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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/IV-13

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   മനാര്ചച്ച്   16,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30 -നച്ച്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

 37(*361)  വദനാവസനായബകേ പരബശസ്പീലന ഡയറക്ടകററബലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ലതനാഴബലലാം  എകക്സൈസലാം  വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ  ലപനാതുമരനാമതലാം

രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ജബ.  സധനാകേരന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

വദനാവസനായബകേ  പരബശസ്പീലന  ഡയറക്ടകററബലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലളക്കുറബചച്ച്

അവകലനാകേനലാം  നടത്തനാറുലണനലാം  കേനാലഹരണലപ്പെട്ടതുലാം  ലതനാഴബല്  സനാധദത

ഇലനാത്തതുമനായ  കട്രേഡുകേള്  നബര്ത്തലനാക്കബ  ലതനാഴബല്  സനാധദതകയറബയതുലാം

കേനാലനാനസൃതവുമനായ കട്രേഡുകേള് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണനലാം

സഭലയ  അറബയബച.   ചനാക്കയബലലാം  കകേനാഴബകക്കനാടുമുള്ള  ലഎ.ടബ.ലഎ.-കേലള

അനനാരനാഷ്ട്ര  നബലവനാരമുള്ളവയനാക്കബ  മനാറ്റുന്നതബനച്ച്  7,99,83,914/-രൂപയുലട

ഭരണനാനമതബ നല്കുകേ, 10 ലഎ.ടബ.ലഎ-കേള്ക്കച്ച് ലഎ.എസച്ച്.ഒ. സര്ട്ടബഫബകക്കഷന
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കനടബലയടുക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ  കകേലക്കനാള്ളുകേ,  ലഎ.ടബ.ലഎ.-കേലള  KASE,

നനാഷണല്  എലാംകപനായ്ലമന്റെച്ച്  സര്വസ്പീസച്ച്  എന്നബവയുമനായബ  ബന്ധലപ്പെടുത്തബ

കപസച്ച് ലമന്റെച്ച് ലബങച്ച്ഡച്ച് എലാംകപനായബബലബറബ കപ്രനാഗ്രനാമബനച്ച്  (PLEP)  രൂപലാം നല്കുകേ,

പുതബയ  9  ലഎ.ടബ.ലഎ.-കേള്  സനാപബക്കുകേ,    കപനാഷകേനാഹനാര  പദതബയുലാം

ഉചഭക്ഷണ പദതബയുലാം  ലമചലപ്പെടുതകേ, കകേരള ഇനഫനാസ്ട്രേക്ചര് ഇനലവസച്ച്ലമന്റെച്ച്

ഫണച്ച് കബനാര്ഡബലന്റെ ധനസഹനായകത്തനാലട  ധനവചപുരലാം,  ലകേനാലലാം,  ലചങ്ങന്നൂര്,

ഏറ്റുമനാനൂര്,  കേട്ടപ്പെന,  ചനാലക്കുടബ,  മലമ്പുഴ,  ലകേനായബലനാണബ,  കേണ്ണൂര്,  കേയ്യൂര് എന്നസ്പീ

10  ലഎ.ടബ.ലഎ.-കേലള  അനനാരനാഷ്ട്ര  നബലവനാരത്തബകലയച്ച്  ഉയര്തന്നതബനള്ള

നടപടബകേള്ക്കച്ച്  രൂപലാം  നല്കുകേ  തുടങ്ങബയ  പദതബകേള്  പ്രസ്തുത  ഡയറക്ടകററച്ച്

മുകഖേന  നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുണച്ച്.   ടബ  ലഎ.ടബ.ലഎ.-കേലള  അനനാരനാഷ്ട്ര

നബലവനാരത്തബകലയച്ച്  ഉയര്തന്നതബനനായബ  228,92,31,600/-   രൂപയുലട

ഭരണനാനമതബ  നല്കുകേയുലാം   ടബ  പദതബയുലട  ഡബ.പബ.ആര്.  തയനാറനാക്കുന്നതബനച്ച്

ലസഷദല് പര്പ്പെസച്ച് ലവഹബക്കബളനായ  M/S KASE (Kerala Academy for Skill

Excellence)-ലന  ചുമതലലപ്പെടുതകേയുലാം  ലചയബട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ  സര്ക്കനാര്

അധബകേനാരത്തബല്  വന്നകശഷലാം   കപരനാമ്പ്രയബല്  ആരലാംഭബച  ലഎ.ടബ.ലഎ.-യബല്

ഡനാഫച്ച്സച്ച് മനാന/സബവബല്,  ലമക്കനാനബക്കല്,  അഗ്രബക്കള്ചര്  ലമഷസ്പീനറബ  എന്നസ്പീ

കട്രേഡുകേള് അനവദബചച്ച് കനാസ്സുകേള് ആരലാംഭബചബട്ടുലണനലാം  മറച്ച് ലഎ.ടബ.ലഎ.-കേളബല്

പുതബയ  കട്രേഡുകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനച്ച്  വദനാവസനായബകേ  പരബശസ്പീലന  വകുപ്പെച്ച്
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ലഭദമനാക്കബയബട്ടുള്ള  ശബപനാര്ശകേള്  സര്ക്കനാര്  പരബകശനാധബചവരബകേയനാലണനലാം

മനബ  വദക്തമനാക്കബ.   ലപ്രനാഫഷണല് കകേനാഴ്സുകേള് പഠബക്കുന്ന വബദദനാര്തബകേള്ക്കച്ച്

വദവസനായ  കമഖേലയുമനായബ   കനരബട്ടച്ച്  ബന്ധലപ്പെടനാനലാം  അവരുലട  മബകേവച്ച്

വര്ദബപ്പെബക്കനാനലാം ഉതകുന്ന തരത്തബലള്ള പദതബകേള് തയനാറനാക്കുന്നതബലനക്കുറബചച്ച്

പരബകശനാധബക്കുന്നതനാലണനലാം ഐ.ടബ.ഐ. വബദദനാര്തബകേളുലട  മബകേവച്ച് കേനാര്ഷബകേ

കമഖേലയുലട  ആധുനബകേവത്കേരണത്തബനലാം   ഉല്പ്പെനാദനവര്ദനവബനലാം

പ്രകയനാജനലപ്പെടുതലമനലാം   ആധുനബകേ  യനങ്ങള്  ഫലപ്രദമനായബ

വബനബകയനാഗബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  പരബശസ്പീലനലാം  ഇനസ്ട്രേക്ടര്മനാര്ക്കച്ച്   'കകേരള

അക്കനാഡമബ കഫനാര് സബല് എക്സൈലനസച്ച് '  മുകഖേന നല്കുലമനലാം എലനാ അസലാംബബ

മണ്ഡലങ്ങളബലലാം  ഇതബലന്റെ  കസവനലാം   പ്രകയനാജനലപ്പെടുതലമനലാം     മനബ

അറബയബച.    ഐ.റബ.ഐ.  പ്രകവശനത്തബനച്ച്   ഓണ്കലന  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്ലപ്പെടുതന്ന  കേനാരദലാം  പരബഗണബക്കുലമനലാം     ഐ.റബ.ഐ.-കേളബലല

അടബസനാനസഇൗകേരദ  വബകേസനവുലാം  ജസ്പീവനക്കനാരുലട  അപരദനാപ്തതയുലാം

പരബഹരബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം

വബദദനാര്തബകേളുലട  കേനാരദക്ഷമത വര്ദബപ്പെബചച്ച്  മബകേച ലപ്രനാഫഷണലകേളനായബ

ഉയര്തന്നതബനച്ച്  പ്രനാമുഖേദലാം നല്കുലമനലാം ഐ.റബ.ഐ.-കേള്ക്കച്ച് സസനമനായബ

ലകേട്ടബടലാം  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനള്ള  ഫണച്ച്  അനവദബക്കുന്ന  കേനാരദലാം

പരബഗണബക്കുലമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 



4

38(*362)  വനനാതബര്ത്തബ സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ.  ലകേ.  രനാജ)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്,    കകേരളത്തബലല വനനാതബര്ത്തബകേളബല് സബരലാം ജണ

നബര്മ്മേബചനാണച്ച്  സസകേനാരദ  ഭൂമബയബല്നബനലാം  കവര്തബരബക്കുന്നലതനലാം

ഇത്തരത്തബല്  സനാപബകക്കണ  ജണകേളുലട  എണലാം,  ജണ  സനാപബകക്കണ

സലലാം എന്നസ്പീ വബവരങ്ങള് ലറയബഞച്ച്/ഡബവബഷന തലങ്ങളബല് നബര്ണയബചച്ച്

ആയതച്ച്  സനാപബക്കുന്നതബനള്ള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബചവരുന്നതനായുലാം

വനനാതബര്ത്തബ കവര്തബരബക്കുന്നതബനനായബ 2016-17 വര്ഷനാരലാംഭത്തബല് 53,000-

കത്തനാളലാം  ജണകേള്  സനാപബകക്കണതുലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച.

വനനാതബര്ത്തബ  പൂര്ണമനായുലാം  ജണ  സനാപബചച്ച്  കവര്തബരബക്കുന്നതബകലയനായബ

അവകശഷബക്കുന്ന  ജണ  നബര്മ്മേനാണലാം,  വര്ഷലാം  തബരബചച്ച്  സനാപബകക്കണ

ജണകേളുലട എണലാം എന്നബവ നബശ്ചയബചച്ച് തുടര്നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബചവരുന.

വനനാതബര്ത്തബ  കേലണതന്നതബനള്ള  സര്കവ  കജനാലബകേളബലല  കേനാലതനാമസലാം

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനനായബ  120  വനലാം  വകുപ്പുകദദനാഗസര്ക്കച്ച്  മൂനമനാസലത്ത

സര്കവ പരബശസ്പീലനലാം നല്കേബ ഇവരുലട കസവനലാം ഉപകയനാഗബക്കുന്നതനായുലാം ടബ

പ്രവൃത്തബക്കനാവശദമനായ ഫണച്ച് ലഭദമനാക്കബയബട്ടുലണനലാം മനബ  വദക്തമനാക്കബ.
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ജണ  നബര്മ്മേനാണത്തബലന്റെ  പുകരനാഗതബ  വബലയബരുതന്നതബകലയനായബ

ഡബമനാര്കക്കഷന ഓഫച്ച്  കഫനാറസച്ച്  ബഇൗണറസ്പീസച്ച്  എന്ന പ്രകതദകേ കമനാഡഡ്യൂള്

തയനാറനാക്കബ സര്ക്കബള്, ലഹഡച്ച് കേസനാര്കട്ടഴച്ച്, സര്ക്കനാര് തലങ്ങളബല് പ്രതബമനാസ

അവകലനാകേനലാം  നടത്തബവരുനണച്ച്.  ജണകേള്  സനാപബചച്ച്  അതബരുകേള്

കവര്തബരബചച്ച്  വനപ്രകദശങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനകവണ  നടപടബകേള്

പുകരനാഗമബക്കുനണച്ച്.  വനദജസ്പീവബ  ശലദലാം  തടയുന്നതബനനായബ

വനനാതബര്ത്തബകേളബല് മതബല്,  കജവ/സഇൗകരനാര്ജ്ജ കവലബകേള്,  കേബടങ്ങുകേള്

മുതലനായവ  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനള്ള  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കബ  വരുനണച്ച്.

അതബര്ത്തബ നബര്ണയവുമനായബ ബന്ധലപ്പെട്ട  തര്ക്കങ്ങള് ജനജനാഗ്രതനാ സമബതബകേള്

ഇടലപട്ടച്ച്  പരബഹരബക്കുന്നതനാലണനലാം  നനാളബതുവലര  13583  കേബകലനാമസ്പീറര്

വനനാതബര്ത്തബയബല്  ജണ നബര്മ്മേബചബട്ടുലണനലാം  1500  കേബകലനാമസ്പീറര് നസ്പീളത്തബല്

സഇൗകരനാര്ജ്ജ  കവലബയുലാം    584.62  കേബകലനാമസ്പീറര്  നസ്പീളത്തബല്  ആനപ്രതബകരനാധ

കേബടങ്ങുലാം  34  കേബകലനാമസ്പീറര്  ദൂരത്തബല്  ആന  പ്രതബകരനാധ  മതബലലാം

നബര്മ്മേബചബട്ടുലണനലാം   അവകശഷബക്കുന്നബടത്തച്ച്  അടബയനരമനായബ  സഇൗകരനാര്ജ്ജ

കവലബ  ലകേട്ടുന്നതബനള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  ആന  പ്രതബകരനാധ  കേബടങ്ങച്ച്/

മതബല്  നബര്മ്മേനാണത്തബനച്ച്  കേബഫ്ബബയബല്  ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  100  കകേനാടബ  രൂപ

ബഡ്ജറബല്  വകേയബരുത്തബയബട്ടുലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.    വനദമൃഗങ്ങള്

കേനാര്ഷബകേ കമഖേലയബകലയച്ച്  ഇറങ്ങുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധബചച്ച്  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  മുന്നറബയബപ്പെച്ച്
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നല്കേനാനനായബ വയനനാടച്ച്,  മൂന്നനാര് കമഖേലകേളബല് നടപ്പെനാക്കബയ    എസച്ച്.എലാം.എസച്ച്.

അലലര്ട്ടച്ച്  സബസലാം  മറച്ച്  പ്രകദശങ്ങളബലലാം   വദനാപബപ്പെബക്കനാനള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  കുമളബ കകേനസ്പീകേരബചച്ച് റനാപ്പെബ ഡച്ച് ലറകസനാണ്സച്ച് ടസ്പീമബനച്ച്  രൂപലാം

നല്കേബയബട്ടുലണനലാം    വനദമൃഗങ്ങള്മൂലലാം    കൃഷബനനാശലാം  സലാംഭവബച

കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള  നഷ്ടപരബഹനാരതകേ  ലറയബഞച്ച്  ഓഫസ്പീസകേള്  മുകഖേന

നല്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം   നഷ്ടപരബഹനാരലാം   നനാലച്ച് തവണവലര

നല്കുന്നതബനള്ള  വദവസയുലണനലാം    ഉപനാധബകേകളനാലട  കേനാട്ടുപന്നബകേലള

ലവടബവചച്ച്  ലകേനാല്ലുന്നതബനള്ള  സര്ക്കനാര്  ഉത്തരവബലന്റെ  കേനാലനാവധബ

അവസനാനബചതബനനാല്   വദവസകേളബല്  ചബല  അയവുകേള്  വരുത്തബ

ഉത്തരവബറക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം

വനദമൃഗങ്ങള്ക്കനകയനാജദമനായ  ആവനാസ  കകേനമനായബ  വനലത്ത  മനാറ്റുന്ന  കേനാരദലാം

സജസ്പീവ  പരബഗണനയബലനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്  മറുപടബയനായബ  മനബ

വദക്തമനാക്കബ. 

39 (*363)  എലാംകപനായ്ലമന്റെച്ച് എക്സൈച്ച്കചഞ്ചുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

ലതനാഴബലലാം  എകക്സൈസലാം  വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ  ലപനാതുമരനാമതലാം

രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  എലാംകപനായ്ലമന്റെച്ച്

എക്സൈച്ച്കചഞ്ചുകേലള  പുന:സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനലാം

ലപനാതുജനങ്ങള്ക്കച്ച്  കൂടുതല്  പ്രകയനാജനപ്രദമനാക്കുന്നതബനമുള്ള  നടപടബകേള്
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സസസ്പീകേരബചവരുന്നതനായബ സഭലയ അറബയബച.    എലാംകപനായ്ലമന്റെച്ച് എക്സൈച്ച്കചഞച്ച്

വഴബയുള്ള  കസവനങ്ങള് ഇന്റെര്ലനറ്റുവഴബ ലഭദമനാക്കുലമനലാം  എലാംകപനായ്ലമന്റെച്ച്

എക്സൈച്ച്കചഞ്ചുകേള്    കേടലനാസച്ച്        രഹബത    ഓഫസ്പീസകേളനാക്കബ     മനാറ്റുന്നതബനച്ച്

ഇ-ഓഫസ്പീസച്ച് പദതബ നടപ്പെബലനാക്കബവരുന്നതനായുലാം ടബ പദതബ ഡയറക്ടകററബലലാം

റസ്പീജബയണല്  ലഡപഡ്യൂട്ടബ  ഡയറക്ടകററബലലാം  ആരലാംഭബചബട്ടുലണനലാം  ഡബസ്ട്രേബക്ടച്ച്

എലാംകപനായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചഞ്ചുകേളബലലാം  തനാലൂക്കച്ച്  എലാംകപനായ്ലമന്റെച്ച്

എക്സൈച്ച്കചഞ്ചുകേളബലലാം     2017-18-ല്   ആരലാംഭബക്കുലമനലാം മനബ വദക്തമനാക്കബ.

കകേരളത്തബലല  എലാംകപനായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചഞ്ചുകേലള  ലതനാഴബല്  കനപുണദ

കകേനങ്ങളനാക്കബ മനാറ്റുകേലയന്ന ലക്ഷദകത്തനാടുകൂടബ നനാഷണല് എലാംകപനായ്ലമന്റെച്ച്

സര്വസ്പീസച്ച്  (കകേരള)  മുകഖേന  നടപ്പെനാക്കബവരുന്ന   'എലാംകപനായബബലബറബ

ലസന്റെറു'കേളബല് രജബസര് ലചയ്യുന്ന അഭദസ്തവബദദരുലാം ലതനാഴബല് രഹബതരുമനായ

ഉകദദനാഗനാര്തബകേളുലട അഭബരുചബ, സബല് ഗദനാപച്ച് എന്നബവ വബവബധ അസ്സലസ്മെന്റെച്ച്

ടൂള്സച്ച് ഉപകയനാഗബചച്ച് വബലയബരുതനണച്ച്.   കസനാഫച്ച് സബല്ലുകേള്ക്കുലാം ഇലാംഗസ്പീഷച്ച്

ഭനാഷനാ പരബജനാനലാം വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം എലാംകപനായബബലബറബ  ലസന്റെറുകേള്

മുകഖേനയുലാം ലതനാഴബലധബഷബത പരബശസ്പീലനലാം ആവശദമനായവര്ക്കച്ച്   അലാംഗസ്പീകൃത

പരബശസ്പീലന  കകേനങ്ങള്  മുകഖേനയുലാം  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കേബ  വരുന്നതനായുലാം
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ഇപ്രകേനാരലാം ലതനാഴബല്  കനപുണദലാം  ലഭബച  ഉകദദനാഗനാര്തബകേള്ക്കച്ച്

സസകേനാരദകമഖേലയബല്  ലതനാഴബലവസരലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ  ലതനാഴബല്

ദനാതനാക്കളുമനായബ  കനരബട്ടുലാം  കജനാബ്ലഫയറുകേള്  സലാംഘടബപ്പെബചലാം  ലതനാഴബല്

കനടബലയടുക്കനാന  എലാംകപനായബബലബറബ  ലസന്റെറുകേള്  അവസരലാം

ഒരുക്കുനലണനലാം  ഇത്തരലാം  ലസന്റെറുകേള്  എലനാ  ജബലകേളബലലാം

ആരലാംഭബക്കുലമനലാം മനബ അറബയബച.   വബദദനാഭദനാസ/ലതനാഴബല് കമഖേലകേളബലല

കേനാലനാനസൃതമനായ മനാറങ്ങലളക്കുറബചച്ച് അവകബനാധലാം നല്കുന്നതബനനാവശദമനായ

മനാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങള്  നല്കേബ  ഉപരബപഠനലാം  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നതബനലാം

കേഴബവബനലാം  കയനാഗദതയ്ക്കുമനസരബചള്ള  ലതനാഴബല്  കേലണതന്നതബനമനായബ

ഗ്രനാമസ്പീണ  കമഖേലയബലല  വബദദനാര്തബകേള്ക്കുലാം  ഉകദദനാഗനാര്തബകേള്ക്കുലാം

ഉപകേനാരപ്രദമനാകുന്ന വബധത്തബല് തനാലൂക്കച്ച് തലത്തബല് ആരലാംഭബക്കുന്ന കേരബയര്

ലഡവലപ്ലമന്റെച്ച് ലസന്റെര്  എലനായബടങ്ങളബലലാം  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതനാണച്ച്. 1959-

ലല  കേമ്പല്സറബ  കനനാട്ടബഫബകക്കഷന ഓഫച്ച്  കവക്കനസസ്പീസച്ച്  ആക്ടച്ച്  പ്രകേനാരലാം

ലപനാതുകമഖേലകേളബലലയുലാം  ഇരുപത്തബയകഞനാ  അതബല്  കൂടുതകലനാ  ആളുകേള്

കജനാലബ ലചയ്യുന്ന സസകേനാരദ കമഖേലകേളബലലയുലാം സനാപനങ്ങള് എലാംകപനായ്ലമന്റെച്ച്

എക്സൈച്ച്കചഞബല് ഒഴബവുകേള്  വബജനാപനലാം  ലചകയണതുലണനലാം സര്ക്കനാര്/
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അര്ദ  സര്ക്കനാര്  സനാപനങ്ങള്,  ലപനാതുകമഖേലനാ  സനാപനങ്ങള്,

കബനാര്ഡുകേള്,  കേമ്പനബകേള്,  കകേനാര്പ്പെകറഷനകേള്,  സര്ക്കനാര്  ഗ്രനാന്റെബല്

പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന മറച്ച് സനാപനങ്ങള്  എന്നബവബടങ്ങളബലല പബബകേച്ച് സര്വസ്പീസച്ച്

കേമ്മേസ്പീഷലന്റെ പരബധബക്കച്ച്  പുറതവരുന്ന ഒഴബവുകേള് നബകേതന്നതച്ച് ബന്ധലപ്പെട്ട

എലാംകപനായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചഞ്ചുകേള്  മുകഖേന   സബ.എന.വബ.  ആക്ടബലല

വദവസകേള്ക്കച്ച്  വബകധയമനായബട്ടനാലണനലാം  ഇതുമനായബ  ബന്ധലപ്പെട്ട   ശബക്ഷനാ

നടപടബകേള്  ഉള്ലക്കനാള്ളബചലകേനാണ്ടുള്ള   ബബല്  സര്ക്കനാരബലന്റെ

പരബഗണനയബലനാലണനലാം  മനബ  അറബയബച.   ആക്ടച്ച്  ലലാംഘനലാം

ശദയബല്ലപ്പെട്ടനാല്  ബന്ധലപ്പെട്ട  ഉകദദനാഗദനായകേനച്ച്  ഒരു  മനാസത്തബനകേലാം

കേനാരണലാം കേനാണബക്കല് കനനാട്ടസ്പീസച്ച്  നല്കകേണതുലാം മറുപടബ  തൃപ്തബകേരമലലങബല്

ആറുമനാസത്തബനകേലാം  കപ്രനാസബകേഡ്യൂഷന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകക്കണതനാലണനലാം

ലലാംഘനലാം  നടത്തബയ  ഉകദദനാഗസനബല്നബനലാം  500  മുതല്  1000  രൂപവലര

പബഴ  ഇഇൗടനാക്കനാവുന്നതനാലണനലാം   പ്രസ്തുത  പബഴ  വര്ദബപ്പെബക്കുന്ന  കേനാരദലാം

നബയമകഭദഗതബയബലൂലട പരബഗണബക്കുലമനലാം മനബ വദക്തമനാക്കബ.  2015-16-ല്

119  സനാപനങ്ങളബല്  സബ.എന.വബ.  ആക്ടബലന്റെ  ലലാംഘനലാം

ശദയബല്ലപ്പെട്ടതബലനതടര്ന്നച്ച്   അകനസഷണലാം  നടത്തബ  ഒഴബവുകേള്
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ബന്ധലപ്പെട്ട എലാംകപനായ്ലമന്റെച്ച് എക്സൈച്ച്കചഞ്ചുകേളബല് വബജനാപനലാം ലചയണലമന്നച്ച്

നബര്കദ്ദേശബക്കുകേയുലാം ബന്ധലപ്പെട്ട ഉകദദനാഗദനായകേര് ഒഴബവുകേള് എലാംകപനായ്ലമന്റെച്ച്

എക്സൈച്ച്കചഞച്ച്  മുകഖേന  നബകേതന്നതബനളള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

ലചയബട്ടുണച്ച്.   ലതനാഴബല്  സനാദദതകേള്  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  നബലവബലള്ള ലതനാഴബലവസരങ്ങള് സനാമൂഹദനസ്പീതബലയ

അടബസനാനമനാക്കബ   വബതരണലാം  ലചയനാനനാവശദമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം   റൂളുകേളബലലാം  ചട്ടങ്ങളബലലാം  കഭദഗതബ

വരുകത്തണതുലണങബല്  അക്കനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കുലമനലാം  ലമകട്രേനാ

ലറയബല്കവയബല്   എലാംകപനായ്ലമന്റെച്ച്  എക്സൈച്ച്കചഞച്ച്  മുകഖേനയുള്ള

നബയമനങ്ങള്ക്കച്ച്  മുനഗണന  നല്കേണലമന്ന  കേനാരദലാം  ലറയബല്കവ

അധബകേനാരബകേളുലട  ശദയബല്ലപ്പെടുതലമനലാം   നബലവബലള്ള

ലകേട്ടബടങ്ങളുലട  സഇൗകേരദങ്ങള്  ലമചലപ്പെടുത്തബ       എലാംകപനായ്ലമന്റെച്ച്

എക്സൈച്ച്കചഞ്ചുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം   ആകേര്ഷകേമനാക്കുന്നതബനള്ള

നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടബയനായബ മനബ

വദക്തമനാക്കബ.  
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(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട ബനാക്കബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത

4011  മുതല്  4205 വലരയുള്ള  കചനാദദങ്ങളബല്  141  എണത്തബനലാം

ബന്ധലപ്പെട്ട മനബമനാര് കരഖേനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


