യുയം. കേഴനിഞ്ഞ രണ്ടുമൂനച്ച് ദനിവസങ്ങളമായനി
ഇദൗ  സഭയനില്  സഭമാകനതമാവച്ച്  തകന  അസഹനിഷ്ണുത  പ്രകേടനിപനിക്കുകേയമാണച്ച്.
സഭമാകനതമാവച്ച്  ഇവനിടുകത  മുഴുവന്  ആളകേളകടയയം  കനതമാവമാണച്ച്,  അകദ്ദേഹകത
കതരകഞ്ഞടുത്തു കേഴനിഞ്ഞമാല് അകദ്ദേഹയം മൂനകകേമാടനി  ജേനങ്ങളകട മുഖധ്യമനനിയമാണച്ച്,
ഇവനികട  ആര്കക്കങനിലയം  കതറ്റുകേള്  പറനിയനിട്ടുകണങനില്  അതച്ച്  ചൂണനിക്കമാണനിചച്ച്
തനിരുത്തുവമാന്  ബമാദ്ധധ്യസനമായ  അകദ്ദേഹയം  തകന  അസഹനിഷ്ണുത
പ്രകേടനിപനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കകേമാട്ടയതച്ച്  തനിരുനക്കര കകമതമാനതച്ച് സനി.പനി.കഎ.(എയം)-കന
സയംസമാന  സകമളനയം  നടനകപമാള്,  അകദ്ദേഹയം  അനച്ച്  പമാര്ട്ടനി
കസക്രട്ടറനിയമായനിരുന,  ആ  പമാര്ട്ടനി  കസക്രട്ടറനി  അല  ഇവനികട  ഒനമായം  നമ്പര്
കേകസരയനില് ഇരനിക്കുന കകേരളതനികന മുഖധ്യമനനി.  ഇദൗ കചെയറനില് ഇരനിക്കുനതച്ച്
ബഹുമമാനകപട്ട  സസ്പീക്കറമാണച്ച്.  ഇവനികട  ഉഷമാ  ഉതുപല  ബഹുമമാനകപട്ട  സസ്പീക്കറുകട
കചെയറനില് ഇരനിക്കുനതച്ച്.  ഞങ്ങള് പ്രതനിപക്ഷയം ഇവനികട ഉഷമാ ഉതുപനികന ഗമാനകമള
കേമാണുവമാന്  വനവരല.  ഇവനികട  പ്രതനിപക്ഷതനിരനിക്കുന  ഞങ്ങള്  ഓടുകപമാളനിചച്ച്
കേയറനില് തൂങ്ങനി വനവരല.  ഞങ്ങളനിവനികട  ജേനങ്ങളമമായനി ബന്ധകപട്ട പ്രശങ്ങള്
ഉനയനിക്കുകമ്പമാള്,  അസഹനിഷ്ണുത പ്രകേടനിപനിചനിട്ടച്ച്  ഞങ്ങളകട കനകര കകകേചൂകണണ
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കേമാരധ്യയം   മുഖധ്യമനനിക്കനികലനക്സുളളതച്ച്   ഓര്മനിപനിക്കുവമാന്  ഞമാന്  ഇദൗ  അവസരയം
വനിനനികയമാഗനിക്കുകേയമാണച്ച്. ഞങ്ങള് ഇവനികട ബഹുമമാനകപട്ട മുഖധ്യമനനിക്കച്ച് എലമാവനിധ
സയംരക്ഷണവയം  കകേമാടുക്കുന  ആളകേളമാണച്ച്.  ഒരു  കേമാരധ്യയം  കൂടനി  ആവര്തനിച്ചു
പറയകേയമാണച്ച്,  ഇരട്ടചെങനമായ  മുഖധ്യമനനി  കകധരധ്യമമായനിട്ടച്ച്  ഇനനി  പഞമാബനികലമാട്ടച്ച്
കപമായ്കക്കമാ,  ഞങ്ങള്ക്കച്ച്  അവനികടകയ  സഹമായനിക്കമാന്  പറ്റുകേയളളൂ,  പഞമാബനില്
കപമായമാല്  ഞങ്ങള്  അവനികട  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുയം,  അകദ്ദേഹതനിനച്ച്  പ്രസയംഗനിക്കമാനുളള
അവസരയം കകേമാടുക്കുയം,  അകദ്ദേഹകത തനിരനിചച്ച്  കകേരളതനികലയച്ച്  പറഞ്ഞയയമാനുളള
എലമാ  സയംവനിധമാനങ്ങളയം  കചെയ്യുയം.   ഞങ്ങള്ക്കച്ച്  മണനിപ്പൂരുയം,  കഗമാവയനിലയം  കൂടനി
ഭരണമുണമായനിരുനകവങനില്  അകദ്ദേഹതനിനച്ച്  അവനികടക്കൂടനി  കപമാകേമാമമായനിരുന,
യമാകതമാരു  സയംശയവയം  കവണ.  ഞമാന്  ദസ്പീര്ഘനിപനിക്കുനനില,  ഇനച്ച്  അവസമാന
ദനിവസമമായതുകകേമാണച്ച്  മറച്ച്  അയംഗങ്ങള്ക്കുകൂടനി  സമയയം  കേനികട്ടണതുളളതുകകേമാണച്ച്
ഞമാന് എകന പ്രസയംഗയം  നനിര്ത്തുന. 

ശസ്പീ  .   മുരളനി കപരുകനലനി : സര്, സബ്ജക്ടച്ച് കേമനിറനി റനികപമാര്ട്ടച്ച് കചെയ പ്രകേമാരമുള
2016-കല  ഏറവയം കുറഞ്ഞ കൂലനി  (കകേരള  കഭദഗതനി)  ബനില് കപമാതുജേനമാഭനിപ്രമായയം
കനടുനതനിനമായനി  സര്ക്കുകലറച്ച്  കചെയണകമന 1(ബനി)  കഭദഗതനി  ഞമാന്
അവതരനിപനിക്കുന.

മനിനനിമയം  കവതനയം  സയംബന്ധനിചച്ച്  കതമാഴനിലമാളനികേള്  ഉയര്ത്തുന
ആവശധ്യങ്ങള്ക്കച്ച്  15-ാം  കലബര്  കകേമാണ്ഗസനികന  അയംഗസ്പീകേമാരമുണച്ച്.  സനിരയം
ജേസ്പീവനക്കമാര്ക്കുള  അകത  കവതനയം  കേരമാര്  /ദനിവസക്കൂലനി  കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കുയം
പമാര്ട്ടച്ച്ബടയം  ജേസ്പീവനക്കമാര്ക്കുയം  നടപമാക്കണകമനള   സുപ്രസ്പീയംകകേമാടതനി  വനിധനി
കൃതധ്യമമായനി  നടപമാകക്കണതമാണച്ച്.  അഞച്ച് വര്ഷയം കൂടുകമ്പമാഴമാണച്ച്  മനിനനിമയം  കവതനയം
പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിക്കുനതച്ച്.  ഇകപമാള്  മനിനനിമയം  കവതനയം  പുതുക്കനി
നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുനതച്ച്  37  കമഖലകേളനിലമാണച്ച്.  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കമാര് കലബര്
കേമസ്പീഷകനയയം   മനിനനിമയം  കവതന  ഉപകദശകേ  സമനിതനികയയയം  ചുമതലകപടുതനി
ഇതുമമായനി  ബന്ധകപട്ട   കേമാരധ്യങ്ങള്  മുകനമാട്ടുകകേമാണ്ടുകപമാകുകേയമാണച്ച്.  മനിനനിമയം
കവതനയം  നടപമാകക്കണ  നനിരവധനി  കമഖലകേളണച്ച്.  സസ്വകേമാരധ്യ  ആശുപത്രനികേളനികല
നഴ്സുമമാരുകട ആവശധ്യങ്ങളമമായനി  ബന്ധകപട്ട   ബലരമാമന് കേമനിറനി   റനികപമാര്ട്ടനികന
ശനിപമാര്ശകേളണച്ച്.   അവര്ക്കച്ച്  മനിനനിമയം  കവതനയം  ഉറപമാക്കമാനുള  നനിലപമാടുകേള്
എടുകക്കണതുണച്ച്.   കഷമാപച്ച്  ആനച്ച്  കകേമാകമഴധ്യല്  എസ്റ്റേമാബനികഷ്മെനച്ച്  കമഖലകേളനികല
കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കുയം മനിനനിമയം കവതനയം ഉറപമാക്കുനതനിനമാവശധ്യമമായ നനിലപമാകടടുതച്ച്
മുകനമാട്ടച്ച് കപമാകേണകമനമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച് സൂചെനിപനിക്കമാനുളതച്ച്.  വനികദശ രമാജേധ്യങ്ങളനില്
അടുത  അകഞമാ  പകതമാ  വര്ഷകതയച്ച്  ഉണമാകേമാന്  കപമാകുന  കതമാഴനില്
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സമാധധ്യതകേകളപറനി  പരനികശമാധനിക്കുനതനിനുയം  അതുവഴനി   കതമാഴനിലവസരങ്ങള്
വര്ദ്ധനിപനിക്കുനതനിനുയം ലക്ഷധ്യമനിട്ടുകകേമാണച്ച്  ഒരു അന്തമാരമാഷ്ട്ര  ഗകവഷണ പദ്ധതനിക്കച്ച്
സര്ക്കമാര് തുടക്കയം കുറനിചനിട്ടുണച്ച്. തസ്പീര്ചയമായയം ഇദൗ പദ്ധതനിമൂലയം കതമാഴനിലവസരങ്ങള്
വര്ദ്ധനിക്കുകമന  കേമാരധ്യതനില്  സയംശയമനില.   മനിനനിമയം  കവതനയം  ഇലമാത
കമഖലകേളനില്  കതമാഴനിലമാളനികേകളയയം  കതമാഴനിലടമകേകളയയം  ഉള്കക്കമാളനിചച്ച്  കേമനിറനി
രൂപസ്പീകേരനിക്കമാന്  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണകമനച്ച്  അഭധ്യര്തനിച്ചുകകേമാണച്ച്  എലമാ
പനിന്തുണയയം നല്കേനികക്കമാണച്ച് നനിര്ത്തുന. 

മനി  .    കചെയര്മമാന് :  ശസ്പീ.  വനി.കകേ.  ഇബമാഹനിയംകുഞ്ഞച്ച്  ചുമതലകപടുതനിയ
പ്രകേമാരയം  ശസ്പീ.  എയം.  ഉമറനിനച്ച്  ബനില്  വസ്പീണ്ടുയം  അകത  സബ്ജക്ടച്ച്   കേമനിറനിയകട
പരനിഗണനയച്ച് അയയണകമന 2(ബനി) നമ്പര് കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കമാവനതമാണച്ച്.

ശസ്പീ. വനി.  കകേ. ഇബമാഹനിയംകുഞ്ഞനിനുകവണനി  ശസ്പീ  .    എയം  .    ഉമര്: സര്, സബ്ജക്ടച്ച്
കേമനിറനി  റനികപമാര്ട്ടച്ച്  കചെയ പ്രകേമാരമുള  2016-കല  ഏറവയം  കുറഞ്ഞ  കൂലനി  (കകേരള
കഭദഗതനി)  ബനില്  വസ്പീണ്ടുയം  അകത  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമനിറനിയകട  പരനിഗണനയച്ച്
അയയണകമന 2(ബനി)കഭദഗതനി ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ഈ ബനില് ആദധ്യയം അവതരനിപനിചകപമാള് കകമാസച്ച്  3 -ല് '500 രൂപയ്ക്കു പകേരയം
'5000'  രൂപ എനമാണച്ച്  കചെര്തനിരുനതച്ച്.   എനമാല് ഇതച്ച്  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമനിറനിയകട
പരനിഗണന കേഴനിഞവനകപമാള്   '500'  രൂപയച്ച്  പകേരയം  '1,00,000'  രൂപയമായനി
ഉയര്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   അതച്ച്  വലനികയമാരു   മമാറമമാണച്ച്.   ബനില്  ബപലറച്ച്
കചെയതനിനുകശഷയം  സഭയനില്  ചെര്ചയച്ച്  വരനികേയയം  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമനിറനിയനില്  കപമായനി
വനകപമാള്  '500'  രൂപയച്ച് പകേരയം  '5000'  രൂപയമാക്കനിയതച്ച്  '1,00,000'  രൂപയമായനി
വര്ദ്ധനിപനിക്കുകേയയം കചെയനിട്ടുണച്ച്.   സസ്വമാഭമാവനികേമമായയം സബ്ജക്ടച്ച് കേമനിറനിയനില് കപമായനി
വരുകമ്പമാള്  ഒരു  കചെറനിയ  തുകേ  വര്ദ്ധനിപനിക്കമാറുണച്ച്.  '5000'  രൂപ  എനളതച്ച്
'1,00,000'  രൂപ  ആക്കനിയതച്ച്   വലനിയ  വര്ദ്ധനവമാണച്ച്.   അതച്ച്  യക്തനിസഹമല.
പ്രസനിഡനനികന  അസനച്ച്  കേനികട്ടണ  ഒരു നനിയമമമാണച്ച്.   പ്രസനിഡനനികന  അനുമതനി
കേനിട്ടമാത പല ബനില്ലുകേളണച്ച്.    ബനില് സബ്ജക്ടച്ച് കേമനിറനിയകട ചെര്ചയച്ച് കപമായകപമാള്
ബനില് ബപലറച്ച് കചെയ്തു കപമായതനികനക്കമാള് വളകര വലനിയ വധ്യതധ്യമാസയം വരമാനുണമായ
കേമാരണകമന്തമാകണനച്ച് ബഹുമമാനകപട്ട മനനി  വധ്യക്തമമാക്കണയം.   ഇതരതനില് ഒരു
വലനിയ മമാറമുണമായമാല് രമാഷ്ട്രപതനിയകട  അയംഗസ്പീകേമാരയം ലഭനിക്കുകമമാ എനളതമാണച്ച്
പരനികശമാധനികക്കണതച്ച്.  ഒനകേനില്  ബനില്  അവതരനിപനിചകപമാള്   കനമാക്കണ
മമായനിരുന.   ഇതച്ച് വളകര പ്രധമാനകപട്ട ഒനമായതുകകേമാണമാണച്ച്   ഞമാന്   ഇവനികട
സൂചെനിപനിക്കുനതച്ച്.   നമാലമായം  വകുപനില്  ബഹുമമാനകപട്ട  മനനി  ഒരു  ഔകദധ്യമാഗനികേ
കഭദഗതനി കകേമാണ്ടുവരുനണച്ച്.  “(3) Not withstanding anything contained in
section 29 of  the Code of  Criminal  Procedure,  1973 (Central  Act  2  of
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1974), it shall be lawful for the Magistrate to impose a fine for an amount
exceeding  ten  thousand  rupees”.   ഇതച്ച്  ഒരു  ബനില്  ബപലറച്ച്  കചെയകപമാള്
കേമാകണണതമാണച്ച്.  അകലങനില്  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമനിറനിയനില്  കപമായകപമാള്
കേമാകണണതമാണച്ച്.  സബ്ജക്ടച്ച് കേമനിറനിയനിലയം ബനില് ബപലറച്ച് കചെയകപമാഴുയം കേമാണമാകത
സനി.ആര്.പനി.സനി.യനില്  ഒരു  കഭദഗതനി  കകേമാണ്ടുവരതക്കവനിധതനിലള  വളകര
ഗുരുതരമമായ ഒരു പ്രശയം  ബഹുമമാനകപട്ട മനനി ഒരു ഒഫനിഷധ്യല് കഭദഗതനിയനില് കൂടനി
കകേമാണ്ടുവനതച്ച്  ശരനിയകലനമാണച്ച്  എകന  അഭനിപ്രമായയം.  ഇതനില്  നനിയമപരമമായ
പ്രശങ്ങളമുണച്ച്.  1962-ലമാണച്ച്  ഇദൗ  ബനില്  ആദധ്യമമായനി  അവതരനിപനിചതച്ച്.
ബഹുമമാനകപട്ട ബഹകക്കമാടതനി  അനച്ച് കസ്റ്റേ കചെയതുകകേമാണമാണച്ച്  1962-ല്തകന
ഇദൗ ബനില് അവതരനിപനിക്കമാനുണമായ സമാഹചെരധ്യമുണമായതച്ച്.   അതുകപമാകല ബഫന്
ഇനതനില്  1,00,000 രൂപ എനതച്ച്   5,00,000  രൂപയമാക്കുകേയമാണച്ച്.   ഇങ്ങകന
ഒരു  തതസ്വദസ്പീക്ഷയമനിലമാകത  കചെയ്യുനതച്ച്   കേമാണുകമ്പമാള്  മനസനിലമാകുനതച്ച്  കലലയം
വനിളനിചച്ച്  തുകേ  കൂട്ടനിയനിരനിക്കുകേയമാകണനമാണച്ച്.  ഇതച്ച്  നസ്പീതനിക്കച്ച്  കയമാജേനിക്കുനതല.
5000  രൂപയനില് നനിനച്ച്  1,00,000  ആക്കുകേ,  അതുകപമാകല  5  ലക്ഷയം രൂപ വകര
ബഫന്  കകേമാടുക്കമാന്  പറയകേ.  അങ്ങകന  ഒരു  കൃതധ്യനനിഷ്ഠയനിലമാകത
നനിയമമമാകുകമ്പമാള്,  അതനികനമാരു  വധ്യവസയയം  നനിയമവധ്യക്തതയയം  ആവശധ്യമമാണച്ച്.
കതമാഴനിലമാളനികേളകട  മനിനനിമയം  കവജേസച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,  അതച്ച്  കകേമാടുക്കമാതതനികന
കപരനില് നടപടനി എടുക്കുകേ തുടങ്ങനിയ  കേമാരധ്യങ്ങളനില്   പൂര്ണമമായ കയമാജേനിപമാണച്ച്,
മനിനനിമയം  കവജേസച്ച്  കകേമാടുക്കമാത  കതമാഴനിലടമകേളകട  കപരനില്  കേര്ശന
നടപടനികേളണമാകേണയം.  അതനില് സയംശയയം കവണ.  പകക്ഷ അതച്ച് നനിലനനില്ക്കുന
ഒരു നനിയമമമാകേണയം.   ഒരു നനിയമയം ഇവനികട പമാസമാക്കനിയനിട്ടച്ച്  അതച്ച് കകേമാടതനിയനില്
കചെമാദധ്യയം  കചെയ്കത  കപമാകേമാവൂ  എന  രസ്പീതനിയനില്  കേമാണരുതച്ച്.  ഈ  നനിയമയം
കകേമാടതനിയനില്  കപമായമാല്  നനിലനനില്ക്കനികലനമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  കതമാനനതച്ച്.
മജേനികസറനികന  peculiar  jurisdiction  കേണക്കമാക്കനിയള  ഒരു  തുകേയമാണച്ച്  ആദധ്യയം
നനിശ്ചയനിക്കുനതച്ച്.    എനപറഞ്ഞമാല് ഒരു ബനില് സഭ മുമ്പമാകകേ വരുനതനിനുമുമ്പച്ച്
ബഹുമമാനകപട്ട മനിനനിസ്റ്റേര് കേമാണണയം,   മനമാലയയം കേമാണണയം, അതനിനുകശഷയം ലമാ
ഡനിപമാര്ട്ടച്ച്കമനനില്നനിനയം  കവറച്ച്  കചെയ്തുവരണയം.  ഇവനികട  നനിയമസഭയനില്
അവതരനിപനിചച്ച്  സബ്ജക്ടച്ച് കേമനിറനിയകട പരനിഗണനയ്ക്കുച്ച് കപമായതനിനുകശഷയം   5,000-ല്
നനിനയം 1,00,000 രൂപയമായനി മമാറുകേയമാണച്ച് കചെയതച്ച്. ഇതച്ച് സനി.ആര്.പനി.സനി.കയമാടുയം
നനിയമകതമാടുയം  നമ്മുകട  സഭകയമാടുയം  കവണ  വനിധതനില്  ആകലമാചെനിക്കമാകത
കകേമാണ്ടുവനതമാകണനച്ച് സയംശയനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇതനിനച്ച് രമാഷ്ട്രപതനിയകട അയംഗസ്പീകേമാരയം
കേനിട്ടുകമമാ എനച്ച് പരനികശമാധനിക്കണയം.  കേമാഷസ്വല് വര്കക്കഴനിനുകവണനി ബഹുമമാനകപട്ട
ശസ്പീ.  ഉമന് ചെമാണനി കകേമാണ്ടുവന ഒരു നനിയമമുണച്ച്.  Kerala Casual, Temporary
and Badli Workers (Wages) Act,  1989-ല് പമാസമാക്കനിയതനിനുകശഷയം രമാഷ്ട്രപതനി
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പുനനഃപരനികശമാധനയമായനി തനിരനിചയച്ചു.   രമാഷ്ട്രപതനി ബനില് പുനനഃപരനികശമാധനയമായനി
തനിരനിചയചതച്ച്  1989  മമാര്ചച്ച്   18-നമാണച്ച്.   ബനില്  പുന:പരനികശമാധന  നടതനി
പമാസമാക്കനിയ തസ്പീയതനി  1989  ഓഗസ്റ്റേച്ച്  11  ആണച്ച്.  1977-ല് പമാസമാക്കനിയ നനിയമയം
പുനനഃപരനികശമാധനയച്ച്  വരുനതച്ച്  വര്ഷങ്ങള്ക്കുകശഷമമാണച്ച്.  ഒരു  ബനില്
പമാസമാക്കകപടുകമ്പമാള്  അതനിനച്ച്  അവധമാനതയയം  ഉകദ്ദേശധ്യവമനികലങനില്  അതനികന
ഗുണയം  കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച്  ലഭനിക്കുകേയനില.  മകറമാരുകേമാരധ്യയം  പറയമാനുളതച്ച്
മനിനനിമയംകൂലനി കകേമാടുക്കമാത പല കമഖലകേളനികലമാനമാണച്ച് പമാകനഷന് കമഖല.  ഏതച്ച്
ഗവണ്കമനനികന  കേമാലതമായമാലയം  ഒരു  സര്ക്കുലറനികന  അടനിസമാനതനില്
കേമാരധ്യങ്ങള്  കചെയ്യുകേയമാണച്ച്.   കതമാട്ടയം  കമഖലയനില്  മനിനനിമയം  കവജേസച്ച്
നനിജേകപടുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  മരയം കവട്ടുന കേമാരധ്യതനില് പമാകനഷന് കകേമാര്പകറഷനനിലള
തര്ക്കയം  കേമാരണയം  നനിജേകപടുതനിയ  കൂലനികപമാലയം  കകേമാടുക്കുനനില.    മനിനനിമയംകൂലനി
വര്ദ്ധനിപനിചകപമാള്  നനിലവനില്  300  മരയം  കവട്ടനിയനിരുന  സമാനതച്ച്  400  മരയം
കവട്ടണകമന നനിബന്ധന വന.  ഇങ്ങകന വനകപമാള് കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച്  കൂലനി
വര്ദ്ധനയകട  പ്രകയമാജേനയം  ലഭനിക്കുനനില.  വനകമഖലയനില്  കേമാടുയം  മലയയം   കേയറനി
400 മരയം  കവട്ടുകേ  എനതച്ച്   അവരുകട  കതമാഴനില്  ഭമാരയം  വര്ദ്ധനിപനിക്കുകേയമാണച്ച്
കചെയനിട്ടുളതച്ച്.   പമാകനഷന്  രയംഗതച്ച്  ആയനിരക്കണക്കനിനച്ച്  ഏക്കര്  ഭൂമനി  പല
ആളകേളകടയയം  കകകേവശമമാണച്ച്.   പമാകനഷന്  രയംഗതച്ച്  പണനികയടുക്കുന
കതമാഴനിലമാളനികേളകട  കതമാഴനില്  സുരക്ഷനിതതസ്വകത  കേരുതനിയമാണച്ച്  യഥമാര്തതനില്
മനിചഭൂമനിയകട  സസ്പീലനിയംഗച്ച്  കതമാട്ടയം  കമഖലയനില്   നടപനില്  വരുതമാതതച്ച്.
കേശുവണനി,  കതങ്ങ,  കനല്പമാടങ്ങള്  തുടങ്ങനിയ  കമഖലയനികലമാകക്ക  മനിചഭൂമനി
കൃതധ്യമമായനി  നനിജേകപടുതനി,  പരനിധനി  നനിശ്ചയനിചച്ച്,  ബമാക്കനി   ഭൂമനി  ഗവണ്കമനച്ച്
പനിടനികചടുത്തു.  എനമാല് പമാകനഷന് രയംഗതച്ച് പതനിനമായനിരക്കണക്കനിനച്ച് ഏക്കര് ഭൂമനി
യകഥഷയം  കകകേവശയം  വയമാന്  അനുവമാദയം  ലഭനിചതച്ച്  കതമാഴനിലമാളനികേളകട  തമാല്പരധ്യയം
സയംരക്ഷനിക്കമാനമാണച്ച്.   കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കുള  മനിനനിമയം  കവജേസച്ച്,  കബമാണസച്ച്,  മറച്ച്
ആനുകൂലധ്യങ്ങള്  ഇവകയമാക്ക  കകേമാടുക്കണയം.  കതമാഴനിലമാളനി  തമാല്പരധ്യങ്ങള്
മുന്നനിര്തനികക്കമാണ്ടുള  ആ  നനിയമകത  ഇലമാതമാക്കുന  വനിധതനിലള
നടപടനികേളമാണച്ച്  ഇകപമാള്  കേണ്ടുവരുനതച്ച്.  ആ  ഉതരവച്ച്  വനതച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്കമനനികന   അവസമാനകേമാലഘട്ടതനിലമാകണനച്ച്  കതമാനന.   കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്കമനനികന  കേമാലകത  പല  ഉതരവകേളയം  പുനനഃപരനികശമാധനിക്കുനണകലമാ?
കതമാഴനിലമാളനി  തമാല്പരധ്യങ്ങള്ക്കച്ച്  വനിരുദ്ധമമായ  ഉതരവകേളയം,  സര്ക്കുലറുകേളയം,  മറച്ച്
വധ്യവസകേളയം  ഉണമായനിട്ടുകണങനില്  അവകയലമായം  പുന:പരനികശമാധനിച്ചുകകേമാണച്ച്,
കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കനുകൂലമമായ നടപടനികേള് കകകേകക്കമാളണയം.  കതമാഴനില് സമയയം
വര്ദ്ധനിപനിചച്ച് കതമാഴനില് ബമാധധ്യത ഉണമാക്കുനതച്ച് നധ്യമായസ്പീകേരനിക്കതക്കതല.  ഇതരയം
കമഖലയനില് മനിനനിമയം കവജേസച്ച് കകേമാടുക്കുനതച്ച് നനിര്തനിവചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  മനിനനിമയം
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കവജേസനികനക്കമാള്  50  രൂപ  കുറവമാണച്ച്  ഇവനിടങ്ങളനികലലമായം  നല്കുനതച്ച്.
ഉദമാഹരണമമായനി, മലബമാര് കമഖലയനികല 'സുല്തമാന എകസ്റ്റേറച്ച്', ഇതച്ച് ഇയംഗസ്പീഷുകേമാര്
സമാപനിച  എകസ്റ്റേറമാണച്ച്.  ഇവനികട  മനിനനിമയം  കവജേസച്ച്  കകേമാടുക്കുനനില.   300  മരയം
എനതച്ച്  400  ആക്കനിയകപമാള്  തര്ക്കയം  കേമാരണയം  മനിനനിമയം  കവജേസനികന  പകുതനി
പനിടനിച്ചുവചച്ച്  ബമാക്കനിയമാണച്ച്  നല്കുനതച്ച്.   'കകേമാലകങമാടച്ച്  എകസ്റ്റേറച്ച്'  -  ഇവനികട
കതമാഴനിലമാളനികേകള  പനിരനിച്ചുവനിടുകേയമാണച്ച്.    പമാകനഷന് കലബര് ആക്ടച്ച്  കപമാലളവ
കതമാഴനില്  സുരക്ഷനിതതസ്വതനിനച്ച്  കവണനിയളതമാണച്ച്.  ആയനിരക്കണക്കനിനച്ച്  സനിരയം
കതമാഴനിലമാളനികേളണമായനിരുനനിടതച്ച്,  ഇനച്ച്  അവരുകട   എണയം  കുറച്ചുകകേമാണച്ച്
കേമാഷസ്വല്  കതമാഴനിലമാളനികേള്  എന  രൂപതനില്  കകേമാണ്ടുവരനികേയമാണച്ച്.  അവര്ക്കച്ച്
യമാകതമാരമാനുകൂലധ്യവയം  നല്കേമാകത  വലനിയ  ചൂഷണയം  നടക്കുകേയമാണച്ച്.
കതമാഴനിലമാളനികേള്  സയംഘടനിചച്ച്,  സമരയം  കചെയച്ച്  വധ്യവസമാപനിതമമായനി  കതമാഴനില്
സുരക്ഷനിതതസ്വയം കനടനികയടുതനിട്ടുള കമഖലകേളനില്കപമാലയം ഇദൗ അവസയമാണുളതച്ച്.
പല ഗവണ്കമനകേളകട കേമാലത്തുയം ഇതരയം കതമാഴനില് ധസ്വയംസനങ്ങള് ഉണമായനിട്ടുണച്ച്,
ഇനയം  അതച്ച്  തുടരുകേയമാണച്ച്.  അതുകകേമാണച്ച്  മനിനനിമയം  കവജേസച്ച്  ഉറപ്പു
വരുത്തുനതനിനമായനി  കകേമാണ്ടുവന  ഇദൗ  നനിയമയം  നടപനിലമാക്കുകമ്പമാള്  പമാകനഷന്
രയംഗത്തുയം  മറച്ച്  കതമാഴനില്  കമഖലകേളനിലയം  കതമാഴനിലമാളനികേള്  ചൂഷണതനിനുയം
പസ്പീഡനതനിനുയം  വനികധയമമാകുനതച്ച്  നമായം  ശദ്ധനിക്കണയം.   കനരകത  സൂചെനിപനിച
സുല്തമാന എകസ്റ്റേറനില്  ജേനറല് വര്കക്കഴച്ച് ആയനി  21  കതമാഴനിലമാളനികേളമാണുളതച്ച്.
കുടനിക്കമാനുള കവളയം  കവണകമനച്ച്  പറഞ്ഞമാല്കപമാലയം  അവകര
പസ്പീഡനിപനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇതച്ച്  കതമാഴനിലമാളനികേള് പറഞ്ഞതനികന  അടനിസമാനതനിലയം
ഞമാന്  കനരനിട്ടച്ച്  മനസനിലമാക്കനിയതനുസരനിച്ചുയം  പറയനതമാണച്ച്.  അങ്ങകനയള
കതമാഴനിലടമകേള്കക്കതനികര  കേര്ശന  നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണയം.  കതമാഴനിലമാളനികേളകട
കപരച്ച് പറഞ്ഞച്ച് അധനികേമാരതനികലതനിയ ഒരു  ഗവണ്കമനകല?   ഇദൗ കമഖലയനില്
നടക്കുന  അമനിത  ചൂഷണയം  തടയമാനുയം  മനിനനിമയം  കവജേസച്ച്  നടപനിലമാക്കമാത
സലങ്ങളനില് അതച്ച്  നടപനിലമാക്കമാനുയം നടപടനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണയം.  മനിനനിമയം  കവജേസച്ച്
നടപമാക്കമാത കതമാഴനിലടമകേള്ക്കച്ച്  കകഫന് കകേമാണ്ടു വരനികേ എനതച്ച് നലതമാണച്ച്.
പകക്ഷ  കകഫന്  ചുമതമാന്  ഇദൗ  നനിയമയം  പരധ്യമാപ്തമമാകണമാകയനച്ച്
പരനികശമാധനിക്കണകമനച്ച് ആവശധ്യകപട്ടുകകേമാണച്ച് ഞമാന് നനിര്ത്തുന. 

മനി  .   കചെയര്മമാന്:  ശസ്പീ. മുരളനി കപരുകനലനി, അങ്ങയകട 1(എ) നമ്പര് കഭദഗതനി
പ്രസച്ച് കചെയ്യുനകണമാ?

ശസ്പീ  .   മുരളനി കപരുകനലനി: സര്, ഞമാന് പ്രസച്ച് കചെയ്യുനനില.

മനി  .    കചെയര്മമാന്:  ശസ്പീ.  മുരളനി കപരുകനലനി അവതരനിപനിച  കഭദഗതനി സഭയകട
അനുമതനികയമാകട   പനിന്വലനിചനിരനിക്കുന.
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ശസ്പീ. എയം. ഉമര്, അങ്ങയകട 2(ബനി) നമ്പര് കഭദഗതനി പ്രസച്ച് കചെയ്യുനകണമാ?

ശസ്പീ  .   എയം  .   ഉമര്:   സര്, ഞമാന് പ്രസച്ച് കചെയ്യുനനില.

മനി  .   കചെയര്മമാന്: ശസ്പീ. എയം. ഉമര് അവതരനിപനിച  കഭദഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിച്ചു.

സബച്ച് ജേക്ടച്ച് കേമനിറനി റനികപമാര്ട്ടച്ച് കചെയ പ്രകേമാരമുള 2016 -കല ഏറവയം കുറഞ്ഞ
കൂലനി(കകേരള കഭദഗതനി) ബനില് പരനിഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന പ്രകമയകത

അനുകൂലനിക്കുനവര്………….

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്………….

പ്രകമയയം സഭ അയംഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

 കപമാതുമരമാമത്തുയം രജേനികസഷനുയം വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധമാകേരന്  ):
സര്, ബനില് പരനിഗണനയ്കക്കടുക്കുയംമുന്പച്ച് കുറചച്ച്  സയംസമാരനിക്കമാനുണച്ച്.

മനി  .   കചെയര്മമാന്: അകങ്ങയച്ച് സയംസമാരനിക്കമായം.

ശസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധമാകേരന്:  സര്,  ഇവനികട  ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജേസ്പീന്ദ്രന്   വസ്തുതമാ
വനിരുദ്ധമമായ  ഒരു  രമാഷ്ട്രസ്പീയപ്രസയംഗയം  നടതനി.   അതനിനച്ച്  മറുപടനി  പറയനനില.
കപമാളനിറനിക്കല്  ഡനികബറമായനിരുകനങനില്  കൃതധ്യമമായ  മറുപടനി  പറയമാമമായനിരുന.
ഇനകല  ശസ്പീ.  ഉമന്  ചെമാണനിയയം  ശസ്പീ.  രകമശച്ച്  കചെനനിതലയയം   പറഞ്ഞതനിനച്ച്
കനര്വനിപരസ്പീതമമായനിട്ടമാണച്ച് ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജേസ്പീന്ദ്രന് സയംസമാരനിചതച്ച്.  രമാജേധ്യതച്ച് ഒരു
പുതനിയ സനിതനിവനികശഷയം വനനിരനിക്കുന.  അവനികട കയമാജേനികക്കണ കമഖലകേളനില്
കയമാജേനിക്കണകമനച്ച്  പറഞ്ഞതനിനച്ച്  മറുപടനിയമായനി,  കകേമാണ്ഗസനികന
ഇലമാതമാക്കുനതനിനച്ച്  മമാര്ക്സനിസ്റ്റേച്ച്  പമാര്ട്ടനി  ശമനിക്കുനതുകകേമാണമാണച്ച്  കതമാല്വനി
സയംഭവനിചകതനപറഞ.   ഞമാന്  നനിങ്ങകള  വനിനയപൂര്വ്വയം  ചെനില  കേമാരധ്യങ്ങള്
ഓര്മകപടുത്തുകേയമാണച്ച്.   കഗമാവ കപമാര്ച്ചുഗലനികന കേയനിലമായനിരുന.  നമള് അതച്ച്
തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കമാന് പട്ടമാളകത അയച്ചു.  ആ നടപടനികയമാടച്ച്  അവനിഭക്ത കേമക്യൂണനിസ്റ്റേച്ച്
പമാര്ട്ടനി കയമാജേനിക്കുകേയമാണച്ച് കചെയതച്ച്,  കയമാജേനിചനികലങനിലയം കപമാകുമമായനിരുനനിരനിക്കുയം.
ബയംഗമാകദശനികന  വനികമമാചെനതനിനച്ച്  പട്ടമാളകത  അയയമാന്  പമാര്ലകമനനികന
അയംഗസ്പീകേമാരയം കവണയം,  അനച്ച് രണച്ച് കേയ്യുയംകപമാക്കനി കേമക്യൂണനിസ്റ്റുകേമാര് കയമാജേനിച്ചു.  ഇദൗ
രമാജേധ്യയം കേണ ഏറവയം മനികേച രണച്ച് നനിയമങ്ങളമാണച്ച് ബമാങച്ച് നമാഷണകകലകസഷനുയം
പ്രനിവനിപഴച്ച്  അകബമാളനിഷന്  ബനില്ലുയം.  കേമക്യൂണനിസ്റ്റുകേമാരുകട  പനിന്തുണയനികലങനില്
മൂനനില്  രണച്ച്  ഭൂരനിപക്ഷമുണമാകുമമായനിരുനനില.   ഇന്ദനിരമാഗമാന്ധനിക്കച്ച്  പനിന്തുണ
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കകേമാടുതതനിനമാല്  ആ  നല നനിയമങ്ങള് പമാസമായനി.  ശസ്പീലങയനികലയച്ച് പട്ടമാളകത
അയയമാന്  അനകത പ്രധമാനമനനി   രമാജേസ്പീവ്ഗമാന്ധനി തസ്പീരുമമാനനിചകപമാള്  ഞങ്ങള്
പനിന്തുണച്ചു.  പഞമായതച്ച്  നഗരപമാലനികേമാ  ബനില്  പമാസമാക്കമാന്  മൂനനില്രണച്ച്
ഭൂരനിപക്ഷയം ഇലമാതനിരുനകപമാള് ഞങ്ങള് ഡനിമമാനച്ച് വച്ചു. ഡല്ഹനിയനില് നനിനളവകര
പനിരനിച്ചുവനിടമാകമന കകമാസച്ച് എടുത്തുകേളയമാന് പറഞ.    രമാജേസ്പീവച്ച് ഗമാന്ധനി അങ്ങകന
കചെയകപമാള്  ഞങ്ങള്  പനിന്തുണച്ചു,  ബനില്  പമാസമായനി.  ഇനനിയയം  എത്രകയമാ
ഉദമാഹരണങ്ങള് പറയമാനുണച്ച്. എലമാ നല കേമാരധ്യതനിനുയം ഞങ്ങളകട പനിന്തുണയണച്ച്.
എനമാല്  കകേമാണ്ഗസച്ച്  പമാര്ട്ടനിയകടയയം  കേമക്യൂണനിസ്റ്റേച്ച്  പമാര്ട്ടനിയകടയയം
കഎഡനികയമാളജേനി   രണമാണച്ച്.   ഞമാന്  വനിശദസ്പീകേരനിക്കുനനില.  നനിങ്ങള്  ഇദൗ
വധ്യവസനിതനി നനിലനനിര്തമാനമാഗഹനിക്കുന, ഞങ്ങള് ഇദൗ വധ്യവസനിതനി ഇലമാതമാക്കനി
നകലമാരു  വധ്യവസയണമാക്കമാന്  ആഗഹനിക്കുന,  അതമാണച്ച്  നമള്  തമനിലള
വധ്യതധ്യമാസയം.   

മുഖധ്യമനനികയപറനി  പറഞ്ഞതനിനച്ച്  അകദ്ദേഹയംതകന  ഇനകല  വധ്യക്തമമായനി
മറുപടനി പറഞ്ഞനിരുന.  അതനികനക്കമാള് നല മറുപടനി ഞങ്ങള്കക്കങ്ങകന പറയമാന്
കേഴനിയയം.  നനിങ്ങള്  ഇങ്ങകനകയമാകക്ക  ഇടയനിടയച്ച്   പറഞകകേമാണനിരനിക്കുയം.
അതനികനപറനികയമാനയം  ഞമാന്  പറയനനില.  വളകര  ഉതരവമാദനിതകതമാകട
ഇന്തധ്യയനികല  കേമക്യൂണനിസ്റ്റുകേമാരുയം  ഇടതുപക്ഷക്കമാരുയം  പ്രവര്തനിച്ചു
കകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  വര്ഗ്ഗസ്പീയശക്തനികേകള  കകേരളതനില്  പ്രധമാനമമായയം
തടഞനനിര്തനിയനിരനിക്കുനതച്ച് ഇടതുപക്ഷമമാകണനച്ച് ആര്ക്കമാണച്ച് അറനിയമാതതച്ച്.  

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതമാമസച്ച്  : സര്, ....…

ശസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധമാകേരന്:  ഞമാന്  നനിങ്ങകളപറനി  ഒനയം  പറയനനിലകലമാ.
ഇത്രകയങനിലയം  പറഞ്ഞനികലങനില്  ഞമാകനമാരു  ഇടതുപക്ഷ
മനനിയമാകുനകതങ്ങകനയമാണച്ച്? 

ശസ്പീ.  എയം.  ഉമര് കേമാരധ്യങ്ങള് മനസനിലമാക്കമാകതയമാണച്ച് പറയനതച്ച്.  സഭയനില്
ബനില്ലുകേള്  അവതരനിപനിക്കുകമ്പമാള്  നലതുകപമാകല  ചെര്ച  കചെയണകമനച്ച്  ഇനകല
ഞമാന്  പറഞ്ഞനിരുന.  പകക്ഷ  അങ്ങച്ച്  കേണടചച്ച്  ഇരുട്ടമാക്കുനകതന്തനിനമാണച്ച്?
കതമാഴനിലമാളനിക്കച്ച്  മനിനനിമയം  കൂലനി നനികഷധനിചമാല് കതമാഴനിലടമയനില്നനിനച്ച്  ഒരു ലക്ഷയം
രൂപ  വകര  പനിഴ  ഇദൗടമാക്കമാനമാണച്ച്   കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമനച്ച്  നനിയമതനില്  വധ്യവസ
കചെയനിരനിക്കുനതച്ച്,  അതച്ച്  വമായനിച്ചുകനമാക്കണയം.  മനിനനിമയം  കൂലനി  നല്കുനതനില്  വസ്പീഴ്ച
വരുത്തുന  മുതലമാളനിക്കുകവണനിയല വമാദനിചകതങനിലയം ഫലതനില് അങ്ങകനയമാണച്ച്
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വരുനതച്ച്. അതനികന  ആവശധ്യമനില.  കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച്  മനിനനിമയം  കൂലനി
നനികഷധനിക്കുന  കതമാഴനിലടമയനില്നനിനച്ച്  ഇദൗടമാക്കനിയനിരുന  പനിഴ  500
രൂപയനില്നനിനച്ച്  5000  രൂപയമാക്കമാന് തസ്പീരുമമാനനിചകപമാള് സബ്ജക്ടച്ച്  കേമനിറനി  അതച്ച്
ഒരു ലക്ഷയം രൂപയമാക്കനി. വധ്യമാജേ പരമാതനികേള് നല്കുന കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കുള പനിഴ
1000  രൂപയമായനി  നനിര്കദ്ദേശനിചതച്ച്  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമനിറനി  100  രൂപ  മതനികയനച്ച്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന.    കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമനതകന  പ്രനിന്സനിപല്  ആക്ടനില്  ഒരു
ലക്ഷയം എനച്ച് മമാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതനികന അടനിസമാനതനില് പ്രസനിഡനനികന അസനച്ച്
കേനിട്ടുകമമാകയനച്ച്  സയംശയനിക്കുനകതന്തനിനമാണച്ച്?  അസനച്ച്  കേനിട്ടനിയനികലങനില്
കവകണനവയമായം.  അലമാകത  എന്തുകചെയമാന്  കേഴനിയയം.  അസനച്ച്  കേനിട്ടമാനകല
അയയ്ക്കുനതച്ച്.  അസനച്ച്  കേനിട്ടമാതനിരനിക്കമാന്  ഭരണഘടനമാ  വനിരുദ്ധമമായനി  ഇതനില്
എകന്തങനിലമുകണമാ.  ഭരണഘടനമാപരമലമാത  കേമാരണങ്ങളമാല്  അസനച്ച്
കേനിട്ടുനനികലങനില്  അതച്ച്  കവകറ  കേമാരധ്യമമാണച്ച്.  അതച്ച്  ഇകപമാകഴ  ആനനിസനികപറച്ച്
കചെകയണ.  പ്രസനിഡനച്ച്  അങ്ങകനകയമാനയം  കചെയ്യുന  ആളല.  ഇകപമാഴകത
പ്രസനിഡനച്ച്    ബഹുമമാനധ്യനമായ  പ്രണബച്ച്  മുഖര്ജേനിയമാണച്ച്.  അകദ്ദേഹയം  മനനഃപൂര്വ്വയം
കചെയ്യുകമനച്ച് ഞമാന് വനിശസ്വസനിക്കുനനില. 

ഇതച്ച്  മനിനനിമയം  കവജേസച്ച്  കൂട്ടമാനുള ബനില് അല.  കൂലനി  കുറവമാകണകനമാകക്ക
പ്രസയംഗതനില് പറയമായം.  അതച്ച് ഇനകല ചെര്ച കചെയ്തുകേഴനിഞ.  തസ്പീരുമമാനനിക്കകപട്ട
മനിനനിമയം കവജേസച്ച് കകേമാടുക്കമാതനിരുനമാല് ഉണമാകുന ഭവനിഷധ്യത്തുകേളയം ശനിക്ഷകേളയം മറച്ച്
കേമാരധ്യങ്ങളകമമാകക്കയമാണച്ച് ഇതനില് പറയനതച്ച്.  മനിനനിമയം കവജേസച്ച് കൂട്ടുനതച്ച് മനിനനിമയം
കവജേസച്ച് കേമനിറനിയകട ചുമതലയമാണച്ച്.  ഓകരമാ  വധ്യവസമായതനിനുയം മനിനനിമയം കവജേസച്ച്
കേമനിറനിയണച്ച്.  എലമാ  യണനിയന്കേമാരുയം  അവനികടയനികല;  ആ  വധ്യവസമായതനികന
സനിതനിയനുസരനിചച്ച് മനിനനിമയം കവജേസച്ച് കൂട്ടമാവനതമാണച്ച്. ഇദൗ ബനില് പബനിഷച്ച് കചെയതച്ച്
യ.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്കമനമാണച്ച്.  ഞങ്ങള്  ബനിലനില്  ഒരു  മമാറവയം  വരുതനിയനിട്ടനില.
സബ്ജക്ടച്ച് കേമനിറനിയനില് വരുതനിയ മമാറങ്ങകളയള.  സബ്ജക്ടച്ച് കേമനിറനിയനില് വരമാത
ചെനില മമാറങ്ങള് ഇദൗ ബനിലനികന സമഷമമാക്കമാന്കവണനി ഇവനികട അവതരനിപനിക്കുന.
ഇകപമാഴമാണച്ച്  ബനില് സമഷമമാകുനതച്ച്.  ബനില് പബനിഷച്ച്  കചെയ്യുകമ്പമാള് അതച്ച്  കേരടച്ച്
ആണച്ച്.  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമനിറനി  ഒനകൂടനി  സമഷമമാക്കുയം.  അതച്ച്  പൂര്ണതയനിലമാക്കനി
ആക്ടമാക്കനി  മമാറ്റുന  നനിയമപരമമായ  രമാസപ്രക്രനിയ  നടക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇദൗ  ബനില്
യ.ഡനി.എഫച്ച്. അവതരനിപനിച്ചു, നമായം അതച്ച് നനിയമസഭയനില് കകേമാണ്ടുവനച്ച് ചെര്ച കചെയ്തു.
സബ്ജക്ടച്ച്  കേമനിറനി  പരനികശമാധനിചച്ച്  അതച്ച്  കകഫനലമായനി പമാസമാക്കുകേയമാണച്ച്.  സബ്ജക്ടച്ച്
കേമനിറനി രണച്ച് അകമനച്ച്കമനച്ച് വരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  സബ്ജക്ടച്ച് കേമനിറനിയനില് വരമാത ഒരു
അമനച്ച്കമനകൂടനി  എനനിക്കച്ച്  അവതരനിപനിക്കമാനുണച്ച്.  മജേനികസട്ടനികന
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കേമാരധ്യകമമാകക്കയമാണച്ച്  അതനില്  പറയനതച്ച്.  ഒരനിക്കല്  ശനിക്ഷ  കേനിട്ടനിക്കഴനിഞ്ഞ നിട്ടുയം
കതറച്ച്  ആവര്തനിചമാല്  കുറച്ചുകൂടനി  പണനിഷച്ച് കമനച്ച്  വരുയം.  അതനികലയ്കക്കമാനയം
ഇകപമാള്  കേടക്കുനനില.  തനികേച്ചുയം  ശരനിയമായ  രസ്പീതനിയനിലമാണച്ച്  ഇതച്ച്  ചെര്ച
കചെയ്തുകകേമാണനിരനിക്കുനതച്ച്.  വര്ക്കച്ച് കലമാഡച്ച് കൂട്ടനി,  മനിനനിമയം കവജേസച്ച് വര്ദ്ധനിപനിചകപമാള്
വര്ക്കച്ച് കലമാഡച്ച്  കൂട്ടനിയതച്ച്  കടഡച്ച്  യണനിയന്  ചെര്ച  കചെയണയം.  അതനികലയച്ച്  നമള്
കേടകക്കണതനില.  അവര്  അവരുകട  അഭനിപ്രമായയം  പറഞ്ഞനിട്ടുണമാകുയം.  അകതമാനയം
എനനിക്കറനിയനില.  വളകര  ശക്തവയം  കതമാഴനിലമാളനി  കസ്നേഹവമുള  കടഡച്ച്  യണനിയന്
കകേരളതനിലണച്ച്.  അവര്  കതമാഴനിലമാളനികേകള  വഞനിക്കുനവരമാകണന  വനിശസ്വമാസയം
എനനിക്കനില.  അങ്ങകനയള  ചെരനിത്രകമമാനമനില.  അകതലമായം  കടഡച്ച്  യണനിയന്
തലതനില്  കകഫറച്ച്  കചെകയണ  കേമാരധ്യമമാണച്ച്.  ഇത്രയയം  കേമാരധ്യങ്ങളമാണച്ച്  ബനില്ലുമമായനി
ബന്ധകപട്ടച്ച് എനനിക്കച്ച് പറയമാനുളതച്ച്. 

മനി  .   കചെയര്മമാന്   :  ബനില് പരനിഗണനയ്കക്കടുക്കുന. 

2-  ാംവകുപച്ച്

Shri. V. P. Sajeendran: Sir, I move the following amendments.

119. In clause 2(a), for the words “Deputy Labour Commissioner”
thewords “Joint Labour Commissioner”shall be substituted. 

122.  In  section  20  (5)  (b)  of  the  principal  Act  proposed  to  be
substituted by clause 2 (c), for the word “revenue”the word
“tax” shall be substituted.

കപമാതുമരമാമത്തുയം രജേനികസഷനുയം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധമാകേരന്):  സര്,
കഭദഗതനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനനില. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. വനി. പനി. സജേസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപനിച 119, 122 എനസ്പീ നമ്പര്
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചു. 

2-ാം വകുപച്ച് ബനിലനികന ഭമാഗമമാക്കണകമന പ്രശകത......

അനുകൂലനിക്കുനവര് ...........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര് .............

 2-ാം വകുപച്ച് ബനിലനികന ഭമാഗമമാക്കണകമന പ്രശയം സഭ അയംഗസ്പീകേരനിച്ചു.

2-ാംവകുപച്ച് ബനിലനികന ഭമാഗമമായനി.

805/2019
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3-  ാം വകുപച്ച്

Minister for Public Works  and Registration (Shri.  G.  Sudhakaran):
Sir, I move the following official amendment.

123. In clause 3, after the word and figures “section 22” the words
“of the principal Act” shall be inserted.

Shri. V. P. Sajeendran: Sir, I move the following amendments.

125.  In  clause  3,  for  the  words  “one  lakh  rupees”the  words  
“fifty thousand rupees”shall be substituted. 

126.  In  clause  3,  for  the  words  “one  lakh  rupees”the  words  
“fifteen thousand rupees”shall be substituted.

        (അദ്ധധ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്)

കപമാതുമരമാമത്തുയം രജേനികസഷനുയം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധമാകേരന്):  സര്,
കഭദഗതനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനനില. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമമാനകപട്ട  മനനി  അവതരനിപനിച  123-ാം  നമ്പര്
ഒദൗകദധ്യമാഗനികേ കഭദഗതനി സഭ അയംഗസ്പീകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജേസ്പീന്ദ്രന്  അവതരനിപനിച  125,  126  എനസ്പീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചു. 

കഭദഗതനി  കചെയ  പ്രകേമാരമുളള  3-ാം  വകുപച്ച്  ബനിലനികന  ഭമാഗമമാക്കണകമന
പ്രശകത......

അനുകൂലനിക്കുനവര് ...........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര് .............

കഭദഗതനി കചെയ പ്രകേമാരമുളള 3-ാം വകുപച്ച് ബനിലനികന ഭമാഗമമാക്കണകമന പ്രശയം
സഭ അയംഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി കചെയ പ്രകേമാരമുളള 3-ാം വകുപച്ച് ബനിലനികന ഭമാഗമമായനി.

4-  ാം വകുപച്ച്

Minister for Public Works  and Registration (Shri.  G.  Sudhakaran):
Sir, I move the following oral amendment.
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127.  In  section  22  A  of  the  Principal  Act  proposed  to  be  
substituted by clause 4, after sub section (2), the following sub  
section shall be inserted.

“(3)  Notwithstanding  anything  contained  in  section  29(2)  of  the
Code of  Criminal  Procedure,  1973 (Central  Act  2  of  1974),  it  shall  be
lawful for the Magistrate to impose a fine for  an  amount  exceeding  ten
thousand rupees”.

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമനച്ച്  തകന  ഓവര്കകറഡച്ച്  കചെയച്ച്    കനകഗമാഷധ്യബനിള്
ഇന്സ്ട്രുകമനച്ച്സച്ച്  ആക്ടച്ച്  1881-ല്  കഭദഗതനി  പമാസമാക്കനിയതമാണച്ച്.  The  Negotiable
Instruments Act 1881-ല് അതനികന കഭദഗതനി .

143.  Power  of  Court  to  try   cases  summarily-  Notwithstanding
anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2
of  1974),  all  officers  under  the  chapter  shall  be  tried  by  a
Judicial  Magistrate of the first class or by etc. 

ഇവനികട  Judicial  Magistrate  ആണച്ച്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമനതകന  കഭദഗതനി
കചെയനിട്ടുണച്ച്.  നമ്മുകട സയംസമാനകത നനിയമങ്ങളയം കഭദഗതനി  കചെയനിട്ടുണച്ച്.  മനിനനിമയം
കൂലനി  സയംബന്ധനിച  പരമാതനികേളനില്  പനിഴ  10,000  രൂപയനില്  കൂടനിയമാല്  മകറമാരു
മജേനികസട്ടനികന  അടുതച്ച്  കപമാകകേണനിവരുയം.  അതുകകേമാണച്ച്  ഇദൗ  മജേനികസട്ടനിനച്ച്
അധനികേമാരയം  കകേമാടുക്കമാന്  കകേന്ദ്രഗവണ്കമനതകന  നനിയമയം  പമാസമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
കകേരളതനിലയം  നനിയമനനിര്മമാണസഭ  ഇതച്ച്  പമാസമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതമാണച്ച്  ഇവനികട
എടുക്കുനതച്ച്. 

Section  22(2)  Code  of  Criminal  Procedure  ഓവര്കകറഡച്ച്  കചെയ്യുനതച്ച്
“the  Court  of  a  Magistrate  of  the  first  class  may  pass  a  sentence  of
imprisonment for a term not exceeding 3 years or of 5 or not exceeding
10,000 rupees or of both”. ഇതമാണച്ച് ഓവര് കകറഡച്ച് കചെയനിരനിക്കുനതച്ച്. 

Shri. V. P. Sajeendran : Sir, I move the following amendments.

129.  In section 22 A (1) proposed to be substituted in the  Principal
Act by clause 4, the words “two lakh” shall be substituted
with the words “three lakh”.
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130. In section 22 A (1) proposed to be substituted in the Principal
Act  by  clause  4,  the  words  “two  thousand”  shall  be
substituted with the words “five hundred”.

131. In section 22 A (1) proposed to be substituted in the Principal
Act  by  clause  4,  the  words  “two  thousand”  shall  be
substituted with the words “two thousand five hundred”.

142.   In  section  22  A  (2)  of  the  Principal  Act  proposed  to  be
substituted by clause 4 for the words “five lakh rupees” the
words “three lakh rupees”shall be substituted. 

Shri. K. M. Shaji: Sir, I move the following amendment.

137.  In section 22 A (2) proposed to be substituted in the Principal
Act by clause 4, for the words “with fine which shall  not
be less than one lakh rupees but which may extend to five lakh
rupees”shall be substituted with the words “with a fine not
exceeding rupees five lakh”.

Prof. Abid Hussain Thangal: Sir, I move the following amendment.

138. In section 22 A (2) proposed to be substituted in the Principal 
Act by clause 4, the words “which shall not be less than one lakh
rupees  but  which  may  extend  to  five  lakh  rupees”shall  be  
substituted with the words “upto rupees on lakh”.

Shri. Anwar Sadath: Sir, I move the following amendment.

141.  In  section  22  A  (2)  proposed  to  be  substituted  in  the  
Principal Act by clause 4, for the words “one lakh rupees but  
which  may  extend  to  five  lakh  rupees”  substitute  the  words  
“fifteen thousand rupees but which may extend to one  lakh  
rupees”.

കപമാതുമരമാമത്തുയം രജേനികസഷനുയം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധമാകേരന്):  സര്,
കഭദഗതനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനനില. 
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമമാനകപട്ട  മനനി  അവതരനിപനിച  127-ാം  നമ്പര്
ഔകദധ്യമാഗനികേ  കഭദഗതനി സഭ അയംഗസ്പീകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജേസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപനിച  129, 130, 131, 142  എനസ്പീ നമ്പര്
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ.  കകേ.  എയം.  ഷമാജേനി  അവതരനിപനിച  137-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചു. 

കപ്രമാഫ. ആബനിദച്ച് ഹുകകസന് തങ്ങള് അവതരനിപനിച 138-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി
സഭ നനിരമാകേരനിച്ചു. 

ശസ്പീ.  അന്വര്  സമാദതച്ച്  അവതരനിപനിച  141-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചു. 

കഭദഗതനി  കചെയ  പ്രകേമാരമുളള   4-ാംവകുപച്ച്  ബനിലനികന  ഭമാഗമമാക്കണകമന
പ്രശകത......

അനുകൂലനിക്കുനവര് ...........

  പ്രതനികൂലനിക്കുനവര് .............

കഭദഗതനി കചെയ പ്രകേമാരമുളള 4-ാംവകുപച്ച് ബനിലനികന ഭമാഗമമാക്കണകമന പ്രശയം
സഭ അയംഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി കചെയ പ്രകേമാരമുളള 4-ാം വകുപച്ച് ബനിലനികന ഭമാഗമമായനി.

2.00 PM]

1-  ാം വകുപ്പുയം പസ്പീഠനികേയയം കപരുയം

കപമാതുമരമാമത്തുയം രജേനികസഷനുയം വകുപ്പുമനനി  (ശനി  .    ജേനി  .    സുധമാകേരന്):  സര്,
ഞമാന് തമാകഴപറയന വമാക്കമാല് കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന. 

109.  In  the  enacting  formula,  for  the  words  “Sixty
seventh”substitute the word “Sixty Eighth”

അയംഗങ്ങള് തന കഭദഗതനി preamble-കന ഭമാഗതമാണച്ച് വരുനതച്ച്. preamble-നച്ച്
സമാധമാരണഗതനിയനില്  കഭദഗതനിയകട  ആവശധ്യമനില.  കതമാട്ടുതമാകഴയള   Enacting
formula യനില് ആ കഭദഗതനി ഉള്കപടുതണയം.
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മനി  .   സസ്പീക്കര്: അയംഗങ്ങളകട കഭദഗതനിയമാകണമാ ?

ശസ്പീ  .   ജേനി  .  സുധമാകേരന്: ഒദൗകദധ്യമാഗനികേ കഭദഗതനി ഓറലമായനി അവതരനിപനിചതമാണച്ച്;
Clause 1-ല്  subsection 1, for the figure 2016   the figure 2017 shall be
substituted.  തനനിട്ടുള  കഭദഗതനി  ഒദൗകദധ്യമാഗനികേ കഭദഗതനിയമാക്കമാന് ഗവണ്കമനനിനച്ച്
അധനികേമാരമുണച്ച്.  നനിയമസഭയനില് അങ്ങകന കചെയനിട്ടുണച്ച്. കഭദഗതനി തനനിരനിക്കുനതച്ച്
preamble-ലമാണച്ച്. പസ്പീഠനികേയച്ച് കഭദഗതനിയനില. നനിങ്ങള് ഉകദ്ദേശനിചതച്ച് ശരനിയമാകണങനില്
enacting   formula-യനികലയച്ച്  മമാറണയം.  നനിങ്ങളകട  കഭദഗതനി  നനിരമാകേരനിക്കമാകത,
അയംഗസ്പീകേരനിചച്ച്  ഒഫനിഷധ്യലമാക്കുകേയമാണച്ച്  കചെയതച്ച്.  നനിയമപരമമായനി  കതറ്റുകണങനില്
പറയണയം.  ഇതനിനുമുമയം കചെയനിട്ടുണച്ച്. ബനിലനില് ഉള്കപടമാതതുകകേമാണച്ച് ഗവണ്കമനച്ച്
കചെകയണ കേമാരധ്യമമായനിരുന.  

ശസ്പീ  .    എയം  .    ഉമര്:  ഇതരതനില്  ഒഫനിഷധ്യല്  കഭദഗതനി  ഇതനിനുമുമയം
കകേമാണ്ടുവനനിട്ടുണച്ച്.  ഇദൗ  രമാസപ്രക്രനിയയനില്  പ്രതനിപക്ഷതനിനുയം  ഒരു  പങമാളനിതയം
കവകണ?  ബഹുമമാനകപട്ട മനനിയയം ഗവണ്കമനയം മമാത്രയം നടതനിയമാല് മതനികയമാ?
ഇനകല  നമാലച്ച്  ബനില്ലുകേള്  കേനിട്ടനിയകപമാള്  പനി.എ.  യകട  കസവനയം  കൂടനി
ഉപകയമാഗകപടുതനിയമാണച്ച്  കഭദഗതനി  തയമാറമാക്കനിയതച്ച്.   മനനിക്കച്ച്
അധനികേമാരമുകണങനിലയം  അയംഗങ്ങള്  കഭദഗതനി  കകേമാടുതമാല്  അതച്ച്
അയംഗസ്പീകേരനിക്കുകേയമാണച്ച് മരധ്യമാദ. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സനി  .    കജേമാസഫച്ച്:   ബഹുമമാനകപട്ട  മനനി  അവതരനിപനിചതച്ച്
ഓറലമായനിട്ടമാണച്ച്.  1-ാം  വകുപനിനച്ച്  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശകന   റനിട്ടണ്  കഭദഗതനി
തനനിട്ടുണച്ച്. അതച്ച് അയംഗസ്പീകേരനിക്കുകേയമാണച്ച് സമാമമാനധ്യ മരധ്യമാദ. 

ശസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധമാകേരന്:  മരധ്യമാദയകട  പ്രശമല;  എലമായം  നനിയമമമാണച്ച്.  ഇദൗ
സഭയനില്തകന  അയംഗങ്ങള്  കകേമാണ്ടുവരുന  കഭദഗതനി  ഗവണ്കമനച്ച്  ഏകറടുതച്ച്
അവതരനിപനിക്കമാറുണച്ച്.  ഗവണ്കമനനിനച്ച്  യമാകതമാരു  വമാശനിയമനില.  സസ്പീക്കര്
തസ്പീരുമമാനനിക്കകട്ട. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അങ്ങകന കചെയമാന് ബഹുമമാനകപട്ട മനനിക്കച്ച്  അധനികേമാരമുണച്ച്,
ചെട്ടപ്രകേമാരയം കതറ്റുമനില. കനരകത തന കഭദഗതനി ഉകണങനില് അതച്ച് ഗവണ്കമനനിനച്ച്
സസ്വസ്പീകേരനിക്കമാവനതമാണച്ച്. 

ശസ്പീ  .   ജേനി  .   സുധമാകേരന്: അതച്ച് സസ്വസ്പീകേരനിക്കമായം. 
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Shri. M. Ummer: Sir, I move the following amendments:

106. In the title, the figures “2016” shall be substituted with the
figures “2017”.

108. In the Preamble, the word “further” shall be deleted;

111.  In  the Preamble,  for  the  word “Sixty-seventh”substitute  the
words “Sixty-eighth”

Shri. V.D. Satheesan:  Sir, I move the following amendments:

113. In clause 1(1), the figures “2016”shall be substituted with the
figures “2017”.

Shri. V.P.Sajeendran: Sir, I move the following amendment:

117. In clause 1(3), for the words “at once” the words “on the date
notified in the official gazette” shall be substituted.

118. In clause 1(3), for the words “at once” the words and the
figure “on April 1 of 2017” shall be substituted.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:   107-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി 106-നച്ച് തുലധ്യവയം 109, 110, 112 എനസ്പീ
നമ്പര് കഭദഗതനികേള്  111-നച്ച്  തുലധ്യവയം  114, 115, 116  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള്
113-നച്ച് തുലധ്യവയം ആയതനിനമാല്  അവതരനിപനികക്കണതനില.

കപമാതുമരമാമത്തുയം രജേനികസഷനുയം വകുപ്പുമനനി  (ശനി  .    ജേനി  .    സുധമാകേരന്):  ശസ്പീ.
വനി. ഡനി. സതസ്പീശന് അവതരനിപനിച 113-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: മനനി അവതരനിപനിച വമാക്കമാല് കഭദഗതനി സഭ അയംഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്  അവതരനിപനിച  113-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
അയംഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

ശസ്പീ.  എയം.  ഉമര് അവതരനിപനിച  106, 108, 111  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള്
സഭ നനിരമാകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ. വനി. പനി. സജേസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപനിച 117, 118  എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള്
സഭ നനിരമാകേരനിച്ചു.
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കഭദഗതനി  കചെയപ്രകേമാരമുള  1-ാം  വകുപ്പുയം  പസ്പീഠനികേയയം  കപരുയം  ബനിലനികന
ഭമാഗമമാക്കണകമന പ്രശകത

അനുകൂലനിക്കുനവര്......

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്....

കഭദഗതനി  കചെയപ്രകേമാരമുള  1-ാം  വകുപ്പുയം  പസ്പീഠനികേയയം  കപരുയം  ബനിലനികന
ഭമാഗമമാക്കണകമന പ്രശയം സഭ അയംഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി കചെയപ്രകേമാരമുള 1-ാം വകുപ്പുയം പസ്പീഠനികേയയം കപരുയം ബനിലനികന ഭമാഗമമായനി.

കപമാതുമരമാമത്തുയം  രജേനികസഷനുയം  വകുപ്പുമനനി  (ശനി  .    ജേനി  .    സുധമാകേരന്):  സര്,
2016-കല  ഏറവയം കുറഞ്ഞ കൂലനി (കകേരള കഭദഗതനി) ബനില്  പമാസമാക്കണകമന പ്രകമയയം
ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില് കുമമാര്):  സര്,  ഞമാന് പ്രകമയകത
പനിന്തമാങ്ങുന. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  2016-കല   ഏറവയം  കുറഞ്ഞ  കൂലനി  (കകേരള  കഭദഗതനി)  ബനില്
പമാസമാക്കണകമന   പ്രകമയകത 

അനുകൂലനിക്കുനവര്......

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്.....

പ്രകമയയം സഭ അയംഗസ്പീകേരനിച്ചു.  

ബനില് കഎകേകണധ്യന സഭ പമാസമാക്കനി. 

(iii) സബ്ജക്ടച്ച് കേമനിറനി റനികപമാര്ട്ടച്ച് കചെയ പ്രകേമാരമുള   2016-  കല     കകേരള കഷമാപച്ച്

   ആനച്ച് കേകമഴധ്യല് എസ്റ്റേമാബനിഷച്ച് കമനച്ച്സച്ച് കതമാഴനിലമാളനി കക്ഷമനനിധനി

         (  കഭദഗതനി  )  ബനില് 

കതമാഴനിലയം  എബക്സസുയം  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  കപമാതുമരമാമത്തുയം  രജേനികസഷനുയം
വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   ജേനി  .   സുധമാകേരന്): സര്, സബ്ജക്ടച്ച് കേമനിറനി റനികപമാര്ട്ടച്ച് കചെയ പ്രകേമാരമുള
2016-കല  കകേരള  കഷമാപച്ച്  ആനച്ച്  കേകമഴധ്യല്  എസ്റ്റേമാബനിഷച്ച് കമനച്ച്സച്ച്  കതമാഴനിലമാളനി
കക്ഷമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്  പരനിഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന  പ്രകമയയം  ഞമാന്
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അവതരനിപനിക്കുന.

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില്  കുമമാര്):  സര്,  ഞമാന്
പ്രകമയകത പനിന്തമാങ്ങുന. 

ശനി  .    ജേനി  .    സുധമാകേരന്:  സര്,  ബനിലനികന  അവതരണകവളയനില്തകന
പ്രധമാനകപട്ട  എലമാ  കേമാരധ്യങ്ങളയം  സയംസമാരനിചനിട്ടുണച്ച്.  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമനിറനി  റനികപമാര്ട്ടച്ച്
കചെയതനില് വരമാത ചെനില വമാക്കമാല് കഭദഗതനികേളണച്ച്. അതച്ച് പ്രസക്തമമായ  ഭമാഗതച്ച്
അവതരനിപനിക്കുനതമാണച്ച്.  കകേരളതനികല  നനിയമനനിര്മമാണതനില്  കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച്
അനുകൂലമമായനിട്ടുള  മകറമാരു  കേമാരധ്യയം  കൂടനി  കൂട്ടനികചര്ക്കുകേയമാണച്ച്.   കനരകത
സൂചെനിപനിചനിട്ടുളളതുകകേമാണച്ച്  ഇകപമാള്  സയംസമാരനിക്കുനനില.  അയംഗങ്ങള്
ഇതുസയംബന്ധനിചച്ച് പറയകേയമാകണങനില് അകപമാള് പ്രതനികേരനിക്കമായം. 

ശസ്പീ.  ഷമാഫനി  പറമ്പനിലനിനച്ച്  കവണനി  ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതമാമസച്ച്:  സര്,  സബ്ജകേച്ച്
കേമനിറനി റനികപമാര്ട്ടച്ച് കചെയ പ്രകേമാരമുള  2016-കല  കകേരള കഷമാപച്ച്  ആനച്ച് കേകമഴധ്യല്
എസ്റ്റേമാബനിഷച്ച് കമനച്ച്സച്ച്  കതമാഴനിലമാളനി  കക്ഷമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്
കപമാതുജേനമാഭനിപ്രമായയം കനടുനതനിനമായനി സര്ക്കുകലറച്ച് കചെയണകമന 1(എ)  കഭദഗതനി
ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന. 

മൂനമായം  വകുപനില്  സബച്ച്  കസക്ഷന്  4-കന  കഭദഗതനിയമായനി  2  വര്ഷയം
എനളതച്ച്  ഒരു  വര്ഷമമായനി  ചുരുക്കണകമന  ആവശധ്യയം  പരനിഗണനിക്കണകമനച്ച്
ആവശധ്യകപടുകേയമാണച്ച്.   ഇദൗ  നനിയമയം   വളകര  പുകരമാഗമനപരമമായ നനിയമമമാണച്ച്.
1960-ല് പട്ടയം തമാണുപനിള സമാറമാണച്ച് സയംസമാനതച്ച് ഇദൗ നനിയമയം കകേമാണ്ടുവനതച്ച്.
കകേരള  കഷമാപച്ച്  ആനച്ച്  കേകമഴധ്യല്  എസ്റ്റേമാബനിഷച്ച് കമനച്ച്സച്ച്  കതമാഴനിലമാളനി  കക്ഷമനനിധനി
ആക്ടച്ച്  ഒകട്ടകറ  പുകരമാഗമനപരമമായനി  അക്കമാലതച്ച്  ചെനിത്രസ്പീകേരനിക്കകപകട്ടങനിലയം
കേമാലതനികന  നസ്പീണ  യമാത്രക്കനിടയനില്  കേമാകലമാചെനിതമമായ  ധമാരമാളയം  പരനിഷ്കമാരങ്ങള്
വകരണതമായനിട്ടുണച്ച്. നനിര്ഭമാഗധ്യവശമാല് അതച്ച് ഉണമാകുനനില. 2007-ല് കവല്കഫയര്
കബമാര്ഡച്ച് നനിലവനില് വകനങനിലയം പ്രവര്തനയം വളകര നമാമമമാത്രമമാണച്ച്. മുതലമാളനിയയം
കതമാഴനിലമാളനിയയം  മമാസയം 20 രൂപവസ്പീതയം നല്കുകമ്പമാള് ഒരു വര്ഷയം 480 രൂപയമാണച്ച്
ഇദൗ കമഖലയനില്  വരുന തുകേ.  ഇതനില് പ്രസവമാനുകൂലധ്യമുള്കപകടയള  നനിരവധനി
ആനുകൂലധ്യങ്ങള് നല്കുനണച്ച്.  ഇതനില് കകേമാണ്ടഡനിക്ടറനി  ആയനിട്ടുള ഒരു കേമാരധ്യയം
ഞമാന്  ചൂണനിക്കമാണനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കസന്ടല്  ആക്ടമാണച്ച്  കമകറണനിറനി  കബനനിഫനിറച്ച്
ആക്ടച്ച്.  യഥമാര്തതനില്  കമകറണനിറനി  കബനനിഫനിറച്ച്  ആക്ടച്ച്  കഎ.ടനി.  കമഖലയനികല
സകഹമാദരനിമമാര്ക്കുയം  ലഭനികക്കണതമാണച്ച്.  എനമാല്  അവകരകയലമായം  കഷമാപച്ച്  ആനച്ച്
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എസ്റ്റേമാബനിഷച്ച് കമനച്ച്സച്ച് ആക്ടനിലമാണച്ച് പരനിഗണനിക്കുനതച്ച്.  കമകറണനിറനി  കബനനിഫനിറച്ച്
കസന്ടല് ആക്ടച്ച് പരനിഗണനിചനിരുകനങനില് 40,000 രൂപ ശമ്പളമുള  ഒരു കഎ.ടനി.
ജേസ്പീവനക്കമാരനിക്കച്ച്  പ്രസവമാനുകൂലധ്യമമായനി  1,60,000  രൂപയച്ച്  അര്ഹതയണമാ
കുമമായനിരുന. ഇദൗ  നനിയമതനികന  പരനിധനിയനില്  വരുനതുകകേമാണച്ച്  മമാസതനില്
കകേവലയം 5,000  രൂപയകട  ആനുകൂലധ്യമമാണച്ച്  കേനിട്ടുനതച്ച്.  അങ്ങകനയള നനിരവധനി
കപമാരമായ്മകേള്  ഇദൗ  നനിയമതനിലണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്കമനമായമാലയം  ഇദൗ
ഗവണ്കമനമായമാലയം എലമാവരുകടയയം കപന്ഷന് ഏകേസ്പീകേരനിച്ചു.  എലമാവര്ക്കുയം  1000
രൂപയച്ച് മുകേളനില് കപന്ഷന് ലഭനിക്കുനണച്ച്. ഇതനിലള കപന്ഷന് 1150 രൂപയമാണച്ച്.
കതമാഴനിലമാളനി കകേമാണ്ടനിബക്യൂട്ടച്ച് കചെയ്യുകമ്പമാള് അവര്ക്കുയം ഗവണ്കമനച്ച് യണനികവഴലമായനി
കകേമാടുക്കുന  കപന്ഷനച്ച്  മമാത്രകമ  അര്ഹതയള്ളുകവനച്ച്  പറയനതച്ച്
അശമാസ്ത്രസ്പീയമമാണച്ച്.  അതുകകേമാണച്ച്   കകേമാണ്ടനിബക്യൂട്ടറനി  കപന്ഷനുകേള്  5000
രൂപകയങനിലമമാക്കമാനുള   നടപടനി ഉണമാകകേണതുണച്ച്.

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന്:  സര്,  ബനില് പുകരമാഗമനപരമമാകേണകമങനില്
നമ്മുകട  സമൂഹതനിലയം  മറച്ച്  സയംസമാനങ്ങളനിലയം  രമാജേധ്യങ്ങളനിലയം  നനിലനനില്ക്കുന
നനിയമതനികന  റനികഫക്ഷന്  ഉണമാകേണയം.   അങ്ങച്ച്  കമകറണനിറനി  ലസ്പീവനികനക്കുറനിചച്ച്
പറഞ.   ഇകപമാള്  കപകറണനിറനി  ലസ്പീവച്ച്  വകരയണച്ച്.   ഇദൗ  ബനില്
പുകരമാഗമനപരമമാകേമാനമായനി കപകറണനിറനി ലസ്പീവകൂടനി ഉള്കക്കമാളനിക്കതക്കതരതനില്
വനിപുലകപടുതണകമനച്ച് അകങ്ങയച്ച് ആഗഹമനികല?

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതമാമസച്ച്: സര്,  തസ്പീര്ചയമായയം  ഉണച്ച്.   കലമാകേകതമ്പമാടുയം
ഭമാരധ്യമമാരുകട പ്രസവവമമായനി ബന്ധകപട്ടച്ച് പുരുഷനമാര്ക്കച്ച് ശമ്പളകതമാടുകൂടനി അവധനി
കകേമാടുക്കുന  രസ്പീതനി  വനകേഴനിഞ.   അകതമാകക്ക  ഇനകലങനില്  നമാകള  നമുക്കുയം
കവണനിവരുയം.  ബഹുമമാനകപട്ട കമമ്പര് ചൂണനിക്കമാണനിചതച്ച് വളകര പുകരമാഗമനപരമമായ
ഒരമാശയമമാണച്ച്.   ഇന്ഡധ്യയച്ച്  മമാതൃകേയമായനി നമ്മുകട സയംസമാനതച്ച് ഏകേകദശയം  32
കക്ഷമനനിധനികേള് പ്രവര്തനിക്കുനണച്ച്. എലമാ കക്ഷമനനിധനികേകളയയം കേമാകലമാചെനിതമമായനി
പരനിഷ്കരനികക്കണതച്ച് അനനിവമാരധ്യമമാണച്ച്.   ഭരണഘടനയകട ആര്ട്ടനിക്കനിള്  43-ലമാണച്ച്
കവജേസനികന  സയംബന്ധനിചച്ച്  പറയനതച്ച്.  ഒരമാളനിനച്ച്  ജേസ്പീവനിക്കമാനുള  മമാനധ്യമമായ
ജേസ്പീവകനമാപമാധനികയനള  നനിലയനിലമാണച്ച്  കവതനകത  സയംബന്ധനിചച്ച്  പറയനതച്ച്.
എനമാല്  അങ്ങകന  ജേസ്പീവനിക്കമാനമാവശധ്യമമായ  കവതനയം  കകേമാടുക്കണകമനമാണച്ച്
നനിയമകമങനിലയം  നമള്  മനിനനിമയം  കവജേസച്ച്  എനമാണച്ച്  പറയനതച്ച്.   1957-കല
ബഗഡച്ച് ബലന്  അനുസരനിചമാണച്ച്  ഇനയം  മനിനനിമയം  കവജേസച്ച്  നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുനതച്ച്.
അതനിനച്ച് കുകറ മമാനദണ്ഡങ്ങളണച്ച്.   2400 കേകലമാറനി പുരുഷനമാര്ക്കുയം 2300 കേകലമാറനി
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സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കുയം  1800  കേകലമാറനി  വസ്പീതയം രണച്ച്  കുട്ടനികേള്ക്കുയം ലഭനിക്കുനതനിനമാവശധ്യമമായ
ഭക്ഷണ  സമാധനങ്ങള്ക്കുകവണനിവരുന  തുകേയയം  ഒരുവര്ഷയം  72  മസ്പീറര്  തുണനി,
ഇതനിനച്ച്  തത്തുലധ്യമമായ  25%  വരുന  കമഡനിക്കല്,  റനിക്രനികയഷന്  ആനുകൂലധ്യയം,
കചെറനിയ വമാടകേനനിരക്കനില് തമാമസനിക്കമാവന ഒരു കകേട്ടനിടയം  എനനിവയമാണച്ച് മനിനനിമയം
കൂലനിയകട പരനിധനിയനില് വരുനതച്ച്. 1957-കല നനിയമമമാണച്ച്. ഇതനിനച്ച് കേമാകലമാചെനിതമമായ
മമാറയം വരണയം.  ഇവനികട ഒരു വമാര്ത ഞമാന് വമായനിക്കമായം.  'കകേരള ശബ്ദതനില്' ശസ്പീ.
ജേയചെന്ദ്രന് എഴുതനിയതമാണച്ച്.  'പ്രസവനിക്കമാനുയം പമാലൂട്ടമാനുയം അനുവദനിക്കൂ' ഇതച്ച് കുസുമയം
പുനപ്ര  എനപറയന  ഒരു  സ്ത്രസ്പീ  കടക്കനികേളകട  ദുരവസ  കേണച്ച്  രയംഗത്തുവനച്ച്
ബഹുജേനശദ്ധയനില് കകേമാണ്ടുവനച്ച് പരനിഹമാരയം കേമാണമാന് ശമനിച ഒരു സയംഭവമമാണച്ച്.
സ്ത്രസ്പീകേള്ക്കുകനകര  നടക്കുന  ഇദൗ  വനികവചെനതനികനതനികര  വലനിയ  കതമാതനിലള
ബഹുജേനമാഭനിപ്രമായയം  ഉയര്നവനകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.   Gender  Diversity
Benchmark  for  Asia  2011  -  പണനി  എടുക്കുന  സ്ത്രസ്പീകേളനില്  മഹമാഭൂരനിപക്ഷവയം
കതമാഴനിലനിടങ്ങളനികല  പസ്പീഡനങ്ങള്  മമാത്രമല  വലമാത   അവഗണനയയം  ദുരനിതവയം
കനരനിടുനകവനമാണച്ച്  വധ്യക്തമമാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്.   അതനികലറവയം  പ്രധമാനകപട്ട  കേമാരധ്യയം
'right to sit and right to pee' ഇകതമാരു പ്രമാഥമനികേ അവകേമാശമമാണച്ച്. അതുകപമാലയം
നനികഷധനിക്കകപടുനകവനമാണച്ച്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതച്ച്.  ശസ്പീമതനി  സമാറമാ  കജേമാസഫച്ച്
ഇതനികന  സയംബന്ധനിചച്ച്  പറകഞ്ഞമാരു  കേമാരധ്യമുണച്ച്.  കടക്സച്ച്ബറല്  കമഖലയനില്
പണനികയടുക്കുന  ഒരു  പമാവകപട്ട  സ്ത്രസ്പീ  മടുതകപമാള്  അല്പകമമാനച്ച്  ഇരനിക്കമാന്
തുടങ്ങനിയതുമമായനി ബന്ധകപട്ടച്ച് കകേരളതനിലണമായ ബഹളങ്ങകളമാകക്ക നമുക്കറനിയമായം.
അതുകകേമാണച്ച്  ഇദൗ  രയംഗതച്ച്  കഷമാപച്ച്  ആനച്ച്  കേകമഴധ്യല്  എസ്റ്റേമാബനിഷച്ച് കമനച്ച്സച്ച്
ആക്ടനികന  പരനിധനിയനില്  വരുന  സ്ത്രസ്പീകേള്കക്കങനിലയം  ആവശധ്യമമായ  സയംരക്ഷണയം
കകേമാടുക്കമാനുള നടപടനിയണമാകേണകമനച്ച് ഞമാനഭധ്യര്തനിക്കുകേയമാണച്ച്.  പ്രകതധ്യകേനിചച്ച്
ഇന്ഡധ്യയകട  കകേമാര്പകററച്ച്  രയംഗകത  സ്ത്രസ്പീ  പ്രമാതനിനനിധധ്യയം  മറച്ച്  ഏഷധ്യന്
രമാജേധ്യങ്ങളമമായനി  തമാരതമധ്യയം കചെയ്യുകമ്പമാള് വളകര കുറവമാണച്ച്.  ജൂനനിയര് തലതനില്
28.7  ശതമമാനവയം മനിഡനില് മമാകനജേച്ച് കമനച്ച് തലതനില്  14.9  ശതമമാനവയം സസ്പീനനിയര്
തലതനില് 9.3 ശതമമാനവമമാണച്ച് ഇന്ഡധ്യന് കേമ്പനനികേളനില് സ്ത്രസ്പീകേളകട സമാനനിദ്ധധ്യയം.
ഏറവയം കുറഞ്ഞ സ്ത്രസ്പീ പ്രമാതനിനനിധധ്യതനികന കേമാരധ്യതനില് മമാത്രമല,  ഏറവയം കൂടുതല്
സ്ത്രസ്പീകേള്  കതമാഴനില്രയംഗത്തുനനിനച്ച്  കകേമാഴനിഞകപമാകുന  കേമാരധ്യതനിലയം  ഇന്ഡധ്യ
തകനയമാണച്ച്  കലമാകേതച്ച്  മുന്പന്തനിയനിലളതച്ച്.   ബചെന,  കഹമാകങമാങച്ച്,   ജേപമാന്,
മകലഷധ്യ,  സനിയംഗപ്പൂര് തുടങ്ങനിയ രമാജേധ്യങ്ങകള പരനിഗണനിക്കുകമ്പമാള് നമ്മുകട സനിതനി
വളകര ദയനസ്പീയമമാണച്ച്.  അതുകപമാകലതകന പ്രതനിഫലയം ലഭനിക്കുന കതമാഴനിലകേളനികല
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സ്ത്രസ്പീ  പ്രമാതനിനനിധധ്യതനികല  കുറവനികനക്കുറനിചമാണച്ച്  ഇവനികട  പ്രതനിപമാദനിക്കുനതച്ച്.
പ്രകതധ്യകേയം ഓര്മനികക്കണ ഒരു കേമാരധ്യയം കൂലനി ലഭനിക്കമാത കജേമാലനികേള്  ഭൂരനിഭമാഗവയം
കചെയ്യുനതച്ച്  സ്ത്രസ്പീകേള്  തകനയമാണച്ച്.   ഇങ്ങകന  വലമാകതമാരു  ദുരനിതമമാണച്ച്  ഇദൗ
കമഖലയനില്  സ്ത്രസ്പീകേകളറ്റുവമാങ്ങുനതച്ച്.  അതനികനമാകക്ക  പരനിഹമാരമമായനി  ഇദൗ
നനിയമതനില്  കേമാകലമാചെനിതമമായ  പരനിഷ്കരണയം  വകരണതമായനിരുന.  അതുകകേമാണച്ച്
ഇതരയം കേമാരധ്യങ്ങകള സയംബന്ധനിച്ചുകൂടനി ഗദൗരവതരമമായനി ആകലമാചെനിക്കണകമനമാണച്ച്
എനനിക്കച്ച് പറയമാനുളതച്ച്.  ഏതമായമാലയം  സബ്കസക്ഷന്   3(4)-ല്  രണ്ടു  വര്ഷയം
എനളതച്ച് ഒരുവര്ഷമമായനി ചുരുക്കനിയമാല് അത്രയയം ആനുകൂലധ്യങ്ങള് കൂടനി  അവര്ക്കച്ച്
കേനിട്ടുയം.  അതുകകേമാണച്ച്  നനിയമങ്ങള്  കേമാകലമാചെനിതമമായനി  കപമാളനികചഴുതണകമന
ആവശധ്യയംകൂടനി   മുകനമാട്ടുവച്ചുകകേമാണച്ച്    ഞമാന്  എകന  വമാക്കുകേള്
അവസമാനനിപനിക്കുന.  

കപ്രമാഫ  .   കകേ  .   യ  .   അരുണന്: സര്,  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമനിറനി  റനികപമാര്ട്ടച്ച്
കചെയപ്രകേമാരമുള  2016-കല  കഷമാപച്ച്  ആനച്ച്  കേകമഴധ്യല്  എസ്റ്റേമാബനിഷച്ച് കമനച്ച്സച്ച്
കതമാഴനിലമാളനി  കക്ഷമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില് വസ്പീണ്ടുയം അകത സബ്ജക്ടച്ച്  കേമനിറനിയകട
പരനിഗണനയച്ച് അയയണകമന  കഭദഗതനി ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

കപമാതുമരമാമത്തുയം  രജേനികസഷനുയം  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധമാകേരന്  ): സര്,
നനിയമതനികല  കഭദഗതനിക്കകേത്തുളളതച്ച്  രണച്ച്  പ്രധമാനകപട്ട  കേമാരധ്യങ്ങളമാണച്ച്.
സര്ക്കമാര്-അര്ദ്ധ  സര്ക്കമാര്  സമാപനങ്ങളനില്  കജേമാലനി  കേനിട്ടനികപമായമാല്  രണച്ച്
വര്ഷകമങനിലയം  തുടര്ചയമായനി   അയംശദമായയം  അടച  ഒരയംഗയം  നനിധനിയനില്  നനിനയം
ഒരമാനുകൂലധ്യവയം   ബകേപറനിയനിട്ടനികലങനില്  കതമാഴനിലമാളനി  വനിഹനിതമമായനി  അടച  തുകേ
നല്കുനതനിനുയം   മരണമാനന്തര  ധനസഹമായയം  ലഭനിക്കമാന്  അര്ഹതയനിലമാകത
മരണമടയന  അയംഗങ്ങളകട  ആശനിതര്ക്കച്ച്  ആ  അയംഗയം  നനിധനിയനികലയച്ച്
അയംശദമായമമായനി  അടച  തുകേ  നല്കുനതനിനുമമാണച്ച്  കഭദഗതനി
കകേമാണ്ടുവനനിരനിക്കുനതച്ച്.   മുമ്പച്ച്  മരനിക്കുന ആളനികന അവകേമാശനികേള്ക്കച്ച് ആ തുകേ
കേനിട്ടമാനുള  അവകേമാശമനിലമായനിരുന.   ഇതച്ച്  രണ്ടുയം  വളകര  ജേനമാധനിപതധ്യപരമമായ
അവകേമാശമമാണച്ച്.  ഇദൗ  ബനിലനിനകേതച്ച്  അത്രയയം  മമാത്രകമ  ഉകദ്ദേശനിക്കുനള.
കപന്ഷന്  4000  തൂപയമാക്കനി  വര്ദ്ധനിപനിക്കുനതനിനുയം  പ്രസവമാവധനിയകട
കേമാരധ്യതനിലയം   പുതനിയ  നനിയമയം  കകേമാണ്ടുവകരണതുണച്ച്.    പ്രസവമാവധനി  ഇകപമാള്
സര്ക്കമാര് സര്വ്വസ്പീസനിലയം വനിദധ്യമാഭധ്യമാസ സമാപനങ്ങളനിലകമമാകക്ക ആറച്ച്  മമാസമമാണച്ച്.
കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച് മൂനച്ച് മമാസമമാകണനമാണച്ച് ഞമാന് മനസനിലമാക്കുനതച്ച്. കപന്ഷകന
കേമാരധ്യതനില്  ഇന്ഡധ്യയ്ക്കുതകന  ഒരു  വഴനി  കേമാണനിച്ചുകകേമാടുതതച്ച്  കകേരളമമാണച്ച്.
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പ്രതത്യുല്പമാദനകശഷനി  നഷകപടുനവരമാണച്ച്  60  വയസനിനച്ച്  മുകേളനില്ലുളവകരനച്ച്
പറഞ്ഞനിരുന കതറമായ കേമാഴ്ചപമാടച്ച് ഓവര് ബറഡച്ച് കചെയ്തുകകേമാണച്ച് 1980-കല നമായനമാര്
ഗവണ്കമനമാണച്ച്  ആദധ്യമമായനി  കേര്ഷകേകതമാഴനിലമാളനിക്കച്ച്  കപന്ഷന്  നല്കേനിയതച്ച്.
ഇകപമാള്  അതച്ച് ആയനിരതനി  ഒരുന്നൂറുയം  ആയനിരതനി  ഇരുന്നൂറുമമായനി  മമാറനി.
കക്ഷമനനിധനി  കബമാര്ഡനികനപറനിയള   ശസ്പീ.  കകേ.  കകേ.  രമാമചെന്ദ്രന്  നമായരുകട
കചെമാദധ്യതനികന ഉതരയം ഞമാന് പരനികശമാധനിക്കുകേയണമായനി.   കതമാഴനില് വകുപനികന
കേസ്പീഴനിലള കക്ഷമനനിധനി കബമാര്ഡകേളനില്മമാത്രയം 77 ലക്ഷയം കതമാഴനിലമാളനികേള് രജേനിസ്റ്റേര്
കചെയനിട്ടുകണനയം  അതനില്  കപന്ഷന്  കേനിട്ടുനവര്  9  ലക്ഷമമാകണനയം   കേര്ഷകേ
കതമാഴനിലമാളനികേകളമാനയം  അതനിനകേതച്ച്  വരുനനികലനമമാണച്ച്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതച്ച്.
കകേരളതനികല കതമാഴനിലമാളനി  വര്ഗ്ഗതനികന കമമാതയം എണതനില് ബഹുഭൂരനിപക്ഷയം
കക്ഷമനനിധനികേളയം വനകേഴനിഞ,  ഇദൗ ബജേറനിലമാണച്ച് കപന്ഷന്  1100  രൂപയമാക്കനി
മമാറനിയതച്ച്.  ഞങ്ങള്  അധനികേമാരകമമാഴനിയകമ്പമാള്  400  രൂപയമായനിരുന,  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്കമനച്ച്  600  രൂപയമാക്കനി.   ഞങ്ങളതച്ച്  500  രൂപകൂടനി  വര്ദ്ധനിപനിചച്ച്  1100
രൂപയമാക്കനി.   ഏതച്ച്  ഗവണ്കമനമായമാലയം  കപന്ഷന്  വര്ദ്ധനിപനിക്കുയം  എനമാല്
ഇടതുപക്ഷയം  അധനികേമാരതനില്  വരുകമ്പമാള്   കൂടുതല്  വര്ദ്ധനിപനിക്കുയം.   കേമാരണയം,
ഞങ്ങളതനിനച്ച്  പ്രതനിജമാബദ്ധരമാണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്കമനയം  വര്ദ്ധനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.
അതച്ച്   മുകനമാട്ടുതകന  കപമാകുകേയമാണച്ച്.  കതമാഴനികലടുത്തുകേഴനിഞ്ഞമാല്  സര്ക്കമാര്
സര്വ്വസ്പീസനിലളവര്ക്കുയം  മജേനികസറ്റുമമാര്ക്കുയം  ജേഡ്ജേനിമമാര്ക്കുയം  പട്ടമാളക്കമാര്ക്കുയം
കേനിട്ടുനതുകപമാകല  കതമാഴനിലമാളനിക്കുയം  അവകേമാശമുകണനള  തതസ്വയം  കകേരളമമാണച്ച്
പ്രമാവര്തനികേമമാക്കുനതച്ച്.  കലമാകേതച്ച്  ഒറ  മുതലമാളനിത  രമാജേധ്യത്തുയം
കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച് കപന്ഷനനില.  കതമാഴനിലനിലമായ്മ കവതനകമമാകക്കയണച്ച്.  ഇകലനച്ച്
ഞമാന്  പറയനനില.  പകക്ഷ  കതമാഴനിലമാളനികേള്ക്കച്ച്,  അടനിസമാനവര്ഗ്ഗതനിനച്ച്
കപന്ഷകനമാനമനില.  ഇന്തധ്യയനില്  എവനികടയമനില.  കകേരളമമാണച്ച്  അതനിനച്ച്  മമാതൃകേ
കേമാണനിചതച്ച്. ഓകരമാ ഗവണ്കമനച്ച് വരുകമ്പമാഴുയം ആ ആശയയം ശക്തനികപടുത്തുകേയമാണച്ച്
കചെയ്യുനതച്ച്.  ആ  കേമാരധ്യങ്ങകളമാകക്ക  നമുക്കച്ച്  ഗവണ് കമനനികന  നയങ്ങളമമായനി
ബന്ധകപടുതനി  പരനിഗണനിക്കമാവനതമാണച്ച്.  പ്രസവകേമാലമാവധനി  ആറച്ച്  മമാസമമാണച്ച്.
ഗവണ്കമനച്ച്-എയ്ഡഡച്ച് വനിദധ്യമാഭധ്യമാസ സമാപനങ്ങളനിലയം ഗവണ്കമനച്ച് സര്വ്വസ്പീസനിലയം
അങ്ങകനയമാണച്ച്.  ചെനില  രയംഗങ്ങളനില്  പുരുഷന്മമാര്ക്കുയം  ഒരു  കചെറനിയ  കേമാലകത
അവധനി  കകേമാടുക്കുനണച്ച്.  അതച്ച്  വധ്യമാപകേമമായനിട്ടനില.  ആ  തതസ്വവയം
അയംഗസ്പീകേരനിക്കകപട്ടനിട്ടുണച്ച്.  കേമാരണയം ഭമാരധ്യകയ കനമാക്കകണ?  അകതലമായം  ഭമാവനിയനില്
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വരുയം.  ഇകതലമായം  സമാമൂഹനികേ  നസ്പീതനിയകട  ഭമാഗമമായനി  ഭരണഘടനയനില്  പറയന
Directive  principles  of  State  Policy  -യകട  ഭമാഗയം  വനികേസനിചച്ച്  വനികേസനിചമാണച്ച്
വരുനതച്ച്.  അതമാണച്ച്  ഏറവയം  പ്രധമാനകപട്ട  ഭമാഗയം.  ഫണകമനല്  ബററച്ച്സച്ച്
പ്രധമാനമകലനല. രണ്ടുയംതമനില് ഒരു കകേമാണ്ഫനികച്ച് വനമാല് എവനികട നനില്ക്കുകമനച്ച്
കനഹ്റുവനികനമാടച്ച്  കചെമാദനിചകപമാള്  അകദ്ദേഹയം  പറഞ്ഞതച്ച്,  ഞമാന്   Directive
principles  of   State  Policy-യകട  ഭമാഗത്തുനനില്ക്കുയം.   സമാമൂഹനികേ  നസ്പീതനി,
പട്ടനികേജേമാതനി/പട്ടനികേവര്ഗ്ഗയം,  പനികനമാക്ക  സമുദമായങ്ങള്,  പരമ്പരമാഗത
വധ്യവസമായനികേള്,  കതമാഴനില്  നഷകപട്ടവര്,  വനികേലമായംഗര്,  വനിധവകേള്,   കുട്ടനികേള്,
വളകര  പ്രമായമമായവര്   ഇങ്ങകനയള  എലമാവരുകടയയം  കേമാരധ്യയം  അവനികടയമാണച്ച്.
വളകര  മഹതമാകയമാരു  ഭമാഗമമാണച്ച്.  തസ്പീര്ചയമായയം  നമ്മുകട  രമാജേധ്യതച്ച്
ഭരണഘടനയനികല ആ ഭമാഗകമടുതച്ച് നടപനിലമാക്കനിയതച്ച്  കകേരളമമാണച്ച്. പനികന നമള്
മനസനിലമാകക്കണ  പുതനികയമാരു  പ്രവണത  വരുനണച്ച്.  ആ  പ്രവണത
കേമാണനിക്കുനവര്ക്കച്ച്  അവകേമാശമുകണങനിലയം  ഒരനിക്കല്കപമാലയം  കേമാല്  കചെളനിയനില്
വയമാതവര്,  ഒരനിക്കല്കപമാലയം  ഒരു കതമാഴനികലടുക്കമാതവര്,  ഫനിസനിക്കല് കലബര്
കചെയമാതവര്  -  ഇവര്ക്കുകവണനി  വമാദനിച്ചുകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അദ്ധസ്വമാനകത
സയംബന്ധനിച്ചുയം അദ്ധസ്വമാനനിക്കുനവര്ക്കച്ച് നധ്യമായമമായനിട്ടുള പ്രതനിഫലവയം അവകേമാശവയം
ലഭനിക്കുനതനികന  സയംബന്ധനിച്ചുയം  അടനികകേമാണ്ടുയം  കവടനികയറ്റുയം  മരണകപട്ടുയം
ജേയനിലനില്കേനിടനയം  കേഷകപട്ടച്ച്  തൂക്കുമരതനില്വകര  കപമായനി  അവകേമാശങ്ങള്
സമാപനികചടുത  കകേരളതനില്  ഒരുതുളനി  വനിയര്പ്പുകപമാലയം  ഒഴുക്കമാകത
മമാധധ്യമങ്ങളകട  പനിന്തുണയകണങനില് കതമാഴനിലമാളനി  കനതമാക്കന്മമാരമാകുന,  ഒരമാളകട
കപരച്ച്  ഇവനികട  പറഞ.  ഞമാന്  കപകരമാനയം  ആവര്തനിക്കുനനില.  അതുകകേമാണച്ച്
ഞമാന്  അവകര  ആ  പട്ടനികേയനില്തകന  കപടുത്തുകേയമാണച്ച്.  മമാനവനികേത
അവകേമാശതനിനുകവണനി പറയമായം. പകക്ഷ കടഡച്ച് യണനിയകന കചെമാദധ്യയം കചെയ്തുകകേമാണച്ച്
പറയമാന്  ആര്ക്കമാണച്ച്  അവകേമാശയം?  കടഡച്ച്  യണനിയന് പ്രസമാനയം  ഇലമാകയങനില്
ഈ സമൂഹമനില. കകേരളതനിനച്ച് അഭനിമമാനനിക്കമായം. 1948-ല് ആണകലമാ ഇന്ഡസനിയല്
ഡനിസക്യൂട്ടച്ച്  ആക്ടച്ച്  വനതച്ച്.   തനിരുവനിതമായംകൂറനില്  1936-ല് ശസ്പീമൂലയം  അസയംബനിയനില്
ഇവനിടകത  ഇടതുപക്ഷക്കമാര്ക്കുയം  കദശസ്പീയവമാദനികേള്ക്കുയം  ആദധ്യകത  കടഡച്ച്
യണനിയന്  നനിയമമുണമാക്കമാന്  കേഴനിഞ.  അതച്ച്  1938-ല്  രജേനിസ്റ്റേര്  കചെയകപട്ടു.
ആദധ്യകത കതമാഴനിലമാളനി സയംഘടന ഏതമാകണനറനിയമാകമമാ?  തനിരുവനിതമായംകൂര് കേയര്
ഫമാക്ടറനി വര്കക്കഴച്ച് യണനിയന്.  രണമാമകതതച്ച് മുഹമ,  മൂനമാമകതതച്ച് കചെര്തല,
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നമാലമാമകതതച്ച് ബവക്കയം.  ആ സമയതച്ച് മലബമാര് ബനിട്ടസ്പീഷച്ച്  ഇന്തധ്യയനിലമായനിരുന.
കതമാഴനിലമാളനികേളമാണച്ച്  പുനപ്ര-വയലമാര്  സമരയം  നടതനിയതച്ച്.  അങ്ങകനകയമാരു
പമാരമ്പരധ്യമനിവനികടയണച്ച്.  കതമാഴനിലമാളനികേള്  രമാജേവമാഴ്ചക്കമാലത്തുയം  ബനിട്ടസ്പീഷച്ച്
ഭരണകേമാലത്തുയം  കപമാരമാടനിയനിരുനവരമാണച്ച്.  കബമായംകബയനികലയയം  മദമാസനികലയയം
കഗമാള്ഡന്  കറമാക്കനികലയയം  പണനിമുടക്കനികലയ്കക്കമാനയം  കേടക്കുനനില.
കതമാഴനിലമാളനികേളമാണച്ച്  ചെരനിത്രയം  സൃഷനിചതച്ച്.  കൃഷനിക്കമാര്  അവരുകട  കൂകടയമാണച്ച്.
അവരുകടകൂകട  പ്രവര്തനിചച്ച്  ജേസ്പീവനിതയം  അതനിനുകവണനി  സമര്പനിചവകര
ബഹുമമാനനിക്കുന  പമാരമ്പരധ്യമമാണച്ച്  ഈ  നമാടനിനുളതച്ച്.  മറ്റുളവകര
ബഹുമമാനനിക്കരുകതനല.  ദയവമായനി കകേമായമാനുയം കമതനിക്കമാനുയം കപമാകൂ, അകലങനില്
അവരുകട  കടഡച്ച്  യണനിയനനില്  പ്രവര്തനിക്കൂ.  അങ്ങകനകയമാനയം  കചെയമാകത
വധ്യതനിയമാനപരമമായ   സമാമൂഹനികേ  നസ്പീതനിയകട  പ്രചെരണമമാണച്ച്  നടക്കുനതച്ച്.  ഞമാ ന്
അതനികന  എതനിര്ക്കുകേയല.  പകക്ഷ  അതുകകേമാണച്ച്  യഥമാര്ത  സമാമൂഹനികേ  നസ്പീതനി
ബകേവരനിക്കമാനുള കപമാരമാട്ടതനിനച്ച്  ആളണമാവനികലനച്ച്  പറഞകവനമമാത്രകമയള.
ഞമാന് അവസമാനനിപനിക്കുന. 

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതമാമസച്ച്,  അങ്ങയകട  1 (എ)  നമ്പര് കഭദഗതനി
പ്രസച്ച് കചെയ്യുനകണമാ ?

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതമാമസച്ച് : സര്, ഞമാന് പ്രസച്ച് കചെയ്യുനനില. 
മനി  .    സസ്പീക്കര്    : ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതമാമസച്ച്  അവതരനിപനിച  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരമാകേരനിച്ചു.   

കപ്രമാഫ.  കകേ.  യ.  അരുണന്,  അങ്ങയകട  2  (ബനി)  നമ്പര് കഭദഗതനി  പ്രസച്ച്
കചെയ്യുനകണമാ?

കപ്രമാഫ  .   കകേ  .   യ  .   അരുണന്  : സര്. ഞമാന് പ്രസച്ച് കചെയ്യുനനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര് : കപ്രമാഫ. കകേ. യ. അരുണന് അവതരനിപനിച  കഭദഗതനി സഭയകട
അനുമതനികയമാകട പനിന്വലനിച്ചു.  

സബ്ജക്ടച്ച് കേമനിറനി റനികപമാര്ട്ടച്ച് കചെയപ്രകേമാരമുള 2016-കല കകേരള കഷമാപച്ച് ആനച്ച്
കേകമഴധ്യല്  എസ്റ്റേമാബനിഷച്ച് കമനച്ച് സച്ച്  കതമാഴനിലമാളനി  കക്ഷമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്
പരനിഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന പ്രകമയകത 

അനുകൂലനിക്കുനവര് …....

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്........
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പ്രകമയയം സഭ അയംഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന. ബനില് പരനിഗണനയ്കക്കടുക്കുന. 
രണമായം വകുപച്ച് 

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷയംസുദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപറയന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന. 

121.  ഖണ്ഡയം  2  മുകഖന  പ്രധമാന  ആക്ടനില്  കചെര്ക്കമാനുകദ്ദേശനിക്കുന  വകുപച്ച്
3(4) (ജേനി)-ല്  "  രണച്ച്  "  എന വമാക്കനിനുപകേരയം  "ഒരു” എന വമാക്കച്ച്
കചെര്ക്കുകേ.

146.  ഖണ്ഡയം  2  മുകഖന  പ്രധമാന  ആക്ടനില്  കചെര്ക്കമാനുകദ്ദേശനിക്കുന  വകുപച്ച്
3(4) (ജേനി)-ല്  "  ഒരമാനുകൂലധ്യവയം ബകേപറനിയനിട്ടനിലമാത പക്ഷയം "  എന
വമാക്കുകേള് ഒഴനിവമാക്കുകേ. 

151.  ഖണ്ഡയം  2  മുകഖന  പ്രധമാന  ആക്ടനില്  കചെര്ക്കമാനുകദ്ദേശനിക്കുന  വകുപച്ച്
3(4)  (ജേനി)-ല്  "  മമാത്രയം  "  എന  വമാക്കനിനുപകേരയം  "മുഴുവന്”  എന
വമാക്കച്ച്  കചെര്ക്കുകേ.

160.  ഖണ്ഡയം  2  മുകഖന  പ്രധമാന  ആക്ടനില്  കചെര്ക്കമാനുകദ്ദേശനിക്കുന  വകുപച്ച്
3(4) (എചച്ച്)-ല് "  അടച തുകേ  " എനതനിനുകശഷയം "മുഴുവന് "  എന
വമാക്കച്ച് കചെര്ക്കുകേ. 

 ശസ്പീ  .    അടൂര്  പ്രകേമാശച്ച്  : സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപറയന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

123. ഖണ്ഡയം  2  മുകഖന പ്രധമാന ആക്ടനില് കചെര്ക്കമാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപച്ച്
3(4) (ജേനി)-ല് "രണ്ടു വര്ഷകമങനിലയം" എനതച്ച് "ഒനര വര്ഷകമങനിലയം"
എനച്ച് മമാറ്റുകേ.

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമമാര് :  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപറയന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന. 

129. ഖണ്ഡയം  2  മുകഖന പ്രധമാന ആക്ടനില് കചെര്ക്കമാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപച്ച്  
3  (4)  (ജേനി)  -  ല്  "  സര്ക്കമാര്-അര്ദ്ധസര്ക്കമാര് സമാപനങ്ങളനില്  "
എനതച്ച് "സര്ക്കമാര് - അര്ദ്ധസര്ക്കമാര്, കപമാതുകമഖലമാ സമാപനങ്ങള് ”
എനച്ച് മമാറ്റുകേ.
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ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജേസ്പീന്ദ്രന് :  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപറയന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന. 

132. ഖണ്ഡയം  2  മുകഖന പ്രധമാന ആക്ടനില് കചെര്ക്കമാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപച്ച്
 3 (4) (ജേനി)  -  ല്  "   അര്ദ്ധസര്ക്കമാര്  "  എനതനിനച്ച് കശഷയം  "
കപമാതുകമഖലമാ ” എനച്ച് കചെര്ക്കുകേ. 

133. ഖണ്ഡയം  2  മുകഖന പ്രധമാന ആക്ടനില് കചെര്ക്കമാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപച്ച്
3  (4)  (ജേനി)  -  ല്  "   അര്ദ്ധസര്ക്കമാര്   "  എനതനിനച്ച്  കശഷയം
"സമാപനങ്ങളനികലമാ മകറകതങനിലയം സസ്വകേമാരധ്യ സമാപനങ്ങളനികലമാ  "
എനച്ച് കചെര്ക്കുകേ. 

137. ഖണ്ഡയം 2 മുകഖന പ്രധമാന ആക്ടനില് കചെര്ക്കമാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപച്ച് 
3 (4) (ജേനി) - ല് " സമാപനങ്ങളനില് " എനതനിനുകശഷയം   
"സനിരമമായനി " എനച്ച് കചെര്ക്കുകേ. 

148. ഖണ്ഡയം  2  മുകഖന പ്രധമാന ആക്ടനില് കചെര്ക്കമാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപച്ച്
3 (4) (ജേനി) - ല് " കതമാഴനിലമാളനി  വനിഹനിതമമായനി  " എനതനിനച്ച് പകേരയം
" അയംശദമായമമായനി  "  എനച്ച് കചെര്ക്കുകേ. 

155. ഖണ്ഡയം  2  മുകഖന പ്രധമാന ആക്ടനില് കചെര്ക്കമാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപച്ച്
3  (4)  (എചച്ച്)  -  ല്  "  ലഭനിക്കുവമാന്  അര്ഹതയനിലമാകത"  എനസ്പീ
വമാക്കുകേള്ക്കച്ച്  പകേരയം  "ലഭനിക്കുനതനിനച്ച്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള
കേമാലയളവനിനച്ച് മുന്പച്ച്  "  എനസ്പീ വമാക്കുകേള് കചെര്ക്കുകേ. 

159. ഖണ്ഡയം  2  മുകഖന പ്രധമാന ആക്ടനില് കചെര്ക്കമാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപച്ച്
 3 (4) (എചച്ച്) - ല് " അടച തുകേ "   എനതനിനുകശഷയം   "മമാത്രയം "
എനച്ച് കചെര്ക്കുകേ. 

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന് :  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപറയന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന. 

135. ഖണ്ഡയം 2 മുകഖന പ്രധമാന ആക്ടനില് കചെര്ക്കമാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപച്ച്
3  (4)  (ജേനി)  -  ല്  "   അര്ദ്ധസര്ക്കമാര്  "  എന വമാക്കനിനു കശഷയം
"സസ്വകേമാരധ്യ”എന വമാക്കച്ച്  കചെര്ക്കുകേ. 

സര്,  ഇതനിനകേതച്ച് ഒരു പ്രധമാനകപട്ട പ്രശമുണച്ച്.  സര്ക്കമാര്-അര്ദ്ധസര്ക്കമാര്
805/2019
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സമാപനങ്ങളനില്  കജേമാലനി  കേനിട്ടനിയവര്ക്കച്ച്  മമാത്രമമാണച്ച്  ഈ  ബപസ  റസ്പീ-ഇയംകബഴച്ച്
കചെയച്ച് കകേമാടുക്കുനതച്ച്.  അതച്ച് ഡനിസനിമനികനഷനമാണച്ച്. കവകറ ഏകതങനിലയം കസക്ടറനില്
കജേമാലനി  കേനിട്ടുന ആള്ക്കച്ച്  ബപസ  കകേമാടുക്കനില  എനമാണതനികന  അര്തയം.  അതച്ച്
clear  case  of  discrimination  ആണച്ച്.  അതുകകേമാണച്ച്  "സസ്വകേമാരധ്യ സമാപനങ്ങള്"
എനകൂടനി കചെര്ക്കണയം. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതമാമസച്ച് :  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപറയന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന. 

136.  ഖണ്ഡയം  2  മുകഖന  പ്രധമാന  ആക്ടനില്  കചെര്ക്കമാനുകദ്ദേശനിക്കുന  വകുപച്ച്  
3 (4) (ജേനി)-ല്  "   സമാപനങ്ങളനില്  "  എനതച്ച്  "സമാപനതനില് ”
എനച്ച് മമാറ്റുകേ. 

144.  ഖണ്ഡയം  2  മുകഖന  പ്രധമാന  ആക്ടനില്  കചെര്ക്കമാനുകദ്ദേശനിക്കുന  വകുപച്ച്
3  (4)  (ജേനി)-ല്  "  ഒരമാനുകൂലധ്യവയം  "  എനതനിനച്ച്   പകേരയം
"യമാകതമാരമാനുകൂലധ്യവയം ” എനച്ച് കചെര്ക്കുകേ.

149. ഖണ്ഡയം  2  മുകഖന  പ്രധമാന  ആക്ടനില്  കചെര്ക്കമാനുകദ്ദേശനിക്കുന  വകുപച്ച്
3 (4) (ജേനി) -  ല്  "   വനിഹനിതമമായനി അടച തുകേ മമാത്രയം  "  എനതനിനച്ച്
പകേരയം   "  വനിഹനിതമമായനി  അടച  തുകേയയം  കപമാതുകമഖലമാ  ബമാങനില്
നനിലവനിലള  കസവനിയംഗ്സച്ച്  അക്കദൗണനികന  പലനിശയയം  കചെര്ന  തുകേ
മമാത്രയം” എനച്ച് കചെര്ക്കുകേ. 

157. ഖണ്ഡയം  2  മുകഖന  പ്രധമാന  ആക്ടനില്  കചെര്ക്കമാനുകദ്ദേശനിക്കുന  വകുപച്ച്
3 (4) (എചച്ച്) -  ല് "  അയംശദമായമമായനി  അടച തുകേ നല്കുനതനിനച്ച്  "
എനസ്പീ  വമാക്കുകേള്ക്കു  പകേരയം   "  അയംശദമായമമായനി  അടച  തുകേയയം
കപമാതുകമഖലമാ  ബമാങനില്  നനിലവനിലള  കസവനിയംഗ്സച്ച്  അക്കദൗണനികന
പലനിശയയം കചെര്ന തുകേ നല്കുനതനിനച്ച് ” എനച്ച് കചെര്ക്കുകേ. 

ശസ്പീ  .    സണനി  കജേമാസഫച്ച്:  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപറയന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന. 

156. ഖണ്ഡയം  2  മുകഖന  പ്രധമാന  ആക്ടനില്  കചെര്ക്കമാനുകദ്ദേശനിക്കുന  വകുപച്ച്
3 (4)  (എചച്ച്)-ല്  "   നനിധനിയനികലക്കച്ച് അയംശദമായമമായനി അടച തുകേ  "
എനതനിനുപകേരയം   "നനിധനിയനികലയച്ച്  അയംശദമായമമായനി  അടച  തുകേ
കേമാലമാകേമാലങ്ങളനില്  പ്രസക്സുത  തുകേയ്ക്കുള  കസവനിയംഗ്സച്ച്  അക്കദൗണച്ച്
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പലനിശസഹനിതയം ” എനച്ച് കചെര്ക്കുകേ. 

 മനി  .   സസ്പീക്കര്:  122, 138, 140, 143 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള്  121, 137, 139,
142 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള്ക്കച്ച് തുലധ്യമമായതനിനമാല് അവതരനിപനികക്കണതനില. 

കപമാതുമരമാമത്തുയം രജേനികസഷനുയം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധമാകേരന്) :  സര്,
ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന് പറഞ്ഞതനികനക്കുറനിചച്ച് എനനിക്കച്ച് കതമാനനതച്ച് സര്ക്കമാര്
സര്വ്വസ്പീസനില് കേയറനിയമാല് നനിയമപരമമായനി  തുകേ അവര്ക്കച്ച്  കേനിട്ടനില,  മറച്ച്  കതമാഴനില്
വനിഭമാഗതനില്  കപമായമാല്  അകങ്ങമാട്ടച്ച്  ടമാന്സ്ഫര്  കചെയമാന്  കപ്രമാവനിഷന്  ഉണച്ച്
എനതമാണച്ച്.   ഇകപമാള് നമുക്കതച്ച് ഉള്കക്കമാളനിക്കമാനമാവനില.  ഇകപമാള് നമുക്കച്ച് ഈ
ബനില് പമാസമാക്കമായം. എന്തുകകേമാണമാണച്ച് അങ്ങകന വനകതനച്ച് ഭമാവനിയനില് കനമാക്കമായം.
അതച്ച്  അവതരനിപനിച  കേമാലത്തുതകന  ഇങ്ങകനയമാണച്ച്  വനതച്ച്.  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമനിറനി
കഭദഗതനി കചെയ്തു, കൂടുതലമായനികട്ടമാനയം വനനിട്ടനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  ശസ്പീ.  എന്.  ഷയംസുദ്ദേസ്പീന് അവതരനിപനിച  121,  146,  151,  160
എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചു.  

ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേമാശച്ച് അവതരനിപനിച 123-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ.  വനി.  എസച്ച്.  ശനിവകുമമാര് അവതരനിപനിച  129-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചു.  

ശസ്പീ. വനി. പനി. സജേസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപനിച 132, 133, 137, 148, 155, 159 എനസ്പീ
നമ്പര് കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചു.  

ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്  അവതരനിപനിച  135-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി   സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചു.  

ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതമാമസച്ച്  അവതരനിപനിച  136,  144,  149,  157  എനസ്പീ നമ്പര്
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചു.  

ശസ്പീ.  സണനി  കജേമാസഫച്ച്  അവതരനിപനിച  156-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരമാകേരനിച്ചു.  

രണമായം വകുപച്ച് ബനിലനികന ഭമാഗമമാക്കണകമന പ്രശകത 

അനുകൂലനിക്കുനവര് .......

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര് ......

രണമായം വകുപച്ച് ബനിലനികന ഭമാഗമമാക്കണകമന പ്രശയം സഭ അയംഗസ്പീകേരനിച്ചു.
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രണമായം വകുപച്ച് ബനിലനികന ഭമാഗമമായനി. 

ഒനമായം വകുപ്പുയം പസ്പീഠനികേയയം കപരുയം

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതമാമസച്ച് :  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപറയന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന. 

108. പസ്പീഠനികേയനില് “അറുപതനികയഴമായം”എനതച്ച് "അറുപതനികയട്ടമായം"എനച്ച്
മമാറ്റുകേ. 

115.   ഖണ്ഡയം 1 (1)-ല്  “2016 ” എനതച്ച്  “2017 ” എനച്ച് മമാറ്റുകേ.

കപ്രമാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുബസന്  തങ്ങള് :  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപറയന
കഭദഗതനികേള് അവതരനിപനിക്കുന. 

107. പസ്പീഠനികേയനില്  "യക്തമമായനിരനിക്കുകേയമാല്"  എനതച്ച്  
"യക്തമമായനിരനിക്കുകമനച്ച്" എനച്ച് മമാറ്റുകേ. 

113.  പസ്പീഠനികേയനില് "തമാകഴ പറയയം" എനതച്ച്  "ഇനനി പറയയം" എനച്ച് മമാറ്റുകേ.

120.  ഖണ്ഡയം 1(2) തമാകഴപറയയം പ്രകേമാരയം മമാറ്റുകേ. 

“ഇതച്ച്  സര്ക്കമാര് ഗസറനില് പ്രസനിദ്ധയം കചെയ്യുന തസ്പീയതനി മുതല്
പ്രമാബലധ്യതനില് വരുനതമാണച്ച്.”

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  മറച്ച്  കഭദഗതനികേള്  അവതരനിപനികക്കണതനില.   ശുദ്ധനിപത്രയം
പുറകപടുവനിച സമാഹചെരധ്യതനില് 106-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി ക്രമപ്രകേമാരമല. 109, 110,
111,  112  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതനികേള്  108-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിക്കച്ച്  തുലധ്യമമാണച്ച്.
114-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  113-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കച്ച്  തുലധ്യമമാണച്ച്. 116, 117, 118,
119 എനസ്പീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള് 115- ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കച്ച് തുലധ്യമമാണച്ച്. മനിനനിസ്റ്റേര്,
ഏകതങനിലയം കഭദഗതനി അയംഗസ്പീകേരനിക്കുനകണമാ?

കപമാതുമരമാമത്തുയം രജേനികസഷനുയം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധമാകേരന്) :  സര്,
ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതമാമസച്ച്  അവതരനിപനിച  108,  115  എനസ്പീ  നമ്പര്  കഭദഗതനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന. 

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതമാമസച്ച് അവതരനിപനിച 108, 115 എനസ്പീ നമ്പര്
കഭദഗതനികേള്  സഭ അയംഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കപ്രമാഫ.  ആബനിദച്ച് ഹുബസന് തങ്ങള് അവതരനിപനിച  107, 113, 120  എനസ്പീ
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നമ്പര് കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരമാകേരനിച്ചു. 

കഭദഗതനി  കചെയ പ്രകേമാരമുള ഒനമായം  വകുപ്പുയം  പസ്പീഠനികേയയം  കപരുയം  ബനിലനികന
ഭമാഗമമാക്കണകമന പ്രശകത 

അനുകൂലനിക്കുനവര് ....... 

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര് .......

കഭദഗതനി  കചെയ പ്രകേമാരമുള ഒനമായം  വകുപ്പുയം  പസ്പീഠനികേയയം  കപരുയം  ബനിലനികന
ഭമാഗമമാക്കണകമന പ്രശയം സഭ അയംഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി  കചെയ പ്രകേമാരമുള ഒനമായം  വകുപ്പുയം  പസ്പീഠനികേയയം  കപരുയം  ബനിലനികന
ഭമാഗമമായനി. 

കപമാതുമരമാമത്തുയം രജേനികസഷനുയം വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധമാകേരന്) :  സര്,
2016-  കല  കകേരള  കഷമാപച്ച്  ആനച്ച്  കേകമഴധ്യല്  എസ്റ്റേമാബനിഷച്ച് കമനച്ച്സച്ച്  കതമാഴനിലമാളനി
കക്ഷമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്  പമാസമാക്കണകമന  പ്രകമയയം  ഞമാന്
അവതരനിപനിക്കുന.

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില്  കുമമാര്)  :  സര്,  ഞമാന്
പ്രകമയകത പനിന്തമാങ്ങുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: 2016- കല കകേരള കഷമാപച്ച് ആനച്ച് കേകമഴധ്യല് എസ്റ്റേമാബനിഷച്ച് കമനച്ച്സച്ച്
കതമാഴനിലമാളനി കക്ഷമനനിധനി (കഭദഗതനി) ബനില് പമാസമാക്കണകമന പ്രകമയകത 

അനുകൂലനിക്കുനവര് ........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര് .......

പ്രകമയയം സഭ അയംഗസ്പീകേരനിച്ചു.

ബനില് ഐകേകേകണധ്യന സഭ പമാസമാക്കനി.

(iv)   2017-  കല ശമ്പളവയം ബതകേളയം നല്കേല്   (  കഭദഗതനി  )   ബനില്

പട്ടനികേജേമാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനമാക്കസമുദമായകക്ഷമവയം  നനിയമവയം
സമായംസമാരനികേവയം പമാര്ലകമനറനികേമാരധ്യവയം വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബമാലന്): സര്,
സബ്ജക്ടച്ച്  കേമനിറനി  റനികപമാര്ട്ടച്ച്  കചെയ  പ്രകേമാരമുളള  2017-കല  ശമ്പളവയം  ബതകേളയം
നല്കേല്  (കഭദഗതനി)  ബനില്  പരനിഗണനയച്ച്  എടുക്കണകമന  പ്രകമയയം  ഞമാന്
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അവതരനിപനിക്കുന.

ഗതമാഗത വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്):  സര്,  ഞമാന് പ്രകമയകത
പനിന്തമാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബമാലന്: സര്, എയം.എല്.എ.മമാരുകട സ്റ്റേമാഫനില് നനിയമനിതരമായ
ജേസ്പീവനക്കമാരുകട  അലവന്സുയം  എയം.എല്.എ.-മമാരുകട  വമാഹന  വമായ്പയയം
ഭവനവമായ്പയയം  വര്ദ്ധനിപനിക്കുനതുമമായനി  ബന്ധകപട്ട  രണച്ച്  കഭദഗതനികേളമാണച്ച്  ഈ
ബനിലനിലളതച്ച്.   ജേസ്പീവനക്കമാര്ക്കച്ച്  നനിലവനിലള  അലവന്സച്ച്,  മമാസയം  12500  രൂപ
എനളതച്ച്  20000  രൂപയമായനി  വര്ദ്ധനിപനിക്കുകേയമാണച്ച്.   എയം.എല്.എ.-മമാരുകട
വമാഹന വമായ്പ  5  ലക്ഷയം രൂപ എനളതച്ച്  10  ലക്ഷയം രൂപയമായയം ഭവനവമായ്പ  10
ലക്ഷയം രൂപ എനളതച്ച് 20 ലക്ഷയം രൂപയമായയം വര്ദ്ധനിപനിക്കുകേയമാണച്ച്. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  സബ്ജക്ടച്ച്  കേമനിറനി  റനികപമാര്ട്ടച്ച്  കചെയ  പ്രകേമാരമുളള  2017-കല
ശമ്പളവയം ബതകേളയം നല്കേല്  (കഭദഗതനി)  ബനില് പരനിഗണനയച്ച്  എടുക്കണകമന
പ്രകമയകത 

അനുകൂലനിക്കുനവര്......

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്....

പ്രകമയയം സഭ അയംഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

ബനില് പരനിഗണനയ്കക്കടുക്കുന.

2-  ഉയം    3-  ഉയം വകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതനിയനില)

മനി  .    സസ്പീക്കര്:   2-ഉയം    3-ഉയം  വകുപ്പുകേള്  ബനിലനികന  ഭമാഗമമാക്കണകമന
പ്രശകത

അനുകൂലനിക്കുനവര്......

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്....

2-ഉയം  3-ഉയം  വകുപ്പുകേള്  ബനിലനികന  ഭമാഗമമാക്കണകമന  പ്രശയം  സഭ
അയംഗസ്പീകേരനിച്ചു.

 2-ഉയം   3-ഉയം വകുപ്പുകേള് ബനിലനികന ഭമാഗമമായനി.

1-  ാം വകുപ്പുയം പസ്പീഠനികേയയം കപരുയം

പട്ടനികേജേമാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനമാക്കസമുദമായകക്ഷമവയം  നനിയമവയം
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സമായംസമാരനികേവയം  പമാര്ലകമനറനികേമാരധ്യവയം  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമാലന്  ):
ഞമാന് ഔകദധ്യമാഗനികേ  കഭദഗതനി  അവതരനിപനിക്കുന.  ഇതച്ച്  ഇഫക്ടനില് വരുന ഒരു
തസ്പീയതനികയ സയംബന്ധനിചമാണച്ച്. 

ഒനമായം  ഖണ്ഡതനികല  (2)-ാം  ഉപഖണ്ഡതനിനച്ച്  പകേരയം  തമാകഴപറയന
ഉപഖണ്ഡയം കചെര്കക്കണതമാണച്ച്

“(2) Section 3 shall be deemed to have come into force on the
20th day of June 2016 and the remaining Section shall come into force at
once”. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമമാനകപട്ട മനനി അവതരനിപനിച ഔകദധ്യമാഗനികേ  കഭദഗതനി
സഭ അയംഗസ്പീകേരനിച്ചു.  

കഭദഗതനി  കചെയ  പ്രകേമാരമുള  1  -ാം  വകുപ്പുയം  പസ്പീഠനികേയയം  കപരുയം  ബനിലനികന
ഭമാഗമമാക്കണകമന പ്രശകത

അനുകൂലനിക്കുനവര്......

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്......

കഭദഗതനി  കചെയ  പ്രകേമാരമുള  1  -ാം  വകുപ്പുയം  പസ്പീഠനികേയയം  കപരുയം  ബനിലനികന
ഭമാഗമമാക്കണകമന പ്രശയം സഭ അയംഗസ്പീകേരനിച്ചു.  

കഭദഗതനി  കചെയ  പ്രകേമാരമുള  1  -ാം  വകുപ്പുയം  പസ്പീഠനികേയയം  കപരുയം  ബനിലനികന
ഭമാഗമമായനി. 

പട്ടനികേജേമാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനമാക്കസമുദമായകക്ഷമവയം  നനിയമവയം
സമായംസമാരനികേവയം പമാര്ലകമനറനികേമാരധ്യവയം വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബമാലന്): സര്,
2017-കല  ശമ്പളവയം  ബതകേളയം  നല്കേല്  (കഭദഗതനി)  ബനില്  പമാസമാക്കണകമന
പ്രകമയയം ഞമാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ഗതമാഗത വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്):  സര്,  ഞമാന് പ്രകമയകത
പനിന്തമാങ്ങുന. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  2017-കല ശമ്പളവയം ബതകേളയം നല്കേല്  (കഭദഗതനി)  ബനില്
പമാസമാക്കണകമന പ്രകമയകത 

അനുകൂലനിക്കുനവര്......
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പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്.....

പ്രകമയയം സഭ അയംഗസ്പീകേരനിച്ചു.   

ബനില് ഐകേകേകണധ്യന സഭ പമാസമാക്കനി.  

VIII അവകേമാശലയംഘന പ്രശങ്ങള്

കചെയറനികന പരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുനവ

1) 13-3-2017-ല്  സസ്പീക്കര്  നനിയമസഭയനില്  നല്കേനിയ  റൂളനിയംഗനികന
കപരനില് സസ്പീക്കകറ ആകക്ഷപനിച്ചുകകേമാണ്ടുയം അനധ്യമായമമായ പക്ഷപമാതയം
ആകരമാപനിച്ചുകകേമാണ്ടുയം  നനിയമസഭമാ  സസ്പീക്കര്  എന  പദവനികയ
മനനഃപൂര്വ്വയം  ഇകേഴച്ച് ത്തുന  തരതനിലയം  അവമതനിപച്ച്  ഉണമാകുന
തരതനിലമുള  പരമാമര്ശങ്ങള്  അകന  ദനിവസയം  8.30  മണനിക്കച്ച്
മമാതൃഭൂമനി ചെമാനലനില് സയംകപ്രഷണയം കചെയ പരനിപമാടനിയനില് ഉളതമായനി
ആകരമാപനിച്ചുകകേമാണച്ച് പ്രസക്സുത പരനിപമാടനിയനില് പകങടുതവര്ക്കുയം മറച്ച്
ബന്ധകപട്ടവര്ക്കുകമതനികര  അവകേമാശലയംഘന  പ്രശയം  ഉനയനിക്കമാന്
അനുമതനി  നല്കേണകമനമാവശധ്യകപട്ടച്ച്  ബഹുമമാനകപട്ട  അയംഗയം  ശസ്പീ.
കകേ.  സുകരഷച്ച് കുറുപച്ച്  ചെട്ടയം  155  പ്രകേമാരയം കനമാട്ടസ്പീസച്ച്  നല്കേനിയനിരുന.
കനമാട്ടസ്പീസച്ച് കചെയറനികന പരനിഗണനയനിലമാണച്ച്.

2) പതനിനമാലമായം  കകേരള  നനിയമസഭയകട  നടപ്പുസകമളനതനികല
നക്ഷത്രചെനിഹ്നമനിടമാത  1645-ാംനമ്പര്  കചെമാദധ്യതനിനച്ച്  നല്കേനിയ
മറുപടനി  മനനഃപൂര്വ്വയം  സഭകയ  കതറനിദ്ധരനിപനിക്കുനതമാകണനച്ച്
ആകരമാപനിച്ചുകകേമാണച്ച്  തകദ്ദേശസസ്വയയംഭരണവയം  നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവയം
വഖഫച്ച്  ഹജച്ച്  തസ്പീര്തമാടനവയം  വകുപ്പുമനനികക്കതനികര  അവകേമാശ
ലയംഘന  പ്രശയം  ഉനയനിക്കമാന്  അനുമതനി  നല്കേണകമനമാവശധ്യകപട്ടച്ച്
ബഹുമമാനകപട്ട അയംഗയം ശസ്പീ.  പനി.  സനി.  കജേമാര്ജേച്ച്  ചെട്ടയം  155  പ്രകേമാരയം
കനമാട്ടസ്പീസച്ച്  നല്കേനിയനിരുന.   പ്രസ്തുത  കനമാട്ടസ്പീസുയം  കചെയറനികന
പരനിഗണനയനിലമാണച്ച്.

IX പ്രകമയയം

സഭ അനനിശ്ചനിതകേമാലകതയച്ച് പനിരനിയനതച്ച് സയംബന്ധനിചച്ച്

മുഖധ്യമനനി (ശസ്പീ  .   പനിണറമായനി വനിജേയന്): സര്, സഭ മുമ്പമാകകേ മറച്ച് അതധ്യമാവശധ്യ
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ബനിസനിനസ്സുകേകളമാനമനിലമാതതനിനമാല് സഭ അനനിശ്ചനിതകേമാലകതയച്ച്  പനിരനിയമാവന
തമാണച്ച് എന പ്രകമയയം അവതരനിപനിക്കുന. 

ഗതമാഗത വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .   എ  .  കകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന്  ):  പ്രകമയകത പനിന്തമാങ്ങുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  പ്രകമയയം സഭ അയംഗസ്പീകേരനിച്ചു.

Xഅവകലമാകേനയം

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  ഓര്ഡര്, ഓര്ഡര്....., 

പതനിനമാലമായം  കകേരള  നനിയമസഭയകട  നമാലമായം  സകമളനയം  ഇനച്ച്
അവസമാനനിക്കുകേയമാണച്ച്.   കഫബ്രുവരനി  മമാസയം  23-ാം  തസ്പീയതനി  ഗവര്ണറുകട
നയപ്രഖധ്യമാപന  പ്രസയംഗകതമാകടയമാണച്ച്  ഈ  സകമളനയം  ആരയംഭനിചതച്ച്.  2017-18
വര്ഷകത ബജേറച്ച് മമാര്ചച്ച് 3-ാം തസ്പീയതനി സഭയനില് അവതരനിപനിക്കകപട്ടു.

നമാലമായം  സകമളനയം  ആകകേ  15  ദനിവസമമാണച്ച്  സകമളനിചതച്ച്.  അതനില്
ഗവണ്കമനച്ച്  കേമാരധ്യങ്ങള്ക്കമായനി  4  ദനിവസവയം  അനദൗകദധ്യമാഗനികേമായംഗങ്ങളകട
കേമാരധ്യങ്ങള്ക്കമായനി ഒരു ദനിവസവയം വനിനനികയമാഗനിച്ചു.  ധനവനിനനികയമാഗ ബനില്ലുകേളടക്കയം
8  ബനില്ലുകേള് ഈ സകമളനതനില് പമാസമാക്കുകേയയം  2017-കല  കകേരള  ധനകേമാരധ്യ
ബനില്  സഭയനില്  അവതരനിപനിക്കുകേയയം  കചെയ്തു.  12  അടനിയന്തര പ്രകമയങ്ങള്ക്കുള
അവതരണമാനുമതനി  കനമാട്ടസ്പീസച്ച്  സഭ  പരനിഗണനിച്ചു.   390  നക്ഷത്രചെനിഹ്നമനിട്ട
കചെമാദധ്യങ്ങളയം  4205  നക്ഷത്രചെനിഹ്നമനിടമാത  കചെമാദധ്യങ്ങളയം  അനുവദനിചനിരുന.
45  കചെമാദധ്യങ്ങള്ക്കച്ച്  മനനിമമാര്  വമാക്കമാല്  മറുപടനി  നല്കുകേയണമായനി.  24  ശദ്ധ
ക്ഷണനിക്കല്  കനമാട്ടസ്പീസുകേളനിലൂകടയയം  136  സബ്മനിഷനുകേളനിലൂകടയയം  ജേനങ്ങളകട
വനിവനിധ  പ്രശങ്ങള്  സഭയനില്  ഉനയനിക്കകപട്ടു.  ചെട്ടയം  300  അനുസരനിചച്ച്
സകമളനക്കമാലയളവനില്  ബഹു.  റവനക്യൂവയം  ഭവനനനിര്മമാണവയം  വകുപ്പുമനനി  ഒരു
പ്രസമാവന  നടത്തുകേയണമായനി.  തങ്ങളകട  വകുപ്പുകേളമമായനി  ബന്ധകപട്ട  എലമാ
കചെമാദധ്യങ്ങള്ക്കുയം  യഥമാസമയയം  മറുപടനി  നല്കേനികക്കമാണച്ച്  ബഹു.  ബവദത്യുതനി,
ജേലവനിഭവയം,  കൃഷനി,  കപമാതുമരമാമത്തുയം  രജേനികസഷനുയം,  മതധ്യബന്ധനവയം ഹമാര്ബര്
എഞനിനസ്പീയറനിയംഗുയം  കേമാഷക്യൂ  വധ്യവസമായവയം,  തുറമുഖവയം  മക്യൂസനിയവയം  പുരമാവസ്തു
സയംരക്ഷണവയം  എനസ്പീ  വകുപ്പുമനനിമമാര്  മമാതൃകേമാപരമമായ  ഒരു  സമസ്പീപനമമാണച്ച്
ബകേകക്കമാണതച്ച്  എനച്ച്  അറനിയനിക്കുവമാന്  കചെയറനിനച്ച്  അകങ്ങയറകത
സകന്തമാഷമുണച്ച്. ഇക്കമാരധ്യതനില് അവകര അനുകമമാദനിക്കുകേയയം കചെയ്യുന. നനിയമസഭമാ
കചെമാദധ്യങ്ങള്ക്കച്ച്  യഥമാസമയയം  മറുപടനി  ലഭധ്യമമാക്കുനതനില്  കമല്  സൂചെനിപനിച
വകുപ്പുമനനിമമാരുകട മമാതൃകേ എലമാ മനനിമമാരുയം സസ്വസ്പീകേരനികക്കണതമാകണനയം ഇനനിയയം
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മറുപടനി  നല്കേമാനുള  എലമാ  കചെമാദധ്യങ്ങള്ക്കുയം  പൂര്ണമമായ  മറുപടനി  ചെട്ടയം
അനുശമാസനിക്കുന  വനിധയം  യഥമാസമയയം  ലഭധ്യമമാക്കമാന്  ബഹുമമാനകപട്ട  മനനിമമാര്
ശദ്ധനിക്കണകമനയം  കചെയര്  ഓര്മനിപനിക്കുന.  കചെമാദധ്യങ്ങളകട  കനമാട്ടസ്പീസനികന
രജേനികസഷന്  മുതലള  എലമാ  കജേമാലനികേളയം  LAIS  (Legislative  Assembly
Interpellation  System)  വഴനി  പൂര്ണമമായനി  ഓണ്ബലനമായമാണച്ച്  നനിര്വ്വഹനിചതച്ച്.
സര്വ്വശസ്പീ കതമാമസച്ച് ചെമാണനി,  കകേ.  എയം.  മമാണനി,  പനി.  കജേ.  കജേമാസഫച്ച്,  സനി.  എഫച്ച്
കതമാമസച്ച്,  കറമാഷനി അഗസ്റ്റേനിന്,  കമമാന്സച്ച്  കജേമാസഫച്ച്,  ഒ.  രമാജേകഗമാപമാല്,  ഇ.  കകേ.
വനിജേയന്, വനി. ടനി. ബല്റമായം, എ. പനി. അനനില് കുമമാര്, പനി. കകേ. ബഷസ്പീര്, കഡമാ. എന്.
ജേയരമാജേച്ച്  എനസ്പീ  സമാമമാജേനികേര്  നമാന്നൂറനികലകറ  കനമാട്ടസ്പീസുകേള്  ഓണ്ബലനമായനി
സമര്പനിചനിരുന. പ്രസക്സുത അയംഗങ്ങകള പ്രകതധ്യകേയം അഭനിനന്ദനിക്കുനകതമാകടമാപയം എലമാ
അയംഗങ്ങളയം  LAIS പ്രകയമാജേനകപടുതണകമനച്ച് ഈ അവസരതനില് ഒരനിക്കല്കൂടനി
ഓര്മകപടുതമാന് കചെയര് ആഗഹനിക്കുന.

ബഹു.  മുഖധ്യമനനി  ശസ്പീ.  പനിണറമായനി  വനിജേയകനതനികര  ഉയര്നവന
വധഭസ്പീഷണനികക്കതനികരയയം കകേമാട്ടയയം ജേനിലയനികല കവളര് ഹനിന്ദുസമാന് നക്യൂസച്ച് പ്രനിനച്ച്
ലനിമനിറഡനികന  സയംരക്ഷനികക്കണതനികന  ആവശധ്യകേത  സയംബന്ധനിച്ചുയം  രണച്ച്
പ്രകമയങ്ങള് ഈ സകമളനതനില് സഭ ഐകേകേകണധ്യന പമാസമാക്കുകേയണമായനി.

നനിയമസഭമായംഗമമായനി  50  വര്ഷയം  പൂര്തസ്പീകേരനിച  ബഹുമമാനകപട്ട  അയംഗയം
ശസ്പീ.  കകേ.  എയം.  മമാണനികയ  15-3-2017-നച്ച് സഭ അനുകമമാദനിക്കുകേയണമായനി.  കകേരള
നനിയമസഭയകട വജ്രജൂബനിലനി ആകഘമാഷങ്ങളകട ഭമാഗമമായനി നടത്തുന പ്രഭമാഷണ
പരമ്പരയകട  ഉദ്ഘമാടനവയം  നനിയമസഭമായംഗങ്ങള്ക്കമായള  കമമാബബല്
ആപനികക്കഷകന  കലമാഞനിയംഗുയം  ഈ  സകമളനകേമാലത്തു  തകന  നനിര്വ്വഹനിക്കമാന്
കേഴനിഞ.

ഇ. അഹമദച്ച്,  പനി.  വനിശസ്വയംഭരന്,  ഹമസ്പീദലനി ഷയംനമാദച്ച്,  എന്.സനി.  സതധ്യപമാലന്
എനസ്പീ മുന് സമാമമാജേനികേരുകടയയം  ഫനിഡല് കേമാകസമാ,  കജേ.  ജേയലളനിത,  കഡമാ.  എയം.
ബമാലമുരളസ്പീകൃഷ്ണ  എനസ്പീ  മഹദച്ച്  വധ്യക്തനിതസ്വങ്ങളകടയയം  നനിരധ്യമാണതനില്  സഭ
അനുകശമാചെനയം കരഖകപടുത്തുകേയണമായനി.

ഈ  സകമളനയം  വനിജേയകേരമമായനി  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കമാന്  സഹകേരനിച
സഭമാകനതമാവനികനമാടുയം  മറ്റു  മനനിമമാകരമാടുയം  ബഹുമമാനകപട്ട  പ്രതനിപക്ഷ
കനതമാവനികനമാടുയം  മകറലമാ  അയംഗങ്ങകളമാടുയം  കചെയര്  നന്ദനി  കരഖകപടുത്തുന.
സകമളന  നടതനിപനിനമായനി  സഹകേരനിചച്ച്  പ്രവര്തനിച  നനിയമസഭമാ
കസക്രകട്ടറനിയറനികലതടക്കമുള  എലമാ  ഉകദധ്യമാഗസര്ക്കുയം  കചെയര്  നന്ദനി
കരഖകപടുത്തുന.   സകമളനവമമായനി  സഹകേരനിച  എലമാ  പത്ര-ദൃശധ്യ  മമാധധ്യമ
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പ്രവര്തകേര്ക്കുയം കചെയര് നന്ദനി കരഖകപടുത്തുന.

ഓര്ഡര്...ഓര്ഡര്..... സഭ അനനിശ്ചനിതകേമാലകതയച്ച് പനിരനിയന.

(കദശസ്പീയ  ഗമാനമാലമാപനകതമാകട  ഉചയ്ക്കുകശഷയം  2.38-നച്ച്  സഭ
അനനിശ്ചനിതകേമാലകതയച്ച് പനിരനിഞ.)



SECRETARIAT OF THE KERALA LEGISLATURE

NOTIFICATION

No.600/Table-1/2017/Leg.  

Dated, Thiruvananthapuram,  16th March, 2017

In exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of clause (2) of
Article 174 of the Constitution of India, the Governor of the State of Kerala
hereby prorogues the Fourth Session of the Fourteenth Kerala Legislative
Assembly with effect from March 16, 2017 at the conclusion of its sitting.

ഇന്ഡധ്യന്  ഭരണഘടനയകട  174-ാം  അനുകച്ഛദയം  (2)-ാം  ഖണ്ഡയം  (എ)
ഉപഖണ്ഡപ്രകേമാരയം നല്കേകപട്ട അധനികേമാരങ്ങള് വനിനനികയമാഗനിചച്ച് കകേരള സയംസമാന
ഗവര്ണര് പതനിനമാലമായം  കകേരള നനിയമസഭയകട നമാലമായം  സകമളനയം  2017  മമാര്ചച്ച്
16-ാംതസ്പീയതനി അതനികന സകമളനയം അവസമാനനിചതുമുതല് സമമാപനിപനിചനിരനിക്കുന.

                              By order of the Governor,

V.K. BABU PRAKASH,

           Secretary


