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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാല കകേരള നനിയമസഭ

അഞഭാല സകമ്മേളനല

2017 കമയയ്  5,  വവെളനി

    വെഭാലലല 166] ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടയ്                         [നമ്പര് 8

നനിയമസഭ  2017  കമയയ് മഭാസല  5-ാം  തതീയതനി  വവെളനിയഭാഴ്ച  രഭാവെനിവല  8.30-നയ്
ബഹുമഭാനവപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണവന്റെ അദലക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗല കചേര്ന.

I കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തയയ് അനുവെദനിക്കവപട കചേഭാദലങ്ങളുവട പടനികേയനിവല 
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വെഭാങ്മൂലല നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്...  ഓര്ഡര്...  കചേഭാദലല നമ്പര് (*211)

ഇതരസലസഭാന വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട വതഭാഴനില്-ജതീവെനിത സഭാഹചേരലങ്ങള
വമചവപടുത്തഭാനുള നടപടനി

1 (*211) ശതീ  .    വകേ  .   ദഭാസന് :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടയ് റസഭാഖയ് :

 ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശശനി  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മറയ് സലസഭാനങ്ങളനില് നനിനളള വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട വതഭാഴനില്-ജതീവെനിത
സഭാഹചേരലങ്ങള വമചവപടുത്തഭാനഭായനി ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുളള പദതനികേള എവനഭാവക്കയഭാണയ്;

(ബനി)  സലസഭാനത്തയ്  ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുളള  കുടനികയറ  വതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ
പദതനി, പ്രകതലകേ കബഭാര്ഡയ് രൂപതീകേരനിചയ് ഫലപ്രദമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ആകേര്ഷകേമഭായ കക്ഷമ പദതനികേളുല സസൗജനല ചേനികേനിതഭാ പദതനികേളുല
ആവെനിഷ്കരനിചയ് അവെവയ വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട രജനികസ്ട്രേഷനുമഭായനി ബനനിപനിചയ് പ്രസ്തുത
രജനികസ്ട്രേഷന് പദതനി വെനിജയകേരമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ എന്നയ് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അടനിസഭാനസസൗകേരലവല  ശുചേനിതത്വവമുളള  വെഭാസസസൗകേരലങ്ങള
ഉറപ്പുവെരുത്തഭാനഭായനി കവെണ്ട പരനികശഭാധന കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുകമഭാ?
218/2020.
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വതഭാഴനിലല എവവക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്): സര്, 

(എ)  ഇതര  സലസഭാനങ്ങളനില്നനിനല  കകേരളത്തനിവലത്തനി  വെനിവെനിധ
കമഖലകേളനില്  പണനിവയടുക്കുന്ന  വതഭാഴനിലഭാളനികേവള  രജനിസ്റ്റര്  വചേയനിക്കുന്നതനിനുല
ഇവെരുവട  കക്ഷമത്തനിനുമഭായനി  കുടനികയറ  വതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ  പദതനി-2010
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഈ  പദതനിയനില്  അലഗതത്വവമടുക്കുന്ന  ഇതര  സലസഭാന
വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  വെനിദലഭാഭലഭാസ  ഗഭാന്റെയ്  (3,000  രൂപ),  ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായല
(25,000  രൂപ വെവര),  ആശത്വഭാസ ധനസഹഭായല  (25,000  രൂപ വെവര),  വടര്മനിനല്
വബനനിഫനിറയ്  (25,000  രൂപ വെവര),  സത്വഭാഭഭാവെനികേ മരണഭാനനരഭാനുകൂലലല  (10,000
രൂപ),  അപകേട  മരണഭാനനരഭാനുകൂലലല  (50,000  രൂപ),  ഭസൗതനികേശരതീരല
നഭാടനിവലത്തനിക്കുന്നതനിനുള  ധനസഹഭായല  (15,000  രൂപ  വെവര)  തുടങ്ങനിയ
ആനുകൂലലങ്ങളക്കയ് അര്ഹതയുണ്ടയ്.  ഇതര സലസഭാന വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് 15,000
രൂപ  വെവരയുള  ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായവല  2  ലക്ഷല  രൂപ  വെവരയുള  അപകേട
ഇന്ഷത്വറന്സല  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്ന  'ആവെഭാസയ്'  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള
ഉത്തരവെയ്  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ഈ സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷല  തവന്ന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  ആനുകൂലലല  ലഭലമഭാക്കഭാന്  കേഴനിയുല.
കകേരളത്തനില് കജഭാലനി  വചേയ്യുന്ന ഇതര സലസഭാന വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് പ്രതനിമഭാസ
വെഭാടകേ  ഈടഭാക്കനി  വൃത്തനിയുളതുല  സരക്ഷനിതവമഭായ  പഭാര്പനിടല  നല്കുന്നതനിനു
കവെണ്ടനി  വതഭാഴനില്  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴനിലള  'ഭവെനല  ഫസൗകണ്ടഷന്  കകേരള'
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന  പദതനികേളനിവലഭാന്നഭാണയ്  'അപയ് ന  ഘര്'  പദതനി.  ഇതര
സലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുകവെണ്ടനി  കഹഭാസ്റ്റല്  രതീതനിയനിലള  പഭാര്പനിട
സമുചയമഭാണയ് ഈ പദതനി വെഴനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  ഈ പദതനിയുവട ആദല സതീല
പഭാലക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനിവല  കേനിന്ഫ,  കേഞനികക്കഭാടയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇതനിവന്റെ
പ്രവെര്ത്തനല  ഉടന്  ആരലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  എല്ലഭാവെനിധ  സസൗകേരലങ്ങളുമുള  ഇത്തരല
കഹഭാസ്റ്റലകേളുവട പണനി തനിരുവെനനപുരല,  എറണഭാകുളല,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ജനില്ലകേളനില്
ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷല ആരലഭനിക്കഭാന് ബഡ്ജറനില് തുകേ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.
ഇതര സലസഭാന വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട ആകരഭാഗലസനിതനി  വമചവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
വമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പയ്,  സമ്പര്ക്ക  പരനിപഭാടനികേള,  പരസല  പ്രചേഭാരണങ്ങള  എന്നനിവെ
ക്രമമഭായനി നടത്തനിവെരുന.

(ബനി) പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(സനി)  പരനികശഭാധനിക്കുനണ്ടയ്.  ഇതനിനഭായനി  'ആവെഭാസയ്'  പദതനി  ആവെനിഷ്കരനിചയ്
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  'ആവെഭാസയ്'  പദതനിയനിന്കേതീഴനില്  രജനിസ്റ്റര്  വചേയ്യുന്ന  ഇതര
സലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  15,000  രൂപയുവട  സസൗജനല  ചേനികേനിത
സലസഭാനവത്ത  എല്ലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളനില്നനിനല  എലപഭാനല്  വചേയ
സത്വകേഭാരല ആശുപതനിയനില്നനിനല ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.  ആകരഭാഗല ഇന്ഷത്വറന്സനിവനഭാപല
2 ലക്ഷല രൂപയുവട അപകേട ഇന്ഷത്വറന്സയ് പരനിരക്ഷകൂടനി ഉറപ്പുവെരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.
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(ഡനി)  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  സസൗകേരലവല ശുചേനിതത്വവല ഉറപ്പു വെരുത്തുന്നതനിനഭായനി
9  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉളവപടുത്തനി  3-8-2016-ല്  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)  960/16/വതഭാഴനില്
നമ്പരഭായനി സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെയ് പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  ടനി ഉത്തരവെനിവല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
കേര്ശനമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന് എല്ലഭാ ജനില്ലഭാ കലബര് ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുല നനിര്കദ്ദേശല
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

ശതീ  .   വകേ  .   ദഭാസന്: സര്, ഇതര സലസഭാന വതഭാഴനിലഭാളനികേള മുകഖന പകേര്ച
വെലഭാധനികേള  വെലഭാപനിക്കഭാന്  ഇടയഭാകുനണ്ടയ്.  ഇവെര്  കകേരളത്തനികലയയ്  വെരുകമ്പഭാള
നനിര്ബനമഭായുല ആകരഭാഗല പരനികശഭാധന നടത്തഭാന് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;
അകതഭാവടഭാപല വതഭാഴനിലനിടങ്ങളനിവല സരക്ഷയുല ആകരഭാഗലവല ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനയ്
എവനല്ലഭാല നടപടനികേളഭാണയ് ഇകപഭാള സര്ക്കഭാര് സത്വതീകേരനിച്ചു വെരുന്നതയ്?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന്:  സര്,  സര്ക്കഭാര്  മുന്കേവയടുത്തയ്  നടത്തനിയ
വമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പുകേളനില്  പരനികശഭാധനയയ്  വെനികധയരഭായവെരനില്  ഗുരുതരമഭായ
കരഭാഗങ്ങള ഉളതഭായനി കേവണ്ടത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്. അവെരുവട ചേനികേനിത ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുല
സലരക്ഷണല  മുന്നനിര്ത്തനിയുമുള  എല്ലഭാ  നടപടനികേളുല  സര്ക്കഭാര് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.
വതഭാഴനിലഭാളനികേള ഇവെനിവട  വെരുകമ്പഭാളത്തവന്ന വമഡനിക്കല് പരനികശഭാധന നടത്തുകേ
എന്നതയ്  അത  പ്രഭാകയഭാഗനികേമല്ല.  അതയ്  മറ്റുചേനില  പ്രയഭാസങ്ങളക്കയ്  കേഭാരണമഭാകുല.
ഇകപഭാള സര്ക്കഭാര് ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുള ആകരഭാഗല ഇന്ഷത്വറന്സയ് പദതനിയനിലൂവട
എല്ലഭാ  വതഭാഴനിലഭാളനികേവളയുല  ആകരഭാഗല  പരനികശഭാധനയയ്  വെനികധയമഭാക്കനി  അവെര്ക്കയ്
പകേര്ചവെലഭാധനികയഭാ  മറയ്  അസഖങ്ങകളഭാ  കനരനിടുനവണ്ടങനില്  അതനിനയ്  പരനിഹഭാരല
കേവണ്ടത്തഭാനുള നടപടനി സര്ക്കഭാര് സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന്:  സര്,  സലസഭാനത്തയ്  നടക്കുന്ന  പല  കുറകൃതലങ്ങളനില്
ഇതര  സലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേള  പങഭാളനികേളഭാകുന്ന  സഭാഹചേരലല
നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണയ്.  ഇവെവര  നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുല  നനിയനനിക്കഭാനുമുള  എവനല്ലഭാല
സലവെനിധഭാനങ്ങളഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ആസൂതണല വചേയ്യുന്നവതന്നയ് പറയഭാകമഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന്:  സര്,  കുറകൃതലങ്ങള  വചേയ്യുന്നതയ്  ഇതര
സലസഭാനങ്ങളനില്നനിന്നയ്  വെരുന്ന വതഭാഴനിലഭാളനികേള മഭാതമല്ല.  വപഭാതുവവെ അവെരനില്
അത്തരല ചേനില പ്രവെണതകേള കേണ്ടുവെരുനണ്ടയ്.  ചേനില സമയത്തയ് ഇവെരുല അതനില്
വപട്ടുകപഭാകയക്കഭാല.  എല്ലഭാ വെനിഭഭാഗല വതഭാഴനിലഭാളനികേവളയുല വതഭാഴനില് കകേന്ദ്രങ്ങവളയുല
ശദനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  സലവെനിധഭാനല  ഇന്നയ് കകേരളത്തനിലണ്ടയ്.  കപഭാലതീസനിവന്റെ
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ഇത്തരല  വതറ്റുകേള  ഉണ്ടഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാനുള  നനിലപഭാടഭാണയ്
സര്ക്കഭാര് സത്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്.



4      കകേരള നനിയമസഭ           കമയയ് 5, 2017

ശതീ.  ആന്റെണനി  കജഭാണനിനുകവെണ്ടനി  ശതീ  .    വജയനിലസയ്  മഭാതത:  സര്,  ഇതര

സലസഭാന വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുകവെണ്ടനി മഭാതൃകേഭാപരമഭായ പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിച

സര്ക്കഭാരനിവന  അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇവെരനില്  വെലനിവയഭാരു  ശതമഭാനല

കുടുലബസകമതല  ഇവെനിവടവെന്നയ്  തഭാമസനിചയ്  വതഭാഴനിവലടുക്കുകേയഭാണയ്.  അവെരുവട

കുടനികേളക്കുള പഠന സസൗകേരലല വെളവര പ്രയഭാസകേരമഭാണയ്.  വതഭാഴനില്/വെനിദലഭാഭലഭാസ

വെകുപ്പുകേള  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചയ്  ഇതര  സലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  കുടനികേളക്കയ്

നമ്മുവട  വപഭാതുവെനിദലഭാലയങ്ങളനില്  മഭാതൃഭഭാഷകൂടനി  പഠനിക്കഭാനുള  സസൗകേരലല

ഏര്വപടുത്തുന്നതനിവനക്കുറനിചയ് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന്:  സര്,  ബഹുമഭാനവപട  അലഗല  ചൂണ്ടനിക്കഭാണനിചതയ്

വെളവര  പ്രധഭാനവപവടഭാരു  നനിര്കദ്ദേശമഭാണയ്.  കുടുലബസകമതല  തഭാമസനിക്കഭാനുള

സസൗകേരലവമഭാരുക്കുകേ എന്നതഭാണയ് പ്രധഭാനല. കുടുലബസകമതല തഭാമസനിക്കുകമ്പഭാഴഭാണയ്

കുടനികേളുവട  വെനിദലഭാഭലഭാസലകപഭാലള  കേഭാരലങ്ങളനില്  പ്രധഭാനമഭായുല  ശദ

കകേന്ദ്രതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴനിയുന്നതയ്.  പഭാലക്കഭാടയ്  കേഞനികക്കഭാടയ്  ഇകപഭാള  സര്ക്കഭാര്

ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുള   പദതനിയനില്  ഒരു  മുറനിയനില്  10  വതഭാഴനിലഭാളനികേവള  വെതീതല

തഭാമസനിപനിക്കഭാനുള  സലവെനിധഭാനമഭാണയ്  ഒരുക്കുന്നതയ്.  64  മുറനികേളഭാണയ്  തയഭാറഭായനി

വെരുന്നതയ്.  ഇവെനിവട  640  വതഭാഴനിലഭാളനികേവള  തഭാമസനിപനിക്കഭാന്  കേഴനിയുല.

കുടുലബസകമതല തഭാമസനിക്കുന്നതനിനുകവെണ്ടനിയുള സസൗകേരലങ്ങളകൂടനി  പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനയ്

സര്ക്കഭാര്  സന്നദമഭാണയ്.  അത്തരല  കേഭാരലങ്ങള  വചേയ്യുകമ്പഭാള,  ബഹുമഭാനവപട

അലഗല  ഇവെനിവട  ചൂണ്ടനിക്കഭാണനിചതുകപഭാവല  നനിലവെനിലള  സഭാഹചേരലങ്ങള

ഉപകയഭാഗനിചയ്  കുടനികേളുവട  വെനിദലഭാഭലഭാസല  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനയ്  വെനിദലഭാഭലഭാസ

വെകുപ്പുമഭായനി ബനവപടയ് ആവെശലമഭായ നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വെനിജയന്):  സര്,  സമൂഹത്തനിവല

ലക്ഷക്കണക്കനിനയ് ആളുകേള കലഭാകേത്തനിവന്റെ പല ഭഭാഗങ്ങളനില് കജഭാലനിവയടുക്കുനണ്ടയ്.

അവെനിവടവയല്ലഭാല  മലയഭാളനികേള  തങ്ങളുവട  കുടനികേവള  മലയഭാളല  പഠനിപനിക്കഭാനുള

സഭാഹചേരലല   ഒരുക്കുകേയഭാണയ്.  ഒഭാകരഭാ  സലത്തുലകപഭായനി  നമ്മേള  മലയഭാളല

പഠനിപനിക്കണവമന്നയ്   പറഞഭാല്  അതനിനയ്  സസൗകേരലമുണ്ടഭാവെനില്ല.  അങ്ങവനയുള

സസൗകേരലല  അവെര്തവന്ന  കേവണ്ടത്തുകേയല്ലഭാവത  എല്ലഭാ  ഭഭാഷയുല  വെനിദലഭാഭലഭാസ

സനിലബസനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പഠനിപനിക്കഭാന് കേഴനിയുവമന്നയ് കതഭാനന്നനില്ല.

ശതീ  .    കേഭാരഭാടയ്  റസഭാഖയ്:  സര്,  ഇതര  സലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി

സഹഭായ കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലഭനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ?
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ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഇനലഭാ ചേരനിതത്തനില് ആദലമഭായനിടഭാണയ് ഒരു
സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഇതര  സലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  സലരക്ഷണത്തനിനു
കവെണ്ടനി പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിക്കുന്നതയ്. ആ മഹതത്വമഭാണയ് കകേരളല വവകേവെരനിക്കുന്നതയ്.
ഇവെനിവട  ബഹുമഭാനവപട  അലഗത്തനിവന്റെ  കചേഭാദലവമഭായനി  ബനവപടയ്  ഒരു  കേഭാരലല
വെലക്തമഭാക്കഭാന് ഞഭാന് ആഗഹനിക്കുകേയഭാണയ്.

1979-ലഭാണയ്  അനര്  സലസഭാന  കുടനികയറ  വതഭാഴനിലഭാളനി  നനിയമല
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  വകേഭാണ്ടുവെന്നതയ്.  ഈ  നനിയമത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ഏവതങനിലല  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്  വെഴനി  കജഭാലനിവക്കത്തുന്ന  5  വതഭാഴനിലഭാളനികേളനിലധനികേല
കജഭാലനിവചേയ്യുന്ന  സഭാപനങ്ങളനിവല  ഇതര  സലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്
മഭാതമഭാണയ്  നനിയമല  ബഭാധകേമഭാകുന്നതയ്.  നമ്മുവട  നഭാടനിവന്റെ  അനുഭവെങ്ങളുമഭായനി
ബനവപടയ് പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള ഈ നനിയമല മഹഭാഭൂരനിപക്ഷല  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുല
സലരക്ഷണല നല്കുന്നതല്ല. ഈ സഭാഹചേരലത്തനില് വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട സലരക്ഷണല
ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനയ്  ഇവെനിവട  ഒരു  സലവെനിധഭാനല  ഒരുക്കുന്ന  കേഭാരലല  സര്ക്കഭാര്
ഗസൗരവെമഭായനി  ആകലഭാചേനിക്കുകേയഭാണയ്.  ജനില്ലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  പ്രകതലകേനിചയ്  ജനില്ലഭാ
കലബര് ഓഫതീസറുമഭായനി ബനവപടയ് സഹഭായ കകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുള
സലവെനിധഭാനങ്ങളഭാണയ്  ഇകപഭാള  തയഭാറഭാക്കനിവെരുന്നതയ്.  അതനിനുള  ഒരുക്കങ്ങള
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  സഹഭായകകേന്ദ്രങ്ങള  പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഇതര  സലസഭാന
വതഭാഴനിലഭാളനികേളനില്  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതയുല  കേഴനിവമുളവെര്  ഉകണ്ടഭാവയന്നയ്
പരനികശഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണയ്. അങ്ങവന ലഭലമഭാകേഭാത്തപക്ഷല കലബര് ഡനിപഭാര്ട്ടുവമന്റെനിവല
ഉകദലഭാഗസവര ചുമതലവപടുത്തനി അവെര്ക്കയ് എല്ലഭാവെനിധ സഹഭായങ്ങളുല വചേയ്യുന്നതനിനുള
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനണ്ടയ്. അവെരുവട സത്വനല ഭഭാഷയനില്ത്തവന്ന എഴുതനി ലഭനിക്കുന്ന
പരഭാതനിയുവട  അടനിസഭാനത്തനില്  അവെര്ക്കഭാവെശലമഭായ  സലരക്ഷണല  നല്കേണ
വമന്നഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

ശതീ. പനി. വകേ. ശശനിക്കുകവെണ്ടനി ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ: സര്, ഇതര
സലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  തഭാമസസലല  ഒരുക്കുന  എനളതയ്  വെളവര
അഭനിനനനഭാര്ഹമഭായ  കേഭാരലമഭാണയ്.  ഇതര  സലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്
തഭാമസസലല  വെഭാടകേയയ്  നല്കുന്നതയ്  കകേരളത്തനില്  ഒരു  ബനിസനിനസഭായനി
മഭാറനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഒരു വെതീടനില് കുകറയധനികേല ആളുകേവള തഭാമസനിപനിക്കുന.  തലവയണനി
വെഭാടകേ  ഈടഭാക്കുന.  മുറനികേളനില്  ആളുകേവള  കുത്തനിനനിറയ്ക്കുന.  കടഭായയ് വലകറഭാ
മഭാലനിനലസലസരണ  സസൗകേരലകമഭാ  ഇല്ലഭാത്ത  സനിതനിവെനികശഷമഭാണുളളതയ്.  ഓകരഭാ
മുറനിയനിലല  എത  ആളുകേവള  തഭാമസനിപനിക്കഭാവമന്നയ്  നനിശ്ചയനിചയ്,  ആവെശലമഭായ
കടഭായയ് വലറയ്  സസൗകേരലല  കനിപ്തവപടുത്തനി  നനിയമല  വകേഭാണ്ടുവെരുന്ന  കേഭാരലല  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന്:  സര്,   ഇതര  സലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്
ആവെശലമഭായ  തഭാമസ  സസൗകേരലവമഭാരുക്കുന്നതനിനയ്  കേഴനിഞ  ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ
കേഭാലത്തുതവന്ന  തുടക്കലകുറനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  അതഭാണയ്  കേഞനികക്കഭാവട  പദതനി.  അതനിവന്റെ
അനുഭവെങ്ങളുവട  അടനിസഭാനത്തനില് കകേരളത്തനില് തനിരുവെനനപുരല,  എറണഭാകുളല,

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്ക്കൂടനി  ഇസൗ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇകപഭാള തഭാമസസസൗകേരലല തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളള മുറനികേളനില് ഒരു
മുറനിയനില്  10  കപവരയഭാണയ്  തഭാമസനിപനിക്കുന്നതയ്.  ടു  ടയര്  സനിസ്റ്റമുളള  5
കേടനിലകേളഭാണുളളതയ്.  അവെനിവട  കടഭായയ് ലറയ്  സസൗകേരലവല   കുളനിക്കുന്നതനിനുല   വെസല
അലക്കുന്നതനിനുല  വെനികനഭാദങ്ങളക്കുല  മറ്റുല  സസൗകേരലവമഭാരുക്കുനണ്ടയ്.  എല്ലഭാ
സസൗകേരലങ്ങകളഭാടുലകൂടനി  വചേറനിയ വെഭാടകേയഭാണയ്  ഇസൗ തഭാമസസസൗകേരലവമഭാരുക്കുന്നതയ്.
ഇതുകപഭാവല  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലല  തഭാമസസസൗകേരലല  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുളള
സമതീപനമഭാണയ്  ഗവെണ്വമന്റെയ്  സത്വതീകേരനിക്കുകേ.  ഇതനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കയ്
തുടക്കലകുറനിക്കഭാന്  ഇസൗ  ബഡ്ജറനില്  2.5  കകേഭാടനി  രൂപ  ഗവെണ്വമന്റെയ്
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  എത  തുകേ  കവെണ്ടനിവെന്നഭാലല  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രശല
പ്രതനികൂലമഭാകേഭാത്ത നനിലയനില്  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി  ഗവെണ്വമന്റെയ്
സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .    ഷഭാഫനി പറമ്പനില്:  സര്,  ഇതര സലസഭാന വതഭാഴനിലഭാളനികേള കനരനിടുന്ന
പ്രശവമഭായനി ബനവപടയ് മകനഭാരമ നന്യൂസയ് ഇന്നവല  ഒരു വെഭാര്ത്ത പുറത്തുവെനിടനിരുന.
പഭാലക്കഭാടയ് എഫയ്.സനി.വഎ.  കഗഭാഡസൗണനിവല അമനിതമഭായ കേതീടനഭാശനിനനി പ്രകയഭാഗമഭാണതയ്.
ഒട്ടുല ശഭാസതീയമല്ലഭാവത ടഭാക്ടറുകേള പുറത്തുനനിനല വെഭാടകേയ്വക്കടുത്തയ് കേഭാലങ്ങളഭായനി
കേതീടനഭാശനിനനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുവകേഭാണ്ടയ് അവെനിടവത്ത വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുണ്ടഭാകുന്ന
ആകരഭാഗലപ്രശങ്ങള വെളവര ഗുരുതരമഭാവണന്ന നനിലയനിലഭാണയ് ഇന്നവല വെഭാര്ത്തവെന്നതയ്.
ഭക്ഷല  വെകുപ്പുമനനിയുമഭായനി  ആകലഭാചേനിചയ്  ഇതയ്  ശഭാസതീയമഭാക്കനി  മഭാകറണ്ടതുല
വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  കനരനികടണ്ടനിവെരുന്ന  അപകേടങ്ങള  ഒഴനിവെഭാക്കുന്ന  സഭാഹചേരലല
സൃഷനിവചടുകക്കണ്ടതുല  അനനിവെഭാരലമഭാണയ്.  അങ്ങയുവട  വെകുപയ്  ഇക്കഭാരലത്തനില്
ഇടവപടുകമഭാ? 

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന്:  സര്,  ബഹുമഭാനവപട അലഗല ഇവെനിവട ഉന്നയനിചതയ്
ഇസൗ കചേഭാദലവമഭായനി ബനവപടതല്ല. വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട ആകരഭാഗല സലരക്ഷണവത്ത
മുന്നനിര്ത്തനി  വെനിവെനിധ  പദതനികേള  ഗവെണ്വമന്റെയ്  മുകന്നഭാടയ്  വകേഭാണ്ടുകപഭാകുനണ്ടയ്.
ഫഭാക്ടറതീസയ്  ആന്റെയ്  കബഭായനികലഴയ്  ഡനിപഭാര്ട്ടുവമന്റെയ്  വെഴനി  വതഭാഴനില്ജനലകരഭാഗങ്ങള
ഇവല്ലന്നയ് ഉറപ്പുവെരുത്തനി അതനില്നനിനല വതഭാഴനിലഭാളനികേവള വെനിമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനുളള
നനിലപഭാടയ് എടുത്തുവെരനികേയഭാണയ്. കകേരളത്തനില് അതനിനുളള ശമല ആരലഭനിച്ചുകേഴനിഞ,
അതയ്  കൂടുതല്  ശക്തനിവപടുത്തുന്നതഭാണയ്.  ബഹുമഭാനവപട  അലഗല  ചൂണ്ടനിക്കഭാണനിച
പ്രശല ഉളവപവട പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുളള നനിലപഭാടയ് ഗവെണ്വമന്റെയ് സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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ഭക്ഷലവല സനിവെനില് സവവപ്ലെെസല വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്):  സര്,
ബഹുമഭാനവപട  അലഗല  ശതീ.  ഷഭാഫനി  പറമ്പനില്  പറഞകേഭാരലല  ഇന്നവല
ചേഭാനലനില് കേണ്ടു.  അതയ്  വെളവര  ഗസൗരവെമുളള  വെനിഷയമഭാണയ്.  അതനിവനക്കുറനിചയ്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .    കജഭാണ്  വഫര്ണഭാണ്ടസയ്:  സര്,  ഇതര  സലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേള
ഏറവല  കൂടുതല്  കജഭാലനി  വചേയ്യുന്നതയ്  എറണഭാകുളല  ജനില്ലയനിലഭാണയ്.  ഇന്നയ്
വവപനഭാപനിള  കൃഷനിമുതല്  കേടലനില്  കപഭായനി  മതീന്പനിടനിക്കുന്നതുവെവരയുള
കജഭാലനികേള ഇതര സലസഭാന വതഭാഴനിലഭാളനികേള വചേയ്യുനണ്ടയ്.  ഇവെരുവട സഭാമൂഹല
സനിതനിവയ സലബനനിചയ് പഠനിക്കഭാന് സന്നദ സലഘടനകേളുവടയുല മറ്റുല സഹഭായല
കതടനിവക്കഭാണ്ടയ്  വതഭാഴനില്  വെകുപയ്  മുന്കേവയടുത്തയ്  ആകരഭാഗല  കമഖലയനിലടക്കമുള
വപഭാതുവെഭായ  സനിതനിവെനിവെരക്കണവക്കടുത്തയ്  പഠനല നടത്തഭാന്  തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഗവെണ്വമന്റെയ്  ഇകപഭാള  ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുളള
ആവെഭാസയ്  പദതനിയനിലൂവട  എല്ലഭാ  വെനിവെരങ്ങളുല  കശഖരനിക്കഭാന്  കേഴനിയുവമന്നഭാണയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.  കകേരളത്തനില് കജഭാലനി വചേയ്യുന്ന ഇതര സലസഭാന വതഭാഴനിലഭാളനികേള
എതയഭാവണന്നയ് കൃതലമഭായനി നനിര്ണയനിക്കവപടനിടനില്ല.  കനരവത്ത ഇവെനിവട നടത്തനിയ
പഠന റനികപഭാര്ടനില് 25 ലക്ഷത്തനില്ക്കൂടുതല് എകന്ന പറയുനളള.  ഇതയ് കൃതലമഭായനി
നനിര്ണയനികക്കണ്ടതുണ്ടയ്.  ഇകപഭാള ഗവെണ്വമന്റെയ് ആവെനിഷ്കരനിച ആവെഭാസയ് പദതനിയനിലൂവട
ആകരഭാഗല  ഇന്ഷത്വറന്സനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  വതഭാഴനിലഭാളനികേവള  രജനിസ്റ്റര്  വചേയ്യുകമ്പഭാള
എല്ലഭാവെരുവടയുല  വെനിവെരങ്ങള  കശഖരനിക്കഭാന്  കേഴനിയുവമന്നയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ഇതയ്
ഗവെണ്വമന്റെയ്  വചേലവെനിലഭാണയ്  നടത്തുന്നതയ്.  തകദ്ദേശസത്വയല  ഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട
സഹകേരണകത്തഭാവടയഭാണയ് ഇസൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. അങ്ങവന
വെരുകമ്പഭാള  ഓകരഭാ  പ്രകദശത്തുല  വെനകചേരുന്ന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട യഥഭാര്ത
വെനിവെരങ്ങള കശഖരനിക്കഭാന് കേഴനിയുവമന്നഭാണയ് ഗവെണ്വമന്റെയ് കേരുതുന്നതയ്. 

ശതീ  .    വകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ്:  സര്,  ഗളഫയ്  രഭാജലങ്ങളനിവല  മലയഭാളനികേളുവട
കലബര് കേലഭാമ്പുകേളനിവല അവെസവയപറനി എനല പരഭാതനിയുണ്ടഭായനിരുന.  എന്നഭാല്
ഇകപഭാള  അവെനിവട  സനിതനി  വമചവപട്ടു.  കകേരളത്തനിവല  കലബര്  കേലഭാമ്പുകേളനില്
അവെനിടവത്തക്കഭാള പരമ ദയനതീയമഭായ സഭാഹചേരലമഭാണയ് ഇനളതയ്. ബഹുമഭാനവപട
മനനി പറഞതുകപഭാവല കേഞനികക്കഭാവടയുല കകേഭാഴനികക്കഭാവടയുല തനിരുവെനനപുരവത്തയുല
പദതനികേളവകേഭാണ്ടയ്  പരനിഹരനിക്കഭാവന്നതല്ല  ഇസൗ  പ്രശല.  ഇവെവര  കജഭാലനിക്കയ്
വകേഭാണ്ടുവെരുന്ന  ദല്ലഭാളനഭാര്  വതഭാഴനിലടമകേളനില്നനിന്നയ്  അമനിതമഭായ  കൂലനിവെഭാങ്ങനി
ഇവെര്ക്കയ്  തുച്ഛമഭായ കൂലനി  വകേഭാടുക്കുന.   ഇവെരുവട തഭാമസസലങ്ങളനില്  കലബര്
ഡനിപഭാര്ട്ടുവമന്റെനിവന്റെ  ശദ  ആവെശലമഭാണയ്.  സത്വകേഭാരല  തഭാമസ  ഇടങ്ങളനില്
പഭാലനികക്കണ്ട മഭാനദണ്ഡങ്ങള,  ഇസൗടഭാക്കഭാവന്ന വെഭാടകേ,  നല്കകേണ്ട സസൗകേരലങ്ങള
എന്നനിവെവയപറനി ഗസൗരവെമഭായ പഠനല ഉണ്ടഭായനിവല്ലങനില് കുറകൃതലങ്ങള വചേയഭാനുള
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തഭാല്പരലല  വെര്ദനിക്കുവമനളതയ്  വമമ്പര്മഭാര്  ചൂണ്ടനിക്കഭാണനിചതഭാണയ്.  അവെനിവട
കടഭായയ് വലകറഭാ കേനിടക്കഭാനുള സസൗകേരലങ്ങകളഭാ ഇല്ല.  പകേലനനികയഭാളല പണനിവയടുത്തനിടയ്
വെനിശമനിക്കഭാനുളള സമയല കേനിട്ടുന്നനില്ല.   ഇസൗ ദയനതീയ സഭാഹചേരലല  ഡനിപഭാര്ട്ടുവമന്റെയ്
ഗസൗരവെമഭായനി എടുക്കണവമന്നയ് ഞഭാന് അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണയ്.  സത്വകേഭാരല വെലക്തനികേളുവട
ആവെഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങള പരനികശഭാധനിചയ് സസൗകേരലങ്ങളുണ്ടഭാക്കഭാന് ശമനിക്കണല. ശതീ. എസയ്.
ശര്മ്മേ വചേയര്മഭാനഭായ എസ്റ്റനികമറയ്സയ് കേമ്മേനിറനി പഠനല നടത്തനിവക്കഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
ഇക്കഭാരലത്തനില് ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ ഗസൗരവെമഭായ ഇടവപടല് ഉണ്ടഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഇതര  സലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേള
തഭാമസനിക്കുന്ന  എല്ലഭാ  കമഖലയുല  അങ്ങവനയഭാവണന്നയ്  കേണക്കഭാക്കരുതയ്,  അതനില്
വെലതലഭാസമുണ്ടയ്.  ഞഭാന് പഭാലക്കഭാടയ് കേഞനികക്കഭാടയ് കമഖലയനിവല സത്വകേഭാരല ഉടമകേളുവട
കനതൃതത്വത്തനിലളള  തഭാമസസലല  സനര്ശനിചനിരുന.  സഭാമഭാനലല  വമചവപട
സസൗകേരലല അവെര്ക്കുണ്ടയ്. എന്നഭാല് ആ സസൗകേരലല ഇല്ലഭാത്ത തഭാമസ കകേന്ദ്രങ്ങളുമുണ്ടയ്.
അത്തരല സത്വകേഭാരല ഉടമകേളുവട കനതൃതത്വത്തനിലളള തഭാമസ കകേന്ദ്രങ്ങള കേര്ശനമഭായ
പരനികശഭാധനയയ് വെനികധയമഭാക്കനി കകേരളത്തനില് നനിലവെനിലളള എല്ലഭാ നനിയമങ്ങളുകടയുല
പരനിരക്ഷ  ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള  നനിലപഭാടയ്  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  ബഹുമഭാനവപട  അലഗല
ചൂണ്ടനിക്കഭാണനിച പ്രശല ഗസൗരവെമഭായനിത്തവന്നയഭാണയ് കേഭാണുന്നതയ്.  വതഭാഴനിലനിടങ്ങളനില്
ഇതര  സലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേവള  ചൂഷണല  വചേയ്യുന്ന  സനിതനി  ഒരുതരത്തനിലല
അനുവെദനിക്കഭാന് പഭാടനില്ല.  തഭാമസകകേന്ദ്രങ്ങള ഉളവപവട എല്ലഭാ പ്രശങ്ങളുല ഗവെണ്വമന്റെയ്
സജതീവെമഭായനി പരനിഗണനിചയ് പരനിഹഭാരമുണ്ടഭാക്കുന്നതനിനുളള ശമല നടത്തുന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാല:  സര്,  കകേരളത്തനിവല  ഇതര  സലസഭാന
വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട തലസഭാനല ഏതഭാവണന്നയ് കചേഭാദനിചഭാല് വപരുമ്പഭാവൂര് എന്നഭാണയ്
ഉത്തരല.  വതഭാടടുത്തുളള  മൂവെഭാറ്റുപുഴയനിലല  ഇവെവരവക്കഭാണ്ടയ്  നനിറഞനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
പ്കളവഡയ്, പശ,  ഫര്ണനിചര് തുടങ്ങനിയ കേമ്പനനികേളനിവലഭാവക്ക ആയനിരക്കണക്കനിനയ്
ആളുകേള  കജഭാലനി  വചേയ്യുകേയഭാണയ്.  മലയഭാളനികേളക്കയ്  ഇത്തരല  സഭാപനങ്ങളനില്
കജഭാലനി നല്കേഭാന് വവവെമുഖലല കേഭാണനിക്കുന്ന ധഭാരഭാളല ഉടമകേളുണ്ടയ്.  ഇതര സലസഭാന
വതഭാഴനിലഭാളനികേവള  ചൂഷണല  വചേയ്യുകേയഭാണയ്  കകേരളത്തനിവല  തടനി  മനില്  ഉടമകേള.
മൂവെഭാറ്റുപുഴയനിവല  ചേനിപയ്  കബഭാര്ഡയ്  കേമ്പനനിയനില്  കേഴനിഞ  മൂനമഭാസമഭായനി  ഒരു
അലഗതീകൃത കടഡയ്  യൂണനിയവന്റെ  സമരല  തുടരുകേയഭാണയ്.  വതഭാഴനില് നല്കേഭാന് ഉടമ
തയഭാറഭാകുന്നനില്ല.  ഇതര സലസഭാന വതഭാഴനിലഭാളനികേവള യകഥഷല ഉപകയഭാഗവപടുത്തനി
വക്കഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇക്കഭാരലത്തനില് ഗവെണ്വമന്റെയ് ഇടവപടുകമഭാ?

ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഇന്നയ് നനിലവെനിലളള ഭരണഘടനഭാ തതത്വങ്ങളുല
നനിയമവെലവെസകേളുല  അനുസരനിചയ്  മഭാതകമ  ഒരു  ഗവെണ്വമന്റെനിനയ്  നനിലപഭാടയ്
സത്വതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴനിയുകേയുള.  ഇനലയുവട  ഇതര  ഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനല  വെരുന്ന
വതഭാഴനിലഭാളനികേവള  ഒരു കവെര്തനിരനിവമനില്ലഭാവത സമതീപനിക്കഭാന് നമുക്കയ്  സഭാധനിക്കണല.
എല്ലഭാ  വെനിഭഭാഗല  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുല  കജഭാലനി  ലഭനിക്കണവമന്ന  നനിലപഭാടഭാണയ്
ഗവെണ്വമന്റെനിനുളതയ്.

മനി  .  സതീക്കര് : കചേഭാദലല നമ്പര് (*212)
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പടനികേ-കഗഭാതവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട സമഗ വെനികേസനത്തനിനഭായുളള പദതനികേള

2 (*212) ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   പനി  .   വെനി  .   അന്വെര് :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവെസനി :
ശതീമതനി വെതീണഭാ കജഭാര്ജയ്  :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല  വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേ -കഗഭാതവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട സമഗ വെനികേസനത്തനിനഭായനി ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുള
പദതനികേള ഏവതല്ലഭാമഭാണയ്; 

(ബനി)  എല്ലഭാവെര്ക്കുല  കുടനിവവെളവല  ആകരഭാഗല  സരക്ഷയുല  ഭവെനവല
ഉറപഭാക്കുന്നകതഭാവടഭാപല  സഭായനിയഭായ  വെനികേസന  പദതനികേള  വെഴനി  ഉപജതീവെന
മഭാര്ഗ്ഗല നല്കുന്നതനിനുല പദതനികേളു കണ്ടഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  പദതനിയഭായ വെനബന്ധു കേലലഭാണ്കയഭാജന പ്രകേഭാരല
സലസഭാനവത്ത പടനികേ-കഗഭാതവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി രൂപല നല്കേനിയനിട്ടുള
പദതനികേള  എവനഭാവക്കവയനല  അവെയഭായനി  ലഭനിക്കുന്ന  കകേന്ദ്രസഹഭായല
എതവയനല അറനിയനിക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല  വെകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ബഭാലന്):  സര്,

(എ)  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട സമഗ വെനികേസനവല പുകരഭാഗതനിയുല സഭാലസഭാരനികേ
ഉന്നമനവല ലക്ഷലലവെച്ചുവകേഭാണ്ടുള നനിരവെധനി പദതനികേളഭാണയ് പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന
വെകുപയ് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്നതയ്.  വെനിദലഭാഭലഭാസല,  സഭാമ്പത്തനികേല,  അടനിസഭാന
സസൗകേരല  വെനികേസനല,  ആകരഭാഗലല,  ശുചേനിതത്വല  മറയ്  സഭാമൂഹലകക്ഷമ  പരനിപഭാടനികേള
എന്നതീ നനിലകേളനിലള വെനികേസന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണയ്  ഉസൗന്നല് നല്കേനിയനിട്ടുളതയ്.
വെനിദലഭാഭലഭാസ വെനികേസനത്തനിലഭാണയ് ഏറവല കൂടുതല് ശദ വചേലത്തുന്നതയ്. 

സലസഭാനവത്ത  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  ആവകേ  890.09  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  ബഡ്ജറനില്
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതയ്.  ഇതനില് കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനികേളക്കഭായനി 139.16 കകേഭാടനി
രൂപയഭാണയ് വെകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.

പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട കക്ഷമത്തനിനയ്  ഉസൗന്നല് നല്കേനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷല  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ആവെനിഷ്കരനിച  പുതനിയ  പദതനികേള  ചുവെവട
കചേര്ക്കുന:
1075/2017.
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1. സഭാമൂഹല പഠനമുറനി

2. കഗഭാതബന്ധു

3. അലകബദ്കേര് വസറനില്വമന്റെയ് വെനികേസന പദതനി

4. കഗഭാതവെഭാതലലനനിധനി

5. വെയനഭാടയ് കഗഭാത ഭഭാഷഭാ പഠനകകേന്ദ്രല

6. ആകരഭാഗല വെനിദലഭാഭലഭാസ   പരനിപഭാടനിയുല വതരവഞടുക്കവപട  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
സകങതങ്ങളനില്  ലഹരനി  വെനിരുദ  പ്രചേഭാരണ  പരനിപഭാടനികേള
സലഘടനിപനിക്കലല

7. കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവെയ്,  ശനിശു-മഭാതൃ  മരണ  നനിരക്കയ്  എന്നനിവെ
കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായുള  കപഭാഷകേഭാഹഭാര  പുനരധനിവെഭാസ  പ്രചേരണ
പരനിപഭാടനി നന്യൂടതീഷലന് റതീഹഭാബനിലനികറഷന്  

     വെനിശദ വെനിവെരല അനുബനല -1  ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ഉണ്ടയ്.

കുടനിവവെളല:-  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കമഖലകേളനില്  ശുദജല ദസൗര്ലഭലല  പരനിഹരനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനി,  തകദ്ദേശ  സത്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  ജലനനിധനി
മുതലഭായ വെനിവെനിധ ഏജന്സനികേള വെഴനി കുടനിവവെള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.

ആകരഭാഗലസരക്ഷ  :- സലസഭാനത്തയ് പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ് ആകരഭാഗല സലരക്ഷണല
ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനഭായനി സമഗ ആകരഭാഗല സരക്ഷഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.
ഇസൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരല  വമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേള  ഉളവപവടയുള  സര്ക്കഭാര്
ആശുപതനികേളനിലല  വതരവഞടുക്കവപട  മറയ്  സഹകേരണ  ആശുപതനികേളനിലല
പൂര്ണമഭായുല  സസൗജനല  ചേനികേനിത  ഉറപ്പുവെരുത്തുന.  വഎ.ടനി.ഡനി.പനി.  കപ്രഭാജക്ടയ്
ആഫതീസര്മഭാര്/പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന ആഫതീസര്മഭാര് മുകഖനയുല വെകുപയ് അധലക്ഷന്
മുകഖനയുല  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായല  നല്കുന.  കൂടഭാവത   വെകുപ്പുമനനിയുവട
ദുരനിതഭാശത്വഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനല  വെനിവെനിധ  ചേനികേനിതകേളക്കയ്  ധനസഹഭായല
അനുവെദനിച്ചുവെരുന.  പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപനിനയ് കേതീഴനില് 5 അകലഭാപതനി ഒ. പനി.
കനിനനിക്കുകേളുല,  ആറളത്തയ് ഒരു ആയുര്കവ്വേദ ആശുപതനിയുല സലസഭാനത്തഭാവകേ  17
ആയുര്കവ്വേദ  ഡനിവസന്സറനികേളുല  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനിലല
തനിരുവെനനപുരല  ജനില്ലയനിവല  വനടുമങ്ങഭാടുല  ഓകരഭാ  വവടബല്  വമഭാവവബല്
വമഡനിക്കല് യൂണനിറ്റുകേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.  HLL (Hindustan Lifecare Limited)
മുകഖന  വെകുപനിനയ്   കേതീഴനില്  മലപ്പുറല,  വെയനഭാടയ്,  പഭാലക്കഭാടയ്  എന്നതീ  ജനില്ലകേളനില്
ഓകരഭാ വവടബല് വമഭാവവബല്  വമഡനിക്കല് യൂണനിറ്റുകേള  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന. കൂടഭാവത,
KMSCL (Kerala  Medical  Services  Corporation  Limited)  മുകഖന വകേഭാല്ലല
ജനില്ലയനിലല  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനിവല  അടനിമഭാലനിയനിലല  ഓകരഭാ  വവടബല്  വമഭാവവബല്
വമഡനിക്കല് യൂണനിറ്റുകേളുല പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്.
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അടപഭാടനി  കമഖലയനില്  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവെയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  3
NRC (Nutrition Rehabilitation Centre) കേളുല പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.  

സനിക്കനിളവസല്  അനതീമനിയ  കരഭാഗനികേളക്കയ്  മരുന്നയ്,  മറയ്  ജതീവെകനഭാപഭാധനികേള
എന്നനിവെ  വെഭാങ്ങുന്നതനികലയഭായനി  പ്രതനിമഭാസല  2,000  രൂപ  വെതീതല  സമഭാശത്വഭാസ
ധനസഹഭായല നല്കുന്ന പദതനിയുല ഗര്ഭനിണനികേളുവടയുല മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മേമഭാരുവടയുല
ആകരഭാഗല  സരക്ഷ  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനഭായനി  പ്രതനിമഭാസല  1,000  രൂപ  വെതീതല
18  മഭാസകത്തയയ്  നല്കുന്ന  ജനനനി-ജനരക്ഷഭാ  പദതനിയുല  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന
വെകുപയ് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

ഭവെന  പദതനി  :-  അര്ഹരഭായ  മുഴുവെന്  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുല  വെതീടയ്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സമ്പൂര്ണ ഭവെന പദതനി ആവെനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.
സമ്പൂര്ണ  ഭവെന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനറല്  ഹസൗസനിലഗയ്  പദതനി,
എ.ടനി.എസയ്.പനി.  ഭവെന പദതനി,  ഹഡ്കകേഭാ ഭവെന പദതനി,  ഗഭാമവെനികേസന വെകുപയ്
മുഖഭാനനിരല  PMAY  ഭവെന  പദതനി  എന്നതീ  പദതനികേള  പ്രകേഭാരല  വെതീടുകേള
അനുവെദനിചയ്  വെരുന.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷല  മുതല് വെനബന്ധു കേലലഭാണ്
കയഭാജന  പദതനിയനിലളവപടുത്തനിയുല  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ്  വെതീടയ്  അനുവെദനിചനിട്ടുണ്ടയ്.
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷല  മുതല്  അലകബദ്കേര്  വസറനില്വമന്റെയ്  വെനികേസന
പദതനി,  വവലഫയ്  മനിഷന്  പദതനി  എന്നനിവെയനിലളവപടുത്തനിയുല  പുതനിയ  വെതീടുകേള
അനുവെദനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെരുകമ്പഭാള  സനില്  ഓവെര്  ആയ  26118
വെതീടുകേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാവതയുണ്ടഭായനിരുന.   ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്   അധനികേഭാരത്തനില്
വെന്ന കശഷല ഇതനില് 4965  വെതീടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷല  ആവകേ  6709  വെതീടുകേള  അര്ഹരഭായ
ഭവെനരഹനിതരഭായ  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ്  അനുവെദനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇതടക്കല  32827
വെതീടുകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുണ്ടയ്.  

ജതീവെകനഭാപഭാധനി  പദതനികേള  :-  പരമ്പരഭാഗത  കേഭാര്ഷനികേ  വവനപുണലല
പരനികപഭാഷനിപനിച്ചുവകേഭാണ്ടയ്  പരമ്പരഭാഗത  കൃഷനിരതീതനികേളനില്നനിനല  സഭായനിയഭായ
വെരുമഭാനല  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനഭായനി  വെനിവെനിധ  സര്ക്കഭാര്  ഏജന്സനികേളുമഭായനി
സഹകേരനിചയ്  വെനിവെനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

• കേനകേഭാലനി  വെളര്ത്തലനില്  തഭാല്പരലമുളവെര്ക്കയ്  മനില്മ,  മൃഗ
സലരക്ഷണ വെകുപയ് തുടങ്ങനിയവെ മുകഖനയുളള പദതനികേള.

• വെകനഭാല്പന്നങ്ങള  കശഖരനിചയ്  വെനിപണനല  നടത്തുന്നതനിനഭായനി
എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി. വഫഡകറഷന് മുകഖനയുള പദതനികേള.
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• വെനിവെനിധ  കടഡുകേളനില്  വവനപുണലല  സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
എന്.റനി.റനി.എഫയ്,  ഇലകകഭാണനികേയ്  കകേഭാര്പകറഷന്  ഓഫയ്
ഇന്ഡലഭാ  ലനിമനിറഡയ്,  വകേല്കടഭാണ്,  മതീറയ്  കപ്രഭാഡക്ടയ്സയ്  ഓഫയ്
ഇന്ഡല  ലനിമനിറഡയ്,  വസന്റെര്  കഫഭാര്  ബകയഭാ  കപഭാളനിമര്
വടകകഭാളജനി  ലനിമനിറഡയ്  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങള  മുകഖന
പരനിശതീലനങ്ങള  നല്കേനി  യുവെഭാക്കളക്കയ്  വതഭാഴനില്  ഉറപ്പു
വെരുത്തുന്ന പദതനികേള ഏവറടുത്തയ് നടപനിലഭാക്കുന.

(സനി)  അഞ്ചുവെര്ഷവത്ത  ഒരു  പരനികപ്രക്ഷലഭാ  പദതനി  2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷല വെകുപയ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനയ്  സമര്പനിചനിരുന.  ഇതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
വെനബന്ധു കേലലഭാണ് കയഭാജന (വെനി.വകേ.വവവെ.) ആരലഭനിച്ചുവവെങനിലല കേഭാരലമഭായ കകേന്ദ്ര
സഹഭായല ലഭനിചനിടനില്ല.  2015-16-ല് കകേവെലല മൂനകകേഭാടനി രൂപ മഭാതമഭാണയ് ലഭനിചതയ്.

എന്നഭാല്  2016-17  വെര്ഷത്തനില്  10 കകേഭാടനി രൂപ സലസഭാന സര്ക്കഭാര് ഇസൗ
പദതനിയനില്  നതീക്കനിവെയ്ക്കുകേയുണ്ടഭായനി.  2017-18-ലല  10  കകേഭാടനി  രൂപ  സലസഭാന
സര്ക്കഭാര് നതീക്കനിവെചനിട്ടുണ്ടയ്. 

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷല വെനി.വകേ.വവവെ.  പദതനി പ്രകേഭാരല മഭാനനവെഭാടനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന ആഫതീസറുവട പരനിധനിയനില്വപടുന്ന  1854  പുതനിയ വെതീടുകേള
അനുവെദനിക്കുകേയുല  ടനി  പദതനി  നനിര്വ്വേഹണത്തനിനഭായനി  ആദലഗഡുവവെകന്നഭാണല
5,40,41,000  രൂപ  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് വെനി.വകേ.വവവെ.  ബഡ്ജറയ്
ശതീര്ഷകേത്തനില്നനിനല  അനുവെദനിചയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  കകേന്ദ്ര  സഹഭായല  നഭാളനിതു
വെവരയഭായനി ലഭനിചനിടനില്ല.  

ശതീ.  സനി.  വകേ.  ശശതീന്ദ്രനുകവെണ്ടനി  ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു  :  സര്,  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിഭഭാഗത്തനിനുകവെണ്ടനി  ഇസൗ  ഗവെണ്വമന്റെയ്  നടപഭാക്കുന്ന  പദതനികേള
അഭനിനനനഭാര്ഹമഭാണയ്.   ഇകതഭാവടഭാപല  'PESA' (Provisions of the Panchayats
Extension  to  the  Scheduled  Areas  Act)  നടപഭാക്കണവമന്നഭാണയ്   കകേന്ദ്ര
ഗവെണ്വമന്റെയ്  ആകലഭാചേനിച്ചുവകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇതയ്  കകേരള  ഗവെണ്വമന്റെയ്
നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ എന്നറനിയഭാന് തഭാല്പരലമുണ്ടയ്.  

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന്  : സര്,  ഇതയ്  ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ  പരനിഗണനയനിലളള
വെനിഷയമഭാണയ്.  

ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു: സര്, പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദലഭാര്തനികേളുവട വകേഭാഴനിഞകപഭാക്കയ്
ഇകപഭാഴുല തുടരുനവവെനളതഭാണയ് സര്കവ്വേ കേഭാണനിക്കുന്നതയ്.  അത്തരല കേഭാരലങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് കഗഭാത ഭഭാഷഭാജഭാനമുള അദലഭാപകേവര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ്
ഇസൗ ഗവെണ്വമന്റെയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനകണ്ടഭാ?
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ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന് :  സര്,  ഇതുമഭായനി  ബനവപടയ് രണ്ടയ് പദതനികേള
ഗവെണ്വമന്റെയ് ആവെനിഷ്കരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഒന്നയ് സഭാമൂഹലപഠനമുറനി, മവറഭാന്നയ് ആദനിവെഭാസനി
കമഖലകേളനില്  കഗഭാതഭഭാഷ  വവകേകേഭാരലല  വചേയഭാന്  കേഴനിവള  ആളക്കഭാവര
വതരവഞടുത്തയ് പ്രകതലകേ വടയനിനനിലഗയ്  വകേഭാടുത്തയ് കുടനികേവള പഠനിപനിക്കുന്നതനിനുള
അദലഭാപകേരുവട നനിയമനല.  അതനിനഭായനി വെയനഭാടനില് ഇകപഭാള  246  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിഭഭാഗങ്ങളനില്നനിന്നയ്  പഠനിചയ്  പഭാസഭായവെര്ക്കയ്  കജഭാലനിവകേഭാടുക്കഭാന്  കപഭാവകേയഭാണയ്.
ഇതയ്  അവെനിവട  പരതീക്ഷണല  നടത്തനിയകശഷല  ബഭാക്കനിയുള  ഉസൗരുകേളനികലയ്ക്കുകൂടനി
വെലഭാപനിപനിക്കുല.  ഇതനിവന്റെ  പ്രശല  എനപറയുന്നതയ്,  മലയഭാളല  പഠനിചയ്  അവെനിവട
പഠനിപനിക്കഭാന് കപഭായഭാല് അവെര്ക്കയ് ഇസൗ ഭഭാഷ മനസനിലഭാകേനില്ല. കഗഭാത ഭഭാഷ വെനിവെനിധ
ഭഭാഷകേളനിലളളതഭാണയ്.   അതുവകേഭാണ്ടയ്   കഗഭാത ഭഭാഷയനില്ത്തവന്ന  ഇവെവര  ആദലല
പഠനിപനിക്കണല. അങ്ങവന  വെനിദലഭാഭലഭാസ നനിലവെഭാരല ഉയര്ത്തഭാന് പറ്റുന്ന രൂപത്തനില്
ഇവെവര  മഭാറനിവയടുക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുല.  യഥഭാര്തത്തനില്  വെലനിയ  രൂപത്തനിലള
വകേഭാഴനിഞകപഭാക്കനിനുള പ്രധഭാന കേഭാരണല നമ്മേള പഠനിപനിക്കുന്ന മലയഭാളല ഇവെര്ക്കയ്
മനസനിലഭാകേഭാത്തതുവകേഭാണ്ടഭാണയ്.  കഗഭാത ഭഭാഷയനില് പലതനിനുല ലനിപനിയനില്ല.  അതനിനയ്
പ്രകതലകേ  വടയനിനനിലഗയ്  വകേഭാടുത്തുവകേഭാണ്ടയ്  അദലഭാപകേവര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.   

ശതീ.  പനി.  വെനി.  അന്വെറനിനുകവെണ്ടനി  ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി    : സര്,  ആദനിവെഭാസനി
കമഖലകേളനിവല  പഠനല  വമചവപടുത്തുന്നതനിനയ്  പുതനിയ  കമഭാഡല്  സ്കൂളുകേള
സഭാപനിക്കുവമന്നയ്  അങ്ങയ്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  എവന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലമഭായ
ഞഭാറനതീലനിയനിലഭാണയ്  ആദലവത്ത  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.  സ്കൂള  തുടങ്ങനിയതയ്.  അവെനിവട
അദലഭാപകേവര  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  നനിയമനിക്കുന്നതയ്.  അതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
അദലഭാപകേര് അവെനിവട തഭാമസനിചയ് പഠനിപനിക്കഭാന് തയഭാറഭാകുന്നനില്ല.  മഭാതമല്ല ഓകരഭാ
വെര്ഷവല  അദലഭാപകേര്  മഭാറനിവക്കഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇതനിനയ്  പരനിഹഭാരമഭായനി
സനിരല  നനിയമനത്തനികലയയ്  കേടക്കഭാന്  കേഴനിയുകമഭാ;  ഇക്കഭാരലല  അങ്ങയുവട
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ?

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന്:  സര്,  ഇതയ് വെളവര ഗസൗരവെമുളള പ്രശമഭാണയ്.  നമ്മുവട
എല.ആര്.എസയ്.-കേവളല്ലഭാല  നൂറയ്  ശതമഭാനല  വെനിജയമുളള  സഭാപനങ്ങളഭാണയ്.
ഏറവല  തഭാണനനിലവെഭാരത്തനിലള  കുടനികേള  എല.ആര്.എസയ്.-കേളനില്  പഠനിചയ്
എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  എത്തുകമ്പഭാകഴയ്ക്കുല  അവെരുവട  വെനിദലഭാഭലഭാസനനിലവെഭാരല
നമ്മേവളഭാനല ഉസൗഹനിക്കഭാത്ത രൂപത്തനില് ശക്തനിവപടുകേയഭാണയ്.  ഇവെനിടവത്ത പ്രശല,
ആവെശലത്തനിനയ് സ്റ്റഭാഫനില്ല എനളതഭാണയ്.  പല എല.ആര്.എസയ്.-കേളനിലല  ഇകപഭാള
എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ്  എക്സൈയ്കചേഞ്ചുവെഴനിയഭാണയ്  നനിയമനല  നടത്തുന്നതയ്.  ഇവെനിടവത്ത
ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  ഗവെണ്വമന്റെയ്  ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടയ്.
ബഹുമഭാനവപട  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപ്പുമനനികയഭാടയ്  ഇക്കഭാരലങ്ങള  സലസഭാരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.
ഒഴനിവകേള  കനഭാടനിവവഫ  വചേയയ്  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  വെനിടുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  
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ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവെസനി:  സര്,  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗങ്ങളനില്  ഭൂമനി
വവകേവെശമനില്ലഭാത്ത എത കുടുലബങ്ങളുവണ്ടന്നയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; അവെര്ക്കയ് ഭൂമനി
നല്കുന്നതനിനുള  ഭഭാവെനി  പരനിപഭാടനിയുകണ്ടഭാ?  എവന്റെ   മണ്ഡലത്തനിവല  വെഭാഴചഭാല്,
വെഭാച്ചുമരല, ആനക്കയല, കഷഭാളയഭാര്, മഭാരഭാലകകേഭാടയ്, രണ്ടുവവകേ എന്നതീ കകേഭാളനനികേളനില്
ആദനിവെഭാസനികേളക്കയ്  വെതീടയ്  വെയ്ക്കുന്നതനികനഭാ,  കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനികനഭാ  സലമനില്ലഭാത്ത
അവെസയുണ്ടയ്. വെനല, പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസനല,  റവെനന്യൂ എന്നതീ വെകുപ്പുകേള സലയുക്ത
പരനികശഭാധന  നടത്തനി  കുറച്ചുകപര്ക്കയ്  ഭൂമനി  നല്കേഭാന്  അനുകയഭാജലമഭായ  സലല
കേവണ്ടത്തനിവയങനിലല പനിന്നതീടയ് വെനല വെകുപനിവന്റെ തടസവെഭാദലമൂലല അതുല വകേഭാടുക്കഭാന്
കേഴനിഞനിടനില്ല.  ഇക്കഭാരലത്തനില് അടനിയനര നടപടനി ഉണ്ടഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ബഭാലന് : സര്, കേഴനിഞ  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ
കേഭാലത്തയ്  കകേന്ദ്ര  വെനഭാവെകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരല  24846  കപര്ക്കയ്  ആര്.ഒ.ആര്.
വകേഭാടുക്കഭാനുള നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചു. അതനില് ആ ഗവെണ്വമന്റെയ് 16723 കററനിലകേളുല
പനിന്നതീടയ്  വെന്ന  ഗവെണ്വമന്റെയ്  8000-ത്തനിലധനികേല  കററനിലകേളുല  വകേഭാടുത്തു.
അതനിനുകശഷല  ഒരു  തുടര്നടപടനിയുല  എടുത്തനിരുന്നനില്ല.  ഇതുപ്രകേഭാരല   ഇകപഭാള
5000-ത്തനിലധനികേല  ആര്.ഒ.ആര്. വകേഭാടുക്കഭാന്  ബഭാക്കനിയുണ്ടയ്.  അതുവകേഭാണ്ടുമഭാതല
ഭൂമനിയുവട  പ്രശല  പരനിഹരനിക്കഭാന്  പറനില്ല.  ലഭലമഭായനിട്ടുള  കേണക്കുപ്രകേഭാരല
ഭൂമനിയനില്ലഭാത്ത  12435  ആദനിവെഭാസനികേളഭാണുളതയ്.  കനരകത്ത ഇവെനിവട സൂചേനിപനിചതു
കപഭാവല ബഹുമഭാനവപട റവെനന്യൂ, വെനല വെകുപ്പുമനനിമഭാര്  ബനവപട ഉകദലഭാഗസര്,
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെകുപയ്  ഉകദലഭാഗസര്  എന്നനിവെരുവട  കയഭാഗല
വെനിളനിച്ചുകചേര്ത്തനിരുന.   ഇകപഭാള   5075  ആര്.ഒ.ആര്. വകേഭാടുക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുല.
12,435  എണല  മഭാതകമ  പ്രശമഭായനിട്ടുള.  സപ്രതീലകകേഭാടതനിയുവട  വെനിധനിപ്രകേഭാരല
പത്തുപതനിനഞയ്  വകേഭാല്ലല  മുകമ്പ  പത്തുപതനികനഴഭായനിരല  ഏക്കകറഭാളല  ഭൂമനി
അനുവെദനിചതഭാണയ്. പകക്ഷ പനിന്നതീടയ് 1500 ഏക്കകറഭാളകമ വകേഭാടുക്കഭാന് കേഴനിഞനിട്ടുള.
അതനില്ത്തവന്ന  4000 ഏക്കര് ഭൂമനി ഇകപഭാള വകേഭാടുക്കഭാന് പറ്റുല. അതനിനയ് ഇകപഭാള
ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണ്ടയ്.  സലയുക്ത കയഭാഗല വെനിളനിച്ചുകചേര്ത്തയ് അതനിനുള
നടപടനി എടുത്തനിട്ടുണ്ടയ്. പനിവന്നയുളള  3000-കത്തഭാളല ആദനിവെഭാസനികേളുവട പ്രശല ഇസൗ
വെര്ഷല  തവന്ന  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുല.  എല്.ഡനി.എഫയ്.
ഗവെണ്വമന്റെയ് കേഭാലഭാവെധനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പയ് ആദനിവെഭാസനികേളുവട ഭൂപ്രശവല
പഭാര്പനിട പ്രശവല പരനിഹരനിക്കുവമന്ന കേഭാരലത്തനില് സലശയല കവെണ്ട.  

ശതീമതനി വെതീണഭാ കജഭാര്ജയ്: സര്, പടനികേവെര്ഗ്ഗ കക്ഷമത്തനിനഭായുള സലസഭാന
ബഡ്ജറയ്  വെനിഹനിതല  കദശതീയ  അനുപഭാതവമഭായനി  തഭാരതമലല  വചേയ്യുകമ്പഭാള
മനികേചതഭാണയ്.  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  ഇത്തരത്തനില്  തുകേ  നതീക്കനിവെചനിട്ടുല  ഇവെരുവട
ജതീവെനിതനനിലവെഭാരത്തനില്  കേഭാരലമഭായ  മഭാറല  ഉണ്ടഭാകുന്നനില്ല.  ഇതയ്  എന്തുവകേഭാണ്ടഭാണയ്;
എവെനിവടയഭാണയ്  വെതീഴ്ച സലഭവെനിക്കുന്നതയ്?  ഇതയ്  സലബനനിചയ്  സര്ക്കഭാര് സമഗമഭായുല
ശഭാസതീയമഭായുല പഠനല നടത്തുന്നതനിവനക്കുറനിചയ് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ? അവെരുവട തനതയ്
കേലഭാരൂപങ്ങള, സഭാലസഭാരനികേ വവപതൃകേല ഇവെവയഭാവക്ക സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവെണ്ടനി
എവനല്ലഭാല പദതനികേളഭാണയ് നനിലവെനിലളതയ്? 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 15

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന്:  സര്,  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനിനഭായനി
കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്വമന്റെയ്  അവെരുവട  പദതനി  വെനിഹനിതത്തനിവന്റെ  25  ശതമഭാനല  നതീക്കനി
വെയ്കക്കണ്ടതഭാണയ്.  ഇനലഭാ രഭാജലത്തയ്  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗല വമഭാത്തല
ജനസലഖലയുവട  25 ശതമഭാനമുണ്ടയ്.  എന്നഭാല് 12  ശതമഭാനത്തനില് കൂടുതല് പദതനി
വെനിഹനിതല  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  നതീക്കനിവെയഭാറനില്ല.  കകേരളവത്ത  സലബനനിചനിടകത്തഭാളല
10  ശതമഭാനകത്തഭാളല  വെരുന്ന  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനിനഭായനി
ബഡ്ജറയ് വെനിഹനിതത്തനിവന്റെ പത്തയ് ശതമഭാനത്തനില് കൂടുതല് തുകേ നതീക്കനിവെയഭാറുണ്ടയ്.
അതനില്  ഭൂരനിഭഭാഗവല  വെനിദലഭാഭലഭാസവമഭായനി  ബനവപട  വചേലവകേളക്കഭാണയ്
കപഭാകുന്നതയ്.  ബഭാക്കനിയുളതനില് കുറചയ് തുകേ വെനികേസനപ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കുല കക്ഷമ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭായനി വചേലവെനിടുന.  അവെരുവട ജതീവെനിതനനിലവെഭാരല ഉയര്ന്നനിവല്ലന്നയ്
പറയുന്നതനികനഭാടയ്  എനനിക്കയ്  കയഭാജനിപനില്ല.  ഇതര  സലസഭാനങ്ങവള  അകപക്ഷനിചയ്
ജതീവെനിതനനിലവെഭാരല  വമചവപടുത്തഭാന്  നമുക്കയ്  കേഴനിഞനിട്ടുണ്ടയ്.  പ്രധഭാനമഭായുല
ആകരഭാഗല-ഭൂമനി  സലബനമഭായ  പ്രശങ്ങളഭാണയ്  നമ്മുവട  മുമ്പനിലളതയ്.  ആകരഭാഗല
പ്രശല  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള  അതനിശക്തമഭായ  നടപടനികേളഭാണയ്  ഇകപഭാള
ഗവെണ്വമന്റെയ് സത്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്. അതനിനഭായനി സമഗ ആകരഭാഗല പദതനി, ജനനനി -
ജനരക്ഷഭാ പദതനി തുടങ്ങനിയവെയുണ്ടയ്.  കുടനികേളക്കഭാണയ് സഭാധഭാരണയഭായനി പരനിരക്ഷ
കേനിടഭാതനിരനിക്കുന്നതയ്. സ്കൂളുകേളനില് അവെരുവട ആകരഭാഗലപ്രശല വവകേകേഭാരലല വചേയഭാനുള
സലവെനിധഭാനല മുന്കേഭാലങ്ങളനില് ഉണ്ടഭായനിരുന്നനില്ല. ഇസൗ ഗവെണ്വമന്റെയ് അധനികേഭാരത്തനില്
വെന്നതനിനുകശഷല  വെയനഭാടനില്  മഭാതല  9800  കുടനികേവള  സമഗ  പരനികശഭാധനയയ്
വെനികധയമഭാക്കനി.  അതനില്  ആകരഭാഗലപ്രശല  രൂക്ഷമഭായ  കുറചയ്  കുടനികേകള
ഉണ്ടഭായനിരുനള,  ബഭാക്കനിയുളവെര്ക്കയ്  പ്രശങ്ങളുണ്ടഭായനിരുന്നനില്ല.  ഇക്കഭാരലത്തനില്
ആവെശലമഭായ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  റതീഹഭാബനിലനികറഷന്  വസന്റെറുകേള
തുടങ്ങുകേയുല  ആവെശലമഭായ  ഭക്ഷണസഭാധനങ്ങളുല  മരുനല  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുല  വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.  ബഹുമഭാനവപട  അലഗല  സൂചേനിപനിചതു
കപഭാവല,  ഏറവല  വെലനിയ  പ്രശല  വതഭാഴനില്  ഉറപ്പുവെരുത്തുകേ  എനളതഭാണയ്.
അതനിനഭായനി  ബഹുമഭാനവപട  കൃഷനി  വെകുപ്പുമനനി   ഒരു  പ്രകതലകേ  സതീമനിനയ്  രൂപല
വകേഭാടുത്തനിട്ടുണ്ടയ്.  കൂടുതല്  വതഭാഴനിലവെസരങ്ങള  നല്കേനിവകേഭാണ്ടയ്  സത്വയല
പരലഭാപ്തതയനികലയയ് അവെവര എത്തനിക്കണല,  അതനിനഭായനി  ഒരു വവമകക്രഭാ പ്ലെെഭാനനിലഗയ്
യഥഭാര്തത്തനില്  ആവെശലമഭാണയ്.  ആ  ദനിശയനികലയ്ക്കുള  ശക്തമഭായ  നടപടനിയഭാണയ്
ഇകപഭാള ഗവെണ്വമന്റെയ് സത്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്.  അവെരുവട സഭാലസഭാരനികേ പരനിപഭാടനികേളക്കയ്
നല്ല  കപ്രഭാതഭാഹനമഭാണയ്  ഗവെണ്വമന്റെയ്  വകേഭാടുക്കുന്നതയ്.  പടനികേജഭാതനി/
പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട  തനതയ്  കേലകേള  ജനങ്ങളുവട  മുമ്പഭാവകേ
അവെതരനിപനിക്കുന്നതനിനുല  ഉല്പന്നങ്ങള  പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനുല  വെനില്ക്കുന്നതനിനുല
ആവെശലമഭായ  നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനണ്ടയ്.  ഇകപഭാളത്തവന്ന ഗദ്ദേനികേ പരനിപഭാടനി
പഭാലക്കഭാടയ്  വെടക്കഭാകഞരനിയനിലല  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  വെളയത്തുല  നടത്തനിക്കഴനിഞ.
ദനിവെസവല  15000  മുതല്  40000  വെവര  ആളുകേള  അവെനിവട  വെരുകേയുണ്ടഭായനി.
ഏതഭാണ്ടയ്  80 ലക്ഷല രൂപയുവട ഉല്പന്നങ്ങള വെനിറഴനിക്കഭാന് സഭാധനിച്ചു.  ഇസൗ പരനിപഭാടനി
കുറച്ചുകൂടനി  വെനിപുലമഭാക്കഭാനുള  തതീരുമഭാനമുണ്ടയ്.  അനലലനനിനകപഭാകുന്ന  അവെരുവട
കേലകേള സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സര്ക്കഭാര് സത്വതീകേരനിക്കുല.
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ശതീ  .    വെനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന്:  സര്,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ കക്ഷമത്തനിനഭായുള

കകേഭാടനിക്കണക്കനിനയ്  രൂപയുവട  ഫണ്ടയ്  ഓകരഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷവല  ലഭാപഭായനി

കപഭാകുനവവെന്ന  കേഭാരലല  അകങ്ങയ്ക്കുമറനിയഭാല.  ഓകരഭാ  തകദ്ദേശസത്വയലഭരണ

സഭാപനങ്ങളുല  ഇസൗ  ഫണ്ടയ്  എങ്ങവനവയങനിലല  വചേലവെഴനിക്കണവമന്നയ്  കേരുതനി

വകേടനിടങ്ങളുല  മറ്റുല  പണനിയുകേയഭാണയ്  വചേയഭാറുളതയ്.  എന്നഭാല്  ഈ  വകേടനിടങ്ങള

യഭാവതഭാരു  ഉപകയഭാഗവമനില്ലഭാവത  സഭാമൂഹലവെനിരുദരുവട  തഭാവെളമഭായനി  മഭാറുകേയഭാണയ്.

തകദ്ദേശസത്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളകക്കഭാ  മറയ്  സഭാപനങ്ങളകക്കഭാ  അനുവെദനിക്കുന്ന

ഫണ്ടയ് 100 ശതമഭാനവല വചേലവെഴനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കഭാറനില്ല.  എല്ലഭാ ഗവെണ്വമന്റുകേളുവട

കേഭാലത്തുല  ഇസൗ  സനിതനിയഭാണുളളതയ്.  എവന്റെ  കചേഭാദലല,  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ

വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുളള  ഫണ്ടയ്   100  ശതമഭാനല  വചേലവെഴനിക്കുന്നതനിനയ്  തടസമഭായനി

നനില്ക്കുന്ന നനിയമങ്ങളനില്  മഭാറലവെരുത്തഭാന് അങ്ങയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;  ഉവണ്ടങനില്

ഏതയ് വെനിധമഭാവണന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന്:  സര്,  ബഡ്ജറയ് മുകഖന നതീക്കനിവെയ്ക്കുന്ന പ്ലെെഭാന് ഫണ്ടയ്

വചേലവെഴനിക്കുന്നതനില് വെലനിയ പനികന്നഭാക്കഭാവെസ ഉവണ്ടന്നയ് എനനിക്കയ് കതഭാനന്നനില്ല.

2016-17  വെര്ഷല  529.28  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന  ബഡ്ജറയ്  അകലഭാടയ്വമന്റെയ്,

അതനില്  500.18  കകേഭാടനി  രൂപ  വചേലവെഴനിച്ചു.  അതഭായതയ്  95  ശതമഭാനല

അചതീവ്വമന്റെഭാണയ് ഉണ്ടഭായനിട്ടുളളതയ്,  അകത നമുക്കയ് സഭാധനിക്കുകേയുള. ഇതയ് കേഴനിഞ

വെര്ഷവത്ത  അകപക്ഷനിചയ്  എറവല  നല്ല  അചതീവ്വമന്റെഭാണയ്.  പടനികേജഭാതനി

വെനിഭഭാഗത്തനിനഭായനി    84  ശതമഭാനല  തുകേ വചേലവെഴനിച്ചുകേഴനിഞ,  ബഭാക്കനിയുളതനിനയ്

എ.എസയ്.  വകേഭാടുത്തു,  അതനില് ലഭാപയ് വെരനില്ല.  എന്നഭാല് ഇവെനിവട പറഞതുകപഭാവല

തകദ്ദേശസത്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  വകേഭാടുക്കുന്ന  ഫണ്ടയ്  യഥഭാസമയല

വെനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനില്  യഥഭാര്തത്തനില്  കേഭാലതഭാമസവല  വെതീഴ്ചയുല  വെരുനണ്ടയ്.

അതനിനയ്  പലകേഭാരണങ്ങളുമുണ്ടയ്.  അതനിവലഭാന്നയ്  സമയബനനിതമഭായനി  ഇവെ

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള സലവെനിധഭാനങ്ങള പല തകദ്ദേശസത്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല

ഇല്ല  എന്നതഭാണയ്.  ചേനിലതയ്  100  ശതമഭാനത്തനില്  എത്തനിക്കുനണ്ടയ്.  പടനികേജഭാതനി-

പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  നതീക്കനിവെയ്ക്കുന്ന  ഫണ്ടയ്  യഥഭാസമയല

വചേലവെഴനിക്കുന്നതനില് വെരുന്ന വെതീഴ്ച ഇല്ലഭാതഭാക്കുന്നതനിനയ് ശക്തമഭായ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണല

നടത്തഭാന് ഗവെണ്വമന്റെയ്  ഇകപഭാള ആകലഭാചേനിക്കുനണ്ടയ്.  കുറക്കഭാരഭായ  വെലക്തനികേകളയുല

സഭാപനങ്ങകളയുല  നനിയമത്തനിനയ്  മുമ്പനില്  വകേഭാണ്ടുവെരുന്നതനിനുല  ഫണ്ടയ്

വചേലവെഴനിക്കുനവവെന്നയ്  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുല  കേഴനിയുന്ന  രതീതനിയനിലള  സമഗമഭായ

നടപടനികേള ഇസൗ നനിയമത്തനിലണ്ടഭാകുല.
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ശതീ  .    ബനി  .    സതലന്:  സര്,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കക്ഷമ  സമനിതനി
വെയനഭാടുളവപവടയുള  നഭാലയ്  ജനില്ലകേള  സനര്ശനിച്ചു.  അവെനിവടവയല്ലഭാല  കേഭാണുന്ന
ഗുരുതരമഭായ വെനിഷയല വതഭാഴനിലനില്ലഭായ്മയഭാണയ്.  പകേല്  11  മണനിക്കയ്  കകേഭാളനനികേളനില്
എത്തനിയകപഭാള  പുരുഷനഭാരുല  സതീകേളുമുളവപവട  കജഭാലനിയനില്ലഭാതനിരനിക്കുന്ന
അവെസയഭാണയ്  കേഭാണഭാന്  കേഴനിഞതയ്.  കതഭാടല  കമഖലയനിവല  അവെരുവട
വതഭാഴനില്  ഏതഭാണ്ടവെസഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  വെനഭാനരങ്ങളനില്  പരമ്പരഭാഗതമഭായനി
വചേയനിരുന്ന വതഭാഴനില്  ഇകപഭാള  അവെര്ക്കയ്  വചേയഭാന്  സഭാധനിക്കുന്നനില്ല.
വകേഭാടനിയ ദഭാരനിദലത്തനിലഭാണയ് കേഴനിയുന്നതയ്.  കുഞങ്ങളക്കയ് സ്കൂളുകേളനില്നനിന്നയ് കേനിട്ടുന്ന
ഭക്ഷണവല ഇകപഭാള നല്കുന്ന കറഷനുമഭാണയ് അവെരുവട ആവകേയുള ആശത്വഭാസല. ഇസൗ
വചേറനിയ ആനുകൂലലങ്ങള മഭാതമഭാണയ് അവെര്ക്കുളളതയ്. വെനഭാനരങ്ങളനിലല അനുബന
കമഖലകേളനിലല  വതഭാഴനിലറപഭാക്കുന്നതനിനുല  നനിശ്ചനിത  വെരുമഭാനമുണ്ടഭാക്കുന്നതനിനുല
സഭാധലമഭാകുന്ന  വെനിധത്തനിലള  ഒരു  പദതനി  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന
വെകുപയ് മുഖഭാനനിരല നടപനിലഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന്:  സര്,  വതഭാഴനിലനില്ലഭായ്മ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള
പ്രധഭാനവപട  സതീമഭാണയ്  എല.ജനി.എന്.ആര്.ഇ.പനി.  (മഹഭാതഭാ  ഗഭാനനി  കദശതീയ
ഗഭാമതീണ വതഭാഴനിലറപയ് പദതനി).  അതനില് കകേന്ദ്ര ഗവെണ്വമന്റെയ് വതഭാഴനില് ദനിനങ്ങള
100  എന്നതയ്  ഇകപഭാള  200  ആക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇസൗ  പദതനി  ഫലപ്രദമഭായനി
ആദനിവെഭാസനി കമഖലയനില് നടപനിലഭാക്കഭാന് സഭാധനിചഭാല് വതഭാഴനില്പ്രശല കുകറയധനികേല
പരനിഹരനിക്കഭാന്  കേഴനിയുല.  അതുകപഭാവല  കൂടുതല്  വതഭാഴനിലവെസരങ്ങള  അതഭാതയ്
കമഖലകേളനില് സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനികേളുല ആകലഭാചേനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.
ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഗഭാമവെനികേസന  കേമ്മേതീഷണകററ്റുമഭായനി  ബനവപടയ്
ചേര്ച  നടത്തുനണ്ടയ്,  ഗഭാമതീണ  വതഭാഴനിലറപയ്  പദതനിക്കപ്പുറല  കുകറക്കൂടനി
വതഭാഴനിലവെസരങ്ങള സൃഷനിക്കുന്നതനിനയ് ഏവതല്ലഭാല തലത്തനില് കേഴനിയുവമന്ന കേഭാരലല
ആകലഭാചേനിക്കുനണ്ടയ്.   കൃഷനി  വെകുപ്പുല  ഇതുസലബനനിചയ്  ചേനില  ആകലഭാചേനകേള
ഇകപഭാള നടത്തുനണ്ടയ്.  ഇവതല്ലഭാല  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുവകേഭാണ്ടുള  സമഗമഭായ
പദതനിക്കയ് ഗവെണ്വമന്റെയ് രൂപല നല്കുല.  

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര്:  സര്,  കേഴനിഞ ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ അവെസഭാന
ഘടത്തനില്  'വപസ'  നനിയമല  (പഞഭായത്തയ്സയ്  എക്സൈയ്വറന്ഷന്  ടു  വഷഡന്യൂളഡയ്
ഏരനിയഭാസയ്  ആക്ടയ്,  1996)  നടപഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബനവപടയ്  ആദനിവെഭാസനി
കമഖലയനിവല  വെനിവെനിധ  സലഘടനകേവള  ഉളവപടുത്തനിവക്കഭാണ്ടയ്   വെനിപുലമഭായ ചേര്ച
നടത്തനിയനിരുന.  അന്നയ് ഏകേകദശ  ധഭാരണയനിവലത്തനിയതഭായനിരുന.  ഇസൗ  നനിയമല
നടപഭാക്കനിയഭാല്  കുകറകയവറ  മഭാറലവെരുത്തഭാന്  സഭാധനിക്കുവമന്ന  അഭനിപ്രഭായല  ഇസൗ
വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കനിടയനിലണ്ടയ്.  അതുവകേഭാണ്ടയ്  'വപസ'  നനിയമല  നടപഭാക്കുന്നതുമഭായനി
ബനവപടയ് ഗവെണ്വമന്റെയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
218/2020.
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ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന്:  സര്,  'വപസ'  നനിയമല  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കേഭാരലല
തതത്വത്തനില്  ഗവെണ്വമന്റെയ്  അലഗതീകേരനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  മുന്  സര്ക്കഭാര്  അന്നയ്
വതരവഞടുത്തതയ്  വെയനഭാടയ്,  മലപ്പുറല,  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലകേളനിവല  ഏതഭാനുല
കകേഭാളനനികേവളയഭാണയ്.  എന്നഭാല്  വതക്കന്  ജനില്ലകേളനില്വപട  ആദനിവെഭാസനി
പ്രകദശങ്ങവള  ഇതനിലളവപടുത്തനിയനിരുന്നനില്ല.  മഭാതവമല്ല  വചേറനിയ  കകേഭാളനനികേള
സത്വയലഭരണ  പ്രകദശങ്ങളഭായനി  മഭാറുകമ്പഭാള  ഒരു  വെഭാര്ഡനില്  തവന്ന  വചേറനിയ
രൂപത്തനിലള  സത്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള  സൃഷനിക്കവപടുല.  ശഭാസതീയമഭായ
പരനികശഭാധനയനില്ലഭാവതയഭാണയ്  ഇസൗ  രതീതനിയനില്  ചേനില  വസറനില്വമന്റുകേവള
വതരവഞടുത്തതയ്.  'വപസ'  നനിയമല  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന
തനിനഭാവെശലമഭായ  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  എസയ്.സനി./എസയ്.റനി.
ഡനിപഭാര്ടയ്വമന്റെയ്   പ്രനിന്സനിപല്  വസക്രടറനിയുവട  കനതൃതത്വത്തനില്  ഒരു  വെനിദഗ
സമനിതനിവയ  ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇസൗ  സമനിതനിയുവട  ശനിപഭാര്ശയുവട
അടനിസഭാനത്തനില്  കൂടുതല്  സലങ്ങവള  ഉളവപടുത്തണകമഭാ,  കവെണ്ടകയഭാ  എന്ന
കേഭാരലല ഗവെണ്വമന്റെയ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിയജദഭാസയ്:  സര്,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട

ഒരു  ലക്ഷല  രൂപ  വെവരയുള  കേടങ്ങള  എഴുതനിത്തളളണവമനളതയ്  കേഴനിഞ

എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ  കേഭാലവത്തടുത്ത  തതീരുമഭാനമഭായനിരുന.

പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനിനയ്  2010  വെവരയുല  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനിനയ്  2014

വെവരയുമുള കേഭാലഭാവെധനി വെച്ചുവകേഭാണ്ടഭാണയ് എഴുതനിത്തളഭാന് തതീരുമഭാനനിചതയ്.  പകക്ഷ,

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  കവെണ്ടത  ഇതനിവന്റെ പ്രകയഭാജനല  ലഭനിചനിടനിവല്ലനളതയ്

സതലമഭാണയ്.  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഭരണകേഭാലത്തയ്  ഇതനിവന്റെ  കേഭാലകദര്ഘലല

വെര്ദനിപനിക്കഭാന്  ആതഭാര്തമഭായനി  ശമനിക്കഭാത്തതനിവന്റെ  ഫലമഭായനി  അതയ്

ഗുണകേരമഭായനില്ല.  ഇസൗ  ഗവെണ്വമവന്റെങനിലല  രണ്ടയ്  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുമുളള  കേഭാലഭാവെധനി

2016  വെവരയഭാക്കനി  നനിജവപടുത്തനി  ഒരു  ലക്ഷല  രൂപ  വെവരയുള  കേടല

എഴുതനിത്തള്ളുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന്:  സര്,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗങ്ങവള

സലബനനിചയ്  ഏറവല  ഉപകേഭാരപ്രദമഭായതുല ഒരു ലക്ഷല രൂപ വെവരയുള കേടങ്ങള

എഴുതനിത്തള്ളുന്നതുമഭായ  ഒരു  സതീമഭാണനിതയ്.  ഇസൗ  സതീല  കേഴനിഞ  എല്.ഡനി.എഫയ്.

ഗവെണ്വമന്റെഭാണയ്  വകേഭാണ്ടുവെന്നതയ്.  അന്നയ്  നനിജവപടുത്തനിയനിരുന്നതയ്  25,000

രൂപയഭായനിരുന.  പനിന്നതീടയ്  അതയ് ഒരു ലക്ഷല രൂപയഭായനി  വെര്ദനിപനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി.

പല  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ആ  തുകേ  പൂര്ണമഭായുല  നല്കേഭാന്
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സഭാധനിചനിരുന്നനില്ല.  ഇസൗ ഗവെണ്വമന്റെയ്  അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നതനിനുകശഷല ഇകപഭാള

69413  കപര്ക്കയ്  88  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേഭാടുക്കുകേയുണ്ടഭായനി.  മുന്  ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ

കേഭാലഘടത്തനില്  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗങ്ങളുകടതയ്  2010  എനള  കേഭാലകദര്ഘലല

2014  വെവര  എന്നഭാക്കനി  മഭാറനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇസൗ  രൂപത്തനില്,  പടനികേജഭാതനി

വെനിഭഭാഗത്തനിനുകൂടനി  2014  എനള  കേഭാലകദര്ഘലത്തനില്  ഒരു  പഭാരനിറനി

നനിശ്ചയനിക്കഭാന്  കേഴനിയുകമഭാ  എന്നതയ്  സലബനനിചയ്  ധനകേഭാരല  വെകുപ്പുമഭായനി

ആകലഭാചേനിചയ് തതീരുമഭാനവമടുക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുല. 

ശതീ  .    എന്  .    എ  .    വനല്ലനിക്കുന്നയ്:  സര്,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട

അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള വമചവപടുത്തുന്നതുമഭായനി ബനവപടയ് സര്ക്കഭാര് ധഭാരഭാളല

കേഭാരലങ്ങള വചേയ്യുന്നതനില് സകനഭാഷമുണ്ടയ്.  കേഴനിഞ നഭാലഞയ്  വെര്ഷമഭായനി  എവന്റെ

മണ്ഡലത്തനില് മഭാതമല്ല, മറയ് മണ്ഡലങ്ങളനിലല ഓകരഭാ കകേഭാളനനികേവള ദവത്തടുക്കുകേയുല

അവെയുവട  അടനിസഭാന സസൗകേരലല  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഒരു കകേഭാടനി  രൂപ വെതീതല

വചേലവെഴനിച്ചുവകേഭാണ്ടുള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവെരനികേയുമഭാണയ്.  വെര്ഷങ്ങളഭായനിട്ടുല

ഒരു  മണ്ഡലത്തനിലല  കകേഭാളനനികേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണ  കജഭാലനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില്ല.

ഇതനിവല  പ്രധഭാന  കേഭാരണല,  ഇതനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  കജഭാലനികേളക്കയ്  കേരഭാര്

വകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന്നതയ്  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനമനില്ലഭാത്ത  സനിഡ്കകേഭാ,  കേനിറയ്കകേഭാ

തുടങ്ങനിയ  ഏജന്സനികേളക്കഭാണയ്.  ആലവെയനില്  ഇതുകപഭാവലഭാരു  കേമ്പനനി

പ്രവെര്ത്തനിക്കുന,  അവെനിവട  ഫര്ണനിചറഭാണയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതയ്.  അവെവരയഭാണയ്  ഇസൗ

കേരഭാര് ഏല്പനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇക്കഭാരലത്തനില് ബഹുമഭാനവപട മനനി പരനികശഭാധന

നടത്തുകേയുല  ബനവപടവെരുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണകജഭാലനികേള

പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കണവമനമഭാണയ് എവന്റെ അകപക്ഷ.

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന്: സര്, ബഹുമഭാനവപട വമമ്പര് സൂചേനിപനിചതയ് നവല്ലഭാരു
കേഭാരലമഭാണയ്.  എല.എല്.എ.-മഭാര്ക്കയ്  ഇഷവപട,  അവെരവെരുവട  മണ്ഡലങ്ങളനില്  ഒരു
കകേഭാടനി രൂപ ഉപകയഭാഗനിചയ് ഒരു കകേഭാളനനി നനിര്മ്മേനിക്കുകേ എനപറയുന്നതയ്  നവല്ലഭാരു
സമഗവെനികേസന പദതനിയഭാണയ്.  വെതീടുകേള റനിവപയര് വചേയഭാനുല  കേമ്മേന്യൂണനിറനി ഹഭാള
പണനിയഭാനുല വെഴനി നടക്കഭാനുള സസൗകേരലങ്ങളുണ്ടഭാക്കഭാനുല കേളചറല്  പരനിപഭാടനികേള
സലഘടനിപനിക്കഭാനുല  മറ്റുല  ഇതനിലൂവട  സഭാധനിക്കുല.  ഏജന്സനികേള  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട  ചുമതല  ഏവറടുത്തു,  അവെര്  അതനിവന്റെ  ഉത്തരവെഭാദനിതത്വല
നനിര്വ്വേഹനിചനില്ല എനളതഭാണയ് ബഹുമഭാനവപട വമമ്പര് സൂചേനിപനിചതയ്.  ഗവെണ്വമന്റെയ്
ആ  ഏജന്സനികേളുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  ഒരു  കയഭാഗല  വെനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുകേയുണ്ടഭായനി.
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അതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  ബഹുമഭാനവപട
എല.എല്.എ.-മഭാര്ക്കയ്  രണ്ടയ്  കകേഭാളനനികേള  വതരവഞടുക്കഭാവമന്ന  രതീതനിയനിലഭാണയ്
ഗവെണ്വമന്റെയ് കേത്തയ് നല്കേനിയനിട്ടുളതയ്.  അത്തരത്തനില് കകേഭാളനനികേവള വതരവഞടുത്തഭാല്
അതനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഏതയ്  ഏജന്സനിക്കയ്  കേരഭാര്
വകേഭാടുക്കണവമന്നയ്  എല.എല്.എ.-മഭാര്ക്കയ്  തവന്ന  തതീരുമഭാനനിക്കഭാല.  കേളക്ടറുവട
നനിയനണത്തനിലള  പല  നനിര്മ്മേനിതനികേളുല  ഫലപ്രദമഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണ്ടയ്.
അതനിനഭാല് നനിര്മ്മേനിതനികേള എടുക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുല കുറച്ചുകൂടനി നല്ലതയ്.

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ്: സര്, പടനികേജഭാതനി വെനിഭഭാഗത്തനിനയ് മഭാതമഭായനി മഭാറനിവെയ്ക്കുന്ന
തുകേയനില്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  വെലനിയ  കുറവെഭാണയ്  വെരുത്തനിയനിട്ടുളതയ്.  സലസഭാന
സര്ക്കഭാര് വെളവര മഭാതൃകേഭാപരമഭായുല ജനസലഖലഭാനുപഭാതനികേമഭായുല കൂടുതല് തുകേ പ്ലെെഭാന്
ഫണ്ടനില്  വെകേയനിരുത്തനി.  അതനിനയ്  എവന്റെ  അഭനിനനനല  അറനിയനിക്കുന.  എവന്റെ
കചേഭാദലല,  എസയ്.പനി.വെനി.-യനില്  25,000  കകേഭാടനി  രൂപയുവട  പദതനിയനില്  കേനിഫ്ബനി
വെഴനി  പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനിനഭായനി  നനിലവെനില്  ഏവതങനിലല  കപ്രഭാജക്ടയ്
ഏവറടുത്തനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഏവതങനിലല  കപ്രഭാജക്ടയ്  സമര്പനിക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;
അലകബദ്കേര് വസറനില്വമന്റെയ് വെനികേസന പദതനിയനില് കേഴനിഞ സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിച
പല കകേഭാളനനികേളുവടയുല പണല മഭാറനിവക്കഭാടുക്കഭാത്തതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പ്രവൃത്തനികേള
ആരലഭനിക്കഭാന് കേഴനിഞനിടനില്ല. ഇതുലകൂടനി സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ബഭാലന്: സര്, ഇസൗ രതീതനിയനില് നവല്ലഭാരു ഇടവപടല് ഇകപഭാള

നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്. 250  കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്

പ്രകതലകേനിചയ്, വെനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയുമഭായനി ബനവപടയ് അനുവെദനിചനിട്ടുളതയ്.  അതനില്

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപനില് എല.ആര്.എസയ്.-കേള (കമഭാഡല് വറസനിഡന്ഷലല്

സ്കൂള) ഉളവപവട 11 സഭാപനങ്ങളക്കയ് 100 കകേഭാടനി രൂപയുല പടനികേജഭാതനി വെകുപനില്

14  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  155  കകേഭാടനി  രൂപയുല  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇതനില്

കഹഭാസ്റ്റലകേള,  എല.ആര്.എസയ്.-കേള  എന്നനിവെയുവട  നവെതീകേരണമഭാണുളതയ്.

ഇതുമഭായനി  ബനവപടയ്  കേനിഫ്ബനിയനില്  തുകേ  ആവെശലമഭാവണങനില്  ഇനനിയുല

നല്കേഭാവമന്നയ് ബഹുമഭാനവപട ധനകേഭാരല വെകുപ്പുമനനി സൂചേനിപനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  പശ്ചഭാത്തല

സസൗകേരലവെനികേസനത്തനിനുല  കുടനികേളക്കയ്  ഗുണകമനയുള  വെനിദലഭാഭലഭാസല

ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുല കേനിഫ്ബനി വെഴനി ലഭനിക്കുന്ന തുകേ ഉപകയഭാഗനിച്ചുവകേഭാണ്ടയ് പ്രസ്തുത

പദതനികേള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സര്ക്കഭാര്

സത്വതീകേരനിക്കുല.
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മനി  .   സതീക്കര് : കചേഭാദലല നമ്പര് (*213)

വെനഭാതനിര്ത്തനി ജണ്ടയനിടയ് കവെര്തനിരനിക്കുന്ന നടപടനി

3 (*213) ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള:
ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല്:
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന്:

     ശതീ  .   വെനി  .   ആര്  .   സനനില് കുമഭാര്: തഭാവഴക്കഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വെനഭാതനിര്ത്തനി ജണ്ടയനിടയ് കവെര്തനിരനിക്കുന്ന നടപടനി പുകരഭാഗമനിക്കുനകണ്ടഭാ;
ഉവണ്ടങനില്  കവെര്തനിരനിക്കഭാനഭായനി  അവെകശഷനിക്കുന്ന  വെനഭാതനിര്ത്തനി  എത
കേനികലഭാമതീററഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനികലയഭായനി  എത  ജണ്ടകേള  നനിര്മ്മേനിക്കണവമന്നയ്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  സലസഭാനത്തയ്  എവെനിവടയഭാണയ്  ജണ്ട  നനിര്മ്മേഭാണല
അവെകശഷനിക്കുന്നവതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വെനകമഖല ജണ്ട ഇടയ്  കവെര്തനിരനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനവപടയ്  കനരനിടുന്ന
പ്രധഭാന പ്രശങ്ങള എവനഭാവക്കയഭാവണന്നയ് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജു):  സര്,

(എ)  വെനഭാതനിര്ത്തനി ജണ്ടയനിടയ്  കവെര്തനിരനിക്കുന്ന നടപടനി പുകരഭാഗമനിക്കുനണ്ടയ്;
കവെര്തനിരനിക്കഭാനഭായനി  അവെകശഷനിക്കുന്ന  വെനഭാതനിര്ത്തനി  ഏകേകദശല  2300  കേനി.മതീ.
ആണയ്. 

(ബനി) ഇതനികലയഭായനി ഏകേകദശല 41,000-കത്തഭാളല ജണ്ടകേള നനിര്മ്മേനികക്കണ്ടനി
വെരുവമന്നയ്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  സലസഭാനത്തയ്  29  വെന  ഡനിവെനിഷനുകേളനില്
വെനഭാതനിര്ത്തനി  നനിര്ണയല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുണ്ടയ്.  അവെയുവട  കപരുവെനിവെരല  ചുവെവട
കചേര്ക്കുന: 

തനിരുവെനനപുരല,  അചന്കകേഭാവെനില്,  പുനലൂര്,  വതനല,  കകേഭാന്നനി,  കകേഭാടയല,
കകേഭാതമലഗലല,  മൂന്നഭാര്,  മഭാങ്കുളല,  തൃശ്ശൂര്,  മലയഭാറ്റൂര്,  വനനഭാറ,  പഭാലക്കഭാടയ്,
മണഭാര്ക്കഭാടയ്,  നനിലമ്പൂര് സസൗത്തയ്, നനിലമ്പൂര് കനഭാര്ത്തയ്, കേണ്ണൂര്, വെയനഭാടയ് കനഭാര്ത്തയ്,
വെയനഭാടയ്  സസൗത്തയ്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  തനിരുവെനനപുരല  വവവെല്ഡയ്
വവലഫയ്,  വസന്തുരുണനി വവവെല്ഡയ് വവലഫയ്,  വപരനിയഭാര് വവടഗര് റനിസര്വെയ്  ഈസ്റ്റയ്,
വപരനിയഭാര് വവടഗര് റനിസര്വെയ്  വവെസ്റ്റയ്, മൂന്നഭാര് വവവെല്ഡയ് വവലഫയ്, പതീചനി വവവെല്ഡയ്
വവലഫയ്, വവസലന്റെയ് വെഭാലനി വവവെല്ഡയ് വവലഫയ്, വെയനഭാടയ് വവവെല്ഡയ് വവലഫയ്.
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(സനി)  വെനകമഖല ജണ്ടയനിടയ്  കവെര്തനിരനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനവപടയ്  കനരനിടുന്ന
പ്രധഭാന പ്രശങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

(I) ബഹു.  വവഹകക്കഭാടതനി,  മുന്സനിഫയ്  കകേഭാടതനി,  ടനിബന്യൂണല്
തുടങ്ങനിയവെയുവട പരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുന്ന അതനിര്ത്തനി നനിര്ണയവമഭായനി
ബനവപട കകേസ്സുകേളുല അവെയുവട ഉത്തരവകേളുല.

(ii) 1-1-1977-നു  മുമ്പുളളതഭാവണന്നയ്  അവെകേഭാശവപടുന്ന  വെനല
കേകയറങ്ങള  സലയുക്ത  പരനികശഭാധന  നടത്തുന്നതനിലളള
കേഭാലതഭാമസവല  1-1-1977-നുമുമ്പുളളവതന്നയ്  കേവണ്ടത്തനിയ  വെനല
കേകയറങ്ങളക്കയ് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിവന്റെ അനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിലളള
കേഭാലതഭാമസവല,  അനുമതനി  ലഭനിച  കേകയറങ്ങളക്കയ്  സര്കവ്വേ
വചേയ  വസച്ചുകേള  ലഭലമല്ലഭാത്തതുല  കേഭാരണല  വെനഭാതനിര്ത്തനി
നനിശ്ചയനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാത്ത അവെസയുണ്ടയ്.

(iii) സത്വകേഭാരല  ഭൂമനിയുമഭായനി  വെനഭാതനിര്ത്തനി  പങനിടുന്ന  പ്രകദശങ്ങളനിവല
സര്കവ്വേ കപഭായനിന്റുകേള സത്വഭാഭഭാവെനികേമഭാകയഭാ,  അല്ലഭാത്തകതഭാ ആയ
കേഭാരണങ്ങളഭാല് കേവണ്ടത്തഭാനഭാകേഭാത്ത ചേനില വെനിഷയങ്ങള.

(iv) വെനല  കേകയറല  നനിലനനില്ക്കുന്ന സലങ്ങളനിവല തകദ്ദേശവെഭാസനികേളുവട
പ്രതനികരഭാധല.

(v) ഭൂപ്രകൃതനിയുവട  കേനിടപ്പുല  കറഭാഡുകേളുവട  അഭഭാവെവല  കേഭാരണല
വെനഭാതനിര്ത്തനി  കവെര്തനിരനികക്കണ്ട  വെനകമഖലകേളനില്  ജണ്ട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ആവെശലമഭായ  നനിര്മ്മേഭാണവെസ്തുക്കള എത്തനിക്കു
ന്നതനിലള ബുദനിമുട്ടുകേളുല  ജണ്ട  നനിര്മ്മേഭാണല  ഇഴയുന്നതനിനുള
ചേനില കേഭാരണങ്ങളനില്വപടുന.  

ശതീമതനി ഇ  .    എസയ്  .    ബനിജനികമഭാള: സര്, അങ്ങയ് നല്കേനിയ മറുപടനി  (സനി)-യനില്
വെനകമഖല  ജണ്ടയനിടയ്  കവെര്തനിരനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനവപട  തടസങ്ങവള
സലബനനിചയ്  സൂചേനിപനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  കജഭായനിന്റെയ്  വവെരനിഫനികക്കഷന്  പൂര്ത്തതീകേരനി
ക്കഭാത്തതഭാണയ്  വെനഭാതനിര്ത്തനികേളനില്  ജണ്ടയനിടുന്നതനിനുള  പ്രധഭാന  തടസല.
ആളുകേളുവട  സഹകേരണമുണ്ടഭാകുന്നനില്ല,  പ്രതനികരഭാധമുണ്ടഭാകുനണ്ടയ്  തുടങ്ങനിയ
കേഭാരലങ്ങളഭാണയ്  അങ്ങയുവട  മറുപടനിയനില്  പറയുന്നതയ്.  ഫുഡയ്  കഫഭാര്  വെര്ക്കനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കുടനിയനിരുത്തവപടനിട്ടുള  ആളുകേവളവയല്ലഭാല  കേകയറക്കഭാരഭായനി  ഇസൗ
ഉത്തരത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പറഞനിരനിക്കുന്നതനികനഭാടയ്  കയഭാജനിക്കഭാന്  പ്രയഭാസമുണ്ടയ്.
കജഭായനിന്റെയ്  വവെരനിഫനികക്കഷന്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേ  എന്നതഭാണയ്  ഇതനിവല  ഏറവല
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പ്രധഭാന  പ്രശല. കജഭായനിന്റെയ്  വവെരനിഫനികക്കഷന്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കണവമങനില്  റവെനന്യൂ,
വെനല  വെകുപ്പുകേളുവട  സലയുക്ത  പരനികശഭാധനയുണ്ടഭാകേണല.  വെനഭൂമനി  എതയഭാണയ്,
റവെനന്യൂ  ഭൂമനി  എതയഭാണയ്,  ജനങ്ങളുവട  കേയനിലനിരനിക്കുന്ന  ഭൂമനി  എതയഭാവണന്നയ്
കവെര്തനിരനിക്കുന്നതനിനുകവെണ്ടനി  അടനിയനരമഭായനി  കജഭായനിന്റെയ്  വവെരനിഫനികക്കഷന്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  വെനഭാതനിര്ത്തനി  നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി  ഗവെണ്വമന്റെയ്
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജു:  സര്,  കജഭായനിന്റെയ്  വവെരനിഫനികക്കഷന് നടത്തുന്നതനിനുല ജണ്ട
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുമുള  കേഭാലതഭാമസവത്ത  സലബനനിചഭാണയ്  ഞഭാന്  ആദലല
ഉത്തരത്തനില്  സൂചേനിപനിചതയ്.   1999  വെവര  നടത്തനിയ  സലയുക്ത  പരനികശഭാധന
പ്രകേഭാരല  5667.45  വഹക്ടറനിവല  വെനല  കേകയറല  1-1-1977-നുമുമ്പുളതഭാവണന്നയ്
കേവണ്ടത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.   1999-വല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെയ്  പ്രകേഭാരല  3751  വഹക്ടര്
ഭൂമനിയനിവല  വെനല  കേകയറല  സലബനനിചയ്  റവെനന്യൂ,  വെനല  വെകുപ്പുകേളുവട  സലയുക്ത
പരനികശഭാധന നടത്തഭാന് ബഭാക്കനിയുണ്ടഭായനിരുന.  ഇവെയനില് പലതുല  ഇതനികനഭാടകേല
തവന്ന  സലയുക്ത  പരനികശഭാധനയയ്  വെനികധയമഭാക്കനിക്കഴനിഞ.  അവെകശഷനിക്കുന്നവെ
യുവണ്ടങനില്  അവെ  കേവണ്ടത്തനി  അതുലകൂടനി  സലയുക്ത  പരനികശഭാധനയയ്
വെനികധയമഭാകക്കണ്ടതുണ്ടയ്. 31-1-1995-ല്  28588  വഹക്ടര് ഭൂമനിയനിവല വെനല കേകയറല
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് അലഗതീകേരനിചയ്  പടയല നല്കേഭാന് അനുമതനി നല്കേനിയനിരുന്നതഭാണയ്.
ഇനനി  ക്രമവപടുത്തഭാന്  അവെകശഷനിക്കുന്ന  വെനഭൂമനി  കേകയറങ്ങവളല്ലഭാല  ഒരു
വപ്രഭാകപഭാസലഭായനി  നല്കകേണ്ടതഭാവണന്ന  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിവന്റെ  നനിര്കദ്ദേശല
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  അവെകശഷനിക്കുന്ന  അകപക്ഷയനില്ക്കൂടനി  സലയുക്ത
പരനികശഭാധന നടത്തനി വപ്രഭാകപഭാസല് തയഭാറഭാകക്കണ്ടതുണ്ടയ്.  അതനിവന്റെ നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ശതീമതനി  ഇ  .    എസയ്  .    ബനിജനികമഭാള:  സര്,  ജണ്ടയനിടയ്  വെനഭാതനിര്ത്തനി
നനിര്ണയനിചഭാല്കപഭാലല  മൃഗങ്ങളക്കയ്  ജണ്ട  കേണ്ടയ്  മനസനിലഭാക്കഭാനുള
കേഴനിവെനില്ലഭാത്തതുവകേഭാണ്ടയ് പലകപഭാഴുല ആന അടക്കമുള ജതീവെനികേള നഭാടനികലയനിറങ്ങനി
കൃഷനി  നശനിപനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരലമഭാണുളളതയ്.  കേഭാടഭാന  നഭാടനിലനിറങ്ങനി  കൃഷനി
നശനിപനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനവപട  പ്രശങ്ങളഭാണയ്  കേഴനിഞ  മഭാസങ്ങളനില്  ഇടുക്കനി
ജനില്ലയനില്  നടന്ന  ഡനി.ഡനി.സനി.  മതീറനിലഗുകേളനില്  പ്രധഭാനമഭായുല  ചേര്ച  വചേയതയ്.
അതുമഭായനി  ബനവപടയ്  മനസനിലഭാക്കനിയ  ഒരു  കേഭാരലല,  മൃഗങ്ങളക്കഭാവെശലമഭായ
ഭക്ഷണവല  വവെളവല  വെനത്തനില്  ലഭലമഭാകുന്നനില്ല  എനളതഭാണയ്.  ഇതുമൂലല
എത  ജണ്ടയനിടഭാലല  ഇവെ  നഭാടനികലയനിറങ്ങുല.  ഇവതഭാഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
മൃഗങ്ങളക്കഭാവെശലമുള  ഭക്ഷണല  വെനത്തനിനുളനില്  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതടക്കമുള
വെനിഷയങ്ങളനില് ഗവെണ്വമന്റെയ് ഇടവപടുകമഭാ?
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ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജു:  സര്,  മൂന്നഭാറനില്  വെനത്തനിനുളനില്  മൃഗങ്ങളക്കയ്
വവെളവമത്തനിച്ചുവകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള  ഒരു  പരനിപഭാടനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  അതയ്
സലസഭാനത്തഭാവകേ വെലഭാപനിപനിക്കുകേ എന്നതയ്  ബുദനിമുട്ടുള വെനിഷയമഭാണയ്.  എങനിലല
അങ്ങവനവയഭാരു പരതീക്ഷണല ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  ബഹുമഭാനവപട അലഗല പറഞതയ്
വെളവര ശരനിയഭാണയ്. വെനത്തനിനുളനില് ആവെശലമഭായ ആഹഭാരവല വവെളവല കേനിടഭാവത
വെരുന്ന സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണയ്  വെനലജതീവെനികേള കൂടകത്തഭാവട വെനത്തനിനയ്  പുറകത്തയയ്
വെരുന്നതയ്. വെനഭാതനിര്ത്തനികേളനില് കൃഷനിയുളതുവകേഭാണ്ടയ് രുചേനികയറനിയ ഭക്ഷണല കേനിട്ടുന്ന
ഒരു സനിതനിയുമുണ്ടയ്.  ഇതയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  വെനല വെകുപയ് വെളവര സതീരനിയസഭായ
ചേര്ചകേള  നടത്തനിക്കഴനിഞ.  വെനത്തനിനുളനില്  പരമഭാവെധനി  ഫലവൃക്ഷങ്ങള
വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനുകവെണ്ടനിയുള ശമമഭാണയ്  നടക്കുന്നതയ്.  ഇന്നവല ബഹുമഭാനവപട
മുഖലമനനിയുവട  അദലക്ഷതയനില്  ഞഭാനുല  വെനല  വെകുപയ്  ഉകദലഭാഗസരുലകൂടനി  ഒരു
കയഭാഗല  കചേര്ന.  കഫഭാറസ്റ്റയ്  വഡവെലപ്വമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷന്  പ്ലെെഭാകന്റെഷനുകേള
നടത്തുനണ്ടയ്.  ഇതനില്  മഭാഞനിയല,  യൂക്കഭാലനിപ്റസയ്  തുടങ്ങനിയ  വൃക്ഷങ്ങള
വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നതയ്  പരമഭാവെധനി  ഒഴനിവെഭാക്കനിവക്കഭാണ്ടയ്  ആ  സലങ്ങളനില്ക്കൂടനി
ഫലവൃക്ഷങ്ങള  വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിവനക്കുറനിചയ്  ആകലഭാചേനിക്കണവമന്നയ്  കയഭാഗത്തനില്
തതീരുമഭാനനിച്ചു.  ഹരനിത  കകേരളല  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു  കകേഭാടനി  മരല
വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വെനല  വെകുപയ്  വവതകേള  തയഭാറഭാക്കുനണ്ടയ്.
അതനില് പരമഭാവെധനി  ഫലവൃക്ഷങ്ങള ഉളവപടുത്തുന്നതനിനുല വെനത്തനിനുളനിലല മറ്റുല
വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനുല തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  വെനലജതീവെനികേളക്കഭാവെശലമഭായ ഭക്ഷണല
വെനത്തനിനുളനില്ത്തവന്ന  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേളഭാണയ്  വെനല  വെകുപയ്
ആകലഭാചേനിക്കുന്നതയ്.

ശതീ  .    ജനി  .    എസയ്  .    ജയലഭാല്:  സര്,  വെനകത്തയുല  വെനവെനിഭവെങ്ങകളയുല
സലരക്ഷനിച്ചുവകേഭാണ്ടയ്   ജനങ്ങളക്കയ്  ബുദനിമുടനില്ലഭാത്ത നടപടനികേളുമഭായനി  ഗവെണ്വമന്റെയ്
മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതനിവന  അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണയ്.  വെനകമഖലയുമഭായനി  ബനവപടയ്
അതനിര്ത്തനി  പങനിടുന്ന  പ്രകദശങ്ങളനില്  സത്വകേഭാരല  ഭൂവടമയയ്  എന്.ഒ.സനി.
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുല  ഭൂമനി  വവകേമഭാറല  വചേയ്യുന്നതനിനുവമഭാവക്കയഭായനി  നനിരവെധനി
ബുദനിമുട്ടുകേള  അനുഭവെനിക്കുന്നതഭായനി  ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ  ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;
അതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാന്  എവനഭാവക്ക  നടപടനികേളഭാണയ്  സത്വതീകേരനിക്കുന്നവതന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?   

ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജു:  സര്,  അതനിര്ത്തനി  തര്ക്കങ്ങള  പൂര്ണമഭായനി
പരനിഹരനിക്കണവമങനില്  വെനകമഖലയുല സത്വകേഭാരല ഭൂമനിയുല തമ്മേനിലള അതനിര്ത്തനി
നനിശ്ചയനിചയ്  ജണ്ടയനികടണ്ടതയ്  അതലഭാവെശലമഭാണയ്.  അതുവകേഭാണ്ടുതവന്നയഭാണയ്
ഗവെണ്വമന്റെയ് അക്കഭാരലത്തനില് മുന്ഗണന നല്കേനി സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനി
ക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേളുമഭായനി മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതയ്.  
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ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന്:  സര്,  സത്വകേഭാരലഭൂമനിയുമഭായനി അതനിര്ത്തനി പങനിടുന്ന
വെനഭൂമനിയനില്  കൂടുതല്  ജണ്ടകേള  സഭാപനിക്കുന്നതയ്  അതനിര്ത്തനി  തര്ക്കങ്ങള
ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനയ്  സഹഭായകേരമഭാണയ്.  ഇസൗ  നടപടനികേള  എതയുല  കവെഗല
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാവെശലമഭായ തുകേ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ?

ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജു:  സര്, ജണ്ടകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ പണവമഭായനി
ബനവപടയ്  പ്രശങ്ങളനില്ല.  ഇതുമഭായനി  ബനവപടയ്  നനിലവെനില്  കവെവറ  ചേനില
പ്രശങ്ങളുണ്ടയ്.  ആവെശലമഭായ  വസചനില്ലഭാത്തതുല  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  എതനിര്പ്പുവെരുന്ന
പ്രകദശങ്ങളുമുണ്ടയ്,  സലയുക്ത  പരനികശഭാധനയനില്  1977-നുമുമ്പുള  കേകയറമഭാകണഭാ
അല്ലകയഭാ  എവന്നഭാവക്കയുള  പ്രശങ്ങളുണ്ടയ്.  അങ്ങവനയുള  കേഭാരണങ്ങളഭാലഭാണയ്
കേഭാലതഭാമസമുണ്ടഭാകുന്നതയ്. ജണ്ട നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതുമഭായനി ബനപടയ് പണല വെനിഷയമല്ല.
കേഭാരണല  പദതനിയനില്ത്തവന്ന അതനിനഭാവെശലമഭായ ഫണ്ടയ് വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

ശതീ  .    വെനി  .    ആര്  .    സനനില് കുമഭാര്  :  സര്,  സലസഭാനത്തയ് എത ഏക്കര് വെനല
കേകയറനിയനിട്ടുവണ്ടനളതനിവന്റെ വെനിശദഭാലശങ്ങള വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ? 

ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജു  :  സര്,   1999   വെവര  നടത്തനിയ സലയുക്ത പരനികശഭാധന
പ്രകേഭാരല  5667  വഹക്ടര്  വെനല  കേകയറനിയതഭായനി  കേവണ്ടത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  1999-വല
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെയ്  പ്രകേഭാരല  3761.75  വഹക്ടറനിവല വെനല കേകയറല  സലബനനിചയ്
റവെനന്യൂ-വെനല  വെകുപ്പുകേള  സലയുക്ത  പരനികശഭാധനയനിലൂവട  കേവണ്ടത്തനി
തതീരുമഭാനവമടുത്തനിട്ടുണ്ടയ്.

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ്: സര്, വെനഭാതനിര്ത്തനിയനില് ജണ്ടയനിടയ് കവെര്തനിരനിചതുമഭായനി
ബനവപട  ഒരു  കചേഭാദലമഭാണയ്.  അങ്ങയുവട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലളള
അചന്കകേഭാവെനിലനിനയ്  വതഭാടടുത്തയ്  ജണ്ടയനിടയ്  തനിരനിച്ചുവകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന്ന  ഭൂമനിയനില്
പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട  കുകറ  ആളുകേള  തഭാമസനിക്കുനണ്ടയ്.  അവെരുവട
ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  പല  കേഭാരലങ്ങളുല  വചേയ്യുനവണ്ടന്നയ്  ബഹുമഭാനവപട  മനനി
ശതീ.  എ.  വകേ.  ബഭാലന്  കചേഭാദലത്തനിനയ്  മറുപടനിയഭായനി  പറഞ.  എന്നഭാല്,  ആ
കകേഭാളനനികേളനികലയയ്  എത്തനികചരഭാന്  അചന്കകേഭാവെനിലഭാറനിലൂവട  മഭാതകമ  കേഴനിയൂ,
മവറഭാരു  മഭാര്ഗ്ഗവമനില്ല.  കേഴനിഞ  ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ  കേഭാലത്തയ്  അവെനിവട  പഭാലല
പണനിയുന്നതനിനുകവെണ്ടനി രണ്ടയ് കകേഭാടനി  രൂപ നബഭാര്ഡനില്നനിനല അനുവെദനിചനിരുന.
ആ  പണല  ഉപകയഭാഗനിചയ്  പഭാലല  പണനിയഭാനുളള  അനുമതനി  വെനല  വെകുപയ്
വകേഭാടുക്കുന്നനില്ല. അവെനിവട പഭാലല പണനിയുന്നതനിനഭായനി ഒരു മരലകപഭാലല മുറനിച്ചുമഭാകറണ്ട
ആവെശലമനില്ല. പഭാലല പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാവെശലമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജു  : സര്, ആദനിവെഭാസനികേളുവട വസറനില്വമന്റെനികലയയ് കപഭാകുന്നതനിനയ്
കനരകത്തയുള വെഴനിയഭാവണങനില്  അതയ്  വമയനിന്റെനന്സയ്  വചേയ്യുന്നതനികനഭാ  അവെനിവട
പഭാലല  പണനിയുന്നതനികനഭാ  നനിയമപരമഭായനി  യഭാവതഭാരു  തടസവമനില്ല.  ഇസൗ  കകേസയ്
പ്രകതലകേമഭായനി പരനിഗണനിചയ് ആവെശലമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുല.
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ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ്  മുഹസനിന്  പനി  . :  സര്,  വെനഭാതനിര്ത്തനിയനിവല  ജണ്ട
നനിര്മ്മേഭാണലവകേഭാണ്ടയ്  കേകയറല  പൂര്ണമഭായുല  തടയുകമഭാ;  അതയ്  എതകേണ്ടയ്
ഫലപ്രദമഭാണയ്?  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തയ്  പടഭാമ്പനി  മണ്ഡലത്തനിവല
ഒലവെകക്കഭാടയ് ഡനിവെനിഷനനില്  124  ഏക്കര് വെനഭൂമനി കകേഭാടതനിവെനിധനിപ്രകേഭാരല വവപ്രവെറയ്
കേക്ഷനികേളക്കയ് വകേഭാടുത്തനിട്ടുണ്ടയ്. അതയ് തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജു  : സര്,  ബഹുമഭാനവപട  വമമ്പര്  ഇസൗ  വെനിഷയല  ഉന്നയനിച്ചു
വകേഭാണ്ടയ്  കേത്തയ്  തന്നഭാല്  അതയ്  പരനികശഭാധനിചകശഷല  ആവെശലമഭായ  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫയ്: സര്,  എവന്റെ നനികയഭാജകേമണ്ഡലല ഉളവപടുന്ന കകേരള-
കേര്ണഭാടകേ വെനഭാതനിര്ത്തനികേളനില്,  നമ്മുവട ജണ്ട കേവെര് വചേയ്തുവകേഭാണ്ടയ്  കേര്ണഭാടകേ
സലസഭാനല  അവെരുവട  ജണ്ട  സഭാപനിചയ്  വെനഭാതനിര്ത്തനി  കേകയറുന്ന  കേഭാരലല
ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ  ശദയനില്വപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  അതയ്  തടയുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ
നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഇവല്ലങനില് സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജു  :  സര്,  കേര്ണഭാടകേവല കകേരളവല തമ്മേനില് കവെര്തനിരനിക്കുന്ന
അതനിര്ത്തനിയനിവല  ജണ്ട  കേകയറനി  രണ്ടുകൂടരുല  ജണ്ടയനിടുനവവെന്നതയ്  ഒരു  പുതനിയ
അറനിവെഭാണയ്.  ഇതനിവന്റെ ഡതീവറയനില്സയ് തന്നഭാല് അകനത്വഷനിചയ് ആവെശലമഭായ നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുല.

ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലണ്ടനി  :  സര്,   കൂരഭാച്ചുണ്ടനില്  വെളവരക്കഭാലമഭായനി
തഭാമസനിക്കുന്ന  വെതീടനിവന്റെ  മുന്നനില്  വസചനില്ലഭാവതയുല  സലയുക്ത  പരനികശഭാധന
നടത്തഭാവതയുല  ജണ്ട  വകേടനിയ  സലഭവെമുണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇത ജണ്ടവകേടനിയഭാല്  ഇത
കേഭാശയ് എവന്നഭാരു കകേഭാണ്ടഭാകല ഉണ്ടഭായനിരുന. അതയ് ഇകപഭാഴുല തുടരുനകണ്ടഭാ; ഇതയ്
പരനികശഭാധനിചനിടഭാകണഭാ വചേയ്യുന്നതയ്? 

ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജു  :  സര്,  ജണ്ട വകേട്ടുന്നതയ് വെനല വെകുപനിവല ഉകദലഭാഗസരുവട
സഭാന്നനിദലത്തനില്ത്തവന്നയഭാണയ്. ഇതയ് വടണ്ടര് വചേയ്തുവകേഭാടുക്കഭാറനില്ല.  കേരഭാറുകേഭാരവന
ഏല്പനിചഭാല്  അവെര്  എവെനിവടവയങനിലല  ജണ്ട  വകേടനിയനിടയ്  കപഭാകുല.  അതുവകേഭാണ്ടയ്
വെനല വെകുപനിവല ഉകദലഭാഗസര് നനിന്നഭാണയ്  ജണ്ടയുവട നനിര്മ്മേഭാണപ്രവെര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുന്നതയ്.  വെനത്തനിവന്റെ അതനിര്ത്തനി കേവെനിഞയ്, 1977-നുമുന്പയ് സത്വകേഭാരല വെലക്തനി
കേകയറനിയനിരനിക്കുന്ന  ഭൂമനിയനികലക്കനിറക്കനി  ജണ്ട  വകേടനിയനിട്ടുവണ്ടങനില്;  ആ  വെനിവെരല
സലബനനിചയ്  പ്രകതലകേമഭായനി  പരഭാതനി  ലഭനിക്കുകേയഭാവണങനില്  അതനിവനക്കുറനിചയ്
അകനത്വഷനിചയ് ആവെശലമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുല.

മനി  .   സതീക്കര് : ഓര്ഡര്  ഓര്ഡര്  … …

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയല കേഴനിഞ.)
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2. കരഖഭാമൂലല നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷതചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുവട ഉത്തരങ്ങള

വെനസലരക്ഷണ പദതനികേള

4(*214) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാല :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവല

മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെനസലരക്ഷണത്തനിനഭായനി  പുതനിയ  പദതനികേള  പ്രഖലഭാപനിക്കുകമ്പഭാഴുല,
വെനവെനിസ്തൃതനി ചുരുങ്ങുനവവെന്നതയ് വെസ്തുതയഭാകണഭാ;

(ബനി) ഈ വെര്ഷല കേഭാട്ടുതതീമൂലല എത വഹക്ടര് വെനല കേത്തനിനശനിച്ചുവവെന്നഭാണയ്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളതയ്;

(സനി)  വെരളച  കേഭാരണല  വെനലജതീവെനികേള  നഭാടനികലക്കനിറങ്ങുന്നതുല  നഭാശ
നഷങ്ങള  വെരുത്തുന്നതുല  തടയുന്നതനിനയ്  എവനഭാവക്ക  നടപടനികേളഭാണയ്
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളതയ് എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

വെനവല മ മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജു  ):  

(എ)  വെനവെനിസ്തൃതനി ചുരുങ്ങുനവവെന്നതയ് വെസ്തുതയല്ല.

(ബനി)  ഈ  വെര്ഷല  കേഭാട്ടുതതീ  2977.47  വഹക്ടര്  വെനപ്രകദശവത്ത
ബഭാധനിചനിട്ടുവണ്ടന്നയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

(സനി) വെരളച കേഭാരണല വെനലജതീവെനികേള നഭാടനികലയനിറങ്ങുന്നതുല നഭാശനഷങ്ങള
വെരുത്തുന്നതുല  തടയുന്നതനിനഭായനി  വെനത്തനിനുളനില്  തടയണകേളുല  കുളങ്ങളുല
നനിര്മ്മേനിചയ്  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവെരുത്തുനണ്ടയ്.  ഭക്ഷണ  ലഭലതയഭായനി  വെയലകേളുവട
പരനിപഭാലനല,  അധനിനനികവെശ  സസലങ്ങള  നതീക്കലവചേയല്  തുടങ്ങനിയ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള വചേയ്തുവെരുനണ്ടയ്.  കൂടഭാവത കസഭാളഭാര് പവെര് വഫന്സനിലഗയ്,  ആന
പ്രതനികരഭാധ  മതനില്,  ആന  പ്രതനികരഭാധ  കേനിടങ്ങയ്  എന്നനിവെ  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുല
എലനിഫന്റെയ്സയ്  കസറനിലഗയ്  വെഭാചര്മഭാര്,  റഭാപനിഡയ്  വറകസഭാണ്സയ്  ടതീല  എന്നനിവെയുവട
കസവെനല ലഭലമഭാക്കുകേയുല വചേയ്യുനണ്ടയ്.  മനുഷല-വെനലജതീവെനി സലഘര്ഷല രൂക്ഷമഭായ
കമഖലകേളനില്  സമകയഭാചേനിതമഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിചയ്  സലഘര്ഷല  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
പഞഭായത്തയ്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി  തലത്തനില്  ജനജഭാഗതഭാ  സമനിതനികേള  രൂപതീകേരനിചയ്
പ്രതനികരഭാധ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തുവെഭാനുള നടപടനികേളുല സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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കദശതീയ മതലവെനികേസന കബഭാര്ഡയ് പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

5(*215) ശതീ  .   വെനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   എസയ്  .  ശർമ്മേ :
ശതീ  .   എല  .   നസൗഷഭാദയ് :
ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലസതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനവത്ത മതലകമഖലയനില് കദശതീയ മതലവെനികേസന കബഭാര്ഡയ്
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല നല്കുന്ന പദതനികേള ഏവതല്ലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  ഉളനഭാടന്  മതലകൃഷനി  കമഖലയനില്  ഉല്പഭാദന  വെര്ദനവെനിനുല  കൃഷനി
വെനിപുലതീകേരണത്തനിനുല  കദശതീയ  മതലവെനികേസന  കബഭാര്ഡയ്  സഹഭായല
ലഭലമഭാക്കുനകണ്ടഭാ; വെനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(സനി)  സലസഭാനവത്ത  ആഴക്കടല്  മതലബനനത്തനിനുല  മതല
സലസരണത്തനിനുല  വെനിപണനത്തനിനുല  പ്രസസ്തുത  കബഭാര്ഡനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
എതമഭാതമുവണ്ടന്നയ്അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ  ):  

(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് സലസഭാനവത്ത മതലകമഖലയനില്
കദശതീയ  മതല  വെനികേസന  കബഭാര്ഡയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല  നല്കുന്ന
പദതനികേവളഭാനല  അനുവെദനിചനിടനില്ല.  മുന്  വെര്ഷങ്ങളനില്  സലസഭാനത്തുടനതീളല
ആധുനനികേ ശുചേനിതത്വ മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുല, ഉളനഭാടന് മതലകൃഷനി
വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  പരനിശതീലനല  നല്കുന്നതനിനുല,  മതല
സമ്പത്തയ്  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുല,  അലങഭാര  മതലഉത്പഭാദനവമഭായനി  ബനവപടയ്
വടയനിനനിലഗയ്  നല്കുന്നതനിനുല,  അലങഭാര  മതലകൃഷനി  വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുല
കദശതീയ മതല വെനികേസന കബഭാര്ഡനിവന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല ലഭനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി)  സലസഭാനത്തയ്  ഉളനഭാടന്  മതല  ഉത്പഭാദന  വെര്ദനവെനിനുല  കൃഷനി
വെനിപുലതീകേരണത്തനിനുമഭായനി  വെനിവെനിധ  കേഭാലയളവകേളനില്  കദശതീയ  മതല  വെനികേസന
കബഭാര്ഡനിവന്റെ  സഹഭായല  ലഭനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  വെനിശദഭാലശല  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  സലസഭാനവത്ത  മതലക്കചവെടക്കഭാര്ക്കുല  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുല
ഒരുകപഭാവല പ്രകയഭാജനവപടുന്ന രതീതനിയനില് മതലവെനിപണനല വമചവപടുത്തുകേ എന്ന
ലക്ഷലല  വെച്ചുവകേഭാണ്ടയ്  മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേള  ആധുനനികേവെല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനയ്  കദശതീയ
മതല വെനികേസന കബഭാര്ഡനിവന്റെ ധനസഹഭായല ലഭലമഭായനിട്ടുണ്ടയ്.

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്
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വതഭാഴനില് നനിയമങ്ങള പഭാലനിക്കഭാത്ത കേടയുടമകേളവക്കതനിവര നടപടനി 

6(*216) ശതീ  .   കേഭാരഭാടയ് റസഭാഖയ് : 
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി : 
ശതീ  .   കജഭാണ് വഫര്ണഭാണ്ടസയ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വെനിവെനിധ കേടകേളനില് കജഭാലനി വചേയ്യുന്ന ജതീവെനക്കഭാര്ക്കയ് 1960-വല കഷഭാപയ്
ആന്റെയ്  വകേഭാകമഴലല്  എസ്റ്റഭാബനിവഷ്മെന്റെയ്  ആക്ടനില്  പ്രതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന്ന  പ്രകേഭാരമുളള
സസൗകേരലങ്ങളുല  ആനുകൂലലങ്ങളുല  അവെകേഭാശങ്ങളുല  ലഭനിയ്ക്കുനവണ്ടന്നയ്  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനയ്
എവനല്ലഭാല നടപടനികേളഭാണയ് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത ആക്ടനിവല വെലവെസകേളക്കയ് വെനിരുദമഭായനി ചേനില കേടയുടമകേള
അധനികേ  കൂലനി  നല്കേഭാവത  അധനികേ  സമയല  കജഭാലനി  വചേയനിക്കുന്നതഭായ  പരഭാതനി
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില്  ഇതു  സലബനനിചയ്  എവനല്ലഭാല  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുവണ്ടന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇപ്രകേഭാരല വതഭാഴനില് നനിയമങ്ങള പഭാലനിക്കഭാത്ത കേടയുടമകേളവക്കതനിവര
കേര്ശന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്  ):  

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  എന്കഫഭാഴയ്വമന്റെയ്  വെനിഭഭാഗല  ജനില്ലഭാ  കലബര്
ഓഫതീസര്മഭാരുവട  കനതൃതത്വത്തനില്  101  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  കലബര്  ഓഫതീസര്മഭാര്
ഉളവപടുന്ന എന്കഫഭാഴയ്വമന്റെയ്  വെനിഭഭാഗല  1960-വല കകേരള കഷഭാപയ്  &  വകേഭാകമഴലല്
എസ്റ്റഭാബനിഷയ് വമന്റെയ്  നനിയമപ്രകേഭാരല  കേടകേളനിലല  വെഭാണനിജല  സഭാപനങ്ങളനിലല
പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുല  കേവണ്ടത്തുന്ന  നനിയമലലഘനങ്ങളക്കയ്  കനഭാടതീസയ്
നല്കേനി  തുടര്നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുല  വചേയ്തുവെരുന.  മനിനനിമല  കവെതനല
നല്കേഭാത്ത കകേസകേളനില്  സഭാപന  ഉടമകേളവക്കതനിവര  വകയനില  വപറതീഷനുല  മറയ്
വെനിവെനിധ  നനിയമലലഘനങ്ങളക്കയ്  കപ്രഭാസനികേന്യൂഷനുല  ഫയല് വചേയ്തുവെരുന.  കൂടഭാവത
അസലഘടനിത  കമഖലയനിവല  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  മനിനനിമല  കവെതനല
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുല  കവെതന  വെനിതരണത്തനില്  സതഭാരലത  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനി
കലയ്ക്കുമഭായനി  കവെതന  സരക്ഷഭാ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  വതഭാഴനില്  വെകുപയ്
ആരലഭനിച കകേഭാള വസന്റെര് മുകഖന  155214/180042555214  എന്നതീ നമ്പരുകേളനില്
രഭാവെനിവല  7  മണനിമുതല്  കവെകുകന്നരല  7  മണനിവെവരയുള  സമയത്തയ്  ലഭനിക്കുന്ന
പരഭാതനികേള  തതമയല  രജനിസ്റ്റര്  വചേയവപടുകേയുല  അതഭാതയ്  ഇന്വസക്ടര്മഭാര്ക്കയ്
കകേമഭാറനി യഥഭാസമയല തവന്ന അതനികനല് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല കേഴനിയുന.
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(ബനി)  ഉണ്ടയ്.  വതഭാഴനില് വെകുപനിവല എന്കഫഭാഴയ്വമന്റെയ് വെനിഭഭാഗല ഉകദലഭാഗസര്,
സത്വകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  വെനിവെനിധ  വതഭാഴനില്  നനിയമ
പ്രകേഭാരമുള ആനുകൂലലങ്ങള ജതീവെനക്കഭാര്ക്കയ് ലഭനിക്കുനവണ്ടന്നയ് ഉറപ്പുവെരുത്തഭാറുണ്ടയ്.
2017-ല് നഭാളനിതുവെവര 10380 സഭാപന പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയുല 121 വകയനില
വപറതീഷന് ഫയല് വചേയ്യുകേയുല വചേയനിട്ടുണ്ടയ്. വകയനില വപറതീഷനുകേളനില് അധനികേ കൂലനി
നല്കേഭാവത അധനികേ സമയല കജഭാലനി വചേയനിചതനിവന്റെ കുടനിശനികേയുല ഉളവപടുത്തഭാറുണ്ടയ്.

(സനി)  സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുനണ്ടയ്.

കേരനിയര് വഡവെലപ്വമന്റെയ് വസന്റെറുകേള

7(*217) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീല : 
ശതീ  .   റനി  .   വെനി  .   രഭാകജഷയ് : 
ശതീ  .   എല  .   സത്വരഭാജയ് : 
ശതീ  .    വകേ  .    വജ  .    മഭാക്സൈനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് ആരലഭനിചനിട്ടുളള കേരനിയര് വഡവെലപ്വമന്റെയ്  വസന്റെറുകേള ഗഭാമ
പ്രകദശങ്ങളനിവല വതഭാഴനില്രഹനിതര്ക്കയ് ഏതു വെനിധത്തനില് പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാകുവമന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അനുകയഭാജലമഭായ  വതഭാഴനില്  കമഖലകേള  വതരവഞടുക്കുന്നതനിനുല
അത്തരല കമഖലകേളനിവല വതഭാഴനില് സഭാധലതകേള മനസനിലഭാക്കനി അതനിനഭാവെശലമഭായ
വവവെദഗലങ്ങള  വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുല  ഇത്തരല  വസന്റെറുകേളനില്  ഉളള  സഭാധലത
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരല  സഭാപനങ്ങള  ഏവതഭാവക്ക  സലങ്ങളനില്  സഭാപനിക്കഭാനു
കദ്ദേശനിക്കുവന്നനല ഇവെയനിലൂവട ലഭലമഭാവന്ന കസവെനങ്ങള എവനല്ലഭാവമനല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
ഇത്തരല  കസവെനത്തനിനു  നല്കകേണ്ടനിവെരുന്ന  ഫതീസയ്  വതഭാഴനില്രഹനിതര്ക്കയ്
ഭഭാരമഭാകേഭാത്ത തരത്തനില് നനിജവപടുത്തുകമഭാ?

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്  ):  

(എ) കേരനിയര് ഇന്ഫര്കമഷന്, വെലക്തനിഗത കഗഡന്സയ്,  ഗ്രൂപയ് കഗഡന്സയ്,
കേരനിയര്  കേസൗണ്സനിലനിങയ്,  കേരനിയര്  ഇന്റെറസ്റ്റയ്  കഗഭാള  വസറനിലഗയ്,  പ്രതീ  ഇന്റെര്വെന്യൂ
പരനിശതീലനല,  വെലക്തനിതത്വ  വെനികേസന പരനിപഭാടനികേള,  അനുകയഭാജലമഭായ കകേഭാഴ്സുകേളുവട
വതരവഞടുപ്പുകേള എന്നനിവെയനിലൂവടയുല മതരപരതീക്ഷഭാ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള,
കമഭാക്കയ് ഇന്റെര്വെന്യൂ എന്നനിവെയനിലൂവടയുല മനികേച കകേഭാഴ്സുകേളുല വതഭാഴനിലല കനടനിവയടുക്കഭാന്
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ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേവള  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേ,  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനിലണ്ടഭാകുന്ന  പുതനിയ
കകേഭാഴ്സുകേവളക്കുറനിച്ചുല വതഭാഴനില് കമഖലയനിവല നൂതന പ്രവെണതകേവളക്കുറനിച്ചുല അറനിവെയ്
പകേര്ന്നയ് നല്കുകേ, ഉകദലഭാഗഭാര്തനിയുവട സനില്, എബനിലനിറനി, ആപ്റനിറന്യൂഡയ് എന്നനിവെ
വടസ്റ്റയ്  വചേയയ്  വതഭാഴനിലനിനുള  സത്വതീകേഭാരലതയുല  നനിലവെഭാരവല  മനസനിലഭാക്കനി
വക്കഭാടുക്കുകേ,  മൃദു  കനപുണല  പരനിശതീലനല  നല്കേനി  വപ്രഭാഫഷണല്  സമതീപനല
ഉളവെരഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേ  തുടങ്ങനിയവെയഭാണയ്  കേരനിയര്  വഡവെലപ്വമന്റെയ്  വസന്റെറുകേള
മുകഖന വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുല വതഭാഴനിലകനത്വഷകേര്ക്കുല ലഭലമഭാക്കുന്ന കസവെനങ്ങള.

(ബനി)  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കയ്  വതഭാഴനില്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുല  ആവെശലമഭായ

കനപുണല  പരനിശതീലനങ്ങളുല  നല്കുകേയഭാണയ്  പ്രധഭാനമഭായുല  കേരനിയര്

വഡവെലപ്വമന്റെയ്  വസന്റെറുകേളവകേഭാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  വതഭാഴനില്  അവെകബഭാധ

കനപുണല  പരനിശതീലന  കഭാസകേള  നയനിക്കുന്നതനിനയ്  അതഭാതയ്  കമഖലയനില്

കവെദഗലമുള ഫഭാക്കല്റനികേളുവട കസവെനമഭാണയ് പ്രകയഭാജനവപടുത്തുന്നതയ്.  കൂടഭാവത

കേരനിയര്  സലബനമഭായ  എല്ലഭാ  അറനിവകേളുല  കശഖരനിചയ്  കക്രഭാഡതീകേരനിചയ്

അനുകയഭാജലമഭായ കസഭാഫയ് വവെയറനില് സൂക്ഷനിക്കുകേയുല കദനലദനിനല നവെതീകേരനിചയ് ഒരു

കേരനിയര്  ഇന്ഫര്കമഷന്  ഡഭാറഭാ  ബഭാങഭായനി  സൂക്ഷനിചയ്  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുല

ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കുല  പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാകുല  വെനിധത്തനില്  വെനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയുല

വചേയ്യുന.

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷല  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനിവല

കപരഭാമ്പ്രയനിലല  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനിവല  ചേനിറ്റൂരനിലല  തനിരുവെനനപുരല  ജനില്ലയനിവല

വനയഭാറനിന്കേരയനിലല  സനി.ഡനി.സനി.  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുല

കപരഭാമ്പ്രയനിലല  ചേനിറ്റൂരനിലല  കേരനിയര്  വഡവെലപ്വമന്റെയ്  വസന്റെറുകേള

പ്രവെര്ത്തനമഭാരലഭനിക്കുകേയുല വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  സലലഭലതയനുസരനിചയ്  വെനിവെനിധ

സലങ്ങളനില് സനി.ഡനി.സനി.  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുല

ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കുല  അവെരവെരുവട  കയഭാഗലതയുല  കേഴനിവല  അഭനിരുചേനിയുല

അനുസരനിചയ് ഉന്നതപഠനത്തനിനുള കകേഭാഴ്സുകേള വതരവഞടുക്കുന്നതനിനുല അനുകയഭാജലമഭായ

വതഭാഴനില്  വതരവഞടുക്കുന്നതനിനുല  ആവെശലമഭായ  എല്ലഭാവെനിധത്തനിലള

മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുല  വതഭാഴനില്  കനപുണല  പരനിശതീലനങ്ങളുല  സനി.ഡനി.സനി.

മുഖഭാനനിരല  നല്കുന.  നനിലവെനില്  സനി.ഡനി.സനി.  നല്കുന്ന  എല്ലഭാ  കസവെനങ്ങളുല

സസൗജനലമഭാണയ്.
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മതലസമ്പത്തയ് വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ് പദതനി

8(*218) ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   എല  .   വെനിന്വസന്റെയ് :
ശതീ  .   അന്വെര് സഭാദത്തയ് :
ശതീ  .    വെനി  .    എസയ്  .    ശനിവെകുമഭാര് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടലനില്  മതലസമ്പത്തയ്  കുറയുന്നതഭായനി  ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;
ഉവണ്ടങനില് വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേടലനിവല  മതലസമ്പത്തയ്  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  പദതനി
ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനില് വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കൃതനിമ  പഭാരുകേള  കേടലനില്  സഭാപനിക്കുന്ന  പദതനി  എവെനിവട
വയഭാവക്കയഭാണയ് ആരലഭനിചനിട്ടുളതയ്;

(ഡനി) ഈ പദതനിമൂലല മകതലഭാത്പഭാദനല കൂടുന്നതഭായനി കേവണ്ടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
എത രൂപ വചേലവെനിലഭാണയ് പദതനി ആവെനിഷ്കരനിക്കുന്നതയ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ  ) :  

(എ)  ഉണ്ടയ്.  മഭാറനിവക്കഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  ഭസൗമഭാനരതീക്ഷത്തനിവന്റെയുല  കേടലനിവല
ആവെഭാസ  വെലവെസയുവടയുല  അനനിയനനിതമഭായനി  വചേറുമതലങ്ങവള  പനിടനി
കൂടുന്നതനിവന്റെയുല  പരനിണനിതഫലമഭായനി  കേടലനില്  മതലസമ്പത്തയ്  കുറയുന്നതഭായനി
കേഭാണുനണ്ടയ്.

(ബനി)  ഉണ്ടയ്.  കേടലനിവല  മതലസമ്പത്തയ്  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേടലനില്
കൃതനിമ പഭാരയ് സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി, സതീ റഭാഞനിലഗയ്, കൂടുകൃഷനി മുതലഭായ പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

(സനി)  2011-12  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനിയനിലൂവട
പൂവെഭാര്,  പുതനിയതുറ,  കേരുലകുളല  എന്നതീ  മതലഗഭാമങ്ങളനിവല  തതീരക്കടലനിലഭാണയ്
കൃതനിമ പഭാരുകേള നനികക്ഷപനിചതയ്. 2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില്  40  ലക്ഷല
രൂപ വചേലവെനില് മരലനഭാടയ്  തതീരക്കടലനില്  120  കകേഭാണ്ക്രതീറയ്  കൃതനിമപഭാരുകേളുല  20
പ്രകതലകേ  പനി.വെനി.സനി.  വകേഭാണ്ടയ്  നനിര്മ്മേനിച  പഭാരുകേളുല  നനികക്ഷപനിച്ചു.  ഇതുകൂടഭാവത



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 33

അടനിമലത്തുറ മതലഗഭാമത്തനിവന്റെ തതീരക്കടലനിലല 40 ലക്ഷല രൂപ വചേലവെനില് കകേരള
സലസഭാന തതീരകദശ വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് കൃതനിമ  പഭാരുകേള നനികക്ഷപനിച്ചു.
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് തനിരുവെനനപുരല ജനില്ലയനിവല തുമ്പ,  പുല്ലുവെനിള
തതീരക്കടലനിലഭാണയ്  പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്നതയ്.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷല
തനിരുവെനനപുരല  ജനില്ലയനിവല  പുതുക്കുറനിചനി,  വകേഭാച്ചുതുറ  തതീരക്കടലനില്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

(ഡനി)  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയതുമൂലല  മകതലഭാല്പഭാദനല  കൂടുന്നതഭായനി
കകേരള സലസഭാന തതീരകദശ വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് നടത്തനിയ പഠനത്തനിലൂവട
മനസനിലഭാക്കുന. 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷല ടനി പദതനിക്കഭായനി ഒരു കകേഭാടനി രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

ക്ഷതീകരഭാത്പഭാദന കമഖലയനിവല സത്വയലപരലഭാപ്തത

9(*219) ശതീ  .   എല  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് : 
ശതീ  .    ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : 
ശതീ  .    വകേ  .   വകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് നഭായര് : 
ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  വെനവല

മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ക്ഷതീകരഭാത്പഭാദന കമഖലയനില് സത്വയല പരലഭാപ്തത കനടഭാനഭായനി ബജറനില്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള പദതനികേള എവനല്ലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  ഉത്പഭാദനക്ഷമത  വെര്ദനവെനിനഭായുള  കേനകുടനി  പരനിപഭാലന
പദതനിയുവട വെനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇസൗ  ലക്ഷല  പ്രഭാപ്തനിക്കയ്  അനുഗുണമഭായ  രതീതനിയനിലള  ഗകവെഷണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതനിനുല അതനിവന്റെ ഫലങ്ങള കേര്ഷകേരനില് യഥഭാസമയല
എത്തനിക്കഭാനുല  വവെററനിനറനി  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയുവട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ഉസൗര്ജനിത
വപടുത്തഭാന് വവകേവക്കഭാണ്ടനിട്ടുള നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജു  ):  

(എ)  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന  കമഖലയനില്  സത്വയലപരലഭാപ്തത  കനടഭാനഭായനി  2017-18
ബഡ്ജറനില് ക്ഷതീരവെനികേസന വെകുപനിവന്റെ വെനിവെനിധ ശതീര്ഷകേങ്ങളനിലഭായനി ആവകേ 9775
ലക്ഷല രൂപ അനുവെദനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

1. ക്ഷതീരവെനിജഭാനവെലഭാപന പ്രവെര്ത്തനല - 495 ലക്ഷല

218/2020.
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2. തതീറപ്പുല്ക്കൃഷനി വെനികേസന പദതനി - 600 ലക്ഷല

3. കേത്വഭാളനിറനി കേണ്കടഭാള ലഭാബുകേളുവട ശഭാക്തതീകേരണല - 466 ലക്ഷല

4. മനില്ക്കയ് വഷഡയ് വെനികേസന പദതനി - 4179 ലക്ഷല

5. കേഭാറനില് ഫതീഡയ് സബ്സനിഡനി - 1400 ലക്ഷല

6. ക്ഷതീരസലഘങ്ങളക്കുള ധനസഹഭായല - 2585 ലക്ഷല

7. ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനിക്കുള ധനസഹഭായല - 25 ലക്ഷല

8. വെയനഭാടയ് ജനില്ലയ്ക്കുള സമഗ ക്ഷതീരവെനികേസന പദതനി - 25 ലക്ഷല

                                               ആവകേ     9775 ലക്ഷല

ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന കമഖലയനില് സത്വയലപരലഭാപ്തത കനടഭാനഭായനി ക്ഷതീര കേര്ഷകേവര
സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മൃഗസലരക്ഷണ  വെകുപയ്  തഭാവഴപറയുന്ന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന:

• കഗഭാസമൃദനി-കേനകേഭാലനി ഇന്ഷത്വറന്സനിനയ് പുതനിയ സലസഭാന പദതനി

• കേനക്കുടനി പരനിപഭാലന പദതനി-കഗഭാവെര്ദനിനനി

• രഭാതനികേഭാല അടനിയനര വവെററനിനറനി കസവെനല

• ഇ-ഗകവെണന്സയ് സലരലഭങ്ങള.

(ബനി) കേഭാഫയ് അകഡഭാപ്ഷന് കപ്രഭാഗഭാല, കഗഭാവെര്ദനിനനി എന്നതീ പദതനികേളഭാണയ്

കേനകുടനി  പരനിപഭാലന  പദതനിയനില്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുളതയ്.  ഒരു  പശുക്കുടനിവയ

4  മഭാസല  മുതല്  30  മഭാസല  പ്രഭായലവെവര  ശഭാസതീയമഭായനി

സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  വചേലവെനിവന്റെ  പകുതനി  പരനിധനിക്കയ്  വെനികധയമഭായനി

സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  വെനികേസന  ഫണ്ടനില്നനിനല  ധനസഹഭായമഭായനി  നല്കുന്ന  ഒരു

പദതനിയഭാണയ്  കഗഭാവെര്ദനിനനി  പദതനി.  സമഭാനമഭായ  ഒരു  പദതനിയഭാണയ്  കേഭാഫയ്

അകഡഭാപ്ഷന്  കപ്രഭാഗഭാല.  ഈ  പദതനിയനില്  ധനസഹഭായത്തനിവന്റെ  പകുതനി

സലസഭാന സര്ക്കഭാരുല കശഷനിക്കുന്ന പകുതനി ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുല നല്കുന.

സലസഭാന  തലത്തനില്  ഒരു  അഡതീഷണല്  ഡയറക്ടറുവട  കനതൃതത്വത്തനില്

പ്രകതലകേ കേനകുടനി പരനിപഭാലന പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കുന.

തനിരുവെനനപുരല,  വകേഭാല്ലല,  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയല,  തൃശൂര്,  പഭാലക്കഭാടയ്,  കേണ്ണൂര്,



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 35

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ എടയ്  ജനില്ലകേളനില് ഈ പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി  പ്രകതലകേല

ജനില്ലഭാതല  ഓഫതീസകേളുല  വവെററനിനറനി  സര്ജനഭാരുല  നനിലവെനിലണ്ടയ്.  പത്തനലതനിട,

ഇടുക്കനി, മലപ്പുറല, എറണഭാകുളല, വെയനഭാടയ്, കേഭാസര്കഗഭാഡയ് എന്നതീ ആറയ് ജനില്ലകേളനില്

പ്രഭാകദശനികേ  സര്ക്കഭാര്  മൃഗഭാശുപതനിയനിവല  വവെററനിനറനി  കഡഭാക്ടര്മഭാരഭാണയ്  പദതനി

നടപഭാക്കുന്നതയ്. 

1. 4 മഭാസല മുതല് 30 മഭാസല വെവര ആവെശലമഭായനി വെരുന്ന കേനകുടനി

തതീറയുവട പകുതനി വെനില പരനിധനിക്കയ് വെനികധയമഭായനി ധനസഹഭായല 

നല്കുന.

2. പശുക്കുടനിവയ 4 മഭാസല മുതല് 32 മഭാസലവെവര ഇന്ഷത്വര് വചേയ്യുന്ന

പ്രതീമനിയല തുകേയുവട പകുതനി ധനസഹഭായല നല്കുന.

3. കേര്ഷകേനയ് ശഭാസതീയമഭായ പരനിശതീലനല നല്കുകേയുല  100  രൂപ  

പരനിശതീലന ബത്ത നല്കുകേയുല വചേയ്യുന.

4.  ആവെശലമഭായ വവെററനിനറനി സഹഭായല നല്കുന.

5. പുല്കൃഷനിക്കയ് കപ്രഭാതഭാഹനല നല്കുന.

(സനി) കകേരള വവെററനിനറനി ആന്റെയ് ആനനിമല് സയന്സസയ് സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയുവട

വെനിവെനിധ  ഗകവെഷണ  സഭാപനങ്ങളനിലല  ഉന്നതപഠന  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലമഭായനി

കകേരളത്തനിവല  പശുക്കളുവട  പഭാലത്പഭാദനല  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വെനിവെനിധ

ഗകവെഷണ പദതനികേള നടത്തുകേയുണ്ടഭായനി,  പശുക്കളുവട തതീറ ക്രമതീകേരണവല തതീറ

വെസ്തുക്കളുവട  ഉപകയഭാഗക്രമവല  വെര്ദനിപനിക്കുകേ,  പശുക്കളുവട  പ്രതതല്പഭാദനക്ഷമത

വെര്ദനിപനിക്കുകേ, പശുക്കളുവട ഉത്പഭാദനക്ഷമത വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി കേഭാലഭാവെസയുമഭായനി

വപഭാരുത്തവപടുന്ന  തരത്തനിലള  അനരതീക്ഷ  ക്രമതീകേരണല,  പഭാലത്പഭാദനല

കുറയ്ക്കുന്ന അസഖങ്ങളവക്കതനിവരയുള പ്രതനികരഭാധ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുല  ചേനികേനിതയുല

രൂപവപടുത്തുകേ എന്നതീ കമഖലകേളനിലഭാണയ് പ്രധഭാനമഭായുല ഗകവെഷണപ്രവെര്ത്തനങ്ങള

നടനവെരുന്നതയ്.

ക്ഷതീരകേര്ഷകേവര സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുള പദതനികേള
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10(*220) ശതീ  .   കറഭാജനി എല  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവല

മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനവത്ത  ക്ഷതീരകേര്ഷകേവര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഈ
സര്ക്കഭാര് ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുള പദതനികേള എവനല്ലഭാമഭാണയ് ;

(ബനി)  യുവെഭാക്കവള  ക്ഷതീരകമഖലയനികലക്കയ്  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പുതനിയ
പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജു  ):  

(എ) ക്ഷതീരകേര്ഷകേവര സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി ചുവെവട പറയുന്ന പദതനികേള
ആവെനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന:

ക്ഷതീരവെനികേസന വെകുപയ്

1. മനില്ക്കയ്  വഷഡയ്  വെനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരല  ഡയറനി  യൂണനിറ്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുല  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ്  അവെശലഭാധനിഷനിത
ധനസഹഭായവല  കേറവെയനല  വെഭാങ്ങുന്നതനിനുല  വതഭാഴുത്തയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുല സഹഭായങ്ങള നല്കേനിവെരുന.

2. തതീറപ്പുല് കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനയ് കേര്ഷകേര്ക്കയ് ഒരു വഹക്ടറനിനയ് 20,000
രൂപ വെവര ധനസഹഭായല നല്കുകേയുല കൂടഭാവത തരനിശു സലങ്ങള
കേവണ്ടത്തനി ക്ഷതീര സഹകേരണ സലഘങ്ങളക്കുല സത്വഭാശയ ഗ്രൂപ്പുകേളക്കുല
പുല്ക്കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനയ് ധനസഹഭായല നല്കേനിവെരുന.

3. ക്ഷതീരസലഘങ്ങളനില്  പഭാലളക്കുന്ന  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഒരു  ലനിറര്
പഭാലനിനയ് ഒരു രൂപ നനിരക്കനില് കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡനി നല്കുന്ന
പദതനി നനിലവെനിലണ്ടയ്.  കൂടഭാവത തകദ്ദേശസത്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളുവട
പദതനി  വെനിഹനിതല  വെനിനനികയഭാഗനിചയ്  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഒരു  ലനിറര്
പഭാലനിനയ്  3  രൂപ  വെവര  ഇന്വസന്റെതീവെയ്  നല്കുന്ന  പദതനിയുല
നടപനിലഭാക്കുനണ്ടയ്.

4. ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനി  മുഖഭാനനിരല  വപന്ഷന്,  കുടുലബ
വപന്ഷന്,  അവെശതഭാ  വപന്ഷന്,  വെനിവെഭാഹ  ധനസഹഭായല,
ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായല, മരണഭാനനര ധനസഹഭായല, വെനിദലഭാഭലഭാസ
കസഭാളര്ഷനിപയ് തുടങ്ങനിയവെ നല്കേനിവെരുന.

5. ക്ഷതീരസലഘങ്ങളുവട  പ്രവെര്ത്തനല  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമവല  സതഭാരല
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മഭാക്കുന്നതനിനുല  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  വമചവപട  വെനില  ലഭനിക്കുന്നതനിനുല
സഹഭായകേരമഭായ പദതനികേളുല നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

മൃഗസലരക്ഷണ വെകുപയ്

• കേനകുടനി പരനിപഭാലന പദതനി 

• രഭാതനികേഭാല അടനിയനര വവെററനിനറനി കസവെനല

• സമഗ കേനകേഭാലനി ഇന്ഷത്വറന്സയ്

• ഇ-ഗകവെണന്സയ് സലരലഭങ്ങള

• വെനലതഭാ നനിവെഭാരണ പദതനി

• സസൗജനല ധഭാതുലവെണ മനിശനിതല വെനിതരണല/വെനിര മരുന്നയ് വെനിതരണല

• കേനകേഭാലനി ഫഭാമുകേളുവട യനവെല്ക്കരണല-കേറവെയനങ്ങള വെഭാങ്ങഭാന്
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല എന്നതീ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

മനില്മയുവട  കേതീഴനിലള  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള  ക്ഷതീരകേര്ഷകേവര
സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സത്വനല ഫണ്ടുപകയഭാഗനിച്ചുല  കകേന്ദ്ര-സലസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുവട
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല ഉപകയഭാഗനിച്ചുല വെനിവെനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

(ബനി)  യുവെഭാക്കളക്കയ്  മഭാതമഭായനി  പുതനിയ  പദതനികേളക്കയ്  ക്ഷതീരവെനികേസന
വെകുപയ്  രൂപല  വകേഭാടുത്തനിടനില്ല.  ക്ഷതീരകമഖലയനികലയയ്  കേടനവെരുന്ന  പുതനിയ
സലരലഭകേര്ക്കയ്,  പ്രകതലകേനിചയ്  യുവെതതീയുവെഭാക്കളക്കയ്  ആവെശലമഭായ  സഭാകങതനികേ
അറനിവല  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവല  ക്ഷതീരവെനികേസന  വെകുപയ്  നല്കുന.  ഈ
ലക്ഷലകത്തഭാവട ക്ഷതീരപരനിശതീലന കകേന്ദ്രല മുകഖന മനികേച പരനിശതീലനവല നല്കുന.
ക്ഷതീരവെനികേസന വെകുപനിവന്റെ മനില്ക്കയ് വഷഡയ് വെനികേസന പദതനി (എല.എസയ്.ഡനി.പനി.),
ക്ഷതീരഗഭാമല, ഡയറനി കസഭാണ് പദതനികേളനിലൂവട യുവെഭാക്കളക്കയ് പ്രകതലകേ പരനിഗണന
നല്കേനി  ഡയറനി  യൂണനിറയ്,  കേനിടഭാരനി  വെളര്ത്തല്  യൂണനിറ്റുകേള,  കഹവടകേയ്  ഡയറനി
യൂണനിറയ് എന്നനിവെ ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുള ധനസഹഭായല നല്കുന.

കലവ്കസ്റ്റഭാക്കയ്  മഭാകനജയ് വമന്റെയ്  വട യനിനനിലഗയ്  വസന്റെറുകേള  മുകഖന
മൃഗസലരക്ഷണ  വെകുപയ്  യുവെഭാക്കവള  മൃഗസലരക്ഷണ  കമഖലയനികലയയ്
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുല അവെകബഭാധല സൃഷനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി പരനിശതീലന കഭാസകേള
സലഘടനിപനിക്കുകേയുല  യുവെസലരലഭകേര്ക്കയ്  ഈ  കമഖലയനില്  അവെകബഭാധല
സൃഷനിക്കഭാനഭായനി പ്രകതലകേ വസമനിനഭാറുകേളുല ജനില്ലകേളനില് നടത്തനിവെരുന. 
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ഉളനഭാടന് മതലബനനകമഖല കനരനിടുന്ന പ്രശങ്ങള

11(*221) ശതീ  .   എല  .   മുകകേഷയ് :
ശതീ  .   എ  .   എല  .   ആരനിഫയ് :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലണ്ടനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനവത്ത ഉളനഭാടന് മതലബനനകമഖല കനരനിടുന്ന പ്രശങ്ങളുല
അവെ  പരനിഹരനിചയ്  ഇസൗ  കമഖലയുവട  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നടത്തുന്ന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില് സലസഭാന ഫനിഷറതീസയ് മഭാകനജുവമന്റെയ് വസഭാവവസറനിയുവട
ഇടവപടല് എത മഭാതല സഭാധലമഭാകുനവണ്ടന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അകേത്വഭാകേളചര്  വെനികേസനല  സഭാദലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനികേള എവനല്ലഭാമഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ  ):  

(എ)  ഉളനഭാടന് മതലങ്ങളുവട അനനിയനനിതമഭായ ചൂഷണല,  മതലക്കുഞങ്ങളുവട
നഭാശവല  ലഭലതക്കുറവല  ജലഭാശയങ്ങളനിവല  നതീവരഭാഴുക്കനിലണ്ടഭായനിട്ടുള കുറവെയ്,  ജല
മലനിനതീകേരണല,  പരനിസനിതനി  നശതീകേരണല,  അനധനികൃത/അശഭാസതീയ മതലബനനല,
മണല് ഖനനല, ജലമലനിനതീകേരണല, കേണ്ടല്ക്കഭാടുകേളുവട നശതീകേരണല, മതലകരഭാഗ
വെലഭാപനല, വെനികദശമതലങ്ങളുവട കേടനകേയറല, വെനികദശ ജലസസലങ്ങളുവട വെലഭാപനല
തുടങ്ങനിയവെ ഉളനഭാടന് മതലബനന കമഖല കനരനിടുന്ന പ്രശങ്ങളഭാണയ്.  ഇത്തരല
പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഫനിഷറതീസയ് ഡനിപഭാര്ടയ്വമന്റെയ് വെനിവെനിധ പദതനികേള
ആവെനിഷ്കരനിചയ് നടപഭാക്കനിവെരുന.

ഉളനഭാടന്  മതലകൃഷനി  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷത്തനില്  വെനിവെനിധ  പദതനികേളക്കുള  അലഗതീകേഭാരല  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  അതനില്
ഉളനഭാടന്  മതലസമ്പത്തയ്  സലരക്ഷണത്തനിനുല  നടത്തനിപനിനുമഭായനി  350  ലക്ഷല
രൂപയുവട പദതനികേളുല മകതലഭാല്പഭാദന കകേന്ദ്രങ്ങളുല ഹഭാചറനികേളുല സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
900 ലക്ഷല രൂപയുവട പദതനികേളുല നനിലവെനിലള ഫഭാമുകേളുവടയുല ഹഭാചറനികേളുവടയുല
വെനികേസനങ്ങളക്കുല പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭായനി  800  ലക്ഷല രൂപയുവട പദതനികേളുല
മതലകൃഷനി വെനികേസന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി 2,838 ലക്ഷല രൂപയുവട പദതനികേളുല
ഉളവപടുന.
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ഉളനഭാടന്  മതലകമഖല  കനരനിടുന്ന  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
വപഭാതുജലഭാശയങ്ങളനിവല  മതലവെനിത്തയ്  നനികക്ഷപല  പദതനി  നടപഭാക്കനിവെരുന.
ഇതനിനഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷല 102.35 ലക്ഷല രൂപ വചേലവെഴനിചനിട്ടുണ്ടയ്.
പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷല  253  ലക്ഷല  രൂപയഭാണയ്
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതയ്.  മതലകമഖലയനിവല  മതലലഭലത  ഉറപയ്  വെരുത്തുന്നതനിനുല
മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  വെരുമഭാനല  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുല  പ്രസ്തുത  പദതനികേള
സഹഭായകേരമഭാണയ്.

കേഭായലകേളനികലയുല മറയ്  ഉളനഭാടന് ജലഭാശയങ്ങളനികലയുല  മതലസമ്പത്തനിവന്റെ
സലരക്ഷണല ഉറപയ് വെരുത്തുന്നതനിനുല ഉളനഭാടന് ഫനിഷറതീസയ് അകേത്വഭാകേളചര് ആകല
ചേടങ്ങളുല  പ്രകേഭാരമുള  വെലവെസകേള  പഭാലനിക്കവപടുന്നതയ്  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുല
ഉളനഭാടന്  ജലഭാശയങ്ങളനില്  പകടഭാളനിലഗയ്  നടത്തനിവെരുന.  ഇതനിനഭായനി  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷല 17 ലക്ഷല രൂപ അനുവെദനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി)  ഉളനഭാടന് മതലസമ്പത്തയ് വെര്ദനിപനിക്കുകേ,  മതലവെനിഭവെ സലരക്ഷണല
സഭാധലമഭാക്കുകേ, മതലവെനിത്തുല്പഭാദനല വെര്ദനിപനിക്കുകേ, അലങഭാര മതല ഉത്പഭാദനല
വെര്ദനിപനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയവെയയ്  ഊന്നല് നല്കുന്ന പദതനികേള ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപയ്
ഫനിഷറതീസയ് മഭാകനജയ് വമന്റെയ് വസഭാകസറനി (ഫനിര്മ) വെഴനി നടപഭാക്കനിവെരുന.

(സനി)  അകേത്വഭാകേളചര് വെനികേസനല സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ജലകൃഷനിവെലഭാപന
പദതനി,  നൂതന  മതലക്കൃഷനി  പ്രദര്ശന  ഫഭാല  പദതനി,  നതീല  വെനിപ്ലെെവെല  എന്നതീ
പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന.  കൂടഭാവത  നനിലവെനിലള
ഹഭാചറനികേളുവട  നവെതീകേരണവല  പുതനിയ  ഹഭാചറനികേളുവട  സഭാപനവല  ഇതനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി നടത്തുന.

സലസഭാനത്തയ് വതഭാഴനില് കവെദഗല പരനിശതീലനത്തനിനയ് ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുള
സസൗകേരലങ്ങള

12(*222) ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് : 
ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  വതഭാഴനില്  കവെദഗല  പരനിശതീലനത്തനിനയ്
ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുള  സസൗകേരലങ്ങള  എവനല്ലഭാമഭാണയ്;  ഈ  രലഗത്തയ്  കകേരള
അക്കഭാഡമനി കഫഭാര് സനില്സയ് എക്സൈലന്സനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പഭാരമ്പരല  വതഭാഴനിലനിലളവപവട  കവെദഗലമുളവെര്ക്കയ്  പ്രഭാവെതീണല

സര്ടനിഫനിക്കറയ്  നല്കേഭാന്  സലവെനിധഭാനല  ഏര്വപടുത്തുന്നതയ്  വതഭാഴനില്  ലഭലതയയ്

സഭാധലത വെര്ദനിപനിക്കുവമന്നതനിനഭാല് അതനിനു കവെണ്ട നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) വതഭാഴനില്രഹനിതരുവട അനുപഭാതല അധനികേമഭായനിരനിക്കുകമ്പഭാഴുല അവെനിദഗ

വതഭാഴനിലകേളക്കയ് സമൂഹത്തനില് മഭാനലത കേല്പനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലല തനിരുത്തഭാനഭായനി

ഏതു വെനിധത്തനിലള ഇടവപടല് സഭാധലമഭാവണന്നയ് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്  ):  

(എ)  വെനിവെനിധ  കമഖലയനില്  വതഭാഴനില്  കനപുണല  വെനികേസന  കകേന്ദ്രങ്ങള

ആരലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനില്  കകേരള  അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്

സനില്സയ് എക്സൈലന്സയ് (Kerala Acadamy for Skills Excellence) സഭാപനിതമഭായനി.

പ്രസ്തുത  സഭാപനത്തനിവന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  തഭാവഴപറയുന്ന  കനപുണലവെനികേസന

കകേന്ദ്രങ്ങള തുടങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടയ്:

I. വസന്റെര് ഓഫയ് എക്സൈലന്സയ്

1. NICE (നഴനിലഗയ് ഇന്സ്റ്റനിറന്യൂടയ് കഫഭാര് കേരനിയര് എന്ഹഭാന്സയ് വമന്റെയ്)

2. CATS  (വസന്റെര്  കഫഭാര്  അഡത്വഭാന്സ്ഡയ്  വടയനിനനിലഗയ്  ഇന്

വസകേന്യൂരനിറനി)

3. ESPOIR (എന്കലറന് സനില്സയ് കപ്രഭാഗഭാല കഫഭാര് ഓയനില് & 

റനിഗയ്)

4. CRETT (വസന്റെര് കഫഭാര് റനിസര്ചയ് ഇന് എഡന്യൂകക്കഷന് ആന്റെയ്

ടതീചര് വടയനിനനിലഗയ്)

5. CEED  (വസന്റെര്  കഫഭാര്  എക്സൈലന്സയ്  എന്റെര്വപ്രണര്ഷനിപയ്  

വഡവെലപ്വമന്റെയ്).

ഇതുകൂടഭാവത  നഴനിലഗയ്  കമഖലയനില്  KGNLA  (KASE  കഗഭാബല്  നഴനിലഗയ്

ലതീഡര്ഷനിപയ്  അക്കഭാദമനി),  വെഭാടര്  &  കവെസ്റ്റയ്  വെഭാടര്  ടതീറയ്വമന്റെയ്  കമഖലയനില്  ഗതീന്

വമകത്തഡയ്  എഞനിനതീയറനിലഗയ്  കപ്രവെറയ്  ലനിമനിറഡയ്  എന്നതീ  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങള

സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള കേരഭാര് ഒപനിട്ടു.
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II. ഇനലന് ഇന്സ്റ്റനിറന്യൂടയ് ഓഫയ് ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് ആന്റെയ് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്   (IIIC)

കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  കമഖലയനില്  അതനിവെനിദഗ  വതഭാഴനില്  വപ്രഭാഫഷണലകേവള
വെഭാര്വത്തടുക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാവട  വകേഭാല്ലല  ജനില്ലയനിവല  ചേവെറയനില്  Indian
Institute  of  Infrastructure  and  Construction  (IIIC)-വന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  IIIC-ല്  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവെഭാരത്തനിലള
കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  എഞനിനതീയറനിലഗയ്  ആന്റെയ്  മഭാകനജയ് വമന്റെയ്  കകേഭാഴ്സുകേളുല  കമസണറനി,
കേഭാര്വപന്റെറനി,  പ്ലെെലബനിലഗയ്,  ഇലകനിക്കല്,  ഡഭാഫയ്സഭാന്,  സൂപര്കവെസര്,  കസറയ്
മഭാകനജര്  എന്നതീ  വെലതലസ  കമഖലകേളനില്  കനപുണല  വെനികേസനത്തനിനുതകുന്ന
കകേഭാഴ്സുകേളുല ലഭലമഭാക്കുവെഭാന് ആകലഭാചേനിക്കുന.

III. കേസൗശല് കകേന്ദ്രകേള

കനപുണല  വെനികേഭാസത്തനിനുല  വെലക്തനിതത്വ  വെനികേസനത്തനിനുല  വതഭാഴനില്
കനടുന്നതനിനുല  കവെണ്ടനിയുള  സഭാപനമഭാണയ്  കേസൗശല്  കകേന്ദ്ര.  സ്കൂള-കകേഭാകളജയ്
തലത്തനിലള  വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  വതഭാഴനില്  അഭനിരുചേനി  മനസനിലഭാക്കനി  അവെര്ക്കയ്
ഉചേനിതമഭായ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുന്നതനിനുള അസസയ്വമന്റെയ്  ആന്റെയ്  കേരനിയര്
കഗഡന്സയ് വസല്ലഭായനി കേസൗശല് കകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന. 

IV. എലകപ്ലെെഭായബനിലനിറനി വസന്റെറുകേള

കകേരള  അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്  സനില്സയ്  എക്സൈലന്സയ്  ഡയറക്ടകററയ്  ഓഫയ്
എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ്  എക്സൈയ്കചേഞ്ചുകേവള
എലകപ്ലെെഭായബനിലനിറനി  വസന്റെറുകേളഭാക്കനി  മഭാറനി  കനപുണല  വെനികേസന  പദതനി
നടത്തനിവെരുന.  ഇതുപ്രകേഭാരല എലകപ്ലെെഭായബനിലനിറനി വസന്റെറുകേളനില് രജനിസ്റ്റര് വചേയ്യുന്ന
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കയ് അവെരുവട കയഭാഗലതയുല കേഴനിവല അഭനിരുചേനിയുല മനസനിലഭാക്കനി
കുറവകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  തരത്തനിലള  പരനിശതീലനങ്ങള  നല്കേനി
വതഭാഴനിലനിനയ്  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേയുല  എലകപ്ലെെഭായബനിലനിറനി  വസന്റെറനിനകേത്തുല  പുറത്തുമഭായനി
വചേറുതുല  വെലതുമഭായ  വതഭാഴനില്കമളകേള  സലഘടനിപനിചയ്  സത്വകേഭാരല  കമഖലയനില്
വതഭാഴനില് കനടനിവയടുക്കഭാന് അവെവര സഹഭായനിക്കുകേയുല വചേയ്യുന.

V. കകേരള കസ്റ്ററയ് ഇന്സ്റ്റനിറന്യൂടയ് ഓഫയ് ഡനികസന്   (KSID)

പരമ്പരഭാഗത  രതീതനിയുല  ആധുനനികേ  രതീതനിയുല  സലകയഭാജനിപനിചയ്  ഡനികസന്
കമഖലയനില് സര്ഗ്ഗകശഷനിയുള സമൂഹവത്ത വെഭാര്വത്തടുക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാവട
കകേരള കസ്റ്ററയ് ഇന്സ്റ്റനിറന്യൂടയ് ഓഫയ് ഡനികസന് എന്ന സഭാപനല വകേഭാല്ലല ജനില്ലയനിവല
ചേനനകത്തഭാപനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.  നഭാഷണല്  ഇന്സ്റ്റനിറന്യൂടയ്  ഓഫയ്  ഡനികസന്,
അഹമ്മേദഭാബഭാദനിവന്റെ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസരനിചഭാണയ്  പ്രസ്തുത  സഭാപനല
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്നതയ്.
1075/2017.
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VI. കേരനിയര് വഡവെലപ്വമന്റെയ് വസന്റെര്

വതഭാഴനില്  അകനത്വഷകേര്ക്കയ്  നനിശ്ചനിത  പ്രഭായപരനിധനിക്കകേല  അഭനിരുചേനിയുള
കകേഭാഴ്സുകേളനില് പ്രകവെശനല കനടുകേയുല കയഭാഗലതയനുസരനിചയ് വതഭാഴനില് ലഭലമഭാക്കുകേയുല
വചേയ്യുകേ  എന്നതഭാണയ്  കേരനിയര്  വഡവെലപ്വമന്റെയ്  വസന്റെറനിവന്റെ  സപ്രധഭാന  ലക്ഷലല.
നഭാഷണല്  എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ്  സര്വെതീസയ്  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴനിലഭാണയ്  കേരനിയര്
വഡവെലപ്വമന്റെയ്  വസന്റെര് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.  കകേരള  അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്  സനില്സയ്
എക്സൈലന്സയ്  (KASE)-മഭായനി  സഹകേരനിച്ചുവകേഭാണ്ടയ്  കകേരളത്തനിവല  വെനിവെനിധ
ജനില്ലകേളനില് കേരനിയര് വഡവെലപ്വമന്റെയ് വസന്റെറുകേള സഭാപനിച്ചുവെരുന.

VII. അവക്രഡനികറഷന്

വെനിവെനിധ വെലവെസഭായ കമഖലകേളനില്നനിനല ഉന്നത നനിലവെഭാരത്തനിലള വതഭാഴനില്
പരനിശതീലനല നല്കുന്ന കകേരളത്തനിവല സഭാപനങ്ങളക്കയ് KASE അവക്രഡനികറഷന്
ലഭലമഭാക്കുന. നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിചയ് കകേഭാഴ്സുകേള രൂപകേല്പന
വചേയയ്  പരനിശതീലനല  ലഭലമഭാക്കനി  പരമഭാവെധനി  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കയ്  വതഭാഴനില്
കനടനിവക്കഭാടുക്കുകേ  എന്ന  വെലവെസയനിലഭാണയ്  ഈ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്
അവക്രഡനികറഷന് നല്കുന്നതയ്.

(ബനി) പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  അതനിവെനിദഗ  വതഭാഴനിലകേള  ആവെശലമുള  കമഖല  കേവണ്ടത്തനി  കകേരള
അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്  സനില്സയ്  എക്സൈലന്സയ്  (KASE)  മുകഖന  വെനിവെനിധ  കനപുണല
വെനികേസന പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള സഭാദലത പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.
ഒരു വപഭാതു അവെകബഭാധല ഇക്കഭാരലത്തനില് ഉണ്ടഭാകകേണ്ടതുണ്ടയ്.

ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുള കക്ഷമ പദതനികേള

 13(*223) ശതീ  .   ഡനി  .   വകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .    വജയനിലസയ് മഭാതത :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ് :
ശതീ  .     എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന്  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ക്ഷതീകരഭാത്പഭാദനല  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാലനിസമ്പത്തയ്
വെര്ദനിപനിക്കഭാന്  പദതനിയുവണ്ടങനിലല  മൃഗചേനികേനിതഭാ  സലവെനിധഭാനല  പരലഭാപ്തമഭായ
കതഭാതനില് ഇല്ലഭാത്തതയ് പരനിഹരനിക്കഭാന് പദതനിയുകണ്ടഭാ;

(ബനി) പ്രതനികരഭാധ മരുനകേള നല്കേനി സഭാലക്രമനികേ കരഭാഗങ്ങള തടയുന്നതനിനുല
ഉല്പഭാദന  കുറവെനിനനിടയഭാക്കുന്ന  അകേനിടുവെതീക്കല  കപഭാലള  കരഭാഗങ്ങള  നനിവെഭാരണല
വചേയ്യുന്നതനിനുല ചേനികേനിതഭാ പദതനികേള വെനിപുലതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;
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(സനി)  ഉത്പഭാദനക്ഷമത കൂടനിയ ഇനങ്ങള വെലഭാപകേമഭാക്കുകമ്പഭാഴുല തകദ്ദേശതീയമഭായ
ജനുസകേവള  സങരണല  നടത്തഭാത്ത  രതീതനിയനില്  പരനിരക്ഷനിചയ്  നനിലനനിര്ത്തഭാന്
പദതനി ആവെനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കഭായുള  കക്ഷമ  പദതനികേള  എവനഭാവക്കയഭാവണന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജു  ):  

(എ) പദതനിയുണ്ടയ്.

• മൃഗഭാശുപതനികേളക്കയ്  മരുന്നയ്  വെഭാങ്ങുന്നതനിനുള  ബഡ്ജറയ്  വെനിഹനിതല
നനിലവെനിലള  12  കകേഭാടനി  രൂപയനില്നനിനല  15  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി
വെര്ദനിപനിച്ചു.

• രഭാതനികേഭാല  അടനിയനര  വവെററനിനറനി  കസവെനത്തനിനുള  ബഡ്ജറയ്
വെനിഹനിതല  നനിലവെനിലള  5.41  കകേഭാടനി  രൂപയനില്നനിനല  6.12  കകേഭാടനി
രൂപയഭായനി വെര്ദനിപനിച്ചു.

    ഇകതഭാവട  രഭാതനികേഭാല അടനിയനര വവെററനിനറനി  കസവെനല ലഭലമഭാകുന്ന
 കബഭാക്കുകേളുവട എണല 85 ആയനി വെര്ദനിപനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

• മൃഗചേനികേനിതഭാ കസവെനരലഗത്തയ് രഭാതനികേഭാല അടനിയനര മൃഗചേനികേനിതഭാ  
കസവെനല  നല്കുന്ന  പദതനി  നനിലവെനില്  85  കബഭാക്കുകേളനില്  
നടപനിലഭാക്കുനണ്ടയ്.  13-ാം  പഞവെതര  പദതനി  കേഭാലയളവെനില്  ടനി  
പദതനി കൂടുതല് കബഭാക്കുകേളനികലയയ് വെലഭാപനിപനിക്കഭാന് ലക്ഷലമനിടുന.

• 2700 സഭാപനങ്ങള മുകഖന വപഭാതുജനകസവെനല നല്കുനണ്ടയ്.

(ബനി)  മൃഗസലരക്ഷണ  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴനിലള  വവെററനിനറനി  ബകയഭാളജനിക്കല്
ഇന്സ്റ്റനിറന്യൂടനില് സഭാലക്രമനികേ കരഭാഗങ്ങവള നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ് അടപന് (ആനഭാക്സൈയ്),
കുരലടപന്  (Hemorrhagic  Septicemia),  കേരനിങഭാലനി  (Black  Quarter)  എന്നതീ
കരഭാഗങ്ങളക്കുല  ആടുകേളക്കയ്  ആടുവെസന  എന്നതീ  കരഭാഗങ്ങളക്കുള  പ്രതനികരഭാധ
വെഭാക്സൈനിന്  നനിര്മ്മേനിക്കുന.  കൂടഭാവത  കുളമ്പുകരഭാഗല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനല  വചേയ്യുന്നതനി
കലയഭായനി സലസഭാനതലത്തനില് കുളമ്പുകരഭാഗ നനിയനണ പദതനി പ്രകേഭാരല എല്ലഭാ
ആറുമഭാസല  കൂടുകമ്പഭാഴുല  സലസഭാനവമഭാടഭാവകേ  വെതീടുവെതീടഭാനരല  മ മൃഗസലരക്ഷണ
വെകുപയ് പ്രവെര്ത്തകേര് പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവെയ്പയ് നല്കുന.

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷല അകേനിടുവെതീക്കുകരഭാഗ നനിയനണത്തനിനുകവെണ്ടനി
75  ലക്ഷല  രൂപയഭാണയ്  അകേനിടുകരഭാഗ  നനിയനണ  കേനിറ്റുകേള  വെഭാങ്ങുന്നതനിനയ്
വെകേയനിരുത്തനിയനിരുന്നതയ്.  35000  കേര്ഷകേര്ക്കഭാണയ്  ഇതനിവന്റെ  ഗുണല ലഭനിക്കുന്നതയ്.
2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനിലല പദതനി തുടരുനണ്ടയ്.  

അകേനിടുവെതീക്കകരഭാഗ  നനിയനണ  പദതനി  -  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഈ  പദതനി
പ്രകേഭാരല അകേനിടുകരഭാഗ നനിയനണ കേനിറ്റുകേള സസൗജനല നനിരക്കനില് നല്കുന്നതഭാണയ്.
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(സനി) 

1. മൃഗസലരക്ഷണ  വെകുപയ്,  രഭാഷ്ട്രതീയ  കഗഭാകുല്  മനിഷന്  മുകഖന  നഭാടന്
ജനുസനിലള  കേനകേഭാലനികേവള  വെളര്ത്തുന്നതയ്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്ന
തനിനഭായനി വെനിവെനിധ പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  കകേരളത്തനിവന്റെ
വെടക്കന് ജനില്ലകേളനില് കേഭാണുന്ന "കേഭാസര്കഗഭാഡയ് കുളന്”എന്ന നഭാടന്
കേനകേഭാലനി ഇനത്തനിവന സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ഉടമസതയനിലള
ബദനിയഡുക്ക ഫഭാമനില് സലരക്ഷനിച്ചുവെരുന. 

2. വവെച്ചൂര് പശുക്കവള സലരക്ഷനിക്കുവെഭാന് വവെച്ചൂര് കേണ്സര്കവെഷന് ടസ്റ്റയ്
(VCT)  മുഖഭാനനിരല  കകേരള  വവെററനിനറനി  അനനിമല്  സയന്സസയ്
യൂണനികവെഴനിറനിയനില് ഫഭാല നടത്തുനണ്ടയ്.

3. കകേരള  കലവെകസ്റ്റഭാക്കയ്  വഡവെലപ്വമന്റെയ്  കബഭാര്ഡയ്  പുത്തൂര്  നഭാടന്
ജനുസ്സുകേളുവട സലരക്ഷണത്തനിനയ് ഫഭാല നടത്തുനണ്ടയ്.

(ഡനി) ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുവട കക്ഷമപ്രവെര്ത്തനങ്ങള പ്രധഭാനമഭായുല ക്ഷതീരകേര്ഷകേ
കക്ഷമനനിധനിയനിലൂവടയഭാണയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ് കക്ഷമനനിധനിയനിലൂവട
വപന്ഷന്,  കുടുലബ  വപന്ഷന്,  അവെശതഭാ  വപന്ഷന്,  വെനിവെഭാഹ  ധനസഹഭായല,
മരണഭാനനര  സഹഭായല,  ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായല,  അപകേട  മരണത്തനിനുള
ധനസഹഭായല,  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കസഭാളര്ഷനിപയ്  എന്നനിവെ  നല്കേനിവെരുന.  ഇതുകൂടഭാവത
ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡയ് അലഗങ്ങളഭായ ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ്  60 വെയസയ്
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയയ്  500  രൂപ  പ്രതനിമഭാസല  വപന്ഷന്  അനുവെദനിച്ചുവെരുന.
വപന്ഷന്  തുകേ  1,100  രൂപയഭായനി  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.

മനില്മയുവട  കേതീഴനിലള  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള  ക്ഷതീരകേര്ഷകേവര
സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സത്വനല  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിച്ചുല  കകേന്ദ്ര  സലസഭാന
സര്ക്കഭാരുകേളുവട  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല  ഉപകയഭാഗനിച്ചുല  കവെവെനിധലമഭാര്ന്ന
തരത്തനിലള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

 കകേരള ലതീഗല് സര്വ്വേതീസസയ് അകതഭാറനിറനി കസവെനല ലഭനിക്കുന്നതനിനുള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള

14(*224) ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .   പനി  . :
ശതീ  .    എല  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .    വെനി  .   വകേ  .   ഇബഭാഹനില കുഞയ് :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല  നനിയമവല  സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  'വകേല്സ'  (കകേരള  ലതീഗല്  സര്വ്വേതീസസയ്  അകതഭാറനിറനി)യനില്  നനിനളള
കസവെനല  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എവനല്ലഭാവമന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനിനയ്  വെരുമഭാനപരനിധനിയുകണ്ടഭാ;  എങനില്  പരനിധനി  കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്
ഏതു മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരമഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വെരുമഭാന പരനിധനിയനില് വെര്ദനവെയ് വെരുത്തനി കൂടുതല് കപര്ക്കയ് കസവെനല
ലഭലമഭാക്കഭാനുളള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാവയന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല  നനിയമവല
സഭാലസഭാരനികേവല പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ബഭാലന്  ):  

(എ)  1987-വല  നനിയമകസവെന  അകതഭാറനിറനി  നനിയമത്തനിവല  വസക്ഷന്  12
പ്രകേഭാരല  സസൗജനല  നനിയമസഹഭായത്തനിനയ്  അര്ഹതയുള  വെനിഭഭാഗങ്ങള  തഭാവഴ
വകേഭാടുക്കുന:

1. പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെര്

2. യഭാചേകേവൃത്തനി,  വപണ്വെഭാണനിഭല,  അടനിമകവെല  മുതലഭായവെയഭായനി
അനധനികൃത കകേമഭാറത്തനിനയ് വെനികധയരഭാകുന്നവെര്

3. സതീകേളുല കുടനികേളുല

4. വെനികേലഭാലഗകക്ഷമ നനിയമപരനിധനിയനില്വപടവെര്

5. പ്രകൃതനിദുരനല, സഭാമുദഭായനികേ കേലഭാപല, മതവെര്ഗ്ഗതീയ കേലഭാപല, ഭൂകേമ്പല,
വെലഭാവെസഭായനികേ ദുരനല മുതലഭായവെയയ് ഇരയഭാകുന്നവെര്

6. വെലഭാവെസഭായനികേ വതഭാഴനിലഭാളനികേള

7. പുനരധനിവെഭാസ  ഗൃഹങ്ങളനിവല  അകനവെഭാസനികേള,  ജുവെകനല്
കഹഭാമനിവല അകനവെഭാസനികേള, മഭാനസനികേകരഭാഗ ചേനികേനിതഭാലയങ്ങളനിവല
അകനവെഭാസനികേള, അനഭാഥഭാലയങ്ങളനിവല അകനവെഭാസനികേള മുതലഭായവെര്

8. കേസ്റ്റഡനി പ്രതനികേള

9. സപ്രതീലകകേഭാടതനി  ഒഴനിവകേയുള  കകേഭാടതനികേളനില്  അതതയ്  സലസഭാന
സര്ക്കഭാര്  നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  വെരുമഭാന  പരനിധനിക്കയ്  അടനിസഭാനമഭായുല,
സപ്രതീലകകേഭാടതനിയനില്  കകേന്ദ്രഗവെണ്വമന്റെയ്  നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  വെരുമഭാന
പരനിധനി അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുല സസൗജനല നനിയമസഹഭായല നല്കുന.

(ബനി) 1998-വല കകേരള സലസഭാന നനിയമകസവെന അകതഭാറനിറനി ചേടങ്ങളനിവല
റൂള 12-വന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് നനിലവെനില് ഒരു ലക്ഷല രൂപയനില് തഭാവഴ വെഭാര്ഷനികേ
വെരുമഭാനമുളവെര്ക്കയ് സസൗജനല നനിയമകസവെനല ലഭലമഭാണയ്.

(സനി)  കകേരള  സലസഭാന  നനിയമകസവെന  അകതഭാറനിറനിയുവട  16-2-2017-ല്
നടന്ന  അകതഭാറനിറനി  മതീറനിലഗനിവല  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരല  സസൗജനല  നനിയമസഹഭായ
ത്തനിനുള വെരുമഭാന പരനിധനി ഒരു ലക്ഷല രൂപയനില്നനിന്നയ്  മൂന്നയ് ലക്ഷല രൂപയഭായനി
ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  കഭദഗതനികേള  ചേടങ്ങളനില്  വെരുത്തുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.



46      കകേരള നനിയമസഭ           കമയയ് 5, 2017

കതഭാടണ്ടനി ക്ഷഭാമല പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി കേശുമഭാവെയ് കൃഷനി വെലഭാപനല

15(*225) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി  : 
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ്  :  
ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാല  : 
ശതീ  .    എന്  .   വെനിജയന് പനിള : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേശുവെണ്ടനി  സലസരണ  വെലവെസഭായല  കനരനിടുന്ന  കതഭാടണ്ടനി  ക്ഷഭാമല
പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  വെനികദശത്തുനനിന്നയ്  ഇറക്കുമതനിക്കുള ശമല വെനിജയനിച്ചുകവെഭാ;  മറയ്
സലസഭാനങ്ങളനില്നനിന്നയ് കതഭാടണ്ടനി ലഭലമഭാകുനകണ്ടഭാ;

(ബനി)  കതഭാടണ്ടനി  ലഭലത  ഉറപഭാക്കഭാനഭായനി  കേശുമഭാവെയ്  കൃഷനി  വെനികേസന
ഏജന്സനിയുവട  പ്രവെര്ത്തനല  വെഴനി  സലസഭാനത്തയ്  കൃഷനിവെലഭാപനല
സഭാദലമഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി) കേശുമഭാവെയ് കൃഷനിക്കഭായനി നല്കുന്ന ആനുകൂലലങ്ങള എവനഭാവക്കയഭാണയ്;

(ഡനി)  സഭാമൂഹല  വെനവെല്കേരണത്തനിവന്റെ  കപരനില്  വെച്ചു  പനിടനിപനിചനിട്ടുള
അകക്കഷല  കപഭാലള  പരനിസനിതനിക്കയ്  വെനിനഭാശകേഭാരനിയഭായ  മരങ്ങള  മുറനിച്ചുമഭാറനി
അവെനിടങ്ങളനില്  കേശുമഭാവെയ്  കൃഷനി  ആരലഭനിക്കഭാന്  വെനല  വെകുപ്പുമഭായനി  ബനവപടയ്
നടപടനിവയടുക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ എന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ  ):  

(എ)  സലസഭാനവത്ത കേശുവെണ്ടനി വെലവെസഭായത്തനിനയ് ഒരു വെര്ഷല ഏകേകദശല
6  ലക്ഷല  വമടനികേയ്  ടണ്  കതഭാടണ്ടനിയഭാണയ്  ആവെശലമഭായനി  വെരുന്നതയ്.  എന്നഭാല്
ആഭലനര  ഉല്പഭാദനല  വവെറുല  80000  വമടനികേയ്  ടണ്  മഭാതമഭാണയ്.  കകേരളത്തനിവല
കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായല  നനിലനനിന  കപഭാകുന്നതയ്  വെനികദശ  കതഭാടണ്ടനിയുവട
ഇറക്കുമതനിയനി ലൂവടയഭാണയ്.  വടണ്ടര് നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിച്ചുവകേഭാണ്ടഭാണയ് വെനികദശ
കതഭാടണ്ടനി ഇറക്കുമതനി  വചേയ്തുവെരുന്നതയ്.  ബനിഡ്ഡര്മഭാരുവട  പങഭാളനിത്തത്തനിലണ്ടഭാകുന്ന
കുറവെയ്,  ഉകദ്ദേശനിച  നനിലവെഭാരമുള  കതഭാടണ്ടനിയുവട  ദസൗര്ലഭലല,  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
ഏര്വപടുത്തനിയ  ഉയര്ന്ന  ഇറക്കുമതനി  ചുങല  കേഭാരണല  കതഭാടണ്ടനിക്കയ്  നല്കകേണ്ടനി
വെരുന്ന ഉയര്ന്ന വെനില, കതഭാടണ്ടനി വെലവെസഭായനികേള തമ്മേനിലള കേനിടമതരല മുതലഭായ
കേഭാരണങ്ങളഭാല് വെനികദശത്തുനനിനള കതഭാടണ്ടനി ഇറക്കുമതനി പലകപഭാഴുല വെനിജയനിക്കഭാറനില്ല.
വെലവെസഭായത്തനിനഭായനി  ആവെശലല  വെരുന്ന  കതഭാടണ്ടനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായുല  ഈ
കമഖല  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന  പ്രശങ്ങളക്കയ്  പരനിഹഭാരല  കേഭാണുന്നതനിനഭായുല  ഒരു
വസഷലല് പര്പസയ്  എന്ന നനിലയയ്  കേഭാഷത  കബഭാര്ഡയ്  രൂപതീകേരനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടയ്. അനലസലസഭാനങ്ങളനില്നനിനല കതഭാടണ്ടനി ലഭലമഭാകുന്നനില്ല.
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(ബനി)  ഉണ്ടയ്.  കതഭാടണ്ടനിയുവട  ആഭലനര  ഉല്പഭാദന  കുറവെയ്  കകേരളത്തനിവല
കേശുവെണ്ടനി വെലവെസഭായവത്ത വെളവര പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിച അവെസയനില് 2007-ല്
അന്നവത്ത ഗവെണ്വമന്റെയ്  സലസഭാന കേശുമഭാവെയ്  കൃഷനി വെനികേസന ഏജന്സനി എന്ന
കപരനില് ഒരു ഏജന്സനി രൂപതീകേരനിചയ് കേശുമഭാവെയ് കൃഷനി വെലഭാപനത്തനിനഭായനി വെനിവെനിധ
പദതനികേള  നടത്തനിവെരുനണ്ടയ്.  ടനി  ഏജന്സനിയുവട  പ്രവെര്ത്തനത്തനികന്റെയുല  കൂടനി
ഭഭാഗമഭായനി  സലസഭാനത്തയ്  ഇകപഭാള  87010  വഹക്ടര്  സലത്തയ്  കേശുമഭാവെയ്  കൃഷനി
വെലഭാപനിപനിക്കഭാന്  സഭാധനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  എകസ്റ്ററയ്  അടനിസഭാനത്തനില്  കൃഷനി  വചേയഭാന്
തയഭാറഭാകുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കുല  സഹഭായങ്ങള  നല്കുന്ന  കേഭാരലല  സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  2017-18  വെര്ഷകത്തയയ്  മൂനതരല  സതീമുകേളഭാണയ്  കേശുമഭാവെയ്  കൃഷനി
വെലഭാപനത്തനിനഭായനി ഉകകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

1. കേശുമഭാവെയ്  പുതുക്കൃഷനി  എന്ന  സതീമനില്  തഭാല്പരലമുള  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
അകപക്ഷ പ്രകേഭാരല ഏക്കര് ഒന്നനിനയ്  80  ഗഭാഫയ്  കതകേള നല്കുല.
രണ്ടയ്  വെര്ഷല  കേഴനിഞയ്  ആകരഭാഗലകത്തഭാവട  നനിലനനില്ക്കുന്ന  മരല
ഒന്നനിനയ്  60  രൂപ  നനിരക്കനില്  സബ്സനിഡനി  നല്കുല.  ഇതനിനയ്
അകപക്ഷനിക്കഭാനുള കഫഭാറല ഏജന്സനിയുവട വവെബ്കസറനില് ലഭലമഭാണയ്.

2. കേശുമഭാവെയ്  കതഭാടല  സതീല  -  2  വഹക്ടകറഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  ഉള
സഭാപനങ്ങകളഭാ/വെലക്തനികേകളഭാ  കേശുമഭാവെയ്  കൃഷനിക്കയ്  തഭാല്പരലവപടുകേ
യഭാവണങനില്  അവെര്ക്കയ്  ഗഭാഫയ്  കതകേളുല  അതനിനുപുറകമ  നനിലല
ഒരുക്കഭാനഭായനി  വഹക്ടറനിനയ്  12,000  രൂപയുല  നല്കുന്നതഭാണയ്  ഈ
പദതനി.

3. മുറവത്തഭാരു കേശുമഭാവെയ്  സതീല  -  സ്കൂള വെനിദലഭാര്തനികേള,  റസനിഡന്റെയ്സയ്
അകസഭാസനികയഷനുകേള,  കേശുവെണ്ടനി വതഭാഴനിലഭാളനികേള,  മറയ്  സന്നദ
സലഘടനകേള  എന്നനിവെര്ക്കയ്  കേശുമഭാവെയ്  കൃഷനിവയക്കുറനിച്ചുള
അവെകബഭാധവല  തഭാല്പരലവല  ഉണ്ടഭാക്കഭാനുളതഭാണയ്  ഈ  കപ്രഭാജക്ടയ്.
ഇതുപ്രകേഭാരല  കതകേള  ബനവപട  സഭാപനത്തനിവലത്തനിചയ്
വെനിതരണല നടത്തുന.  

2017-18-വല  ബഡ്ജറനില്  കജവെകേശുവെണ്ടനി  കൃഷനിക്കുല  കതഭാടണ്ടനി
ബഭാങയ് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുല ആറരകക്കഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്. 

(ഡനി)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ബനവപടയ്  കേശുമഭാവെയ്  കൃഷനി
വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.  പരനിസനിതനിക്കയ്  വെനിനഭാശകേഭാരനിയഭായ
അകക്കഷല  കപഭാലള  മരങ്ങള  മുറനിച്ചുമഭാറനി  കേശുമഭാവെയ്  കൃഷനി  വചേയ്യുന്ന  കേഭാരലല
സര്ക്കഭാര് ഗസൗരവെപൂര്വ്വേല പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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ഗുണനനിലവെഭാരമനില്ലഭാത്ത കേവെര്പഭാല്

16 (*226) ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ് :
ശതീ  .    തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  വെനിതരണല  വചേയ്യുന്ന  കേവെര്പഭാല്  ബഭാന്ഡുകേളനില്
വെലനിവയഭാരു  പങയ്  ഗുണനനിലവെഭാരമനില്ലഭാത്തതഭാവണന്നയ്  ക്ഷതീര  വെനികേസന  വെകുപനിവന്റെ
പരനികശഭാധനയനില് കേവണ്ടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാലനിവന്റെ  ഗുണനനിലവെഭാരല  സലബനനിച  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനി
ക്കുവെഭാനുള അധനികേഭാരല നനിലവെനില് ആര്ക്കഭാണയ്;

(സനി)  ഒന്നനികലവറ  തവെണ  ഗുണനനിലവെഭാര  പരനികശഭാധനയനില്  പരഭാജയവപട
ബഭാന്റുകേള ഏവതല്ലഭാമഭാണയ്; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇത്തരല ബഭാന്റുകേളവക്കതനിവര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കണവമന്നഭാവെശലവപടയ്
ക്ഷതീര വെനികേസന വെകുപയ് കരഖഭാമൂലല ബനവപടവെര്ക്കയ് കേത്തയചനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഇവല്ലങനില്
അതനിനുള കേഭാരണല അറനിയനിക്കുകമഭാ?

വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജു  ):  

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  വെനിപണനല  നടത്തുന്ന  ചേനില  പഭാക്കറയ്  പഭാലകേളനില്
നനിശ്ചനിത ഗുണനനിലവെഭാരല പുലര്ത്തുന്നനിവല്ലന്നയ് കേവണ്ടത്തനിയനിരുന.

(ബനി)  2006-വല  ഫുഡയ്  കസഫനി  ആന്റെയ്  സ്റ്റഭാന്കഡര്ഡ്സയ്   ആക്ടയ്  പ്രകേഭാരല
ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണര്ക്കഭാണയ്  നനിലവെനില്  പഭാലനിവന്റെ  ഗുണനനിലവെഭാരല
സലബനനിച നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള അധനികേഭാരല.

(സനി)  ക്ഷതീരവെനികേസന  വെകുപയ്  -  ഒന്നനികലവറ  തവെണ  ഗുണനനിലവെഭാര
പരനികശഭാധനയനില് പരഭാജയവപട ബഭാന്റുകേള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

PDDP, Malanadu, Vagamon, Gopika, Sakthi, Milco, A-One, Omgo,
Cowma, Amrutha, Ksheera, Jeeva, Ambadi, Hilma.

ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ വെകുപയ് - ഒന്നനികലവറ തവെണ ഗുണനനിലവെഭാര പരനികശഭാധനയനില്
പരഭാജയവപട ബഭാന്റുകേള ഇല്ല.

(ഡനി) 2011-ല് ഫുഡയ് കസഫനി ആന്റെയ് സ്റ്റഭാന്കഡര്ഡ്സയ് ആക്ടയ് പ്രഭാബലലത്തനില്
വെന്നതനിനുകശഷല  പഭാലനിവന്റെ  ഗുണനനിലവെഭാരല  സലബനനിച  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  അധനികേഭാരല  ക്ഷതീരവെനികേസന  വെകുപനില്  നനിക്ഷനിപ്തമല്ലഭാത്ത
തനിനഭാല് ക്ഷതീരവെനികേസന വെകുപയ് സ്റ്റഭാറന്യൂടറനി സഭാമ്പനിളുകേവളടുത്തയ് പരനികശഭാധനിക്കഭാത്ത
സഭാഹചേരലത്തനില് ബനവപടവെര്ക്കയ് കേത്തയചനിടനില്ല. 
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കേടുത്ത വെരളച വെനകമഖലയനിലണ്ടഭാക്കനിയ പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള

17 (*227) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന് : 
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി : 
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് : 
ശതീമതനി  സനി  .    വകേ  .    ആശ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  വെര്ഷല  അനുഭവെവപട  കേടുത്ത  വെരളച  സലസഭാനവത്ത
വെനകമഖലയനിലണ്ടഭാക്കനിയ പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള എവനല്ലഭാവമന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജലലഭലതയനില്ലഭാത്ത വെനപ്രകദശങ്ങളനില് കുഴല്കേനിണര് സഭാപനിക്കഭാനുല
കേഭാടനിനുളനില്  തവന്ന  ടഭാങ്കുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുല  ഇവെയനില്  വവെളല  സലഭരനിചയ്
വെനലമൃഗങ്ങളക്കയ് നലഭാനുല നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  രൂക്ഷമഭായ  വെരളച  കേഭാരണല  വെയനഭാടയ്  ജനില്ലയനില്  വെനലമൃഗങ്ങള
നഭാടനികലക്കനിറങ്ങുന്നതയ്  പതനിവെഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഇതനിനയ്  എനയ്  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചുവവെന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജു  ):  

(എ)  ഈ  വെര്ഷല  സലസഭാനത്തയ്  അനുഭവെവപടുന്ന  കേടുത്ത  വെരളചമൂലല

വെയനഭാടയ്  (185.23  വഹക്ടര്),  ആറളല  (2  വഹക്ടര്),  പതീചനി  (82.75  വഹക്ടര്),

പറമ്പനിക്കുളല  (70  വഹക്ടര്)  എന്നതീ  വെനപ്രകദശങ്ങളനില്  കേഭാട്ടുതതീ  വെലനിയ

കതഭാതനിലണ്ടഭായനി.  വെനപ്രകദശങ്ങളനില് രൂക്ഷമഭായ ജലക്ഷഭാമല  അനുഭവെവപടുനണ്ടയ്.

വെനലജതീവെനികേള,  പ്രകതലകേനിചയ് കേഭാടഭാനകേള ജനവെഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് പ്രകവെശനിക്കുന്ന

സലഭവെങ്ങള കൂടുതല് ഉണ്ടഭാകുനണ്ടയ്.  വെരളച രൂക്ഷമഭായതനിനഭാല് സലസഭാനവത്ത

വെനപ്രകദശങ്ങളനിവല  വെനിവെനിധ  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസല  വസന്റെറുകേളനികലയയ്  പ്രകവെശനല

നനിയനനിചതയ്  കേഭാരണല ഇകക്കഭാ ടൂറനിസത്തനില്നനിനല ലഭനിചനിരുന്ന വെരുമഭാനത്തനില്

ഗണലമഭായ കുറവെയ് വെന്നനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി)  കവെനല്ക്കഭാലല  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  മുമ്പുതവന്ന  വെനകമഖലകേളനിവല

വചേക്കയ് ഡഭാല, വെഭാടര്കഹഭാള, മറയ് ജലകസഭാതസ്സുകേള എന്നനിവെയുവട അറകുറപണനികേള

നടത്തനി ജലലഭലത ഉറപ്പുവെരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  കൂടഭാവത വെനത്തനിനുളനില് വെഭാഹനങ്ങളനില്

ജലല  എത്തനിക്കുന്നതനിനയ്  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  ബുദനിമുടനില്ലഭാത്തയനിടങ്ങളനില്  അതനിനുള

നടപടനികേളുല സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

218/2020.
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(സനി)  രൂക്ഷമഭായ  വെരളച  കേഭാരണല  വെയനഭാടയ്  ജനില്ലയനില്  വെനലമൃ ഗങ്ങള
നഭാടനിലനിറങ്ങനി  മനുഷലജതീവെനുല  കൃഷനിക്കുല  നഭാശനഷല  വെരുത്തുന്ന  സലഭവെങ്ങള
റനികപഭാര്ടയ്  വചേയ്യുനണ്ടയ്.  ഇതയ്  തടയുന്നതനിനഭായനി  വെയനഭാടയ്  ജനില്ലയനില്  514.116
കേനികലഭാമതീറര് ദൂരല കസഭാളഭാര് പവെര് വഫന്സനിലഗയ് സഭാപനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  കൂടഭാവത  430.14
കേനികലഭാമതീറര്  ആനപ്രതനികരഭാധ  കേനിടങ്ങയ്,  21.468  കേനികലഭാമതീറര്  ആന  പ്രതനികരഭാധ
മതനില്,  1.466  കേനികലഭാമതീറര്  കേലയ് ല്ല്  പതനിപനിച  കേനിടങ്ങയ്  എന്നനിവെ  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണ്ടയ്.
കൂടഭാവത  ജനവെഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലനിറങ്ങുന്ന  വെനലമൃഗങ്ങവള  തുരത്തുന്നതനിനയ്  118
എലനിഫന്റെയ്  വസയറനിലഗയ്  വെഭാചര്മഭാകരയുല  നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  പ്രശബഭാധനിത
പ്രകദശങ്ങളനില്  ഡനിസയ് കപ്ലെെ  കബഭാര്കഡഭാടുകൂടനി  എസയ്.എല.എസയ്.  അലര്ടയ്
സലവെനിധഭാനല  സഭാപനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  ടനി  സലവെനിധഭാനത്തനിവന്റെ  സഹഭായകത്തഭാവട
പ്രകദശവെഭാസനികേളുവട വമഭാകബല് കഫഭാണനികലയയ് കവെഭായനിസയ് കകേഭാളുല വമകസജുല വെഴനി
വെനലമൃഗങ്ങളുവട സഭാന്നനിദലല സലബനനിച മുന്നറനിയനിപയ് നല്കേനിവെരുനണ്ടയ്. മനുഷല-
വെനലജതീവെനി  സലഘര്ഷല  രൂക്ഷമഭായ  വെനകമഖലകേള  ഉളവപടുന്ന  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില്  ജനകേതീയ-ഉകദലഭാഗസ  പങഭാളനിത്തകത്തഭാവട  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള
ജനജഭാഗതഭാ  സമനിതനികേള  ഊര്ജനിതമഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിചയ്  സലഘര്ഷല
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനണ്ടയ്.  കൂടഭാവത വെനത്തനിനുളനില്
പരമഭാവെധനി ജലലഭലത ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേളുല സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

വെനലമൃഗങ്ങളുവട ആക്രമണല

18 (*228) ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജന് :
ശതീ  .   മുല്ലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീ  .    ഇ  .    വകേ  .    വെനിജയന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെനലമൃഗങ്ങള  സനിരമഭായനി  ജനവെഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഇറങ്ങനി
നഭാശനഷമുണ്ടഭാക്കുന്ന പ്രകദശങ്ങള ഏവതഭാവക്കയഭാവണന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  വെനലമൃഗങ്ങള നഭാടനികലക്കനിറങ്ങുന്നതനിനുള കേഭാരണങ്ങള എവനഭാവക്ക
യഭാവണന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  ആയതയ്  തടയുന്നതനിനയ്  എവനഭാവക്ക  നടപടനികേളഭാണയ്  സത്വതീകേരനിച്ചു
വെരുന്നവതന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജു  ):  

(എ)  കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനില് ആറളല പ്രകദശല,  വെയനഭാടയ്  ജനില്ലയനില് തനിരുവനല്ലനി,
നൂല്പ്പുഴ കമഖലകേള,  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനില് മണഭാര്ക്കഭാടയ്,  മുക്കഭാളനി  പ്രകദശങ്ങള,
ഇടുക്കനി ജനില്ലയനില് കദവെനികുളല പ്രകദശല,  വകേഭാല്ലല ജനില്ലയനില് കുളത്തൂപ്പുഴ വെനകമഖല,
തനിരുവെനനപുരല  ജനില്ലയനിവല  പഭാകലഭാടയ്,  കപപഭാറ  വെനകമഖലകേള  എന്നതീ
പ്രകദശങ്ങളനിലഭാണയ്  വെനലമൃഗങ്ങള  കൂടുതലഭായനി  ജനവെഭാസകകേന്ദ്രങ്ങളനിലനിറങ്ങനി
നഭാശനഷങ്ങള ഉണ്ടഭാക്കുന്നതയ്. 
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(ബനി) വെനത്തനിനുളനില് കുടനിവവെളല, ആഹഭാരവെസ്തുക്കള എന്നനിവെയുവട ലഭലത
കുറയുന്നതയ്,  ആനത്തഭാരകേള ശനിഥനിലമഭാകുന്നതയ്,  വെനഭാതനിര്ത്തനി പങനിടുന്ന ജനവെഭാസ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  വെനലമൃഗങ്ങവള  ആകേര്ഷനിക്കുന്ന  തരത്തനിലള  കൃഷനിരതീതനികേള
നടത്തുന്നതയ്,  വെനഭാതനിര്ത്തനിയനില്  വെനലജതീവെനികേവള  ആകേര്ഷനിക്കുന്ന  രതീതനിയനില്
കജവെമഭാലനിനലല  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതയ്,  വെനലജതീവെനികേളുവട  എണത്തനിലണ്ടഭായ
വെര്ദനവെയ്  എന്നനിവെയഭാണയ്  വെനലമൃഗങ്ങള  നഭാടനിലനിറങ്ങുന്നതനിനുള  പ്രധഭാന
കേഭാരണങ്ങള.

(സനി)  സലസഭാനത്തയ്  അനുഭവെവപടുന്ന  വെരളചയുവട  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്
ഭക്ഷണത്തനിനുല  കുടനിവവെളത്തനിനുല  വെനലമൃഗങ്ങള  കേഭാടുവെനിടയ്  ജനവെഭാസ
കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയയ്  വെരുന്നതയ്  ഒഴനിവെഭാക്കഭാന്  കേഭാടനിനുളനിവല  വചേക്കയ്  ഡഭാമുകേള,
കുളങ്ങള ഉളവപവട  1500-ഓളല ജലകസഭാതസ്സുകേള നവെതീകേരനിക്കുകേയുല പരമഭാവെധനി
ജലലഭലത  ഉറപ്പുവെരുത്തുകേയുല  വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.  ആവെശലമുള  സലങ്ങളനില്  പുതനിയ
കുളങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുനണ്ടയ്.  അധനിനനികവെശ  സസലങ്ങവള  നതീക്കലവചേയയ്
വെനത്തനിനുളനിവല ജലകസഭാതസ്സുകേള പുനരുജതീവെനിപനിക്കുനണ്ടയ്.  ജലകസഭാതസ്സുകേളുവട
സമതീപപ്രകദശങ്ങളനില് മുള, പുല്ലുകേള എന്നനിവെ വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുനണ്ടയ്. 

KIIFB-ല്  ഉളവപടുത്തനി  100  കകേഭാടനി  രൂപ  വെനലജതീവെനി  ആക്രമണല
തടയുന്നതനിനുള  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ആയതനില്
2016-17  വെര്ഷത്തനിവല  പദതനി  വെനിഹനിതമഭായ  25  കകേഭാടനി  രൂപ  ഉപകയഭാഗ
വപടുത്തനിയനിട്ടുള പ്രതനികരഭാധ നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.

സനിരമഭായനി ജനവെഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലനിറങ്ങനി കൃഷനിക്കുല മനുഷലജതീവെനുല നഭാശല
വെരുത്തുന്ന  ആന  കപഭാലള  വെനലജതീവെനികേവള  മയക്കുവവെടനിവെചയ്  പനിടനിചയ്
വെനഭാനരങ്ങളനില് തുറനവെനിടുന്ന നടപടനിയുല സത്വതീകേരനിക്കുനണ്ടയ്.

മനുഷല-വെനലമൃഗ  സലഘര്ഷല  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  പഞഭായത്തയ്-
മുനനിസനിപഭാലനിറനി  തലത്തനില്  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുല  വെനല  ഉകദലഭാഗസരുല
തകദ്ദേശതീയരുല  കചേര്നള  ജനജഭാഗതഭാ  സമനിതനികേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  175
ജനജഭാഗതഭാ സമനിതനികേള ഇതനികനഭാടകേല നനിലവെനില് വെന.

ഇതനിനുപുറകമ,  ജനവെഭാസ  കമഖലയനില്  ആനകയഭാ  മറയ്  വെനലജതീവെനികേകളഭാ
കേടന്നനിട്ടുളതഭായനി  അറനിഞഭാല്  പ്രകദശവെഭാസനികേളുവട  വമഭാകബല്  കഫഭാണുകേളനികലയയ്
എസയ്.എല.എസയ്. മുഖഭാനനിരല അറനിയനിപയ് നല്കേനി അപകേടല കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള  Early
Warning  SMS  Alert  System  മൂന്നഭാര്,  വെയനഭാടയ്,  ആറളല  കമഖലയനില്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  മറയ്  43  കമഖലകേളനില്  നടപനിലഭാക്കുവെഭാനുള  നടപടനി
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുമുണ്ടയ്.
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 സലസഭാനവത്ത മദലനയല

19(*229) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് :
ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   ഇബഭാഹനില കുഞയ് :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറയ്  ഒരു  വെര്ഷകത്തഭാളമഭാകേഭാറഭായനിട്ടുല
മദലനയല രൂപവപടുത്തനി പ്രഖലഭാപനിക്കഭാതനിരുന്നതനിവന്റെ കേഭാരണങ്ങള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മദലനയല  രൂപവപടുത്തഭാവത  കേള്ളുഷഭാപ്പുകേളുവടയുല  ബനിയര്  വവവെന്
പഭാര്ലറുകേളുവടയുല കേഭാലഭാവെധനി നതീടനി നല്കേനിയതനിവന്റെ മഭാനദണ്ഡല വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നയരൂപതീകേരണത്തനില്  കേഭാലതഭാമസല  വെരുത്തനിയതുമൂലല  നനിലവെനിവല
കലസന്സനികേളക്കുണ്ടഭായ സഭാമ്പത്തനികേ ലഭാഭവത്തക്കുറനിചയ് വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്  ):  

(എ)  കദശതീയ/സലസഭാന പഭാതകയഭാരങ്ങളുവട  500  മതീറര് ദൂരപരനിധനിക്കുളനില്
മദലശഭാലകേള  പ്രവെര്ത്തനിക്കഭാന്  പഭാടനിവല്ലന്ന  ബഹുമഭാനവപട  സപ്രതീലകകേഭാടതനി
വെനിധനിനലഭായവത്ത  തുടര്ന്നയ്  ഉരുത്തനിരനിഞ  പുതനിയ  സഭാഹചേരലല,  മലപ്പുറല
കലഭാക്സൈഭഭാ ഉപവതരവഞടുപനികനഭാടനുബനനിച്ചുള വപരുമഭാറചടല എന്നനിവെ കേഭാരണല
സലസഭാനത്തയ് പുതനിയ മദലനയല പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനില് കേഭാലതഭാമസല കനരനിടനിട്ടുണ്ടയ്.
സലസഭാനത്തയ് മദലനയല പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് കേഭാലതഭാമസല കനരനിടതനിവന തുടര്ന്നയ്
25-3-2017-വല  G.O.(MS)16/2017/TD  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെയ്  പ്രകേഭാരല
കേള്ളുഷഭാപ്പുകേളുവട  കലസന്സയ്  നനിലവെനിലള  നനിരക്കനിവന്റെ  ആനുപഭാതനികേ
കലസന്സയ് ഫതീസയ് ഈടഭാക്കനിവക്കഭാണ്ടുല മറയ് വപഭാതുവെലവെസകേള പഭാലനിച്ചുവകേഭാണ്ടുല
1-4-2017 മുതല് 3 മഭാസകത്തയ്ക്കുല മറയ് കലസന്സകേള നനിലവെനിവല വെലവെസകേളക്കയ്
വെനികധയമഭായനി,  നനിലവെനിവല  കലസന്സയ്  ഫതീസയ്  ഈടഭാക്കനിവക്കഭാണ്ടയ്
1-4-2017 മുതലല പുതുക്കനി നല്കേനിയനിട്ടുളതുമഭാണയ്.

(ബനി)  അബ്കേഭാരനി  ആകല  അനുബനചേടങ്ങളുല  അനുസരനിചയ്  സര്ക്കഭാരനിനയ്
ഒരു  നനിശ്ചനിത  കേഭാലയളവെനികലയയ്  നനിലവെനിലള  മദലഷഭാപ്പുകേളുവട  പ്രനിവെനികലജയ്
ദതീര്ഘനിപനിചയ് നല്കുന്നതനിനുല കലസന്സയ് കേഭാലയളവെയ് ദതീര്ഘനിപനിചയ് നല്കുന്നതനിനുല
അധനികേഭാരല  നല്കേനിവക്കഭാണ്ടയ്  വെലവെസ  വചേയനിട്ടുളതഭാണയ്.  ടനി  മഭാനദണ്ഡത്തനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ് കേഭാലഭാവെധനി ദതീര്ഘനിപനിചയ് നല്കേനിയനിട്ടുളതയ്.
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(സനി)  നനിലവെനിലള  കലസന്സകേളുവട  കേഭാലഭാവെധനി  തഭാലഭാലനികേമഭായനി
നതീടനിയതുവകേഭാണ്ടയ് സര്ക്കഭാരനിനയ് ലഭനികക്കണ്ട റവെനന്യൂ യഥഭാവെനിധനി ഈടഭാക്കനിവക്കഭാണ്ടയ്
മഭാതമഭാണയ്  നനിലവെനിലള  നനിയമത്തനിനയ്  അനുസൃതമഭായനി  മദലഷഭാപ്പുകേള
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതനിനയ്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുളതയ്.  ആയതനിനഭാല്  നനിലവെനിവല
കലസന്സനികേളക്കയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  ലഭാഭല  ഉണ്ടഭാകുനകവെഭാ  എന്നതനിവനക്കുറനിചയ്
വെനിലയനിരുകത്തണ്ട  ആവെശലമനിവല്ലന്നയ്  കേഭാണുന.  കൂടഭാവത  കലസന്സനികേളക്കയ്
സഭാമ്പത്തനികേ ലഭാഭല ഉണ്ടഭാക്കനിവക്കഭാടുക്കുകേവയനളതയ് സര്ക്കഭാരനിവന്റെ നയമല്ല.

കേരനിയര് വഡവെലപ്വമന്റെയ് വസന്റെറുകേള

20(*230) ശതീ  .   എല  .   സത്വരഭാജയ് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ് :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ് :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വതഭാഴനില്  അകനത്വഷകേര്ക്കഭായനി  കേരനിയര്  വഡവെലപയ്വമന്റെയ്  വസന്റെറുകേള
ആരലഭനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇവെയുവട  ലക്ഷലങ്ങള  എവനഭാവക്കയഭാവണന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുല വതഭാഴനിലകനത്വഷകേര്ക്കുല എവനല്ലഭാല സഹഭായങ്ങളുല
കസവെനങ്ങളുമഭാണയ് കേരനിയര് വഡവെലപ്വമന്റെയ് വസന്റെറുകേള മുകഖന ലഭനിക്കുന്നവതന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവെനില്  ഏവതല്ലഭാല  ജനില്ലകേളനിലഭാണയ്  ഇത്തരല  വസന്റുറുകേള
ആരലഭനിചനിട്ടുളതയ്;

(ഇ)  കൂടുതല്  ജനില്ലകേളനില്  പ്രസ്തുത  വസന്റെറുകേള  ആരലഭനിക്കഭാന്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്  ):  

(എ) ഉണ്ടയ്.

(ബനി) കേരനിയര് ഇന്ഫര്കമഷന്, വെലക്തനിഗത കഗഡന്സയ്, ഗ്രൂപയ് കഗഡന്സയ്,
കേരനിയര്  കേസൗണ്സനിലനിലഗയ്,  കേരനിയര്  ഇന്റെറസ്റ്റയ്  കഗഭാള  വസറനിലഗയ്,  പ്രതീ  ഇന്റെര്വെന്യൂ
പരനിശതീലനല,  വെലക്തനിതത്വ  വെനികേസന പരനിപഭാടനികേള,  അനുകയഭാജലമഭായ കകേഭാഴ്സുകേളുവട
വതരവഞടുപയ്  എന്നനിവെയനിലൂവട  മനികേച  കകേഭാഴ്സുകേളുല  മതര  പരതീക്ഷഭാ  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള,  കമഭാക്കയ്  ഇന്റെര്വെന്യൂ  എന്നനിവെയനിലൂവട  അഭനികേഭാമലമഭായ  വതഭാഴനിലല
കനടനിവയടുക്കഭാന് ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേവള പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേയഭാണയ് കേരനിയര് വഡവെലപ്വമന്റെയ്
വസന്റെറുകേളുവട ലക്ഷലല.
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(സനി)  കേരനിയര് ഇന്ഫര്കമഷന്, വെലക്തനിഗത കഗഡന്സയ്, ഗ്രൂപയ് കഗഡന്സയ്,
കേരനിയര്  കേസൗണ്സനിലനിങയ്,  കേരനിയര്  ഇന്റെറസ്റ്റയ്  കഗഭാള  വസറനിലഗയ്,  പ്രതീ  ഇന്റെര്വെന്യൂ
പരനിശതീലനല,  വെലക്തനിതത്വ  വെനികേസന പരനിപഭാടനികേള,  അനുകയഭാജലമഭായ കകേഭാഴ്സുകേളുവട
വതരവഞടുപ്പുകേള എന്നനിവെയനിലൂവടയുല മതരപരതീക്ഷഭാ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള,
കമഭാക്കയ് ഇന്റെര്വെന്യൂ എന്നനിവെയനിലൂവടയുല മനികേച കകേഭാഴ്സുകേളുല വതഭാഴനിലല കനടനിവയടുക്കഭാന്
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേവള  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേ,  കൂടഭാവത  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനിലണ്ടഭാകുന്ന
പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേവളക്കുറനിച്ചുല വതഭാഴനില് കമഖലയനിവല നൂതന പ്രവെണതകേവളക്കുറനിച്ചുല
അറനിവെയ് പകേര്ന നല്കുകേ,  ഉകദലഭാഗഭാര്തനിയുവട സനില്,  എബനിലനിറനി,  ആപ്റനിറന്യൂഡയ്
എന്നനിവെ വടസ്റ്റയ് വചേയയ് വതഭാഴനിലനിനുള സത്വതീകേഭാരലതയുല നനിലവെഭാരവല മനസനിലഭാക്കനി
വക്കഭാടുക്കുകേ,  കനപുണല  പരനിശതീലനല  നല്കേനി  വപ്രഭാഫഷണല്  സമതീപനല
ഉളവെരഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേ  തുടങ്ങനിയവെയഭാണയ്  കേരനിയര്  വഡവെലപ്വമന്റെയ്  വസന്റെറുകേള
മുകഖന  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുല  വതഭാഴനിലകനത്വഷകേര്ക്കുല  ലഭലമഭാക്കുവെഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.
കൂടഭാവത  വതഭാഴനിലകനത്വഷകേരഭായ  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കയ്  എലകപ്ലെെഭായബനിലനിറനി
വസന്റെറുകേള  സലഘടനിപനിക്കുന്ന  കജഭാബയ്  വഫസ്റ്റുകേളനില്  പവങടുക്കുന്നതനിനുള
അവെസരവല ഉണ്ടഭാക്കനിവക്കഭാടുക്കുന.

(ഡനി)  നനിലവെനില്  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനിവല  കപരഭാമ്പ്രയനിലല  പഭാലക്കഭാടയ്
ജനില്ലയനിവല ചേനിറ്റൂരനിലല.

(ഇ)  തനിരുവെനനപുരല  ജനില്ലയനില്  വനയഭാറനിന്കേരയനില്  സനി.ഡനി.സനി.
ആരലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.  മറയ്  ജനില്ലകേളനിവല  സഭാദലത
പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

 ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന, മൃഗസലരക്ഷണ കമഖലയനില് സമഗ ഇന്ഷത്വറന്സയ് പദതനി

21(*231) ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എല  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .   മുരളനി വപരുവനല്ലനി :
ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .    വകേ  .    ബഭാബു :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  വെനവല

മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ് ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന,മൃഗസലരക്ഷണ കമഖലയനിവല കേര്ഷകേര്ക്കയ്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുളള സമഗ ഇന്ഷുറന്സയ് പദതനിയുവട വെനിശദഭാലശല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  രഭാതനികേഭാലങ്ങളനിലളവപവട  കസവെനല  ലഭനിക്കുന്ന  രതീതനിയനില്
മൃഗചേനികേനിതഭാ സലവെനിധഭാനല വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുല മരുന്നയ് ലഭലത ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുല
വവകേവക്കഭാണ്ടനിട്ടുളള നടപടനികേള എവനല്ലഭാമഭാണയ്;

(സനി) വെഭായ്പവയടുത്തയ് കേടവക്കണനിയനിലഭായ ക്ഷതീര കേര്ഷകേവര സഹഭായനിക്കഭാനഭായനി
കേടഭാശത്വഭാസ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; വെനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?
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വെനവല മ മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജു  ):  

(എ) കേനകേഭാലനികേളുവട മരണലമൂലവല ഉല്പഭാദനകശഷനി നഷവപടുന്നതുമൂലവല
കേര്ഷകേനുണ്ടഭാകുന്ന നഷല പരനിഹരനിചയ് അവെവര മൃഗസലരക്ഷണ കമഖലയനില്ത്തവന്ന
നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനയ്  ലക്ഷലമനിടയ്  വെനിഭഭാവെനല  വചേയനിരനിക്കുന്ന  കേനകേഭാലനി
ഇന്ഷത്വറന്സയ് പദതനിയഭാണയ് കഗഭാസമൃദനി. സലസഭാന ബഡ്ജറനില് പുതനിയ പദതനി
പ്രഖലഭാപനിചതു  വെഴനി  കകേന്ദ്ര  സഹഭായത്തനിവന്റെ  അഭഭാവെത്തനിലല  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ്
അവെരുവട  വെനിലകയറനിയ  ഉരുക്കളുവട  നഷത്തനില്നനിനല  സലരക്ഷണല
ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന് കേഴനിയുല എന്നതഭാണയ് പ്രകതലകേത. കഗഭാസമൃദനി പദതനിക്കയ് 2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷല 5 കകേഭാടനി രൂപ നതീക്കനിവെചനിരനിക്കുന.

ഇതനിനുപുറകമ  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പരനിരക്ഷ,  മറ്റുമഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനില്  നനിനമുള
നഷപരനിഹഭാരല  എന്നനിവെ  ലഭനിക്കഭാത്ത  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  തങ്ങളുവട  ഉരുക്കള
നഷവപടഭാല്  നഷപരനിഹഭാരല  നല്കുന്നതനിനയ്   ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  ബഡ്ജറനില്
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്. 

സലസഭാനത്തയ്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  പ്രഭാഥമനികേ  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദകേ  സഹകേരണ
സലഘങ്ങള, കമഖലഭാ യൂണനിയനുകേള, തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള എന്നനിവെയുമഭായനി
കചേര്ന്നയ്  ക്ഷതീരവെനികേസന  വെകുപയ്  മുകഖന  കേര്ഷകേവരയുല  അവെരുവട
കുടുലബഭാലഗങ്ങവളയുല കേറവെമഭാടുകേവളയുല ഉളവപവട ഇന്ഷത്വര് വചേയ്യുന്നതനിനുള ഒരു
സമഗ  പദതനി  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരല
ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പരനിരക്ഷകേളക്കയ്  പുറകമ  ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായവല  പദതനിയനില്
ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി)

• മൃഗഭാശുപതനികേളക്കയ് മരുന്നയ് വെഭാങ്ങുന്നതനിനുള ബഡ്ജറയ് വെനിഹനിതല 
നനിലവെനിലള  12  കകേഭാടനി  രൂപയനില്നനിനല  15  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി  
വെര്ദനിപനിച്ചു.

• രഭാതനികേഭാല  അടനിയനര  വവെററനിനറനി  കസവെനത്തനിനുള  ബഡ്ജറയ്
വെനിഹനിതല  നനിലവെനിലള  5.41  കകേഭാടനി  രൂപയനില്നനിനല  6.12  കകേഭാടനി
രൂപയഭായനി  വെര്ദനിപനിച്ചു.  ഇകതഭാവട രഭാതനികേഭാല അടനിയനര വവെററനിനറനി
കസവെനല ലഭലമഭാവന്ന കബഭാക്കുകേളുവട എണല 85 ആയനി വെര്ദനിപനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

(സനി)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേവര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2016-17-ല്  കേടഭാശത്വഭാസ
പദതനി  പ്രകേഭാരല  5  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവെദനിക്കുകേയുല  ടനി  തുകേ  പൂര്ണമഭായനി
വെനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയുല  അതനിവന്റെ  പ്രകയഭാജനല  2285  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ലഭനിക്കുകേയുല
വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.
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പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട പഭാര്പനിട പ്രശങ്ങള

22(*232) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് : 

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : 

ശതീ  .   വെനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് : 

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല

പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തയ് പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട പഭാര്പനിട പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്

കകേവക്കഭാണ്ട നടപടനികേള എവനല്ലഭാല; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തയ്  പഭാര്പനിട  പ്രശല  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്

എവനല്ലഭാല പദതനികേളഭാണയ് ആവെനിഷ്കരനിച്ചു നടപഭാക്കനിയവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവെരുവട  പഭാര്പനിട  പ്രശല  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  എവനല്ലഭാല

പദതനികേളഭാണയ് പ്രകയഭാജനവപടുത്തനിയവതന്നയ് വെനിവെരനിക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല  നനിയമവല

സഭാലസഭാരനികേവല പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ബഭാലന്  ):  

(എ) സലസഭാനവത്ത ഭവെനരഹനിതരഭായ മുഴുവെന് പടനികേവെര്ഗ്ഗ കുടുലബങ്ങളക്കുല

വെതീടയ്  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സമ്പൂര്ണ  ഭവെന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  ടനി

പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി  ജനറല്  ഹസൗസനിലഗയ്  പദതനി,  ഹഡ്കകേഭാ  ഭവെന

നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി,  എ.ടനി.എസയ്.പനി.  ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി എന്നനിവെ പ്രകേഭാരല

സലസഭാനവത്ത  അര്ഹരഭായ  ഭവെനരഹനിത  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കുടുലബങ്ങളക്കയ്

മുന്ഗണനഭാക്രമത്തനില്  വെതീടയ്  അനുവെദനിച്ചുവെരുന.  കൂടഭാവത  ഗഭാമവെനികേസന  വെകുപയ്

മുഖഭാനനിരല പനി.എല.എ.കവെ. ഭവെന പദതനി പ്രകേഭാരവല വെതീടുകേള അനുവെദനിച്ചുവെരുന.

കൂടഭാവത  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ്  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപ്പുല  വെനിവെനിധ

സര്ക്കഭാര്  ഏജന്സനികേളുല  മുമ്പയ്  അനുവെദനിചയ്  നല്കേനിയതുല  നനിലവെനില്

വെഭാസകയഭാഗലമല്ലഭാത്തതുമഭായ  വെതീടുകേളുവട  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുല  അറകുറ

പണനികേളക്കുമഭായനി  വെകുപയ്  വെതീവടഭാന്നനിനയ്  പരമഭാവെധനി  ഒരു  ലക്ഷല  രൂപ  വെവര

അനുവെദനിച്ചുവെരുന.  നടപയ് സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷല മുതല് ഭവെന പുനരുദഭാരണത്തനിനയ്

1.50 ലക്ഷല രൂപയഭായനി വെര്ദനിപനിചനിട്ടുണ്ടയ്.
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(ബനി)  ഭവെനരഹനിതരഭായ  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ്  മുന്വെര്ഷങ്ങളനികലതയ്  കപഭാവല
ജനറല്  ഹസൗസനിലഗയ്,  എ.ടനി.എസയ്.പനി.  ഭവെന  പദതനി,  ഹഡ്കകേഭാ  ഭവെന  പദതനി
എന്നനിവെയനില്  ഉളവപടുത്തനി  ധനസഹഭായല  അനുവെദനിച്ചുവെരുന.  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരകമറകശഷല ജനറല് ഹസൗസനിലഗയ് പദതനിയനില് 1875 വെതീടുകേളുല വെനബന്ധു
കേലലഭാണ്  കയഭാജന  പദതനി  പ്രകേഭാരല  1854  വെതീടുകേളുല  ഹഡ്കകേഭാ  ഭവെന  പദതനി
പ്രകേഭാരല  2980  വെതീടുകേളുല ഉളവപവട ആവകേ  6709  വെതീടുകേള പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ്
അനുവെദനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  കൂടഭാവത  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷല മുതല് കലഫയ് മനിഷന്
പദതനി പ്രകേഭാരല ഭവെനരഹനിതരഭായനിട്ടുള എല്ലഭാവെര്ക്കുല  5  വെര്ഷത്തനിനുളനില് വെതീടയ്
നല്കുന്നതനിനുള  പദതനിയുല  വെനിഭഭാവെനല  വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.  വെയനഭാടയ്,  പഭാലക്കഭാടയ്
ജനില്ലകേളനിവല അര്ഹരഭായ മുഴുവെന് പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുല വെതീടയ് നല്കേനി ടനി ജനില്ലകേവള
ഭവെനരഹനിതരനില്ലഭാത്ത ജനില്ലകേളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനുള നടപടനികേളുല സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

(സനി)  ഭവെനരഹനിതരഭായ  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ്  ജനറല്  ഹസൗസനിലഗയ്,
എ.ടനി.എസയ്.പനി.  ഭവെന  പദതനി,  ഹഡ്കകേഭാ  ഭവെന  പദതനി  എന്നനിവെയനില്
ഉളവപടുത്തനി ധനസഹഭായല അനുവെദനിക്കുന.  ഇതുകൂടഭാവത  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷല വെനബന്ധു കേലലഭാണ് കയഭാജന പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനി  1854  വെതീടുകേളുല
ഗഭാമവെനികേസന വെകുപയ് മുഖഭാനനിരല ഐ.എ.കവെ.  പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനി  4395
വെതീടുകേളുല അര്ഹരഭായ പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ് അനുവെദനിചനിട്ടുണ്ടയ്. 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷല  മുതല്  കലഫയ്  മനിഷന്  പദതനി,  അലകബദ്കേര്  വസറനില്വമന്റെയ്  വെനികേസന
പദതനി  എന്നതീ  നവെതീന  പദതനികേളനില്  ഉളവപടുത്തനിയുല  അര്ഹരഭായ
പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ് പുതനിയ വെതീടുകേള അനുവെദനിക്കുന്നതഭാണയ്.

മുന്  വെര്ഷങ്ങളനില്  അനുവെദനിചതുല  നനിലവെനില്  വെഭാസകയഭാഗലമല്ലഭാത്തതുമഭായ
വെതീടുകേള  വെഭാസകയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപനിവന്റെ  ഭവെന
പുനരുദഭാരണ  പദതനി,  ഗഭാമവെനികേസന  വെകുപനിവന്റെ  പനി.എല.എ.കവെ.  പദതനി
എന്നനിവെയനില് ഉളവപടുത്തനി ധനസഹഭായല അനുവെദനിച്ചുവെരുന.

അയങഭാളനി വമകമ്മേഭാറനിയല് ടഭാലന്റെയ് വസര്ചയ് ആന്റെയ് വഡവെലപ്വമന്റെയ് പദതനി

23(*233) ശതീ  .   വകേ  .   ബഭാബു : 
ശതീ  .   വജയനിലസയ് മഭാതത : 
ശതീ  .    ആന്റെണനി കജഭാണ് : 
ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസയ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സമര്തരഭായ പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദലഭാര്തനികേവള സ്കൂള വെനിദലഭാഭലഭാസകേഭാലത്തയ്
സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അയങഭാളനി  വമകമ്മേഭാറനിയല്  ടഭാലന്റെയ്  വസര്ചയ്  ആന്റെയ്
വഡവെലപ്വമന്റെയ് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
1075/2017.
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(ബനി)  പഠനത്തനിലല പഭാകഠലതര പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനിലല എവനല്ലഭാല സഹഭായമഭാണയ്
ഈ പദതനി വെഴനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് ലഭനിക്കുന്നതയ്;

(സനി) ഈ പദതനിയനികലയയ് വെനിദലഭാര്തനികേവള വതരവഞടുക്കുന്നതയ് എപ്രകേഭാര
മഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) വെരുന്ന അദലയന വെര്ഷല കൂടുതല് പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദലഭാര്തനികേവള ഈ
പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല  നനിയമവല
സഭാലസഭാരനികേവല പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ബഭാലന്  ) :  

(എ)  ഉണ്ടയ്.

(ബനി)  അയങഭാളനി  ടഭാലന്റെയ്  വസര്ചയ്  ആന്റെയ്  വഡവെലപ്വമന്റെയ്  സതീല  പ്രകേഭാരല
വതരവഞടുക്കവപടുന്ന  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  5-ാം  കഭാസയ്  മുതല്  10-ാം  കഭാസയ്
വെവരയുള പഠനത്തനിനയ് പുസകേങ്ങള, യൂണനികഫഭാല, പഠന സഭാമഗനികേള, ബഭാഗയ്, കുട,
ടന്യൂഷന്  ഫതീസയ്  എന്നതീ  ഇനത്തനില്  ധനസഹഭായല  നല്കുന.  പുസകേങ്ങള,
യൂണനികഫഭാല,  പഠന  സഭാമഗനികേള,  ബഭാഗയ്,  കുട  എന്നനിവെ  വെഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  ഓകരഭാ
അദലഭായന വെര്ഷവല 1,000  രൂപ വെതീതവല കസ്റ്റപന്റെഭായനി പ്രതനിമഭാസല 150  രൂപ
വെതീതല  10  മഭാസകത്തയയ്  ആവകേ  1,500  രൂപയുല  നല്കുന.  പഠന  സസൗകേരലല
വമചവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി ഫര്ണനിചര് വെഭാങ്ങുന്നതനിനുല മറ്റുമഭായനി 1,000 രൂപ (പദതനി
കേഭാലയളവെനില് ഒരു പ്രഭാവെശലല) നല്കേനിവെരുന. കേണക്കയ്, സയന്സയ്, ഇലഗതീഷയ് എന്നതീ
വെനിഷയങ്ങളനില് ടന്യൂഷന്  നല്കുന്നതനിനയ്  ഒരു വെനിഷയത്തനിനയ്  പ്രതനിമഭാസല  80  രൂപ
നനിരക്കനില്  ഒരു മഭാസകത്തയയ്  ആവകേ  240  രൂപ  നല്കുന.  വെനിദലഭാര്തനികേവളയുല
അവെരുവട രക്ഷനിതഭാക്കകളയുല  പവങടുപനിച്ചുവകേഭാണ്ടയ്  ജനില്ലഭാതലത്തനില് ഒരു ഏകേദനിന
കബഭാധവെല്ക്കരണ വസമനിനഭാര്  സലഘടനിപനിച്ചുവെരുന.  വസമനിനഭാറനില് പവങടുക്കുന്ന
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുല രക്ഷനിതഭാക്കളക്കുല യഭാതഭാപടനിയുല ഉചഭക്ഷണവല നല്കുന.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളനില്  4-ാം  കഭാസനില്  പഠനിച്ചുവെരുന്ന
വെനിദലഭാര് തനികേളക്കഭായനി  (പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപനിവന്റെകയഭാ,  വെകുപയ്
ധനസഹഭായല  നല്കുന്നകതഭാ  ആയ  കഹഭാസ്റ്റലകേളനില്  തഭാമസനിക്കുന്നവെവരഭാഴനിവകേ)
വെഭാര്ഷനികേ പരതീക്ഷയയ് മുമ്പഭായനി നടത്തുന്ന മതരപരതീക്ഷയുവട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്
വതരവഞടുപയ്  നടത്തുന്നതയ്.  രക്ഷകേര്ത്തഭാവെനിവന്റെ  വെഭാര്ഷനികേ  കുടുലബ  വെരുമഭാന
പരനിധനി 50,000 രൂപയഭാണയ്.

(ഡനി)  നനിലവെനില്  5-ാം കഭാസനില് പ്രകവെശനല കനടുന്ന  200  കുടനികേവളയഭാണയ്
പദതനിക്കഭായനി വതരവഞടുത്തയ് വെരുന്നതയ്.  എണല വെര്ദനിപനിക്കുന്നതയ് സലബനനിചയ്
തതീരുമഭാനവമടുത്തനിടനില്ല.
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വതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷമത്തനിനയ് പ്രഭാമുഖലല നല്കുന്ന വതഭാഴനില്നയല രൂപതീകേരനിക്കഭാന്
നടപടനി

24(*234) ശതീ  .   വെനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന് :
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .    വകേ  .   സകരഷയ് കുറുപയ് :
ശതീ  .   കജഭാണ് വഫര്ണഭാണ്ടസയ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രത്തനില് എന്.ഡനി.എ.  സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് എത്തനിയതനിനു
കശഷല  യു.പനി.എ.  സര്ക്കഭാര്  തുടര്നവെന്ന  വതഭാഴനിലഭാളനിവെനിരുദ  നനിലപഭാടുകേള
തതീവ്രമഭാക്കനിയതനിവന  തുടര്ന്നയ്  സലഘടനഭാ  കഭദവമകനല  വതഭാഴനിലഭാളനികേള  കദശതീയ
തലത്തനില്  സലയുക്തമഭായനി  പണനിമുടക്കനിനയ്  നനിര്ബനനിതരഭായ  സനിതനി
കേണക്കനിവലടുത്തയ്  സലസഭാനത്തയ്  വതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമത്തനിനയ്  പ്രഭാമുഖലല  നല്കുന്ന
വതഭാഴനില്  നയല  രൂപതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;  സലസഭാന  വതഭാഴനില്
നയത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാന  കേഭാഴ്ചപഭാടനിനുല  നയരൂപതീകേരണത്തനിനുമഭായനി  നടപടനികേള
ആരലഭനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ എന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വതഭാഴനില് വെകുപയ് നടത്തുന്ന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആധുനനികേ സഭാകങതനികേ
വെനിദലയുവട സഹഭായകത്തഭാവട വമചവപടുത്തഭാന് നടപടനിവയടുത്തനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  വെലഭാപഭാര വെഭാണനിജല സഭാപനങ്ങളക്കയ് കഗഡനിലഗയ്  ഏര്വപടുത്തഭാനുള
വതഭാഴനില്  വെകുപനിവന്റെ  നതീക്കല  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  എങ്ങവന  പ്രകയഭാജനപ്രദ
മഭാകേഭാനനിടയുവണ്ടന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്  ):  

(എ)  ഉണ്ടയ്. കേരടയ് വതഭാഴനില് നയല സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(ബനി) ഉണ്ടയ്. വെനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  കഗഡനിലഗയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലൂവട  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  അര്ഹമഭായ
കസവെന-കവെതന  വെലവെസകേള  ലഭലമഭാക്കുകേവെഴനി  സഭാപനകത്തഭാടയ്  കൂറയ്
വെര്ദനിക്കുകേയുല  വതഭാഴനിലഭാളനി-വതഭാഴനിലടമ  ബനല  കൂടുതല്  ദൃഢമഭാക്കുന്നതനിനുള
സഭാഹചേരലല  ഒരുങ്ങുകേയുല  ഔകദലഭാഗനികേ  അലഗതീകേഭാരല  ലഭനിച  സഭാപനങ്ങളനിവല
വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  സഭാമൂഹല  പദവെനി  ഉയര്ത്തവപടുന്നതനിനുള  സഭാഹചേരലല
ഒരുക്കുകേയുല  വചേയ്യുല.  ഇതയ്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  വമചവപട  കസവെനല
ഉറപ്പുവെരുത്തുന.  കമല്  ലക്ഷലല  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവെണ്ടനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന
കഗഡനിലഗയ്  സലവെനിധഭാനല  ആതലനനികേമഭായനി  സലസഭാനത്തനിവന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ
വെളര്ചയ്ക്കുല സഭാമൂഹനികേ സസനിരതയ്ക്കുല കേഭാരണമഭായനിത്തതീരുല.

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്
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അദലഭാപകേ-അദലഭാപകകേതര ജതീവെനക്കഭാരനില് പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്

25(*235) ശതീ  .   വകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന് :

ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന് :

വപ്രഭാഫ  .   വകേ  .   യു  .   അരുണന് :

ശതീ  .    വകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  സര്ക്കഭാര്  ഖജനഭാവെനില്നനിനല  ശമ്പളല  പറ്റുന്ന

അഞ്ചുലക്ഷത്തനിലധനികേല വെരുന്ന ജതീവെനക്കഭാരനില് ഇരുപത്തനികയഴയ് ശതമഭാനല വെരുന്ന

എയനിഡഡയ് സ്കൂള/കകേഭാകളജുകേളനിവല അദലഭാപകേ -  അദലഭാപകകേതര ജതീവെനക്കഭാരനില്

എത ശതമഭാനല കപര് പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവണ്ടന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഖജനഭാവെനില്നനിനല  ശമ്പളല  നല്കുന്നതഭായതനിനഭാല്

വെനിദലഭാഭലഭാസ  നനിയമത്തനില്  കഭദഗതനി  വെരുത്തനിവക്കഭാണ്ടയ്  ഈ  കമഖലയനില്  കൂടനി

സലവെരണല ഏര്വപടുത്തുന്നതനിവനക്കുറനിചയ് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ജനിവെനക്കഭാരുവട  എണല  കുറയ്ക്കുകേയുല  പകേരല

കേരഭാര്വെല്ക്കരണവല സത്വകേഭാരലവെല്ക്കരണവല കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നയമഭായനി മഭാറുകേയുല

വചേയനിട്ടുളതഭായനി  സർക്കഭാരനിനയ്  അറനിവകണ്ടഭാ;  എങനില്  ഈ  കമഖലകേളനില്ക്കൂടനി

സലവെരണല ഏര്വപടുത്തണവമന്നയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ് ആവെശലവപടുകമഭാ?

വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപ്പുമനനി (വപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവെതീന്ദ്രനഭാഥയ്  ):  

(എ -സനി)  ഇല്ല

വകേടനിക്കനിടക്കുന്ന കകേസകേള സമയബനനിതമഭായനി തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

26(*236) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കയ്  :

ശതീ  .   എല  .   ഉമ്മേര്  :

ശതീ  .   എന്  .   എ  .   വനല്ലനിക്കുന്നയ്  :

ശതീ  .    മഞളഭാലകുഴനി  അലനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനവത്ത  കകേഭാടതനികേളനില്  വകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  കകേസകേള

സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്പഭാക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില്  ഫലപ്രദമഭായ  എവനഭാവക്ക

നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുവണ്ടന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  വകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  കകേസകേളനില്  ഭൂരനിഭഭാഗവല  സര്ക്കഭാരുമഭായനി

ബനവപടവെയഭാവണന്ന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  എങനില്  വകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  കകേസകേള  എതയുല  വപവടന്നയ്

തതീര്പഭാക്കനിക്കനിടഭാന് കവെണ്ട നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വെനിജയന്  ):  

(എ)   ബഹുമഭാനവപട  സപ്രതീലകകേഭാടതനിയുവട  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണല  അഞയ്

വെര്ഷത്തനില്  കൂടുതല്  പഴക്കമുള  കകേസ്സുകേളനില്  'Zero  Pendency'

കകേവെരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അത്തരല കകേസകേള തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനയ്  പ്രകതലകേ ശദ

നല്കേനിവെരുനണ്ടയ്.  വകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  കകേസകേള  തതീര്പഭാക്കുന്ന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുല  അവെകലഭാകേനല  വചേയ്യുന്നതനിനുമഭായനി  ബഹുമഭാനവപട

കഹകക്കഭാടതനിയനില്  ഒരു  'Delay  &  Arrears  Committee'  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

കകേസകേള  വപവടന്നയ്  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേസകേള  ഒന്നനിച്ചുകചേര്ക്കല്,

തരലതനിരനിക്കല്  തുടങ്ങനിയ  പ്രക്രനിയകേള  കഹകക്കഭാടതനിയനില്  വചേയ്തുവെരുനണ്ടയ്.

വപവടന്നയ്  തതീര്പഭാകക്കണ്ട  കകേസ്സുകേവള  TFD  (Targeted  for  Disposal)  എന്ന

വെനിഭഭാഗത്തനിലല  Stayed  Cases-വന  'Lower  Court  Proceedings  Stayed'  എന്ന

വെനിഭഭാഗത്തനിലല ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

കേതീഴയ് കകേഭാടതനികേളുവട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  കഹകക്കഭാടതനി  നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയുല

വകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  കകേസകേള  ഫലവെത്തഭായനി  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

നല്കേനിവെരനികേയുല വചേയ്യുനണ്ടയ്.  ഓകരഭാ കകേഭാടതനികേളനിലല തതീര്പഭാകക്കണ്ട കകേസകേള

സലബനനിചയ്  നനിശ്ചനിത  target  നല്കുകേ,  Special  List  System,  Unit  System

തുടങ്ങനിയ പദതനികേള വെഴനി കേതീഴയ് കകേഭാടതനികേളനിവല കകേസകേള തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുള

നടപടനികേള കഹകക്കഭാടതനി സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി&സനി)  വകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  കകേസ്സുകേളനില്  ഭൂരനിഭഭാഗവല  സര്ക്കഭാരുമഭായനി

ബനവപട  കകേസ്സുകേളഭാവണന്ന  വെനിവെരല  ശദയനില്വപടനിടനില്ല.  എങനിലല

സര്ക്കഭാരുമഭായനി  ബനവപട  കകേസ്സുകേള  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുള  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

സമയബനനിതമഭായനി  വചേയ്തുവെരുന.  കകേഭാടതനികേളുവട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  സഗമമഭായനി

നടത്തുന്നതനിനുള എല്ലഭാ അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങളുല സര്ക്കഭാര് നല്കേനിവെരുനണ്ടയ്.

കകേസകേള എതയുല കവെഗല തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനയ് കഹകക്കഭാടതനിയുമഭായനി ബനവപട

പദതനികേള നടപഭാക്കനിവെരുനണ്ടയ്.
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27(*237) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി :
ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .    എന്  .   വെനിജയന് പനിള :
ശതീ  .    വകേ  .    വജ  .    മഭാക്സൈനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തയ് നനിയമവെനിരുദ ലഹരനി വെസ്തുക്കളുവട കശഖരണല, കേടത്തല്
എന്നനിവെയുവട  ഉറവെനിടല  കേവണ്ടത്തനി  അവെ  ഇല്ലഭായ്മ  വചേയ്യുന്നതനിനയ്  എവനല്ലഭാല
നടപടനികേളഭാണയ് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതയ്;

(ബനി) ഇത്തരല ലഹരനിവെനിരുദ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില് വപഭാതുജനങ്ങളുവട സജതീവെ
പങഭാളനിത്തല  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനയ്  എവനല്ലഭാല  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുവണ്ടന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  യുവെജനങ്ങവളയുല  വെനിദലഭാര്തനികേവളയുല  ലഹരനി  ഉപകയഭാഗത്തനിവന്റെ
ദൂഷലവെശങ്ങള  കബഭാധലവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  വെലഭാപകേമഭായ  കബഭാധവെത്ക്കരണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സലഘടനിപനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വെനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്  ):  

(എ)  നനിയമവെനിരുദ  ലഹരനി  വെസ്തുക്കള  സലസഭാനകത്തയയ്  കേടത്തനിവക്കഭാണ്ടു
വെരുന്നതയ് തടയുന്നതനിനയ് വചേക്കയ് കപഭാസ്റ്റുകേളുവട പ്രവെര്ത്തനല ശക്തനിവപടുത്തനി വെഭാഹന
പരനികശഭാധനകേള  കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാണയ്.  വെനിവെനിധ  സലസഭാനങ്ങളനിവല
എന്കഫഭാഴയ്വമന്റെയ്  വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട  ഏകകേഭാപനവല  സഹകേരനിച്ചുള  പ്രവെര്ത്തനവല
ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനയ്  വെകുപ്പുകേള തമ്മേനിലള കയഭാഗങ്ങള സലഘടനിപനിചയ്  ചേര്ചകേള
നടത്തനിവെരുന്നതുല  വെനിവെരങ്ങള  പരസരല  കകേമഭാറുന്നതനിനയ്  തതീരുമഭാനനിചനി
ട്ടുളതുമഭാണയ്.  എകക്സൈസയ്  വെകുപനിവന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  തമനിഴഭാടയ്-കേര്ണഭാടകേ
സലസഭാനങ്ങളനിവല കപഭാലതീസയ്  കസനയുമഭായുല സലസഭാനത്തനിനകേത്തയ് കപഭാലതീസയ്,
കഫഭാറസ്റ്റയ്, റവെനന്യൂ, മകറന് എന്കഫഭാഴയ്വമന്റെയ്, കകേഭാസ്റ്റല് കപഭാലതീസയ്, ആര്.പനി.എഫയ്.
തുടങ്ങനിയ  വെനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  ബനവപട  കമഖലകേളനില്  സലയുക്ത
പരനികശഭാധനകേളുല നടത്തനിവെരുന. കൂടഭാവത അതനിര്ത്തനി പ്രകദശങ്ങളനില് കബഭാര്ഡര്
പകടഭാളനിലഗയ്  യൂണനിറ്റുകേള  24  മണനിക്കൂറുല  വെഭാഹനപരനികശഭാധന  നടത്തുന്നതുല
എകക്സൈസയ് കേമ്മേതീഷണറുവട പ്രകതലകേ സത്വഭാഡുകേളുല ഷഭാകഡഭാ എകക്സൈസയ്, എകക്സൈസയ്
ഇന്റെലനിജന്സയ്  വെനിഭഭാഗങ്ങളുല  പ്രകതലകേ  പരനികശഭാധനകേളുല  നനിരതീക്ഷണങ്ങളുല
നടത്തനിവെരുന്നതുല  വചേക്കയ്  കപഭാസ്റ്റുകേള  മറനികേടന്നയ്  സമഭാനര  പഭാതകേളനിലൂവട
കേളക്കടത്തയ്  നടത്തഭാന്  സഭാധലതയുള  കറഭാഡുകേളനില്  വെഭാഹനപരനികശഭാധന
കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുളതുല  കദശതീയപഭാതകേളനില്  വെഭാഹന  പരനികശഭാധന  നടത്തനി
വെരുനമുണ്ടയ്.  ഇത്തരത്തനില്  സലസഭാനത്തയ്  നനിയമവെനിരുദ  ലഹരനി  വെസ്തുക്കളുവട
കശഖരണല,  കേടത്തല്  എന്നനിവെയുവട  ഉറവെനിടല  കേവണ്ടത്തനി  അവെ  ഇല്ലഭായ്മ
വചേയ്യുന്നതനിനയ് ശക്തമഭായ നടപടനികേളഭാണയ് നനിലവെനില് സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന്നതയ്.
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(ബനി)  വെലഭാജമദലല,  മയക്കുമരുനകേള,  പുകേയനില  ഉല്പന്നങ്ങള മുതലഭായവെയുവട
ഉല്പഭാദനല,  കേടത്തയ്,  വെനിപണനല,  വെനില്പന,  ഉപകഭഭാഗല  തുടങ്ങനിയ
അബ്കേഭാരനി/എന്.ഡനി.പനി.എസയ്./എല.&റനി.പനി./കകേഭാട്പ കുറകൃതലങ്ങള സലബനനിച
വെനിവെരങ്ങളുല  പരഭാതനികേളുല  വപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിനല  കഫഭാണ്,  ഇ-വമയനില്,
വെഭാട്സയ്-ആപയ്,  വഫയ്സയ്-ബുക്കയ്  തുടങ്ങനി  വെനിവെനിധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂവട  സത്വതീകേരനിചയ്
സമയബനനിതമഭായനി  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുനണ്ടയ്.  ഇത്തരത്തനില്  ലഭനിക്കുന്ന
പരഭാതനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല  ടനി  പരഭാതനികേളനികനല്  സമയബനനിതമഭായനി
നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുനവവെന്നയ്  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുല  24  മണനിക്കൂറുല  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
പ്രകതലകേ  സലവെനിധഭാനല  ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ലഹരനിവെനിരുദ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില്
വപഭാതുജനങ്ങളുവട  സജതീവെ  പങഭാളനിത്തല  ഉറപയ്  വെരുത്തുന്നതനിനുല  സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ്
കപഭാലതീസയ്  കകേഡറയ്,  സ്കൂള-കകേഭാകളജയ്  ലഹരനിവെനിരുദ കബ്ബുകേള,  എന്.എസയ്.എസയ്.,
കുടുലബശതീ,  സലസഭാന  കലബറനി  കേസൗണ്സനില്,  മദലവെര്ജന  സമനിതനികേള
അടക്കമുള സന്നദ സലഘടനകേള,  വെനിദലഭാര്തനി-യുവെജന-മഹനിളഭാ  സലഘടനകേള
എന്നനിവെരുവട  കൂടനി  സഹകേരണകത്തഭാവട  ലഹരനിവെനിമുക്ത  കകേരളല  എന്ന
ലക്ഷലല  സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുന്നതനിനുല  മയക്കുമരുനകേളുവട  ഉപകഭഭാഗല  പൂര്ണമഭായുല
ഇല്ലഭാതഭാക്കഭാനുല  ലക്ഷലമനിടഭാണയ്  കകേരള  സലസഭാന  ലഹരനി  വെര്ജന  മനിഷന്
"വെനിമുക്തനി”എന്ന  കബഭാധവെല്ക്കരണ  മനിഷനയ്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  രൂപല
നല്കേനിയനിട്ടുളതയ്. 

(സനി)  മദലവെര്ജനത്തനിനയ്  ഉസൗന്നല്  നല്കേനിയുല  മയക്കുമരുനകേളുവട
ഉപകഭഭാഗല  പൂര്ണമഭായുല  ഇല്ലഭാതഭാക്കുവെഭാനുല  ലക്ഷലമനിടഭാണയ്  കകേരള  സലസഭാന
ലഹരനി വെര്ജന മനിഷന്  ''വെനിമുക്തനി''  എന്ന കബഭാധവെത്കേരണ മനിഷനയ് സലസഭാന
സര്ക്കഭാര് രൂപല നല്കേനിയനിട്ടുളതയ്.  യുവെജനങ്ങവളയുല വെനിദലഭാര്തനികേവളയുല ലഹരനി
ഉപകയഭാഗത്തനിവന്റെ ദൂഷലവെശങ്ങള കബഭാധലവപടുത്തനി വെലഭാപകേമഭായ കബഭാധവെല്ക്കരണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സലഘടനിപനിക്കുകേ എനളതഭാണയ്  ടനി  മനിഷവന്റെ പരമപ്രധഭാനമഭായ
ലക്ഷലല.  ആയതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വെനിവെനിധ  ലഹരനിവെനിരുദ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിവെരുന.  സ്കൂള,  കകേഭാകളജയ്  അടക്കല എല്ലഭാ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലല
ലഹരനി  വെനിരുദ  കബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുല  ലഹരനിവെനിരുദ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
സജതീവെമഭാക്കുകേയുല വെനിമുക്തനിയുവട ഉകദ്ദേശലക്ഷലമഭാണയ്.

ലഹരനിവക്കതനിരഭായനി വപഭാതുജനങ്ങളക്കനിടയനില്,  പ്രകതലകേനിചയ് വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുല
യുവെജനങ്ങളക്കുമനിടയനില്  അവെകബഭാധല  വെളര്ത്തുന്നതനിനയ്  എകക്സൈസയ്  വെകുപനിവന്റെ
ആഭനിമുഖലത്തനില് വെനിപുലമഭായ കബഭാധവെല്ക്കരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സലഘടനിപനിചയ്
വെരുന്നതുല വെനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനില് നനിലവെനില് 2542 ലഹരനിവെനിരുദ കബ്ബുകേള
രൂപതീകേരനിചയ് പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുനമുണ്ടയ്. വെനിവെനിധ മഭാധലമങ്ങളനിലൂവട മദല-ലഹരനിവെനിരുദ
കബഭാധവെല്ക്കരണ  സകനശങ്ങള  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല  ആശയങ്ങള
പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനുല ഇതനികനഭാടകേലതവന്ന നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.
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ബഭാര് വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട പുനരധനിവെഭാസത്തനിനയ് പദതനി

28(*238) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    വകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .    വെനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാല :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വതഭാഴനില്  നഷവപട  ബഭാര്  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  പുനരധനിവെഭാസത്തനിനയ്
എവനഭാവക്ക പദതനികേളഭാണയ് ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുളതയ്; വെനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മദലത്തനിനയ്  ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുള  വസസയ്  വെനിനനികയഭാഗനിചയ്
വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള പുനരധനിവെഭാസല നടപനിലഭാക്കഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്  ):  

(എ&ബനി)  നനിലവെനിലള  മദലനയത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പൂടനിയ  ബഭാര്
കഹഭാടലകേളനില്  ഉണ്ടഭായനിരുന്ന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  കജഭാലനി  നല്കേണവമന്ന
വെലവെസയനികനലഭാണയ്  ഇത്തരല  കഹഭാടലകേള  ബഭാര്  കലസന്സനിവന്റെ  തുടര്ച
വയകന്നഭാണല  ബനിയര്  ആന്റെയ്  കവെന്  പഭാര്ലര്  കലസന്സകേളഭാക്കനി  മഭാറനിയതയ്.
വതഭാഴനില്  നഷവപട  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  പുനരധനിവെഭാസമടക്കമുള  വെനിഷയങ്ങള
സലബനനിചയ്  'പുനര്ജനനി  2030'  എന്ന  പദതനി  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  പ്രസ്തുത
പദതനിയനിന്  കേതീഴനില്  സമഭാഹരനിച  തുകേയനില്നനിനല  ഓകരഭാ  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുല
ഇടക്കഭാല സമഭാശത്വഭാസമഭായനി ആദല ഗഡുവെഭായനി  5,000  രൂപ വെതീതല  5851  കപര്ക്കുല
രണ്ടഭാല ഗഡുവെഭായനി 10,000 രൂപ വെതീതല 5809 കപര്ക്കുല വതഭാഴനില് നഷവപടതുമൂലല
ആതഹതല വചേയ മൂന്നയ് വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട ആശനിതര്ക്കയ് 2,00,000 രൂപ വെതീതവല
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

 നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനില് നനിലനനില്ക്കുന്ന വതഭാഴനില് പ്രതനിസനനി

29(*239) ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിളനി :
ശതീ  .   കറഭാജനി എല  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .    വെനി  .    എസയ്  .    ശനിവെകുമഭാര് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  വതഭാഴനില്  പ്രതനിസനനി
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  മണല്  ക്ഷഭാമല,  സനിമന്റെനിവന്റെ  വെനിലവെര്ദനവെയ്,  ജലക്ഷഭാമല  എന്നനിവെ

നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനിവല വതഭാഴനിലവെസരങ്ങവള സഭാരമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാവയന്നയ്

വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്  ):  

(എ&ബനി)  ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടയ്.  മണല് വെഭാരല് നനികരഭാധനല,  കേത്വഭാറനികേളനില്

പഭാറ വപഭാടനിക്കുന്നതനിനയ് ഏര്വപടുത്തനിയ നനികരഭാധനല, ഇഷനികേ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള

അസലസ്കൃത  വെസ്തുവെഭായ  കക  എടുക്കുന്നതനിനയ്  ഏര്വപടുത്തനിയ  നനികരഭാധനല

എന്നനിവെമൂലല  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗനികേള  സലഭമഭായനി  ലഭനിക്കുന്നനില്ല.  സനിമന്റെയ്,  കേമ്പനി

എന്നനിവെയുവട  വെനില  വെര്ദനവെയ്,  കേടുത്ത കവെനല്മൂലമുള ജലലഭലതക്കുറവെയ്,  കനഭാടയ്

നനികരഭാധനലമൂലല  വെനിപണനിയനിലല  ക്രയകശഷനിയനിലമുണ്ടഭായ  മഭാറങ്ങള  എന്നനിവെ

ഉല്പഭാദകേകരയുല  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കകളയുല  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  കനഭാടയ്

നനികരഭാധനവത്തത്തുടര്ന്നയ്  നനിര്മ്മേഭാണരലഗത്തയ്  പണനിവയടുക്കുന്ന  ഇതരസലസഭാന

വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  കൃതലമഭായനി  കൂലനി  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  സത്വകദശകത്തയയ്

മടങ്ങനികപഭാകുന്ന  സഭാഹചേരലല  സലജഭാതമഭായനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇവെവയല്ലഭാല  നനിര്മ്മേഭാണ

കമഖലയനില് പ്രതനിസനനിക്കയ് കേഭാരണമഭായനിട്ടുണ്ടയ്.

മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട ഉന്നമനവല സലരക്ഷണവല

30(*240) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല

വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതലബനനത്തനികലര്വപടനിരനിക്കുന്ന കവെളയനില്  കകേരളത്തനിവല മതല

വത്തഭാഴനിലഭാളനികേവള  വെനികദശ  രഭാജലക്കഭാര്  അകേഭാരണമഭായനി  പനിടനിച്ചുവകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്ന

സലഭവെങ്ങള അടുത്തകേഭാലത്തയ് വെളവര കൂടനിയതഭായനി ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഇവെവര  സലരക്ഷനിക്കഭാന്  എവനഭാക്ക  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കഭാനു

കദ്ദേശനിക്കുനവവെന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനിവല  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  ഈ

സര്ക്കഭാര്  നഭാളനിതുവെവര  എവനല്ലഭാല  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുവണ്ടനല  ഇവെവര

സലരക്ഷനിക്കഭാനഭായനി  എവനഭാവക്ക  പദതനികേള  രൂപതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനവവെനല

വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

218/2020.
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മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ  ):   

(എ) വെനികദശ രഭാജലക്കഭാര് അവെരുവട സമുദഭാതനിര്ത്തനി ലലഘനിച്ചുവവെന്നഭാകരഭാപനിചയ്
പനിടനിച്ചുവകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതഭായനി ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിവലത്തനിയകശഷല  അനലരഭാജലങ്ങളുവട
സമുദഭാതനിര്ത്തനി  ലലഘനിചതഭായനി  ആകരഭാപനിക്കവപട  രണ്ടയ്  സലഭവെങ്ങളനിലഭായനി
തടവെനിലഭാക്കവപട മുഴുവെന് മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേകളയുല കമഭാചേനിപനിവചടുക്കഭാനഭായനിട്ടുണ്ടയ്.
കൂടഭാവത  നയതന  ഇടവപടലകേളനിലൂവട  അനലരഭാജലങ്ങളുവട  സമുദഭാതനിര്ത്തനിയനില്
കേടന്നയ്  അനധനികൃത  മതലബനനല  നടത്തുന്നതയ്  നനിയമലലഘനമഭാവണനല
അങ്ങവന നനിയമലലഘനല നടത്തുന്ന യഭാനങ്ങള കേണ്ടുവകേടനി പനിഴ ഈടഭാക്കുന്നതുല
യഭാനത്തനിവന്റെ  രജനികസ്ട്രേഷനുല  കലസന്സല  റദ്ദേയ്  വചേയ്യുന്നതുമഭാവണന്ന  കേഭാരലല
മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേവള  കബഭാധവെല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കഭാസകേള സലഘടനിപനിക്കുകേയുല
പതക്കുറനിപയ് നല്കുകേയുല വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.

(സനി)  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപയ്
മുകഖനയുല  ഏജന്സനികേള  മുകഖനയുല  തഭാവഴപറയുന്ന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി
വെരുന:

1. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷല  ഭവെനരഹനിതരഭായ  3149
മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് ഭവെന പദതനി

2. ഭൂരഹനിതരഭായ  800  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  ഭവെന
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് ഭൂമനി അനുവെദനിക്കുന്ന പദതനി 

3. കേടലഭാക്രമണത്തനില് ഭൂമനിയുല വെതീടുല നഷവപട 248 കുടുലബങ്ങവള
പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്ന പദതനി

4. 4500 മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി ഭവെനങ്ങള പുനരുദരനിക്കുന്ന പദതനി
- 2,000 ലക്ഷല രൂപ 

5. 1700  ആകരഭാഗലകേരമഭായ  ശസൗചേഭാലയ  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി-
297.50 ലക്ഷല രൂപ 

6. മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  കകേഭാളനനി  നവെതീകേരണ  പരനിപഭാടനി-
750 ലക്ഷല രൂപ 

7. 60  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കബഭാധവെല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനി
സലഘടനിപനിച്ചു

8. മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട വെനിദലഭാര്തനികേളഭായ മക്കളക്കയ് കേരനിയര് 
കഗഡന്സയ് 72 എണല
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9. 50 വമഡനിക്കല് കേലഭാമ്പുകേള

10. അക്ഷരസഭാഗരല 10 ലക്ഷല രൂപ

11. മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട മക്കളക്കയ് വെനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലമഭായനി 
20 കകേഭാടനി രൂപ വചേലവെഴനിച്ചു

12. മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളക്കയ്  സസൗജനല  വമഡനിക്കല്
എന്ടന്സയ്,  പനി.എസയ്.സനി.,  ബഭാങയ്,  സനിവെനില്  സര്വ്വേതീസയ്
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി 

13. മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കകേഭാളനനികേളുവട  അടനിസഭാന  സസൗകേരല
വെനികേസനല-227 ലക്ഷല രൂപ 

14. മരണവപട  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളുവട  വെനിദലഭാഭലഭാസ
വചേലവെയ് വെഹനിക്കല്

15. മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളുവട  വെനിദലഭാലയത്തനില്നനിനള
വകേഭാഴനിഞകപഭാക്കയ്  തടയല്  പദതനി  പ്രകേഭാരല  4000  കപര്ക്കയ്
സഹഭായല

16. ഫനിഷറതീസയ് സ്കൂളുകേളുവട നവെതീകേരണ പദതനി 

17. മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  മക്കള  പഠനിക്കുന്ന  20  സ്കൂളുകേളനില്
അടുക്കളപ്പുര നവെതീകേരണ പദതനി -200 ലക്ഷല രൂപ

18. 40 തതീരകദശ സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില് സഭാര്ടയ് കഭാസയ് റൂല പദതനി 

19. വകേഭാല്ലല,  എറണഭാകുളല,  ആലപ്പുഴ,  മലപ്പുറല എന്നതീ ജനില്ലകേളനിവല
മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  8,  9  കഭാസകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന
വപണ്മക്കളക്കയ് കസക്കനിള നല്കുന്ന പദതനി-2000 കപര്ക്കയ്

20. തതീരകദശവത്ത സ്കൂളുകേളനില് കേഭായനികേ സസൗകേരലവല കേളനിസലവല
ഏര്വപടുത്തുന്ന പദതനി-50 സ്കൂളുകേള

21. തതീരകദശവത്ത  വെനിദലഭാലയങ്ങളുവട  അടനിസഭാന  സസൗകേരല
വെനികേസനല. തതീരകദശവത്ത ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളുവട അടനിസഭാന
സസൗകേരലല വെര്ദനിപനിക്കല് 2016-17 - 2,325.5 ലക്ഷല രൂപ
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22. മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കമഖലയനിവല  സതീ  ശഭാക്തതീകേരണല
സഭാധലമഭാക്കുന്ന തതീരകമതനി പദതനി -5 കകേഭാടനി രൂപ 

23. മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേള  മതലവഫഡനില്നനിനല  എടുക്കുന്ന
കുടനിശനികേയഭാകുന്ന വെഭായ്പകേളക്കയ്  പലനിശയയ്  സഹഭായല  നല്കുന്ന
പദതനി

24. മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി യുവെതനികേളക്കഭായനി തതീരകനപുണല പദതനി 

25. മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി വെനനിതകേളക്കയ് പലനിശരഹനിത വെഭായ്പ

26. മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട യഭാനങ്ങളക്കയ് ഇനന സബ്സനിഡനി

27. ആധുനനികേ മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണല

28. മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  ഭവെന  പുനര്  കവെദതതതീകേരണല  (4000
എണല)- 800 ലക്ഷല രൂപ

29. തതീരപ്രകദശത്തയ്   അലഗനവെഭാടനികേള,  കലബറനികേള  എന്നനിവെ
ഒരുക്കലല സസൗകേരലല വമചവപടുത്തലല

30. മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി അപകേട ഗ്രൂപയ് ഇന്ഷത്വറന്സയ് പദതനി 

31. മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി സഭാമ്പത്തനികേ തണല് പദതനി 

32. മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  സമ്പഭാദലശതീലല  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
സമ്പഭാദല സമഭാശത്വഭാസ പദതനി

33. മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് മവണണ സബ്സനിഡനി-31.5 കകേഭാടനി രൂപ 

34. മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് ഉല്പഭാദന കബഭാണസയ്-83.55 ലക്ഷല രൂപ

35. മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  മതലബനകനഭാപകേരണങ്ങള
സത്വനമഭാക്കുന്നതനിനയ് വെഭായ്പഭാ പദതനി

36. ഭൂരഹനിത  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  വകേടനിട  സമുചയല
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പദതനി 

37. കേടലനില് കൂടുകേളനില് മതലകൃഷനി നടത്തുന്ന പദതനി 

38. 2017-2018  വെര്ഷല  ഭൂരഹനിത  ഭവെനരഹനിതരഭായ  750
മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് ഭൂമനിയുല വെതീടുല നല്കുന്ന പദതനി. 
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(ii) നക്ഷതചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുവട ഉത്തരങ്ങള

പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കഭായനി കുടനിശനികേ നനിവെഭാരണ പദതനി

1(2021) ശതീ  .   എസയ്  .  രഭാകജന്ദ്രന് :
ശതീ  .   മുരളനി വപരുവനല്ലനി :
ശതീ  .     വകേ  .   ആന്സലന് :
ശതീ  .     വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കഭായനി  കുടനിശനികേവെഭായ്പഭാ  നനിവെഭാരണ
പദതനി ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഏവതല്ലഭാല  തരത്തനിലളള  വെഭായ്പകേളഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരല
എഴുതനിതള്ളുന്നവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  കൂടുതല്  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷല  എത  രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുവണ്ടന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണ്ടയ്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെയ്  (അചടനി)  നമ്പര്  100/2009  പജ.പവെ.വെനി.വെ.
തതീയതനി  12-11-2009  പ്രകേഭാരല  സര്ക്കഭാര്  വെകുപ്പുകേള,  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,
സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള  മുതലഭായവെയനില്നനിനല  എടുത്തനിട്ടുളതുല  25,000
രൂപയനില്  തഭാവഴ  ഉളതുമഭായ  31-3-2006-നയ്  കേഭാലഭാവെധനി  കേഴനിഞതുമഭായ
വെഭായ്പകേളഭാണയ് എഴുതനിത്തളഭാന് തതീരുമഭാനനിചതയ്. സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെയ് (അചടനി) നമ്പര്
99/13  തതീയതനി  10-12-2013  പ്രകേഭാരല  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന്,  വെലവെസഭായ വെഭാണനിജല വെകുപയ്,  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള,  ഖഭാദനി
ഗഭാമ  വെലവെസഭായ  കബഭാര്ഡയ്  എന്നനിവെയനില്  നനിവന്നടുത്ത  കേടങ്ങളനില്  50,000
രൂപയുവട ബഭാദലത സര്ക്കഭാര് ഏവറടുക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിച്ചു.

സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെയ്  (പനി)  നമ്പര്  24/2015  തതീയതനി  30-3-2015  പ്രകേഭാരല
ഒന്നര  ലക്ഷല  രൂപവെവര  വെഭാര്ഷനികേ  വെരുമഭാനമുള  പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗക്കഭാര്
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്,  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള
എന്നനിവെയനില്  നനിവന്നടുത്തനിട്ടുളതുല  31-3-2010-നയ്  തനിരനിചടവെയ്  കേഭാലഭാവെധനി
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കേഴനിഞതുമഭായ ഒരു വെഭായ്പയയ്  മുതലല പലനിശയുമടക്കല ഒരു ലക്ഷല രൂപവെവരയുള
ബഭാദലതകേള  സര്ക്കഭാര്  എഴുതനിത്തള്ളുന.  വെഭായ്പഭാ  കേണക്കനിവല  പനിഴപലനിശ/മറയ്
ചേഭാര്ജ്ജുകേള  എന്നനിവെ  സഭാപനങ്ങള  എഴുതനിത്തകളണ്ടതുല  ബഭാക്കനിവെരുന്ന  തുകേ
വെഭായ്പക്കഭാര് അടയ്കക്കണ്ടതുമഭാണയ്.   ഈ ഇനത്തനില് മുന് സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തയ്
നല്കേഭാന്  ബഭാക്കനിയുണ്ടഭായനിരുന്ന  88.54  കകേഭാടനി  രൂപ  2016-17  വെര്ഷല
അനുവെദനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

കമല്പറഞ രണ്ടയ് ഉത്തരവകേള കൂടഭാവത സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെയ്  (പനി)  നമ്പര്
118/2016  ധന വെകുപയ്  തതീയതനി  20-8-2016  പ്രകേഭാരമുള കേടഭാശത്വഭാസ പദതനിയുല
നനിലവെനിലണ്ടയ്.  മവറല്ലഭാ  വെനിഭഭാഗങ്ങളവക്കഭാപല  പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനില്
വപടവെരുകടയുല  ജപ്തനി  ഭതീഷണനി  കനരനിടുന്ന വെഭായ്പകേളനിലല  കേടഭാശത്വഭാസല  അവല്ലങനില്
പലനിശയനിളവെയ്  അനുവെദനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇതുപ്രകേഭാരല  അഞ്ചുലക്ഷല  രൂപ  വെവരയുള
വെഭായ്പകേളനിവല വെഭായ്പഭാ  തുകേയുവട ഇരടനികയഭാ അതനിലധനികേകമഭാ തനിരനിചടവെയ്  വെന്നനിട്ടുള
വെഭായ്പകേളനില്  കശഷനിക്കുന്ന  തുകേ  പൂര്ണമഭായുല  എഴുതനിത്തള്ളുന.   കൂടഭാവത  വെഭായ്പഭാ
തുകേയുവട ഒന്നര മടങ്ങയ് എന്നഭാല് രണ്ടയ് മടങ്ങയ് തഭാവഴ തനിരനിചടവെയ് നടത്തനിയവെരുവട
വെഭായ്പയുവട  ബഭാക്കനി  നനില്ക്കുന്ന  തുകേ 24  തുലലമഭാസ  ഗഡുക്കളഭായനി  പലനിശ,
പനിഴപലനിശ ഒഴനിവെഭാക്കനി പുനനഃക്രമതീകേരനിചയ് വകേഭാടുക്കുന.  ഈ വെഭായ്പഭാ കേണക്കുകേളനില്
1-9-2016-നു കശഷല പലനിശകയഭാ പനിഴപലനിശകയഭാ ഈടഭാക്കുന്നതല്ല.

(സനി) ഈ പദതനി നനിലവെനില് ഫലപ്രദമഭായനി നടനവെരുന.

(ഡനി)  2225-80-190-94  ശതീര്ഷകേത്തനില്  കടഭാക്കണ്  വപ്രഭാവെനിഷന്
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

വകേഭാടഭാരക്കര മണ്ഡലത്തനില്വപടുന്ന പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളുവട
അടനിസഭാനസസൗകേരല വെനികേസനല

2(2022) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്വപടുന്ന  പടനികേജഭാതനി
കകേഭാളനനികേളുവട കപരുവെനിവെരവല കുടുലബങ്ങളുവട എണവല വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില്  വെനിവെനിധ  ഫണ്ടുകേള
ഉപകയഭാഗവപടുത്തനി  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലയളവെനില്  നടത്തനിയ  പ്രധഭാന
അടനിസഭാനസസൗകേരല വെനികേസനങ്ങളുവട വെനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  വകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  ഏവതല്ലഭാല  കകേഭാളനനികേവള
അലകബദ്കേര്  ഗഭാമവെനികേസന  പരനിപഭാടനിയനില്  ഉൾവപടുത്തഭാൻ  സഭാധനിക്കുല  എന്ന
വെനിവെരല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) വകേഭാടഭാരക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്വപടുന്ന പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളുവട
കപരുല കുടുലബങ്ങളുവട എണവല അനുബനല 1 * ആയനി കചേര്ക്കുന.

(ബനി)  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തയ്  അനുമതനി  നല്കേനിയ  കകേഭാര്പസയ്
ഫണ്ടയ്  പദതനികേളുവട  വെനിവെരങ്ങള  അനുബനല  2*  ആയനി  കചേര്ക്കുന.
സത്വയലപരലഭാപ്ത  ഗഭാമല  പദതനി  പ്രകേഭാരല  3  കകേഭാളനനികേളുവട  വെനികേസനത്തനിനഭായനി
വചേലവെഴനിച തുകേയുവട വെനിശദഭാലശങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

കകേഭാളനനിയുവട കപരയ് നനിര്വ്വേഹണ
ഏജന്സനി

അനുവെദനിച
തുകേ

വചേലവെഴനിച
തുകേ

1 പ്ലെെഭാക്കഭാടയ്  അലകബദ്കേര്
കകേഭാളനനി

നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രല 1 കകേഭാടനി 90 ലക്ഷല

2 കുളക്കട  മഭാവെടനി
അലകബദ്കേര് കകേഭാളനനി

നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രല 1 കകേഭാടനി 65 ലക്ഷല

3 ഓട്ടുമല കകേഭാളനനി നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രല 1 കകേഭാടനി 65 ലക്ഷല

(സനി)  നഭാല്പകതഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  പടനികേജഭാതനി  കുടുലബങ്ങളുള
കകേഭാളനനികേവളയഭാണയ് ടനി പദതനിയനില് വതരവഞടുക്കുവെഭാന് കേഴനിയുകേ.  വകേഭാടഭാരക്കര
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  നടുക്കുന്നയ്,  കചേകക്കഭാടയ്കകേഭാണല,  വകേഭാടുവെന്നൂര്കകേഭാണല,
IHDP  കകേഭാളനനി  പുന്നൂര്മുക്കയ്,  അലകബദ്കേര്  ഗഭാമല,  വകേഭാടനിമൂടനില്,  മറവെന്കകേഭാടയ്,
പ്ലെെഭാകക്കഭാടയ്  കേഭാരുകവെലനില്,  വെല്ലല  IHDP,  ചേഭാലൂകകേഭാണല  IHDP,  വകേഭാതുമ്പനില്
വതകക്കക്കര  എന്നതീ  കകേഭാളനനികേള  അലകബദ്കേര്  ഗഭാമവെനികേസന  പരനിപഭാടനിയനില്
ഉളവപടുത്തഭാന്  അര്ഹതയുണ്ടയ്.   ഇകപഭാള  ഒരു  മണ്ഡ ലത്തനില്  2  എണമഭാണയ്
വതരവഞടുക്കുന്നതയ്.

 വെഭാമനപുരല മണ്ഡലത്തനിവല കകേഭാര്പസയ് ഫണ്ടയ് ഉപകയഭാഗനിച്ചുള പ്രവൃത്തനികേള

3(2023) ശതീ  .   ഡനി  .   വകേ  .   മുരളനി : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല പഭാര്ലവമന്റെറനി
കേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2015-16, 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷങ്ങളനില് വെഭാമനപുരല നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപ്പുകേളനിൽ  നനിനള
കകേഭാര്പസയ് ഫണ്ടയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് നനിര്വ്വേഹനിക്കുന്നതനിനയ് അനുവെദനിച പ്രവൃത്തനികേളനില്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത പ്രവൃത്തനികേള ഏവതല്ലഭാല;

(ബനി)  എങനിൽ  പ്രവൃത്തനി  പൂർത്തതീകേരനിക്കഭാനുള  കേഭാലതഭാമസത്തനിവന്റെ
കേഭാരണവമനഭാവണന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്.
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ഉത്തരല

(എ) പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപയ്

പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത  പ്രവൃത്തനികേളുവട  വെനിശദവെനിവെരല  അനുബനല  (1)* ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപയ്

പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത പ്രവൃത്തനികേളുവട വെനിശദവെനിവെരല അനുബനല  (2)*  ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി) പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപയ്

കേനിടഭാരനിക്കുഴനി ഒന്പതയ് ഏക്കര് പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനി കുടനിവവെള പദതനിക്കുല
അയണനിമൂടയ്  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനി  കുടനിവവെള  പദതനിക്കുല  ഗസൗണ്ടയ്  വെഭാടര്
ഡനിപഭാര്ട്ടുവമന്റെനില്നനിനല  clearance  ലഭനിചനിടനില്ല.  പരപനില് കേനിഴകക്കവെനിള കകേഭാളനനി
കറഭാഡയ് വമറലനിലഗയ് & ടഭാറനിലഗയ് പദതനി നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനില് വെരുന്ന വെസ്തുപരമഭായ
തര്ക്കലമൂലല നനിര്മ്മേഭാണല തടസവപട സഭാഹചേരലമഭാണുളതയ്.

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപയ്

വപഭാതുമരഭാമത്തയ് വെകുപയ്,  നനനികയഭാടയ്  ഗഭാമ പഞഭായത്തയ് എന്നതീ നനിര്വ്വേഹണ
ഏജന്സനികേളക്കയ് ഫണ്ടയ് അനുവെദനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവെരുന.

കദവെനികുളല മണ്ഡലത്തനില് പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപനില് നനിനള
ചേനികേനിതഭാധനസഹഭായല

4(2024)  ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  കദവെനികുളല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  പടനികേജഭാതനി
വെനികേസന  വെകുപനില്നനിനല  നഭാളനിതുവെവര  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായല
നല്കേനിയനിട്ടുളവെരുവട വെനിവെരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായല  അനുവെദനിചവെര്ക്കയ്  തുകേ  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്
കേഭാലതഭാമസല അനുഭവെവപടുന്നതയ് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങനില്  അതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാന്  നടപടനികേള  എവനങനിലല
സത്വതീകേരനിച്ചുകവെഭാവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവല്ലങനില് ആവെശലമഭായ നടപടനി ഉടന് സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 73

ഉത്തരല

(എ)  കദവെനികുളല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  നഭാളനിതുവെവര  235  കപര്ക്കയ്
46,10,000 രൂപ ചേനികേനിതഭാധനസഹഭായല നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  സഹഭായല ലഭനിചവെരുവട
കപരുവെനിവെരല കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി) ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടയ്.

(സനി&ഡനി)  ആയതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  ചേനികേനിതഭാധനസഹഭായ
വെനിതരണ പദതനി ഓണ്കലനഭാക്കുന്നതനിനുല ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട അക്കസൗണ്ടയ് വെഴനി
തുകേ തഭാമസലകൂടഭാവത ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുല നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

 കവെപനിന് മണ്ഡലത്തനിവല പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേവള സത്വയലപരലഭാപ്തമഭാക്കല്

5(2025)  ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല പഭാര്ലവമന്റെറനി
കേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേവള  സത്വയല  പരലഭാപ്തമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കവെപനിന്
മണ്ഡലത്തനില്നനിനല  നനിര്കദ്ദേശനിക്കവപടനിട്ടുള  വെളപയ്  പുലയ  കകേഭാളനനി,  ഞഭാറയല്
സനികഷഭാര്  കകേഭാളനനി  എന്നനിവെനിടങ്ങളനിവല  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  സമയ
ബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

വെളപയ്  പുലയ കകേഭാളനനിയുവട പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.   ഞഭാറയല്
സതീകഷഭാര് കകേഭാളനനിയുവട പ്രവൃത്തനികേള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല
കഫനല് ബനില് ഉടന് സമര്പനിക്കുന്നതനിനുല നനിര്വ്വേഹണ ഏജന്സനിയഭായ FIT-ക്കയ്
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

പടനികേജഭാതനി വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള സമഗ ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയുവട
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള

6(2026) ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി  :
ശതീ  .    സനി  .   വകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    വകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ്  കുമഭാര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല  നനിയമവല
സഭാലസഭാരനികേവല പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനവത്ത  നഗര  ഗഭാമ  പ്രകദശങ്ങളനിവല  മുഴുവെന്  പടനികേ  ജഭാതനി
കുടുലബങ്ങളക്കുല  വെതീടയ്  ലഭലമഭാക്കഭാന്  എവനല്ലഭാല  നടപടനികേളഭാണയ്
സത്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

1075/2017.
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(ബനി) തകദ്ദേശ സത്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങള വെഴനി മഭാതല പദതനി നടപഭാക്കുന്നതയ്
രഭാഷ്ട്രതീയ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെനികവെചേനങ്ങളക്കനിടയഭാക്കുന  എന്ന  ആകരഭാപണല
ശദയനില്വപടനിടുകണ്ടഭാ ;

(സനി)  അര്ഹതവപട  എല്ലഭാവെരുവടയുല  ലനിസ്റ്റയ്  ജനില്ലഭാ  അടനിസഭാനത്തനില്
തയഭാറഭാക്കനി പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത പദതനിക്കുളള സഭാമ്പത്തനികേ വെനിഹനിതല എത; കലഭാണ് വെനിഹനിതല
എത;  ഓകരഭാകുടുലബത്തനിനുല  സലല വെഭാങ്ങഭാന് എത രൂപ നല്കുനണ്ടയ്  ;  വെതീടയ്
വവെക്കഭാന് എത രൂപ നല്കുനണ്ടയ്;

(ഇ)  എത  കുടുലബങ്ങവള  ഈ  വെര്ഷല  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  ആക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന  ;  വെരുന്ന  4  വെര്ഷല  വകേഭാണ്ടയ്  എതകപര്ക്കയ്  സഹഭായല  നല്കുല;
എതവെര്ഷല വകേഭാണ്ടയ് മുഴുവെന് പടനികേ ജഭാതനി കുടുലബങ്ങളുല വെതീടനിനു അര്ഹത കനടുല
എന്നതീ വെനിവെരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനവത്ത സത്വനമഭായനി  ഭൂമനിയുള ഭവെനരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനി
കുടുലബങ്ങളക്കയ്  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായ  പദതനി  പ്രകേഭാരല  വെതീടയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്   3,00,000  രൂപയുല  ദുര്ബല  വെനിഭഭാഗ  ഭവെന  പുനരധനിവെഭാസ
പദതനി പ്രകേഭാരല 3,50,000 രൂപയുല ധനസഹഭായല അനുദനിച്ചുവെരുനണ്ടയ്.

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി)  നനിലവെനില്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്ന  ഗുണകഭഭാക
ലനിസ്റ്റനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലല  പടനികേജഭാതനി  വെനികേസന  വെകുപയ്  മുകഖന  ഭൂമനി
ലഭനിചവെര്ക്കുല കനരനിടയ് അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്ന പ്രകതലകേ പരനിഗണനയര്ഹനിക്കുന്ന
വെനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുല  അര്ഹത  പരനികശഭാധനിചയ്  ധനസഹഭായല  അനുവെദനിച്ചുവെരുന.
ഭവെനരഹനിതരഭായവെരുവട  ലനിസ്റ്റയ്  ജനില്ലഭാതലത്തനില്  തയഭാറഭാക്കനി  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന
കേഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ഡനി) ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായ പദതനിക്കയ് 2017-18 വെര്ഷല 500 കകേഭാടനി
രൂപയഭാണയ്  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതയ്.  സലമനില്ലഭാത്തവെര്ക്കയ്  സലല  വെഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  180
കകേഭാടനി  രൂപയുല  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  പടനികേജഭാതനി  വെനികേസന  വെകുപയ്  മുകഖന
കലഭാണ് അനുവെദനിക്കുന്നനില്ല.  ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കയ് ഭൂമനി വെഭാങ്ങുന്നതനിനയ്
ഗഭാമ പ്രകദശത്തയ് 5 വസന്റെയ് ഭൂമനി വെഭാങ്ങുന്നതനിനയ് 3,75,000 രൂപയുല മുനനിസനിപഭാലനിറനി
പ്രകദശത്തയ് 3 വസന്റെനിനയ് 4,50,000 രൂപയുല കകേഭാര്പകറഷന് പ്രകദശത്തയ് 3 വസന്റെനിനയ്
6,00,000 രൂപയുല അനുവെദനിച്ചുനല്കുന. വെതീടയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനി പ്രകേഭാരല 3,00,000 രൂപയുല ദുര്ബല വെനിഭഭാഗ ഭവെന പുനരധനിവെഭാസ പദതനി
പ്രകേഭാരല 3,50,000 രൂപയുല അനുവെദനിക്കുനണ്ടയ്.
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(ഇ)  2017-18  വെര്ഷല  വെകുപ്പുതല  പദതനിയനില്  6000  കപര്ക്കയ്  വെതീടയ്
അനുവെദനിക്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഓകരഭാ വെര്ഷവല ഫണ്ടനിവന്റെ ലഭലതയനുസരനിചയ്
പരമഭാവെധനി കുടുലബങ്ങളക്കയ് ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായല അനുവെദനിച്ചു നല്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. ഇകപഭാള ഭവെനരഹനിതരുല കകേവെശഭൂമനിയുളവെരുമഭായ
എല്ലഭാ കുടുലബങ്ങളക്കുല 2018-19-ഓവട വെതീടയ് അനുവെദനിക്കഭാനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.

പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി ഇന്റെകഗറഡയ് കസഭാര്ട്സയ്
കഹഭാസ്റ്റലകേള 

7(2027) ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    വകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ്  കുമഭാര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല  നനിയമവല
സഭാലസഭാരനികേവല പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിവല പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെർഗ്ഗ വെനിദലഭാര്തനികേളുവട കസഭാര്ട്സയ്
രലഗവത്ത  മനികേവയ്  വചേറുപത്തനിൽത്തവന്ന  കേവണ്ടത്തുന്നതനിനയ്  വവെളഭായണനിയനിൽ
സഭാപനിച കസഭാര്ട്സയ് കഹഭാസ്റ്റലനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനല വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അകത  മഭാതൃകേയനില്  കകേഭാകളജയ്  തലല  വെവരയുള  ആണ്  വപൺ
കുടനികേളക്കയ്  ഗുണകേരമഭായ  രതീതനിയനില്  ഇന്റെകഗറഡയ്  കസഭാര്ട്സയ്  കഹഭാസ്റ്റലകേൾ
സഭാപനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിനു എസയ്.ടനി.പനി.,  എസയ്.സനി.പനി.  ഫണ്ടുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പരനിശതീലനകകേന്ദ്രങ്ങളനില്  കലഭാകകേഭാത്തര  നനിലവെഭാരമുള
കകേഭാച്ചുമഭാവര  നനിയമനിക്കുകമഭാ;  ഇനലയുവട  കേഭായനികേ  വെനികേസനത്തനിനയ്  ഇതു
മുതൽക്കൂടഭാകുല എന്നയ് കേരുതുനകവെഭാ;

(ഡനി)  പഭാലക്കഭാടയ്  വമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജയ്,  ചേനിറ്റൂര്  ഗവെവണ്മെന്റെയ്  കകേഭാകളജയ്
എന്നനിവെവയ ഇതനിനഭായനി പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വവെളഭായണനിയനിവല  കസഭാര്ട്സയ്  എല.ആര്.എസയ്.-ല്  കസഭാര്ട്സയ്
അഭനിരുചേനിയുള  കുടനികേവള  കേവണ്ടത്തുന്നതനിനഭായനി  വസലക്ഷന്  ടയല്  നടത്തനി
അഞഭാല  കഭാസയ്,  പ്ലെെസയ്  വെണ്  എന്നനിവെയനികലയയ്  പ്രകവെശനല  നടത്തുന.   ആണ്-
വപണ് പ്രകവെശനഭാനുപഭാതല  1:1  ആണയ്.  കസഭാര്ട്സയ് ഓഫതീസറുവട കനതൃതത്വത്തനില്
അതയ് ലറനികേയ്,  ഫുട്കബഭാള,  ജൂകഡഭാ,  റസനിലഗയ്,  തഭായത്വകണ്ടഭാ,  ജനിലനഭാസ്റ്റനികേയ്  എന്നതീ
ഇനങ്ങളനില് വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് പരനിശതീലനല നല്കേനിവെരുന.  ജനില്ലഭാതലല മുതല്
കദശതീയതലലവെവരയുള  എല്ലഭാ  മതരങ്ങളനിലല  അര്ഹതയുള  വെനിദലഭാര്തനികേവള
കൃതലമഭായനി  പവങടുപനിച്ചുവെരുന.  കദശതീയതലത്തനില്  കയഭാഗലത  കനടുന്ന
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  കദശതീയ  കേലഭാമ്പനിലല  തുടര്  കയഭാഗലതകേള  അനുസരനിചയ്
അനര്കദ്ദേശതീയതലത്തനിലള  മതരങ്ങളനിലല  പവങടുക്കഭാന്  സഭാപനത്തനിവന്റെ
പ്രവെര്ത്തനഫലമഭായനി അവെസരല കേനിടനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി-ഡനി) പരനികശഭാധനിചയ് ഉചേനിതമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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 വകേഭാല്ലല മണ്ഡലത്തനിവല കകേഭാളനനികേളുവട വെനികേസന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

8(2028) ശതീ  .    എല  .    മുകകേഷയ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല പഭാര്ലവമന്റെറനി

കേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേഭാല്ലല നനിയമസഭഭാമണ്ഡലത്തനില് സത്വയലപരലഭാപ്ത ഗഭാമല പദതനിയനില്

ഉളവപട  കകേഭാളനനികേളുവട  വെനികേസന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

എങനില് വെനിശദഭാലശങ്ങള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  കകേഭാളനനിയനിലല  നടപഭാക്കനിയ  വെനികേസന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട

വെനിശദഭാലശങ്ങളുല പ്രവെര്ത്തനങ്ങള എന്നകത്തയയ് പൂര്ത്തനിയഭാകുവമനളള വെനിശദഭാലശങ്ങളുല

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഉണ്ടയ്.  വകേഭാല്ലല  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനില്നനിനല  2012-13-ല്

സത്വയലപരലഭാപ്ത  ഗഭാമല  പദതനി  പ്രകേഭാരല  പ്രഭാക്കുളല  കകേഭാളനനിവയയഭാണയ്

വതരവഞടുത്തനിട്ടുളതയ്.  പ്രവൃത്തനികേളുവട വെനിശദഭാലശല ചുവെവട കചേര്ക്കുന: 

ഏവറടുത്ത പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണ്ട
പ്രവൃത്തനികേള

1. സലരക്ഷണ ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണല

2. കകേഭാണ്ക്രതീറയ് കറഭാഡയ്

3. കേനിണറുകേളുവട പുനരുദഭാരണല

4. പഭാര്ക്കനിവന്റെ നവെതീകേരണല

5. വെതീടുകേളുവട പുനരുദഭാരണല

6. കപപയ് കേകമ്പഭാസ്റ്റയ്

1. സലരക്ഷണ ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണല

2. കകേഭാണ്ക്രതീറയ് കറഭാഡയ്

3. വെതീടുകേളുവട പുനരുദഭാരണല

1.  കേനിണറുകേളുവട
നവെതീകേരണല

2.  പഭാര്ക്കനിവന്റെ
നവെതീകേരണല

3.  കപപയ്
കേകമ്പഭാസ്റ്റയ്

പ്രഭാക്കുളല  കകേഭാളനനിയുവട  പദതനി  നനിര്വ്വേഹണല  അടനിയനരമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവെഭാന് നനിര്വ്വേഹണ ഏജന്സനിയഭായ വകേ.എല്.ഡനി.സനി.-ക്കയ് കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.
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ഇനനിരഭാ ആവെഭാസയ് കയഭാജന പദതനിയനില് ഉളവപട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്

തുകേ അനുവെദനിക്കഭാന് നടപടനി

9(2029) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല പഭാര്ലവമന്റെറനി

കേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇനനിരഭാ  ആവെഭാസയ്  കയഭാജനയനില്  ഉളവപട  പടനികേജഭാതനി-  പടനികേവെര്ഗ്ഗ

വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  2014-15,  2015-16  കേഭാലയളവെനില്

എസയ്.സനി./എസയ്.റനി.  ഡനിപഭാര്ട്ടുവമന്റെയ്  നല്കകേണ്ട  തുകേ  നഭാളനിതു  വെവരയഭായുല

നല്കേനിയനിടനില്ല എന്നതയ് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഈ  തുകേ  അടനിയനരമഭായനി  അനുവെദനിചയ്  വെനിതരണല  വചേയ്യുന്നതനിനയ്

നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനിൽ വെനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഇനനിരഭാ ആവെഭാസയ് കയഭാജനയനിലളവപട പടനികേജഭാതനി വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  2014-15  വെവരയുള  അധനികേധനസഹഭായ  ഇനത്തനില്

178.335  കകേഭാടനി  രൂപയുല  2015-16  വെര്ഷത്തനില്  203  കകേഭാടനി  രൂപയുല  കചേര്ത്തയ്

ആവകേ 381.335 കകേഭാടനി രൂപ ബഭാദലതയുണ്ടഭായനിരുന. 7-10-2016-വല 2850/2016

ത.ഭ.വെ.  ഉത്തരവപ്രകേഭാരല  ടനി  തുകേ  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  SCP  പദതനി

വെനിഹനിതത്തനില്നനിന്നയ് വെനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന് അനുമതനി നല്കേനി. ടനി നടപടനിക്കുകശഷവല

ബഭാക്കനിവെന്ന ബഭാദലതയഭായ 107 കകേഭാടനി രൂപ 2016-17  വെര്ഷത്തനില് പടനികേജഭാതനി

വെനികേസന  വെകുപനില്നനിന്നയ്  ഗഭാമവെനികേസന  വെകുപനിനയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  പടനികേവെര്ഗ്ഗ

വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെര്ക്കയ് 6.5077 കകേഭാടനി രൂപ കൂടനി ഈ ഇനത്തനില് ഗഭാമവെനികേസന

വെകുപനിനയ് നല്കേഭാനുണ്ടയ്.

(ബനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷല  ഇനനിരഭാ  ആവെഭാസയ്  കയഭാജന  പദതനി

പ്രകേഭാരല  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ്  അനുവെദനിച  4395  വെതീടുകേളക്കയ്  വെതീവടഭാന്നനിനയ്  ഒരു

ലക്ഷല രൂപ വെചയ് അനുവെദനികക്കണ്ട  43.95  കകേഭാടനി രൂപയനില് ജനില്ലഭാ-കബഭാക്കയ്-ഗഭാമ

പഞഭായത്തുകേളുവട 2016-17-വല വെഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില്വപടുത്തനി അനുവെദനിച തുകേ

കേഴനിചയ്  ബഭാക്കനിവെന്ന  27,02,90,111  രൂപയനില്  20.5123  കകേഭാടനി  രൂപ  2016-17

സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷവത്ത  PMAY  പദതനി വെനിഹനിതത്തനില്നനിനല കേവണ്ടത്തുന്നതനിനുല

അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.
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 പഠനമുറനി പദതനി

10(2030) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന് :
ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജന് :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന് പനി. :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനിലള  കുടനികേളുവട  പഠന  സസൗകേരലങ്ങള
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  "പഠനമുറനി"  എന്ന  കപരനില്  പദതനി  നനിലവെനിലകണ്ടഭാ;
എങനിൽ ഇതുസലബനനിച വെനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയനിലൂവട എവനല്ലഭാല  സസൗകേരലങ്ങളഭാണയ്  നല്കുന്നവതന്നയ്
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്  എവനല്ലഭാല  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചുവവെന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  "പഠനമുറനി”എന്ന  കപരനില്  ഒരു  പദതനി  2017-18  വെര്ഷല
നടപഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി) സത്വനമഭായനി വെഭാസകയഭാഗലമഭായ വെതീടുള കഹസ്കൂളതലത്തനില് പഠനിക്കുന്ന
വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  വെതീടനികനഭാടയ്  കചേര്ന്നയ്   120  സത്വയര്  ഫതീറയ്  വെനിസതീര്ണമുളതുല
കകേഭാണ്ക്രതീറയ്  കമല്ക്കൂരയുളതുല  കടല്സയ്  പഭാകേനിയ  തറയുളതുമഭായ  ഒരു  മുറനി,
പുസകേല സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള ഭനിത്തനി,  അലമഭാര  (രണ്ടയ്  കുടനികേളക്കഭാവെശലമുളതയ്),
കലറയ്, ഫഭാന്, സ്റ്റഡനി ഡസയ്, 3 പ്ലെെഭാസ്റ്റനികേയ് കേകസരകേള, കേമ്പന്യൂടര്, കേമ്പന്യൂടര് കടബനിള
എന്നതീ സസൗകേരലങ്ങളഭാണയ് ഒരുക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

(സനി) ഇതുസലബനനിച വപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

ഒല്ലൂര് മണ്ഡലത്തനില് കകേഭാര്പസയ് ഫണ്ടയ് വെനിനനികയഭാഗനിചയ് നടപഭാക്കനിയ
പദതനികേള

11(2031) ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജന് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല പഭാര്ലവമന്റെറനി
കേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളനില് കേഴനിഞ
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തയ്  കകേഭാര്പസയ്  ഫണ്ടയ്  വെനിനനികയഭാഗനിചയ്  നടപഭാക്കനിയ
പദതനികേളുവട വെനിശദഭാലശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തയ്  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല
പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില്  കകേഭാര്പസയ്  ഫണ്ടയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  പദതനികേളുവട  വെനിശദഭാലശങ്ങളുല  അവെയുവട  നനിലവെനിവല
സനിതനിയുല വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) കകേഭാര്പസയ് ഫണ്ടനില് പദതനികേള ഏവറടുത്തനിടനില്ല.

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തയ്  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല
പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില്  കകേഭാര്പസയ്  ഫണ്ടയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  പദതനികേളുവട  വെനിശദഭാലശങ്ങളുല  നനിലവെനിവല  സനിതനിയുല
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

സത്വഭാശയ ഗഭാമല പദതനിപ്രകേഭാരല ഏവറടുക്കുന്ന പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേള

12(2032)  ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സത്വഭാശയ  ഗഭാമല  പദതനി  പ്രകേഭാരല  ഇസൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷല
എത  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേള  ഏവറടുക്കഭാനഭാണയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളവതന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ബഡ്ജറനില്  എത  തുകേ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുവണ്ടന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സത്വഭാശയ  ഗഭാമല  പദതനി  2012-13,  2013-14  വെര്ഷങ്ങളനിലഭാണയ്
നടപഭാക്കനിയതയ്.   2016-17-ല്  അലകബദ്കേര്  ഗഭാമ  വെനികേസന  പരനിപഭാടനി  എന്ന
കപരനില്  സകങത  വെനികേസന  പരനിപഭാടനി  ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  പ്രസ്തുത  പദതനിപ്രകേഭാരല
2016-17  വെര്ഷല  ഒരു  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്   2  എന്ന  നനിലയനില്  140
മണ്ഡലങ്ങളനിലഭായനി 280 കകേഭാളനനികേവള ഏവറടുക്കഭാനഭാണയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതയ്.

(ബനി)  കകേഭാര്പസയ്  ഫണ്ടനില്നനിന്നഭാണയ്  ഇതനിനഭാവെശലമഭായ  തുകേ
വചേലവെഴനിക്കുന്നതയ്.

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്.
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ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനി കുടുലബങ്ങളക്കയ് ഭൂമനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

13(2033)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭൂരഹനിതരഭായ  മുഴുവെന്  പടനികേജഭാതനി  കുടുലബങ്ങളക്കുല  ഭൂമനി
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് എത ഭൂമനി ഓകരഭാ ജനില്ലയനിലല കവെണ്ടനിവെരുല;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ഓകരഭാ  ജനില്ലയനിലല  എത  ഭൂമനി  കേവണ്ടത്തനിയനിട്ടുവണ്ടന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  പടനികേജഭാതനി  വെനികേസന  വെകുപയ്  നടപഭാക്കനിവെരുന്ന  ഭൂരഹനിത
പുനരധനിവെഭാസ  പദതനി  പ്രകേഭാരല  ഗുണകഭഭാക്തഭാവെയ്  സത്വനമഭായനി  ഭൂമനി
കേവണ്ടത്തുകേയഭാണയ്  വചേയ്യുന്നതയ്.   ഓകരഭാ  വെര്ഷവല  ബഡ്ജറനില്  വെകേയനിരുത്തുന്ന
തുകേയയ്  അനുസൃതമഭായനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട  എണല  നനിശ്ചയനിക്കുന.   ഇതയ്
പഞഭായത്തുകേളനില്  ഏറവല  കുറഞതയ്  5  വസന്റുല  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല
കകേഭാര്പകറഷനനിലല  3  വസന്റുല  വെതീതമഭാണയ്.  ഓകരഭാ  ഗുണകഭഭാക്തഭാവെനിനുല
അനുവെദനിക്കുന്ന  തുകേയയ്  ലഭനിക്കഭാവന്ന  പരമഭാവെധനി  അളവെനിലള  ഭൂമനി
വെഭാങ്ങഭാവന്നതഭാണയ്.  1-4-2016-വല  കേണക്കയ്  പ്രകേഭാരല  30698  ഭൂരഹനിത
കുടുലബങ്ങളഭാണയ്  ഉണ്ടഭായനിരുന്നതയ്.  2016-17-ല്  4465  കുടുലബങ്ങളക്കയ്  സലല
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

 ആലത്തൂര് മണ്ഡലത്തനിവല കകേഭാളനനികേളനികലയയ് കുടനിവവെള പദതനി

14(2034)  ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില്
കകേഭാര്പസയ്  ഫണ്ടയ്  വെനിനനികയഭാഗനിചയ്  നടപഭാക്കനിയ  കുടനിവവെള  പദതനികേള
ഏവതല്ലഭാവമന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2016-17-ല്  പ്രസ്തുത  കകേഭാളനനികേളനില്  കകേഭാര്പസയ്  ഫണ്ടയ്
വെനിനനികയഭാഗനിചയ്  നടപഭാക്കഭാനഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  കുടനിവവെള
പദതനികേവളക്കുറനിചയ് വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില്
കകേഭാര്പസയ്  ഫണ്ടയ്  വെനിനനികയഭാഗനിചയ്  നടപഭാക്കനിയ  കുടനിവവെള  പദതനികേളുവട
വെനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  2016-17-ല്  ആലത്തുര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  പടനികേജഭാതനി
കകേഭാളനനികേളനില് കകേഭാര്പസയ്  ഫണ്ടയ്  വെനിനനികയഭാഗനിചയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന് ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയ കുടനിവവെള പദതനികേളുവട വെനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

ആലത്തൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേള

15(2035)  ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  എത  പടനികേജഭാതനി
കകേഭാളനനികേളഭാണയ് നനിലവെനിലളതയ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുവട  നനില  വമചവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
എവനല്ലഭാല പുതനിയ പദതനികേള പരനിഗണനയനിലവണ്ടന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 380.

(ബനി)  കകേഭാളനനികേളുവട  നനില  വമചവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  അലകബദ്കേര്  ഗഭാമ
വെനികേസന പരനിപഭാടനി പ്രകേഭാരവല കകേഭാര്പസയ് ഫണ്ടയ് വെനിനനികയഭാഗനിച്ചുമുള പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുനണ്ടയ്.

പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് കേമ്പന്യൂടര്, ലഭാപയ് കടഭാപയ്,
വപ്രഭാജക്ടര് എന്നനിവെ നല്കുന്നതനിനയ് വെലവെസ

16(2036) ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനില :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഗഭാമ - കബഭാക്കയ് - ജനില്ലഭാ പഞഭായത്തുകേളുവട പദതനികേളനിൽ ഉളവപടുത്തനി
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  കേലപന്യൂടര്,  ലഭാകപഭാപയ്,  വപ്രഭാജക്ടര്
(എൽ.സനി.ഡനി.) എന്നനിവെ നല്കുന്നതനിനയ് വെലവെസയുകണ്ടഭാ;

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്.

218/2020.
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(ബനി)  ഉവണ്ടങനില് ഏവതല്ലഭാല കമഖലയനില് പഠനിക്കുന്നവെര്ക്കയ് ഇതയ് നല്കേഭാന്

കേഴനിയുല; വെനിശദഭാലശങ്ങൾ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തനിതല  പഞഭായത്തുകേളുവട  തനതയ്  ഫണ്ടയ്  ഇക്കഭാരലത്തനിനയ്  കവെണ്ടനി

ഉപകയഭാഗനിക്കഭാകമഭാ; എങനിൽ വെനിശദഭാലശല വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് വെന്നകശഷല കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന് കേമ്മേനിറനി  (സനി.ഡനി.)

ഇതുമഭായനി  ബനവപടയ്  പുതനിയ  തതീരുമഭാനങ്ങള  എവനങനിലല  എടുത്തനിട്ടുകണ്ടഭാ;

വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഗഭാമ-കബഭാക്കയ്-ജനില്ലഭാ  പഞഭായത്തുകേളുവട  പദതനികേളനില്  ഉളവപടുത്തനി

പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  കേമ്പന്യൂടര്,  ലഭാപയ് കടഭാപയ്  എന്നനിവെ

നല്കുന്നതനിനയ് വെലവെസയുണ്ടയ്.

(ബനി)  ബനിരുദല,  ബനിരുദഭാനനരബനിരുദല,  കപഭാളനിവടകനികേയ്  ഡനികപ്ലെെഭാമ  എന്നതീ

കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ് പഠനിക്കുന്ന പടനികേജഭാതനി വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് അര്ഹതയുണ്ടയ്.

(സനി & ഡനി) വെനിശദഭാലശങ്ങള കശഖരനിചയ് നല്കുന്നതഭാണയ്.

 പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ് ഭൂമനിയുല വെതീടുല ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്

പദതനി വെനിഹനിതല 

17(2037)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല

പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജഭാതനി - പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട ഭൂമനിയുല വെതീടുമനില്ലഭാത്തവെര്ക്കയ്

ഇവെ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ആവെശലത്തനികലക്കയ് കകേന്ദ്ര സലസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുവട പദതനി

വെനിഹനിതല എതയഭാണയ്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനല എത തുകേ അനുവെദനിചനിട്ടുവണ്ടനല

എത തുകേ ലഭലമഭായനിട്ടുവണ്ടനല വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട  ഭൂരഹനിതര്ക്കയ്  "ഭൂമനി  വെഭാങ്ങനി  നലല്

പദതനി”,  ആദനിവെഭാസനി  പുനരധനിവെഭാസ  വെനികേസന  മനിഷന്  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേള

പ്രകേഭാരല  ഭൂമനി  ലഭലമഭാക്കനിവെരുന.   ആദനിവെഭാസനി  വെനഭാവെകേഭാശ  നനിയമ  പ്രകേഭാരവല

സപ്രതീല കകേഭാടതനിയനില്നനിനല വെനിതരണത്തനിനയ് അനുമതനി ലഭനിച ഭൂമനിയുല വെനിതരണല

വചേയ്യുന്നതഭാണയ്.   ഭവെനരഹനിതരഭായ  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ്  ജനറല്  ഹസൗസനിലഗയ്

പദതനി,  എ.റനി.എസയ്.പനി.  ഭവെന പദതനി,  ഹഡ്കകേഭാ ഭവെന പദതനി എന്നനിവെയനില്

ഉളവപടുത്തനി  വെതീടുകേള  അനുവെദനിച്ചുവെരുന.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷല

മുതല്  വെനബന്ധു  കേലലഭാണ്  കയഭാജന  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനിയുല

വെതീടുകേള  അനുവെദനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇവെ  കൂടഭാവത  ഗഭാമ  വെനികേസന  വെകുപയ്  മുഖഭാനനിരല

പനി.എല.എ.കവെ.  ഭവെന  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനിയുല  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ്

വെതീടുകേള അനുവെദനിച്ചുവെരുന.

പടനികേജഭാതനിയനില്വപട ഭൂമനിയുല വെതീടുല ഇല്ലഭാത്തവെര്ക്കയ് ഭൂമനിയുല വെതീടുല നല്കുന്ന

പദതനി  വെകുപയ്  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  ഭൂമനി  നല്കുന്ന പദതനിയുല  വെതീടയ്  നല്കുന്ന

പദതനിയുല  വവെകവ്വേവറയഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  ഭൂമനിയനില്ലഭാത്ത  പടനികേജഭാതനി

വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെര്ക്കയ്  സത്വനമഭായനി  ഭൂമനി  വെഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില്

വസന്റെയ്  1-നയ്  75,000  രൂപ  നനിരക്കനില്  5  വസന്റെയ്  ഭൂമനി  വെഭാങ്ങുന്നതനിനുല

മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനില് വസന്റെയ്  1-നയ്  1.50  ലക്ഷല രൂപ നനിരക്കനില്  3  വസന്റെയ്  ഭൂമനി

വെഭാങ്ങുന്നതനിനുല കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില് വസന്റെയ്  1-നയ്  2  ലക്ഷല രൂപ നനിരക്കനില്  3

വസന്റെയ് ഭൂമനി വെഭാങ്ങുന്നതനിനുല പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപയ് മുകഖന ധനസഹഭായല

അനുവെദനിച്ചുവെരുന.  ഇതനികലയയ് ഓകരഭാ വെര്ഷവല, ഭൂമനി വെഭാങ്ങുന്നതനിനയ് ധനസഹഭായല

നല്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രകതലകേല  തുകേകേള  ബജറനില്  വെകേയനിരുത്തുകേയുല  ടനി  തുകേ

വെര്ഷഭാരലഭത്തനില്  ജനില്ലകേളക്കയ്  അനുവെദനിചയ്  നല്കുകേയുല  വചേയ്യുന.  പ്രസ്തുത

തുകേയയ്  അനുസൃതമഭായനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള  വതരവഞടുത്തയ്  ധനസഹഭായല

അനുവെദനിച്ചുവെരുന.  രണ്ടയ്  പദതനിക്കുല  ഗഭാമസഭ/വെഭാര്ഡയ്  സഭ  ലനിസ്റ്റനില്

ഉളവപടവെര്ക്കഭാണയ് പ്രധഭാനമഭായുല ധനസഹഭായല അനുവെദനിക്കുന്നതയ്.  ഗഭാമസഭഭാ ലനിസ്റ്റയ്

ലഭലമല്ലഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  കനരനിടയ്  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിചയ്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള

വതരവഞടുക്കുന. സത്വനമഭായനി വെതീടനില്ലഭാത്ത പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കയ് ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ

ധനസഹഭായമഭായനി  3  ലക്ഷല  രൂപയുല  ദുര്ബല  വെനിഭഭാഗ  പുനരധനിവെഭാസ  പദതനി

പ്രകേഭാരല  3.5  ലക്ഷല  രൂപയുല  അനുവെദനിച്ചുനല്കുന.  ഭൂരഹനിതര്ക്കയ്  ഭൂമനി
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വെഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  2017-18  വെര്ഷല  180  കകേഭാടനി  രൂപയുല  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ

സഹഭായത്തനിനയ്  500  കകേഭാടനി  രൂപയുല  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  2017-18-കലയ്ക്കുള

ഫണ്ടയ് ജനില്ലകേളക്കയ് അനുവെദനിച്ചുനല്കുകേയുല ഗഭാമസഭഭാ ലനിസ്റ്റയ്  2017  കമയയ്  15-നകേല

ലഭലമഭാക്കനി ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് ധനസഹഭായല അനുവെദനിചയ് നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുകേയുല  വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഗഭാമവെനികേസന  വെകുപയ്  പനി.എല.എ.കവെ.

പദതനിയനിലല  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  എസയ്.സനി.എസയ്.പനി.  പദതനി

വെനിഹനിതത്തനില്നനിനല ഭവെന പദതനികേള നടപഭാക്കനിവെരുന.

(ബനി)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെര്ക്കയ്  ഭൂമനി  നല്കുന്ന  പദതനിയനില്

സലസഭാന  വെനിഹനിതല  മഭാതമഭാണുളതയ്.   നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേവെര്ഷല  ഭൂമനി

വെഭാങ്ങനി  നല്കുന്നതനിനുല  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പുനരധനിവെഭാസ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭായനി

“ആദനിവെഭാസനി  പുനരധനിവെഭാസ വെനികേസന  മനിഷന്”പദതനിയനില്  50  കകേഭാടനി  രൂപ

വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

ഭവെനരഹനിതരഭായ പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ് പുതനിയ വെതീടുകേള അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുല

മുന് വെര്ഷങ്ങളനില് അനുവെദനിച വെതീടുകേളുവട തുടര് ഗഡുക്കള അനുവെദനിക്കഭാനുല ഭവെന

പുനരുദഭാരണത്തനിനുമഭായനി  ജനറല്  ഹസൗസനിലഗയ്  പദതനി  ശതീര്ഷകേത്തനില്  നടപ്പു

സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷല  സലസഭാന  പദതനിയനില്  115.08  കകേഭാടനി  രൂപ

വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ്  വെതീടയ്  അനുവെദനിക്കുന്ന  മറയ്  പദതനിയഭായ  വെനബന്ധു

കേലലഭാണ്  കയഭാജന  പദതനിയനില്  നടപയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷല  10  കകേഭാടനി  രൂപ

വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.   ആയതനില്  100%  കകേന്ദ്ര വെനിഹനിതമഭായനി  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

കൂടഭാവത ഗഭാമവെനികേസന പരനിപഭാടനിയനില് ഉളവപടുന്ന പനി.എല.എ.കവെ.  പദതനിയുവട

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷവത്ത  വെനിഹനിതല  4559.20  ലക്ഷല  രൂപയഭാണയ്.

ആയതനില് 60% കകേന്ദ്ര വെനിഹനിതമഭായനി പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

2017-18 വെര്ഷത്തനില് ഭൂമനി വെഭാങ്ങുന്നതനിനുള ധനസഹഭായമഭായനി  180  കകേഭാടനി

രൂപയുല  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ  സഹഭായമഭായനി  500  കകേഭാടനി  രൂപയുല  സലസഭാന

വെനിഹനിതമഭായനി പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപനില് വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

(സനി)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനല  നഭാളനിതു

വെവരയഭായനി തുകേവയഭാനല ലഭലമഭായനിടനില്ല.
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പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ കക്ഷമത്തനിനയ് ഊന്നല് നല്കേനി പുതനിയ പദതനികേള 

18(2038) ശതീ  .   ചേനിറയല കഗഭാപകുമഭാര് :

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :

ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസ്റ്റര് :

ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാല :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല

പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കക്ഷമത്തനിനയ്  ഊന്നല്  നല്കേനി  എവനല്ലഭാല

പുതനിയ പദതനികേളഭാണയ് നടപഭാക്കുന്നവതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എസയ്.സനി.പനി.,  റനി.എസയ്.പനി.  എന്നതീ  ഇനങ്ങളനില്  എത  കകേഭാടനി

രൂപയഭാണയ് 2017-18 -വല ബജറനില് ഉളവക്കഭാളനിചനിരനിക്കുന്നവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലസഭാനത്തയ്  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട  ജന

സലഖലഭാനുപഭാതത്തനില് അധനികേമഭായനി പദതനി അടങലനില് വെകേ വകേഭാളനിക്കഭാറുകണ്ടഭാ;

ഇക്കഭാരലത്തനിലള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സമതീപനല  ഇതനിനയ്  കനര്  വെനിപരതീതമഭാകണഭാ;

എങനിൽ വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  കക്ഷമത്തനിനയ്  ഊന്നല്  നല്കേനി  2017-18

സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷല നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന പുതനിയ പദതനികേള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1. സഭാമൂഹലപഠനമുറനി

2. കഗഭാതബന്ധു

3. അലകബദ്കേര് വസറനില്വമന്റെയ് വെനികേസന പദതനി

4. കഗഭാതവെഭാതലലനനിധനി

5. വെയനഭാടയ് കഗഭാതഭഭാഷഭാ പഠന കകേന്ദ്രല

6. ആകരഭാഗല  വെനിദലഭാഭലഭാസ  പരനിപഭാടനിയുല  വതരവഞടുക്കവപട

പടനികേവെര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളനില്  ലഹരനിവെനിരുദ  പ്രചേരണ

പരനിപഭാടനികേള സലഘടനിപനിക്കലല
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7. കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവെയ്,  ശനിശു  മഭാതൃമരണ  നനിരക്കയ്  എന്നനിവെ
കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായുള  കപഭാഷകേഭാഹഭാര  പുനരധനിവെഭാസ  പ്രചേഭാരണ
പരനിപഭാടനി നന്യൂടതീഷന് റനിഹഭാബനിലനികറഷന്.

വെഭാതലലനനിധനി  പദതനി,  പഠനമുറനി  പദതനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,  എറണഭാകുളല,
തനിരുവെനനപുരല  എന്നതീ  ജനില്ലകേളനില്  വെര്ക്കനിലഗയ്  വെനിമന്സയ്  കഹഭാസ്റ്റല്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള  പദതനി,  ആണ്കുടനികേളക്കുല  വപണ്കുടനികേളക്കുല  പുതനിയ
കപഭാസ്റ്റയ് വമടനികേയ് കഹഭാസ്റ്റലകേള,  പുതനിയ പനി.ഇ.റനി.സനി.-കേള,  എല.ആര്.എസയ്.-കേള
എന്നനിവെ  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള  പദതനി  എന്നനിവെയഭാണയ്  പടനികേജഭാതനികക്ഷമത്തനിനയ്
ഊന്നല്  നല്കേനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷല  പുതുതഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനികേള.

(ബനി)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന വെകുപനില്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷവത്ത
ബഡ്ജറനില് ടനി.എസയ്.പനി. ഫണ്ടയ് വെനിഹനിതല 890.09 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്.

സലസഭാന  പദതനി  വെനിഹനിതമഭായനി  1,427.60  കകേഭാടനി  രൂപയുല  തകദ്ദേശ
സത്വയലഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുള എസയ്.സനി.പനി.  വെനിഹനിതമഭായനി  1,172.05  കകേഭാടനി
രൂപയുല ഉളവപവട 2,599.65 കകേഭാടനി രൂപ പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപനില്  2017-
18-വല ബഡ്ജറനില് ഉളവക്കഭാളനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

(സനി)  ഉണ്ടയ്.  കകേരളത്തനിവല  ജനസലഖലയനില്  1.45%  വെരുന്ന
പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്
സലസഭാന ബഡ്ജറനില്നനിനല  2.38  ശതമഭാനമഭായ  750.93  കകേഭാടനി രൂപ വെനിവെനിധ
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  കകേരളത്തനിവല
ജനസലഖലയനില്  9.1%  വെരുന്ന  പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗക്കഭാരുവട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  വെകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന  തുകേ  സലസഭാന
പദതനി അടങലനിവന്റെ 9.81% തുകേയഭാണയ്.

ഭഭാരതത്തനിവന്റെ ജനസലഖലയുവട  16.6%  വെരുന്ന പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുല  8.6%
വെരുന്ന  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുല  കചേര്ന്നയ്  ആവകേ  25.2%  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
ജനവെനിഭഭാഗങ്ങളുവട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷത്തനില് 14.4 ശതമഭാനവല 2015-16-ല് 10.09 ശതമഭാനവല 2016-17-ല് 11.50
ശതമഭാനവല ബജറയ് വെനിഹനിതമഭാണയ് വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതയ്.  2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷത്തനില് പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് 84,311 കകേഭാടനി
രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.
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 പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് വെനിദലഭാഭലഭാസ 
                        ആനുകൂലലങ്ങള

19(2039)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്
ഇകപഭാള എവനല്ലഭാല വെനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലങ്ങളഭാണയ് ലഭലമഭാക്കനി വെരുന്നതയ്;

(ബനി)  2016  ജൂണ്  മഭാസല  ഓകരഭാ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  ആനുകൂലലത്തനിനുല
അനുവെദനിക്കവപടനിരുന്ന ധനസഹഭായ തുകേ എതയഭായനിരുന;

(സനി)  2016-17 വല  പുതുക്കനിയ  ബജറയ്  പ്രകേഭാരല  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട  വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  വെനിദലഭാഭലഭാസ  ആനുകൂലലങ്ങള  ഇരുപത്തനിയഞയ്
ശതമഭാനല വെര്ദനിപനിക്കുല എന്നയ് പ്രഖലഭാപനിചനിരുന്നതയ് നടപനിലഭാക്കനിവക്കഭാണ്ടയ് ഉത്തരവെയ്
പുറവപടുവെനിക്കുകേയുണ്ടഭാകയഭാ; ഉത്തരവകേളുവട പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരല  2016-17 ല് പടനികേജഭാതനി  /  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  ലഭലമഭാകക്കണ്ടുന്ന  ധനസഹഭായങ്ങളുല
ആനുകൂലലങ്ങളുല വെനിതരണല വചേയനിട്ടുകണ്ടഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) 

I.  പടനികേജഭാതനി വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് നല്കേനിവെരുന്ന വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള
സലബനനിച വെനിവെരങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന : 

1. പ്രതീവമടനികേയ് കസഭാളര്ഷനിപയ്

2. കപഭാസ്റ്റയ് വമടനികേയ് കസഭാളര്ഷനിപയ്

3. കപ്രമറനി എഡന്യൂകക്കഷന് എയ്ഡയ്

4. അപ്ഗകഡഷന് ഓഫയ് വമറനിറയ്

5. 9, 10 കഭാസകേളനിവല പ്രതീവമടനികേയ് കസഭാളര്ഷനിപയ് (100 % CSS)

6. ഗവെണ്വമന്റെയ് ഓഫയ് ഇനലഭാ കസഭാളര്ഷനിപയ്

7. വസ്റ്റതകസഭാപയ് വെഭാങ്ങല്
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8. ലഭാപയ് കടഭാപയ് വെഭാങ്ങല്

9. പ്രഭാരലഭവചലവെയ്

10. വൃത്തനിഹതീന വതഭാഴനിലനില് ഏര്വപടനിരനിക്കുന്നവെരുവട മക്കളക്കുള
ധനസഹഭായല

11. അയങഭാളനി ടഭാലന്റെയ് വസര്ചയ് & വഡവെലപ്വമന്റെയ് സതീല

12. വമഡനിക്കല്/എഞനിനതീയറനിലഗയ് പ്രകവെശന പരതീക്ഷഭാ പരനിശതീലനത്തനിനയ്
ധനസഹഭായല നല്കുന്ന പദതനി.

13. പ്രകതലകേ കപ്രഭാതഭാഹന സമ്മേഭാനല

14. ബുക്കയ് ബഭാങയ് സതീല (50 % CSS)

15. Upgradation of Merit (State Scheme)

16. പഭാരലല് കകേഭാകളജുകേളനില് പഠനിക്കുന്നവെര്ക്കയ് ധനസഹഭായല

17. വെനികദശ പഠനസഹഭായല

18. ലലപല ഗഭാന്റെയ് & കസ്റ്റപന്റെയ്.

II. പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് തഭാവഴപറയുന്ന വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള
അനുവെദനിക്കുന:

1. നഴറനി സ്കൂള വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് ലലപല ഗഭാന്റെയ് പ്രതീവമടനികേയ് തലല

2. ഒന മുതല് പത്തുവെവര പഠനിക്കുന്ന വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  ലലപല
ഗഭാന്റെയ്, കസ്റ്റപന്റെയ്.

3. കപഭാസ്റ്റയ്  വമടനികേയ്  തലല:   സര്ക്കഭാര്  അലഗതീകേരനിച  ഫതീസയ്
(വെരുമഭാന പരനിധനിയനില്ലഭാവത) വെഭാര്ഷനികേ ലലപല ഗഭാന്റെയ്, പ്രതനിമഭാസ
കസ്റ്റപന്റെയ്,  കകേഭാകളജയ്/അലഗതീകൃത  കഹഭാസ്റ്റകലഴനിനയ്  ABLC  യുല
കപഭാക്കറയ് മണനിയുല നല്കുന.

4. കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനി  പ്രകേഭാരല  പ്രതീവമടനികേയ്  തലല  9,  10
കഭാസ്സുകേളനില് പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളക്കയ് പ്രതനിവെര്ഷ കസഭാളര്ഷനിപയ്
1,500 രൂപ

5. ബുക്കുകേള  തുടങ്ങനിയ  പഠന  സഭാമഗനികേള  വെഭാങ്ങുന്നതനിനുള
ഗഭാന്റെയ് 750 രൂപ
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6. കഹഭാസ്റ്റലനില്  തഭാമസനിചയ്  പഠനിക്കുന്ന  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  (2.5
ലക്ഷല കുടുലബ വെഭാര്ഷനികേ വെരുമഭാനമുള)  3,500 രൂപ.

7. വപരനിപതറനികേയ് വസന്റെര്, ഏകേഭാധലഭാപകേ വെനിദലഭാലയല എന്നനിവെനിടങ്ങളനിവല
കുടനികേളക്കയ് ലലപല ഗഭാന്റെയ്/പ്രതനിമഭാസ കസ്റ്റപന്റെയ്

8. അയങഭാളനി  വമകമ്മേഭാറനിയല്  ടഭാലന്റെയ്  വസര്ചയ്  ആന്റെയ്
വഡവെലപ്വമന്റെയ് സതീല

9. ടന്യൂകടഭാറനിയല് ഗഭാന്റെയ്

10. സമര്തരഭായ വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് പ്രകതലകേ കപ്രഭാതഭാഹനല

11. വബറര് എഡന്യൂകക്കഷന്

12. ലഭാപയ് കടഭാപയ് വെനിതരണല

13. വമഡനിക്കല് എഞനിനതീയറനിലഗയ് എന്ടന്സയ് പരനിശതീലനല

14. വെനികദശ പഠന ധനസഹഭായല.

ഇതനിവനല്ലഭാമുപരനിയഭായനി  2-7-2009-വല സ.ഉ.(പനി)50/2009/പജ.പവെ.വെനി.വെ.
ഉത്തരവെനില്  പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുള  എല്ലഭാ  അനുകൂലലങ്ങളുല  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് നല്കേനിവെരുന.

(ബനി)  11/1/2012-വല  ജനി.ഒ.(എല.എസയ്.)6/12/പജപവെവെനിവെ  ഉത്തരവെനിവല
നനിരക്കുകേള  പ്രകേഭാരമഭാണയ്  2015-16  അദലയനവെര്ഷലവെവര  വെനിദലഭാഭലഭാസഭാ
നുകൂലലങ്ങള അനുവെദനിചനിരുന്നതയ്.  (പകേര്പയ് ഉളടക്കല വചേയ്യുന.) *

(സനി)  2016-17  അധലയന  വെര്ഷല  മുതല്  വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള  25%
വെര്ദനിപനിചയ് ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണ്ടയ്.

പകേര്പ്പുകേള ഉളടക്കല വചേയ്യുന.

1. സ.ഉ.(എല.എസയ്.)  നമ്പര്  43/2016/പ.ജ.പ.വെ.വെനി.വെ.  തതീയതനി
25/06/2016

2. സ.ഉ.(പനി) നമ്പര് 4/2016/പജപവെവെനിവെ തതീയതനി 23/07/2016

(ഡനി) ഉണ്ടയ്.

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്.

1075/2017.
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പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുള കസ്റ്റപന്റെയ്

20(2040)  ശതീ  .    കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ് ഈ അദലയനവെര്ഷല മുതല് പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  നല്കുവെഭാനുള  കസ്റ്റപന്റെയ്  തുകേ  വകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുന്നതനിനയ്
ഏര്വപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന ക്രമതീകേരണങ്ങള എവനല്ലഭാവമന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷല എത കകേഭാടനി രൂപയുവട സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായല  കുടനികേളക്കയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്;  ഇതനില്  വചേലവെഴനിക്കഭാത്തതയ്എത  കകേഭാടനി
രൂപയഭാവണന കൂടനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) പടനികേജഭാതനി വെനിഭഭാഗല വെനിദലഭാര്തനികേളുവട കപഭാസ്റ്റയ് വമടനികേയ് കസഭാളര്ഷനിപയ്
വെനിതരണത്തനിനയ്  അദലയന വെര്ഷല ആരലഭനിക്കുകമ്പഭാളത്തവന്ന വെനിദലഭാര്തനികേളുവട
വകയനില സഭാപനത്തനില്നനിനല യഥഭാസമയലതവന്ന കഫഭാര്കവെഡയ് വചേയ്യുന്നതനിനുള
നനിര്കദ്ദേശല  എല്ലഭാ  സഭാപന  കമധഭാവെനികേളക്കുല  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  അദലയന
വെര്ഷഭാരലഭത്തനില്  തവന്ന  വെകുപനികലയുല  സഭാപനങ്ങളനികലയുല  ഇ-ഗഭാന്റെയ്സയ്
കകേകേഭാരലല  വചേയ്യുന്ന  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കയ്  കസഭാളര്ഷനിപയ്  സലബനനിചയ്  ഏകേദനിന
ശനില്പശഭാല ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനില് നല്കേനിവെരുനണ്ടയ്.

പ്രതീവമടനികേയ്  വെനിദലഭാഭലഭാസല  വചേയ്യുന്ന പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  ലലപല
ഗഭാന്റുല  5  മഭാസവത്ത  കസ്റ്റപന്റുല  ഉളവപവട  ഒന്നഭാല  ഗഡു  ജൂണ്  മഭാസല  മുതലല
ബഭാക്കനി  5  മഭാസവത്ത  കസ്റ്റപന്റെയ്  രണ്ടഭാല  ഗഡുവെഭായനി  നവെലബര്  മഭാസല  മുതലല
അതഭാതയ്  സഭാപന  കമധഭാവെനികേള  മുഖഭാനനിരല  നല്കുന്നതനിനയ്  മുന്കേഭാലങ്ങളനികലതു
കപഭാവല 2017-18 അദലയന വെര്ഷവല ക്രമതീകേരണല ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

കപഭാസ്റ്റയ്  വമടനികേയ്  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലല  
ഇ-ഗഭാന്റെയ്സയ്  മുകഖന  വെനിതരണല  വചേയ്യുന്നതനിനയ്  2017-18  അദലയന  വെര്ഷവല
മുന്കേഭാലങ്ങളനികലതുകപഭാവല ആവെശലമഭായ ക്രമതീകേരണല ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷല പടനികേജഭാതനി വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് കനരനിടയ്
വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലല ഇനത്തനില് (കസ്റ്റപന്റെയ്,  ടന്യൂഷന് ഫതീ,  എക്സൈഭാല ഫതീ,  കഹഭാസ്റ്റല്
ഫതീ, കപഭാക്കറയ് മണനി മുതലഭായവെ) നല്കേനിയ തുകേയുവട വെനിവെരല ചുവെവട കചേര്ക്കുന.

കുടനികേളക്കയ് നല്കേനിയതയ് - 328,96,40,000 രൂപ
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പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപയ്

(എ) കപഭാസ്റ്റയ് വമടനികേയ് വെനിഭഭാഗല

ആവകേ അനുവെദനിക്കവപടതയ് - 31,30,00,000 രൂപ

വെനിതരണല വചേയതയ് - 29,73,60,060 രൂപ

വചേലവെഴനിക്കഭാത്തതയ് - 1,56,39,940 രൂപ

(ബനി) പ്രതീ  -  വമടനികേയ് വെനിഭഭാഗല

ആവകേ അനുവെദനിചതയ് - 16,50,00,000  രൂപ

വചേലവെഴനിചതയ് - 16,45,71,671 രൂപ

കശഷനിക്കുന്നതയ് - 4,28,329  രൂപ

(സനി) പ്രതീ  -  വമടനികേയ് വെനിഭഭാഗല   (  കകേന്ദ്ര വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലല  )

ആവകേ അനുവെദനിചതയ് - 5,00,00,000 രൂപ

വചേലവെഴനിചതയ് - 3,78,16,550 രൂപ

കശഷനിക്കുന്നതയ് - 1,21,83,450 രൂപ

പടനികേജഭാതനി ഉപകദശകേ സമനിതനിയുവട ചുമതലകേള

21(2041) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :

ശതീ  .    വെനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല

പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാന പടനികേജഭാതനി ഉപകദശകേസമനിതനി പുനസലഘടനിപനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഉവണ്ടങനില്  പ്രസ്തുത  സമനിതനിയുവട  വചേയര്മഭാനുല  അലഗങ്ങളുല

ആവരല്ലഭാമഭാണയ്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഉപകദശകേസമനിതനിയുവട  പ്രധഭാന  ചുമതലകേള  എവനല്ലഭാ

മഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?



92      കകേരള നനിയമസഭ           കമയയ് 5, 2017

ഉത്തരല

(എ) ഉണ്ടയ്.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  വെനികേസന  വെകുപ്പുമനനി  വചേയര്മഭാനുല  പടനികേജഭാതനി
വെനികേസന  വെകുപയ്  ഡയറക്ടര്  കേണ്വെതീനറുമഭായ  പ്രസ്തുത  സമനിതനിയനില്  13
അനസൗകദലഭാഗനികേ  അലഗങ്ങളുല  20  ഔകദലഭാഗനികേ  അലഗങ്ങളുല  ഉണ്ടയ്.   വെനിശദ
വെനിവെരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

(സനി) 

1. പടനികേജഭാതനി  ജനവെനിഭഭാഗങ്ങളുവട  കക്ഷമ  പദതനികേള  സലബനനിചയ്
സര്ക്കഭാരനിനയ് ഉപകദശല നല്കുകേ.

2. നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളുവട  അവെകലഭാകേനത്തനിനുല  പുതനിയതഭായനി
ആവെനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാകക്കണ്ട  പദതനികേള  സലബനനിച്ചുല
സര്ക്കഭാരനിവന ഉപകദശനിക്കുകേ.

3. വെകുപനിവന്റെ കേതീഴനിലള സഭാപനങ്ങള സനര്ശനിക്കുന്നതനിനുല കൂടുതല്
വമചവപടുത്തുന്നതനിനുമുള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേ.

പടനികേജഭാതനി ജനവെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ സമഗ ഉന്നമനത്തനിനഭായുള പദതനികേള

22(2042) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷല  പടനികേജഭാതനി  ജനവെനിഭഭാഗത്തനിനഭായനി
ബഡ്ജറനില്  വെകേയനിരുത്തനിയ  തുകേയുവടയുല  വചേലവെഴനിച  തുകേയുവടയുല
വെനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാര്  ഓകരഭാ  വെര്ഷവല  പടനികേജഭാതനി  കക്ഷമത്തനിനഭായനി
വെകേയനിരുത്തനിയ  തുകേയുവടയുല  വചേലവെഴനിച  തുകേയുവടയുല  വെനിശദഭാലശങ്ങള
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) വെനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനല (1) ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) വെനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനല (2) ആയനി കചേര്ക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്.
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 പടനികേജഭാതനി വെനിദലഭാര്തനികേളുവട വെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനയ് ധനസഹഭായല

 23(2043) ശതീ  .   വെനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് : 
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തയ് പടനികേജഭാതനിക്കഭാരഭായ വെനിദലഭാര്തനികേളുവട വെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനയ്
ധനസഹഭായല  നല്കുന്നതനിനയ്  എവനല്ലഭാല  നടപടനികേളഭാണയ്  കകേവക്കഭാണ്ടവതന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ  എവനല്ലഭാല  ആനുകൂലലങ്ങളഭാണയ്  ഇതനിനഭായനി
നലനിവെരുനവവെന്നയ് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എവനല്ലഭാല പദതനികേളഭാണയ്  ഇവെരുവട വെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനുല അവെയുവട
കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനുല ആവെനിഷ്കരനിച്ചു നടപഭാക്കനിയനിട്ടുളവതന വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ-സനി)  സലസഭാനത്തയ്  പടനികേജഭാതനിക്കഭാരഭായ  വെനിദലഭാര്തനികേളുവട
വെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനഭായനി തഭാവഴപറയുന്ന  വെനിവെനിധ  പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിചയ്
നടപനിലഭാക്കനി വെരുന:

1. പ്രതീവമടനികേയ് കസഭാളര്ഷനിപയ്

2. കപഭാസ്റ്റയ് വമടനികേയ് കസഭാളര്ഷനിപയ്

3. കപ്രമറനി എഡന്യൂകക്കഷന് എയ്ഡയ്

4. അപ്ഗകഡഷന് ഓഫയ് വമറനിറയ്

5. 9, 10 കഭാസകേളനിവല പ്രതീവമടനികേയ് കസഭാളര്ഷനിപയ് (100 % CSS)

6. ഗവെണ്വമന്റെയ് ഓഫയ് ഇനലഭാ കസഭാളര്ഷനിപയ്

7. വസ്റ്റതകസഭാപയ് വെഭാങ്ങല്

8. ലഭാപയ് കടഭാപയ് വെഭാങ്ങല്

9. പ്രഭാരലഭവചലവെയ്
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10. വൃത്തനിഹതീന വതഭാഴനിലനില് ഏര്വപടനിരനിക്കുന്നവെരുവട മക്കളക്കുള
ധനസഹഭായല

11.  അയങഭാളനി ടഭാലന്റെയ് വസര്ചയ് & വഡവെലപ്വമന്റെയ് സതീല

12. വമഡനിക്കല്/എഞനിനതീയറനിലഗയ്  പ്രകവെശന  പരതീക്ഷഭാ
പരനിശതീലനത്തനിനയ്   ധനസഹഭായല നല്കുന്ന പദതനി

13.  പ്രകതലകേ കപ്രഭാതഭാഹന സമ്മേഭാനല

14. ബുക്കയ് ബഭാങയ് സതീല (50% CSS)

15. Upgradation of Merit (State Scheme)

16. പഭാരലല് കകേഭാകളജുകേളനില് പഠനിക്കുന്നവെര്ക്കയ് ധനസഹഭായല

17. വെനികദശ പഠനസഹഭായല

18. ലലപലഗഭാന്റെയ് & കസ്റ്റപന്റെയ്.

ഇതനിവനല്ലഭാമുപരനിയഭായനി  2-7-2009-വല  സ.ഉ.(പനി)50/2009/പജ.പവെ.വെനിവെ.
ഉത്തരവെനില്  (പകേര്പയ്  ഉളടക്കല  വചേയ്യുന.)* പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുള  എല്ലഭാ
ആനുകൂലലങ്ങളുല പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് നല്കേനിവെരുന.

വപ്രഭാഫഷണല് വെനിദലഭാഭലഭാസത്തനികലയയ് കൂടുതല് വെനിദലഭാര്തനികേവള
എത്തനിക്കഭാന് കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി

24(2044)  ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസയ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വപ്രഭാഫഷണല്  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനികലക്കയ്  ഈ  വെര്ഷല  കൂടുതല്
എസയ്.  സനി./എസയ്.  ടനി.  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടുന്ന വെനിദലഭാര്തനികേവള എത്തനിക്കുന്നതനിനുള
പ്രകതലകേ  കേര്മ്മേപരനിപഭാടനിക്കയ്  രൂപല  നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില്  വെനിശദവെനിവെരല
നല്കുകമഭാ;

(ബനി) വെരുല വെര്ഷങ്ങളനില് ഈ വെനിഭഭാഗങ്ങളനില്വപട കൂടുതല് വെനിദലഭാര്തനികേവള
ഉന്നത വെനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനികലയയ് എത്തനിക്കുന്നതനിനയ് പ്രകതലകേ പദതനിയയ് രൂപല
നല്കുകമഭാ;

(സനി) എങനിൽ ഇക്കഭാരലത്തനില് സമയബനനിതമഭായനി നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്.
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ഉത്തരല

(എ)  വപ്രഭാഫഷണല്  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനികലയയ്  വെനിദലഭാര്തനികേവള
എത്തനിക്കുന്നതനിനയ്  തഭാവഴപറയുന്ന  പദതനികേളഭാണയ്  നനിലവെനിലളതയ്.  വെനിഷന്
എന്ടന്സയ് കകേഭാചനിലഗയ് പദതനി പ്രകേഭാരല വമഡനിക്കല്/എഞനിനതീയറനിലഗയ്  പ്രകവെശന
പരതീക്ഷ എഴുതുന്നതനിനുള പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി 20,000 രൂപ വെവര ധനസഹഭായല
നല്കുന.  പനി.ഇ.റനി.സനി.-കേള  വെഴനിയുല  പ്രകവെശന  പരതീക്ഷയയ്  പരനിശതീലനല
നല്കേനിവെരുനണ്ടയ്.  വമഡനിക്കല്/എഞനിനതീയറനിലഗയ്  പ്രകവെശന  പരതീക്ഷകേളക്കഭായനി
എല.ആര്.എസയ്.-കേളനില്  +1,  +2  കഭാസ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് ടനി  സ്കൂളനില്ത്തവന്ന പ്രകതലകേ പരനിശതീലന ഏജന്സനികേള വെഴനി
പരനിശതീലനല  നല്കേനിവെരുന.   കൂടഭാവത  +2  സയന്സയ്  വെനിഷയല  ഐശ്ചനികേമഭായനി
എടുത്തയ്  വെനിജയല  കകേവെരനിച  80  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  പ്രകവെശന  പരതീക്ഷഭാ
പരനിശതീലനരലഗവത്ത  പ്രമുഖ  സഭാപനങ്ങളവെഴനി  ഒരു  വെര്ഷല  നതീണ്ടുനനില്ക്കുന്ന
പരനിശതീലനല നല്കേനിവെരുന.

'ക്രസ്റ്റയ്  '  മുകഖന എല.ആര്.എസയ്.-കേളനികലയുല കപഭാസ്റ്റയ്/പ്രതീവമടനികേയ് കഹഭാസ്റ്റുകേളനിവലയുല
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് പ്രകതലകേ പരനിശതീലനല നല്കേനി സലസഭാനത്തനിനയ് പുറത്തുളളതുളവപവട
ഉന്നത  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  പ്രകവെശനല  കനടുന്നതനിനയ്  പ്രകതലകേ
കകേഭാചനിലഗയ്  നടത്തനിവെരുനണ്ടയ്.  അടപഭാടനിയനിലല  'കേഭാര്സല്'  മുകഖന  സമഭാനമഭായ
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനി  നടത്തനിവെരുനണ്ടയ്.  വെനിവെനിധ  കഹഭാടല്  മഭാകനജയ് വമന്റെയ്
കകേഭാഴ്സുകേളുവട  പ്രകവെശന  പരതീക്ഷകേളക്കയ്  തയഭാവറടുക്കുന്ന  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്
പരനിശതീലനല  നല്കേനിവെരുന.  സനി.എ.,  ഐ.സനി.ഡബത.എ.  കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ്  പഠനല
നടത്തുന്ന പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള നല്കേനിവെരുന.

(ബനി&സനി)  നനിലവെനിലള  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ  എന്നയ്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട സഭാമ്പത്തനികേ പനിന്നഭാക്കഭാവെസ
പരനിഹരനിക്കഭാന് ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുള വെനികേസന തനല

25(2045) ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   വെനിജയദഭാസയ് :
ശതീ  .    വകേ  .   കുഞനിരഭാമന് :
ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലണ്ടനി :
ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുല,  പടനികേ  വെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുല
കവെണ്ടനിയുള  എസയ്.  സനി.  എസയ്.  പനി.,  ടനി.  എസയ്.  പനി.  ഉപപദതനികേള
ഉകപക്ഷനിവചങനിലല  ജനസലഖലഭാനുപഭാതനികേമഭായതനിലല  അധനികേല  തുകേ  ഈ
ഉപപദതനികേളക്കയ്  വെകേയനിരുത്തനിവക്കഭാണ്ടയ്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കുന്ന
വെനികേസന പദതനികേള എവനല്ലഭാവമന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  വെനികേസന പദതനികേളുവട ആസൂതണ പ്രക്രനിയയനില് ഈ ജനവെനിഭഭാഗങ്ങവള

കൂടനി പങഭാളനികേളഭാക്കഭാന് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള മഭാര്ഗ്ഗല എവനല്ലഭാമഭാവണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  സഭാമ്പത്തനികേ  പനിന്നഭാക്കഭാവെസ

പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുള വെനികേസന തനല വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പഞവെതര  പദതനി  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതനിലൂവട

എസയ്.സനി.എസയ്.പനി.-യുല  ടനി.എസയ്.പനി.-യുല  ഇല്ലഭാതഭായനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.   ഓകരഭാ

വെകുപനിവന്റെയുല സതീമുകേള നനിശ്ചനിത തുകേ പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുല പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുല

വെകേയനിരുത്തുന്ന രതീതനിയഭാണയ് കകേന്ദ്രബജറനില് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളതയ്.  എന്നഭാല് കകേരള

സര്ക്കഭാര്  പഞവെതര  പദതനിയുല  എസയ്.സനി.എസയ്.പനി.,  ടനി.എസയ്.പനി.  എന്നതീ

ഉപപദതനികേളുല തുടരുകേയഭാണയ്.

സലസഭാന  ജനസലഖലയുവട  1.45%  വെരുന്ന  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട

ഉന്നമനത്തനിനഭായനി 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് സലസഭാന ബജറനില്നനിനല

2.83  ശതമഭാനമഭായ  751  കകേഭാടനി രൂപ പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസനത്തനിനഭായുള വെനിവെനിധ

പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ

വെര്ഷത്തനില് പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപയ് നടപനിലഭാക്കഭാന് കപഭാകുന്ന പദതനികേളുവട

വെനിശദഭാലശല അനുബനല 1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. * 

സലസഭാനവത്ത പടനികേജഭാതനി ജനസലഖല 9.1% ആവണങനിലല അതനിലപരനിയഭായനി

സലസഭാന പദതനി അടങലനിവന്റെ  9.81%  തുകേ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  പടനികേജഭാതനി

വെനികേസനത്തനിനുകവെണ്ടനി 2017-18 വെര്ഷത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള പദതനികേള

ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  അവെയുവട  വെനിശദഭാലശങ്ങള  അനുബനല  2  ആയനി

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  വെനികേസന  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കുന്നതയ്

പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനില്  ഊരുകൂടങ്ങള  മുകഖനയഭാണയ്.   പദതനികേളുവട  ആശയ

രൂപതീകേരണവമഭായനി  ബനവപട  ചേര്ചകേളനില്  ടനി  വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ  പ്രതനിനനിധനികേവള

പവങടുപനിക്കുന.

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്.
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പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട  പൂര്ണ  പങഭാളനിത്തകത്തഭാവട  നടത്തുന്ന

ഗഭാമസഭയനില് വവെചഭാണയ് അവെര്ക്കുകവെണ്ടനിയുളള വെനികേസന പദതനികേള ആസൂതണല

വചേയ്യുന്നതയ്.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട  പങഭാളനിത്തല  ഉറപയ്  വെരുത്തഭാനഭായനി

വപ്രഭാകമഭാടര്മഭാരുവട  കസവെനല  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുനണ്ടയ്.   കൂടഭാവത

സലസഭാനത്തനിവന്റെ പഞവെതര പദതനിയുവട നനിര്കദ്ദേശങ്ങള തയഭാറഭാക്കുന്നതനില്  

ഈ ജനവെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ പ്രതനിനനിധനികേവള പവങടുപനിക്കഭാറുണ്ടയ്.

(സനി) സര്ക്കഭാര് എടുക്കുന്ന നയപരമഭായ തതീരുമഭാനങ്ങളക്കയ് അനുസൃതമഭായനിടഭാണയ്

പദതനികേള  രൂപകേല്പന  വചേയയ്  സമര്പനിക്കുന്നതുല  പദതനികേളക്കയ്  അനുമതനി

നല്കുന്നതുല.

പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുവട സഭാമ്പത്തനികേ പനിന്നഭാക്കഭാവെസ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി

എസയ്.സനി.എസയ്.പനി.-യനില്  ഉളവപടുത്തനി  പടനികേജഭാതനി  വെകുപയ്  മുകഖന  നടത്തുന്ന

പദതനികേള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1. സത്വയലവതഭാഴനില് പദതനി

2. വെക്കതീലനഭാര്ക്കുള ധനസഹഭായല

3. സഭാകങതനികേ വെനിദലഭാഭലഭാസല ലഭനിചവെര്ക്കുള അപ്രന്റെതീസ്ഷനിപയ്

4. ടൂളകേനിറയ്

5. പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുവട വെഭായ്പ എഴുതനിത്തളല് പദതനി

6. ഉല്പന്ന പ്രദര്ശന വെനിപണനകമള

7. സത്വയലപരലഭാപ്ത ഗഭാമങ്ങള

8. വെനികദശ വതഭാഴനില് ധനസഹഭായല.

പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  വെനികേസനല  ഊന്നല്  നല്കേനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ

വെര്ഷല സഭാമൂഹലപഠനമുറനി,  കഗഭാതബന്ധു,  അലകബദ്കേര് വസറനില്വമന്റെയ്  വെനികേസന

പദതനി,  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവെയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള  പുനരധനിവെഭാസ  പ്രചേഭാരണ

പരനിപഭാടനിയഭായ നന്യൂടതീഷന് റനിഹഭാബനിലനികറഷന് പദതനി എന്നനിവെ ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

ഇതനിനുപുറകമ  പരമ്പരഭാഗത  കേഭാര്ഷനികേ  കനപുണലല  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനുല

കൃഷനി  രതീതനികേളനില്നനിന്നയ്  സഭായനിയഭായ  വെരുമഭാനല  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി

വെനിവെനിധ സര്ക്കഭാര് ഏജന്സനികേളുമഭായനി സഹകേരനിചയ് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

218/2020.
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 പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട സമഗവെനികേസനത്തനിനയ് പ്രകതലകേ
ഘടകേപദതനിവയന്ന വെനികേസനനയല

26(2046) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന് :
ശതീ  .    കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട  സമഗ
വെനികേസനത്തനിനഭായനി പ്രകതലകേ ഘടകേപദതനി എന്ന വെനികേസനനയല എന്നഭാണയ് രൂപല
വകേഭാണ്ടവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരല  ഒരു വെനികേസന നയല രൂപല വകേഭാണ്ടതനിനുകശഷല പ്രസ്തുത
വെനിഭഭാഗങ്ങവള  സഭാമ്പത്തനികേ  പുകരഭാഗതനിയനികലക്കുല  സഭാമൂഹനികേ  ശഭാക്തതീകേരണ
ത്തനികലക്കുല നയനിക്കുന്ന എവനല്ലഭാല മഭാറങ്ങളഭാണയ് രൂപവപടുത്തുവെഭാന് കേഴനിഞനിട്ടുള
വതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഗവെണ്വമന്റെയ്  കനരനിട്ടുല  തകദ്ദേശസത്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള  വെഴനിയുല
നല്കേനിവെരുന്ന  കക്ഷമവെനികേസന  പദതനികേള  എതകേണ്ടയ്  ഈ  വെനിഭഭാഗങ്ങവള
മുഖലധഭാരയനിവലത്തനിക്കഭാന്  സഹഭായനിച്ചുവവെന്നതനിവന  സലബനനിചയ്  ഒരു  പഠനല
നടത്തഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനിൽ വെനിശദഭാലശല വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപയ്

പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട സമഗവെനികേസനത്തനിനഭായനി പ്രകതലകേ
ഘടകേപദതനി എന്ന വെനികേസനനയല  (SCP -  Special  Component  Plan)  6-ാം
പഞവെതര പദതനി മുതലഭാണയ് പ്ലെെഭാനനിലഗയ് കേമ്മേതീഷന് രൂപല നല്കേനിയതയ്.

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപയ്

അഞഭാല  പഞവെതര  പദതനിയുവട  ആദല  വെര്ഷമഭായ  1974-75-ലഭാണയ്
കടബല് സബയ് പ്ലെെഭാന് പദതനി ആരലഭനിചതയ്.

(ബനി) പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപയ്

കകേരളത്തനിവല ജനസലഖലയുവട  9.10%  വെരുന്ന പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗക്കഭാവര
ഇതര  ജനവെനിഭഭാഗങ്ങകളഭാവടഭാപല  എത്തനിക്കുകേ  എന്നതഭാണയ്  പ്രകതലകേ  ഘടകേ
പദതനിയുവട ലക്ഷലല.  ഈ ലക്ഷലല നനിറകവെറ്റുന്നതനിനുകവെണ്ടനി പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുവട
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സഭാമൂഹലല,  വെനിദലഭാഭലഭാസല,  സഭാമ്പത്തനികേല  തുടങ്ങനിയ എല്ലഭാ  കമഖലകേളനിലല  സമഗ
വെനികേസനത്തനിനുല  ഉന്നമനത്തനിനുല  പ്രഭാധഭാനലല  നല്കേനി  സര്ക്കഭാര്  ബഹുമുഖ  വെനികേസന
പരനിപഭാടനികേള  ആസൂതണല  വചേയയ്  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  ആയതനിവന്റെ  ഫലമഭായനി
പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട  ഏവതഭാരു  പസൗരകന്റെയുല  അവെകേഭാശങ്ങവളക്കുറനിച്ചുല
ചുമതലകേവളക്കുറനിച്ചുല  സത്വയല  കബഭാധവെഭാനഭാരഭാകുന്നതനിനുല  ഇതര  വെനിഭഭാഗങ്ങകളഭാവടഭാപല
അവെകേഭാശങ്ങള  കനടനിവയടുക്കുന്നതനിനുമുള  പരനിജഭാനല  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുല
കേഴനിഞനിട്ടുണ്ടയ്.  അഖനികലനലഭാ  ശരഭാശരനികയക്കഭാള  ഉയര്ന്ന  സഭാക്ഷരതഭാ  നനിരക്കയ്
കകേരളത്തനിവല പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കയ് കനടഭാന് കേഴനിഞനിട്ടുണ്ടയ്.  വതഭാഴനില്പരല, സഭാമൂഹലല,
സഭാമ്പത്തനികേല തുടങ്ങനി എല്ലഭാ കമഖലകേളനിലല കകേരളത്തനിവല പടനികേജഭാതനിക്കഭാര് മറയ്
സലസഭാനങ്ങവള അകപക്ഷനിചയ് മുന്നനിലഭാണയ്.  പടനികേജഭാതനി വെനിഭഭാഗക്കഭാവര സഭാമ്പത്തനികേ
പുകരഭാഗതനിയനികലയ്ക്കുല  സഭാമൂഹനികേ  ശഭാക്തതീകേരണത്തനികലയ്ക്കുല  നയനിക്കുന്നതനിനുകവെണ്ടനി
എസയ്.സനി.എസയ്.പനി.-യനില്  ഉളവപടുത്തനി  നടത്തുന്ന  പ്രധഭാന  പദതനികേള  ചുവെവട
കചേര്ക്കുന.

സഭാമ്പത്തനികേ വെനികേസന പദതനികേള

സത്വയല വതഭാഴനില് പദതനി,  വതഭാഴനില് പരനിശതീലനല,  സലരലഭകേതത്വ  വെനികേസന
പരനിശതീലനല,  സഭാകങതനികേ  വെനിദലഭാഭലഭാസല  ലഭനിചവെര്ക്കുള  അപ്രന്റെതീസ്ഷനിപയ്,
ടൂളകേനിറയ്,  പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുവട വെഭായ്പ എഴുതനിത്തളല് പദതനി, ഉല്പന്ന പ്രദര്ശന
വെനിപണന  കമള,  സത്വയല  പരലഭാപ്ത  ഗഭാമങ്ങള,  വെനികദശ  വതഭാഴനില്  ധനസഹഭായല,
കകേരള സലസഭാന എസയ്.സനി./എസയ്.റനി.  വഫഡകറഷന് മുകഖനയുള ധനസഹഭായല,
കകേരള  സലസഭാന  എസയ്.സനി./എസയ്.റനി.  വഡവെലപ്വമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷന്
എന്നനിവെയനിലൂവടയുള  പദതനികേള  തുടങ്ങനിയവെ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെനികേസനത്തനിനഭായനി
പടനികേജഭാതനി  വെനികേസനത്തനിനുള  പ്രകതലകേ  ഘടകേപദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി
നടപഭാക്കനിവെരുന.

സഭാമൂഹലകക്ഷമ പദതനികേള

വെനിവെനിധ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  ധനസഹഭായ  പദതനികേള,  വെനിവെഭാഹ  ധനസഹഭായല,
മനിശ വെനിവെഭാഹനിതര്ക്കുള ധനസഹഭായല,  ഭൂരഹനിത പുനരധനിവെഭാസ പദതനി,  ഭവെന
നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായല,  ദുര്ബല  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള  പ്രകതലകേ  പുനരധനിവെഭാസ
പദതനി,  കടഭായയ് ലറയ്  നനിര്മ്മേഭാണല,  പടനികേജഭാതനി  വെനികേസന  വെകുപ്പുമനനിയുവട
ഔകദലഭാഗനികേ  നഭാമകധയത്തനില്  രൂപതീകേരനിച  ദുരനിതഭാശത്വഭാസനനിധനി,
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കുള  യഭാതഭാബത്ത,  ഐകേലദഭാര്ഢല  പക്ഷഭാചേരണല,
ഭവെനപുനരുദഭാരണല,  കഹഭാമനികയഭാ വഹല്ത്തയ് വസന്റെര്,  വെനിജഭാന്വെഭാടനി തുടങ്ങനിയ
പദതനികേള  സഭാമൂഹനികേ  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  പടനികേജഭാതനി  വെനികേസനത്തനിനഭായുള
പ്രകതലകേ ഘടകേപദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനി നടപഭാക്കനിവെരുന.
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പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപയ്

കടബല്  സബയ്  പ്ലെെഭാന്  പദതനി  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പയ്  ഭൂരനിഭഭാഗല
പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുല  ദഭാരനിദലകരഖയയ്  തഭാവഴ  ആയനിരുന.   എന്നഭാല് വെനിദലഭാഭലഭാസല,
ആകരഭാഗലല,  ശുചേനിതത്വല,  അടനിസഭാന  സസൗകേരല  വെനികേസനല,  പഭാര്പനിടല,  ഭൂമനി,
വതഭാഴനില്  കനപുണലല  എന്നനിവെയയ്  ഊന്നല്  നല്കേനിവക്കഭാണ്ടുള  കടബല്
സബ്പ്ലെെഭാന് പദതനികേളനിലൂവട  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  സഭാമൂഹനികേവല സഭാമ്പത്തനികേവമഭായ
പുകരഭാഗതനി കകേവെരനിക്കഭാന് കേഴനിഞനിട്ടുണ്ടയ്.  വെകുപയ് നടത്തുന്ന പദതനികേളനിലൂവടയുല
വെനിവെനിധ വെകുപ്പുകേളുവട ഏകകേഭാപനത്തനിലൂവടയുല 1997-98 മുതല് തകദ്ദേശ സത്വയലഭരണ
സഭാപനങ്ങളുവട  പ്രഭാകദശനികേ  ആവെശലങ്ങള  കേണക്കനിവലടുത്തുവകേഭാണ്ടയ്  ഏവറടുത്തയ്
നടത്തനിയ പദതനികേളനിലൂവടയുല  കപ്രഭാജക്ടഭാധനിഷനിത  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനികേളനിലൂവടയുല
പടനികേവെര്ഗ്ഗ  ജനവെനിഭഭാഗത്തനിനയ്  കേഭാരലമഭായ  പുകരഭാഗതനി  കകേവെരനിക്കഭാന്
സഭാധനിചനിട്ടുണ്ടയ്.   1976-78  കേഭാലയളവെനില്  എക്കകണഭാമനികേയ്  ആന്റെയ്  സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനിക്കല്
വെകുപയ്  നടത്തനിയ  സഭാമൂഹനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  സര്കവ്വേയനിവല  വെസ്തുതകേളുല  2008-ല്
വെകുപയ് നടത്തനിയ സര്കവ്വേ റനികപഭാര്ട്ടുകേളുല പരനികശഭാധനിചഭാല് സഭാമൂഹനികേ സഭാമ്പത്തനികേ
കമഖലകേളനില് കനടല കകേവെരനിചതഭായനി കേഭാണുനണ്ടയ്.  നഭാഷണല് സഭാമ്പനിള സര്കവ്വേ
ഓര്ഗകനകസഷന്  (NSSO)  യുവട  ഏറവല  ഒടുവെനിലവത്ത  സര്കവ്വേ  റനികപഭാര്ടയ്
വെലക്തമഭാക്കുന്നതയ്  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനില്  ഏകേകദശല  33  1/3  ശതമഭാനല
മഭാതമഭാണയ് ദഭാരനിദലകരഖയയ് തഭാവഴയുളതയ്.

ജനസലഖലഭാനുപഭാതത്തനില്  കേവെനിഞയ്  ഫണ്ടയ്  വെകേയനിരുത്തനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
കമഖലകേളനില് വെനികേസന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവെരുന.

(സനി) 

പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപയ്

നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  പഠനല  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  സത്വയലഭരണ
സഭാപനമഭായ  GIFT  (Gulati  Institute  of  Finance  and  Taxation)  വന
ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  പഠനല നടത്തനി അനനിമ റനികപഭാര്ടയ് തയഭാറഭാക്കനിവെരുന.

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപയ്

2008-ല്  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  പുകരഭാഗതനി  സലബനനിചയ്  കസഭാകഷലഭാ
എക്കകണഭാമനികേയ് പഠനല നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്. 10 വെര്ഷല പൂര്ത്തനിയഭായ സഭാഹചേരലത്തനില്
പദതനികേള നടത്തനിപനിവന്റെ പുകരഭാഗതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ കമഖലയനില് എത്തനിയനിട്ടുവണ്ടന്നയ്
മനസനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  2008-നയ്  സമഭാനമഭായ  സര്കവ്വേ  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനയ്
സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിച്ചുവെരനികേയഭാണയ്.
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 ഞഭാറക്കലനില് ബഭാബുവെനിനയ് ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള അവെസഭാനഗഡു
അനുവെദനിക്കഭാന് നടപടനി

27(2047) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല പഭാര്ലവമന്റെറനി
കേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കവെപനിന് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല ഞഭാറക്കലനില് പടനികേജഭാതനി ഭവെന
നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  പ്രകേഭാരല  അകപക്ഷനിചയ്  രണ്ടു  ഗഡു  തുകേ  ലഭലമഭായ  ബഭാബു
എല. എ.-ക്കയ് അവെസഭാന ഗഡു തുകേ ഉകദലഭാഗസരുവട പനിഴവമൂലല അക്കസൗണ്ടയ് നമ്പര്
മഭാറനികപഭായതനിനഭാല്  ഇതുവെവര  ലഭലമഭായനിടനില്ലഭാത്തതനിനഭാൽ  ഈ  തുകേ  അനുവെദനിച്ചു
കേനിടണവമന്നയ്  ആവെശലവപടയ്  കേത്തയ്  ലഭനിചനിരുകന്നഭാ;  എങനിൽ  വെനിശദഭാലശല
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് സത്വതീകേരനിച തുടര്നടപടനി വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിര്ദന കുടുലബത്തനില്വപട  ബഭാബുവെനിനയ്  അര്ഹതവപട  അനുകൂലലല
എന്നകത്തക്കയ് ലഭലമഭാക്കഭാനഭാകുവമന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ലഭനിചനിരുന.  ഞഭാറയല്  മനപറമ്പനില്  ശതീ.  ബഭാബു.  എല.എ.
എന്നയഭാളക്കയ്  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായത്തനിവന്റെ  മൂന്നയ്  ഗഡു  തുകേകേള
അനുവെദനിക്കുകേയുല ആയതയ്  കകേപറ്റുകേയുല വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.  എന്നഭാല് അവെസഭാന ഗഡു
തുകേ  45,000  രൂപ  ഇ-ഹസൗസനിലഗയ്  കസഭാഫയ് വവെയര്  മുകഖന  ഓണ്കലനഭായനി
അയയ്ക്കുകേയുല  തുകേ  അക്കസൗണ്ടനില്  വക്രഡനിറയ്  വചേയ്യുന്നതനിനയ്  നല്കുകേയുല
acknowledgment receipt ലഭനിക്കുകേയുല വചേയനിരുന. ടനിയഭാനയ് തുകേ ലഭലമഭായനിവല്ലന്ന
പരഭാതനിവയത്തുടര്ന്നയ് BIMS വെഴനി പരനികശഭാധനിചകപഭാള തുകേ ടഷറനി മുകഖന വക്രഡനിറയ്
വചേയകപഭാള  അക്കസൗണ്ടയ്  നമ്പര്  മഭാറനി  മവറഭാരഭാളുവട  അക്കസൗണ്ടനികലയയ്
വക്രഡനിറഭായതഭായനി  അറനിയഭാന്  കേഴനിഞ.  തുടര്ന്നയ്  SBT  ഞഭാറയല്  ബഭാഞയ്
മഭാകനജകരഭാടയ്  അകനത്വഷനിചതനില്  ടനി  തുകേ  SBT-യുവട  ബഭാലഗ്ലൂര്  ബഭാഞനിവല
67221011935  എന്ന അക്കസൗണ്ടയ് നമ്പരനികലയഭാണയ്  വക്രഡനിറഭായവതന്നയ്  അറനിയഭാന്
കേഴനിഞ.  തുടര്ന്നയ് ടനി തുകേ കബഭാക്കയ് വചേയ്യുന്നതനിനുല ശതീ. ബഭാബു മനപറമ്പനിലനിവന്റെ
SBT  ഞഭാറയല് ബഭാഞനിവല ടനിയഭാവന്റെ  67224044935  നമ്പര് അക്കസൗണ്ടനികലയയ്
വക്രഡനിറയ്  വചേയ്യുന്നതനിനുല  SBT  ഞഭാറയല് ബഭാ ഞയ് മഭാകനജര്, SBT  HSR layout
ബഭാഞയ് മഭാകനജര്, ബഭാലഗ്ലൂര് SBT  റതീജണല് മഭാകനജര്, എറണഭാകുളല ജനില്ലഭാ ടഷറനി
ഓഫതീസര് എന്നനിവെര്ക്കയ് കേത്തയ് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

(സനി)  ശതീ.  ബഭാബുവെനിനയ്  അടനിയനരമഭായനി  തുകേ വെനിതരണല വചേയ്യുന്നതനിനുള
നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.
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വചേങ്ങന്നൂര് പഭാണ്ടവെന് പഭാറയനിവല കുടനിവവെള പദതനി

28(2048)  ശതീ  .    വകേ  .    വകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല  നനിയമവല
സഭാലസഭാരനികേവല പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗക്കഭാര്  ഏവറ  തഭാമസനിക്കുന്ന  വചേങ്ങന്നൂര്
പഭാണ്ടവെന്  പഭാറയനിവല  കുടനിവവെള  പദതനി  ആരലഭനിക്കഭാനുളള  കേഭാലതഭാമസല
വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കുടനിവവെള  പദതനിയുവട  ഡനി.പനി.ആർ.  സര്ക്കഭാരനില്
സമര്പനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനിൽ എന്നയ് ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  കുടനിവവെള  പദതനിവയന്നയ്  ആരലഭനിക്കുവെഭാന്  കേഴനിയുവമന്നയ്
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ആലപ്പുഴ  ജനില്ലയനിവല  വചേങ്ങന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഉളവപട
പഭാണ്ടവെന്പഭാറ  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനി  കുടനിവവെള  പദതനിക്കഭായനി  കകേരള  വെഭാടര്
അകതഭാറനിറനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  360.00 ലക്ഷല  രൂപയുവട  എസ്റ്റനികമറയ്  അബ്സ്ട്രേഭാകയ്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇതനികനല്  വെനിശദമഭായ  എസ്റ്റനികമറയ്  തയഭാറഭാക്കനിവെരുന.
ആയതയ്  വെര്ക്കനിലഗയ്  ഗ്രൂപനിവന്റെ  ശനിപഭാര്ശ  സഹനിതല  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിചയ്
തതീരുമഭാനല കകേവക്കഭാള്ളുന്നതഭാണയ്.

(ബനി) സമര്പനിചനിടനില്ല.

(സനി) പ്രസ്തുത കുടനിവവെള പദതനിയുവട വെനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടയ് റനികപഭാര്ടയ് കകേരള
വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്നനിനല  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയയ്  തുടര്  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കേല്ലലഭാകശരനി മണ്ഡലത്തനില് പടനികേജഭാതനി ഗഭാമല പദതനി

29(2049)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലകബദ്കേര്  സത്വയല  പരലഭാപ്ത  പടനികേജഭാതനി  ഗഭാമല  പദതനിയനില്
കേല്ലലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനില്നനിനല  ഏവതഭാവക്ക  കകേഭാളനനികേവളയഭാണയ്
ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളതയ്;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി എത തുകേ അനുവെദനിചനിട്ടുണ്ടയ്; വെനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?
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(എ)  അലകബദ്കേര്  ഗഭാമവെനികേസന  പരനിപഭാടനി  പ്രകേഭാരല  2016-17-ല്

കേലലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനില്നനിനല  പുഞവെയല്,  വവെടനിയപന്  ചേഭാല്  എന്നതീ

പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേവളയഭാണയ് ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളതയ്.

(ബനി)  വതരവഞടുക്കവപടുന്ന ഓകരഭാ കകേഭാളനനിയനിലല പരമഭാവെധനി ഒരു കകേഭാടനി

രൂപയുവട വെനികേസന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തഭാനഭാണയ് ഈ പദതനി ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.  

പുഞവെയല്  കകേഭാളനനിയുവട  പദതനി  നനിര്വ്വേഹണത്തനിനയ്  നനിര്വ്വേഹണ

ഏജന്സനിയഭായ  ജനില്ലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രത്തനിനയ്  MOU  ഒപ്പുവെചതു  പ്രകേഭാരല

50,00,000  രൂപ അനുവെദനിചയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.   വവെടനിയപന് ചേഭാല് കകേഭാളനനിയുവട

പദതനി  നനിര്വ്വേഹണല  ജനില്ലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി  ഏവറടുത്തനിടനില്ലഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്

ബഹു. എല.എല്.എ. നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന ഏജന്സനിക്കയ് 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷല

ഫണ്ടനിവന്റെ ലഭലതയനുസരനിചയ് തുകേ അനുവെദനിച്ചു നല്കുന്നതഭാണയ്.

വനയഭാറനിന്കേര മണ്ഡലത്തനിവല അലകബദ്കേര് ഗഭാമ പദതനി

30(2050)  ശതീ  .    വകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല

പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനയഭാറനിന്കേര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  2015  -  16  വെര്ഷത്തനില്

അലകബദ്കേര് ഗഭാമ പദതനി പ്രകേഭാരല വചേങല് പഞഭായത്തനിവല ആലത്തറവെനിളഭാകേല

പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനിയനില്  നടപഭാക്കനിയ  പണനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്

കേഭാലതഭാമസല ഉണ്ടഭായതയ്  എന്തുവകേഭാണ്ടയ്;  പ്രസ്തുത പണനി ഉടന് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്

കേഴനിയുകമഭാ;

(ബനി)  കുളത്തൂര് പഞഭായത്തനിവല കതഭാണനിക്കടവെയ് പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനിയനില്

അലകബദ്കേര് ഗഭാമല പദതനി പ്രകേഭാരല നടപനിലഭാക്കനിയ പണനികേള പൂര്ത്തതീകേരനികചഭാ;

കമല്പറഞ  പണനികേളനില്  ഏവതങനിലല  ക്രമകക്കടയ്  നടന്നനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഉവണ്ടങനില്

ഉത്തരവെഭാദവപടവെരുവട കപരനില് നടപടനി സത്വതീകേരനികചഭാ;

(സനി)  പണനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  കേഭാലതഭാമസല  വെരുത്തനിയ  ഏജന്സനി

വക്കതനിവര എനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചു?
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(എ)  ആലത്തറവെനിളഭാകേല  കകേഭാളനനിയുവട  പ്രവൃത്തനികേള  നനിര്വ്വേഹണ
ഏജന്സനിയഭായ FIT-നഭാണയ് നല്കേനിയനിരുന്നതയ്.  ഒന്നഭാല ഗഡുവെഭായനി 25 ലക്ഷല രൂപ
12/2014-ല്  അഡത്വഭാന്സഭായനി  നല്കേനിവയങനിലല  കകേഭാളനനി  നനിവെഭാസനികേളുവട
ആവെശലപ്രകേഭാരല  പ്രവൃത്തനികേളനില്  മഭാറല  വെരുത്തുകേയുല  റനികവെസ്ഡയ്  എസ്റ്റനികമറയ്
അലഗതീകേരനിച്ചു  നല്കകേണ്ടനിവെരനികേയുല  തുടര്ന്നയ്  MOU  വെചയ്  പ്രവൃത്തനികേള  വചേയ
കശഷല  വെര്ക്കയ്  ബനിലയ് ല്ല്  ഉളവപവടയുള  കരഖകേള  ഏജന്സനി  ഹഭാജരഭാക്കഭാന്
കവെകേനിയതനിനഭാല് രണ്ടഭാല ഗഡുവെഭായ  40  ലക്ഷല രൂപ  23-3-2017-നയ് മഭാതമഭാണയ്
അനുവെദനിചയ്  നല്കേനിയനിട്ടുളതയ്.   കകേഭാളനനിക്കഭാര്ക്കനിടയനിലണ്ടഭാകുന്ന  തര്ക്കങ്ങളുല
സഭാകങതനികേ  കേഭാരണങ്ങളുമഭാണയ്  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  കേഭാലതഭാമസല
കനരനിടുന്നതനിനയ്  കേഭാരണമഭായനി  ഏജന്സനി  അറനിയനിചനിട്ടുളതയ്.   എതയുല  കവെഗല
പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  കഫനല്  ബനിലയ് ല്ല്  ഹഭാജരഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഏജന്സനിക്കയ്
നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി)  പണനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില്ല.  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  കകേഭാളനനിയനിവല  പ്രവൃത്തനികേളനില്  എവനങനിലല  ക്രമകക്കടയ്
നടന്നതഭായനി ശദയനില്വപടനിടനില്ല.

(സനി)  കകേഭാളനനിക്കഭാര്ക്കനിടയനിലണ്ടഭാകുന്ന  തര്ക്കങ്ങളുല  സഭാകങതനികേ
കേഭാരണങ്ങളുമഭാണയ്  പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഭാലതഭാമസല കനരനിടുന്നതനിനയ്
കേഭാരണമഭായനി  ഏജന്സനി  അറനിയനിചനിട്ടുളതയ്.  പണനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
ഏജന്സനി  മനനഃപൂര്വ്വേമഭായനി  കേഭാലതഭാമസല  വെരുത്തനിയനിടനില്ലഭാത്തതനിനഭാല്  ഏജന്സനി
വക്കതനിവര നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിടനില്ല.

 പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുവട പഭാര്പനിട പ്രശങ്ങള

31(2051) ശതീ  .   വെനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന്  :
ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന്  :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുവട  പഭാര്പനിട  പ്രശങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് കകേവക്കഭാണ്ട നടപടനികേള എവനല്ലഭാവമന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ കേഭാലത്തയ് പഭാര്പനിട പ്രശല പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
എവനല്ലഭാല പദതനികേളഭാണയ് ആവെനിഷ്കരനിച്ചു നടപഭാക്കനിയവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവെരുവട  പഭാര്പനിട  പ്രശല  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  എവനല്ലഭാല
പദതനികേളഭാണയ് പ്രകയഭാജനവപടുത്തനിയവതന്നയ് വെനിവെരനിക്കുകമഭാ?
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(എ-സനി)  സലസഭാനവത്ത  സത്വനമഭായനി  ഭൂമനിയുള  ഭവെനരഹനിതരഭായ
പടനികേജഭാതനി  കുടുലബങ്ങളക്കയ്  വെതീടയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ
ധനസഹഭായ  പദതനി  പ്രകേഭാരല   3  ലക്ഷല  രൂപയുല  ദുര്ബല  വെനിഭഭാഗ  ഭവെന
പുനരധനിവെഭാസ പദതനി പ്രകേഭാരല 3.5 ലക്ഷല രൂപയുല ധനസഹഭായമഭായനി അനുവെദനിച്ചു
നല്കുന.   ടനി  തുകേ  നഭാലയ്  നനിശ്ചനിത  ഗഡുക്കളഭായനി  (15%,  30%,  40%,  15%)
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട ബഭാങയ് അക്കസൗണ്ടനികലയയ് നല്കുന.   കൂടഭാവത 2007-08 മുതല്
അനുവെദനിച്ചുനല്കേനിയതനില്  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാവത  അവെകശഷനിക്കുന്ന  വെതീടുകേളുവട
പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനയ്  സനില്ഓവെര്  പദതനി  പ്രകേഭാരല  ധനസഹഭായല  അനുവെദനിച്ചു
നല്കുനണ്ടയ്.  2007-08  മുതല്  2012-13  വെര്ഷല  വെവര  അനുവെദനിച  വെതീടുകേളനില്
പഴയ  നനിരക്കനില്  തുകേ  കകേപറനി  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാവത  അവെകശഷനിക്കുന്ന
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് ഒടുവെനില് കകേപറനിയ ധനസഹഭായത്തുകേ രണ്ടയ് ലക്ഷല രൂപയയ്
ആനുപഭാതനികേ നനിരക്കനില് അധനികേ ധനസഹഭായമഭായനി അനുവെദനിക്കുന്ന ഒരു പുതനിയ
പദതനിയുല നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

ഈ സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തയ് ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായ പദതനി പ്രകേഭാരല
14,946 വെതീടുകേള അനുവെദനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  കൂടഭാവത 2007-08 മുതല് അനുവെദനിച
വെതീടുകേളനില് പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാവത അവെകശഷനിച  16,363  വെതീടുകേളനില്  4,567  വെതീടുകേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇതനിനഭായനി  2016-17  വെര്ഷല  232,35,94,800  രൂപ
വചേലവെഴനിചനിട്ടുണ്ടയ്.   അധനികേ  ധനസഹഭായല  അനുവെദനിക്കുന്ന  പദതനി  പ്രകേഭാരല
2016-17 വെര്ഷല 2,14,15,000 രൂപ വചേലവെഴനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

ദുര്ബല വെനിഭഭാഗ ഭവെന പുനരധനിവെഭാസ പദതനി പ്രകേഭാരല  378  കപര്ക്കയ് ഭവെന
നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായല  അനുവെദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ആയതനില്  45  കപര്
നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  മറ്റുളവെ വെനിവെനിധ ഘടങ്ങളനിലഭാണയ്.  ഇതനിനഭായനി
2016-17 വെര്ഷല 17,43,15,900 രൂപ വചേലവെഴനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

ആദനിവെഭാസനികേളക്കുല പടനികേജഭാതനി വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുല ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറയ്
ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് കേഭാലതഭാമസല

32(2052)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദയ്  .    പനി.  :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആദനിവെഭാസനികേളക്കയ് ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറയ് ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് കേഭാലതഭാമസല
ഉണ്ടഭാകുന്നതഭായ പരഭാതനികേള ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഉവണ്ടങനില് ഇക്കഭാരലത്തനില്
സത്വതീകേരനിച നടപടനികേവളവനന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
1075/2017.
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(ബനി)  ആദനിവെഭാസനികേളക്കയ് ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനിക്രമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആദനിവെഭാസനികേളക്കുല മറയ്  പടനികേജഭാതനി വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുല കേഭാലതഭാമസല
കൂടഭാവത ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറയ് അനുവെദനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണ്ടയ്.  ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറയ് അനുവെദനിക്കുന്നതുമഭായനി ബനവപടയ് റവെനന്യൂ
അധനികേഭാരനികേളക്കയ്  തതീരുമഭാനല  കകേവക്കഭാളഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത  കകേസ്സുകേളനികനല്
കേനിര്ത്തഭാഡ്സനിവന്റെ നരവെലശശഭാസപരമഭായ അകനത്വഷണ റനികപഭാര്ടയ് ആവെശലവപടഭാറുണ്ടയ്.
1996-വല  ആക്ടയ്  11  പ്രകേഭാരമുള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിചയ്  വെനിശദമഭായ
വെലശവൃക്ഷഭാവെലനി  തയഭാറഭാക്കനി  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവെശലമഭായ
കേഭാലതഭാമസല ഉണ്ടഭാകേഭാറുണ്ടയ്.

ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  അനുവെദനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനവപടയ്  തഭാലൂക്കയ്
തലത്തനില്ത്തവന്ന തതീരുമഭാനല കകേവക്കഭാള്ളുന്നതനിനയ് സഹഭായകേരമഭായ പരനിശതീലനല
റവെനന്യൂ  അധനികേഭാരനികേളക്കയ്  കേനിര്ത്തഭാഡ്സനില്  നല്കേനിവെരുന.  കൂടഭാവത
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കവപടഭാവത  കേനിടക്കുന്ന  അകപക്ഷകേളനികനല്
ജനില്ലകേള കതഭാറുല റവെനന്യൂ അദഭാലത്തുകേള നടത്തനി തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുനണ്ടയ്.

(ബനി)  ആദനിവെഭാസനികേളക്കയ്  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  നല്കുന്നതനിനയ്  നനിലവെനില്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള  നടപടനിക്രമങ്ങള  വെലഭാജ  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  ഹഭാജരഭാക്കനി  ഇവെര്ക്കയ്
അര്ഹതവപട  ആനുകൂലലങ്ങള  മറ്റുളവെര്  തടനിവയടുക്കുന്നതയ്  തടയുന്നതനിനയ്
സഹഭായകേരമഭാണയ്.  ലളനിതമഭായ  നടപടനിക്രമങ്ങളനിലൂവട  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറയ്
നല്കേനിയഭാല്  വെലഭാജ  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുവട  എണല  കൂടഭാന്  സഭാദലതയുണ്ടയ്.
എന്നതുവകേഭാണ്ടയ് ഇകപഭാള ഈ വെനിഷയല പരനിഗണനിക്കഭാന് നനിര്വ്വേഭാഹമനില്ല.

(സനി)  തര്ക്കവെനിഷയങ്ങള  ഒഴനിച്ചുള  കകേസ്സുകേളനില്  കേഭാലതഭാമസല  കൂടഭാവത
ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറയ് അനുവെദനിക്കുനണ്ടയ്.

ആറളല ഫഭാമനില് ആദനിവെഭാസനികേളക്കഭായനി നനിര്മ്മേനിച ഭവെനപദതനിയുവട
പരഭാജയത്തനിനയ് കേഭാരണല

33(2053)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആദനിവെഭാസനികേളക്കഭായനി  ആറളല  ഫഭാമനില്  പഭാര്പനിടല  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്
സലസഭാന നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രവത്ത ചുമതലവപടുത്തനിയനിരുകന്നഭാ;
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(ബനി)  എങനില്  നനിര്കദ്ദേശനിച  പഭാര്പനിടങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചനിടനിവല്ലന്നതയ്  മഭാതമല്ല

നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്ത്തനിയഭായവെയനില്  കേക്കുസല  കേനിണറുമടക്കമുള  അടനിസഭാന

സസൗകേരലങ്ങള ഏര്വപടുത്തഭാത്തതുമഭായ സഭാഹചേരലല ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനിയനില് നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രത്തനിനയ് വതഭാണ്ണൂറയ് ലക്ഷകത്തഭാളല

രൂപയുവട നഷല സലഭവെനിചതഭായനി കേവണ്ടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  വെലക്തമഭായ  പഠനത്തനിവന്റെയുല  ആസൂതണത്തനിവന്റെയുല  അഭഭാവെമഭാണയ്

ഭവെനപദതനിയുവട  പരഭാജയത്തനിനയ്  കേഭാരണവമന്നയ്  കേരുതുനകണ്ടഭാ;  ഏങനില്

വെനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ചുമതലവപടുത്തനിയനിരുന.

(ബനി) ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടയ്.

(സനി)  കേവണ്ടത്തനിയനിടനില്ല.  കേക്കൂസയ്,  കേനിണര്  തുടങ്ങനിയ  അടനിസഭാന

സസൗകേരലങ്ങള ഉളവപവട ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണല നടത്തഭാനഭാണയ് നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രത്തനിനയ്

അനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന്നതയ്.  എന്നഭാല് നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രല പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  361

വെതീടുകേളനില്  കേക്കൂസയ്,   കേനിണര്  എന്നനിവെ  പണനിയഭാത്തതനിനുള  തുകേ  തനിരനിവകേ

അടയഭാന്  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രത്തനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കുകേയുല  ആയതുപ്രകേഭാരല

65,52,150 രൂപ തനിരനിവകേ അടചനിട്ടുണ്ടയ്.

(ഡനി)  400  വെതീടുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ചുമതലവപടുത്തനിയതനില്  361

വെതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രല  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  വെതീടനിനുളനില്  കേക്കൂസയ്

പണനിയുന്നതനിനയ് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് എതനിര്പ്പുണ്ടഭായതനിനഭാല് ഒരു കടഭായയ് വലറനിനയ്

7,000  രൂപ  നനിരക്കനില്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  കനരനിടയ്  വചേയ്യുന്നതനിനയ്  53  കപര്ക്കയ്

മുഴുവെന് തുകേയുല  28  കപര്ക്കയ്  ഭഭാഗനികേമഭായുല  തുകേ അനുവെദനിചനിരുന.  ഒരു കേനിണര്

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  10,330  രൂപ  നനിരക്കനില്  44  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  മുഴുവെന്

തുകേയുല  91  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ഭഭാഗനികേമഭായുല  തുകേ  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രല

അനുവെദനിചനിരുന.  നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രല പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത വെതീടുകേള, കേനിണര്,

കടഭായയ് വലറയ്  എന്നനിവെ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  മുകഖന  വചേയ്യുന്നതനിനുല  അനുമതനി

നല്കേനിയനിരുന.  നനിലവെനില്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  കനരനിടയ്  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണല

നടത്തുന്നതനിനഭാല് പദതനി പരഭാജയവപട്ടുവവെന്നയ് കേരുതഭാനഭാകേനില്ല.
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 കഗഭാതവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി പനി.വകേ. കേഭാളന് കുടുലബകക്ഷമ പദതനി

34(2054) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവെസനി :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : 
ശതീ  .    പനി  .   വെനി  .   അന്വെര് :
ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഗഭാതവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  പനി.  വകേ.  കേഭാളന്
കുടുലബകക്ഷമ  പദതനി  എന്ന  കപരനിലള  പുതനിയ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുവട  ലക്ഷലങ്ങള  എവനഭാവക്കയഭാവണന്നയ്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഒഭാകരഭാ പടനികേവെര്ഗ്ഗ വസറനില്വമന്റെനിനുല പദതനി തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ഊരുകൂടങ്ങളുവട പങഭാളനിത്തവല വെനിലയനിരുത്തലല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഏവതല്ലഭാല  വെകുപ്പുകേളുവട  ഏകകേഭാപനകത്തഭാവടയഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്;

(ഇ)  ഈ  പദതനി  കമഭാണനിറര്  വചേയ്യുന്നതനിനയ്  ഉന്നതതല  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിക്കുനകണ്ടഭാ;  എങനില്  ആവരല്ലഭാമഭാണയ്  ഇതനില്  അലഗങ്ങളഭാകുന്നവതന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണ്ടയ്.

(ബനി)  ആദനിവെഭാസനി  അധനിവെഭാസ  കമഖലകേളനില്നനിന്നയ്  മഭാറനി  ഒറവപടയ്
തഭാമസനിക്കുന്ന  ആദനിവെഭാസനി  കുടുലബങ്ങള  ഉണ്ടയ്.   ഇവെരുവട  എണല  വെളവര
കുറവെഭായതനിനഭാല് പലകപഭാഴുല ആദനിവെഭാസനി ഉപപദതനി ഫണ്ടയ് ബനവപട തകദ്ദേശ
സത്വയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  ലഭനിക്കഭാറനില്ല.   ഇപ്രകേഭാരമുള  കുടുലബങ്ങളുവട
വെനികേസനമഭാണയ് പനി.വകേ. കേഭാളന് കുടുലബകക്ഷമ പദതനിയുവട ലക്ഷലല.

(സനി)  ഓകരഭാ വസറനില്വമന്റെനിനുല പദതനി തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ് ഊരുകൂടങ്ങളുവട
പങഭാളനിത്ത  ഗഭാമതീണ  വെനിലയനിരുത്തലനിവന്റെ  സഹഭായകത്തഭാവട  കമകക്രഭാ  പ്ലെെഭാന്
തയഭാറഭാക്കനിയഭാണയ്  പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  പങഭാളനിത്ത ഗഭാമതീണ
വെനിലയനിരുത്തലനിനഭായനി വെനിവെനിധ വെകുപ്പുകേളുമഭായനി വെനിശദമഭായ ചേര്ചകേളുല വെനിവെരങ്ങള
കരഖവപടുത്തനി  നനിര്വ്വേഹണത്തനിനയ്  അനുകയഭാജലമഭായ  രൂപകരഖ  അനനിമമഭാക്കുകേ
എന്നതയ്  അനനിവെഭാരലമഭാണയ്.   ഓകരഭാ  കമകക്രഭാ പ്ലെെഭാനുല  അതഭാതയ്  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടറുവട
അലഗതീകേഭാരല കനടുന്നതഭാണയ്.
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(ഡനി)  ഗഭാമവെനികേസനല,  സഭാമൂഹലനതീതനി,  വെനല,  ആകരഭാഗലല,  വെനിദലഭാഭലഭാസല
എന്നതീ  വെനികേസന  വെകുപ്പുകേളുല  കുടുലബശതീ  മനിഷന്,  എല.എന്.ആര്.ഇ.ജനി.എസയ്.,
പഞഭായത്തുകേള,  പ്രഭാകദശനികേ  ജനില്ലഭാ  സലസഭാന  തലത്തനില്  ഏകകേഭാപനല
ഉറപഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

(ഇ)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപ്പുമനനിയുകടയുല  ആസൂതണ
കബഭാര്ഡയ്  കവെസയ്  വചേയര്മഭാവന്റെയുല  കനതൃതത്വത്തനില്  സലസഭാനതലത്തനില്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള  ഒരു  ഉന്നതതല  കേമ്മേനിറനിയഭാണയ്  സലസഭാനതലത്തനില്  ഈ
പരനിപഭാടനി കമഭാണനിറര് വചേയ്യുന്നതയ്.  ജനില്ലഭാതലത്തനില് ജനില്ലഭാ കേളക്ടര് ഈ പദതനിയുവട
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  അവെകലഭാകേനല  നടത്തനി  യഥഭാസമയല  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന
വെകുപയ് പ്രനിന്സനിപല് വസക്രടറനിക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനികക്കണ്ടതഭാണയ്.  

കകേഭാതമലഗലല മണ്ഡലത്തനില് ആദനിവെഭാസനി വെനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി
കഹഭാസ്റ്റലകേള

35(2055) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലഗലല  മണ്ഡലത്തനില്  16-ഓളല  വെരുന്ന  ആദനിവെഭാസനി
കകേഭാളനനികേളനിവല വെനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി എത കഹഭാസ്റ്റലകേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണ്ടയ്;

(ബനി)  മണ്ഡലത്തനില്  പുതുതഭായനി  കഹഭാസ്റ്റല്  നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(സനി) എങനിൽ വെനിശദഭാലശല വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) കകേഭാതമലഗലല മണ്ഡലത്തനില് പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി നഭാലയ്
പ്രതീവമടനികേയ് കഹഭാസ്റ്റലകേളഭാണുളതയ്.

1. മഭാതനിരപളനി പ്രതീവമടനികേയ് കഹഭാസ്റ്റല് (കഗളസയ്)

2. കനരനിയമലഗലല പ്രതീവമടനികേയ് കഹഭാസ്റ്റല് (കഗളസയ്)

3. പനിണവൂര്ക്കുടനി പ്രതീവമടനികേയ് കഹഭാസ്റ്റല് (കബഭായ്സയ്)

4. ഇടമലയഭാര് പ്രതീവമടനികേയ് കഹഭാസ്റ്റല് (കബഭായ്സയ്).

(ബനി&സനി)  ഉണ്ടയ്.   കേനിഫ്ബനി  ഫണ്ടയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  കനരനിയമലഗലല  എന്ന
സലത്തയ്  വപണ്കുടനികേളക്കഭായുള  ഒരു  കപഭാസ്റ്റയ്വമടനികേയ്  കഹഭാസ്റ്റല്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  4.43  കകേഭാടനി  രൂപയുവടയുല  ഇടമലയഭാര്  കഹഭാസ്റ്റലനിനുകവെണ്ടനി
പനിണവൂര്ക്കുടനി  എന്ന  സലത്തയ്  പുതനിയ  വകേടനിടല  പണനിയുന്നതനിനയ്  5  കകേഭാടനി
രൂപയുവടയുല അനുമതനി ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.
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പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട ഭൂരഹനിത കുടുലബങ്ങളക്കയ്ഭൂമനി

36  (2056)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭൂരഹനിതരഭായ  മുഴുവെന്  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കുടുലബങ്ങളക്കുല  ഭൂമനി
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് ഓകരഭാ ജനില്ലയനിലല എത ഭൂമനി കവെണ്ടനിവെരുവമന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ഓകരഭാ  ജനില്ലയനിലല  എത  ഭൂമനി  കേവണ്ടത്തനിയനിട്ടുവണ്ടന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഭൂരഹനിതരഭായ  മുഴുവെന്  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കുടുലബങ്ങളക്കുല  ഭൂമനി
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഓകരഭാ  ജനില്ലയനിലല  കവെണ്ടനിവെരുന്ന  ഭൂമനി  സലബനനിച്ചുല
കേവണ്ടത്തനിയ ഭൂമനി സലബനനിച്ചുമുള വെനിവെരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

 പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായുള കഗഭാത സഭാരഥനി പദതനി

37(2057) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവെസനി :
ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എല  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനവത്ത പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി  കഗഭാത സഭാരഥനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) പടനികേ വെര്ഗ്ഗ വെനിദലഭാര്തനികേളുവട യഭാതഭാ സസൗകേരലത്തനിനഭായനി എവനല്ലഭാല
സലവെനിധഭാനങ്ങളഭാണയ് ഇസൗ പദതനിയനില് ഏര്വപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  ആരുവടവയല്ലഭാല  സഹകേരണകത്തഭാവടയഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വെനഭാനരങ്ങളനിലല  എത്തനികചരഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത  പ്രകദശങ്ങളനിലല
തഭാമസനിക്കുന്ന കൂടുതല് വെനിദലഭാര്തനികേവള ഇസൗ പദതനിയുവട കേതീഴനില് വകേഭാണ്ടുവെരഭാന്
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്.
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ഉത്തരല

(എ)  ഉണ്ടയ്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളനിവല  1  മുതല്  10  വെവര  കഭാസകേളനില്

പഠനിക്കുന്ന  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിദലഭാര്തനികേളനില്  ഇസൗ  പദതനിയനുസരനിചയ്  എല്.പനി.

തലത്തനില് പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളുവട വെഭാസസലവല സ്കൂളുല തമ്മേനില് 1/2 കേനികലഭാമതീററനില്

കൂടുതലല യു.പനി.  തലത്തനില്  1  കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുതലല വവഹസ്കൂള തലത്തനില്  2

കേനികലഭാമതീററനില്  കൂടതലല  ആയനിരനിക്കണല.  ഓകരഭാ  കകേഭാളനനിയനില്നനിനല  സ്കൂളനില്

കപഭായനിവെരുന്ന  കുടനികേള  5  കപകരഭാ  അതനില്  കുറകവെഭാ  ആവണങനില്  ടനി

വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് ഓകടഭാറനിക്ഷയുല 5 മുതല് 12 വെവര ആവണങനില് ജതീപ്പുല അതനില്

കൂടുതലഭാവണങനില് അനുകയഭാജലമഭായ വെഭാഹനവല ഏര്വപടുത്തുന.

(സനി)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപയ്,  തകദ്ദേശ  സത്വയലഭരണ  വെകുപയ്,

വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപയ്  എന്നനിവെയുവട  സഹകേരണകത്തഭാവടയഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പദതനി

നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്. 

(ഡനി)  വെനഭാനരങ്ങളനിലല  എത്തനികചരഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത  പ്രകദശങ്ങളനിലല

തഭാമസനിക്കുന്ന മുഴുവെന് വെനിദലഭാര്തനികേവളയുല ഇസൗ പദതനിയുവട ഭഭാഗമഭാക്കഭാന് നടപടനി

സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

 ആദനിവെഭാസനി കമഖലയനില് നടത്തുന്ന കക്ഷമപ്രവെര്ത്തനങ്ങവളക്കുറനിചയ്

പരനികശഭാധന

38(2058)  ശതീ  .    എന്  .    ഷലസദ്ദേതീന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല

പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനവത്ത  ആദനിവെഭാസനി  കമഖലയനില്  നടത്തുന്ന  കക്ഷമ

പ്രവെര്ത്തനങ്ങള പൂര്ണമഭായുല പ്രസസ്തുത കമഖലയനികലക്കയ് എത്തുന്നനില്ല എന്ന കേഭാരലല

സർക്കഭാർ പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇതയ് എന്തുവകേഭാണ്ടഭാവണന്നയ് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനില്  വെതീഴ്ചവെരുത്തുന്ന  ഉകദലഭാഗസര്വക്കതനിവര  കേര്ശന  നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ&ബനി)  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള  തുകേ പൂര്ണമഭായുല
അവെരുവട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  വെനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  പൂര്ണ  ശദ
വചേലത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  

പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  കക്ഷമപ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  വെകേയനിരുത്തുന്ന  തുകേ
അവെരുവട  കക്ഷമപ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  തവന്ന  വചേലവെഴനിക്കുനവവെന്നയ്  കൃതലമഭായനി
കമഭാണനിറര്  വചേയ്യുന്നതനിനയ്  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്  അദലക്ഷനഭായനി  എല.എല്.എ.-മഭാര്
ഉളവപടുന്ന  കേമ്മേനിറനിയുല  ഡനിസ്ട്രേനിക്ടയ്  വഡവെലപ്വമന്റെയ്  കേസൗണ്സനിലല  നനിലവെനിലണ്ടയ്.
ഇതനിനുപുറകമ  സലസഭാന  തലത്തനില്  ബഹുമഭാനവപട  വെകുപ്പുമനനിയുവട
അദലക്ഷതയനിലല പദതനി വെനിലയനിരുത്തനിവെരുന.

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപയ് ഡയറക്ടര് വചേയര്മഭാനുല കജഭായനിന്റെയ്  ഡയറക്ടര്
കേണ്വെതീനറുല വഡപന്യൂടനി ഡയറക്ടര്,  അസനിസ്റ്റന്റെയ് എക്സൈനികേന്യൂടതീവെയ് എഞനിനതീയര്,  ജനില്ലഭാ
ഓഫതീസര്മഭാര്  എന്നനിവെര്  അലഗങ്ങളുമഭായനി  രൂപതീകേരനിച  കേമ്മേനിറനി  സലസഭാന
തലത്തനില്  പദതനി  വെനിനനികയഭാഗല  വെനിലയനിരുത്തുനണ്ടയ്.  പദതനി  നടത്തനിപനിവന്റെ
സഭാമ്പത്തനികേ, ഭസൗതനികേ കനടങ്ങള ജനില്ലഭാ ഓഫതീസര്മഭാര് കനരനിടയ് വെനിലയനിരുത്തുനണ്ടയ്.
ജനില്ലഭാ  കേളക്ടറുവട  അദലക്ഷതയനില്  ജനില്ലഭാതലത്തനില്  കചേരുന്ന  ജനില്ലഭാ  വെനികേസന
സമനിതനി കയഭാഗത്തനിലല ടനി പദതനികേള വെനിലയനിരുത്തുനണ്ടയ്.  പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന
വെകുപയ്  ഡയറക്ടകററനിവല  ഉകദലഭാഗസര്  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലല  സനര്ശനല  നടത്തനി
പുകരഭാഗതനി  വെനിലയനിരുത്തുന.  കൂടഭാവത  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുള  ഭൂരനിഭഭാഗല
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായങ്ങളുല ബഭാങയ് അക്കസൗണ്ടയ് മുകഖനയഭാണയ് നല്കേനിവെരുന്നതയ്. 

എന്നഭാല്  പ്രതനികൂല  കേഭാലഭാവെസ,  നനിര്മ്മേഭാണസഭാമഗനികേളുവട  ദസൗര്ലഭലല
എന്നനിവെമൂലല നനിര്മ്മേഭാണപ്രവെര്ത്തനങ്ങള സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്
കേഭാലതഭാമസല വെരുനണ്ടയ്.

(സനി)  ചേനില  പദതനികേളനിവല  നടത്തനിപനില്  പഭാകേപനിഴകേള  സലഭവെനിചതഭായനി
ആകക്ഷപല  ഉയര്ന്നനിട്ടുണ്ടയ്.  ആയതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  വെകുപ്പുതലത്തനിലല
ധനകേഭാരല  പരനികശഭാധന  വെനിഭഭാഗല  മുകഖനയുല  അകനത്വഷനിചയ്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

ജനനതീ  ജനരക്ഷഭാ  പദതനിയുമഭായനി  ബനവപടയ്  ധനവെനിനനികയഭാഗത്തനില്
ക്രമകക്കടയ്  കേവണ്ടത്തനിയതനിവനത്തുടര്ന്നയ്  പദതനി  നടത്തനിപയ്  സമയത്തയ്
അസനി.ഡയറക്ടര് (വെനിദലഭാഭലഭാസല) ചുമതലയുള ഉകദലഭാഗസവന സര്വ്വേതീസനില്നനിനല
സവസന്റെയ് വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.
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പ്രഭാക്തന കഗഭാത വെര്ഗ്ഗങ്ങളുവട ഉന്നതനിക്കഭായനി പദതനി

39  (2059)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ബദനിയടുക്കയനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന  പ്രഭാക്തന  കഗഭാതവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനില്
വപടവെരുവട ഉന്നതനിക്കഭായനി  എവനങനിലല പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വെരുനകണ്ടഭാ;
എങനിൽ വെനിശദഭാലശല വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

പ്രഭാക്തന  കഗഭാതവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെരുവട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി
ബദനിയടുക്ക  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  പനി.വെനി.ടനി.ജനി.  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെര്ക്കഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്ന ഫുഡയ് സകപഭാര്ടയ്,  അടനിയ - പണനിയ പഭാകക്കജയ് എന്നതീ പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുനണ്ടയ്.   കൂടഭാവത പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള എല്ലഭാ പദതനികേളുല
ബദനിയടുക്ക ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

ഭൂരഹനിതരഭായ ആദനിവെഭാസനികേളക്കയ് ഭൂമനി നല്കുന്ന നടപടനി

40 (2060)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭൂരഹനിതരഭായ ആദനിവെഭാസനികേളക്കയ് ഭൂമനി നല്കുന്നതനിനുള എവനങനിലല
പദതനികേകളഭാ തതീരുമഭാനങ്ങകളഭാ നനിലവെനിലകണ്ടഭാ; വെനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ഭൂരഹനിതരഭായ  എത  ആദനിവെഭാസനികേളക്കയ്  ഭൂമനി
അനുവെദനിച്ചുവവെന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ്  ഒരു ഗുണകഭഭാക്തഭാവെനിനയ്  10  ലക്ഷല
രൂപ  വചേലവെഴനിചയ്  25  വസന്റെയ്  മുതല്  1  ഏക്കര്  ഭൂമനി  വെവര  വെഭാങ്ങനി  നല്കുന്ന
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  കൂടഭാവത  വെനഭാവെകേഭാശ  നനിയമല  (2006)  പ്രകേഭാരല
പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ് ഭൂമനിയനികനലള വെലക്തനിഗത വവകേവെശഭാവെകേഭാശല നല്കേനിവെരുന.
സപ്രതീലകകേഭാടതനി വെനിധനി പ്രകേഭാരല വെനിട്ടുകേനിടനിയ 7149 ഏക്കര് ഭൂമനി കൂടനി വെനിതരണത്തനിനയ്
ലഭലമഭായനിട്ടുളതുല വെനിതരണല വചേയ്യുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ്  ഭൂമനി  വെഭാങ്ങനി
നല്കുന്ന  പദതനി  പ്രകേഭാരല  174  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കുടുലബങ്ങളക്കയ്  ഭൂമനി  വെഭാങ്ങനി
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  കൂടഭാവത  വെനഭാവെകേഭാശ  നനിയമല  (2006)  പ്രകേഭാരല  136
കുടുലബങ്ങളക്കയ്  ഭൂമനിയനികനലള  വെലക്തനിഗത  വവകേവെശഭാവെകേഭാശല  അനുവെദനിച്ചു
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.
218/2020.



114      കകേരള നനിയമസഭ           കമയയ് 5, 2017

 പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദലഭാര്തനികേളുവട വെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനയ് ധനസഹഭായല

41 (2061) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    കറഭാജനി എല  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   വെനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .    തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ് പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരഭായ വെനിദലഭാര്തനികേളുവട വെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനയ്
ധനസഹഭായല  നല്കുന്നതനിനയ്  എവനല്ലഭാല  നടപടനികേളഭാണയ്  കകേവക്കഭാണ്ടവതന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ കേഭാലത്തയ് ഇതനിനഭായനി എവനല്ലഭാല ആനുകൂലലങ്ങളഭാണയ്
നല്കേനിയവതന്നയ് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എവനല്ലഭാല പദതനികേളഭാണയ്  ഇവെരുവട വെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനുല അവെയുവട
കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനുല ആവെനിഷ്കരനിച്ചു നടപഭാക്കനിയവതന്നയ് വെനിവെരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  പ്രതീവമടനികേയ്  തലത്തനിലള  (1-ാം  കഭാസയ്  മുതല്
എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  വെവര)  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  ലലപല  ഗഭാന്റെയ്,  പ്രതനിമഭാസ
വവസ്റ്റപന്റെയ് എന്നനിവെ നല്കേനിവെരുന.

കപഭാസ്റ്റയ്  വമടനികേയ്  തലത്തനില്  വെനിവെനിധ കകേഭാഴ്സുകേളനില് പഠനിക്കുന്ന പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് വെരുമഭാന പരനിധനിയനില്ലഭാവത മുഴുവെന് ഫതീസല
വെഭാര്ഷനികേ  ലലപല  ഗഭാന്റുല  പ്രതനിമഭാസ  വവസ്റ്റപന്റുല  നല്കേനിവെരുന.  സര്ക്കഭാര്/
സര്വ്വേകേലഭാശഭാല അലഗതീകേരനിചനിട്ടുള എല്ലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലല എല്ലഭാ കകേഭാഴ്സുകേളക്കുല
പ്രസ്തുത  ആനുകൂലലല  ലഭലമഭാക്കുന.  ടനി  തുകേ  ഇ-ഗഭാന്റെസയ്  പദതനി  മുകഖനയഭാണയ്
നല്കേനിവെരുന്നതയ്.  കകേഭാകളജയ്  കഹഭാസ്റ്റലകേളനിലല  മറയ്  അലഗതീകൃത  കഹഭാസ്റ്റലകേളനിലല
തഭാമസനിച്ചുപഠനിക്കുന്നവെര്ക്കയ്  പ്രതനിമഭാസ  വവസ്റ്റപന്റെനിനുപകേരല  യഥഭാര്ത  തഭാമസ
ഭക്ഷണവചലവല കപഭാക്കറയ്  മണനിയുല  നല്കുന.  കൂടഭാവത കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനി
പ്രകേഭാരല  പ്രതീവമടനികേയ്  തലത്തനില്  9,  10  കഭാസ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  കുടനികേളക്കയ്
പ്രതനിവെര്ഷല  1,500  രൂപ കസഭാളര്ഷനിപയ്  ഇനത്തനിലല  750  രൂപ ബുക്സൈയ്  തുടങ്ങനിയ
പഠന  സഭാമഗനികേള  വെഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  ഗഭാന്റെനിനത്തനിലല  നല്കുന.  കഹഭാസ്റ്റലനില്
തഭാമസനിച്ചുപഠനിക്കുന്ന വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് യഥഭാക്രമല 3,500 രൂപയുല 1,000  രൂപയുല
നല്കുന.   ഇസൗ  ആനുകൂലലല  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  വെരുമഭാന  പരനിധനി  രണ്ടര  ലക്ഷല
രൂപയഭാക്കനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണ്ടയ്. 
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പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപനിന്  കേതീഴനിലള  വപരനിപതറനികേയ്  വസന്റെര്,

ഏകേഭാദലഭാപകേ  വെനിദലഭാലയല  എന്നനിവെനിടങ്ങളനിവല  കുടനികേളക്കയ്  ലലപല  ഗഭാന്റുല

പ്രതനിമഭാസ വവസ്റ്റപന്റുല  നല്കുന.  നഴറനി  സ്കൂളുകേളനിവല  കുടനികേളക്കയ്  ലലപല  ഗഭാന്റെയ്

മഭാതല  നല്കേനിവെരുന.  കൂടഭാവത  വമഡനിക്കല്  എഞനിനതീയറനിലഗയ്   കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ്

പ്രകവെശനല ലഭനിചവെര്ക്കയ്  (വെഭാര്ഷനികേ വെരുമഭാനല  40,000  രൂപയയ്  തഭാവഴ)  പ്രഭാരലഭ

വചേലവെനിനത്തനില്  5,000  രൂപ  ധനസഹഭായല  നല്കേനിവെരുന.  സത്വഭാശയ

സഭാപനങ്ങളനിലടക്കല  റനിസര്കവെഷന്,  വമരനിറടനിസഭാനത്തനില്  എന്ടന്സയ്

ലനിസ്റ്റനില്നനിനല അഡനിഷന് ലഭനിക്കുന്ന വപ്രഭാഫഷണല് വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് G.O.(P)

No.50/2009/SCSTDD  പ്രകേഭാരവല വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള അനുവെദനിച്ചുവെരുന.

കമല്പറഞ ആനുകൂലലങ്ങവളല്ലഭാല ഇസൗ ഗവെണ്വമന്റുല നല്കേനിവെരുന.

(സനി)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദലഭാര്തനികേളുവട ഉന്നമനത്തനിനുല കപ്രഭാതഭാഹനത്തനി

നുമഭായനി  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന  പദതനികേള  അനുബനമഭായനി

കചേര്ക്കുന.*

ആദനിവെഭാസനികേളക്കനിടയനിവല ശനിശുമരണ നനിരക്കുല കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവല

42(2062)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല

പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആദനിവെഭാസനികേളക്കനിടയനിവല  ശനിശുമരണ  നനിരക്കയ്  സലബനനിചയ്

എവനങനിലല പഠനല നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആദനിവെഭാസനികേളക്കനിടയനിവല  ശനിശുമരണ  നനിരക്കയ്  വെര്ദനിക്കുന്നതഭായ

വെഭാര്ത്തകേള  ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എവനഭാവക്ക

നടപടനികേളഭാണയ് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആദനിവെഭാസനികേളക്കനിടയനിവല  ശനിശുമരണ  നനിരക്കയ്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുല

കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവെയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  എവനങനിലല  പദതനികേള

ആവെനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്.
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ഉത്തരല

(എ)  ഉണ്ടയ്.  2013-ല് അടപഭാടനി കമഖലയനില്  ആദനിവെഭാസനി ശനിശുമരണങ്ങള
റനികപഭാര്ടയ്  വചേയ  സഭാഹചേരലത്തനില്  യൂണനിവസഫയ്,  കഡഭാ.  ഇക്ബഭാല്  കേമ്മേനിറനി,
ഇനലന്  വമഡനിക്കല്  അകസഭാസനികയഷന്,  തൃശ്ശൂര്  വമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജയ്
കഡഭാക്ടര്മഭാരുവട  കനതൃതത്വത്തനിലള  സലഘല  വവഹദരഭാബഭാദനിവല  നഭാഷണല്
ഇന്സ്റ്റനിറന്യൂടയ് ഓഫയ് നന്യൂടതീഷലന് എന്നതീ സലഘങ്ങള അടപഭാടനി കമഖലയനില് പഠനല
നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  കൂടഭാവത  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കനിടയനിവല  ശനിശുമരണല
സലബനനിചയ്  ഒരു സമഗ പഠനല നടത്തുന്നതനിനയ്  ആകരഭാഗല വെകുപനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശല
നല്കേണവമന്നഭലര്തനിച്ചുവകേഭാണ്ടയ്  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപയ്  ഡയറക്ടര്
ലഭലമഭാക്കനിയ വപ്രഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

(ബനി) ശദയനില്വപടനിടനില്ല.  ബഭാധകേമല്ല.

(സനി)  ആദനിവെഭാസനി  ശനിശുമരണങ്ങള  ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനുല  സമഗ  ആകരഭാഗല
സലരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി  കക്ഷമപദതനികേള  സര്ക്കഭാര്  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേളുവട
ഏകകേഭാപനകത്തഭാവട നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപയ് മുകഖനയുല
സഭാമൂഹലനതീതനി,  ആകരഭാഗലല,  സനിവെനില്  സവവപ്ലെെസയ്  എന്നതീ  വെകുപ്പുകേള  മുകഖനയുല
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  മറയ്  ഏജന്സനികേള  മുകഖനയുമഭാണയ്  പ്രധഭാനമഭായുല  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി വെരുന്നതയ്.

പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപനിനയ്  കേതീഴനില്  വെര്ഷകേഭാലത്തുല
പഞമഭാസങ്ങളനിലല  ഭക്ഷലസഹഭായ  പദതനി,  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുല  മൂലയൂട്ടുന്ന
അമ്മേമഭാര്ക്കുല  സത്വനല  നനിലയയ്  കപഭാഷകേഭാഹഭാരല  വെഭാങ്ങനിക്കഴനിക്കുന്നതനികലയഭായനി
പ്രതനിമഭാസല  1,000  രൂപ വെതീതല  നല്കുന്ന ജനനതീ-ജനരക്ഷഭാ പദതനി,  അടപഭാടനി
കമഖലയനില് പഭാകേല വചേയ ഭക്ഷണല നല്കുന്ന കേമ്മേന്യൂണനിറനി കേനിചന് പദതനി എന്നനിവെ
നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.

സഭാമൂഹലനതീതനി  വെകുപനിന്കേതീഴനില് അലഗന്വെഭാടനികേള മുകഖന ഗര്ഭനിണനികേളക്കുല
കുടനികേളക്കുല പ്രകതലകേ കപഭാഷകേഭാഹഭാരല  നല്കേനിവെരുന.  പ്രതീ-സ്കൂള കുടനികേളക്കയ്
പഭാല്,  മുട  എന്നനിവെയുല  വെനിതരണല  വചേയ്യുന.  കേസൗമഭാരപ്രഭായക്കഭാരഭായ
വപണ്കുടനികേളക്കഭായനി  സബല കേനിറ്റുകേള വെനിതരണല നടത്തുന.   കപഭാഷകേഭാഹഭാര
അപരലഭാപ്തതയുളവെവര  കേവണ്ടത്തനി  സപ്ലെെനിവമന്റെറനി  നന്യൂടതീഷന്  കപ്രഭാഗഭാല
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.   കുടനികേളക്കഭായനി  അമൃതല  നന്യൂടനിമനിക്സൈയ്  വെനിതരണല  നടത്തുന.
ആകരഭാഗല  വെകുപയ്  മുകഖന  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുല  കുടനികേളക്കുല  അയണ്  കഫഭാളനികേയ്
ആസനിഡയ് ഗുളനികേകേള വെനിതരണല നടത്തുകേയുല വചേയ്യുന.
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ശനിശുമരണനനിരക്കയ്  കൂടുതലഭായനി  അനുഭവെവപടനിരുന്ന അടപഭാടനി  കമഖലയനില്
പഭാകേലവചേയ ഭക്ഷണല നല്കുന്ന കേമ്മേന്യൂണനിറനി കേനിചന് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

അടപഭാടനിയനിവല ശനിശുമരണനനിരക്കയ് കുറയഭാനഭായനി കമല്പറഞവെ കൂടഭാവത  3
NRC  (Nutrition  Rehabilitation  Centre)  കേളുല  കകേഭാടത്തറ  വവടബല്
വസഷലഭാലനിറനി ആശുപതനിയുവട കേതീഴനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.  ഇവെനിവട കപഭാഷകേഭാഹഭാര
ക്കുറവമൂലമുള കരഭാഗങ്ങളക്കയ് ചേനികേനിത നല്കുന.

കകേഭാടത്തറ വവടബല് വസഷലഭാലനിറനി ആശുപതനിയനില് നനിലവെനില് കരഭാഗനികേവള
കേനിടത്തനി ചേനികേനിതനിക്കഭാനുള സസൗകേരലല ഉണ്ടയ്.  കൂടഭാവത 24 മണനിക്കൂര് കേഭാഷത്വഭാലനിറനി,
ലഭാബയ്,  മരുന്നയ്  വെനിതരണ  സലവെനിധഭാനങ്ങളുല  വഎ.സനി.യു.  സലവെനിധഭാനവല  ഉണ്ടയ്.
സഭാനനിലഗനിനുള  സസൗകേരലങ്ങള,  ഓപകറഷന്  തനികയറര്,  രക്തബഭാങയ്  എന്നനിവെയുല
വസഷലല് ഒ.പനി. ചേനികേനിതയുല ഉണ്ടയ്.

പ്രതനിമഭാസ കുത്തനിവവെയ്പയ്  നല്കേല്,  നവെജഭാത ശനിശു സലരക്ഷണ സസൗകേരലല,
പഭാലനികയറതീവെയ് വകേയര് യൂണനിറയ്, ഡയഭാലനിസനിസയ് യൂണനിറയ്, സനിക്കനിളവസല് അനതീമനിയ
കനിനനികേയ്,  കേസൗണ്സനിലനിലഗയ്,  മഭാനസനികേകരഭാഗ,  ക്ഷയകരഭാഗ-അരനിവെഭാള  കരഭാഗ
പുനരധനിവെഭാസ പദതനികേള എന്നനിവെയുല മഭാരകേകരഭാഗങ്ങളുവട സതീനനിലഗയ് വടസ്റ്റുല ഇസൗ
ആശുപതനിയനില് നടത്തനിവെരുന.

എസയ്.സനി./എസയ്.റനി. വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെര്ക്കയ് ചേനികേനിതഭാ സഹഭായല

43 (2063)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന്  :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എസയ്.സനി./എസയ്.റനി.  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെര്ക്കയ്  എത
കകേഭാടനി രൂപയുവട ചേനികേനിതഭാസഹഭായമഭാണയ് അനുവെദനിചവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനില്ലയനില്  എസയ്.സനി./എസയ്.റനി.  വെനിഭഭാഗത്തനിൽവപട
എത കപര്ക്കയ് ചേനികേനിത സഹഭായല അനുവെദനിചനിട്ടുവണ്ടനല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനില്  17664  കപര്ക്കയ്  31,57,32,554  രൂപയുല
പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനില്  29243  കപര്ക്കയ്  13  കകേഭാടനി  80  ലക്ഷല  രൂപയുല
അനുവെദനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി വെനിഭഭാഗത്തനില് 111  കപര്ക്കുല  പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗത്തനില്
840 കപര്ക്കുല അനുവെദനിചനിട്ടുണ്ടയ്.
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പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗവെനിഭഭാഗങ്ങളുവട മഭാനവെവെനിഭവെകശഷനി വെര്ദനിപനിക്കഭാന്
പദതനി

44 (2064) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗവെനിഭഭാഗല  ആവകേ
ജനസലഖലയുവട എതശതമഭാനല വെരുവമന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട മഭാനവെവെനിഭവെകശഷനി വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുതകുന്ന
എവനല്ലഭാല പദതനികേളഭാണയ് നനിലവെനിലളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുകവെണ്ടനി  പരമ്പരഭാഗത  കമഖലയനിലള
വതഭാഴനിലവെസരല  കനടനിവയടുക്കുന്നതനിനയ്  ഉതകുന്ന പദതനികേളക്കു രൂപല  നല്കേഭാന്
സഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഈ  ലക്ഷലല  മുന്നനിര്ത്തനി  എവനല്ലഭാല  പുതനിയതഭായനി  വചേയഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗല  ആവകേ  ജനസലഖലയുവട  10.55%
വെരുല (9.1%+ 1.45%)

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട  മഭാനവെവെനിഭവെകശഷനി
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുതകുന്ന പദതനികേളുവട വെനിവെരല അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണ്ടയ്. *

(സനി)  പരമ്പരഭാഗത  കമഖലയനിലള  വതഭാഴനിലവെസരല  കനടനിവയടുക്കുന്നതനിനയ്
ഉതകുന്ന പദതനികേളക്കയ്  രൂപല  നല്കേഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണ്ടയ്.   പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുവട
പഭാരമ്പരല  ഉല്പന്നങ്ങളക്കുല  പടനികേജഭാതനി  സത്വയല  സഹഭായല  സലഘങ്ങളുവട
ഉല്പന്നങ്ങളക്കുല  വെനിപണനി  കേവണ്ടത്തുന്നതനിനുകവെണ്ടനി  ഗദ്ദേനികേ  കമള
സലഘടനിപനിക്കുനണ്ടയ്.  വെരുലവെര്ഷങ്ങളനില്  ഗദ്ദേനികേ  കമള  കൂടുതല്  വെനിപുലമഭായനി
നടത്തുന്നതനിനുകവെണ്ടനിയുള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപനില് 'ഉറവെയ്'  എന്ന സഭാപനവമഭായനി സഹകേരനിചയ്
മുള ഉല്പന്നങ്ങളനില്  മൂലലവെര്ദന നടത്തുന്നതനിനുല കുടുലബശതീ മുകഖന വവജവെകൃഷനി
രതീതനികേളനിലൂവട  കൂടുതല്  വതഭാഴനില്  അവെസരങ്ങളുണ്ടഭാക്കുന്നതനിനുല  വവനപുണല
വെനികേസനത്തനിനുല  വെന  ഉല്പന്നങ്ങളുവട   മൂലലവെര്ദന  നടത്തുന്നതനിനുല  വസന്റെര്
കഫഭാര് വഡവെലപ്വമന്റെയ് മഭാകനജയ് വമന്റെയ് എന്ന സഭാപനവമഭായനി സഹകേരനിചയ് പുതനിയ
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുല ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്.
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പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ കക്ഷമത്തനിനുള പുതനിയ പദതനികേള

45  (2065)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല

പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ കക്ഷമത്തനിനഭായുള എവനല്ലഭാല

പുതനിയ പദതനികേളഭാണയ് ആവെനിഷ്ക്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനി വെരുന്നതയ്; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഹഭാലവലറയ് പദതനിക്കുല സത്വയല പരലഭാപ്ത ഗഭാമല പദതനിക്കുല പകേരമഭായനി

വകേഭാണ്ടു വെന്ന പദതനികേള ഏവതല്ലഭാമഭാണയ്; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏറനഭാടയ്  മണ്ഡലത്തനില്നനിനല  ഏവതല്ലഭാല  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ

കകേഭാളനനികേവളയഭാണയ്  പുതനിയ  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളതയ്;  വെനിശദഭാലശല

നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവെയയ്  ഓകരഭാന്നനിനുല  അനുവെദനിച  തുകേ  ,ഭരണഭാനുമതനി  ഉത്തവെനിവന്റെ

പകേര്പയ് അടക്കമുള വെനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപയ്

വെഭാതലലനനിധനി  പദതനി,  പഠനമുറനി  പദതനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,  എറണഭാകുളല,

തനിരുവെനനപുരല  എന്നതീ  ജനില്ലകേളനില്  വെര്ക്കനിലഗയ്  വെനിമന്സയ്  കഹഭാസ്റ്റല്

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള  പദതനി,  വപണ്കുടനികേളക്കുല  ആണ്കുടനികേളക്കുമഭായനി

6  കപഭാസ്റ്റയ്  വമടനികേയ്  കഹഭാസ്റ്റലകേള,  എല.ആര്.എസയ്.-കേള  എന്നനിവെ

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള  പദതനി  എന്നനിവെയഭാണയ്  പടനികേജഭാതനി  കക്ഷമത്തനിനഭായനി

ആവെനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കുന്ന പുതനിയ പദതനികേള.

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപയ്

ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശഷല   പടനികേ

വെര്ഗ്ഗകക്ഷത്തനിനഭായനി  ആവെനിഷ്കരനിച  പുതനിയ  പദതനികേളുവട  വെനിശദവെനിവെരല

അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്.
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(ബനി) പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപയ്

നഭാല്പകതഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  പടനികേജഭാതനി  കുടുലബങ്ങള  തഭാമസനിച്ചുവെരുന്ന
സകങതങ്ങവള  വതരവഞടുത്തയ്  പരമഭാവെധനി  ഒരുകകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള  അടനിസഭാന
സസൗകേരല  വെനികേസന  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്ന  അലകബദ്കേര്
ഗഭാമവെനികേസനപദതനിയഭാണയ്  സത്വയല  പരലഭാപ്ത  ഗഭാമല  പദതനിക്കയ്  പകേരമഭായനി
വകേഭാണ്ടുവെന്നനിട്ടുളതയ്.

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപയ്

ഹഭാലവലറയ്  പദതനിക്കുപകേരമഭായനി  അലകബദ്കേര്  വസറനില്വമന്റെയ്  വെനികേസന
പദതനി  ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇതനികലയഭായനി  100.00  കകേഭാടനി  രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  സലസഭാനവത്ത  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
സകങതങ്ങളനില്  വെസനിക്കുന്ന  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  സഭാമൂഹനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ
വെനികേസനത്തനിനഭാവെശലമഭായ  അടനിസഭാനസസൗകേരലങ്ങള,  വതഭാഴനില്  കവെതനല
ലഭലമഭാക്കുകേ,  വമചവപട ആകരഭാഗലപ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭാവെശലമഭായ കപഭാഷകേഭാഹഭാരല
നല്കേല്  (വെനനിതകേളക്കുല  കുടനികേളക്കുല)  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണല,  കുടനിവവെളല,
ശുചേനിതത്വപരനിപഭാടനിയനില് ദുര്ഘട സഭാഹചേരലങ്ങളനില് വെസനിക്കുന്ന പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട
പുനരധനിവെഭാസവല  അടനിസഭാനസസൗകേരല  വെനികേസനവല  ഉളവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.
വെനിശദവെനിവെരല അനുബനല 2 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപയ് 

ഏറനഭാടയ്  മണ്ഡലത്തനില്നനിനല  വവെളഭാമ്പുറല  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനി,
വവതയ്ക്കുന്നയ്  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനി  എന്നനിവെവയയഭാണയ്  പുതനിയ  പദതനിയനില്
ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളതയ്.

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപയ്

ഏറനഭാടയ്  മണ്ഡലത്തനില്നനിനല  ഒരു  കകേഭാളനനികയയുല  ടനി  പദതനിയനില്
ഉളവപടുത്തനിയനിടനില്ല.

(ഡനി)  പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപയ്

ഇവെയയ് ഓകരഭാന്നനിനുല ഒന്നഭാല ഗഡുവെഭായനി 50% തുകേ അതഭായതയ്  50.00 ലക്ഷല
രൂപ  വെതീതല   നനിര്വ്വേഹണ  ഏജന്സനിയഭായ  ജനില്ലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രത്തനിനയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഭരണഭാനുമതനി  ഉത്തരവെനിവന്റെ  പകേര്പയ്  അനുബനല  3  ആയനി
കചേര്ക്കുന. *

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്.
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നനിയമ വെകുപനിവല ഉകദലഭാഗസവന പനിരനിച്ചുവെനിടഭാന് നടപടനി

46  (T2066)  ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് സര്വ്വേതീസനില് കജഭാലനി കനഭാക്കനിവെരവവെ സർക്കഭാരനിവന്റെ മുന്കൂര്
അനുമതനി വെഭാങ്ങഭാവത സലസഭാനല വെനിടയ്  പൂനയനിവല ഭഭാരതതീയ വെനിദലഭാപതീഠയ്  ഡതീലഡയ്
യൂണനികവെഴനിറനിയനില് റഗുലറഭായനി എല്.എല്.ബനി. കകേഭാഴയ് പഠനിക്കുകേയുല, ഇതയ് മറച്ചുവെചയ്
പ്രസ്തുത കേഭാലയളവെനില് ശമ്പളവല ആനുകൂലലങ്ങളുല കകേപറനി, വപരുമഭാറ ദൂഷലത്തനിനയ്
നടപടനി  കനരനിട  ഉകദലഭാഗസന്  ഇകപഭാഴുല  വസക്രകടറനിയറയ്  നനിയമവെകുപനില്
കജഭാലനിയനില് തുടരുനകണ്ടഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഇയഭാളുവട ഇകപഭാഴവത്ത ഔകദലഭാഗനികേ പദവെനി എനഭാവണന്നയ്
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  മഹഭാരഭാഷ്ട്രയനില് വറഗുലര് പഠനവല അകതകേഭാലയളവെനില് കകേരളത്തനില്
കജഭാലനിയുല  വചേയ  ഇയഭാള  സര്ക്കഭാരനിവന  കേബളനിപനിചതഭായനി  അകനത്വഷണത്തനില്
കേവണ്ടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  കേവണ്ടത്തനിവയങനില്  ഇയഭാളവക്കതനിവര  എനയ്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിച്ചുവവെന്നയ് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  ഉകദലഭാഗസവന  സര്വ്വേതീസനില്നനിനല  പനിരനിച്ചുവെനിടുന്നതനിനുളള
നടപടനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  മുന്  സര്ക്കഭാര്  പനി.എസയ്.സനി.-യുവട  ഉപകദശല
കതടനിയനിരുകന്നഭാ;പനിരനിച്ചുവെനിടഭാന്  നനിയമപരമഭായനി  തടസമനിവല്ലന്നയ്  പനി  എസയ്  സനി
അഭനിപ്രഭായവപടനിരുകന്നഭാ;  എങനില്  പനി.എസയ്.സനി.-യുവട  അഭനിപ്രഭായകുറനിപനിവന്റെ
പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പനി.എസയ്.സനി.-യുവട  അഭനിപ്രഭായല  അലഗതീകേരനിചയ്  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഇവല്ലങനില് കേഭാരണല വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫയ്)  ഈ ഉകദലഭാഗസവനതനിവര എന്തു നടപടനിയഭാണയ് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതയ്;
ശനിക്ഷ സലബനനിച ഉത്തരവെനിവന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പൂവനയനിവല ഭഭാരതതീയ വെനിദലഭാപതീഠയ് ഡതീലഡയ് സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയനില്നനിന്നയ്
റഗുലര്  എല്.എല്.ബനി.  കകേഭാഴയ്  പഠനിച്ചുവകേഭാണ്ടനിരനിവക്ക  തനിരുവെനനപുരല  ദനല്
കകേഭാകളജനില്  വെഭാചയ്മഭാന്  തസനികേയനില്  കജഭാലനി  ലഭനിക്കുകേയുല  തുടര്കേഭാലയളവെനില്

T   മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.

1075/2017.
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പ്രസ്തുത  ഉകദലഭാഗസന്  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  മുന്കൂര്  അനുമതനി  വെഭാങ്ങഭാവത
പഠനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി.  കമല് പ്രവൃത്തനികയഭാടനുബനനിചയ് പ്രസ്തുത ഉകദലഭാഗസവനതനിവര
അചടക്ക  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുല  ആയതയ്  ടനിയഭാവന്റെ  രണ്ടയ്  വെഭാര്ഷനികേ  ശമ്പള
വെര്ദനവെയ്  സഞനിതഫലകത്തഭാവടയല്ലഭാവത  തടഞവകേഭാണ്ടയ്  തതീര്പഭാക്കനി
ഉത്തരവെഭായനിട്ടുളതുമഭാണയ്.   ടനിയഭാന്  ഇകപഭാള  വസക്രകടറനിയറയ്  നനിയമ  വെകുപനില്
വസക്ഷന് ഓഫതീസറഭായനി കജഭാലനി വചേയ്യുന.

(ബനി)  ഇയഭാള ഇകപഭാള നനിയമ വെകുപനില് വസക്ഷന് ഓഫതീസറഭായനി കജഭാലനി
വചേയ്യുന.

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിവന കേബളനിപനിചതഭായനി അകനത്വഷണത്തനില് കേവണ്ടത്തനിയനിടനില്ല.
എന്നഭാല്  ടനിയഭാവന്റെ  പ്രവൃത്തനി  അചടക്കരഭാഹനിതലവല  കൃതലവെനികലഭാപവമഭാവണന്നയ്
അകനത്വഷണത്തനില്  കേവണ്ടത്തുകേയുണ്ടഭായനി.  തുടര്ന്നയ്  ഇയഭാളവക്കതനിവര  അചടക്ക
നടപടനി സത്വതീകേരനിചയ് തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുളളതഭാണയ്.

(ഡനി)  ടനി  ഉകദലഭാഗസവന  സര്വ്വേതീസനില്നനിന്നയ്  നതീക്കല  വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി
മുന്  സര്ക്കഭാര്  പനി.എസയ്.സനി.-യുവട  ഉപകദശല  കതടനിയനിരുന.  എന്നഭാല്
27-8-2013-നയ്  ടനിയഭാനയ്  നല്കേനിയ  കേഭാരണല  കേഭാണനിക്കല്  കനഭാടതീസയ്
നനിയമപരമഭായനി നനിലനനില്ക്കുന്നതവല്ലനല പ്രസ്തുത കേഭാരണല കേഭാണനിക്കല് കനഭാടതീസയ്
റദ്ദേഭാക്കനിവക്കഭാണ്ടയ്  definite  charge  frame  വചേയ്തു  നല്കേനിയ  5-1-2011-വല
വമകമ്മേഭായനില് കേഭാണനിചനിട്ടുള കുറഭാകരഭാപണങ്ങളുവട അടനിസഭാനത്തനിലല അകനത്വഷണ
റനികപഭാര്ടനിവല  കേവണ്ടത്തലകേളുവട  അടനിസഭാനത്തനിലല  കേഭാരണല  കേഭാണനിക്കല്
കനഭാടതീസയ് പുതുക്കനി നല്കേനി സര്ക്കഭാര് തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള ശനിക്ഷ
നല്കേനി  അചടക്കനടപടനി  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനയ്  നനിയമ  തടസമനില്ലഭാത്തതഭാവണന്നയ്
പനി.എസയ്.സനി.  അഭനിപ്രഭായവപടനിട്ടുണ്ടയ്.  പനി.എസയ്.സനി.-യുവട  അഭനിപ്രഭായത്തനിവന്റെ
പകേര്പയ് ഉളടക്കല വചേയ്യുന.*

(ഇ) പനി.എസയ്.സനി.-യുവട അഭനിപ്രഭായല അലഗതീകേരനിചയ് പുതുക്കനിയ Show Cause
Notice 9-5-2016-നയ് ഇകദ്ദേഹത്തനിനയ് നല്കേനി തുടര് നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളതഭാണയ്.

(എഫയ്)  ഇസൗ ഉകദലഭാഗസവന്റെ  രണ്ടയ് വെര്ഷവത്ത വെഭാര്ഷനികേ ശമ്പള വെര്ദനവെയ്
സഞനിത  ഫലകത്തഭാവടയല്ലഭാവത  തടഞവകേഭാണ്ടയ്  ടനിയഭാവനതനിവരയുള  അചടക്ക
നടപടനി തതീര്പയ്  കേല്പനിചനിട്ടുളതഭാണയ്.  പ്രസസ്തുത ഉത്തരവെനിവന്റെ പകേര്പയ് ഉളടക്കല
വചേയ്യുന.*

വവടബന്യൂണലകേളുവടയുല പബനികേയ് കപ്രഭാസനികേന്യൂടര്മഭാരുവടയുല ലനിസ്റ്റയ്

47  (2067)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്.
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(എ)  ജനില്ലഭാകകേഭാടതനികേള,  വവടബന്യൂണലകേള,  വസഷലല്  കകേഭാര്ട്ടുകേള
എന്നനിവെനിടങ്ങളനില്  പബ്ളനികേയ്  കപ്രഭാസനികേന്യൂടര്/അഡതീഷണല്  ഗവെ.പ്ളതീഡര്
എന്നനിവെരുവട എത തസനികേകേള വെതീതല ഉവണ്ടന്നയ് ജനില്ല തനിരനിചയ്  വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
ഇതനില് എത കപവര നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടയ്; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേരളത്തനില് എത വസഷലല് വവടബന്യൂണലകേള ഉണ്ടയ്;  ഇവെനിവട എത
ഗവെ.പ്ളതീഡര്മഭാരുവട  തസനികേകേള  ഉണ്ടയ്;  ഇതനില്  എത  കപവര  നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടയ്;
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേരള കഹകക്കഭാടതനിയനില് ഗവെ.പ്ളതീഡര്  /സതീനനിയര് ഗവെ.പ്ളതീഡര്  /
വസഷലല്  ഗവെ:പ്ളതീഡര്  എന്നനിവെരുവട  എത  തസനികേകേള  ഉണ്ടയ്;  പ്രസ്തുത
തസനികേകേളനില് ഇകപഭാള എത കപവര നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരളത്തനിവല  അഡതീഷണല്  ഗവെ.പ്ളതീഡര്/ഗവെ.പ്ളതീഡര്/വസഷലല്
ഗവെ.പ്ളതീഡര്  എന്നനിവെരുവട  മഭാസ  ശമ്പളല  നനിശ്ചയനിച്ചുവകേഭാണ്ടുള  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവെയ് നനിലവെനില് ഉകണ്ടഭാ; ഇതനിവന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേരളത്തനിവല  ജനില്ലഭാ  കകേഭാടതനികേളനിവല  പബനികേയ്  കപ്രഭാസനികേന്യൂടര്/
അഡതീഷണല് ഗവെണ്വമന്റെയ്  പ്ലെെതീഡര് എന്നനിവെരുവട തസനികേകേളുവട  എണവല എത
കപവര നനിയമനിചനിട്ടുവണ്ടനള വെനിവെരവല തഭാവഴ കചേര്ക്കുന :

Sl. No DISTRICT COURTS Total No. Of posts of DGPs & AGPs Appointment effected

(1) (2)              (3) (4)

1 Thiruvananthapuram 14 [DGP-1

AGP-13]

DGP-1

AGP-13

2 Kollam 10 [DGP-1

AGP-9]

DGP-Nil

AGP-9

3 Pathanamthitta 7 [DGP-1

AGP-6]

DGP-1

AGP-6

4 Alappuzha 11 [DGP-1

AGP-10]

DGP-1

AGP-10
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(1)     (2)     (3)   (4)

5 Kottayam 8 [DGP-1

AGP-7]

DGP-1

AGP-7

6 Idukki 6 [DGP-1

AGP-5]

DGP-1

AGP-5

7 Ernakulam 19 [DGP-1

AGP-18]

DGP-1

AGP-18

8 Thrissur 7 [DGP-1

AGP-6]

DGP-1

AGP-6

9 Palakkad 7 [DGP-1

AGP-6

DGP-1

AGP-6

10 Malappuram 6 [DGP-1

AGP-5]

DGP-1

AGP-5

11 Kozhikode 11 [DGP-1

AGP-10]

DGP-1

AGP-10

12 Wayanad 4 [DGP-1

AGP-3]

DGP-1

AGP-3

13 Kannur 7 [DGP-1

AGP-7]

DGP-1

AGP-7

14 Kasaragod 6 [DGP-1

AGP-5]

DGP-1

AGP-5

   Total 123 122
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കകേരളത്തനിവല  കമഭാകടഭാര്  ആക്സൈനിഡന്റെയ്  വവടബന്യൂണലകേളനിവല  ഗവെണ്വമന്റെയ്
പ്ലെെതീഡര്മഭാരുവട  തസനികേകേളുവട  എണവല  എത  കപവര  നനിയമനിചനിട്ടുവണ്ടനള
വെനിവെരവല തഭാവഴ കചേര്ക്കുന:

SL.No DISTRICT No. Of posts of GPs in MACT Appointment effected

(1)          (2)     (3)     (4)

1 Thiruvananthapuram 10 Thiruvananthapuram -3

Neyyattinkara -1

Attingal -3

2 Kollam 4 [Kollam -3

Punalur -1]

Kollam -1

Punalur -1

3 Pathanamthitta 1 [Pathanamthitta-1] Pathanamthitta -1

4 Alappuzha 4 [Alappuzha-2

Mavelikkara-2

Alappuzha -2

Mavelikkara-2

5 Kottayam 3 [Kottayam -2

Pala -1]

Kottayam-2

Pala -1

6 Idukki 1 [Thodupuzha -1] Thodupuzha-1

7 Ernakulam 5 [Ernakulam -2

Perumbavoor-1

Muvattupuzha-1

N. Paravur-1]

Ernakulam -2

Perumbavoor-1

Muvattupuzha-1

N.Paravur -1

8 Thrissur 2 [Thrissur -1

Irinjalakkuda -1]

 Thrissur -1

Irinjalakkuda -1
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(1)     (2)    (3)    (4)

9 Palakkad 2  Palakkad-1 
Ottapalam-1]

Palakkad-1

Ottapalam-1

10 Malappuram 2 [Tirur -1

Manjeri-1]

Tirur-1

Manjeri-1

11 Kozhikode 3 [Kozhikode-2

Vadakara-1]

Kozhikode-1

Vadakara-1

12 Wayanad 1 [Kalpetta -1] Kalpetta -1

13 Kannur 2 [Thalassery -2] Thalassery -1

14 Kasaragod 1 [Kasaragod -1] Kasaragod -1

               Total 39 33

കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവെയ്  വവടബന്യൂണലനില്  5  സതീനനിയര്  ഗവെണ്വമന്റെയ്
പ്ലെെതീഡര്മഭാരുവടയുല  8  ഗവെണ്വമന്റെയ്  പ്ലെെതീഡര്മഭാരുവടയുല  തസനികേ  നനിലവെനിലണ്ടയ്.
ആയതനില്  3  സതീനനിയര്  ഗവെണ്വമന്റെയ്  പ്ലെെതീഡര്മഭാവരയുല  4  ഗവെണ്വമന്റെയ്
പ്ലെെതീഡര്മഭാവരയുല  നനിയമനിചനിട്ടുളതഭാകുന.  കൂടഭാവത  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  വെഖഫയ്
വവടബന്യൂണലനിലല  വകേഭാല്ലല  വെഖഫയ്  വവടബന്യൂണലനിലല  ഓകരഭാ  ഗവെണ്വമന്റെയ്
പ്ലെെതീഡര്മഭാവര നനിയമനിചനിട്ടുളതഭാകുന.

(ബനി)  തഭാവഴ  പറയുന്ന  വവടബന്യൂണലകേളനികലയഭാണയ്  നനിയമ  വെകുപനില്നനിന്നയ്
ഗവെണ്വമന്റെയ് പ്ലെെതീഡര്മഭാവര നനിയമനിക്കുന്നതയ്:-

1. കമഭാകടഭാര് ആക്സൈനിഡന്റെയ് വകയനില വവടബന്യൂണല്

2.  വെഖഫയ് വവടബന്യൂണല്

3.  കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവെയ് വവടബന്യൂണല്.

ആയതനില്  കകേരളത്തനിവല  14  ജനില്ലകേളനിവല  കമഭാകടഭാര്  ആക്സൈനിഡന്റെയ്
വകയനില  വവടബന്യൂണലകേളനിവല  ഗവെണ്വമന്റെയ്  പ്ലെെതീഡര്മഭാരുവട  39  തസനികേകേളനില്
33  ഗവെണ്വമന്റെയ്  പ്ലെെതീഡര്മഭാവരയുല  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  വെഖഫയ്  വവടബന്യൂണലനിലല
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വകേഭാല്ലല  വെഖഫയ്  വവടബന്യൂണലനിലല  ഓകരഭാ  ഗവെണ്വമന്റെയ്  പ്ലെെതീഡര്മഭാവരയുല
നനിയമനിചനിട്ടുളതഭാകുന.  കകേരള അഡനിനനികസ്ടേറതീവെയ്  വവടബന്യൂണലനില്  5  സതീനനിയര്
ഗവെണ്വമന്റെയ്  പ്ലെെതീഡര്മഭാരുവടയുല  8  ഗവെണ്വമന്റെയ്  പ്ലെെതീഡര്മഭാരുവടയുല  തസനികേ
നനിലവെനിലണ്ടയ്.  ആയതനില് 3 സതീനനിയര് ഗവെണ്വമന്റെയ് പ്ലെെതീഡര്മഭാവരയുല 4 ഗവെണ്വമന്റെയ്
പ്ലെെതീഡര്മഭാവരയുല നനിയമനിചനിട്ടുളതഭാകുന.

(സനി) കകേരള വവഹകക്കഭാടതനിയനിവല ഗവെണ്വമന്റെയ് പ്ലെെതീഡര്മഭാരുവടയുല സതീനനിയര്
ഗവെണ്വമന്റെയ്  പ്ലെെതീഡര്മഭാരുവടയുല  വസഷലല്  ഗവെണ്വമന്റെയ്പ്ലെെതീഡര്മഭാരുവടയുല
തസനികേകേളുവട എണല തഭാവഴ കചേര്ക്കുന:-

ഗവെണ്വമന്റെയ് പ്ലെെതീഡര്മഭാര് - 54

സതീനനിയര് ഗവെണ്വമന്റെയ് പ്ലെെതീഡര്മഭാര് - 54

വസഷലല് ഗവെണ്വമന്റെയ് പ്ലെെതീഡര് - 20

ആയതനില്  നനിലവെനില്  47  ഗവെണ്വമന്റെയ്  പ്ലെെതീഡര്മഭാവരയുല  49  സതീനനിയര്
ഗവെണ്വമന്റെയ്  പ്ലെെതീഡര്മഭാവരയുല  20  വസഷലല്  ഗവെണ്വമന്റെയ്  പ്ലെെതീഡര്മഭാവരയുമഭാണയ്
നനിയമനിചനിട്ടുളതയ്.

(ഡനി)  കകേരളത്തനിവല  അഡതീഷണല്  ഗവെണ്വമന്റെയ്  പ്ലെെതീഡര്/ഗവെണ്വമന്റെയ്
പ്ലെെതീഡര്/വസഷലല്  ഗവെണ്വമന്റെയ്  പ്ലെെതീഡര്  എന്നനിവെരുവട  മഭാസശമ്പളല  നനിശ്ചയനിച്ചു
വകേഭാണ്ടയ്  പുറവപടുവെനിച  28-9-2015  തതീയതനിയനിവല  ജനി.ഒ.  (എല.എസയ്).  നമ്പര്
156/15/നനിയമല  നമ്പര് സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെയ്  നനിലവെനിലണ്ടയ്.   ആയതനിവന്റെ പകേര്പയ്
ഇകതഭാവടഭാപല ഉളടക്കല വചേയ്യുന.*

വെനി. സഭാലബശനിവെവന്റെ പൂര്ണകേഭായ പ്രതനിമ

48  (2068)  ശതീ  .    എല  .    നസൗഷഭാദയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെനിശത്വ  പ്രസനിദ  കേഥഭാപ്രസലഗകേനഭായനിരുന്ന  അനശത്വരനഭായ
വെനി. സഭാലബശനിവെവന്റെ പൂര്ണകേഭായ പ്രതനിമ അകദ്ദേഹത്തനിവന്റെ മുഖല കേര്മ്മേ മണ്ഡലമഭായനിരുന്ന
വകേഭാല്ലല നഗരത്തനില് ഏവതങനിലല ഭഭാഗത്തയ് സഭാപനിക്കണവമന്ന നനിര്കദ്ദേശല സഭാലസഭാരനികേ
വെകുപനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലകണ്ടഭാ; എങനില് വെനിശദഭാലശങ്ങള വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രതനിമ സഭാപനിക്കുവെഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന സലങ്ങള ഏവതഭാവക്കവയന്നയ്
വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ?

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്
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ഉത്തരല

(എ&ബനി)  വെനി.  സഭാലബശനിവെവന്റെ പ്രതനിമ വകേഭാല്ലല ജനില്ലയനില് സഭാപനിക്കഭാന്

സര്ക്കഭാര്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കണവമന്നയ്  അഭലര്തനിച്ചുവകേഭാണ്ടയ്  വകേഭാല്ലത്തയ്

പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന വെനി. സഭാലബശനിവെന് ഫസൗകണ്ടഷവന്റെ വസക്രടറനിയുവട  9-7-2016-വല

നനികവെദനല  762140  എന്ന  തപഭാല്  നമ്പരഭായനി  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  ടനി

നനികവെദനല  സര്ക്കഭാരനില്  എ 2/234/2016/  സഭാല.കേഭാ.വെ.  നമ്പര്  ഫയലഭായനി

പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.  വെനി.  സഭാലബശനിവെനയ്  സഭാരകേല/പ്രതനിമ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്

ധനസഹഭായല  അനുവെദനിക്കുന്ന  വെനിഷയല  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ്  സഭാരകേല/പ്രതനിമ

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള സലവല അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങളുല ഉറപഭാക്കനി വെനിശദമഭായ

പ്ലെെഭാനുല എസ്റ്റനികമറ്റുല  ബനവപട കരഖകേള സഹനിതല സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിക്കുവെഭാന്

വകേഭാല്ലവത്ത  വെനി.സഭാലബശനിവെന്  ഫസൗകണ്ടഷന്  വസക്രടറനികയഭാടയ്  13-3-2017-ല്

അഭലര്തനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  ആയതയ്  ലഭലമഭാക്കുന്ന  മുറയയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  സല

ലഭലതയനുസരനിചയ് തതീരുമഭാനല വവകേവക്കഭാള്ളുന്നതഭാണയ്.

അവെശ കേലഭാകേഭാരനഭാരുവട സലരക്ഷണല

49  (2069)  ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല

പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലസഭാനവത്ത  അവെശ  കേലഭാകേഭാരനഭാവര  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  എവനല്ലഭാല

പദതനികേളഭാണയ് ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുളതയ് എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇസൗയനിനത്തനില് ഒരു

വെര്ഷല വചേലവെഴനിക്കുന്ന തുകേ എതവയന്നയ് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശഷല  സലസഭാനവത്ത

കേലഭാകേഭാരനഭാരുവട  കക്ഷമത്തനിനയ്  നനിലവെനിലണ്ടഭായനിരുന്ന  750  രൂപ  വപന്ഷന്

വെര്ദനിപനിചയ്  പ്രതനിമഭാസല  1,500  രൂപ  വെതീതല  വപന്ഷനുല  കൂടഭാവത  ചേനികേനിതഭാ

സഹഭായവല നല്കേനിവെരുന.

ഇസൗയനിനത്തനില്  കേഴനിഞ  വെര്ഷല  3,75,24,000  രൂപ  വപന്ഷനഭായുല

5,30,000  രൂപ ചേനികേനിതഭാ സഹഭായ ഇനത്തനിലല നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.
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   കകേരള ഭഭാഷഭാ ഇന്സ്റ്റനിറന്യൂടനിവല കേരഭാര് ജതീവെനക്കഭാര്

50  (2070)  ശതീ  .    അന്വെര്  സഭാദത്തയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ഭഭാഷഭാ  ഇന്സ്റ്റനിറന്യൂടനിവല  കേരഭാര്  ജതീവെനക്കഭാവര  ദനിവെസകവെതന
ക്കഭാരഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനുള സമ്മേതപതല വെഭാങ്ങനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) മൂന്നയ് വെര്ഷല മുമ്പയ് എല്ലഭാ നടപടനിക്രമങ്ങളുല പഭാലനിചയ് തയഭാറഭാക്കനിയ റഭാങയ്
പടനികേ പ്രകേഭാരല  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനിച ജതീവെനക്കഭാവര ദനിവെസകവെതനഭാടനി
സഭാനത്തനികലക്കയ് മഭാറനിയതയ് എനടനിസഭാനത്തനിലഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) കകേരള ഭഭാഷഭാ ഇന്സ്റ്റനിറന്യൂടനിവലയുല വെനിജഭാന മുദണല പ്രസനിവലയുല
2017  വഫബ്രുവെരനി,  മഭാര്ചയ്,  ഏപ്രനില് മഭാസങ്ങളനിലഭായനി ഒരു വെര്ഷകത്തയ്ക്കുള കേരഭാര്
കേഭാലഭാവെധനി അവെസഭാനനിക്കുന്ന  17  ജതീവെനക്കഭാരുവട കേരഭാര് കേഭാലഭാവെധനി ദതീര്ഘനിപനിച്ചു
നല്കകേണ്ടതനിവല്ലന്നയ്  13-3-2017-വല  45/C1/2017/സഭാല.കേഭാ.വെ.  കേത്തുപ്രകേഭാരല
സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിരുന.  പുതനിയ  നനിയമനല  നനിയമഭാനുസൃതല
നടത്തഭാനുള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളതുല പുതനിയ നനിയമനല നടത്തുന്നതുവെവര
തഭാല്പരലമുള  മുന്  കേരഭാര്  ജതീവെനക്കഭാവര  അവെരുവട  സമ്മേതപ്രകേഭാരല  ദനിവെസ
കവെതനത്തനിനയ് നനികയഭാഗനിചനിട്ടുളതുമഭാകുന.

ബഭാബുരഭാജയ് മന്യൂസനിക്കല് അക്കഭാദമനി

51 (2071)  ശതീ  .    എല  .    ഉമ്മേര് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല  നനിയമവല  സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഭാബുരഭാജയ്  മന്യൂസനിക്കല്  അക്കഭാദമനി  സഭാപനിക്കുന്ന  കേഭാരലല
പരനിഗണനയനിലകണ്ടഭാ; ഉവണ്ടങനില് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ആയതനിവന്റെ ഫയല് ഇകപഭാള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  അക്കഭാദമനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഭൂമനി  ഏവറടുത്തനിട്ടുകണ്ടഭാ;
ഉവണ്ടങനില് അതനിവന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  പ്രസ്തുത  അക്കഭാദമനി  എന്നകത്തക്കയ്
പ്രവെര്ത്തനല ആരലഭനിക്കഭാന് കേഴനിയുല എന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-ഡനി) ബഭാബുരഭാജയ് മന്യൂസനിക്കല് അക്കഭാദമനി സഭാപനിക്കുന്ന കേഭാരലല നനിലവെനില്
പരനിഗണനയനിലനില്ല.
218/2020.
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പണ്ഡനിറയ് കേറുപന് സഭാരകേ നനിര്മ്മേഭാണല

52  (2072)  ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല

പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വചേറഭായനി  പണ്ഡനിറയ്  കേറുപന്  സഭാരകേ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  സലസഭാന

ബജറനില്  അനുവെദനിച  തുകേ  സഭാലസഭാരനികേ  വെകുപനില്നനിനല  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

പണ്ഡനിറയ് കേറുപന് സഭാരകേ സമനിതനി സര്ക്കഭാരനില് അകപക്ഷ നല്കേനിയനിരുകന്നഭാ എന്നയ്

വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷയനികനല്  സര്ക്കഭാര്  സത്വതീകേരനിച  തുടര്  നടപടനികേള

എവനഭാവക്കയഭാവണന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തുകേ  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനയ്  ഏവതങനിലല  തരത്തനിലള  തടസല

നനിലവെനിലകണ്ടഭാ;  വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വചേറഭായനി  പണ്ഡനിറയ്  കേറുപന്  സഭാരകേ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  2016-17

സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനിവല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറയ്  പ്രസലഗത്തനില് പ്രഖലഭാപനിച  50

ലക്ഷല  രൂപ  ധനസഹഭായല  അനുവെദനിക്കണവമന്ന  ആവെശലല  ഉന്നയനിച്ചുവകേഭാണ്ടുള

പണ്ഡനിറയ്  കേറുപന്  സഭാരകേ  സമനിതനി  വചേയര്മഭാന്/വസക്രടറനിയുവട  നനികവെദനല

സര്ക്കഭാരനില് 29-3-2017 -ല് 1330097/2017 നമ്പര് തപഭാലഭായനി ലഭനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി&സനി)  ടനി നനികവെദനല സര്ക്കഭാരനില് എ 2/104/2017/സഭാല.കേഭാ.വെ.  നമ്പര്

ഫയലഭായനി  പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.  ടനി  നനികവെദനത്തനിവല  ആവെശലങ്ങള  പരനിഗണനി

ക്കുന്നതനിനഭായനി  ധനകേഭാരല  വെകുപനികലക്കയയ്ക്കുകേയുല  ധനകേഭാരല  വെകുപയ്  അഭനിപ്രഭായ

വപടതനുസരനിചയ്  കേറുപന്  സഭാരകേ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ഏവറടുക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന

സലല സലബനനിച വെനിശദ വെനിവെരങ്ങള, വകേടനിടല നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള എസ്റ്റനികമറ്റുല

പ്ലെെഭാനുല  കേഴനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷങ്ങളനില്  സഭാപനത്തനിനയ്  അനുവെദനിചനിരുന്ന

ഗഭാന്റെനിവന്റെ വെനിനനികയഭാഗ സര്ടനിഫനിക്കറയ്,  ഓഡനിറയ്  റനികപഭാര്ടയ്  എന്നനിവെ സര്ക്കഭാരനില്

ഹഭാജരഭാക്കുവെഭാന്  പണ്ഡനിറയ്  കേറുപന്  സഭാരകേ  സമനിതനി  വസക്രടറനികയഭാടയ്

അഭലര്തനിചനിട്ടുണ്ടയ്.
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പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ് കേലഭാ-സഭാഹനിതല-സഭാലസഭാരനികേ
രലഗങ്ങളനില് കപ്രഭാതഭാഹനല

53(2073)  ശതീ  .    മഞളഭാലകുഴനി  അലനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്  കേലഭാ,  സഭാഹനിതല,
സഭാലസഭാരനികേ  രലഗങ്ങളനില്  മതനിയഭായ  അവെസരങ്ങള  ലഭനിക്കുന്നനിവല്ലന്നയ്
കേരുതുനകണ്ടഭാ;

(ബനി)  എങനില്  കൂടുതല്  അവെസരങ്ങള ലഭലമഭാകുന്ന തരത്തനില്  എവനല്ലഭാല
കപ്രഭാതഭാഹനങ്ങളഭാണയ് നല്കേനി വെരുന്നവതന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  /പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെരുവട  സഭാഹനിതല
സലഷനികേള  പ്രസനിദനികേരനിക്കുന്നതനികനഭാ  സനിനനിമ,  നഭാടകേല  എന്നനിവെയ്കക്കഭാ
ഏവതങനിലല തരത്തനിലള സഭാമ്പത്തനികേസഹഭായല നല്കേനി വെരുനകണ്ടഭാ  ;  എങനില്
വെനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഇല്ല.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ്  കേലഭാസഭാഹനിതല  സലസഭാരനികേ
രലഗങ്ങളനില്  അവെസരങ്ങള ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എല്ലഭാ  വെര്ഷവല  സലസഭാനവത്ത
2  സലങ്ങളനില്  2  കേലഭാകമളകേള  ഗദ്ദേനികേ  എന്ന  കപരനില്  (10  ദനിവെസല
വെതീതല)  സലഘടനിപനിക്കുന.  കൂടഭാവത  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപയ്  കമഭാഡല്
റസനിഡന്ഷലല്   സ്കൂളുകേളനിവല  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി  'സര്കഗ്ഗഭാതവെല'  എന്ന
കേലഭാകമള  സലഘടനിപനിക്കുനണ്ടയ്.  കേലഭാകേഭായനികേ  കമളകേളനില്  മനികേവെയ്  പുലര്ത്തുന്ന
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  പ്രകതലകേ  കേലഭാഷയ്  അവെഭാര്ഡയ്
അനുവെദനിച്ചു  നല്കുനണ്ടയ്.  പടനികേജഭാതനി  വെനികേസന  വെകുപനിവന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്
പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാവരക്കൂടനി  ഉളവപടുത്തനി  സഭാഹനിതല  ശനില്പശഭാല  എല്ലഭാ  വെര്ഷവല
സലഘടനിപനിക്കുനണ്ടയ്.  സലസഭാന  സ്കൂള  കേകലഭാല്സവെത്തനില്  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിഭഭാഗക്കഭാരുവട തനതയ് നൃത്തരൂപങ്ങള പ്രദര്ശന ഇനമഭായനി അവെതരനിപനിക്കുനണ്ടയ്.

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെരുവട  സഭാഹനിതല സൃഷനികേള പുസകേ
രൂപത്തനില്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  20,000  രൂപ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല
അനുവെദനിക്കുന.  സനിനനിമ, നഭാടകേല എന്നനിവെയയ് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല നല്കുന്നനില്ല.
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സഭാലസഭാരനികേ സഭാപനങ്ങളക്കയ് നല്കേനിയ ധനസഹഭായല 

54 (2074)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല പഭാര്ലവമന്റെറനി
കേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്ന  കശഷല  സര്ക്കഭാര്,
അര്ദ  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനിലളള  സഭാലസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  നല്കേനിയ
ധനസഹഭായങ്ങളുവട വെനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2016-17  വെര്ഷവത്ത  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  ധനസഹഭായ  തുകേ
വചേലവെഴനിക്കവപടനിട്ടുകണ്ടഭാ; വെനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കുഞന് സഭാരകേത്തനിനയ്  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നകശഷല
ലഭലമഭാക്കനിയ ധനസഹഭായങ്ങളുവട വെനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നകശഷല  സര്ക്കഭാര്,
അര്ദസര്ക്കഭാര്  കമഖലയനിലള  സഭാലസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  നല്കേനിയ
ധനസഹഭായങ്ങളുവടയുല  സഭാപനങ്ങള വചേലവെഴനിച  തുകേയുവടയുല  വെനിശദഭാലശങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നകശഷല കുഞന് സഭാരകേത്തനിനയ്
തഭാവഴപറയുന്ന ധനസഹഭായല അടനിസഭാന സസൗകേരലവെനികേസനത്തനിനുല സഭാലസഭാരനികേ
പ്രവെര്ത്തനത്തനിനുല അനുവെദനിചനിട്ടുണ്ടയ്:

1. 10-1-2017 വല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 8/2017/സഭാല.കേഭാ.വെ. പ്രകേഭാരല

10 ലക്ഷല രൂപ.

2. 18-3-2017-വല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 174/2017/സഭാല.കേഭാ.വെ. പ്രകേഭാരല

13.94 ലക്ഷല രൂപ.

3.  29-3-2017-വല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 251/2017/സഭാല.കേഭാ.വെ. പ്രകേഭാരല
25  ലക്ഷല രൂപ.

കൂടഭാവത  സഭാലസഭാരനികേ  വെകുപദലക്ഷന്  2205-00-102-98-36  (NP)  എന്ന
ശതീര്ഷകേത്തനില്നനിനല നഭാലയ് ലക്ഷല രൂപ ആവെര്ത്തന ഗഭാന്റെഭായനി അനുവെദനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്.
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പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗത്തനില്വപട എഴുത്തുകേഭാരുവട പുസകേ പ്രസനിദതീകേരണല

55  (2075)  ശതീ  .    എ  .    എല  .    ആരനിഫയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗത്തനില്വപട  എഴുത്തുകേഭാരുവട  പുസകേങ്ങള
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായങ്ങള നല്കുനകണ്ടഭാ;  ഉവണ്ടങനില്
ആയതനിവന്റെ വെനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവല്ലങനില് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) പുസകേങ്ങള പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല നല്കുന്ന
പദതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപനില് നനിലവെനിലനില്ല.

പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനിവപട  എഴുത്തുകേഭാരുവട  സഭാഹനിതലകൃതനികേള
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  വെകുപനില്നനിനല  പരമഭാവെധനി  20,000  രൂപ  അവല്ലങനില്
പ്രസ്തുത കൃതനിയുവട 1000 കകേഭാപനി അചടനിക്കുന്നതനിനുള  വചേലവെയ് ഇതനില് ഏതഭാകണഭാ
കുറവെയ് അപ്രകേഭാരമുള തുകേ ധനസഹഭായമഭായനി നല്കേനിവെരുന.

(ബനി) പ്രസനിദതീകേരണ കയഭാഗലമഭായ കൃതനികേള പുസകേമഭാക്കനി പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപനില്  വപ്രഭാകപഭാസലകേള  ലഭനിക്കുകേയഭാവണങനില്
ധനസഹഭായല അനുവെദനിക്കുന്ന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കേലഭാഭവെന് മണനിയുവട കപരനില് പഠന പരനിശതീലന കകേന്ദ്രല

 56(2076)  ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

നഭാടന്പഭാടയ് എന്ന കേലഭാരൂപവത്ത ഏറവല ജനകേതീയമഭാക്കനി മഭാറനിയ കേലഭാഭവെന്
മണനിയുവട  കപരനില്  നഭാടന്പഭാടനിനഭായനി  ഒരു  പഠന  പരനിശതീലന,  ഗകവെഷണ
കകേന്ദ്രല/അക്കഭാദമനി സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

കകേരള  കഫഭാകേയ് കലഭാര്  അക്കഭാദമനിയുവട  ഉപകകേന്ദ്രമഭായനി  ചേഭാലക്കുടനിയനില്
കേലഭാഭവെന് മണനി സഭാരകേല സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്,  കകേരള കഫഭാകേയ് കലഭാര് അക്കഭാദമനിക്കയ്
2016-2017-വല ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള 50 ലക്ഷല രൂപയുവട ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനി  സഭാലസഭാരനികേ  വെകുപയ്  ഉത്തരവെയ്  പുറവപടുവെനിചനിരുന.  എങനിലല  സഭാരകേ
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നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവെശലമഭായ  സലവല  ഭസൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങളുല  ലഭലമല്ലഭാത്ത
സഭാഹചേരലത്തനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷല  തുകേ  അനുവെദനിചനിരുന്നനില്ല.
പ്രസ്തുത  സഭാരകേത്തനില്  നഭാടന്പഭാട്ടുകേളുവട  സലരക്ഷണത്തനിനുല  പ്രചേരണത്തനിനുല
കവെണ്ടനി  ഒരു  ഉപകകേന്ദ്രവല  ഇസൗ  ഉപകകേന്ദ്രകത്തഭാടയ്  കചേര്ന്നയ്  ഇനലയനിവല  മുഴുവെന്
സലസഭാനങ്ങളനിവലയുല   നഭാടന്  സലഗതീത  ഉപകേരണങ്ങളുവട  ഒരു  മന്യൂസനിയവല
നഭാടന്പഭാട്ടുകേള  കഡഭാകേതവമന്റെയ്  വചേയ്യുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  സ്റ്റുഡനികയഭായുല  (ഒരു
സസൗണ്ടയ്  വറകക്കഭാര്ഡനിലഗയ്  സ്റ്റുഡനികയഭാ),  ഡനിജനിറല്  ആര്വവക്കവ്സയ്  എന്നനിവെ
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവെണ്ടനി  കകേരള  കഫഭാകേയ് കലഭാര്  അക്കഭാദമനി  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണ്ടയ്.
ചേഭാലക്കുടനിയനില്  കേലഭാഭവെന്  മണനി  സഭാരകേല  സഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനവപടയ്
സഭാരകേത്തനിനഭായുള സലവല  മറയ്  അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങളുല അടനിയനരമഭായനി
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  തത്വരനിതവപടുത്തഭാന്  കകേരള  കഫഭാകേയ് കലഭാര്  അക്കഭാദമനി
വസക്രടറനിക്കയ് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

വെഭാമനപുരല നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഇന്സ്റ്റനിറന്യൂടയ് ഓഫയ് പഭാര്ലവമന്റെറനി
അഫകയഴയ് നടത്തനിയ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

57(2077)  ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇന്സ്റ്റനിറന്യൂടയ്  ഓഫയ് പഭാര്ലവമന്റെറനി അഫകയഴയ്  2016-17-ല് വെഭാമനപുരല
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  നടത്തനിയ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  എവനഭാവക്കവയന്നയ്
വെനിവെരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി വചേലവെഴനിച ഫണ്ടയ് എത എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരല  ഇന്സ്റ്റനിറന്യൂടയ്  വെഭാമനപുരല  നനികയഭാജകേമണ്ഡല
ത്തനില്വപട  വവെഞഭാറമൂടയ്  ഗവെണ്വമന്റെയ്  ഹയര്  വസക്കണ്ടറനി  സ്കൂളനില്  സ്കൂള
വസമനിനഭാറുല  കേല്ലറ  വവെഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  വസക്കണ്ടറനി  സ്കൂളനില്  പഭാര്ലവമന്റെറനി
ലനിററസനി  കബയ്  സലസഭാനതല  ഉദ്ഘഭാടനവല  ബനി.ആര്.എല.എചയ്.എസയ്.എസയ്.
എലവെടല  സ്കൂളനില്   പഭാര്ലവമന്റെറനി  ലനിററസനി  കബ്ബുല  ഗവെണ്വമന്റെയ്  എചയ്.എസയ്.
ഭരതന്നൂര്,  ബനി.ആര്.എല.എചയ്.എസയ്.എസയ്.  എലവെടല  എന്നതീ  സ്കൂളുകേളനില്  യൂത്തയ്
പഭാര്ലവമന്റെയ് മതരങ്ങളുല സലഘടനിപനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി) യൂത്തയ് പഭാര്ലവമന്റെയ് മതരല, സ്കൂള വസമനിനഭാര്, പഭാര്ലവമന്റെറനി ലനിററസനി
കബയ് എന്നനിവെ സലഘടനിപനിച വെകേയനില് കമല് പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള സ്കൂളുകേളക്കയ് ആവകേ
59,850  രൂപ അനുവെദനിചനിട്ടുണ്ടയ്.
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സ്കൂളുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ് പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരല വെകുപയ് നടത്തുന്ന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

58(2078)  ശതീ  .    കജഭാര്ജയ്  എല  .    കതഭാമസയ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനഭാധനിപതലവത്ത ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനുല ജനഭാധനിപതല അവെകബഭാധല
സൃഷനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  സ്കൂളുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  എവനല്ലഭാല  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്
കേഴനിഞവെര്ഷല പഭാര്ലവമന്റെറനി കേഭാരലവെകുപയ് നടത്തനിയവതന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനില്  ഏവതല്ലഭാല  വെനിദലഭാലയങ്ങളനില്  ഇതനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി പരനിശതീലനല നടനവവെനല പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി ഓകരഭാ വെനിദലഭാലയത്തനിലല
എത തുകേ വെതീതല വചേലവെഴനിച്ചുവവെനല വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരല  വെകുപനിനയ്  കേതീഴനിലള  പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരല
ഇന്സ്റ്റനിറന്യൂടയ്  സലസഭാനവത്ത സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ് വെനിദലഭാലയങ്ങള കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്
വെനിവെനിധ  വസമനിനഭാറുകേള  സലഘടനിപനിക്കുകേയുല  യൂത്തയ്  പഭാര്ലവമന്റെയ്  മതരങ്ങള,
പഭാര്ലവമന്റെറനി ലനിററസനി കബയ്,  ഹന്യൂമന് വവററയ്സയ് എഡന്യൂകക്കഷന് കബയ്  എന്നനിവെ
രൂപതീകേരനിചയ്  കുടനികേളനില് ജനഭാധനിപതലകബഭാധല സൃഷനിക്കുന്നതനിനുല ജനഭാധനിപതലവത്ത
ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനുമുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവെരുന. 

(ബനി)   കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനില് പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരല  ഇന്സ്റ്റനിറന്യൂടയ്  2016-17
വെര്ഷത്തനില് വെനിദലഭാലയങ്ങള കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ് നടത്തനിയ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുവട
വെനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണ്ടയ്.*

സനിനനിമഭാ പ്രദര്ശന കകേന്ദ്രങ്ങള

59 (2079) ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനില് ഇകപഭാള എത സനിനനിമഭാ പ്രദര്ശന കകേന്ദ്രങ്ങള നനിലവെനിലണ്ടയ്
എന്നയ്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനിൽ  ഇവെയുവട  ജനില്ല  തനിരനിച്ചുള  കേണക്കുകേള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്.
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ഉത്തരല

സലസഭാനത്തയ്  നനിലവെനില്  583  സനിനനിമഭാ  തനികയററുകേള  ഉണ്ടയ്.   ഇതനില്
പ്രവെര്ത്തനക്ഷമമഭായവെ 570 ആണയ്.

ജനില്ല തനിരനിച്ചുള വെനിവെരങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

തനിരുവെനനപുരല 58

വകേഭാല്ലല 37

പത്തനലതനിട 16

ആലപ്പുഴ 27

കകേഭാടയല 32

എറണഭാകുളല 80

ഇടുക്കനി 08

തൃശ്ശൂര് 55

പഭാലക്കഭാടയ് 73

മലപ്പുറല 67

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 45

വെയനഭാടയ് 15

കേണ്ണൂര് 35

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 22

          ആവകേ 570

സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനില് ഗഭാമതീണ മനിനനി തനികയററുകേള

60  (2080)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കലഭാകകേഭാത്തര  സനിനനിമകേള  ഗഭാമതീണ  ജനതവയ  പരനിചേയ
വപടുത്തുന്നതനിനുല  സനിനനിമഭാ  ആസത്വഭാദനവല  ചേര്ചയുല  നടത്തുന്നതനിനുല  കവെണ്ടനി
സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനില് ഗഭാമതീണ മനിനനി തനികയററുകേളുല ഓപണ് കഫഭാറത്തനിനുള
കവെദനികേളുല സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഗഭാമതീണ  കമഖലയനിവല  സഭാലസഭാരനികേ  നനിലയങ്ങള,  കേമ്മേന്യൂണനിറനി

ഹഭാളുകേള,  ഓപണ്  എയര്  ഓഡനികറഭാറനിയല  എന്നനിവെ  ഇതനിനുകവെണ്ടനി  ഉപകയഭാഗ

വപടുത്തുകമഭാ; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  നല്ല സനിനനിമകേളുവട പ്രദര്ശനത്തനിനഭായനി ഗഭാമതീണ കമഖലയനിലളവപവട

കകേരളത്തനിലടനതീളല  സനിനനിമഭാ തനികയററുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര് പദതനി

ആസൂതണല വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.  കേനിഫ്ബനി ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചയ് കകേരള സലസഭാന ചേലചനിത

വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് 100 കകേഭാടനി രൂപ വചേലവെനില് ഇസൗ വെര്ഷലതവന്ന ആവകേ

25 സതീനുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള  ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇതനിനുപുറകമ

സത്വകേഭാരല  പങഭാളനിത്തകത്തഭാവട  തനികയററുകേള  സഭാപനിക്കഭാനുള  സഭാദലതയുല

ആകലഭാചേനിക്കുനണ്ടയ്.

(ബനി) ഇക്കഭാരലല പരനിഗണനയനിലനില്ല.

ചേനിതഭാഞ്ജലനി സ്റ്റുഡനികയഭായുവട വെനികേസനല

61  (2081)  ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല

പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേനിതഭാഞ്ജലനി  സ്റ്റുഡനികയഭായുവട  വെനികേസനത്തനിനയ്  പുതനിയ  പദതനികേള

ആവെനിഷ്കരനിക്കുന്ന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സഭാപനത്തനിവന്റെ നവെതീകേരണവമഭായനി ബനവപടയ് എവനങനിലല

പദതനി പരനിഗണനയനില് ഉകണ്ടഭാ; എങനിൽ വെനിശദനികേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) 150  കകേഭാടനി  രൂപയുവട കേനിഫ്ബനി ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചയ്  ചേനിതഭാഞ്ജലനി

സ്റ്റുഡനികയഭാ  ഫനിലനില  സനിറനി  ആയനി  വെനികേസനിപനിക്കുന്ന  ബൃഹതയ്  പദതനി

ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  പ്രസ്തുത  പദതനിയുവട  Detailed  Project  Report  (DPR)

തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള  കേണ്സളടന്റെനിവന  നനിയമനിക്കുവെഭാനഭായനി  Request  for

proposals (RFP)  ക്ഷണനിചനിട്ടുണ്ടയ്.
1075/2017.
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കേഭായലകുളത്തയ് മളടനിപ്ലെെക്സൈയ് തനികയറര് നനിര്മ്മേഭാണല

62  (2082)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലകുളല  നഗരസഭ  പ്രകദശത്തയ്  മളടനിപ്ലെെക്സൈയ്  തനികയററനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി
ബനവപട നടപടനികേളുവട നനിലവെനിലള പുകരഭാഗതനി വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

കേഭായലകുളല നഗരസഭ കകേരള സലസഭാന ചേലചനിത വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷനയ്
തനികയറര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  നല്കേഭാന്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്ന  സലല
വവകേമഭാറുന്നതനികലയഭായുള കേരടയ് എഗനിവമന്റെയ് കകേരള സലസഭാന ചേലചനിത വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന് അലഗതീകേരനിചയ് തുടര് നടപടനികേളക്കഭായനി നഗരസഭയയ് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.
നഗരസഭയുല  കകേരള  സലസഭാന  ചേലചനിത  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനുല
എഗനിവമന്റെനില്  ഏര്വപട്ടുകേഴനിഞഭാല്  കേനിഫ്ബനിയുവട  ചേടപ്രകേഭാരല  തനികയറര്
നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനവപട അനനരനടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

പയന്നൂരനില് തനികയറര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

63 (2083) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല പഭാര്ലവമന്റെറനി
കേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാന ചേലചനിത വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് പയന്നൂരനില് തനികയറര്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിചയ് വെരുനകണ്ടഭാ; വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങനിൽ തനികയറര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനിക്രമല ഇകപഭാള ഏതയ്
ഘടത്തനിലഭാവണന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  തതീകയറര്  നനിര്മ്മേഭാണല  എന്നയ്
ആരലഭനിക്കഭാന് കേഴനിയുവമന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പയന്നൂര്  നഗരസഭ  കേസൗണ്സനില്  തനികയറര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്ന സലല കകേരള സലസഭാന ചേലചനിത വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന്
ഉകദലഭാഗസ  സലഘല  സനര്ശനിചയ്  തനികയറര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റെ  സഭാദലത
വെനിലയനിരുത്തനിവെരുന.
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(ബനി) പയന്നൂര് നഗരസഭ സലല വെനിട്ടുനല്കുന്നതനിനുള സമ്മേതപതല കകേരള

സലസഭാന  ചേലചനിത  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനയ്  വവകേമഭാറനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇനനി

നഗരസഭയുമഭായനി കേരഭാര് വെയ്കക്കണ്ടതുണ്ടയ്.  കേനിഫ്ബനി ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചയ്  തനികയറര്

സമുചയല നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പദതനിയനില് ടനി സലവല ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  കേനിഫ്ബനി

മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരല  പദതനിയുവട  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള  പ്രഭാരലഭ

നടപടനികേള ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

(സനി)  ഇസൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനിവന്റെ  രണ്ടഭാല  പഭാദത്തനില്  നനിര്മ്മേഭാണല

ആരലഭനിക്കഭാന് കേഴനിയുവമന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.

കകേരള ചേലചനിത അക്കഭാദമനിയുവട പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

64 (2084) ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി : 

ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   നഭാണു : 

ശതീ  .    വകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ്  കുമഭാര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല  നനിയമവല

സഭാലസഭാരനികേവല പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള ചേലചനിത അക്കഭാദമനി അടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷല ഏവതഭാവക്ക

ഫനിലനില  വഫസ്റ്റനിവെലകേളഭാണയ്  സലഘടനിപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നവതനല  ഇതനികലക്കയ്

ചേനിതങ്ങള വതവരവഞടുക്കുന്നതനിനുള മഭാനദണ്ഡവമനഭാവണനല വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചേലചനിത  അക്കഭാദമനി  ഫനിലനില  കബസ്തുകേളക്കയ്  ഫണ്ടയ്  നല്കുന്നതനിവന്റെ

മഭാനദണ്ഡവമനഭാണയ്;  പ്രഭാകദശനികേ  ഫനിലനില  കബുകേളക്കയ്  മവറവനഭാവക്ക

സഹഭായങ്ങളഭാണയ് അക്കഭാഡമനി നല്കുന്നതയ്;

(സനി)  ഫനിലനില  ആസത്വഭാദനവമഭായനി  ബനവപടയ്  അക്കഭാദമനി  എവനങനിലല

കകേഭാഴ്സുകേള  നടത്തുനകണ്ടഭാ;  സ്കൂള-കകേഭാകളജയ്  തലങ്ങളനില്  ഫനിലനില  ആസത്വഭാദനല

കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന് എവനഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സത്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്;

(ഡനി)   സനിനനിമ വെലവെസഭായല സലസഭാനത്തനിനയ് നല്കുന്ന റവെനത വെരുമഭാനല

എതവയന്നയ് അറനിയഭാകമഭാ; എങനിൽ വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  സനിനനിമ  വെലവെസഭായലമൂലല  സഭാകങതനികേവല  അല്ലഭാത്തതുമഭായനി

സലസഭാനത്തയ് സൃഷനിക്കവപടുന്ന വതഭാഴനിലവെസരങ്ങള എതവയന്നയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

വെനിശദഭാലശല നൽകേഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ചേലചനിത അക്കഭാദമനി നടപ്പുവെര്ഷല  (2017-18) ജൂണ് 16 മുതല് 20 വെവര
തനിരുവെനനപുരത്തയ്  വവകേരളനി,  ശതീ-നനിള  തനികയററുകേളനില്  10-ാാമതയ്  രഭാജലഭാനര
കഡഭാകേതവമന്റെറനി ഹ്രസത്വ ചേനിതകമള സലഘടനിപനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ഡനിസലബര് 8 മുതല് 15
വെവര 22-ാാമതയ്  രഭാജലഭാനര ചേലചനിതകമള നടത്തഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടയ്. ഇസൗ രണ്ടയ് 
കമളകേളനിലല  എന്ടനികേള  ക്ഷണനിചയ്  വതരവഞടുക്കവപടുന്ന  ചേനിതങ്ങളഭാണയ്
പ്രദര്ശനിപനിക്കുകേ.   ചേലചനിത കമഖലയനിവല  പ്രമുഖര്  അടങ്ങുന്ന ജൂറനിയഭാണയ്  രണ്ടയ്
കമളകേളനികലയ്ക്കുല  ചേനിതങ്ങള  വതരവഞടുക്കുന്നതയ്.  ഇതനിനുപുറകമ  കുടനികേളുവട
ചേലചനികതഭാതവെല,  നഭാഷണല് ഫനിലനില വഫസ്റ്റനിവെല്, 2  പ്രഭാകദശനികേ ചേലചനിത കമള
എന്നനിവെ നടത്തഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടയ്.   2018-ല്  മലയഭാള  സനിനനിമയുവട  നവെതനി
ആകഘഭാഷവത്ത  തുടര്ന്നയ്  വെനിപുലമഭായ  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തുന്ന  വെനിഷയല
പരനിഗണനയനിലണ്ടയ്.

(ബനി)  നല്ല  സനിനനിമകേവള  കപ്രക്ഷകേരനില്  എത്തനിക്കുന്നതനിവന്റെ   ഭഭാഗമഭായനി
ഫനിലനില കബുകേള നല്കുന്ന അകപക്ഷയുവട അടനിസഭാനത്തനില് ഭരണസമനിതനിയുവട
അലഗതീകേഭാരത്തനിനയ്  വെനികധയമഭായനി  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല  നല്കേനിവെരുന.
ഇതനിനഭായനി  അക്കഭാദമനി  സനിനനിമകേളുവട  ഡനി.വെനി.ഡനി.-യുല  വടകനിക്കല്  സസൗകേരലവല
നല്കേനിവെരുന.

(സനി)  അവെധനിക്കഭാലത്തയ്  വവഹസ്കൂള  കുടനികേളക്കഭായനി  5  ദനിവെസല
നതീണ്ടുനനില്ക്കുന്ന  സനിനനിമഭാ  ആസത്വഭാദന  കേലഭാമ്പയ്  കകേരളത്തനിവല  മൂന്നയ്
കമഖലകേളനിലഭായനി നടത്തനിവെരുന.  കൂടഭാവത സ്കൂള, കകേഭാകളജയ് തലങ്ങളനില് അവെരുവട
ആവെശലപ്രകേഭാരല നല്ല സനിനനിമകേള പ്രദര്ശനിപനിച്ചുവെരുന.

(ഡനി&ഇ)  ഇതുസലബനനിച കക്രഭാഡതീകേരനിച വെനിവെരല ലഭലമല്ല.

വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് ചേലചനിത രലഗത്തയ് അഭനിരുചേനി ഉണ്ടഭാക്കുന്നതനിനുള

പദതനികേള

65(2085)  ശതീ  .    മഞളഭാലകുഴനി  അലനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവല നനിയമവല സഭാലസഭാരനികേവല

പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  ചേലചനിത  രലഗത്തയ്  അഭനിരുചേനി  ഉണ്ടഭാക്കുന്നതനിനുല

അഭനിനയല,  തനിരക്കഥ,  സലവെനിധഭാനല,  കഫഭാകടഭാഗഫനി തുടങ്ങനിയവെയനിവല കേഴനിവകേള

വെനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുല കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുല സലസഭാന ചേലചനിത അക്കഭാഡമനികയഭാ

സര്ക്കഭാകരഭാ ഏവതങനിലല തരത്തനിലള പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
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(ബനി)  സ്കൂളുകേളനില് സനിനനിമഭാ കബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല വെനിദലഭാര്തനികേളുവട
പങഭാളനിത്തകത്തഭാവട  സനിനനിമകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുല  ഏവതങനിലല  തരത്തനിലള
പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഇവല്ലങനില് ഇതനിനയ് തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി)  സലസഭാന  ചേലചനിത  അക്കഭാഡമനിയുവട  പ്രവെര്ത്തനല  വെനിപുലതീകേരനി
ക്കുന്നതനിനുല കൂടുതല് പദതനികേളുല പരനിപഭാടനികേളുല സലഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുല നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)   വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  ചേലചനിത രലഗത്തയ്  അഭനിനയല,  കഫഭാകടഭാഗഭാഫനി,
തനിരക്കഥ തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനില്  അഭനിരുചേനി  വെളര്ത്തുന്നതനിനയ്  അവെധനിക്കഭാലത്തയ്
വവഹസ്കൂള  കുടനികേളക്കഭായനി  5  ദനിവെസല  നതീണ്ടുനനില്ക്കുന്ന  സനിനനിമഭാ  ആസത്വഭാദന
കേലഭാമ്പയ് കകേരളത്തനിവല മൂന്നയ് കമഖലകേളനിലഭായനി ചേലചനിത അക്കഭാദമനി നടത്തനിവെരുന.
കൂടഭാവത സ്കൂള, കകേഭാകളജയ് തലങ്ങളനില് അവെരുവട ആവെശലപ്രകേഭാരല നല്ല സനിനനിമകേള
പ്രദര്ശനിപനിച്ചുവെരുന.

(ബനി) ഇതനിനഭായനി ഇകപഭാള പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചനിടനില്ല.

(സനി) പരനികശഭാധനിചയ് തതീരുമഭാനവമടുക്കുന്നതഭാണയ്.

മതീന്വെല്ലല ടൂറനിസല പദതനി

66 (2086) ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസയ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  വെനല-പരനിസനിതനി  വെകുപയ്  മനഭാലയത്തനില്  നനിനളള  തടസല
ഉന്നയനിചയ്  വെനല  വെകുപയ്  പഭാലക്കഭാവട  മതീന്വെല്ലല  ടൂറനിസല  പദതനിക്കടക്കല
തടസവെഭാദങ്ങള  ഉന്നയനിചനിട്ടുളതയ്  ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഉവണ്ടങനില്  വെനിശദ
വെനിവെരങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ടൂറനിസല  വെകുപ്പുല  വെനല  വെകുപ്പുല  തമ്മേനില്  ഉഭയകേക്ഷനി  ചേര്ച  നടത്തനി
പദതനികേളക്കുളള  കേഭാലതഭാമസല  ഒഴനിവെഭാക്കുവെഭാന്  കേഴനിയുന്ന  തരത്തനില്  ഒരു
കേമ്മേറനിക്കയ് രൂപല നല്കുകമഭാ; ഇവല്ലങനില് കേഭാരണല വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ശദയനില്വപടനിടനില്ല.  നനിലവെനില്  മതീന്വെല്ലല  ഇകക്കഭാടൂറനിസല  നല്ല
നനിലയനില് പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.

(ബനി) കമല് ഉത്തരവെനിവന്റെ വവെളനിചത്തനില് ബഭാധകേമല്ല.
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വവജവെ വവവെവെനിദല സലരക്ഷണത്തനിനഭായനി പദതനി

67 (2087) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   എ  .   എല  .   ആരനിഫയ് :
ശതീ  .    പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീല :
ശതീമതനി വെതീണഭാ കജഭാര്ജയ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തയ് കജവെ കവെവെനിദല സലരക്ഷണത്തനിനഭായനി എവനങനിലല
പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവെരുനകണ്ടഭാ;

(ബനി)  വെലശനഭാശല  സലഭവെനിച്ചുവകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  വൃക്ഷ-ലതഭാദനികേളുവടയുല
ജന്തുജഭാലങ്ങളുവടയുല സലരക്ഷണത്തനിനയ് കവെണ്ടനി എവനല്ലഭാല പരനിപഭാടനികേളഭാണയ് ഈ
പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്;

(സനി) കജവെ കവെവെനിദല സലരക്ഷണവമഭായനി ബനവപട ഇകക്കഭാ കകേഡറയ്സയ്,
കുരുവെനിക്കയ്  ഒരു  കൂടയ്  എന്നതീ  പരനിപഭാടനികേള  ഇതനില്  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
വെനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രകൃതനി  മനിത  അവെഭാര്ഡയ്
ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; വെനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) വെനങ്ങളനില് വവജവെവവവെവെനിദലല സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുല പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
തഭാവഴപറയുന്ന പദതനികേള വെനല വെകുപയ് നടപനിലഭാക്കനി വെരുന:

1.  15  വെനലജതീവെനി സകങതങ്ങള, 5  കദശതീകയഭാദലഭാനങ്ങള,  ഒരു കേമ്മേന്യൂണനിറനി  
റനിസര്വെയ്  എന്നനിവെയുവട സലരക്ഷണവല പരനിപഭാലനവല.

2. വപരനിയഭാര്  വവടഗര്  റനിസര്വെയ്, പറമ്പനിക്കുളല  വവടഗര്  റനിസര്വെയ്  എന്നതീ  
വവടഗര് റനിസര്വ്വുകേളുവട സലരക്ഷണവല പരനിപഭാലനവല.

3. ആനകേളുവട  പ്രകതലകേ  സലരക്ഷണത്തനിനഭായനി   "വപ്രഭാജക്ടയ്  എലനിഫന്റെ''  
പദതനി.

4.  വവജവെവവവെവെനിദല കമഖലകേളഭായനി യുവനകസഭാ (UNESCO)  കേവണ്ടത്തനിയ
നതീലഗനിരനി  ബകയഭാസനിയര്,  അഗസലമല  ബകയഭാസനിയര്  എന്നതീ
റനിസര്വ്വുകേളുവട  സലരക്ഷണവല പരനിപഭാലനവല. 
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വെകനതര  പ്രകദശങ്ങളനില്  വവജവെവവവെവെനിദലല  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുല
പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  തഭാവഴപറയുന്ന  പദതനികേള  വെനല  വെകുപയ്
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന:

1. സലരക്ഷനിത കമഖലയയ് പുറത്തുള സത്വഭാഭഭാവെനികേ വെനങ്ങളനിവല വവജവെ
വവവെവെനിദല സലരക്ഷണല.

2. വെനത്തനിനയ്  പുറത്തുള  കേഭാവകേള,  കേണ്ടല്ക്കഭാടുകേള  എന്നനിവെയുവട
പരനിപഭാലനല.

3. സഭാമൂഹല വെനവെല്ക്കരണ വെനിഭഭാഗത്തനില്  'ഹരനിത കകേരളല'  പദതനി
പ്രകേഭാരമുള  വൃക്ഷവവത്ത  വെനിതരണവല  വെച്ചുപനിടനിപനിക്കലല
കുരുവെനിവക്കഭാരു  കൂടയ്,  വെനമനിത/പ്രകൃതനി  മനിത  അവെഭാര്ഡുകേള,
സനിറനിസണ്  കേണ്സര്കവെറര്  പദതനി,  വെന  ദതീപ്തനി  പദതനി,  നഗര
ഹരനിതവെല്ക്കരണല പദതനി,  അവെകബഭാധന കഭാസകേള,  കുടനിവെനല
പദതനി,  നക്ഷത വെനല പദതനി,  ഒസൗഷധകത്തഭാടല പദതനി,  കേടലഭാമ
സലരക്ഷണല,  പക്ഷനി  സലരക്ഷണല  മുതലഭായ  വവജവെവവവെവെനിദല
സലരക്ഷണല.

4. പ്രക്ഷതീണ  വെനങ്ങളുകടയുല  അകതഭാടുകചേര്ന്ന  വെകനതര
ലഭാന്റെയ്കസപനികന്റെയുല പുനരുദഭാരണവല പരനിചേരണവല ലക്ഷലമഭാക്കനിയനിട്ടുള
'ഹരനിത ഭഭാരത ദസൗതലല' (ഗതീന് ഇനലഭാ മനിഷന്) പദതനി.

(ബനി)  ഹരനിത  ഭഭാരത  ദസൗതലത്തനില്  വെനകമഖലവയ  വെനിവെനിധ  വെഭാടര്
വഷഡ്ഡുകേളഭായനി  തനിരനിചയ്  സലരക്ഷനിക്കവപകടണ്ടുന്ന,  വെലശനഭാശല  കനരനിടുന്നതുല
അല്ലഭാത്തതുമഭായ  വൃക്ഷലതഭാദനികേളുവടയുല  ജന്തുജഭാലങ്ങളുകടയുല  സലരക്ഷണത്തനിനു
കവെണ്ടനി  വെനിവെനിധ  പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  വെലശനഭാശല
സലഭവെനിച്ചുവകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  വൃക്ഷലതഭാദനികേളുവട  സലരക്ഷണത്തനിനഭായനി  വൃക്ഷ
വവത്തകേള  നട്ടുപനിടനിപനിചയ്  വെനിതരണല  വചേയ്തുവെരുന.  വെലശനഭാശല  സലഭവെനിച്ചു
വകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന ജന്തുജഭാലങ്ങളുവട സലരക്ഷണത്തനിനുകവെണ്ടനി "കുരുവെനിവക്കഭാരു കൂടയ്''
എന്ന പദതനിയുല കേടലഭാമ സലരക്ഷണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുല ഏവറടുത്തു നടപനിലഭാക്കനി
വെരുന.  വെനത്തനിനുളനില്  ജലകസഭാതസ്സുകേള  സലരക്ഷനിച്ചുല  വെനലജതീവെനികേളക്കയ്
ആവെശലമഭായ  വൃക്ഷങ്ങളുകടയുല  വചേടനികേളുകടയുല  വെളര്ച  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിച്ചുല
അനഭാവെശലമഭായ  കേളകേവള  ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനുള  വെനിവെനിധ  പരനിപഭാടനികേള  പദതനി
പ്രവെര്ത്തനത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായുല  ഗതീന്  ഇനലഭാ  മനിഷവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  പ്രകതലകേമഭായുല
നടത്തനിവെരുന.
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(സനി)  വവജവെവവവെവെനിദല സലരക്ഷണവമഭായനി ബനവപട ഇകക്കഭാ കകേഡറയ്സയ്,
കുരുവെനിയ്വക്കഭാരു കൂടയ് എന്നതീ പരനിപഭാടനികേള ഇതനില് ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

(ഡനി)  മനിഷന്  676  പദതനി  പ്രകേഭാരല  ഓകരഭാ  പഞഭായത്തനിലല
വവജവെവവവെവെനിദല  സലരക്ഷണത്തനിനഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  ഒരു  വെലക്തനിവയ
പഞഭായത്തയ് തലത്തനില്  വതരവഞടുത്തയ്  2,000  രൂപയുല പ്രശസനിപതവമടങ്ങുന്ന
പ്രകൃതനി മനിത അവെഭാര്ഡയ് 2014-15 വെര്ഷത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

വെനഭാതനിര്ത്തനി സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് പദതനികേള

68 (2088) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  വെനഭാതനിര്ത്തനി  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  എവനല്ലഭാല
പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനി വെരുന്നതയ്, വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലസഭാനത്തയ്  വെനഭാതനിര്ത്തനി  കവെര്തനിരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എവനല്ലഭാല
നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്; വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വെനകമഖലയനില്  കേകയറല  തടയുന്നതനിനുല  വെനപ്രകദശങ്ങള
സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുല നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദഭാലശങ്ങള എവനല്ലഭാല?

ഉത്തരല

(എ)   സലസഭാനത്തയ്  വെനഭാതനിര്ത്തനി  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്കവ്വേ നടത്തനി
അതനിരുകേള  നനിര്ണയനിചയ്  കേയഭാലകേള/ജണ്ടകേള/മുള്ളുകവെലനികേള  എന്നനിവെ
സഭാപനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)  കകേരളത്തനിവല  വെനഭാതനിര്ത്തനികേളനില്  സനിരല  ജണ്ട  നനിര്മ്മേനിചഭാണയ്
സത്വകേഭാരലഭൂമനിയനില്നനിനല  കവെര്തനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇത്തരത്തനില്  സഭാപനികക്കണ്ട
ജണ്ടകേളുവട  എണല,  ജണ്ട  സഭാപനികക്കണ്ട  സലല  എന്നതീ  വെനിവെരങ്ങള
വറയനിഞയ്/ഡനിവെനിഷന്  തലങ്ങളനില്  നനിര്ണയനിചയ്  ആയതയ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.  വെനഭാതനിര്ത്തനി  കവെര്തനിരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2017-18
വെര്ഷഭാരലഭത്തനില്  41000-കത്തഭാളല ജണ്ടകേള സഭാപനികക്കണ്ടതഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.
വെനഭാതനിര്ത്തനി  പൂര്ണമഭായുല  ജണ്ട  സഭാപനിചയ്  കവെര്തനിരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി
അവെകശഷനിക്കുന്ന ജണ്ടനനിര്മ്മേഭാണല,  വെര്ഷല തനിരനിചയ്  സഭാപനികക്കണ്ട ജണ്ടകേളുവട
എണല  നനിശ്ചയനിചയ്  തുടര്നടപടനി  വറയനിഞയ്/ഡനിവെനിഷന്  തലങ്ങളനില്  സത്വതീകേരനിച്ചു
വെരുന. വെനഭാതനിര്ത്തനി കേവണ്ടത്തുന്നതനിനുള സര്കവ്വേ കജഭാലനികേളനിവല കേഭാലതഭാമസല
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ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  120  വെനല വെകുപയ് ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് മൂനമഭാസവത്ത സര്കവ്വേ
പരനിശതീലനല നല്കേനി ഇവെരുവട കസവെനല ഉപകയഭാഗനിച്ചുവെരുനണ്ടയ്.  ഇസൗ പ്രവൃത്തനിക്കയ്
ആവെശലമഭായ  ഫണ്ടുല  ലഭലമഭായനിട്ടുണ്ടയ്.  ജണ്ട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റെ  പുകരഭാഗതനി
വെനിലയനിരുത്തുന്നതനികലയഭായനി ഡതീമഭാര്കക്കഷന് ഓഫയ് കഫഭാറസ്റ്റയ് ബസൗണ്ടറതീസയ് എന്ന
പ്രകതലകേ കമഭാഡന്യൂള തയഭാറഭാക്കനി സര്ക്കനിള, വഹഡ്കേത്വഭാര്കടഴയ്, സര്ക്കഭാര് തലത്തനില്
പ്രതനിമഭാസ അവെകലഭാകേനല നടത്തനിവെരുന.

(സനി)  വെനകമഖലയനില്  കേകയറല  തടയുന്നതനിനുല  വെനപ്രകദശങ്ങള
സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുല നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന. വെനല കേകയറങ്ങള  തടയുന്നതനിനഭായനി
വെനഭാതനിര്ത്തനികേളനില് ജണ്ടകേളുല കേയഭാലകേളുല നനിര്മ്മേനിച്ചുല ഫതീല്ഡയ് പകടഭാളനിലഗുകേള
യഥഭാസമയല നടത്തനിയുല വെനസലരക്ഷണ സമനിതനികേള മുകഖന കബഭാധവെല്ക്കരണല
സലഘടനിപനിച്ചുല നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.  പുതുതഭായനി ശദയനില്വെരുന്ന വെനല
കേകയറങ്ങള അപകപഭാളത്തവന്ന ഒഴനിപനിക്കഭാറുണ്ടയ്.  അനധനികൃത വെനല കേകയറങ്ങള
ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ബഹുമഭാനവപട  വവഹകക്കഭാടതനിയുവട  ഉത്തരവെയ്  പ്രകേഭാരവല
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുനണ്ടയ്.

വെനല വെകുപനിനയ് കേതീഴനിലള വെനിവെനിധ തസനികേകേളനികലയയ് പടനികേ വെര്ഗ്ഗ
വെനിഭഭാഗത്തനില്നനിന്നയ് പ്രകതലകേ നനിയമനല

69 (2089) ശതീ  .    മഞളഭാലകുഴനി  അലനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെനസലരക്ഷണത്തനിനഭായനി  വെനല  വെകുപനിനുകേതീഴനിലള  വെനിവെനിധ
തസ യ്തനികേകേളനികലക്കയ്  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനില്  നനിന്നയ്  പ്രകതലകേ  നനിയമനല
നടത്തഭാന് തതീരുമഭാനവമടുത്തനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  എങനില്  എവതല്ലഭാല  തസനികേകേളനികലക്കഭാണയ്  ഇത്തരത്തനില്  പ്രകതലകേ
നനിയമനല  നടത്തഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;  ഓകരഭാ  തസനികേളനിവലയുല  എത  ഒഴനിവകേള
ഇത്തരത്തനില് നനികേത്തഭാനഭാണയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതയ്;

(സനി)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗങ്ങളനില്  ഉളവപട  നനിലവെനില്  വെനല  വെകുപനിവന്റെ
വെനിവെനിധ തസനികേകേളനില് തഭാത്കേഭാലനികേ അടനിസഭാനത്തനിലല  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനിലല
കസവെനമനുഷനിക്കുന്ന ജതീവെനക്കഭാര്ക്കയ് ഈ നനിയമനങ്ങളനില് എവനങനിലല മുന്ഗണന
നല്കേഭാന് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വെനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  തതീരുമഭാനവമടുത്തനിടനില്ല.

(ബനി&സനി) 'എ' പനിരനിവെനിനുള ഉത്തരത്തനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല്ല.

218/2020.
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വെനല വെകുപനിവന്റെ ഓഫതീസകേള

70 (2090)  ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിൽ  വെനല  വെകുപനിവന്റെ  ഏവതഭാവക്ക
ഓഫതീസകേളഭാണയ് നനിലവെനിലളതയ്;

(ബനി)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലല  ഉളവപടുന്ന  വെനല  ഡനിവെനിഷന്,
വറയനിഞയ്, കഫഭാറസ്റ്റയ് കസ്റ്റഷന് തുടങ്ങനിയ ഓഫതീസകേളുവട വെനിലഭാസല, കഫഭാണ് നമ്പര്
എന്നനിവെ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ആലത്തൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് വെനലവെകുപനിവന്റെ നനിയനണത്തനിലള
കറഭാഡുകേള ഏവതഭാവക്കവയന്നയ് വെനിവെരനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  കഫഭാറസ്റ്റയ് വറയനിഞയ്  ഓഫതീസയ്  -  ആലത്തൂര് വറയനിഞയ്,  മലഗലല ഡഭാല
കഫഭാറസ്റ്റയ്  കസ്റ്റഷന്  എന്നനിവെ  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലള  വെനല
വെകുപനിവന്റെ ഓഫതീസകേളഭാണയ്.

(ബനി) 

1. വനനഭാറ വെനല ഡനിവെനിഷന്

അയനിനലപഭാറ (പനി.ഒ)

വനനഭാറ, പനിന് -678 508

കഫഭാണ് - 04923 243179.

2. വറയനിഞയ് കഫഭാറസ്റ്റയ് ഓഫതീസയ്,

     ആലത്തൂര് വറയനിഞയ്, അണയപഭാറ,

അഞ്ചുമൂര്ത്തനിമലഗലല. പനി.ഒ, പനിന്- 678 682.

കഫഭാണ് -04922 258 655.

3. മലഗലല ഡഭാല കഫഭാറസ്റ്റയ് കസ്റ്റഷന്,

 കേലനിങയല (പനി.ഒ), പഭാലക്കഭാടയ് ജനില്ല,

     കഫഭാണ് - 8547602399.
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(സനി)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  വെനല  വെകുപനിവന്റെ
നനിയനണത്തനിലള കറഭാഡുകേള തഭാവഴ പറയുന:

1.  വെതീഴുമല – കകേഭാകടക്കുളല കറഭാഡയ്

2.  ഇരക്കുളല - വവെളപഭാറക്കുന്നയ്

3.   മഞപ്ര – ചേനിറക്കുന്നയ്

4.   ചേതീകക്കഭാടയ് - പയഭാലകുണ്ടയ്

5.  ചേതീറഭാട്ടുകുളമ്പയ് - നടവെത്തുപഭാറ

6.  നനിരങ്ങന്പഭാറ – കേടവെണനികത്തഭാടയ്

7.  വവെമ്പല്ലൂര്  - മുരനിങ്ങമല

8.  കപഴുലകകേഭാടയ് -  മലമ്പഭാത

9.  ചൂരുപഭാറ – മവണണക്കയല

10. കേടപഭാറ - തളനികേക്കലയ് ല്ല്

11.  കമമല – പൂതന്കതഭാടയ്

12.  മവണണക്കയല - മുചനിനനിറപയ്

13.  മവണണക്കയല - രണ്ടഭാല പുഴ

14.  അയപന്പഭാടനി - പടുകുറനി

15.  കേവെനിളുപഭാറ – കേവെനിളുപഭാറ കകേഭാളനനി

16.  വെനിളുപഭാറ – അലഗന്വെഭാടനി

17.  കേവെനിളുപഭാറ -വചേമ്പകേപഭാറ

18.   കേവെനിളുപഭാറ – തഭാവഴകകേഭാളനനി.

കകേരള വെന വെനികേസന നനിധനി

71(2091)  ശതീ  .    കജഭാണ് വഫര്ണഭാണ്ടസയ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള വെന വെനികേസന നനിധനിയുവട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എവനല്ലഭാവമന്നയ്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  2011-2016  കേഭാലയളവെനില്  ഇസൗ  നനിധനിയനികലക്കയ്  നനികക്ഷപനിച  തുകേ
എതവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇസൗ തുകേ എവനല്ലഭാല പദതനികേളക്കഭായഭാണയ് വെനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുളളവതന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  തുകേ  വെനിനനികയഭാഗനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേവളയുല
പരനിപഭാടനികേവളയുല  സലബനനിച  വെനിവെരങ്ങളുല  വെരവെയ്  വചേലവെയ്  കേണക്കുകേളുല
സമര്പനിക്കുന്നനില്ല എനളള കേലപ് കടഭാളർ ആന്റെയ് ഓഡനിറര് ജനറലനിവന്റെ കേവണ്ടത്തല്
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില്  ഇതനികനൽ  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളള  നടപടനി  എവനന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വെകനഭാല്പന്നങ്ങളുവട  വെനില്പനകയഭാടനുബനനിചയ്  വെനില്പനവെനിലയുവട  5
ശതമഭാനമഭായനി കശഖരനിക്കുന്ന വെനവെനികേസന നനികുതനി,  വെനങ്ങളുവട വെനികേസനത്തനിനുല
വെനഗകവെഷണത്തനിനുല  വെനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭാണയ്  കകേരള  വെനവെനികേസന  നനിധനി
(കകേരള കഫഭാറസ്റ്റയ് വഡവെലപ്വമന്റെയ് ഫണ്ടയ് - KFDF) രൂപവെല്ക്കരനിചനിട്ടുളതയ്.

(ബനി)  2011-2016  കേഭാലയളവെനില്  കകേരള  വെന  വെനികേസന  നനിധനിയനികലയയ്
നനികക്ഷപനിക്കവപട തുകേ ചുവെവട കചേര്ക്കുന: 

2011-12 - 10.75 കകേഭാടനി
2012-13 - 11.097 കകേഭാടനി

2013-14 - 15.58 കകേഭാടനി
2014-15 - 16.54 കകേഭാടനി

2015-16 - 14.66 കകേഭാടനി

(സനി) വെനവെനികേസന നനിധനിയുവട വെനിനനികയഭാഗല ചുവെവട കചേര്ക്കുല പ്രകേഭാരമഭാണയ് :

1. കസഭാഫയ്  വഡയ്  സതീഷതീസകേളുവടയുല  വെലവെസഭായ  അസലസ്കൃത
വെസ്തുക്കളക്കഭായനി  വെനിനനികയഭാഗനിക്കുന്ന  മറയ്  മരങ്ങളുവടയുല  നടതീലനിനുല
പരനിപഭാലനത്തനിനുല തല്സലബനമഭായ അനുബന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കുല - 60%

2. വെനഗകവെഷണത്തനിനുല അനുബന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കുല - 40%

1989-വല കകേരള കഫഭാറസ്റ്റയ് വഡവെലപ്വമന്റെയ്  ഫണ്ടയ് റൂളസയ്  4-ാം ചേടത്തനില്
അനുശഭാസനിചനിട്ടുള  സലഗതനികേളക്കഭാണയ്  കകേരള  വെനവെനികേസന  നനിധനിയനില്നനിനല
ബഡ്ജറനില് വെകേവകേളനിചനിട്ടുള തുകേ വെനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതയ്.

(ഡനി)  വെനവെനികേസന  നനിധനിയുവട  ഓകരഭാ  വെര്ഷവത്തയുല  വെരവെയ്-വചേലവെയ്
കേണക്കുകേളുല  നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേളുവട  വെനിവെരങ്ങളുല  സമര്പനിക്കുന്നനില്ല  എന്ന
കേലപയ് കടഭാളര്  ആന്റെയ്  ഒഭാഡനിറര്  ജനറലനിവന്റെ  കേവണ്ടത്തല്  ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടയ്.
പ്രസ്തുത ഓഡനിറയ് പരഭാമര്ശത്തനിനയ് വെനിശദമഭായ മറുപടനി സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടയ്.
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  വെനനിതഭാ കഫഭാറസ്റ്റയ് ഗഭാര്ഡുമഭാരുവട എണല വെര്ദനിപനിക്കല്

72(2092) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ് നനിലവെനില് എത വെനനിതഭാ കഫഭാറസ്റ്റയ് ഗഭാര്ഡുമഭാര് ഉണ്ടയ്;

ഇതയ് എത ശതമഭാനല വെരുല;

(ബനി)  കപഭാലതീസയ്,  എകക്സൈസയ്  എന്നതീ  വെനിഭഭാഗങ്ങളനികലതു  കപഭാവല  പ്രസ്തുത

ശതമഭാനല 10% ആക്കനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശലമുകണ്ടഭാ;

(സനി)  വെന വെനിസ്തൃതനി കുറഞ വെരുന്നതയ്,  കേഭാലഭാവെസഭാവെലതനിയഭാനല,  ചൂടയ് കൂടനി

വെരുന്നതു ഏന്നനിവെ കേണക്കനിവലടുത്തയ്, വെനനിതഭാ കഫഭാറസ്റ്റയ് ഗഭാര്ഡുമഭാവര ഉളവപടുത്തനി

കസഭാഷലല്  കഫഭാറസ്ട്രേനി  വെനിഭഭാഗല  ശക്തനിവപടുത്തനി  മരങ്ങള  വവെച്ചു  പനിടനിപനികക്കണ്ട

ആവെശലകേതയുല  അവെ  സലരക്ഷനികക്കണ്ട  ആവെശലകേതയുല  സലബനനിചയ്  ഗഭാമതീണ

ജനങ്ങളക്കനിടയനിലല,  സതീകേളക്കനിടയനിലല  കബഭാധവെല്ക്കരണല  നടത്തുന്നതനിനുല,

ലഭലമഭായ  എല്ലഭാ  സലങ്ങളനിലല  മരങ്ങള  വവെച്ചു  പനിടനിപനിക്കുന്നതനിനുല  നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനിൽ വെനിശദഭാലശല വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വെനല  വെകുപനില്  നനിലവെനില്  137  വെനനിതഭാ  ബതീറയ്  കഫഭാറസ്റ്റയ്

ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കയ്  നനിയമനല  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.   ആയതയ്  വമഭാത്തല ബതീറയ്  കഫഭാറസ്റ്റയ്

ഓഫതീസര്മഭാരുവട 5.23% വെരുല.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(സനി) നനിലവെനില് കേഭാലഭാവെസഭാ വെലതനിയഭാനലമൂലമുള പ്രശങ്ങളക്കയ് പരനിഹഭാരല

കേഭാണുന്നതനിനഭായനി "ഹരനിത ഭഭാരത ദസൗതലല", "ഹരനിത കകേരളല"  എന്നതീ പദതനികേള

വെനല വടറനികടഭാറനിയല് വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെയുല കസഭാഷലല് കഫഭാറസ്ട്രേനി വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെയുല

കനതൃതത്വത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിവെരുനണ്ടയ്.  ജനങ്ങളുവട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി

വെനഭാവെരണല  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുല  നതീര്ത്തടങ്ങള  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുല  മറ്റുമുള

പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിവെരുനണ്ടയ്.  വെനനിതഭാ  കഫഭാറസ്റ്റയ്  ഗഭാര്ഡയ്

ഉളവപവട ജതീവെനക്കഭാകരയുല വപഭാതുജനങ്ങവളയുല വെനിദലഭാര്തനികേവളയുല ഉളവപടുത്തനി

കബഭാധവെത്കേരണ/പ്രകൃത പഠന കേലഭാമ്പുകേളുല സലഘടനിപനിച്ചുവെരുനണ്ടയ്.
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വെനഭൂമനി കേകയറല

73(2093)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  വെനഭൂമനി  കേകയറല  വെലഭാപകേമഭാവണന്ന  ആകക്ഷപങ്ങള
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഇതയ്  സലബനനിചയ്  എവനങനിലല  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  വെനല  വെകുപയ്
സര്ക്കഭാറനിനയ് കകേമഭാറനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി))  സത്വകേഭാരല വെലക്തനികേളുവട വെനല കേകയറല വചേറുക്കുന്നതനിനുല കേകയറനിയവെ
വെതീവണ്ടടുക്കുന്നതനിനുല എവനഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേരളത്തനില് വെനഭൂമനി കേകയറങ്ങള വെലഭാപകേമഭാവണന്ന ആകക്ഷപങ്ങള
ശദയനില്വപടനിടനില്ല.

(ബനി)  കകേരളത്തനില് വെനഭൂമനി കേകയറങ്ങള വെലഭാപകേമഭാവണന്ന ആകക്ഷപങ്ങള
സലബനനിചയ് റനികപഭാര്ട്ടുകേള വെനല വെകുപയ് സര്ക്കഭാരനിനയ് കകേമഭാറനിയനിടനില്ല.

(സനി)  സത്വകേഭാരല വെലക്തനികേളുവട വെനല കേകയറല വചേറുക്കുന്നതനിനഭായനി സത്വകേഭാരല
ഭൂമനിയുല  വെനഭൂമനിയുല  കവെര്തനിരനിക്കുന്നതനിനയ്  വെനഭൂമനി  സര്കവ്വേ  നടത്തനി  ജണ്ട  ഇടയ്
കവെര്തനിരനിച്ചുവെരുന. ഒഴനിപനിക്കലനിവനതനിവര കകേഭാടതനി ഉത്തരവകേള നനിലവെനിലവണ്ടങനില്
ആയതയ് നതീക്കനി ഒഴനിപനിക്കല് നടത്തഭാനുല നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കഭാറുണ്ടയ്.  കേകയറക്കഭാര്
വക്കതനിവര  കകേസകേവളടുത്തയ്  തുടര്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കഭാറുണ്ടയ്.  പുതുതഭായനി
ശദയനില്വെരുന്ന  വെനല  കേകയറങ്ങള  അപകപഭാളത്തവന്ന  ഒഴനിപനിക്കഭാറുണ്ടയ്.  വെനല
കേകയറങ്ങള കമഭാണനിറര് വചേയ്യുന്നതനിനുല പരനിഹഭാര മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള അവെലലബനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ചേതീഫയ് വസക്രടറനി അദലക്ഷനഭായ കസ്റ്ററയ് വലവെല് കമഭാണനിററനിലഗയ് കേമ്മേനിറനിയുല കൂടഭാവത
സര്ക്കനിള തലത്തനില് കഫഭാറസ്റ്റയ് കേണ്സര്കവെറര് അദലക്ഷനഭായ സര്ക്കനിള വലവെല്
കമഭാണനിററനിലഗയ് കേമ്മേനിറനിയുല രൂപതീകേരനിചയ് പ്രവെര്ത്തനല നടത്തുനണ്ടയ്.

ബതീറയ് കഫഭാറസ്റ്റയ് ഓഫതീസറുവട ഒഴനിവകേള

74(2094)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാല :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെനല  വെകുപനില്  ബതീറയ്  കഫഭാറസ്റ്റയ്  ഓഫതീസറുവട  എത  ഒഴനിവകേള
നനിലവെനിലവണ്ടനല  അതനില്  എത  ഒഴനിവകേള  പനി.എസയ്.സനി-ക്കയ്  റനികപഭാര്ട്ടു
വചേയനിട്ടുവണ്ടനല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത തസനികേയനികലക്കുള പനി.എസയ്.സനി റഭാങയ് ലനിസ്റ്റനിവന്റെ നനിലവെനിവല
സനിതനി ജനില്ല തനിരനിചയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേയനിവല  മുഴുവെന്  ഒഴനിവകേളനിലല  നനിയമനല
നടത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വെനല  വെകുപനില്  നനിലവെനില്  195  ബതീറയ്  കഫഭാറസ്റ്റയ്  ഓഫതീസറുവട
ഒഴനിവകേളുണ്ടയ്.  ആയതനില് 193 ഒഴനിവകേള പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി)  ബതീറയ്  കഫഭാറസ്റ്റയ്  ഓഫതീസര്  തസനികേയനികലയയ്  കനരനിട്ടുള  നനിയമനല,
തസനികേമഭാറല  വെഴനിയുള  നനിയമനല  എന്നനിവെയഭായനി  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനികലയ്ക്കുല  റഭാങയ്
പടനികേ 31-1-2017-ല് പ്രസനിദവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

(സനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേയനിവല  ഒഴനിവകേളനികലയയ്  പനി.എസയ്.സനി.  അകഡത്വസയ്
ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് നനിയമനല നടത്തുന്നതഭാണയ്.

വെനഭൂമനി കേകയറല തടയുന്നതനിനുള സലവെനിധഭാനല

75(2095)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാല :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തയ് വെനഭൂമനി കേകയറല തടയുന്നതനിനയ് നനിലവെനിലള സലവെനിധഭാനല
എവനഭാവക്കയഭാവണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സലവെനിധഭാനല  ഫലപ്രദമഭായനി  നടക്കുനകണ്ടഭാ  എന്നയ്
പരനികശഭാധനിക്കഭാറുകണ്ടഭാ;

(സനി)  വെനഭൂമനി  കേകയറനിയതുമഭായനി  ബനവപടയ്  എത  കകേസകേള
നനിലവെനിലവണ്ടനല ആയതനിവന്റെ നനിലവെനിവല സനിതനിയുല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കകേസകേള  കകേകേഭാരലല  വചേയ്യുന്നതനിനയ്  നനിലവെനിലള
സലവെനിധഭാനല എനഭാവണന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനവത്ത വെനല കേകയറ ശമങ്ങള യഥഭാസമയല കേവണ്ടത്തുകേയുല
അവെ  തടയുകേയുല  കുറക്കഭാര്വക്കതനിവര  ശക്തമഭായ  നനിയമനടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചു
വെരനികേയുല വചേയ്യുന.  വെനഭൂമനിയുവട സലരക്ഷണത്തനിനഭായനി വെനഭാതനിര്ത്തനി നനിര്ണയനിചയ്
സനിരല  ജണ്ട  വകേടനിയുല  കേയഭാല  സഭാപനിച്ചുല  വെനല  കേകയറത്തനിനയ്  സഭാധലതയുള
സലങ്ങളനില് നനിരനരല പകടഭാളനിലഗയ്  നടത്തനിയുല കേകയറത്തനിവനതനിവര കകേസകേവളടുത്തുല
ജനപങഭാളനിത്ത പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനിലൂവടയുല വെനസലരക്ഷണല നടത്തുന.

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണ്ടയ്.
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(സനി)  വെനഭൂമനി  കേകയറനിയതുമഭായനി  ബനവപടയ്  നനിലവെനിലള കകേസകേള  463

എണമഭാണയ്.  ഇസൗ  കകേസകേളനില്  ഭൂരനിഭഭാഗവല  കകേഭാടതനിയുവട  പരനിഗണനയനിലല

വെനിചേഭാരണയനിലമഭാണയ്.

(ഡനി) 1961-വല കകേരള വെന നനിയമല, 1971-വല കകേരള കഫഭാറസ്റ്റയ് വവെസ്റ്റനിലഗയ്

ആന്റെയ് അകസന്വമന്റെയ് ആക്ടയ് എന്നനിവെ പ്രകേഭാരല വെനല കേകയറത്തനിനയ് കകേസയ് രജനിസ്റ്റര്

വചേയ്യുകേയുല  പ്രതനികേളവക്കതനിവര  അകനത്വഷണല  നടത്തനി  ബനവപട  ജുഡതീഷലല്

ഫസ്റ്റയ്  കഭാസയ്  മജനികസ്ട്രേറയ്  കകേഭാടതനിയനില്  കുറപതല  സമര്പനിക്കുകേയുല  അത്തരല

കേകയറല നനിയമപ്രകേഭാരല ഒഴനിപനിക്കുകേയുല കേകയറക്കഭാര്വക്കതനിവര നനിയമനടപടനികേള

സത്വതീകേരനിച്ചുവെരനികേയുല വചേയ്യുന.

ഇകക്കഭാ-ടൂറനിസല കകേന്ദ്രങ്ങള

76(2096) ശതീ  .   മുരളനി വപരുവനല്ലനി : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവല

മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ് പുതനിയ ഇകക്കഭാ-ടൂറനിസല കകേന്ദ്രങ്ങള തുടങ്ങഭാന് പദതനി

തയഭാറഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഉവണ്ടങനില് വെനിശദഭാലശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിലവെനിലളള പ്രധഭാന ഇകക്കഭാ-ടൂറനിസല കകേന്ദ്രങ്ങള എവെനിവടയല്ലഭാമഭാണയ്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  പുതനിയ  സലവെനിധഭാനങ്ങളുല  സസൗകേരലങ്ങളുല

ഏര്വപടുത്തഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തയ് പുതനിയ ഇകക്കഭാ-ടൂറനിസല കകേന്ദ്രങ്ങള തുടങ്ങഭാന് പദതനി

തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില്ല.

(ബനി)  സലസഭാനവത്ത  നനിലവെനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  ഇകക്കഭാ-ടൂറനിസല

കകേന്ദ്രങ്ങളുവട ലനിസ്റ്റയ് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  സലസഭാനത്തയ്  നനിലവെനില്  60  ഇകക്കഭാ-ടൂറനിസല  കകേന്ദ്രങ്ങള

പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണ്ടയ്.  ഇകക്കഭാ-ടൂറനിസല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  തഭാവഴപറയുന്ന  കേഭാരലങ്ങള

നടപനില് വെരുത്തുവെഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്.
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1. ഇകക്കഭാ-ടൂറനിസല  പ്രകദശങ്ങളനില്  പ്രകവെശനത്തനിനയ്/ബുക്കനിലഗയ്
ഒഭാണ്കലന് ടനിക്കറനിലഗയ് സലവെനിധഭാനല ഏര്വപടുത്തുകേ

2. ഇകക്കഭാ-ടൂറനിസല  പ്രകദശങ്ങളനിവല  എല്ലഭാ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കുല
പരനിസനിതനി സസൗഹൃദ വെസ്തുക്കള മഭാതല ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ

3. ഓകരഭാ  ഇകക്കഭാ-ടൂറനിസല  പ്രകദശത്തനിനുല  ഉളവക്കഭാളഭാന്  കേഴനിയുന്ന
സനര്ശകേരുവട  എണല  കേണക്കഭാക്കനി  അതനുസരനിചയ്  സനര്ശകേവര
ക്രമതീകേരനിക്കുകേ.

ഇസൗ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടപഭാക്കുന്നതനിലൂവട ഇകക്കഭാ-ടൂറനിസല പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട
കേഭാരലക്ഷമതയുല കൃതലതയുല വെര്ദനിപനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുല.

ഗതീന് ഇന്ഡലഭാ മനിഷന് പദതനി

77(2097) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    അന്വെര്  സഭാദത്തയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  നനിലവെനിലള  വെനങ്ങളുവട  സലരക്ഷണത്തനിനുല
പരനിപഭാലനത്തനിനുമഭായനി  ഗതീന്  ഇന്ഡലഭാ  മനിഷന്  പദതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിവന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എവനല്ലഭാമഭാവണന്നയ് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുവെഭാന്  എവനല്ലഭാല  നടപടനികേള  കകേവക്കഭാണ്ടനി
ട്ടുവണ്ടന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) കേഭാലഭാവെസഭാ വെലതനിയഭാനലമൂലമുള ഭവെനിഷലത്തയ് കനരനിടുന്നതനിനയ് കദശതീയ
കേര്മ്മേപദതനിയുവട ഭഭാഗമഭായനി എടയ് ദസൗതലങ്ങളനില് ഒന്നഭാണയ് ഹരനിത ഭഭാരത ദസൗതലല
(ഗതീന്  ഇന്ഡലഭാ  മനിഷന്  -  GIM).  വെനഭാശനിത  സമൂഹങ്ങളുവട  നനിലനനില്പനില്
വെനങ്ങള  വചേലത്തുന്ന  സത്വഭാധതീനല  ഉളവക്കഭാണ്ടഭാണയ്  ഇസൗ  പദതനി  രൂപകേല്പന
വചേയനിട്ടുളളതയ്.  രഭാജലവത്ത  വെനങ്ങള  ഉളവപവടയുളള  പ്രകൃതനി  സമ്പത്തനിനയ്
ദൂരവെലഭാപകേ പ്രതലഭാഘഭാതല സൃഷനിക്കുന്ന കേഭാലഭാവെസഭാവെലതനിയഭാനല മൂലമുള അനനര
ഫലങ്ങള ജനജതീവെനിതവത്ത സഭാരമഭായനി ബഭാധനിക്കുവമന്ന തനിരനിചറനിവെഭാണയ് ഹരനിതഭഭാരത
ദസൗതലത്തനിനയ്  അടനിസഭാനല.  രഭാജലവത്ത  വെനസമ്പത്തനിവന്റെ  ഗുണകമനയുല
1075/2017.
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വെനിസതീര്ണവല  വെര്ദനിപനിക്കുകേയുല  അതുവെഴനി  വെനല  നല്കുന്ന  പഭാരനിസനിതനികേ
കസവെനങ്ങള വമചവപടുത്തുകേയുല വചേയ്യുകേ, സഭാമൂഹലവെനവെത്കേരണ പരനിപഭാടനികേളുവട
ഭഭാഗമഭായ  അകഗഭാ  കഫഭാറസ്ട്രേനി  പ്രവെര്ത്തനവല  നഗര  വെനവെത്കേരണവല
വെനിപുലതീകേരനിക്കുകേ,  തണതീര്ത്തടങ്ങള  സലരക്ഷനിക്കുകേ,  വെനഭാശനിത  സമൂഹങ്ങളക്കയ്
ഗുണദഭായകേമഭായ  ജതീവെകനഭാപഭായങ്ങള  വെനികേസനിപനിക്കുകേ,  വെനിറകേനിനയ്  പകേരല
പുനരുത്പഭാദനക്ഷമമഭായ  ഇനനങ്ങളുവട  ഉപകയഭാഗല  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ
എന്നനിവെയഭാണയ് ഇസൗ പദതനിയനിലൂവട ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.

ഭക്ഷലസരക്ഷ,  ശുദജലസരക്ഷ,  കജവെ കവെവെനിധല സലരക്ഷണല,  സസനിര
ജതീവെനല,  കേഭാര്ബണ്  സലഭരണല,  ജലപരനിവൃത്തനി  എന്നനിവെ  ജനി.വഎ.എല.
ഹരനിതവെത്കേരണത്തനിവന്റെ  ആതലനനികേ  ലക്ഷലങ്ങളഭാണയ്.  12,  13  പഞവെതര
പദതനിയുവട  കേഭാലയളവെനില്  10  വെര്ഷലവകേഭാണ്ടഭാണയ്  ഇസൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനു
കദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  സലസഭാനത്തനിനയ്  അഞ്ചുവെര്ഷകത്തയയ്  336  കകേഭാടനി  രൂപയുവട
പദതനിക്കഭാണയ് അലഗതീകേഭാരല ലഭനിചനിട്ടുളതയ്.

(ബനി) രഭാജലവത്ത വെന സമ്പത്തയ് വെര്ദനിപനിക്കുകേ, പരനിസനിതനി സലരക്ഷനിക്കുകേ,
വെനങ്ങളുവട വെനിസതീര്ണല വെര്ദനിപനിക്കുകേ, കസഭാഷലല് കഫഭാറസ്ട്രേനി - അകഗഭാ കഫഭാറസ്ട്രേനി
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള വെനിപുലതീകേരനിക്കുകേ,  തണതീര്ത്തടങ്ങള സലരക്ഷനിക്കുകേ എന്നനിവെയഭാണയ്
പ്രധഭാനമഭായുല  ഇസൗ  പദതനിയനിലൂവട  ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.  അകതഭാവടഭാപല  ജനങ്ങളുവട
ജതീവെനിതനനിലവെഭാര വെര്ദനവെയ്, കേഭാവസലരക്ഷണല, ജലകസഭാതസ്സുകേളുവട സലരക്ഷണല,
പ്രകൃതനിജനലമഭായ ഇനനങ്ങളുവട ഉപകയഭാഗവത്ത കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കല് തുടങ്ങനിയവെയുല
ഇസൗ പദതനിവകേഭാണ്ടയ് ലക്ഷലമനിടുനണ്ടയ്. കേഭാലഭാവെസഭാ വെലതനിയഭാനത്തനിവന്റെ ആഘഭാതല
കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി പരമഭാവെധനി കേഭാര്ബണ് സലഭരണകത്തഭാവടഭാപല കജവെകവെവെനിധലല,
ജലല, കജവെപനിണ്ഡല തുടങ്ങനിയ പഭാരനിസനിതനികേ കസവെനങ്ങളക്കയ് പ്രഭാമുഖലല നല്കേനി
വക്കഭാണ്ടുള സമഗമഭായ ഹരനിതവെത്കേരണത്തനിനഭാണയ് ജനില ഉസൗന്നല് നല്കുന്നതയ്.

ലക്ഷലങ്ങള കകേവെരനിക്കുന്നതനിനയ് 5 ഉപദസൗതലങ്ങളഭാണയ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളതയ്.

1. പ്രക്ഷതീണവെനങ്ങളുവട ഗുണകമന ഉയര്ത്തനി അവെ നല്കുന്ന പഭാരനിസനിതനികേ
കസവെനങ്ങള വെര്ദനിപനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലല മുന്നനിരത്തനി കശഭാഷണ വെനികധയമഭായ
ഇടതൂര്ന്ന  വെനല,  നഭാമമഭാതമഭായ  വെനഭാവെരണമുള  പ്രക്ഷതീണ  വെനല,  പുല്കമടുകേള
എന്നനിവെനിടങ്ങളനില്  നനിര്ദ്ദേനിഷ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുകേവയന്നതഭാണയ്  ഒന്നഭാല
ഉപദസൗതലല വെനിഭഭാവെനല വചേയ്യുന്നതയ്.

2. രണ്ടഭാല  ഉപദസൗതലല  വെനഭാവെരണല  വെര്ദനിപനിക്കലല  കജവെവെലവെസയുവട
പുനര്  നനിര്മ്മേഭാണവല  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതഭാണയ്.  വെനവല  വെകനതര  കമഖലയുല  ഇസൗ
ദസൗതലത്തനില്  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  കേണ്ടല്  വെനങ്ങള  ഇസൗ   ദസൗതലത്തനിവന്റെ
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പരനിധനിയനില് വെരുന.

3. മൂന്നഭാല  ഉപദസൗതലല  ലക്ഷലല  വെയ്ക്കുന്നതയ്  നഗര-ഉപനഗര  പ്രകദശങ്ങളനില്
വൃക്ഷഭാവെരണല വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭാണയ്.

4. കേഭാര്ഷനികേ വെനവെല്ക്കരണവല സഭാമൂഹലവെനവെത്കേരണവല ഉളവപടതഭാണയ്
നഭാലഭാല ഉപമനിഷന്.  കേഭാര്ഷനികേ വെനവെത്കേരണല തത്വരനിതവപടുത്തുകേ,  മരങ്ങള നടയ്
കേഭാറനിവന  വചേറുക്കഭാന്  കശഷനിയുളള  സലരക്ഷണ  കേവെചേല  തതീര്ക്കുകേ,  കേനഭാലകേള
കറഭാഡുകേള  എന്നനിവെയുവട  ഓരത്തയ്  ലഭലമഭായ  പ്രകദശങ്ങളനില്  വൃക്ഷല
വെച്ചുപനിടനിപനിക്കല്  എന്നനിവെയഭാണയ്  ഇസൗ  ദസൗതലത്തനില്  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുള  കേര്മ്മേ
പരനിപഭാടനികേള.

5. കശഭാഷനിത  തണതീര്ത്തടങ്ങളുവട  പുനര്  നനിര്മ്മേഭാണമഭാണയ്  അഞഭാമതയ്
ഉപദസൗതലത്തനിലൂവട നടപഭാക്കുന്നതയ്.  കേഭായലകേള, അനഭാരഭാഷ്ട്ര റഭാലസര്  കേണ്വവെന്ഷന്
അലഗതീകൃത തണതീര്ത്തടങ്ങള,  വെനകമഖലയനിലളവപട  ജലഭാശയങ്ങള,  ചേതുപ്പുകേള
എന്നനിവെ ഇസൗ ദസൗതലത്തനിവന്റെ പരനിധനിയനില്വപടുന.

കമല്  ഉപദസൗതലങ്ങകളഭാവടഭാപല  വെനകശഭാഷണകേഭാരകേമഭായ  വെനിറകുല്പഭാദനല
പടനിപടനിയഭായനി  കുറച്ചുവകേഭാണ്ടയ്  വെരുന്നതനിനഭായനി  വെനഭാനുബനകമഖലകേളനില്
ഇനനക്ഷമത കൂടുതലള അടുപ്പുകേള, എല്.പനി.ജനി.  തുടങ്ങനിയവെ പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനുല
പഭാരമ്പകരലതര  ഇനനങ്ങളുവട  ഉപകയഭാഗല  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുല  പ്രകതലകേ
പരനിഗണന നല്കുന.

(സനി) കദശതീയതലത്തനില് കകേന്ദ്ര വെനല, പരനിസനിതനി, കേഭാലഭാവെസഭാ വെലതനിയഭാന
മനഭാലയത്തനിനുകേതീഴനില്  വെരുന്ന  ഗതീന്  ഇനല  മനിഷന്  ആസഭാനമഭാണയ്  പദതനി
ആസൂതണവല നനിയനണവല നനിര്വ്വേഹനിക്കുന്നതയ്. സലസഭാനതലത്തനില് സലസഭാന
വെന  വെനികേസന  ഏജന്സനി  (SFDA)  യഭാണയ്  പദതനിക്കയ്  കമല്കനഭാടല  വെഹനിക്കുകേ.
ചേതീഫയ് വസക്രടറനി വചേയര്മഭാനഭായ സലസഭാന സ്റ്റനിയറനിലഗയ് കേമ്മേനിറനിയഭാണയ് വെഭാര്ഷനികേ
കേര്മ്മേ പദതനി,  ദതീര്ഘകേഭാല പദതനി എന്നനിവെയയ്  അലഗതീകേഭാരല  നല്കുന്നതയ്.   L2
തലത്തനില്  വെനവെനികേസന  ഏജന്സനികേളഭായനിരനിക്കുല  പദതനിയുവട  ആസൂതണ
നനിര്വ്വേഹണ  കമല്കനഭാടല  നടത്തുന്നതയ്.  L3  തലത്തനില്  ആസൂതണ-നനിര്വ്വേഹണ-
നനിരതീക്ഷണ  ചുമതല  വെനസലരക്ഷണ  സമനിതനികേള,  ഇകക്കഭാ  വഡവെലപ്വമന്റെയ്
കേമ്മേനിറനികേള  എന്നനിവെയഭാണയ്.  ഗതീന്  ഇന്ഡലഭാ  മനിഷന്  പദതനി  നതീര്ത്തടഭാധനിഷനിത
പദതനിയഭായഭാണയ്  രൂപകേല്പന  വചേയനിട്ടുളളതയ്.  സമഗ  ഭൂപ്രകദശഭാധനിഷനിത
(Landscape)  കമഖലകേള  മൂന്നയ്  തലങ്ങളനിലഭായഭാണയ്  പദതനിക്കഭായനി
വതരവഞടുത്തനിട്ടുളതയ്.
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1.  അതനിവെനിസ്തൃത ഭൂപ്രകദശല (L1 തലല)

നദതീതടങ്ങള, വെനിസ്തൃത ഭസൗമ-കജ വെ കമഖലകേള എന്നനിങ്ങവന വെളവര വെനിസ്തൃത
ഭൂപ്രകദശമഭാണയ്  മുന്ഗണനഭാടനിസഭാനത്തനില്  വതരവഞടുത്തനിട്ടുളതയ്.  പഭാരനിസനിതനികേ
സഭാമൂഹല-സഭാമ്പത്തനികേ പരനിഗണനകേളുല പ്രവെര്ത്തന കമഖല വതരവഞടുക്കുന്നതനിനയ്
അടനിസഭാനമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

2.  സലഘഭാടന തലല (L2 തലല)

നനിശ്ചനിത  ഘടകേങ്ങളുവട  അടനിസഭാനത്തനില്  മുന്ഗണനഭാക്രമല  നനിശ്ചയനിചയ്
വതരവഞടുക്കുന്ന പ്രകദശമഭാണയ് അടുത്ത തലല.  ഇതനിനയ്  L2  തലവമന്നയ് പറയുന.
വെനസഭാന്ദ്രത,  വൃക്ഷഭാവെരണല,  കേഭാലഭാവെസഭാ  വെലതനിയഭാനലമൂലമുള  അനനര
ഫലങ്ങള  വെനകമഖലവയ  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കഭാനുള  സഭാധലത,
കജവെകവെവെനിധല  സമ്പന്നത,  വെനലജതീവെനി  ഇടനഭാഴനികേള,  ആദനിവെഭാസനി  ജനസലഖല,
ദഭാരനിദലകരഖയയ്  തഭാവഴയുള  കുടുലബങ്ങള  എന്നനിങ്ങവനയുള  ഘടകേങ്ങളുവട
വെനിലയനിരുത്തലനിലൂവട  മുന്ഗണനഭാടനിസഭാനത്തനില്  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി
വതരവഞടുക്കുന്ന ഭൂപ്രകദശമഭാണയ് സലഘടനഭാതലല  (Operational Level)  അഥവെഭാ
L2-തലല ഉപനതീര്ത്തടങ്ങള ഉളവപട 100 ചേ.കേതീ.മനി. വെനിസ്തൃതനിയുള പ്രകദശങ്ങളഭാണയ്
L2 ആയനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കവപടനിട്ടുളതയ്.

3.  പ്രവൃത്തനി തലല (L3-തലല) (Working Unit)

L2  തലത്തനിനുളനില്  വെരുന്ന  1-10  Sq.km  വെനിസ്തൃതനിയുള  സൂക
നതീര്ത്തടങ്ങളഭാണയ്  (micro  watershed)  വെനിവെനിധ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി
L3-  തലത്തനില് വതരവഞടുത്തനിട്ടുളതയ്.  ഇതനില് വെനകമഖലകയഭാവടഭാപല വെകനതര
കമഖലയുല ഉളവപടുല.

L3-തലത്തനില്  വെന്ന  സലരക്ഷണ  സമനിതനികേള/ഇകക്കഭാ  വഡവെലപ്വമന്റെയ്
കേമ്മേനിറനികേള/പഞഭായത്തയ്  ഹരനിത  സമനിതനികേള  എന്നനിവെയുവട  കനതൃതത്വത്തനില്
പ്രഭാകദശനികേ  ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാവട  സൂകഭാസൂതണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനി
വെനിവെനിധ ഉപദസൗതലങ്ങള നടപഭാക്കുന്നതനിനുള സമഗ പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.
L2-തലത്തനില്  ഇവെ  കക്രഭാഡതീകേരനിചയ്  വെലക്തമഭായ  ഭസൗതനികേധന  ലക്ഷലമുള
ദതീര്ഘകേഭാല സലസഭാന പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

അഞ്ചുവെര്ഷലവകേഭാണ്ടയ് പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണ്ട ഗതീന് ഇന്ഡലഭാ മനിഷന് പദതനിയുവട
ആവകേ  അടങല്  തുകേ  332  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്.  പദതനി  നടത്തനിപനിവന്റെ  ഒന്നഭാല
വെര്ഷമഭായ 2016-17-ല് 15.2470 കകേഭാടനി രൂപയുവട ധനസഹഭായല ലഭനിച്ചു.  ഇതനില്
കകേന്ദ്ര വെനിഹനിതമഭായ 9.45 കകേഭാടനി രൂപയുല സലസഭാന വെനിഹനിതമഭായ 6.098 കകേഭാടനി
രൂപയുല  ഉളവപടുന.  ഇസൗ  തുകേ  പദതനി  നടത്തനിപനികലയഭായനി  വെനവെനികേഭാസ
ഏജന്സനികേളക്കയ്  വെനിതരണല വചേയ്തു.  ഓകരഭാ  വെനവെനികേഭാസ  ഏജന്സനിയുല  പദതനി
നടത്തനിപനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  സൂകഭാസൂതണ  കരഖ  തയഭാറഭാക്കനി  അതനുസരനിച്ചുള
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടപഭാക്കനിവെരുന. 
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കേഭാടഭാന ശലലത്തനിനയ് പരനിഹഭാര നടപടനികേള

78(2098) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല്ല : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവല
മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാടഭാനകേള നഭാടനിലനിറങ്ങനി ഉണ്ടഭാക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളനില് ജനങ്ങളക്കയ്
ജതീവെഹഭാനനിയുല  കൃഷനി  നഷവല  സലഭവെനിക്കുന്നതഭായ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  എങനില്  കേഴനിഞ  ആറയ്  മഭാസത്തനിനനിടയനില്  ഈ  വെനിധത്തനില്
സലസഭാനത്തയ്  ജതീവെഹഭാനനി  സലഭവെനിചവെര്  എത;  എത  രൂപയുവട  കൃഷനിനഭാശല
സലഭവെനിച്ചു; വെനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനു  പരനിഹഭാരമഭായനി  വെനല  വെകുപയ്  എവനല്ലഭാല  നടപടനികേള
കകേവക്കഭാള്ളുല; വെനിശദഭാലശങ്ങള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി)  കേഴനിഞ  ആറുമഭാസത്തനിനനിടയനില്  കേഭാടഭാനയുവട  ആക്രമണലമൂലല
19  കപര്ക്കയ്  ജതീവെഹഭാനനി  സലഭവെനിക്കുകേയുല  1,38,53,208  രൂപയുവട  കൃഷനിനഭാശല
ഉണ്ടഭാവകേയുല വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.

(സനി)  വെനലമൃഗങ്ങള  കേഭാടുവെനിടയ്  ജനവെഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയയ്  വെരുന്നതയ്
ഒഴനിവെഭാക്കഭാന്  കേഭാടനിനുളനിവല  വചേക്കയ്ഡഭാമുകേള,  കുളങ്ങള  ഉളപവട  1500-ഓളല
ജലകസഭാതസകേള  നവെതീകേരനിക്കുകേയുല  പരമഭാവെധനി  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവെരുത്തഭാനുള
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  ആവെശലമുള  സലങ്ങളനില്  ഫണ്ടനിവന്റെ
ലഭലതയനുസരനിചയ് പുതനിയ കുളങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുനണ്ടയ്.  അധനിനനികവെശ സസലങ്ങവള
നതീക്കലവചേയയ്  വെനത്തനിനുളനിവല  ജലകസഭാതസകേള  പുനരുജതീവെനിപനിക്കുനണ്ടയ്.
ജലകസഭാതസ്സുകേളുവട  സമതീപപ്രകദശങ്ങളനില്  മുള,  പുല്ലുകേള  എന്നനിവെ
വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുനണ്ടയ്.

കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി  100  കകേഭാടനി  രൂപ  വെനലജതീവെനി  ആക്രമണല
തടയുന്നതനിനുള  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ആയതനില്
2016-17  വെര്ഷത്തനിവല  പദതനി  വെനിഹനിതമഭായ  25  കകേഭാടനി  രൂപ
ഉപകയഭാഗവപടുത്തനിയുളള പ്രതനികരഭാധ നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.

സനിരമഭായനി  ജനവെഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലനിറങ്ങനി  മനുഷലജതീവെനയ്  ഭതീഷണനിയഭാകുന്ന
ആന  കപഭാലള  വെനലജതീവെനികേവള  മയക്കുവവെടനിവെചയ്  പനിടനിചയ്  വെനഭാനരങ്ങളനില്
തുറനവെനിടുന്ന നടപടനിയുല സത്വതീകേരനിക്കുനണ്ടയ്.
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മനുഷല-വെനലമൃഗ  സലഘര്ഷല  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  പഞഭായത്തയ്/
മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷന്  തലത്തനില്  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുല  വെനല  വെകുപയ്
ഉകദലഭാഗസരുല  തകദ്ദേശതീയരുല  കചേര്നള  ജനജഭാഗതഭാ  സമനിതനികേള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  175 ജനജഭാഗതഭാ സമനിതനികേള ഇതനികനഭാടകേല നനിലവെനില് വെന.

ഇതനിനുപുറകമ  ജനവെഭാസ  കമഖലയനില്  ആനകയഭാ  മറയ്  വെനലജതീവെനികേകളഭാ
കേടന്നനിട്ടുളതഭായനി  അറനിഞഭാല്  പ്രകദശവെഭാസനികേളുവട  വമഭാകബല്  കഫഭാണുകേളനികലയയ്
എസയ്.എല.എസയ്.  മുഖഭാനനിരല അറനിയനിപ്പുനല്കേനി അപകേടല കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള  Early
warning  SMS  Alert  System  മൂന്നഭാര്,  വെയനഭാടയ്,  ആറളല  കമഖലയനില്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  മറയ്  43  കമഖലകേളനില്  നടപനിലഭാക്കഭാവെഭാനുള  നടപടനി
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുമുണ്ടയ്.

കദവെനികുളല മണ്ഡലത്തനില് ജനവെഭാസ കകേന്ദ്രത്തനില് കേഭാടഭാന ഇറങ്ങുന്നതയ്

79(2099) ശതീ  .   എസയ്  .   രഭാകജന്ദ്രന് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവല
മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവെനികുളല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ജനവെഭാസ  കകേന്ദ്രത്തനില്  കേഭാടഭാന
ഇറങ്ങനി  ഒരഭാവള  വകേഭാലവപടുത്തുകേയുല  കൃഷനി  ഭൂമനി  നശനിപനിക്കുകേയുല  വചേയതയ്
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉവണ്ടങനില്  എനയ്  തുടർനടപടനിയഭാണയ്  ഇക്കഭാരലത്തനിൽ
സത്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ് എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇവല്ലങനില്  ആവെശലമഭായ  നടപടനി  ഉടന്  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാവയന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടയ്.  കദവെനികുളല വറയ്ഞയ് അരുവെനിക്കഭാടയ് വസക്ഷനനിവല
കുരനിശടനി  ഭഭാഗത്തയ്  21-3-2017-നയ്  കവെകുകന്നരല  6  മണനിക്കയ്  കജഭാര്ജയ്  S/o
അലക്സൈഭാണ്ടര്  (59  വെയസയ്)  ഹസൗസയ്  നമ്പര്  243,  മനിഡനില് ഡനിവെനിഷന്,  കദവെനികുളല
എകസ്റ്ററയ് മൂന്നഭാര് പനി.ഒ. എന്നയഭാള കേഭാടഭാനയുവട ആക്രമണത്തനില് മരണവപടനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി&സനി)  മരണവപട  ആളുവട  മരണഭാനനര  വചേലവകേളക്കയ്  അടനിയനര
ധനസഹഭായമഭായനി 50,000 രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  അനനരഭാവെകേഭാശനിക്കയ് നനിലവെനിവല
ചേടപ്രകേഭാരല  5  ലക്ഷല  രൂപയുവട  നഷപരനിഹഭാരത്തനിനയ്  അര്ഹതയുണ്ടയ്.
അനനരഭാവെകേഭാശ സര്ടനിഫനിക്കറയ്  ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ്  ടനി  തുകേ അനുവെദനിക്കുന്നതഭാണയ്.
വെനലജതീവെനി ആക്രമണലമൂലല കൃഷനിനഭാശമുണ്ടഭായവെര്ക്കയ് നനിയമഭാനുസരണല ഫണ്ടനിവന്റെ
ലഭലത അനുസരനിചയ് നഷപരനിഹഭാരല നല്കുനണ്ടയ്.
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നബഭാര്ഡയ് മുകഖന കഫഭാറസ്റ്റയ് കറഭാഡുകേള ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനുള
പദതനി

80(2100) ശതീ  .   വകേ  .   കുഞനിരഭാമന് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവല
മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നബഭാര്ഡയ്  മുകഖന  കഫഭാറസ്റ്റയ്  കറഭാഡുകേള  ഗതഭാഗതകയഭാഗല
മഭാക്കുന്നതനിനുള പദതനി നടപനിലഭാക്കുനകണ്ടഭാ; വെനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനില്ലയനില്നനിനല  ഏവതഭാവക്ക  കഫഭാറസ്റ്റയ്
കറഭാഡുകേളഭാണയ് പരനിഗണനയനിലളതയ്; വെനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തുന്നതനികലക്കഭായനി  ഉദുമ  എല.എല്.എ.
നല്കേനിയ ഹര്ജനിയനില് എവനങനിലല  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  വെനിശദഭാലശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ) നടപനിലഭാക്കുനണ്ടയ്.  വകേഭാല്ലല ജനില്ലയനില് സകതണ് സര്ക്കനിളനിനയ് കേതീഴനില്
അലനിമുക്കയ്-അചന്കകേഭാവെനില്  (25  കേനി.മതീ.)  ആരലങഭാവെയ്-കറഭാസയ് മല എന്നതീ കഫഭാറസ്റ്റയ്
കറഭാഡുകേളുവട നവെതീകേരണവമഭായനി ബനവപട ശനിപഭാര്ശ നബഭാര്ഡയ് ടഭാവഞ XXIII
(2016-17)-ല് പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനഭായനി നബഭാര്ഡനിനയ് സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനില്ലയനില്നനിനല  കഫഭാറസ്റ്റയ്  കറഭാഡുകേള  ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  വറയ്ഞനിവല  പരപ  റനിസര്വെയ്  വെനത്തനിലൂവട
കേടനകപഭാകുന്ന  പരപ-മയള  കറഭാഡയ്  ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കഭാനഭാവെശലവപടയ്  ഉദുമ
എല.എല്.എ. അകപക്ഷ സമര്പനിചനിരുന.  നനിലവെനില് ഇസൗ കറഭാഡയ് കസഭാളനിലഗയ് വചേയയ്
ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

കേഭാവകേളുല കുളങ്ങളുല സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള പദതനികേള

81(2101)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവല
മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സത്വകേഭാരല  കക്ഷതങ്ങകളഭാടനുബനനിച്ചുള  കേഭാവകേളുല  കുളങ്ങളുല
സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് വെനലവെകുപയ് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന പദതനികേള എവനല്ലഭാവമന്നയ്
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കേഭാവകേള  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  വെനലവെകുപയ്  ധനസഹഭായല  നല്കേനി

വെരുനകണ്ടഭാ;  പ്രസ്തുത  ധനസഹഭായല  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള  അകപക്ഷ

സമര്പനികക്കണ്ടതയ് ഏതയ് ഓഫതീസനിലഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാവകേളുവട  സലരക്ഷണത്തനികലക്കഭായനി  നല്കുന്ന  ധനസഹഭായല

എതവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കേഭാവെയ്  സലരക്ഷണത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെയ്  (ആര്.റനി.)

നമ്പര്  485/2016/വെനല  തതീയതനി  24-12-2016  പ്രകേഭാരല  ധനസഹഭായല  നല്കുന്ന

പദതനി  നനിലവെനിലണ്ടയ്.  ഒഭാകരഭാ  ജനില്ലയനിലല  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിക്കുകേയുല  അവെ

പരനികശഭാധനിചയ് വെലതുല കജവെകവെവെനിധലമൂലലമുളതുമഭായ കേഭാവകേവള വതരവഞടുത്തയ്

ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനിലള  ഫണ്ടനിവന്റെ  ലഭലത  അനുസരനിചയ്  ധനസഹഭായല

നല്കേനിവെരുനണ്ടയ്.   ഇസൗ ഫണ്ടയ് ഉപകയഭാഗനിചയ്  കേഭാവെനിവന്റെ ചുറ്റുമതനില് നനിര്മ്മേഭാണല,

കുളങ്ങളുവട നവെതീകേരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള എന്നനിവെ നടത്തനിവെരുന.

(ബനി)  കേഭാവകേള  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  വെനല  വെകുപയ്  ധനസഹഭായല

നല്കേനിവെരുനണ്ടയ്.  ഇതനിനഭായുള അകപക്ഷകേള അതഭാതയ് ജനില്ലകേളനിവല കസഭാഷലല്

കഫഭാറസ്ട്രേനി അസനിസ്റ്റന്റെയ് കഫഭാറസ്റ്റയ് കേണ്സര്കവെറര്മഭാര്ക്കഭാണയ് സമര്പനികക്കണ്ടതയ്.

(സനി) കേഭാവെനിവന്റെ ഉടമകേള/കദവെസത്വല/ടസ്റ്റനി എന്നനിവെര്ക്കയ് ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാന

ത്തനിലള  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  സൂകഭാസൂതണ  കരഖ  സമര്പനിക്കുന്നതനിവന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെയ്  (ആര്.റനി.)നമ്പര്  485/2016/വെനല,

തതീയതനി 24-12-2016 പ്രകേഭാരല പുറവപടുവെനിചനിട്ടുള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള അനുസരനിചയ്

സലസഭാനതല  വെനിദഗ  സമനിതനിയുവട  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരല  വെനല  വെകുപയ്

ആദലഗഡുവെഭായനി  25,000  രൂപ  അഥവെഭാ  അലഗതീകൃത  പദതനിയുവട  10%

(ഇതനികലതഭാകണഭാ കുറവെയ്) തുകേ ധനസഹഭായല നല്കേനിവെരുന.  പനിന്നതീടയ് വെസൗചറുകേളുല

കരഖകേളുല  നല്കുന്ന  മുറയയ്  ബഭാക്കനി  ഗഡുക്കള  നല്കേനിവെരുന.  കൂടഭാവത  25,000

രൂപകയഭാ  അതനില്  കുറകവെഭാ  പദതനി  വചേലവെനിനഭായനി  വെരുന്നവെയയ്  മുഴുവെന്  തുകേയുല

മതനിയഭായ വെസൗചറുകേള സമര്പനിക്കുന്ന മുറയയ് നല്കുന.
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പഭാലക്കഭാടയ് ജനില്ലയനില് നടന്ന വെനല കേകയറങ്ങള

82(2102)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  വെനവല
മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനില്  എത  വെനല  കേകയറങ്ങള  കേവണ്ടത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്;
വെനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേകയറങ്ങള  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള
നടപടനികേളുവട കേഭാലനികേ സനിതനി വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) പഭാലക്കഭാടയ് ജനില്ലയനില് ആവകേ 1509 വെനല കേകയറങ്ങളനിലൂവട 3202.5175
വഹക്ടര്  വെനഭൂമനി  കേകയറനിയതഭായനി  കേവണ്ടത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനില്
ഉളവപടുന്ന  മണഭാര്ക്കഭാടയ്  വെന  ഡനിവെനിഷനനില്  അടപഭാടനി  കടബല്സയ്  ഷനിഫനിലഗയ്
കേളടനികവെഷനുകവെണ്ടനി കേകയറനിയ  2023  വഹക്ടര് വെനഭൂമനി  ഉളവപവട  1120  വെനല
കേകയറങ്ങളനിലൂവട 2928.9421 വഹക്ടര് വെനഭൂമനി കേകയറനിയതഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.
കൂടഭാവത വനനഭാറ ഡനിവെനിഷനനില്  369  വെനല കേകയറങ്ങളനിലൂവട  237.6513  വഹക്ടറുല
പഭാലക്കഭാടയ്  ഡനിവെനിഷന്  18  വെനല  കേകയറങ്ങളനിലൂവട  35.2181  വഹക്ടറുല
കസലന്റെയ് വെഭാലനി  ഡനിവെനിഷനനില് രണ്ടയ്  കേകയറങ്ങളനിലൂവട  0.706  വഹക്ടര് സലവല
കേകയറനിയതഭായനി കേവണ്ടത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി)  അടപഭാടനി  കടബല്സയ്  ഷനിഫനിലഗയ്  കേളടനികവെഷനുകവെണ്ടനി  കേകയറനിയ
2023  വഹക്ടര് ഭൂമനി  നനിലവെനില് വെനല വെകുപനിവന്റെ നനിയനണത്തനിലഭാണയ്.  കൂടഭാവത
മണഭാര്ക്കഭാടയ്  ഡനിവെനിഷവന്റെ  പരനിധനിയനില്  13.0553  വഹക്ടര് സലവത്ത കേകയറവല
കസലന്റെയ്  വെഭാലനി  ഡനിവെനിഷനനിവല  0.706  വഹക്ടര്  സലവത്ത  കേകയറവല
ഒഴനിപനിചനിട്ടുളതഭാണയ്.  മറയ്  വെനഭൂമനി  കേകയറങ്ങള  ഒഴനിപനിക്കഭാനുള  നടപടനികേള
ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

അഡത്വഞര് ടൂറനിസല  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള ക്രമതീകേരണങ്ങള

83(2103)  ശതീ  .    കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാടനിലൂവടയുള  അഡത്വഞര്  ടൂറനിസല  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുല
കേഭാടനിവന്റെ ഭലഗനി ആസത്വദനിക്കഭാന് വെരുന്ന ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കുകവെണ്ടനിയുല സലസഭാന വെനല
വെകുപയ് സജമഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന ക്രമതീകേരണങ്ങള വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷല  കകേരള  കഫഭാറസ്റ്റയ്  വഡവെലപ്വമന്റെയ്
കകേഭാര്പകറഷന് എത രൂപയുവട ആദഭായല വെനല വെനലജതീവെനി വെകുപ്പുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്
കനടനി എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
218/2020.
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ഉത്തരല

(എ)  പരനിസനിതനിക്കയ്  അനുകയഭാജലമഭായ  രതീതനിയനില്  ഇകക്കഭാ -ടൂറനിസല
നടപഭാക്കുന്നതനിനുള  പരനിപഭാടനികേളഭാണയ്  വെനല  വെകുപയ്  സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന്നതയ്.
വെനസലരക്ഷണ  സമനിതനികേളുവടയുല  ഇകക്കഭാ  വഡവെലപ്വമന്റെയ്  കേമ്മേനിറനികേളുവടയുല
പങഭാളനിത്തകത്തഭാവട ഇകക്കഭാടൂറനിസല പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  വെനപരനിസനിതനിക്കയ്
കകേഭാടല  വെരഭാത്ത  രതീതനിയനില്  വെനസലരക്ഷണത്തനിനയ്  ഉസൗന്നല്  നല്കേനിയുള
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട  ഭഭാഗമഭായനി  സനര്ശകേ  സരക്ഷ,  പ്രഭാഥമനികേ  സസൗകേരലങ്ങള
എന്നനിവെയഭാണയ്  ഒരുക്കുന്നതയ്.  കേഭാടനിലൂവടയുള  ടക്കനിലഗയ്,  ജലഭാശയങ്ങളനിവല
കബഭാടനിലഗയ്,  വവെളചഭാടങ്ങള,  പുല്കമടുകേള  എന്നനിവെനിടങ്ങളനികലയ്ക്കുള  സനര്ശനല,
കേഭാടനിനുളനിവല  തഭാമസല  എന്നനിവെയഭാണയ്  സനര്ശകേര്ക്കഭായനി  ഒരുക്കനിയനിരനിക്കുന്ന
സസൗകേരലല.   വെനത്തനിലൂവടയുള മൂനദനിവെസങ്ങള വെവര ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്ന ടക്കനിലഗയ്
പരനിപഭാടനിയഭാണയ് അഡത്വഞര് ടൂറനിസത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഒരുക്കുന്നതയ്.

(ബനി)  കകേരള കഫഭാറസ്റ്റയ്  വഡവെലപ്വമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷനുല വെനല വെനലജതീവെനി
വെകുപ്പുമഭായനി കചേര്നള ടൂറനിസല പരനിപഭാടനികേള ഒനല ഇകപഭാള നനിലവെനിലനില്ല.

ഒറപഭാലല മണ്ഡലത്തനില് വെനലവെകുപയ് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള

84(2104)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  വെനവല
മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് ഒറപഭാലല നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് വെനല വെകുപ്പു മുകഖന
നടപനിലഭാക്കനിയ വെനികേസന പദതനികേളുവട വെനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  2016-17  വെര്ഷവത്ത ബഡ്ജറനില്  വെകേയനിരുത്തനിയ  തുകേ
എത; എത തുകേ വചേലവെഴനിച്ചു; വെനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനികേളനില് ഇനനിയുല പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്
എത തുകേ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുവണ്ടന്ന വെനിശദഭാലശല നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് ഒറപഭാലല നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് വെനല വെകുപയ് മുകഖന
വെനികേസന പദതനികേവളഭാനല നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില്ല.

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  2016-17  വെര്ഷവത്ത  ബഡ്ജറനില്  തുകേവയഭാനല
വെകേയനിരുത്തനിയനിടനില്ല.

(സനി) കമല് ഉത്തരത്തനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല്ല.
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ജഭാനകേനിക്കഭാടയ് ഇകക്കഭാ ടൂറനിസല പദതനി

85(T 2105)   ശതീ  .    ഇ  .    വകേ  .    വെനിജയന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജഭാനകേനിക്കഭാടയ്  ഇകക്കഭാടൂറനിസല  പദതനിയുവട  നനിലവെനിവല  സനിതനി
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനി  വെനിപുലതീകേരനിക്കഭാന്  എവനഭാവക്ക  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചയ് വെരുനവണ്ടന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ജഭാനകേനിക്കഭാടയ്  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസല  നനിലവെനില്  നല്ലനനിലയനില്
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  കവെവെനിദലമഭാര്ന്ന സസലജഭാലങ്ങളുല പക്ഷനികേളുല ചേനിതശലഭങ്ങളുല
ഇവെനിടവത്ത  പ്രകതലകേതകേളഭാണയ്.  ഇവെനിവടവയത്തുന്ന  സഞഭാരനികേള  ചേവെര്മതനി
നദനിയുവട കുളനിര്മയുള ജലല ആകവെഭാളല ആസത്വദനിക്കഭാറുണ്ടയ്.  സഞഭാരനികേളുവട മവറഭാരു
ആകേര്ഷണതീയത ഇവെനിവടയുള പുരഭാതന കക്ഷതമഭാണയ്.  കൂടഭാവത വെനത്തനിലൂവടയുള
ടക്കനിലഗയ്  സഞഭാരനികേളക്കയ്  ഒരു  നവെലഭാനുഭവെല  പ്രദഭാനല  വചേയ്യുന.  ആവെശലമഭായ
സരക്ഷഭാ  ക്രമതീകേരണങ്ങളുല  മറയ്  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങളുല  സഞഭാരനികേളക്കഭായനി
ഇവെനിവട ഒരുക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

വെനപ്രകദശവത്ത വെരളച

86(2106)  ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവല
മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനവത്ത  വെനകമഖലകേളനില്  വെനല  വെകുപയ്  നട്ടുപനിടനിപനിക്കുന്ന
മഭാഞനിയല,  അകക്കഷല  തുടങ്ങനിയ  വൃക്ഷങ്ങള  അമനിതമഭായ  ജല  ഉപകഭഭാഗല
നടത്തുന്നതുമൂലല  വെനപ്രകദശല  വെരളചയുവട  പനിടനിയനിലമരുനവവെന്ന  കേഭാരലല
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) ടനി വൃക്ഷങ്ങള വെളര്ന വെരുന്നതയ് മനുഷലര്ക്കുല മൃഗങ്ങളക്കുല ആകരഭാഗല
പ്രശങ്ങള സൃഷനിക്കുന്ന കേഭാരലല സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് സര്ക്കഭാര് പഠനല നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; വെനിശദ വെനിവെരങ്ങള
നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) ശദയനില്വപടനിടനില്ല.

(സനി) പഠനല നടത്തനിയനിടനില്ല.

T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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കകേരളത്തനിവന്റെ വെനഭൂമനിയുവട വെനിസതീര്ണല

87(2107)  ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിലവെനില് കകേരളത്തനിവന്റെ വെനഭൂമനിയുവട വെനിസതീര്ണല എതയഭാണയ്;

(ബനി)  കൃഷനിയനിടങ്ങളനികലയയ് ഇറങ്ങനിവചേന്നയ് വെനല വെകുപയ് ജണ്ടയനിടുന്നതഭായുള
മഭാധലമവെഭാര്ത്തകേള ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനിൽ വെനിശദവെനിവെരല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  നനിലവെനില്  കകേരളത്തനിവന്റെ  വെനഭൂമനിയുവട  വെനിസതീര്ണല  11,309.48  ചേ.
കേനിമതീറര്. ആകുന.

(ബനി) വെനല വെകുപനില് നനിലവെനിലള വെഭാര്ത്തഭാ മഭാധലമങ്ങളനില് ഇത്തരത്തനിലള
വെഭാര്ത്തകേള ശദയനില്വപടനിടനില്ല.

വെനഭൂമയനിലൂവട കേടനകപഭാകുന്ന കറഭാഡുകേള വമയനിന്റെനന്സയ് വചേയ്യുന്നതയ്

88(2108)  ശതീ  .    എന്  .    ഷലസദ്ദേതീന് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവല
മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വെനഭൂമനിയനിലൂവട കേടനകപഭാകുന്ന കറഭാഡുകേള വമയനിന്റെനന്സയ് വചേയ്യുവെഭാന്
വെനല  വെകുപനിവന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനല  തടസല  ഉണ്ടഭാകുന്നതയ്  സര്ക്കഭാരനിവന്റ
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഇതുമൂലല  ഉളവെനപ്രകദശങ്ങളനിവല  ആദനിവെഭാസനി  കകേഭാളനനികേളനികലക്കുല
മറ്റുമുള കറഭാഡുകേള വെര്ഷങ്ങളഭായനി വമയനിന്റെനന്സയ് ഇല്ലഭാവത കേനിടക്കുന്നതയ് സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി) ഇതയ് പരനിഹരനിക്കുവെഭാന് അടനിയനര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  നനിലവെനില് ടഭാര് വചേയ കറഭാഡുകേള വമയനിന്റെനന്സയ് വചേയ്യുന്നതനിനയ്  വെനല
വെകുപനിവന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനല  തടസമനില്ല.  1980-നു  മുമ്പയ്  നനിലവെനിലള  കറഭാഡുകേള
നനിലവെനിലള  വെതീതനിയനില്,  മരങ്ങള  മുറനിക്കഭാവത  വമയനിന്റെനന്സയ്  വചേയ്യുന്നതനിനുല
തടസമനില്ല.  തടസമുളതഭായനി സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ശദയനില്വപടനിടനില്ല.

(ബനി&സനി)  ആദനിവെഭാസനി  കകേഭാളനനികേളനികലയയ്  വെനഭാവെകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരല
ഒരു  വഹക്ടര്  വെവര  വെനഭൂമനി  കറഭാഡനിനയ്  അനുവെദനിക്കുനണ്ടയ്.  ആദനിവെഭാസനി
കകേഭാളനനികേളനികലയ്ക്കുല  മറ്റുമുള കറഭാഡുകേള വെര്ഷങ്ങളഭായനി  വമയനിന്റെനന്സയ്  ഇല്ലഭാവത
കേനിടക്കുന്ന സഭാഹചേരലല നനിലവെനിലനില്ല.
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മണനിയഭാറന്കുടനി-ഉടുമ്പന്നൂര് കറഭാഡനിവന്റെ പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള

89(2109) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവല
മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണനിയഭാറന്കുടനി-ഉടുമ്പന്നൂര്  കറഭാഡനിവന്റെ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള
എല്.എ.സനി.-എ.ഡനി.എസയ്.-ല്  ഉളവപടുത്തനി  നനിര്വ്വേഹനിക്കുന്നതനിനയ്  ഭരണഭാനുമതനി
നലനി ഉത്തരവെഭായതയ് എന്നഭാണയ്; പ്രസ്തുത ഉത്തരവെനിവന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരല  ഭരണഭാനുമതനി  നലനി  ഉത്തരവെഭായതനിനുകശഷല  കറഭാഡനിവന്റെ
പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള  നനിര്വ്വേഹനിക്കുന്നതനിനയ്  എവനല്ലഭാല  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചു;  ഇതുമഭായനി  ബനവപടയ്  നടത്തനിയ  കേത്തനിടപഭാടുകേളുവട  പകേര്പ്പുകേള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത കറഭാഡനിവന്റെ പുനരുദഭാരണവമഭായനി  ബനവപടയ്  കകേഭാതമലഗലല
ഡനിവെനിഷണല്  കഫഭാറസ്റ്റയ്  ഓഫതീസകറഭാടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ആവെശലവപടുകേകയഭാ
കേത്തയക്കുകേകയഭാ  വചേയനിരുകന്നഭാ;  എങനില്  ഇതുസലബനനിചയ്  ഡനി.എഫയ്.ഒ  യുവട
മറുപടനി എപ്രകേഭാരമഭായനിരുന; വെനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിവന്റെ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചനിട്ടുല  തുടര്  നടപടനികേളക്കയ്  കേഭാലതഭാമസല  കനരനിടുന്നതയ്  കേണക്കനിവലടുത്തയ്
ബനവപട ഉകദലഭാഗസരുവട ഒരുകയഭാഗല അടനിയനരമഭായനി വെനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  G.O.(Rt)No.98/2016/F&WLD  dated  3-3-2016  പ്രകേഭാരമഭാണയ്
മണനിയഭാറന്കുടനി-ഉടുമ്പന്നൂര് കറഭാഡനിവന്റെ പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള എല്.എ.സനി.-
എ.ഡനി.എസയ്.-ല്  ഉളവപടുത്തനി  നനിര്വ്വേഹനിക്കുന്നതനിനയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി
ഉത്തരവെഭായതയ്.  പ്രസ്തുത ഉത്തരവെനിവന്റെ പകേര്പയ് അനുബനല 1-ആയനി കചേര്ക്കുന*. 

(ബനി)  1980-വല  വെനസലരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേഭാരമുള  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതനിനുകശഷല  മഭാതകമ  കറഭാഡനിവന്റെ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള
നനിര്വ്വേഹനിക്കുന്നതനിനയ്  അനുവെദനിക്കഭാവൂ  എന്നയ്  16-3-2016  തതീയതനിയനിവല
എഫയ്.സനി.2-21147/2015  നമ്പര്  കമവലഴുത്തയ്  പ്രകേഭാരല  വെനല  വെകുപയ്
ആസഭാനത്തുനനിനല  കകേഭാതമലഗലല  ഡനിവെനിഷണല്  കഫഭാറസ്റ്റയ്  ഓഫതീസകറഭാടയ്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളതഭാണയ്.  എന്നഭാല് കകേഭാതമലഗലല വെന വെനികേസന ഏജന്സനികയഭാ,
മകറവതങനിലല  യൂസര്  ഏജന്സനികയഭാ  Forest  (Conservation)  Act,  1980
പ്രകേഭാരമുള  അനുമതനിക്കഭായനി  വപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിചനിടനില്ല.   ഇതുസലബനനിചയ്
കകേഭാതമലഗലല  ഡനിവെനിഷണല്  കഫഭാറസ്റ്റയ്  ഓഫതീസനില്നനിനല  ലഭനിച  കേത്തനിവന്റെ
പകേര്പ്പുല  വെനല  വെകുപയ്  ആസഭാനത്തുനനിനല  നല്കേനിയ  കേത്തനിവന്റെ  പകേര്പ്പുല
അനുബനല 2-ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്.
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(സനി)  പ്രസ്തുത കറഭാഡനിവന്റെ പുനരുദഭാരണവമഭായനി  ബനവപടയ്  വെനല വെകുപയ്
ആസഭാനവത്ത  18-3-2016-വല  എഫയ്.സനി.2-21147/2015  നമ്പര്  കമവലഴുത്തയ്
പ്രകേഭാരല  Forest  (Conservation)  Act,  1980  പ്രകേഭാരമുള  അനുമതനിക്കുകശഷല
മഭാതകമ ബനവപട യൂസര് ഏജന്സനിക്കയ് കറഭാഡനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് അനുമതനി
നല്കകേണ്ടതുള  എന്നയ്  കകേഭാതമലഗലല  ഡനിവെനിഷണല്  കഫഭാറസ്റ്റയ്  ഓഫതീസര്ക്കയ്
നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിരുന.   ആയതനിവന്റെ  മറുപടനിയഭായനി  29-6-2016-വല  എ 3-
5128/2011  നമ്പര്  കേത്തയ്  പ്രകേഭാരല  കകേഭാതമലഗലല  ഡനിവെനിഷണല്  കഫഭാറസ്റ്റയ്
ഓഫതീസര് ടനി ഓഫതീസനില്നനിനല സത്വതീകേരനികക്കണ്ട നടപടനിക്രമങ്ങള സലബനനിചയ്
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ആരഭായുകേയുണ്ടഭായനി.  ആയതനിനയ് വെനല വെകുപയ് ആസഭാനത്തുനനിനല
കകേഭാതമലഗലല  ഡനിവെനിഷണല്  കഫഭാറസ്റ്റയ്  ഓഫതീസര്ക്കയ്  മറുപടനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.
മണനിയഭാറന്കുടനി-ഉടുമ്പന്നൂര്  കറഭാഡനിവന്റെ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള  ഏവറടുത്തയ്
വചേയ്യുന്ന  യൂസര്  ഏജന്സനി  വെന  വെനികേസന  ഏജന്സനി  ആവണങനില്  Forest
(Conservation)  Act,  1980  പ്രകേഭാരമുള നടപടനിക്രമങ്ങളക്കഭായനി  വെന വെനികേസന
ഏജന്സനി  അകപക്ഷ  സമര്പനികക്കണ്ടതഭാവണന്നയ്  ഡനിവെനിഷണല്  കഫഭാറസ്റ്റയ്
ഓഫതീസവറ  അറനിയനിചനിരുന.   ഇതുസലബനനിചയ്  നഭാളനിതുവെവര  യൂസര്
ഏജന്സനിയനില്നനിനല വപ്രഭാകപഭാസല് ലഭനിചനിടനില്ല.

(ഡനി)  ടനി  വെനിഷയവമഭായനി  ബനവപടയ്,  ബനവപട  ഉകദലഭാഗസരുവട  ഒരു
കയഭാഗല വെനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുന്നതനിനയ് ആകലഭാചേനിക്കുന്നതഭാണയ്.

വെനല വെകുപനിവന്റെ അനുമതനി ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന പദതനികേള

90(2110) ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവല
മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വെനലവെകുപനിവന്റെ അനുമതനി ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് ഏറനഭാടയ് മണ്ഡലത്തനിവല
മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന പദതനികേള ഏവതല്ലഭാമഭാണയ് ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത അകപക്ഷകേളനിന് കമല് നഭാളനിതുവെവര  സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള
എവനല്ലഭാമഭാണയ് ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആയതനില്  വെനല  വെകുപനിവന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിചവെ  ഏവതല്ലഭാമഭാണയ്;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) വമഭാടവെണ കേടവെയ് പഭാലല പണനി, നനിലമ്പൂര് നഭായഭാടലവപഭായനില് കറഭാഡനിവന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണല, മഭാടല-വെതീടനിക്കുന്നയ് കറഭാഡയ് നനിര്മ്മേഭാണല എന്നനിവെയഭാണയ് വെനല വെകുപനിവന്റെ
അനുമതനി ആവെശലമുള ഏറനഭാടയ് മണ്ഡലത്തനിവല പദതനികേള.
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(ബനി)  വമഭാടവെണ  കേടവെയ്  പഭാലല  -  കകേഭാണ്ക്രതീറയ്  പഭാലല  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്
ആവെശലമഭായ അകപക്ഷ വെനല വെകുപനില് ലഭനിചനിടനില്ല.  നനിലമ്പൂര്-നഭായഭാടലവപഭായനില്
കറഭാഡയ് നനിര്മ്മേഭാണല-പനി.ഡബത.ഡനി. അസനിസ്റ്റന്റെയ് എഞനിനതീയര് സമര്പനിച അകപക്ഷയനികനല്
സല പരനികശഭാധന നടത്തനി തുടര്നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.  

(സനി)  മഭാടല-വെതീടനിക്കുന്നയ്  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണല  -  വെനഭാവെകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരല
കകേഭാണ്ക്രതീറയ് വചേയ്യുന്നതനിനയ് വെനല വെകുപയ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

വെനലമൃഗങ്ങളുവട ആക്രമണത്തഭാല് മരണവപടുന്നവെരുവട ആശനിതര്ക്കയ്
ധനസഹഭായല

91(2111)  ശതീമതനി യു  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് വെനവല
മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വെനലമൃഗങ്ങളുവട ആക്രമണവത്ത തുടര്ന്നയ് മരണവപടുന്നവെരുവട ആശനിതര്ക്കയ്
എവനങനിലല ധനസഹഭായല അനുവെദനിക്കഭാറുകണ്ടഭാ;  എങനില് എത രൂപ വെതീതമഭാണയ്
ധനസഹഭായല അനുവെദനിക്കഭാറുളവതന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

വെനലമൃഗങ്ങളുവട ആക്രമണവത്ത തുടര്ന്നയ് മരണവപടുന്നവെരുവട ആശനിതര്ക്കയ്
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെയ്  നമ്പര്  (എല.എസയ്.)96/2014/വെനല  തതീയതനി  14-1-2014
പ്രകേഭാരല  5  ലക്ഷല  രൂപയുല  വെനത്തനിനയ്  പുറത്തുവെച്ചുള  പഭാമ്പുകേടനിമൂലമുള
മരണത്തനിനയ് ഒരു ലക്ഷല രൂപയുല നഷപരനിഹഭാരല നല്കേനിവെരുന.

കൂടഭാവത,  വെനത്തനിനുളനിലല  വെനഭാതനിര്ത്തനി  പ്രകദശങ്ങളനിലല  തഭാമസനിക്കുന്ന
പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട  ആളക്കഭാര്ക്കഭായനി  ഒരു  ലക്ഷല
രൂപയുവട  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതനിയുല  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  നനിലവെനില്  18750
കപര്ക്കഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ഇത്തരത്തനില് ഇന്ഷത്വറന്സയ് ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുളതയ്.

അഗസലഭാര്കൂടല സനര്ശനത്തനിനയ് സതീകേളക്കയ് അനുമതനി

92(2112)  ശതീ  .    വകേ  .    എല  .    ഷഭാജനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവല
മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സർക്കഭാർ  അധനികേഭാരകമററ  കശഷല  അഗസലഭാര്കൂടല
സനര്ശനത്തനിനയ് സതീകേളക്കയ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനില് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അഗസലഭാര്കൂടല  സനര്ശനകവെളയനില്  സതീകേള  അതനിരുമല  വെവര
കപഭാകുന്നതനിനയ് കകേഭാടതനി അനുമതനി നല്കേനിവയന്ന റനികപഭാര്ടയ് ശരനിയഭാകണഭാ;

(സനി) പുരുഷന്മഭാവരകപഭാവല ഇവെര്ക്കുല മലകേയറുന്നതനിനയ് അനുമതനി നല്കുന്ന
കേഭാരലത്തനില് സർക്കഭാർ നനിലപഭാടയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  ഉണ്ടയ്.  2017  വഫബ്രുവെരനി മഭാസത്തനിവല അഗസലഭാര്കൂടല തതീര്തഭാടന
കവെളയനില് വപവണഭാരുമ എന്ന സലഘടന സമര്പനിച അകപക്ഷയനികനല് സര്ക്കഭാര്
ചേര്ച  നടത്തുകേയുല  തുടര്ന്നയ്  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  10  കപരടങ്ങുന്ന  സതീ
സലഘവത്ത  2017  വഫബ്രുവെരനി  25-നയ്  അഗസലഭാര്കൂടല  ടക്കനിലഗനിനയ്  പ്രകവെശനല
അനുവെദനിക്കുവെഭാന്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുല  വചേയ്തു.  വെനത്തനിവല  ആദനിവെഭാസനികേളുവട
ആചേഭാര  വെനിശത്വഭാസങ്ങള  കൂടനി  കേണക്കനിവലടുത്തയ്  2018-വല  അഗസലഭാര്കൂടല
ടക്കനിലഗനിനയ് സതീകേവള  (ആദനിവെഭാസനികേളുവട ആചേഭാരഭാനുഷഭാനങ്ങളക്കയ് ഭലഗല വെരഭാത്ത
രതീതനിയനില്)  പ്രകവെശനിക്കഭാന്  അനുവെദനിക്കുന്നതഭാവണന്നയ്  തതീരുമഭാനനിച്ചു.   എന്നഭാല്
സതീകേളഭാരുലതവന്ന  2017  വഫബ്രുവെരനി  മഭാസത്തനിവല  തതീര്തഭാടന  കവെളയനില്
അഗസലഭാര്കൂടല സനര്ശനിചനിടനില്ല.

(ബനി)  അഗസലഭാര്കൂടല സനര്ശനകവെളയനില് സതീകേള അതനിരുമലവെവര മഭാതല
കപഭാകുന്നതനിനയ് കകേഭാടതനി അനുമതനി നല്കേനിവയന്ന റനികപഭാര്ടയ് ശരനിയഭാണയ്.

(സനി)  24-2-2017-നയ്  വെനല  വെനലജതീവെനി  വെകുപ്പുമനനിയുവട  അദലക്ഷതയനില്
കചേര്ന്ന കയഭാഗത്തനില് എടുത്ത തതീരുമഭാനങ്ങളനിവലഭാന്നയ് വെനത്തനിവല ആദനിവെഭാസനികേളുവട
ആചേഭാര  വെനിശത്വഭാസങ്ങള  കൂടനി  കേണക്കനിവലടുത്തയ്  2018-വല  അഗസലഭാര്കൂടല
ടക്കനിലഗനിനയ് സതീകേവള  (ആദനിവെഭാസനികേളുവട ആചേഭാരഭാനുഷഭാനങ്ങളക്കയ് ഭലഗല വെരഭാത്ത
രതീതനിയനില്)  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവകേളക്കയ്  വെനികധയമഭായനി  പ്രകവെശനിക്കഭാന്
അനുവെദനിക്കുന്നതഭാവണന്നതഭാണയ്.

കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങള വെനിള നശനിപനിചതുമഭായനി ബനവപട കകേസകേള

93(2113)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവല
മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വെനകമഖലയനില് കേടുത്ത കവെനലനില് ജല വദസൗര്ലഭലലമൂലല ആന, പന്നനി,
കുരങ്ങയ് എന്നനിവെ നഭാടനില് വവെളളവല ഭക്ഷണവല കതടനിവയത്തനി കേര്ഷകേരുവട വെനിളകേള
നശനിപനിചതുമഭായനി  ബനവപടയ്  എത കകേസ്സുകേള ഈ കവെനല്കേഭാലത്തയ് ഇകതവെവര
റനികപഭാര്ടയ് വചേയനിട്ടുണ്ടയ് എന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങള  വെനിള  നശനിപനിച  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നഷപരനിഹഭാരല
നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങളക്കയ്  കവെനല്ക്കഭാലത്തയ്  അവെയുവട  ആവെഭാസകമഖല
കയഭാടനുബനനിചയ് വവെളളല ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ആവെശലമഭായ സലങ്ങളനില് വചേറനിയ
തടയണകേളുല മറ്റുല നനിര്മ്മേനിചയ് ജലലഭലത ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനയ് ആവെശലമഭായ നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനില് വെനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  2017  ജനുവെരനി  1  മുതല്  നഭാളനിതുവെവര  ഇത്തരത്തനിലള  1805-ഓളല
കകേസകേളക്കഭാണയ് കൃഷനി നശനിചതുമഭായനി ബനവപടയ് നഷപരനിഹഭാരല ആവെശലവപടയ്
ഓണ്കലനഭായനി അകപക്ഷ ലഭനിചനിട്ടുളതയ്.

(ബനി)  ഉണ്ടയ്.  8-1-2015-വല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെയ്  (എല.എസയ്.)നമ്പര്
02/2015/വെനല പ്രകേഭാരല കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങളുവട ആക്രമണലമൂലല വെനിള നശനിച കേര്ഷകേര്ക്കയ്
നഷപരനിഹഭാരല നല്കുനണ്ടയ്.

(സനി)  കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങളക്കയ്  കവെനല്ക്കഭാലത്തയ് അവെയുവട  ആവെഭാസ കമഖലകയഭാട
നുബനനിചയ്  വവെളല  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  സത്വഭാഭഭാവെനികേ  ജലഭാശയങ്ങള,  വചേക്കയ്
ഡഭാമുകേള,  കുളങ്ങള ഉളവപവട  1500-ഓളല  ജലകസഭാതസ്സുകേള നവെതീകേരനിക്കുകേയുല
പരമഭാവെധനി ജലലഭലത ഉറപ്പുവെരുത്തുകേയുല വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.  ആവെശലമുള സലങ്ങളനില്
പുതനിയ  കുളങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുനണ്ടയ്.  അധനിനനികവെശ  സസലങ്ങവള  നതീക്കലവചേയയ്
വെനത്തനിനുളനിവല  ജലകസഭാതസകേള  പുനരുജതീവെനിപനിക്കുനണ്ടയ്.  ജലകസഭാതസ്സുകേളുവട
സമതീപ പ്രകദശങ്ങളനില് മുള, പുല്ലുകേള എന്നനിവെ വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുനണ്ടയ്.

കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങളുവട ആക്രമണല തടയുന്നതനിനയ് നടപടനി

94(2114)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  വെനവല  മൃഗസലരക്ഷണവല  മൃഗശഭാലകേളുല  വെകുപ്പുമനനി  സദയല
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങളുവട  ആക്രമണല  കൂടനിവെരുന്ന  കേഭാരലല
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനവെഭാസകമഖലയനികലയയ് കേടനകേയറുന്ന കേഭാട്ടുപന്നനികേവള നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്
സഹഭായകേരമഭായ പുതനിയ നനിയമല വകേഭാണ്ടുവെരഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങളുവട ആക്രമണലമൂലല ഉണ്ടഭാകുന്ന നഷത്തനിനയ് നല്കേനിവെരുന്ന
ധനസഹഭായല വെര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;  സഹഭായല എളുപത്തനില്
ലഭലമഭാക്കുവെഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനവത്ത  വെനഭാതനിര്ത്തനി  പ്രകദശങ്ങളനിലള  ജനവെഭാസ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല കൃഷനിയനിടങ്ങളനിലല വെനലമൃഗശലലല ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനയ് ക്രനിയഭാതകേമഭായ
നടപടനികേള  കകേവക്കഭാള്ളുനണ്ടയ്.  കൂടഭാവത,  മനുഷല-വെനലജതീവെനി  സലഘര്ഷല
വെര്ദനിച്ചുവെരുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി ഇസൗ പ്രശല പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്

1075/2017.
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തകദ്ദേശതീയരുല,  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുല,  വെനല  വെകുപ്പുകദലഭാഗസരുല  കചേര്നള
ജനജഭാഗതഭാ സമനിതനികേള പഞഭായത്തയ്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷന് തലത്തനില്
രൂപതീകേരനിക്കഭാന് 7-2-2017-വല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെയ് (സഭാധഭാ) നമ്പര് 51/2017/വെനല
പ്രകേഭാരല  ഉത്തരവെഭാകുകേയുല,  175  ജനജഭാഗഭാതഭാ  സമനിതനികേള  ഇതനികനഭാടകേല
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുമുണ്ടയ്.

(ബനി)  കൃഷനിനഭാശല  വെരുത്തുന്ന  കേഭാട്ടുപന്നനികേവള  ഉപഭാധനികേകളഭാവട  വവെടനിവെച്ചു
വകേഭാല്ലുന്നതനിനയ്  നനിലവെനിലണ്ടഭായനിരുന്ന  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെയ്  (എല.എസയ്.)  നമ്പര്
95/2014/വെനല തതീയതനി 17-11-2014-വന്റെ കേഭാലഭാവെധനി അവെസഭാനനിചതനിവനത്തുടര്ന്നയ്
കേഭാലഭാവെധനി  നതീടനി  പുതനിയ  ഉത്തരവെയ്  പുറവപടുവെനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(സനി)  വെനലമൃഗങ്ങളുവട  ആക്രമണലമൂലമുണ്ടഭാകുന്ന  ജതീവെനഭാശത്തനിനയ്  മുമ്പയ്
നല്കേനിയനിരുന്നതയ്  3  ലക്ഷല  രൂപയഭായനിരുന.   ആയതയ്  2014-വല  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവപ്രകേഭാരല  5  ലക്ഷല  രൂപയുല  വെനത്തനിനയ്  പുറത്തുവെചയ്  പഭാമ്പുകേടനികയറയ്
മരണവപടുന്നവെരുവട  ആശനിതര്ക്കയ്  ഒരു  ലക്ഷല  രൂപയുമഭായനി  വെര് ദനിപനിചനിട്ടുണ്ടയ്.
മനുഷലര്ക്കുണ്ടഭാകുന്ന  പരനിക്കയ്,  സനിരമഭായ  അലഗകവെകേലലല,  കേനകേഭാലനികേളക്കുല
വെതീടുകേളക്കുല  തുടങ്ങനി  മറ്റു  നഭാശനഷങ്ങള  എന്നനിവെയയ്  നല്കേനിവെന്നനിരുന്ന
നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  2013-ല്  വെര്ദനിപനിക്കുകേയുല  പരമഭാവെധനി  75,000
രൂപയഭാക്കുകേയുല  വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇത്തരത്തനില്  വെര്ഷത്തനില്  പരമഭാവെധനി  4  തവെണ
വെവര നഷപരനിഹഭാരത്തനിനയ് ഒരു വെലക്തനിക്കയ് അകപക്ഷനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  കവെഗത്തനിലല  സതഭാരലതകയഭാവടയുല  അകപക്ഷകേര്ക്കയ്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇതുമഭായനി  ബനവപട  നടപടനികേള  ഇ-ഡനിസ്ട്രേനിക്ടയ്  മുകഖന
ഓണ്കലനഭായനി ആണയ് 1-8-2016 മുതല് സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന്നതയ്.

വെനവെത്കേരണത്തനിനുള പദതനികേള

95(2115) ശതീ  .   വകേ  .   സകരഷയ് കുറുപയ് :
ശതീ  .    റനി  .   വെനി  .   രഭാകജഷയ് : 
ശതീ  .    വകേ  .   കുഞനിരഭാമന് :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാല : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവല

മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  നശനിച്ചുകപഭായ  വെനങ്ങളക്കുപകേരല  വെനല  വെച്ചുപനിടനിപനി
ക്കുന്നതനിനുല ഔഷധ സസലങ്ങള പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനുല പദതനി നനിലവെനിലകണ്ടഭാ;

(ബനി) മുന് വെര്ഷങ്ങളനില് ഈ പദതനി പ്രകേഭാരല വവെച്ചുപനിടനിപനിചനിട്ടുള മരങ്ങള
കവെണ്ടവെനിധല  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  സഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ  ;എത വഹക്ടര് സലത്തഭാണയ്
ഇപ്രകേഭാരല മരങ്ങള വെച്ചുപനിടനിപനിചനിട്ടുളതയ്; വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരല  പ്രകദശങ്ങവള  കേഭാട്ടുതതീയനില്നനിനല  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്
വെനസലരക്ഷണ സമനിതനികേളുവട കസവെനല പ്രകയഭാജനവപടുത്തുകമഭാ;



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 171

(ഡനി)  അപൂര്വ്വേങ്ങളഭായ  കചേഭാലവെനങ്ങള,  കേണ്ടൽ  കേഭാടുകേള,  മറയ്  പ്രകതലകേ
പ്രകദശങ്ങളനിവല  ആവെഭാസ  വെലവെസയുവട  സലരക്ഷണല  എന്നനിവെയുല  കൂടനി  ഈ
പദതനി പ്രകേഭാരല ഏവറടുക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; വെനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  നശനിച്ചുകപഭായ  വെനങ്ങളക്കുപകേരല  വെനല  വെച്ചുപനിടനിപനി
ക്കുന്നതനിനുല ഒസൗഷധ സസലങ്ങള പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനുല പദതനി നനിലവെനിലണ്ടയ്.

(ബനി)  മുന്  വെര്ഷങ്ങളനില്  ഇസൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരല  വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനുള
മരങ്ങള  കവെണ്ടവെനിധല  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  സഭാധനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  19884.847  വഹക്ടര്
സലത്തയ് ഇപ്രകേഭാരല മരങ്ങള വെച്ചുപനിടനിപനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

(സനി)  ഇത്തരല  പ്രകദശങ്ങവള  കേഭാട്ടുതതീയനില്നനിനല  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്
വെനസലരക്ഷണ സമനിതനിയുവട കസവെനല പ്രകയഭാജനവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

(ഡനി)  കേണ്ണൂര്  ഡനിവെനിഷനനില്  82  വഹക്ടറുല  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ഡനിവെനിഷനനില്
54.695  വഹക്ടര് പ്രകദശത്തുല  കേണ്ടല്ക്കഭാടുകേള റനിസര്വെയ്  വെനമഭായനി  ഏവറടുത്തനിട്ടുണ്ടയ്.
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ഡനിവെനിഷനനിവല  15  വഹക്ടര്കൂടനി  ഏവറടുക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  അപൂര്വ്വേങ്ങളഭായ കചേഭാലവെനങ്ങള,  ബഭാക്കനിയുള കേണ്ടല്ക്കഭാടുകേള,
മറയ്  പ്രകതലകേ  പ്രകദശങ്ങളനിവല  ആവെഭാസവെലവെസയുവട  സലരക്ഷണല  എന്നനിവെ
ഏവറടുക്കുന്നതയ് സലബനനിച കേഭാരലങ്ങള പരനികശഭാധനികക്കണ്ടതുണ്ടയ്.

ആനവക്കഭാമ്പയ് മന്യൂസനിയല ആരലഭനിക്കഭാന് നടപടനി

96(2116)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവല
മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  വെനിവെനിധ  കഫഭാറസ്റ്റയ്  കസ്റ്റഷനുകേളനിലല  മറ്റുമഭായനി  എത
കേനികലഭാ ആനവക്കഭാമ്പയ് സൂക്ഷനിക്കുനണ്ടയ്;

(ബനി) ഇതയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് ആനകേമ്പക്കഭാരുവട എണല ഏവറ കൂടുതലളള തൃശ്ശൂര്
കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ് ആനവക്കഭാമ്പയ് മന്യൂസനിയല ആരലഭനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
എങനിൽ അതനിവന്റെ വെനിശദഭാലശല വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) വെനല വെകുപയ് ആസഭാനത്തുള കസ്ട്രേഭാങയ് റൂമനിലല ജനില്ലഭാ ടഷറനികേളനിലമഭായനി
ഏകേകദശല 9 ടണ് ആനവക്കഭാമ്പുകേള സൂക്ഷനിക്കുനണ്ടയ്.

(ബനി)  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയഭായ  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി
തനിരുവെനനപുരല  കകേഭാട്ടൂരനില്  105  കകേഭാടനി  രൂപ  വചേലവെനില്  അനഭാരഭാഷ്ട്ര
നനിലവെഭാരത്തനിലള  ആന  പുനരധനിവെഭാസ  കകേന്ദ്രല  വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഇസൗ
സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷവത്ത ബഡ്ജറനില് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ഒരു ആന മന്യൂസനിയവല വെനിഭഭാവെന വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.  ആയതനിനഭാല് തൃശ്ശൂര് ആസഭാനമഭാക്കനി
ആനവക്കഭാമ്പയ് മന്യൂസനിയല ആരലഭനിക്കുന്നതനിനയ് ഇകപഭാള ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില്ല.
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വെനലജതീവെനികേളക്കയ് കുടനിവവെള ലഭലത ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി

97(2117) ശതീ  .   വെനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവല

മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേഭാടുല  വെരളചമൂലല  കുടനിവവെളളമനില്ലഭാവത  കേഭാടനിവല  പക്ഷനിമൃഗഭാദനികേള

ചേവത്തഭാടുങ്ങുനവവെന്ന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിവല ജലസമൃദമഭായ വെനകമഖലയനില് കപഭാലല അതനിരൂക്ഷമഭായ

വെരളചയുവട കേഭാരണല വെകുപയ് പഠനവെനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  പക്ഷനികേളക്കുല മൃഗങ്ങളക്കുല കുടനിവവെളള ലഭലത ഉറപയ് വെരുത്തുന്നതനിനയ്

വചേക്കയ് ഡഭാല (തടയണ) നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വെനത്തനിനുളളനിവലങനിലല  ശഭാസതീയ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂവട  ജലലഭലത

ഉറപ്പുവെരുത്തനി  പക്ഷനിമൃഗഭാദനികേളുവട  സലരക്ഷണത്തനിനയ്  മറയ്  എവനഭാവക്ക

നടപടനികേളഭാണയ് സർക്കഭാർ സത്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്വപടനിടനില്ല.

(ബനി) ഇത്തരത്തനിലള പഠനല വെനല വെകുപയ് നടത്തനിയനിടനില്ല.

(സനി)  വെരളച മുന്കൂടനി  കേണ്ടയ് കകേരളത്തനിവല വെനകമഖലയനില് ആവെശലമുള

സലങ്ങളനില്  ഫണ്ടനിവന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചയ്  തടയണ  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുല

നനിലവെനിലണ്ടഭായനിരുന്നവെയുവട  അറകുറപണനികേളനടത്തനി  പരമഭാവെധനി  ജലല

കശഖരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേളുല സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

(ഡനി)  വെനത്തനിനുളനില്  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനഭായനി  സത്വഭാഭഭാവെനികേ

ജലഭാശയങ്ങള,  വചേക്കയ്  ഡഭാമുകേള,  കുളങ്ങള  ഉളവപവട  1500-ഓളല  വെരുന്ന

ജലകസഭാതസ്സുകേള  നവെതീകേരനിക്കുകേയുല  പരമഭാവെധനി  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവെരുത്തുകേയുല

വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.  ആവെശലമുള  സലങ്ങളനില്  പുതനിയ  കുളങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുനണ്ടയ്.

അധനിനനികവെശ  സസലങ്ങവള  നതീക്കലവചേയയ്  വെനത്തനിനുളനിവല  ജലകസഭാതസ്സുകേള

പുനരുജതീവെനിപനിക്കുനണ്ടയ്.  ജലകസഭാതസ്സുകേളുവട  സമതീപ  പ്രകദശങ്ങളനില്  മുള,

പുല്ലുകേള എന്നനിവെ വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുനണ്ടയ്.
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ജനവെഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് കേഭാടഭാനകേളുവടയുല മറയ് മൃഗങ്ങളുവടയുല ശലലല

98(2118)  ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവല
മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെഭാമനപുരല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  വെനപ്രകദശങ്ങകളഭാടയ്  കചേര്ന്നയ്
കേനിടക്കുന്ന ജനവെഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല കൃഷനിയനിടങ്ങളനിലല കേഭാടഭാനകേളുവടയുല മറയ് വെനല
മൃഗങ്ങളുവടയുല ശലലല വെര്ദനിച്ചു വെരുന്നതയ് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രശപരനിഹഭാരത്തനിനയ് എവനല്ലഭാല നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവവെന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇനനി  സത്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  എവനഭാവക്കവയന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി)  വെനപ്രകദശകത്തഭാടയ്  കചേര്നകേനിടക്കുന്ന  ജനവെഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല
കൃഷനിയനിടങ്ങളനിലല കേഭാടഭാനകേളുവടയുല മറയ് വെനലമൃഗങ്ങളുവടയുല ശലലല വെര്ദനിച്ചുവെരുന്ന
സലങ്ങളനില് കസഭാളഭാര് കവെലനിയുല കേനിടങ്ങുകേളുല പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയഭായ
കേനിഫ്ബനി  വെഴനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള  ഇ-വടന്ഡറുകേള  വെനിളനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  കൂടഭാവത
വെനലമൃഗങ്ങളുവട ശലലല കൂടുതലഭായനി കേണ്ടുവെരുന്ന പ്രകദശങ്ങളനില് റഭാപനിഡയ് വറകസഭാണ്സയ്
ടതീല നനിരനരല പകടഭാളനിലഗയ് നടത്തനി വെരുനണ്ടയ്. കൂടഭാവത റഭാപനിഡയ് വറകസഭാണ്സയ് ടതീമനിവന്റെ
അലഗസലഖല  വെര്ദനിപനിചയ്  പകടഭാളനിലഗയ്  ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

(സനി)  ഫണ്ടനിവന്റെ  ലഭലത  അനുസരനിചയ്  കസഭാളഭാര്  കവെലനികേളുല  കേനിടങ്ങുകേളുല
കൂടുതല് വമചവപടുത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  അതുകപഭാവല
വെനലമൃഗങ്ങള  കേഭാടനിനയ്  പുറകത്തയയ്  ഇറങ്ങുന്നതയ്  സലബനനിചയ്  ജനങ്ങളക്കയ്
മുന്നറനിയനിപയ്  നല്കുന്നതനിനഭായനി  Early  Warning  SMS  Alert  System ടനി
സലങ്ങളനില് നടപഭാക്കുനണ്ടയ്.

റഭാപനിഡയ് വറകസഭാണ്സയ് ടതീമനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

99(2119) ശതീ  .   വകേ  .   കുഞനിരഭാമന് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവല
മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസർകഗഭാഡയ്  ജനില്ലയനില്  കേഭാടഭാനകേള വെലഭാപകേമഭായനി  കൃഷനിനശനിപനിച്ചു
വകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന വെനിഷയല ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;
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(ബനി) ഇത്തരല ഘടങ്ങളനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി റഭാപനിഡയ് വറകസഭാണ്സയ്

ടതീല പ്രസസ്തുത ജനില്ലയ്ക്കുല അനുവെദനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വെനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  റഭാപനിഡയ്  വറകസഭാണ്സയ്  ടതീല  ജനില്ലയയ്  അനുവെദനിച  ഉത്തരവെല്ലഭാവത

സ്റ്റഭാഫനികനയുല,  വെഭാഹനവല  ഇതുവെവര  അനുവെദനിചനില്ല  എന്ന  വെനിഷയല

ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  വെനലമൃഗങ്ങളുവട  ശലലല  കൂടനിവകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  പ്രസ്തുത

ജനില്ലയനില് റഭാപനിഡയ്  വറകസഭാണ്സയ്  ടതീല  പ്രവെര്ത്തനസജമഭാക്കഭാനുള അടനിയനര

നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വെനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടയ്.  കേര്ണഭാടകേ  വെനകമഖലയനില്നനിനല  വെരുന്ന

കേഭാടഭാനകേള കൃഷനിയനിടങ്ങളനിലനിറങ്ങനി കൃഷനി നശനിപനിക്കഭാറുണ്ടയ്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെയ്  (എല.എസയ്.)നമ്പര്  73/2014  വെനല  തതീയതനി

28-2-2014  പ്രകേഭാരല കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ഉളവപവട 5  റഭാപനിഡയ് വറകസഭാണ്സയ് ടതീമുകേള

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.   ടനി  ഉത്തരവെനില് ടനി  റഭാപനിഡയ്  വറകസഭാണ്സയ്  ടതീമുകേളക്കുകവെണ്ടനി

പുതനിയ  തസനികേകേളകക്കഭാ  വെഭാഹനങ്ങളകക്കഭാ  അനുമതനി  ഉണ്ടഭായനിരുന്നനില്ല.

ആയതനിനഭാല്  നനിലവെനിവല  ജതീവെനക്കഭാര്,  വെഭാഹനങ്ങള  എന്നനിവെ  പുനനഃക്രമതീകേരനിച്ചു

വകേഭാണ്ടുല ലഭലമഭായ അടനിസഭാന സലവെനിധഭാനങ്ങള പുനനഃസലവെനിധഭാനല വചേയ്തുവകേഭാണ്ടുല

റഭാപനിഡയ് വറകസഭാണ്സയ് ടതീല പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.

(സനി)  ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടയ്.   എന്നനിരുന്നഭാലല  നനിലവെനിവല  ജതീവെനക്കഭാര്,

വെഭാഹനങ്ങള  എന്നനിവെ  പുനനഃക്രമതീകേരനിച്ചുവകേഭാണ്ടുല  ലഭലമഭായ  അടനിസഭാന

സലവെനിധഭാനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവകേഭാണ്ടുല  നനിലവെനില്  റഭാപനിഡയ്  വറകസഭാണ്സയ്  ടതീല

പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുനണ്ടയ്.  

(ഡനി)  നനിലവെനില്  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  റഭാപനിഡയ്  വറകസഭാണ്സയ്

ടതീമുകേളക്കയ്  ഫണ്ടനിവന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചയ്  പുതനിയ  വെഭാഹനല  നല്കുന്നതുല

തസനികേകേള സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കുന്നതുമഭാണയ്.
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വെനലജതീ  വെനി ആക്രമണത്തനില് നഭാശനഷമുണ്ടഭാകുന്നവെര്ക്കുള സഹഭായല

100(2120) ശതീ  .   എസയ്  .   രഭാകജന്ദ്രന് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവല
മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെനലമൃഗത്തനിവന്റെ  ആക്രമണലമൂലല  കൃഷനിയനിലല  മറ്റുല  നഭാശനഷ
മുണ്ടഭാകുന്നവെര്ക്കയ്  ഇകപഭാള  ലഭനിച്ചു  വെരുന്ന  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല  തുച്ഛമഭാണയ്
എന്നതയ് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഉവണ്ടങനില് അവെ വെര്ദനിപനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാവയന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവല്ലങനില്  അവെ  വെര്ദനിപനിക്കഭാന്  ആവെശലമഭായ  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  വെനലമൃഗങ്ങളുവട ആക്രമണലമൂലമുണ്ടഭാകുന്ന ജതീവെനഭാശത്തനിനയ്  മുമ്പയ്
നല്കേനിയനിരുന്നതയ്  3  ലക്ഷല  രൂപയഭായനിരുന.  ആയതയ്  2014-വല  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവപ്രകേഭാരല  5  ലക്ഷല  രൂപയുല  വെനത്തനിനയ്  പുറത്തുവെചയ്  പഭാമ്പുകേടനികയറയ്
മരണവപടുന്നവെരുവട  ആശനിതര്ക്കയ്  1  ലക്ഷല  രൂപയുമഭാക്കനി  വെര്ദനിപനിചനിട്ടുമുണ്ടയ്.
മനുഷലര്ക്കുണ്ടഭാകുന്ന  പരനിക്കയ്,  സനിരമഭായ  അലഗകവെകേലലല,  കേനകേഭാലനികേളക്കുല
വെതീടുകേളക്കുല  തുടങ്ങനി  മറയ്  നഭാശനഷങ്ങള  എന്നനിവെയയ്  നല്കേനിവെന്നനിരുന്ന
നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  2013-ല്  വെര്ദനിപനിക്കുകേയുല  പരമഭാവെധനി  75,000
രൂപയഭാക്കുകേയുല വചേയനിട്ടുണ്ടയ്. ഇത്തരത്തനില് വെര്ഷത്തനില് പരമഭാവെധനി 4 തവെണവെവര
നഷപരനിഹഭാരത്തനിനയ് ഒരു വെലക്തനിക്കയ് അകപക്ഷനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

(സനി)  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  വെര്ദനിപനിക്കുന്ന  കേഭാരലല  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ആനമുടനികചഭാല നഭാഷണല് പഭാര്ക്കനിവല കേലഭാമറ കമഭാഷണല

101(2121)  ശതീ  .    എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിളനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മറയൂരനിനയ്  സമതീപല ആനമുടനികചഭാല നഭാഷണല് പഭാര്ക്കനില് കേടുവെയുവട
കേണവക്കടുപനിനഭായനി സഭാപനിച കേലഭാമറ കമഭാഷണല കപഭായ കകേസനിവന്റെ അകനത്വഷണല
ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(ബനി) കുറക്കഭാര്വക്കതനിവര കേര്ശന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) 22-9-2015-നുല 16-4-2017-നുല ആനമുടനികചഭാലയനില്നനിന്നയ് നനിരതീക്ഷണ
കേലഭാമറ  കമഭാഷണല  കപഭായനിട്ടുണ്ടയ്.  ആയതനിനയ്  വഎ.പനി.സനി.1860  വസക്ഷന്  379
പ്രകേഭാരല  യഥഭാക്രമല  എഫയ്.വഎ.ആര്.  നമ്പര്  0470  തതീയതനി  24-9-2015,
എഫയ്.വഎ.ആര്. നമ്പര് 189/2017 ആയനി മറയൂര് കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷനനില് കകേസകേള
രജനിസ്റ്റര് വചേയയ് അകനത്വഷണല നടത്തനിവെരുന.

(ബനി)  കുറക്കഭാവര  കേവണ്ടത്തുന്ന  മുറയയ്  നനിയമപ്രകേഭാരല  കേര്ശന  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

അതനിരപനിളനി പഞഭായത്തനില് വെനലജതീവെനികേളുവട ആക്രമണല

102(2122) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവെസനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതനിരപനിളനി  പഞഭായത്തനിവല  നനിരവെധനി  ആദനിവെഭാസനി
കകേഭാളനനികേളനിലടക്കല വെനിവെനിധ പ്രകദശങ്ങളനില് കേഭാടഭാനയടക്കമുള വെനലജതീവെനികേളുവട
ആക്രമണല ഉണ്ടഭാകുന്നതയ് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  മലക്കപഭാറയനില്  കേഭാടഭാനയുവട  ആക്രമണത്തനില്  മരണമടഞ
കേഭാളനിമുത്തു  മകേന്  അറുമുഖത്തനിവന്റെ  കുടുലബത്തനിനയ്  ധനസഹഭായല  നല്കുവെഭാന്
സര്ക്കഭാര് നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  വെനല  ജതീവെനികേളുവട  നനിരനരമഭായ  ആക്രമണല  തടയുന്നതനിനഭായനി
വഫന്സനിലഗയ് നനിര്മ്മേഭാണമടക്കുള പ്രവൃത്തനികേള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി)  9-4-2017-നയ്  മലക്കപഭാറയനില്  കേഭാടഭാനയുവട  ആക്രമണത്തനില്
കേഭാളനിമുത്തു മകേന് അറുമുഖത്തനിവന്റെ മരണല റനികപഭാര്ടയ് വചേയ ഉടന്തവന്ന വെനല വെകുപയ്
ജതീവെനക്കഭാര് സലവത്തത്തനി അടനിയനര സഹഭായങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  പകരതവന്റെ
അനനരഭാവെകേഭാശ  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്  അനനരഭാവെകേഭാശനികേളക്കയ്
നനിയമഭാനുസരണല  അര്ഹതവപട  ധനസഹഭായമഭായ  5  ലക്ഷല  രൂപ
നല്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  അതനിരപനിളനി  പഞഭായത്തനിവലയുല  സമതീപ  വെനകമഖലകേകളഭാടയ്
കചേര്നള  പ്രകദശങ്ങളനിലല  കേഭാടഭാന  അടക്കമുള  വെനലജതീവെനികേളുവട  ആക്രമണല
തടയുന്നതനിനഭായനി ചേഭാലക്കുടനി കഫഭാറസ്റ്റയ് ഡനിവെനിഷനുകേതീഴനില് വെരുന്ന പ്രകദശങ്ങളനില്
21.55  കേനി.മതീ.  കസഭാളഭാര് വഫന്സനിലഗയ്  നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.   വെഭാഴചഭാല് ഡനിവെനിഷനനില്
വെരുന്ന  പ്രകദശങ്ങളനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷല  1.1  കേനി.മതീറര്  കസഭാളഭാര്
വഫന്സനിലഗയ്  വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.   കൂടഭാവത  ഇസൗ  കമഖലയനില്  നനിലവെനിലള  4  കേനി.മതീ.
കസഭാളഭാര്  വഫന്സനിലഗനിവന്റെ  അറകുറപണനികേള  നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  ഇസൗ  കമഖലകേളനില്  വഫന്സനിലഗയ്  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള ഫണ്ടനിവന്റെ ലഭലതയനുസരനിചയ് നടത്തുന്നതഭാണയ്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 177

കകേഭാഴനി വെളര്ത്തല് പദതനി

103(2123)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവല

മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മൃഗസലരക്ഷണ വെകുപനിവന്റെ കകേഭാഴനി വെളര്ത്തല് പദതനി തനിരുവെനനപുരല

ജനില്ലയനില് ഏവതല്ലഭാല പഞഭായത്തനില് ആരലഭനിവചന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വകേപ്കകേഭായുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  സ്കൂള വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  കകേഭാഴനിക്കുഞയ്

വെനിതരണല  വചേയ്യുന്ന  പദതനി  തനിരുവെനനപുരല  ജനില്ലയനില്  നടപനിലഭാക്കനികയഭാ;

ഉവണ്ടങനില് എവെനിവടവയല്ലഭാവമന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  തനിരുവെനനപുരല  ജനില്ലയനിവല  ആനഭാടയ്,  അരുവെനിക്കര,  മഭാണനിക്കല്,

നനനികയഭാടയ്,  വനല്ലനഭാടയ്,  പനവൂര്,  പഭാകങ്ങഭാടയ്,  വപരനിങ്ങമ്മേല,  പുല്ലന്മ്പഭാറ,

വതഭാളനികക്കഭാടയ്, ഉഴമലയല്, വെഭാമനപുരല, വവെളനഭാടയ്, വവെമ്പഭായല, പൂവെചല്, അമ്പൂരനി,

കേളനിക്കഭാടയ്,  കുറനിചല്,  മഭാറനല്ലൂര്,  ഒറകശഖരമലഗലല,  കേഭാടഭാക്കട,  മലയനിന്കേതീഴയ്,

വെനിളപനില്,  കുന്നത്തുകേഭാല്,  കകേഭാട്ടുകേഭാല്,  കേഭാകരഭാടയ്,  പളനിചല്,  പൂവെഭാര്,  കുളത്തൂര്,

വവെളളറട,  അതനിയന്നൂര്,  ബഭാലരഭാമപുരല,  വകേഭാല്ലയനില്,  തനിരുപുറല,  കേരകുളല,

വപരുങടവെനിള,  കേഠനിനലകുളല,  വവെങ്ങഭാനൂര്,  കേല്ലനിയൂര്,  കപഭാത്തന്കകേഭാടയ്,  മലഗലപുരല,

പുളനിമഭാത്തയ്,  കേതീഴഭാറനിങ്ങല്,  ഇലകേമണ്,  മണമ്പൂര്,  വവെട്ടൂര്,  മുദഭാക്കല്,  വചേമ്മേരുതനി,

പളനിക്കല്,  ശഭാര്ക്കര,  വവെളലവകേഭാളനി,  പഴയകുനകമ്മേല്,  കേരവെഭാരല,

നഭാവെഭായനിക്കുളല  എന്നതീ  പഞഭായത്തുകേളനിലഭാണയ്  മൃഗസലരക്ഷണ വെകുപനിവന്റെ കകേഭാഴനി

വെളര്ത്തല് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയതയ്.

(ബനി)  വകേപ്കകേഭായുമഭായനി സഹകേരനിചയ്  സ്കൂള വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് കകേഭാഴനിക്കുഞയ്

വെനിതരണല വചേയ്യുന്ന പദതനി മൃഗസലരക്ഷണ വെകുപയ് നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില്ല.  എന്നഭാല്

വകേപ്കകേഭാ ആവെനിഷ്കരനിചയ്  നടപഭാക്കുന്ന  'കുഞകകേകേളനില് കകേഭാഴനിക്കുഞയ്  '  എന്ന

പദതനി തനിരുവെനനപുരല ജനില്ലയനില് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്. ഇസൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയ

തനിരുവെനനപുരല  ജനില്ലയനിവല  സ്കൂളുകേളുവട  വെനിശദഭാലശങ്ങള  അനുബനമഭായനി

കചേര്ക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്.

218/2020.
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കപഭാത്തഭാനനിക്കഭാടയ് മൃഗഭാശുപതനിക്കയ് വകേടനിടല നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

104(2124)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാല :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മൂവെഭാറ്റുപുഴ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിവല കപഭാത്തഭാനനിക്കഭാടയ് മൃഗഭാശുപതനിക്കയ്

വകേടനിടല നനിര്മ്മേനിക്കണവമന്ന ആവെശലല പരനിഗണനയനിലകണ്ടഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതനിനഭായനി  എവനല്ലഭാല  നടപടനികേളഭാണയ്  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള

വതനല ആയതനിവന്റെ നനിലവെനിവല സനിതനിയുല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണ്ടയ്.

(ബനി)  വപ്രഭാകപഭാസലനില്  അപഭാകേതകേള  ഉളതനിനഭാല്  പരനിഹരനിച്ചു

നല്കുന്നതനിനയ്  എറണഭാകുളല  ജനില്ലഭാ  ഓഫതീസര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

കൃതലമഭായ  വപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്  ഭരണഭാനുമതനിയുല  ഫണ്ടുല

നല്കുന്നതഭാണയ്.

കേഭാക്കൂര് പഞഭായത്തനില് കലവ്കസ്റ്റഭാക്കയ് പഭാര്ക്കയ്

105(T2125)  ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്

വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഏലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്വപട  കേഭാക്കൂർ  പ ഞഭായത്തനില്  കലവെയ്

കസ്റ്റഭാക്കയ്  പഭാര്ക്കയ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനു

കവെണ്ടനി  22-2-2017-നയ്  കചേര്ന്ന  മനനിതല  കയഭാഗ  തതീരുമഭാനല  പ്രകേഭാരല

കകേവക്കഭാണ്ട നടപടനികേള വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

കകേരള  വവെററനിനറനി  ആന്റെയ്  അനനിമല്  സയന്സസയ്  സര്വ്വേകേലഭാശഭാല

അധനികേഭാരനികേളുല റവെനന്യൂ ഉകദലഭാഗസരുല സലയുക്തമഭായനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കവപട സലല

സനര്ശനിച്ചു.  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയയ്  സലല കകേമഭാറുന്ന മുറയയ്  ഒരു കമഖലഭാ  കകേന്ദ്രല

അവെനിവട സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സര്വ്വേകേലഭാശഭാല സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ആയതനിനുള പദതനിയുവട കേരടയ് സര്വ്വേകേലഭാശഭാല തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  

T  മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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കേനകേഭാലനി കേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന പ്രശങ്ങള

106 (2126)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വെനിവെനിധ പകേര്ചവെലഭാധനികേളുല കരഭാഗങ്ങളുല മൂലല കകേരളത്തനില് കേനകേഭാലനി
വെളര്ത്തല് ആദഭായകേരമഭാകുന്നനിവല്ലന്നതയ് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  കേനകേഭാലനികേര്ഷകേര്ക്കയ്  നഷപരനിഹഭാരല  നല്കുന്നതനിനയ്  നനിലവെനിലള
സലവെനിധഭാനല  പരലഭാപ്തമവല്ലന്ന  ആകക്ഷപങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  എവനഭാവക്ക
നടപടനികേളഭാണയ് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി)  കേനകേഭാലനികേളനിവല കരഭാഗബഭാധമൂലല  കേര്ഷകേര്ക്കുണ്ടഭാകുന്ന നഷങ്ങള
നനികേത്തഭാനഭായനി  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്   സമഗമഭായ  കേനകേഭാലനി  ഇന്ഷത്വറന്സയ്
പദതനി ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടയ്.   ഇതുസലബനനിച സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെയ്  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)
നമ്പര്  512/2016/എ.എചയ്.ഡനി.  തതീയതനി  29-11-2016  പ്രകേഭാരല  പുറവപടുവെനിച്ചു.
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷല  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി  5  കകേഭാടനി  രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇതുപ്രകേഭാരല ഒരു ലക്ഷകത്തഭാളല  കേനകേഭാലനികേവള ഇന്ഷത്വര്
വചേയഭാന് ലക്ഷലമനിടുന.    കൂടഭാവത കപ വെനിഷബഭാധ, ആനഭാക്സൈയ്,  പഭാമ്പനില്നനിനള
വെനിഷബഭാധ,  അപകേടങ്ങള  തുടങ്ങനിയവെമൂലമുള  കേനകേഭാലനികേളനിവല  മരണത്തനിനയ്
ദുരനനനിവെഭാരണ ഫണ്ടനില്നനിനല നഷപരനിഹഭാരല നല്കേനിവെരുന.  2017-18 വെര്ഷല
ഒരു കകേഭാടനി രൂപ ഈ ഇനത്തനില് വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

മൃഗശഭാലകേളനിവല തഭാലഭാലനികേ ജതീവെനക്കഭാവര സനിരവപടുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി

107  (2127)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലസതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൃഗശഭാലകേളനിൽ  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി കജഭാലനിവചേയ്യുന്ന  10  വെര്ഷല ആയ
ജതീവെനക്കഭാവര  സനിരവപടുത്തഭാന്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;  ഇവല്ലങനില്
കേഭാരണല എവനന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നതനിനയ്  കശഷല  മൃഗശഭാലകേളനിൽ
എത കപവര സനിരവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്?

ഉത്തരല

(എ)  ഇല്ല.   നനിലവെനിലള  നനിയമപ്രകേഭാരല  മൃഗശഭാലയനിവല  തസനികേകേളനില്
നനിയമനല നടത്തുന്നതയ് എലകപ്ലെെഭായയ് വമന്റെയ് എക്സൈയ്കചേഞയ് /പനി.എസയ്.സനി. മുകഖനയഭാണയ്. 

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നകശഷല മൃഗശഭാലകേളനില് ആവരയുല
സനിരവപടുത്തനിയനിടനില്ല. 
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കേല്ലലഭാകശരനി മണ്ഡലത്തനിവല മൃഗഭാശുപതനികേള

108 (2128) ശതീ  .   റനി  .   വെനി  .   രഭാകജഷയ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവല
മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിവല കേല്ലലഭാകശരനി മണ്ഡലത്തനില് എത മൃഗഭാശുപതനികേള
നനിലവെനിലണ്ടയ്,  അവെയനില് എതവയണത്തനിനയ് സത്വനമഭായനി വകേടനിടമുണ്ടയ്;  വെനിശദഭാലശല
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  മൃഗഭാശുപതനികേള  നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  എവനങനിലല  പദതനി
നനിലവെനിലകണ്ടഭാ;  വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനിവല  കേല്ലലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനില്  10  മൃഗഭാശുപതനികേള
നനിലവെനിലണ്ടയ്.   ഇവെയനില്  ചുവെവട  കചേര്ക്കുന്ന  9  മൃഗഭാശുപതനികേളക്കയ്  സത്വനമഭായനി
വകേടനിടമുണ്ടയ്:

1. വവെററനിനറനി ഡനിവസന്സറനി, വകേഭാവ്വേപ്രല

2. വവെററനിനറനി ഡനിവസന്സറനി, നരനിക്കഭാലവെളനി

3. വവെററനിനറനി ഡനിവസന്സറനി, പഴയങ്ങഭാടനി

4. വവെററനിനറനി ഡനിവസന്സറനി, കേകണ്ടഭാനഭാര്

5. വവെററനിനറനി ഡനിവസന്സറനി, ഇരനിണഭാവെയ്

6. വവെററനിനറനി ഡനിവസന്സറനി, കേണപുരല

7. വവെററനിനറനി ഡനിവസന്സറനി, കുഞനിമലഗലല

8. വവെററനിനറനി ഡനിവസന്സറനി, കവെങ്ങര

9. വവെററനിനറനി ഡനിവസന്സറനി, മുറനിയഭാകത്തഭാടയ്.

(ബനി)  ഈ  മൃഗഭാശുപതനികേള  നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  പദതനികേവളഭാനല
ഇകപഭാള നനിലവെനിലനില്ല.

വെളര്ത്തുനഭായകേളുവട സസൗജനല കുത്തനിവവെയ്പനിനയ് കകേന്ദ്രസഹഭായല

109 (2129)  ശതീമതനി വെതീണഭാ കജഭാര്ജയ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെളര്ത്തുനഭായകേളുവട  സസൗജനല  കുത്തനിവവെയ്പനിനയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്
നനിനല സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിനയ് പ്രകതലകേ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല ലഭനിക്കുനകണ്ടഭാ;
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(ബനി)  ഉവണ്ടങനില്  ഇതയ്  യഥഭാസമയങ്ങളനില്  വെനിനനികയഭാഗനിക്കുനകണ്ടഭാ;
ഇവല്ലങനില് എന്തുവകേഭാവണ്ടന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുത്തനിവവെയ്പയ്  എടുക്കുവെഭാന്  ഒകരഭാ  ജനില്ലയനിലല  വമഭാകബല്  വെനിലഗനിവന
നനിയമനിക്കുവെഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 2015-16-ല് 130 ലക്ഷല രൂപ കകേന്ദ്ര വെനിഹനിതമഭായനി ലഭനിചനിരുന. 

(ബനി)  ഈ  തുകേ  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കപവെനിഷ  വെനിമുക്ത
കകേരളല  പദതനി  (Rabies  free  Kerala  Vaccination  Programme)  ക്കുകവെണ്ടനി
ഫലപ്രദമഭായനി വെനിനനികയഭാഗനിച്ചു. 

(സനി) സലസഭാനവത്ത മുഴുവെന് മൃഗഭാശുപതനികേളനിലല എല്ലഭാ ദനിവെസവല കപവെനിഷ
പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവെയ്പയ്  നടത്തുന്നതനിനുള  ക്രമതീകേരണങ്ങള  ഏര്വപടുത്തനിയനി
ട്ടുളതനിനഭാല് വമഭാകബല് വെനിലഗയ് ആരലഭനിചനിടനില്ല. 

സരക്ഷഭാപരനികശഭാധനയനില്ലഭാത്ത അറവമഭാടുകേള

110  (2130)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  വെനവല  മൃഗസലരക്ഷണവല  മൃഗശഭാലകേളുല  വെകുപ്പുമനനി  സദയല
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളനിലൂവട സരക്ഷഭാപരനികശഭാധനയനില്ലഭാവത അറവമഭാടുകേവള
വകേഭാണ്ടുവെരുന്നതയ് ആനഭാകല കുളമ്പുകരഭാഗവമുളവപവടയുളള പകേര്ചവെലഭാധനി ഭതീഷണനി
ഉണ്ടഭാക്കുന്ന കേഭാരലല മൃഗസലരക്ഷണ വെകുപയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  വചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  വവെറനിനറനി  കഡഭാക്ടര്  സതീല്  വചേയ  മഭാടുകേവള
മഭാതകമ  കേടത്തനി  വെനിടുകേയുളള  എന്ന  നനിയമല  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിക്കുവെഭാനുളള
നനിര്കദ്ദേശല അധനികൃതര്ക്കയ് നല്കുവെഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പരനികശഭാധനയനില്ലഭാവത  വകേഭാണ്ടുവെരുന്ന  മൃഗങ്ങള  വെഴനി  കകേരളത്തനിവല
മൃഗങ്ങളക്കയ്  ആനഭാക്സൈയ്,  കുളമ്പു  കരഭാഗങ്ങള  തുടങ്ങനിയവെ  പനിടനിവപടുന്നകേഭാരലല
പ്രകതലകേമഭായനി പരനികശഭാധനിചയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വചേക്കയ്  കപഭാസ്റ്റുകേളനിലൂവട  കരഭാഗവെഭാഹകേവരന്നയ്  സലശയനിക്കവപടുന്ന
ഉരുക്കവള കേടത്തനിവെനിടഭാറനില്ല. സലസനകത്തഭാ പുറകത്തഭാ സഭാലക്രമനികേ കരഭാഗങ്ങളുവണ്ടന്നയ്
ശദയനില്വപടഭാല് വചേക്കയ് കപഭാസ്റ്റുകേളക്കയ് കൂടുതല് ജഭാഗതഭാ നനിര്കദ്ദേശല നല്കുകേയുല
കുളമ്പുകരഭാഗല തനിരനിചറനിയഭാനുള റഭാപനിഡയ് കേനിറയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് വചേക്കയ് കപഭാസ്റ്റുകേളനില്
പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുല വചേയഭാറുണ്ടയ്.



182      കകേരള നനിയമസഭ           കമയയ് 5, 2017

(ബനി) വചേക്കയ് കപഭാസ്റ്റുകേളനിലൂവട കേടനകപഭാകുന്ന ഓകരഭാ കേണ്കസന്വമന്റുകേള
വക്കഭാപവല  ഉരുക്കളക്കയ്  വഷഡന്യൂള  പ്രകേഭാരമുള  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവെയ്പുകേള
നല്കേനിയനിട്ടുവണ്ടനല കരഭാഗമനിവല്ലന്നയ് സൂചേനിപനിക്കുന്ന കകേന്ദ്ര മൃഗസലരക്ഷണ കബഭാര്ഡയ്
(AWBI)  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  തരത്തനിലള  മഭാതൃകേയനില്  അലഗതീകൃത  വവെററനിനറനി
സര്ജവന്റെ  കഫഭാണ്  നമ്പരുല  രജനിസ്റ്റര്  നമ്പരുല  ഉളവപവടയുള  സതീല്  പതനിച
ആകരഭാഗല സര്ടനിഫനിക്കറയ് നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്. ആകരഭാഗല സര്ടനിഫനിക്കറനില്ലഭാവത
വെരുന്ന  ഉരുക്കവള  സലസഭാനകത്തയയ്  കേടത്തനിവെനിടരുവതന്നയ്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശല
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

(സനി)  കകേരളത്തനിവല  മൃഗസലരക്ഷണ  വചേക്കയ്  കപഭാസ്റ്റുകേള  വെഴനി
പരനികശഭാധനയനില്ലഭാവത  ഉരുക്കവള  കേടത്തനിവെനിടരുവതന്നയ്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശല
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  കരഭാഗവെഭാഹകേവരന്നയ്  ഭസൗതനികേ  പരനികശഭാധനയനികലഭാ  കേനിറ്റുകേള
ഉപകയഭാഗനിച്ചുള പരനികശഭാധനകേള വെഴനികയഭാ മനസനിലഭായഭാല് ഉരുക്കവള തനിരനിചയയ്ക്കുന.

പഭാല്ക്ഷഭാമല പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള

111 (2131) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവല
മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ് പ്രതനിദനിനല എത ലനിറര് പഭാലനിവന്റെ ആവെശലകേതയഭാണുളതയ്;
ഇതനില് എത ലനിററര് ഇവെനിവട ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനവണ്ടന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേടുത്ത കവെനല് കേഭാരണല ഉല്പഭാദനത്തനില് ശരഭാശരനി എത ലനിറര് കുറവെയ്
വെന്നനിട്ടുണ്ടയ്;

(സനി)  പഭാല്  ക്ഷഭാമല  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എവനഭാവക്കയഭാണയ്; വെനിശദഭാലശല വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഏകേകദശല 87 ലക്ഷല ലനിറര് പഭാല് പ്രതനിദനിനല ആവെശലമുണ്ടയ്.  ഇതനില്
പ്രതനിദനിനല  ഏകേകദശല  78  ലക്ഷല  ലനിറര്  പഭാല്  ആഭലനരമഭായനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കവപടുനവവെന്നയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന.

(ബനി)  പഭാലല്പഭാദനത്തനില്  ഗണലമഭായ  കുറവെയ്  വെന്നനിടനില്ല.   കേടുത്ത  കവെനല്
അനുഭവെവപട  വഫബ്രുവെരനി,  മഭാര്ചയ്  മഭാസങ്ങളനില്  മനില്മയുവട  ആഭലനര
സലഭരണത്തനില് ഏതഭാണ്ടയ്  4.62  ശതമഭാനല കുറവണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടയ്.  എന്നഭാല് ഏപ്രനില്
മഭാസത്തനില് മനില്മയുവട ആഭലനര സലഭരണത്തനില് വെര്ദനവണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടയ്.
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(സനി)  കേടുത്ത  കവെനല്  കേഭാരണല  പഭാല്  ക്ഷഭാമല  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി

ക്ഷതീരവെനികേസന  വെകുപയ്  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  പ്രധഭാനമഭായുല  തഭാവഴ

പറയുന്നവെയഭാണയ്:

1. പഭാല്  വെനില  ലനിററനിനയ്  4  രൂപ  വെര്ദനിപനിക്കുകേയുല  ഇതനില്  3.35

രൂപയുല ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

2. കേടുത്ത  വെരളചവയത്തുടര്ന്നയ്  പചപ്പുല്ലനിവന്റെയുല  കവെകക്കഭാലനിവന്റെയുല

ക്ഷഭാമവല വെനിലവെര്ദനവല പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി സലസഭാനവത്ത

വതരവഞടുത്ത ക്ഷതീരസലഘങ്ങളനിലൂവട ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ് മനിതമഭായ

നനിരക്കനില്  പചപ്പുല്ലുല  കവെകക്കഭാലല  വെനിതരണല  വചേയ്യുന്നതനിനയ്

35 ലക്ഷല രൂപയുവട പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.

3. ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്  സലഘത്തനിലളക്കുന്ന  പഭാലനിനയ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി

ഒരു  ലനിറര്  പഭാലനിനയ്  ഒരു  രൂപയുവട  കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി

അനുവെദനിക്കുകേയുല  ഇതനിനഭായനി  13.5  കകേഭാടനി  രൂപ  കേര്ഷകേര്ക്കയ്

ലഭലമഭാക്കുകേയുല വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.

4. കേറവെപശുക്കള  വെഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി  ബഭാങയ്  വെഭായ്പ  എടുക്കുകേയുല

തനിരനിചടയഭാനഭാകേഭാവത ജപ്തനി ഭതീഷണനി കനരനിടുകേയുല വചേയ കേര്ഷകേവര

സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  5 കകേഭാടനി രൂപയുവട കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശത്വഭാസ

പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി.  ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു  കേര്ഷകേനയ്  ഒരു

കേറവെപശുവെനിനയ്  20,000  രൂപയുല  പരമഭാവെധനി  ഒരു  ലക്ഷല  രൂപ

വെവരയുല ധനസഹഭായല ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇതനിവന്റെ പ്രകയഭാജനല

2285 കേര്ഷകേര്ക്കയ് ലഭനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

5. ക്ഷതീരകേര്ഷകേവര  ഈ  കമഖലയനില്  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുകവെണ്ടനി

കവെനല്ക്കഭാല  ഇന്വസന്റെതീവെയ്,  കുറഞ  നനിരക്കനില്  കവെകക്കഭാല്,

കേഭാലനിത്തതീറയയ്  പ്രകതലകേ ഡനിസസൗണ്ടയ്  തുടങ്ങനി വെനിവെനിധ പദതനികേള

വഫഡകറഷനുല കമഖലഭാ യൂണനിയനുകേളുല നടപനിലഭാക്കനി കേര്ഷകേരുവട

സലഭരണ വെനിലയനില് വെര്ദനവെയ് നല്കേനി.

6. പഭാല്  ക്ഷഭാമമുണ്ടഭായ  അവെസരങ്ങളനില്  വെനിപണനി  നനിലനനിര്ത്തു

ന്നതനിനഭായനി  കേര്ണഭാടകേ/തമനിഴഭാടയ്  ഡയറനി  വഫഡകറഷനുകേളനില്

നനിനല പഭാല് വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടയ്.



184      കകേരള നനിയമസഭ           കമയയ് 5, 2017

പഭാല് വെനിതരണല നടത്തുന്ന സത്വകേഭാരല കേമ്പനനികേള

112 (2132)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് വെനവല
മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലസഭാനത്തയ്  പഭാല്  വെനിതരണല  നടത്തുന്ന  സത്വകേഭാരല  കേമ്പനനികേള
എവെനിവടവയല്ലഭാമഭാണയ് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

കകേരളത്തനില്  മലപ്പുറല,  വെയനഭാടയ്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  എന്നതീ  ജനില്ലകേവളഭാഴനിവകേ
മവറല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലല സത്വകേഭാരല പഭാല് കേമ്പനനികേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണ്ടയ്.

ക്ഷതീര കേര്ഷകേവര സഹഭായനിക്കഭാന് പദതനികേള

113 (2133) വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  വെനവല  മൃഗസലരക്ഷണവല  മൃഗശഭാലകേളുല  വെകുപ്പുമനനി  സദയല
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനവത്ത  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേവര  സഹഭായനിക്കുവെഭാന്  എവനല്ലഭാല
പദതനികേള വെകുപയ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്;

(ബനി)  പഭാലത്പഭാദനല  വെര്ദനിപനിക്കുവെഭാന്  എവനല്ലഭാല  നടപടനികേളഭാണയ്
സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന്നതയ്;

(സനി)  കേര്ഷകേവര  സഹഭായനിക്കുവെഭാന്  പശുയൂണനിറ്റുകേള,  കേറവെയനല  എന്നതീ
പദതനികേള ആരലഭനിക്കുവെഭാന് നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  കേനകേഭാലനി  ഇന്ഷത്വറന്സയ്
വെഴനി ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷല എത തുകേ വെനിതരണല വചേയ്തു; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേവര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ക്ഷതീരവെനികേസന  വെകുപയ്
പ്രധഭാനമഭായുല തഭാവഴപറയുന്ന പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതയ്: 

1. മനില്ക്കയ്  വഷഡയ്  വെനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരല  ഡയറനി  യൂണനിറ്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുല  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ്  അവെശലഭാധനിഷനിത
ധനസഹഭായവല  കേറവെയനല  വെഭാങ്ങുന്നതനിനുല  വതഭാഴുത്തയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുല സഹഭായങ്ങള നല്കേനിവെരുന.

2. തതീറപ്പുല് കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനയ് കേര്ഷകേര്ക്കയ് ഒരു വഹക്ടറനിനയ് 20,000
രൂപ വെവര ധനസഹഭായല നല്കുകേയുല കൂടഭാവത തരനിശയ് സലങ്ങള
കേവണ്ടത്തനി ക്ഷതീര സഹകേരണ സലഘങ്ങളക്കുല സത്വഭാശയ ഗ്രൂപ്പുകേളക്കുല
പുല്ക്കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനയ് ധനസഹഭായല നല്കേനിവെരുന.
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3. ക്ഷതീര  സലഘങ്ങളനില്  പഭാല്  അളക്കുന്ന  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഒരു
ലനിറര്  പഭാലനിനയ്  ഒരു  രൂപ  നനിരക്കനില്  കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി
നല്കുന്ന  പദതനി  നനിലവെനിലണ്ടയ്.  കൂടഭാവത  തകദ്ദേശസത്വയലഭരണ
സഭാപനങ്ങളുവട  പദതനി  വെനിഹനിതല  വെനിനനികയഭാഗനിചയ്  ക്ഷതീര
കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഒരു  ലനിറര്  പഭാലനിനയ്  3  രൂപ  വെവര  ഇന്വസന്റെതീവെയ്
നല്കുന്ന പദതനിയുല നടപനിലഭാക്കുനണ്ടയ്. 

4. ക്ഷതീര  കേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനി  മുഖഭാനനിരല  വപന്ഷന്,  കുടുലബ
വപന്ഷന്,  അവെശതഭാ  വപന്ഷന്,  വെനിവെഭാഹ  ധനസഹഭായല,
ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായല മരണഭാനനര ധനസഹഭായല, വെനിദലഭാഭലഭാസ
കസഭാളര്ഷനിപയ് തുടങ്ങനിയവെ നല്കേനിവെരുന. 

5. ക്ഷതീര  സലഘങ്ങളുവട  പ്രവെര്ത്തനല  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമവല
സതഭാരലമഭാക്കുന്നതനിനുല  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  വമചവപട  വെനില  ലഭനിക്കുന്നതനിനുല
സഹഭായകേരമഭായ പദതനികേളുല നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 

(ബനി)  പഭാലല്പഭാദനല  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ക്ഷതീരവെനികേസന  വെകുപയ്
വെനിവെനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 

1. മനില്ക്കയ്  വഷഡയ്  വെനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരല  ഡയറനി  യൂണനിറ്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുല  കേഭാലനിവത്തഭാഴുത്തയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുല  കേറവെ
യനങ്ങള  വെഭാങ്ങുന്നതനിനുല  മറയ്  അവെശലഭാധനിഷനിത  സഹഭായങ്ങളുല
നല്കേനിവെരുന. 

2. സലസഭാനവത്ത  വതരവഞടുക്കവപട  അഞയ്  ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേളനില്  ക്ഷതീരഗഭാമല  പദതനിയുല  50 കബഭാക്കുകേളനില്
ഡയറനി കസഭാണ് പദതനികേളുല നടപനിലഭാക്കുന.

3. തതീറപ്പുല്  കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനയ്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഒരു  വഹക്ടറനിനയ്
20,000   രൂപ വെവര ധനസഹഭായല നല്കുകേയുല  കൂടഭാവത തരനിശയ്
സലങ്ങള  കേവണ്ടത്തനി  ക്ഷതീര  സഹകേരണ  സലഘങ്ങളക്കുല
സത്വഭാശയ  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കുല  പുല്ക്കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനയ്  ധനസഹഭായല
നല്കേനിവെരുന.

4. ക്ഷതീര  സലഘങ്ങളനില്  പഭാല്  അളക്കുന്ന  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഒരു
ലനിറര്  പഭാലനിനയ്  ഒരു  രൂപ  നനിരക്കനില്  കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി
നല്കുന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.

5. ക്ഷതീര  കേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയനിലൂവട  വപന്ഷന്,  വെനിവെഭാഹ
ധനസഹഭായല,  മരണഭാനനര  സഹഭായല,  ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായല,
വെനിദലഭാഭലഭാസ കസഭാളര്ഷനിപയ് തുടങ്ങനിയവെ നല്കുന.

1075/2017.
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പഭാലല്പഭാദനല  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മൃഗസലരക്ഷണ  വെകുപനിവന്റെ
കനതൃതത്വത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പ്രകതലകേ  കേനകുടനി  പരനിപഭാലന  പദതനി  മുകഖന
കഗഭാവെര്ദനിനനി, കേഭാഫയ് അകഡഭാപ്ഷന് കപ്രഭാഗഭാല എന്നതീ പദതനികേളനിലൂവട പശുവെനിനയ്
ശഭാസതീയമഭായ പരനിചേരണല നല്കേനി  അതനിവന ഉത്പഭാദനക്ഷമതയുള പശുവെഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനിനയ് ധനസഹഭായല നല്കേനിവെരുന.

മൃഗസലരക്ഷണ  വെകുപയ്  അകേനിടുവെതീക്കകരഭാഗ  നനിയനണ  പരനിപഭാടനിയനിലൂവട
സലസഭാന  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  അകേനിടുവെതീക്ക  കരഭാഗ  നനിയനണ  കേനിറ്റുകേള 
സസൗജനലനനിരക്കനില് നല്കുന്നതഭാണയ്. 

മനില്മയുവട  കേതീഴനിലള  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള  ക്ഷതീരകേര്ഷകേവര
സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സത്വനല  ഫണ്ടയ്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുല  കകേന്ദ്ര  സലസഭാന
സര്ക്കഭാരുകേളുവട  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല  ഉപകയഭാഗനിച്ചുല  വെനിവെനിധ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

(സനി)  മൃഗസലരക്ഷണ  വെകുപനില്  പശു  യൂണനിറ്റുകേള  തുടങ്ങുന്നതനിനയ്  ഈ
സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷല പദതനിയനില്ല.   കേറവെയനല നല്കുന്ന പദതനിക്കയ്  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിരുന. ഈ വെര്ഷവല പ്രസ്തുത പദതനി
തുടരുന്നതഭാണയ്.  നഭാഷണല്  കലവ്കസ്റ്റഭാക്കയ്  മനിഷവന്റെ  കേതീഴനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
സഹഭായകത്തഭാവട  ലഭലമഭായ  കേനകേഭാലനി  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി സബ്സനിഡനി തുകേയുവട  40  ശതമഭാനല  (69.52  ലക്ഷല രൂപ) മുന്കൂറഭായനി
വപഭാതുകമഖല  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  കേമ്പനനിയഭായ  യുകണറഡയ്  ഇനല  ഇന്ഷത്വറന്സയ്
കേമ്പനനിക്കയ് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഈ പദതനി നടനവെരനികേയഭാണയ്.

ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷല  സലസഭാന  ബഡ്ജറനില്  അഞയ്  കകേഭാടനി  രൂപ
കേനകേഭാലനി ഇന്ഷത്വറന്സനിനഭായനി നതീക്കനിവെചനിട്ടുണ്ടയ്. ടനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിവന്റെ
പ്രഭാരലഭ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടനവെരുന.

മനില്മയുവട  കേതീഴനിലള  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള  കേറവെയനങ്ങള
വെഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  സബ്സനിഡനി  നല്കേനിവെരുന.  മലബഭാര്  കമഖലഭാ  യൂണനിയന്
4  പശുക്കളുള  യൂണനിറനിനയ്  ഫഭാല  സകപഭാര്ടയ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.
എറണഭാകുളല  കമഖലഭാ  യൂണനിയന്  കേനകേഭാലനി  ഇന്ഷത്വന്സയ്  മഭാസ്റ്റര്  കപഭാളനിസനി
പ്രകേഭാരല  ഇന്ഷത്വര്  വചേയ്യുന്ന  ഓകരഭാ  പശുവെനിനുല  200  രൂപ  വെതീതല  പ്രതീമനിയല
സബ്സനിഡനി നല്കുനണ്ടയ്.

തനിരുവെനനപുരല  കമഖലഭാ  യൂണനിയന്  കേനകേഭാലനികേളക്കുള  ഇന്ഷത്വറന്സയ്
പരനിരക്ഷയഭായനി  2016-17  കേഭാലയളവെനില്  572  ലക്ഷല രൂപ പ്രതീമനിയല സബ്സനിഡനി
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.
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പഭാലനിവന്റെ ഗുണനനിലവെഭാര പരനികശഭാധനഭാ സലവെനിധഭാനങ്ങള

114 (2134) ശതീ  .   ചേനിറയല കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .    ഇ  .   വകേ  .   വെനിജയന് :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന് പനി. :
ശതീ  .   വെനി  .   ആര്  .   സനനില് കുമഭാര് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലനിവന്റെ  ഗുണനനിലവെഭാര  പരനികശഭാധനഭാ  സലവെനിധഭാനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമ
മഭാക്കുന്നതനിനയ്  നൂതന  സഭാകങതനികേ  വെനിദലയുവട  ഉപകയഭാഗല  എതകത്തഭാളമുവണ്ടന്നയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;  ആയതനികലക്കയ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എവനല്ലഭാല  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചുവവെന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനികലക്കയ്  വെരുന്ന  അനലസലസഭാന  പഭാലനിവന്റെ  ഗുണകമന
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ്,  അതനിര്ത്തനി  പ്രകദശങ്ങളനില്  വചേക്കയ്  കപഭാസ്റ്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് ഈ സര്ക്കഭാര് നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനില്  ക്ഷതീരവെനികേസന  വെകുപനിവന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  എത
കമഖലഭാ  ലഭാബുകേള  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണ്ടയ്;  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വെന്നതനിനയ്  കശഷല
പുതുതഭായനി ലഭാബുകേള തുടങ്ങനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പഭാലനിവന്റെ  ഗുണനനിലവെഭാര  പരനികശഭാധനഭാ  സലവെനിധഭാനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമ
മഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  വെകുപനിവന്റെ  നനിയനണത്തനില്  സലസഭാനത്തയ്
തനിരുവെനനപുരല  ഗവെണ്വമന്റെയ്  അനലനിറനിക്കല്  ലകബഭാറടറനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്
റതീജനിയണല്  അനലനിറനിക്കല്  ലകബഭാറടറനി,  എറണഭാകുളല  റതീജനിയണല്
അനലനിറനിക്കല്  ലകബഭാറടറനി  എന്നതീ ലകബഭാറടറനികേള  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.  കൂടഭാവത
തനിരുവെനനപുരല  ഗവെണ്വമന്റെയ്  അനലനിറനിക്കല്  ലകബഭാറടറനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്
റതീജനിയണല്  അനലനിറനിക്കല്  ലകബഭാറടറനി  എന്നതീ  ലകബഭാറടറനികേളുവട
നനിയനണത്തനില് വമഭാകബല് ലകബഭാറടറനികേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.

തനിരുവെനനപുരല,  എറണഭാകുളല  എന്നതീ  അനലനിറനിക്കല്  ലകബഭാറടറനികേളക്കയ്
NABL  (National  Accreditation  Board  for  Testing  and  Calibration
Laboratories)  അലഗതീകേഭാരമുണ്ടയ്.   കൂടഭാവത  ഈ  ലഭാബുകേളനില്  പഭാലനില്  മഭായല
കചേര്ക്കുന്നതയ്  കേണ്ടുപനിടനിക്കുവെഭാനുള  ആധുനനികേ  പരനികശഭാധനഭാ  സസൗകേരലങ്ങള
ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്. 
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പഭാലനിവന്റെ  ഗുണനനിലവെഭാര  പരനികശഭാധന  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ്
തനിരുവെനനപുരത്തയ്  NABL  അവക്രഡനികറഷകനഭാടുകൂടനിയ  കസ്റ്ററയ്  ഡയറനി  ലഭാബയ്
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  അഫഭാകടഭാക്സൈനിന്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ്  HPLC  (High
Performance  Liquid  Chromatography),  വപസ്റ്റനികസഡ്സയ്  വറസനിഡന്യൂസയ്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ്  Gas  Chromatography,  പഭാലനിലല  പഭാലല്പന്നങ്ങളനിലമുള
കലഭാഹങ്ങളുവട സഭാന്നനിദലല കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുള Atomic Absorption Spectra
Photometer  തുടങ്ങനിയ നൂതന സഭാകങതനികേ വെനിദലകേളുപകയഭാഗനിചയ് ഫുഡയ് കസഫനി  &
സ്റ്റഭാകന്റെര്ഡ്സയ്  ആക്ടയ്  (FSSA)  പ്രകേഭാരമുള  എല്ലഭാ  വടസ്റ്റുകേളുല  വചേയ്യുന്നതനിനുള
സസൗകേരലല ഇവെനിവട ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

കസ്റ്ററയ്  ഡയറനി  ലഭാബനില്  പഭാലനില്  A2  കകേസനിന്  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുള
നൂതന  സഭാകങതനികേവെനിദലയുല  പഭാലനിവലയുല  പഭാലല്പന്നങ്ങളനിവലയുല  കലഭാഹങ്ങള
കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുള  Atomic  Absorption  Spectra  Autometer  സഭാപനിചയ്
പ്രവെര്ത്തനല  കൂടുതല്  വെനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചു.  കൂടഭാവത  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്
റതീജനിയണല്  ഡയറനി  ലഭാബനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനല  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി
സത്വതീകേരനിച്ചു.  ആഭലനര  വെനിപണനിയനില്നനിനല  ലഭനിക്കുന്ന  പഭാല്  കേര്ശനമഭായ
ഗുണനനിലവെഭാര  പരനികശഭാധനകേളക്കയ്  വെനികധയമഭാക്കനിയതനിനുകശഷമഭാണയ്  മനില്മ
സത്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്.  കകേരളത്തനിവല  മനില്മ  പ്ലെെഭാന്റുകേളനിവലല്ലഭാല  തവന്ന  ഇതനിനഭായനി
സസജമഭായ ലകബഭാറടറനികേളുണ്ടഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  മനില്മ ഡയറനികേളുവട ലകബഭാറടറനികേളനില്
ആന്റെനിബകയഭാടനികേയ്  വടസ്റ്റയ്,  അഡല്കടഷന്  വടസ്റ്റയ്,  പ്രനിസര്കവെറതീവെയ്  വടസ്റ്റയ്,
ബഭാക്ടതീരനികയഭാളജനിക്കല് വടസ്റ്റയ് എന്നതീ പരനികശഭാധനകേള കൂടനി നടത്തനി ഗുണനനിലവെഭാരല
ഉറപ്പുവെരുത്തുന. കൂടഭാവത പുറകമയുള NABL (National Accreditation Board for
Testing And Calibration Laboratories) Accredited ലഭാബുകേള വെഴനി മനില്മയുവട
ഡയറനികേള  വഹവെനി  വമറല്സയ്,  ആന്റെനിബകയഭാടനിക്സൈയ്  വപസ്റ്റനികസഡ്സയ്
തുടങ്ങനിയവെയുവട  പരനികശഭാധനയുല  കൃതലമഭായനി  നടത്തനിവെരുന.   കൃതലമഭായ
ഇടകവെളകേളനില്  ഗവെണ്വമന്റെയ്  ലഭാബയ്/ഗവെണ്വമന്റെയ്  അലഗതീകൃത  ലഭാബുകേളനിലൂവടയുല
പഭാലനിവന്റെ ഗുണനനിലവെഭാര പരനികശഭാധന മനില്മ നടത്തുകേയുല വചേയ്യുനണ്ടയ്.

(ബനി)  അനലസലസഭാനങ്ങളനില്നനിനല  കകേരളത്തനികലയയ്  വകേഭാണ്ടുവെരുന്ന
പഭാലനിവന്റെ  ഗുണനനിലവെഭാരല  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ്  അതനിര്ത്തനി  പ്രകദശങ്ങളനില്  വചേക്കയ്
കപഭാസ്റ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള ആരലഭനിച്ചുകേഴനിഞ.  

(സനി)  മൂന്നയ്  കമഖലഭാ  ലഭാബുകേള  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണ്ടയ്.  ഈ  സര്ക്കഭാര്
വെന്നതനിനുകശഷല പുതുതഭായനി ലഭാബുകേള തുടങ്ങനിയനിടനില്ല. 
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പഭാലനിവന്റെയുല പഭാലല്പന്നങ്ങളുവടയുല ഗുണനനിലവെഭാരല

115 (2135) ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവല
മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തയ് പഭാലനിവന്റെയുല പഭാല് ഉത്പന്നങ്ങളുവടയുല ഗുണനനിലവെഭാരല
ഉറപയ് വെരുത്തുവെഭാന് സര്ക്കഭാര് സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സർക്കഭാർ  അധനികേഭാരത്തനിൽ  വെന്നകശഷല  പഭാലത്പഭാദനത്തനില്
എത ശതമഭാനല വെര്ദനവെയ് ഉണ്ടഭായനിട്ടുവണ്ടന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  വെകുപയ്,  സലസഭാനവത്ത  വെനിപണനിയനില്  ലഭലമഭായ
പഭാലനിവന്റെയുല  പഭാലല്പന്നങ്ങളുവടയുല  സഭാമ്പനിളുകേള  നനിശ്ചനിത  ഇടകവെളകേളനില്
കശഖരനിചയ്  വെകുപനിനുകേതീഴനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  അനലനിറനിക്കല്  ലഭാബുകേളനില്
അയച്ചുവകേഭാടുത്തയ്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിവെരുന.  ഇതുകൂടഭാവത  വചേക്കയ്  കപഭാസ്റ്റുവെഴനി
കകേരളത്തനിവലത്തുന്ന  പഭാലനിവന്റെ  ഗുണകമന  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ
വെകുപയ്  രണ്ടയ്  വമഭാകബല്  ലകബഭാറടറനികേള  പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുനണ്ടയ്.  പഭാലനിവന്റെ
ഗുണകമന  പരനികശഭാധനയനില്  മഭായല  കേവണ്ടത്തനിയഭാല്  ബനവപടവെര്വക്കതനിവര
ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ ഗുണനനിലവെഭാര നനിയമമനുസരനിചയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ക്ഷതീരവെനികേസന വെകുപനിവന്റെ കേതീഴനില് തനിരുവെനനപുരത്തയ് കസ്റ്ററയ് ഡയറനി ലഭാബുല
കകേഭാടയല,  പഭാലക്കഭാടയ്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില്  റതീജനിയണല്  ലഭാബുല
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുനണ്ടയ്.   കൂടഭാവത അനല സലസഭാനത്തുനനിനല വെരുന്ന പഭാലനിവന്റെ
ഗുണനനിലവെഭാരല  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ്  വചേക്കയ്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  സനിരല  പരനികശഭാധനഭാ
സലവെനിധഭാനല ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

മനില്മഭാ  ഡയറനികേളുവട  ലകബഭാറടറനികേളനില്  ആന്റെനിബകയഭാടനികേയ്  വടസ്റ്റയ്,
അഡല്കടഷന്   വടസ്റ്റയ്,  പ്രനിസര്കവെറതീവെയ്  വടസ്റ്റയ്,  ബഭാക്ടതീരനികയഭാളജനിക്കല്  വടസ്റ്റയ്
എന്നതീ  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനി  ഗുണനനിലവെഭാരല  ഉറപ്പുവെരുത്തുന.   കൂടഭാവത
പുറകമയുളള  NABL   (National  Accreditation  Board  for  Testing  and
Calibration  Laboratories)  Accredited  ലഭാബുകേള വെഴനി  മനില്മയുവട ഡയറനികേള
വഹവെനി  വമറല്സയ്,  ആന്റെനി  ബകയഭാടനിക്സൈയ്,  വപസ്റ്റനികസഡ്സയ്  തുടങ്ങനിയവെയുവട
പരനികശഭാധനയുല കൃതലമഭായനി നടത്തനിവെരുന. കൃതലമഭായ ഇടകവെളകേളനില് ഗവെണ്വമന്റെയ്
ലഭാബയ്/ഗവെണ്വമന്റെയ്  അലഗതീകൃത  ലഭാബുകേളനിലൂവടയുല  പഭാലനിവന്റെ  ഗുണനനിലവെഭാര
പരനികശഭാധന മനില്മ നടത്തുകേയുല വചേയ്യുനണ്ടയ്.  

(ബനി)  ക്ഷതീരസലഘങ്ങള മുകഖനയുള പ്രതനിദനിന ശരഭാശരനി പഭാല് സലഭരണല
16.36 ലക്ഷല ലനിററനില് നനിനല 16.41 ലക്ഷല  ലനിററഭായനി വെര്ദനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

2017  ഏപ്രനില് മഭാസത്തനില് കേഴനിഞ വെര്ഷവത്ത അകപക്ഷനിചയ്  മനില്മയുവട
ആഭലനര സലഭരണത്തനില് ഏതഭാണ്ടയ് 8.2 ശതമഭാനകത്തഭാളല വെര്ദനവണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടയ്.
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ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കേടഭാശത്വഭാസ പദതനി

116 (2136)  ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എല  .    കതഭാമസയ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ  ബജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  കേടഭാശത്വഭാസ  പദതനി
പ്രകേഭാരല  എവനല്ലഭാല  നടപടനികേളഭാണയ്  ഇതുവെവര  നടപനിലഭാക്കനിയവതന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനില്  നനിനല  ഇതുപ്രകേഭാരല  എത  അകപക്ഷകേള
ലഭനിച്ചുവവെനല എവനല്ലഭാല നടപടനികേളഭാണയ് സത്വതീകേരനിചവതനല വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  കേടഭാശത്വഭാസ  പദതനിക്കഭായനി  5  കകേഭാടനി  രൂപ
അനുവെദനിക്കുകേയുല  ടനി  തുകേ  പൂര്ണമഭായുല  വെനിനനികയഭാഗനിചയ്  2285  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
ഇതനിവന്റെ പ്രകയഭാജനല ഉറപഭാക്കുകേയുല വചേയനിട്ടുണ്ടയ്. 

ബഭാങയ് വെഭായ്പവയടുത്തയ് വെഭാങ്ങനിയ പശുക്കള ചേത്തുകപഭായതുമൂലകമഭാ ഉത്പഭാദനല
കുറഞത്മൂലകമഭാ വെഭായ്പ തനിരനിചടയഭാനഭാവെഭാവത കേടവക്കണനിയനിലഭായ ക്ഷതീരകേര്ഷകേവര
സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുമഭാണയ് ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയതയ്.  ഈ പദതനി പ്രകേഭാരല
ഒരു കേര്ഷകേനയ്  ഒരു കേറവെപശുവെനിനയ്  20,000  രൂപ പരമഭാവെധനി ഒരു ലക്ഷല രൂപ
വെവരയുള  ധനസഹഭായമഭാണയ്  നല്കേനിയതയ്.  ടനി  തുകേ  അവെരുവട  ബഭാങയ്  വെഭായ്പ
അക്കസൗണ്ടനികലയഭാണയ് നല്കേനിയതയ്.  

(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനില്നനിനല  217  അകപക്ഷകേള  ലഭനിക്കുകേയുല
അതനില്  അര്ഹരഭായ  181  കപര്ക്കയ്  47,13,000  (നഭാല്പത്തനികയഴയ്  ലക്ഷത്തനി
പതനിമൂവെഭായനിരല രൂപ മഭാതല) ധനസഹഭായല നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

അനലസലസഭാന കേമ്പനനികേളുവട പഭാലല പഭാലല്പന്നങ്ങളുല

117 (2137) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവല
മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  എത  അനലസലസഭാന  കേമ്പനനികേളുവട  പഭാലല
പഭാലത്പന്നങ്ങളുല വെനില്പനയ്വക്കത്തുനണ്ടയ്;

(ബനി)  ഇവെവയല്ലഭാല  മഭായല  കേലര്ന്നനിടനില്ല  എനല  ഭക്ഷലകയഭാഗലമഭാവണനല
ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഉവണ്ടങനില്  വെനിശദഭാലശല
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  ഏകേകദശല  ഇരുപകതഭാളല  അനലസലസഭാന

കേമ്പനനികേളുവട പഭാല് ബഭാന്റുകേള വെനില്പനയ്വക്കത്തുനണ്ടയ്.

(ബനി)  ക്ഷതീരവെനികേസന  വെകുപനിനയ്  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  നനിയമല  2006

പ്രഭാബലലത്തനില്  വെന്നതനിനുകശഷല  സ്റ്റഭാറന്യൂടറനി  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിക്കുന്നതനിനുല

നനിയമനടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല അധനികേഭാരമനില്ല. 

ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  വെകുപയ്  കകേരള  സലസഭാനവത്ത  വെനിപണനിയനില്  ലഭലമഭായ

പഭാലനിവന്റെയുല  പഭാലല്പന്നങ്ങളുവടയുല  സഭാമ്പനിളുകേള  നനിശ്ചനിത  ഇടകവെളകേളനില്

കശഖരനിചയ്  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  വെകുപനിനുകേതീവഴ  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  അനലനിറനിക്കല്

ലഭാബുകേളനില് അയച്ചുവകേഭാടുത്തയ് പരനികശഭാധന നടത്തനിവെരുന.

ഇതുകൂടഭാവത വചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റയ്  വെഴനി  കകേരളത്തനിവലത്തുന്ന പഭാലനിവന്റെ ഗുണകമന

പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  വെകുപയ്  വമഭാകബല്  ലകബഭാറടറനികേള

പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുനണ്ടയ്.  പഭാലനിവന്റെ  ഗുണകമന  പരനികശഭാധനയനില്  മഭായല

കേവണ്ടത്തനിയഭാല്  ബനവപടവെര്വക്കതനിവര  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  ഗുണനനിലവെഭാര

നനിയമമനുസരനിചയ്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ആഭലനര  വെനിപണനിയനില്നനിനല

ലഭനിക്കുന്ന  പഭാല്  കേര്ശനമഭായ  ഗുണനനിലവെഭാര  പരനികശഭാധനകേളക്കയ്

വെനികധയമഭാക്കനിയതനിനുകശഷമഭാണയ്  മനില്മ  സത്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്.  കകേരളത്തനിവല  മനില്മ

പ്ലെെഭാന്റുകേളനിവലല്ലഭാലതവന്ന ഇതനിനഭായനി സസജമഭായ ലകബഭാറടറനികേളുണ്ടഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

മനില്മ  ഡയറനികേളുവട  ലകബഭാറടറനികേളനില്  ആന്റെനിബകയഭാടനികേയ്  വടസ്റ്റയ്,

അഡല്കടഷന് വടസ്റ്റയ്, പ്രനിസര്കവെറതീവെയ് വടസ്റ്റയ്, ബഭാക്ടതീരനികയഭാളജനിക്കല് വടസ്റ്റയ് എന്നതീ

പരനികശഭാധനകേള  കൂടനി  നടത്തനി  ഗുണനനിലവെഭാരല  ഉറപ്പുവെരുത്തുന.   കൂടഭാവത

പുറകമയുളള  NABL  (National  Accreditation  Board  for  Testing  and

Calibration  Laboratories)  Accredited  ലഭാബുകേള വെഴനി  മനില്മയുവട ഡയറനികേള

വഹവെനി  വമറല്സയ്,  ആന്റെനിബകയഭാടനിക്സൈയ്,  വപസ്റ്റനികസഡ്സയ്  തുടങ്ങനിയവെയുവട

പരനികശഭാധനയുല കൃതലമഭായനി നടത്തനിവെരുന. കൃതലമഭായ ഇടകവെളകേളനില് ഗവെണ്വമന്റെയ്

ലഭാബയ്/  ഗവെണ്വമന്റെയ്  അലഗതീകൃത  ലഭാബുകേളനിലൂവടയുല  പഭാലനിവന്റെ  ഗുണനനിലവെഭാര

പരനികശഭാധന മനില്മ നടത്തുകേയുല വചേയ്യുനണ്ടയ്.  
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ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന രലഗത്തയ് സത്വയലപരലഭാപ്തത കകേവെരനിക്കുന്നതനിനഭായുള
പദതനികേള 

118 (2138) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന് :
ശതീ  .    വകേ  .   വകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് നഭായര് :
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന  രലഗത്തയ്  സത്വയലപരലഭാപ്തത
കകേവെരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ആവെനിഷ്കരനിച  പദതനികേളുവട  ഭഭാഗമഭായനി  പഭാലനിവന്റെ
സലഭരണ,  സലസരണ,  വെനിതരണ  പ്രക്രനിയകേള  ശഭാസതീയമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
എവനല്ലഭാല നടപടനികേളഭാണയ് സത്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി)  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  പഭാലനിനയ്  നലഭായമഭായ  വെനിലയുല  കുറഞവെനിലയയ്
കേഭാലനിത്തതീറയുല  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  എവനല്ലഭാല  നടപടനികേളഭാണയ്  സത്വതീകേരനിക്കുന്ന
വതന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) പഭാല് സലഭരണല കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമവല സതഭാരലവല ആക്കുന്നതനിനഭായനി
എ.എല.സനി.  യൂണനിറ്റുകേള  (ആകടഭാമഭാറനികേയ്  മനില്കേയ്  കേളക്ഷന്  യൂണനിറയ്)  ഇല്ലഭാത്ത
ക്ഷതീരസഹകേരണ സലഘങ്ങളനില് എ.എല.സനി.  യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  കൂടഭാവത  പഭാലനിവന്റെ  ഗുണകമന  ഉറപ്പു
വെരുത്തുന്നതനിനഭായനി  കേത്വഭാളനിറനി  അവെയര്വനസയ്  കപ്രഭാഗഭാമുകേള  സലഘടനിപനിക്കഭാനുല
പഭാല്  പരനികശഭാധനഭാ  ഉപകേരണങ്ങളുവട  കൃതലത  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി
കേഭാലനികബഷന്  നനിര്ബനമഭാക്കുകേയുല  ക്ഷതീരസലഘങ്ങള  സലഭരനിക്കുന്ന  പഭാലനിവന്റെ
സൂക്ഷനിപയ്  കമന  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേഭാളഡയ്  വചേയനിന്  സനിസ്റ്റല
വെലഭാപനിപനിക്കഭാനുല  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ക്ഷതീര  സലഘങ്ങളക്കയ്  പഭാല്  പരനികശഭാധനഭാ
ഉപകേരണങ്ങള വെഭാങ്ങുന്നതനിനുല ഫുഡ്കസഫനി സ്റ്റഭാന്കഡര്ഡയ് നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുല
ആവെശലമഭായ  ധനസഹഭായല  നല്കുന്നതനിനുള  നടപടനി  സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.
എല്ലഭാ  ക്ഷതീരസലഘങ്ങവളയുല  ജനില്ലഭാതലത്തനിലല  സലസഭാനതലത്തനിലല
ബനനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  വെനിവെര  സഭാകങതനികേവെനിദലയുവട  സഹഭായകത്തഭാവട  ഒരു
വനറയ് വെര്ക്കനില് വകേഭാണ്ടുവെരുന്നതനിനുള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)  രഭാജലത്തയ്  പഭാലനിനയ്  ഏറവല  കൂടുതല്  സലഭരണ  വെനില  നല്കുന്നതയ്
കകേരളത്തനിലഭാണയ്.  മനില്മ പഭാല് സലഭരണ വെനില്പന വെനിലകേള 11-2-2017 മുതലഭാണയ്
വെര്ദനിപനിചനിട്ടുളതയ്.  2014  ജൂകല  മഭാസത്തനിലഭാണയ്  ഇതനിനുമുമ്പയ്  വെര്ദനിപനിചതയ്.
കേഴനിഞ  രണ്ടയ്  വെര്ഷത്തനിനനിടയനില്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഉല്പഭാദനവചലവെനിലണ്ടഭായ
വെര്ദനവെയ് കേണക്കനിവലടുത്തയ് സലഭരണ വെനില വെര്ദനിപനിചയ് നല്കുന്നതനിനഭായനിടഭാണയ്
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പഭാല്  വെനില  വെര്ദനിപനിചതയ്.   ഈ  കേഭാരണത്തഭാല്  വെര്ദനിപനിച  വെനില്പന  വെനിലയുവട
83.75  ശതമഭാനല  അതഭായതയ്  വെനില്പന  വെനില  നഭാലയ്  രൂപ  വെര്ദനിപനിചകപഭാള
അതനില്നനിനല  3.35  രൂപയുല കേര്ഷകേര്ക്കയ് നല്കുകേയഭാണുണ്ടഭായതയ്.  പഭാല് വെനില
ചേഭാര്ടയ്  പരനിഷ്കരണത്തനിലൂവട  പഭാല്  വെനില   വെര്ദനവെനിവന്റെ  ഗുണല  കേര്ഷകേനയ്
പൂര്ണമഭായുല ലഭലമഭായനിട്ടുവണ്ടനല ഉറപ്പുവെരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  കൂടഭാവത ക്ഷതീര കേര്ഷകേര്
കനരനിടുന്ന ബുദനിമുടയ്  കേണക്കനിവലടുത്തയ്  കമഖലഭാ യൂണനിയനുകേള ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ്
പഭാല്  വെനിലയനില്  ഇന്വസന്റെതീവല  നല്കേനിവെരുന.  കേഭാലനിത്തതീറയുവട  വെനില
വെര്ദനവമൂലല  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുണ്ടഭാകുന്ന  ബുദനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സലഘത്തനില്  അളക്കുന്ന  ഒരു  ലനിറര്  പഭാലനിനയ്  ഒരു  രൂപയുവട  കേഭാലനിത്തതീറ
സബ്സനിഡനി നല്കേനിവെരുന.  കൂടഭാവത തനിതല പഞഭായത്തയ് പദതനികേള മുകഖന
ഒരു ലനിറര് പഭാലനിനയ് മൂന്നയ് രൂപവെവര കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡനി നല്കുന്ന പദതനിയുല
ആവെനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കുനണ്ടയ്.

ഉരുക്കളക്കഭാവെശലമഭായ  ധഭാതുലവെണ  മനിശനിതല,  കവെറമനിന്  സപ്ലെെനിവമന്റുകേള
എന്നനിവെയുല സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് സലഘല മുകഖന നലനിവെരുന.  കേഭാലനിത്തതീറവയ
അധനികേമഭായനി  ആശയനിക്കുന്നതയ്  ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനുല  പചപ്പുല്ലനിവന്റെ  ലഭലത
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുല തതീറപ്പുല് കൃഷനി വെനികേസന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

കേടുത്ത  വെരളചവയ  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി  ക്ഷതീര  സഹകേരണ  സലഘങ്ങള
മുകഖന  കവെകക്കഭാല്/പചപ്പുലയ് ല്ല്  കുറഞ  വെനിലയയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  35  ലക്ഷല
രൂപ അടനിയനരമഭായനി അനുവെദനിച്ചു.

മൃഗസലരക്ഷണ  വെകുപയ്  നടപഭാക്കുന്ന  പ്രകതലകേ  കേനകുടനി  പരനിപഭാലന
പരനിപഭാടനിയനിലൂവട സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് കേഭാലനിത്തതീറ നല്കേനിവെരുന.  ഈ വെര്ഷല
2.5  ലക്ഷല കേനകുടനികേളക്കയ് ഇപ്രകേഭാരല തതീറ നല്കുനണ്ടയ്.  ഇതനിനയ്  53.8  കകേഭാടനി
രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

കേഭാലനിത്തതീറ  ഫഭാക്ടറനികേളനികലയഭാവെശലമഭായ  മനിക്ക  അസലസ്കൃത  വെസ്തുക്കളുല
കകേരളത്തനില്  ലഭലമല്ലഭാത്തതനിനഭാല്  വെടകക്ക  ഇനല  ഉളവപവടയുള  അനല
സലസഭാനങ്ങളനില്നനിനമഭാണയ് വെഭാങ്ങുന്നതയ്.

അസലസ്കൃത  വെസ്തുക്കളുവട  വെനില  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വെര്ദനിചനിരനിക്കുന്ന
സഭാഹചേരലത്തനിലല  കേര്ഷകേരുവട  ബുദനിമുടയ്  പരനിഗണനിചയ്  വപഭാതുകമഖലയനിലല
സഹകേരണ  കമഖലയനിലമുള  കേഭാലനിത്തതീറ  ഫഭാക്ടറനികേള  ഭതീമമഭായ  നഷല
സഹനിച്ചുവകേഭാണ്ടഭാണയ്  ഇകപഭാള  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ്  കേഭാലനിത്തതീറ  വെനിതരണല
വചേയ്യുന്നതയ്.  കൂടഭാവത  മനില്മയുവട  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള  അവെരുവട  ലഭാഭ
വെനിഹനിതത്തനില്നനിനല കേര്ഷകേര്ക്കയ് കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡനി നല്കേനിവെരുനണ്ടയ്.
218/2020.
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പഞഭായത്തയ് തലത്തനില് ക്ഷതീരവെനികേസന യൂണനിറ്റുകേള

119  (2139)  ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്  വെനവല
മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലസഭാനത്തയ്  പഞഭായത്തയ്തലത്തനില്  ക്ഷതീര  വെനികേസന  യൂണനിറ്റുകേള
ആരലഭനിക്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; എങനില് വെനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

സലസഭാനത്തയ് ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന  സഭാദലത കൂടുതലള 20 പഞഭായത്തുകേളനില്
ക്ഷതീരവെനികേസന  യൂണനിറ്റുകേള  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുള  ശനിപഭാര്ശ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
സജതീവെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

മൃഗശഭാലകേളുവട നവെതീകേരണല

120  (2140)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവല മൃഗസലരക്ഷണവല മൃഗശഭാലകേളുല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിവല  മൃഗശഭാലകേളനില്  നനിലവെനിൽ  മൃഗങ്ങളുല  മറ്റുല  വെളവര
കുറവെഭാവണന്ന കേഭാരലല ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഇസൗ  കേഴനിഞ  മൂന  മഭാസത്തനിനുളനില്  മൃഗശഭാലകേളനിവല  മൃഗങ്ങള
പലതുല  ചേത്തുകപഭായതയ്  ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  സലരക്ഷണത്തനിവല  പനിഴവ
മൂലമഭാകണഭാ ഇങ്ങവന സലഭവെനിചതയ്:

(സനി)  നനിലവെനിലള മൃഗശഭാലകേള വവഹവടകേയ് ആക്കനി ഏറവല നല്ല നനിലയനില്
നവെതീകേരനിചയ് കൂടുതല് മൃഗങ്ങവളയുല പക്ഷനികേവളയുല മറ്റുല ഇവെനിവട എത്തനിക്കുന്നതനിനയ്
ആവെശലമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  മൃഗശഭാലകേളനില്  നനിലവെനില്  മൃഗങ്ങളുവട  എണല  കുറവെഭാവണന്ന  കേഭാരലല
ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി)  കേഴനിഞ മൂനമഭാസക്കഭാലയളവെനിനുളനില്  8  മൃഗങ്ങളഭാണയ് പ്രഭായഭാധനികേലല
കേഭാരണല  ചേത്തുകപഭായനിട്ടുളതയ്.  മൃഗങ്ങള തമ്മേനിലള  പരസര കപഭാരഭാടല  വെഴനിയുള
മരണങ്ങളഭാണയ്  ഉണ്ടഭായനിട്ടുളതയ്.  സലരക്ഷണത്തനിവല  പനിഴവെയ്  വകേഭാണ്ടുള
മരണങ്ങളുണ്ടഭായനിടനില്ല.

(സനി) നവെതീകേരണത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തൃശ്ശൂര് മൃഗശഭാല പുത്തൂര് എന്ന സലത്തയ്
മഭാറ്റുന്നതനിനുകവെണ്ട നടപടനികേള വെനല വെകുപനിവന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

തനിരുവെനനപുരല  മൃഗശഭാലയുവട  നവെതീകേരണത്തനിനഭായനി  മഭാസ്റ്റര്  പ്ലെെഭാന്
തയഭാറഭാക്കനി കകേന്ദ്ര മൃഗശഭാലയുവട അലഗതീകേഭാരല വെഭാങ്ങുകേയുല പ്രസസ്തുത മഭാസ്റ്റര് പ്ലെെഭാന്
പ്രകേഭാരമുള നവെതീകേരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവെരനികേയുല വചേയ്യുന.  തനിരുവെനനപുരല
മൃഗശഭാലയനില് ലഭലമല്ലഭാത്ത ജനിറഭാഫയ്,  സതീബ,  വവെള സനിലഹല,  ജഭാഗത്വഭാര്,  ഏഷലന്
സനിലഹങ്ങള,  കേഴുതപ്പുലനികേള എന്നനിവെവയ വകേഭാണ്ടുവെരുന്നതനിനു കവെണ്ട നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.
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ഐ.സനി.എ.ഡനി. പദതനിയനില് കേണ്ടല്ലൂരനിവല കുടനിവവെള വെനിതരണല

121  (2141)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇന്റെകഗറഡയ്  കകേഭാസ്റ്റല്  ഏരനിയ  വഡവെലപ്വമന്റെയ്  പദതനിയനില്
ഉളവപടുത്തനി  കേഭായലകുളല  കേണ്ടല്ലൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  കുടനിവവെളള
വെനിതരണത്തനിനഭായനി  തുകേ  അനുവെദനിചനിട്ടുല  നഭാളനിതുവെവര  പദതനി  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ആരലഭനിക്കഭാന് കേഴനിഞനിടനില്ല എന്ന വെസ്തുത ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  എങനില്  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിവവെളള  പ്രതനിസനനി  കനരനിടുന്ന  പ്രസ്തുത
പ്രകദശത്തയ് എതയുലവപടന്നയ് പദതനി യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണ്ടയ്.

(ബനി) 2012-ല് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിവചങനിലല തുടര്നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിരുന്നനില്ല.
എന്നഭാല്  ഈ  പദതനിക്കയ്  2016  ആഗസ്റ്റനില്  120.75  ലക്ഷല  രൂപയുവട
സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനിയതഭായനി  കകേരള  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  അറനിയനിചനിരുന.
ഇക്കഭാരലത്തനില്  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനി  പദതനി  വപവടന്നയ്
യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

മതല മഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട നവെതീകേരണല

122 (2142) ശതീ  .    എല  .    മുകകേഷയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  മതല  മഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട
നവെതീകേരണത്തനിനഭായനി എത തുകേ വെകേയനിരുത്തനി;  ഇതനില് എത തുകേ വചേലവെഴനിച്ചു;
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  ഫണ്ടയ്  ലഭലമഭാക്കുവെഭാന്  തതീരുമഭാനനിച  മതല
മഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട  നവെതീകേരണ പദതനികേളവക്കല്ലഭാല  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനികയഭാ;  ഇവെ
ഏതയ് ഏജന്സനി മുകഖനയഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിയതയ്; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വകേഭാല്ലല നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിവല അഞഭാലലമൂടയ്,  പനയല, തങകശരനി
മതല മഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട നവെതീകേരണത്തനിനഭായനി സമര്പനിക്കവപടനിട്ടുളള വപ്രഭാകപഭാസലനിനയ്
അലഗതീകേഭാരല നല്കേനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  Blue
Revolution പദതനിയനില് റതീവടയനില് ഫനിഷയ് മഭാര്ക്കറയ് എന്ന ഘടകേത്തനിനഭായനി   500
ലക്ഷല രൂപയുവട (50:50) ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുകേയുല അതനില് കകേന്ദ്ര വെനിഹനിതമഭായ
250  ലക്ഷല  രൂപ  ലഭനിക്കുകേയുല  വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഈ  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി
കേരനികക്കഭാടയ്  ഫനിഷയ്  മഭാര്ക്കറനിനയ്  356  ലക്ഷല രൂപയുവട ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുല
അതനികലയഭായനി 150 ലക്ഷല രൂപ അനുവെദനിക്കുകേയുല വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  Blue
Revolution  പദതനിയനില്  റതീവടയനില്  ഫനിഷയ്  മഭാര്ക്കറയ്  എന്ന  ഘടകേത്തനില്
ഉളവപടുത്തനി  കേരനികക്കഭാടയ്  ഫനിഷയ്  മഭാര്ക്കറനിനയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.   ടനി
പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  മയനഭാടയ്  ഫനിഷയ്  മഭാര്ക്കറനിവന്റെ  159  ലക്ഷല
രൂപയുവട  വപ്രഭാകപഭാസലനിനയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്ന  കേഭാരലല  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.   കകേരള  സലസഭാന  തതീരകദശ  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്
മുകഖനയഭാണയ് ടനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.

(സനി)  വകേഭാല്ലല  ജനില്ലയനിവല  അഞഭാലലമൂടയ്,  കേടപഭാക്കട  എന്നതീ
മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട  നവെതീകേരണത്തനിനഭായുള  വപ്രഭാകപഭാസലകേള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

ഫനിഷറതീസയ് വടകനിക്കല് കഹസ്കൂളുകേള

123 (2143) ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന ഫനിഷറതീസയ്  വടകനിക്കല്  കഹസ്കൂളുകേളനില്
റസനിഡന്ഷലല് സലവെനിധഭാനമഭായതനിനഭാല് ഇന്നവത്ത സഭാഹചേരലത്തനില് രക്ഷനിതഭാക്കളക്കയ്
കുടനികേവള അയക്കുന്നതനില് തഭാല്പരലക്കുറവളതയ് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഫനിഷറതീസയ്  വടകനിക്കല്  കഹസ്കൂളുകേളനില്  അടനിസഭാന  സസൗകേരല
വെനികേസനകത്തഭാവടഭാപല, നനിലവെനില് തുടരുന്ന രതീതനികയഭാവടഭാപല കഡ കസഭാകളഴയ് എന്ന
നനിലയനില്,  വപഭാതുവെനിദലഭാലയങ്ങളനില് നനിലവെനിവല രതീതനികപഭാവല വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്
പ്രകവെശനല നല്കുന്ന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണ്ടയ്.

(ബനി)  ഫനിഷറതീസയ്  സ്കൂളുകേളനില്  50  ശതമഭാനല  അധനികേരനിക്കഭാത്ത രതീതനിയനില്
കഡ കസഭാകളഴനിനുകൂടനി  പ്രകവെശനല  നല്കേഭാന്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.   വെരുന്ന
അദലയന  വെര്ഷല  മുതല്  ആയതയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  വെകുപയ്
സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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കേടലനില് കൃതനിമപഭാരയ് നനികക്ഷപല

124 (2144) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തതീരക്കടലനില്  മതലസമ്പത്തയ്  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേടലനില്
കൃതനിമപഭാരുകേള  നനികക്ഷപനിക്കുന്ന  പദതനിക്കയ്  തുടക്കല  കുറനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില്
പദതനിയുവട വെനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  എത  കൃതനിമപഭാരുകേള  തതീരക്കടലനില്
നനികക്ഷപനിക്കുവമന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; കനരകത്ത ഇത്തരല കൃതനിമപഭാരുകേള കേടലനില്
നനികക്ഷപനിക്കുകേയുണ്ടഭാകയഭാ; എങനില് എവെനിടങ്ങളനിലഭാണയ് അതയ് നനികക്ഷപനിചനിരുന്നതയ്;

(സനി)  കേടലനില്  നനിലവെനിലള  പ്രകൃതനിദത്തപഭാരുകേളക്കയ്  സമതീപമഭാകണഭാ
ഇത്തരല കൃതനിമപഭാരുകേള സഭാപനിക്കുകേ;

(ഡനി)  എങനില്  ഇതയ്  മതലപ്രജനനത്തനിനുല  വെളര്ചയ്ക്കുല  മതലസമ്പത്തനിവന്റെ
വെര്ദനവെനിനുല സഹഭായകേരമഭാകുകമഭാ; വെനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണ്ടയ്.   2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് ഈ പദതനിക്കഭായനി  100
ലക്ഷല രൂപ അനുവെദനിചയ് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇതുപകയഭാഗനിചയ് നനിര്മ്മേനിച  120  എണല
കൃതനിമപഭാരുകേള  21-4-2017-നയ്  തുമ്പ  തതീരക്കടലനില്  നനികക്ഷപനിച്ചു.  പുല്ലുവെനിള
തതീരക്കടലനില്  120  കൃതനിമപഭാരുകേള  സഭാപനിക്കുന്ന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടന
വകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനിവല  പദതനി  പ്രകേഭാരല
തനിരുവെനനപുരല ജനില്ലയനില് തുമ്പ പുല്ലുവെനിള തതീരക്കടലനില് 120 എണല കകേഭാണ്ക്രതീറയ്
കൃതനിമപഭാരുകേള  നനികക്ഷപനിച്ചുവെരുന.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്
തനിരുവെനനപുരല ജനില്ലയനിവല  പുതുക്കുറനിചനി,  വകേഭാച്ചുതുറ തതീരക്കടലനില്  120  എണല
കകേഭാണ്ക്രതീറയ് കൃതനിമപഭാരുകേള നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിനുള പദതനിയുവട വപ്രഭാകപഭാസല്
തയഭാറഭാക്കനി വെരുന.

2011-12  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനിയനിലൂവട
തനിരുവെനനപുരല  ജനില്ലയനിവല  പൂവെഭാര്,  പുതനിയതുറ,  കേരുലകുളല  എന്നതീ
മതലഗഭാമങ്ങളനിവല തതീരക്കടലനില് 300 കകേഭാണ്ക്രതീറയ് കൃതനിമപഭാരുകേള നനികക്ഷപനിച്ചു.
2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  മരലനഭാടയ്  തതീരക്കടലനില്  120  കകേഭാണ്ക്രതീറയ്
കൃതനിമപഭാരുകേളുല  20  പ്രകതലകേ  P.V.C.  നനിര്മ്മേനിതമഭായ  പഭാരുകേളുല  നനികക്ഷപനിച്ചു.
തതീരക്കടലനിലല കകേരള സലസഭാന തതീരകദശ വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് മുകഖന 120
കൃതനിമപഭാരുകേള നനികക്ഷപനിച്ചു.
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(സനി)  നനിലവെനിലള പ്രകൃതനിദത്ത പഭാരുകേളക്കയ് സമതീപമുള  Rocky  Bed-ല്
കൃതനിമപഭാരുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതയ്  അഭനികേഭാമലമഭായതനിനഭാല്  ഇങ്ങവനയുള
സലങ്ങള കേവണ്ടത്തനിയഭാണയ് കൃതനിമപഭാരുകേള നനികക്ഷപനിക്കുന്നതയ്.

(ഡനി) 2012  മഭാര്ചനില് തനിരുവെനനപുരല ജനില്ലയനിവല പുതനിയതുറ,  കേരുലകുളല,
പൂവെഭാര്  മതലഗഭാമങ്ങളുവട  തതീരക്കടലനില്  300  കൃതനിമപഭാരുകേള  നനികക്ഷപനിക്കുകേ
യുണ്ടഭായനി.  11  മഭാസത്തനിനുകശഷല  കകേരള  സലസഭാന  തതീരകദശ  വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന്  നടത്തനിയ  പഠനത്തനിലൂവട  പദതനി  ലക്ഷലല  കേണ്ടതഭായനി
മനസനിലഭാക്കുന.  ഈ  പ്രകദശങ്ങളനിവല  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുമഭായനി  കകേരള
സലസഭാന തതീരകദശ വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് നടത്തനിയ അഭനിമുഖ ചേര്ചയനിലൂവട
കേടലനില്നനിനമുള മതലലഭലത ഇരടനിചതഭായനി അറനിയുന.

ശഭാനതീവെനല - വെലനിയ വപരുമ്പുഴ കറഭാഡയ് പണനി

125  (2145)  ശതീ  .    വകേ  .    വകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി
വെലവെസഭായവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വചേങ്ങന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  വചേന്നനിത്തല  ഗഭാമ
പഞഭായത്തനിലള ശഭാനതീവെനല-വെലനിയ വപരുമ്പുഴ കറഭാഡയ് വടന്ഡര് കേഴനിഞയ് കേരഭാര്
ഏവറടുത്തനിട്ടുല പണനി ആരലഭനിയഭാത്തതനിവന്റെ കേഭാരണല വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഴക്കഭാലത്തനിനു  മുന്പയ്  ഈ  കറഭാഡനിവന്റെ  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവെഭാന്
എവനല്ലഭാല നടപടനികേളഭാണയ് ഇനനി കശഷനിക്കുന്നവതന്നയ് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ കറഭാഡനിവന്റെ പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവെഭാന് കവെഗത്തനില് നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി) വചേങ്ങന്നൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് വചേന്നനിത്തല ഗഭാമപഞഭായത്തനിലള
ശഭാനതീവെനല-വെലനിയ വപരുമ്പുഴ കറഭാഡുല കകേഭായനിപ്പുറത്തുപടനി വെലനിയ വപരുമ്പുഴക്കടവെയ്
കറഭാഡുല ഒനതവന്നയഭാണയ്. ഫനിഷറതീസയ് കറഭാഡുകേളുവട സര്ക്കഭാര് അലഗതീകൃത ലനിസ്റ്റനില്
ടനി  കറഭാഡയ്  കകേഭാടനിപ്പുറത്തുപടനി  വെലനിയവപരുമ്പുഴക്കടവെയ്  കറഭാഡയ്  എന്ന  കപരനിലഭാണയ്
ഉളവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.

ടനി  പ്രവൃത്തനി വടണ്ടര് വചേയ്വതങനിലല  പ്രവൃത്തനികേളുവട  ദര്ഘഭാസനില് കലബര്
കകേഭാണ്ടഭാക്ടയ്  കകേഭാ-ഓപകററതീവെയ്  വസഭാകസറനിക്കയ്  10  ശതമഭാനല  Price
Preference നല്കുന്നതനിനുള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ടനി കറഭാഡയ്
പ്രവൃത്തനിക്കയ്  ഭരണനിക്കഭാവെയ്  കലബര്  കകേഭാ-ഓപകററതീവെയ്  വസഭാകസറനിയുവട
ദര്ഘഭാസഭാണയ് പരനിഗണനയനിലളതയ്.  കകേഭാ-ഓപകററതീവെയ് വസഭാകസറനിയുവട ദര്ഘഭാസനിനയ്
സമ്മേതല  നല്കുന്ന  കേഭാരലല  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിചയ്  ദര്ഘഭാസനിനയ്  അലഗതീകേഭാരല
നല്കേനി  പ്രവൃത്തനി  കേരഭാറനില്  ഏര്വപടഭാവന്നതഭാണയ്.  കേരഭാറനില്  ഏര്വപടകശഷല
9 മഭാസലവകേഭാണ്ടയ്  ടനി പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.
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കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനില്ലയനിവല തതീരകദശ വെനികേസന പദതനികേള

126 (2146) ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തതീരകദശ  വെനികേസനവമഭായനി  ബനവപടയ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എവനഭാവക്ക
പദതനികേളഭാണയ് വെനിഭഭാവെനല വചേയനിട്ടുളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തതീരകദശ വെനികേസന പദതനിയനില്വപടുത്തനി കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനില്ലയനില്
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേള ഏവതഭാവക്കയഭാവണന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  തതീരകദശ വെനികേസനവമഭായനി  ബനവപടയ്  ഈ സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനി
വെരുന്ന പദതനികേളുവട വെനിശദഭാലശല അനുബനല (എ) ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)   തതീരകദശ  വെനികേസന  പദതനിയനില്വപടുത്തനി  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്
ജനില്ലയനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേളുവട  വെനിശദഭാലശല  അനുബനല
(ബനി) ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

വകേഭാചനിന് യൂണനികവെഴനിറനിയനിവല മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് ലലപല ഗഭാന്റെയ്

127  (2147)  ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വകേഭാചനിന് യൂണനികവെഴനിറനിയനില് എല.വടകേയ് കകേഭാഴയ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ മതല
വതഭാഴനിലഭാളനി  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  ലലപല  ഗഭാന്റെയ്  ഇനത്തനില്
ലഭനികക്കണ്ട ആനുകൂലലല ലഭനിക്കഭാത്തതയ് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് അടനിയനര തുടര്നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ശദയനില്വപടനിടനില്ല.  എന്നനിരുന്നഭാലല ഇക്കഭാരലത്തനില് ഏവതങനിലല
പരഭാതനികേള  ലഭനിചഭാല്  അതയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  ഉചേനിതമഭായ  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്.
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പയന്നൂരനില് സ്കൂള വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് കകേഭാസ്റ്റല് ഏരനിയ
വഡവെലപ്വമന്റെയ് കകേഭാര്പകറഷന് എസ്റ്റനികമറയ്

128 (2148) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പയന്നന്നൂര്  മണ്ഡലത്തനിവല  ഗവെണ്വമന്റെയ്  മഭാപനിള  യു.പനി.സ്കൂള  വകേടനിടല
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  കകേഭാസ്റ്റല് ഏരനിയ വഡവെലപ്വമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷന് എസ്റ്റനികമറയ്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഉവണ്ടങനില്  എത  കകേഭാടനി  രൂപയുവട  എസ്റ്റനികമറഭാണയ്
തയഭാറഭാക്കനിയതയ് എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനിക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി,  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  എന്നനിവെ
ലഭലമഭാകയഭാ;ഇവല്ലങനില് എന്നയ് ലഭലമഭാകുവമന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സ്കൂള  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണല  എന്നയ്  ആരലഭനിക്കഭാന്  കേഴനിയുവമന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പയന്നന്നൂര്  മണ്ഡലത്തനിവല ഗവെണ്വമന്റെയ്  മഭാപനിള  യു.പനി.  സ്കൂള വകേടനിടല
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  തതീരകദശ  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്  എസ്റ്റനികമറയ്
തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില്ല.

(ബനി&സനി) ഉദനിക്കുന്നനില്ല.

മതലബനന കബഭാട്ടുടമകേളക്കയ് നഷപരനിഹഭാരല

129 (2149) ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതലബനനത്തനികലര്വപടനിരനിക്കുന്നവെരുവട  കബഭാട്ടുല  വെളവല  മതല
ബനകനഭാപകേരണങ്ങളുല നഷവപടഭാല്,  നഷപരനിഹഭാരല നല്കുന്നതനിനുള പദതനി
നനിലവെനിലകണ്ടഭാ;  അവെരുവട  മുഴുവെന്  നഷവല  നല്കുന്നതനിനയ്  നനിലവെനിലള  പദതനി
പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ; വെനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി) പരലഭാപ്തമവല്ലങനില് ഇവെര്ക്കുകവെണ്ടനി ഇന്ഷത്വറന്സയ് പദതനി നടപനിലഭാക്കനി
പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനില്  ഇവെര്ക്കുണ്ടഭാകുന്ന  നഷല  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരല

(എ)  മതലബനനത്തനികലര്വപടനിരനിക്കുന്നവെരുവട  കബഭാട്ടുല  വെളവല

മതലബനന  ഉപകേരണങ്ങളുല  നഷവപടഭാല്  നഷപരനിഹഭാരല  നല്കുന്നതനിനയ്

ഫനിഷറതീസയ് വെകുപനിനയ് നനിലവെനില് പദതനികേളനില്ല. അതനിനഭാല് ഇത്തരല  സലഭവെങ്ങള

ശദയനില്വപടഭാല്  അതനികനലള  റനികപഭാര്ടയ്  ബനവപട  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്ക്കയ്

നല്കുകേയുല  SDRF/NDRF  (സലസഭാന/കദശതീയ  ദുരന  നനിവെഭാരണ  നനിധനി)

നനിധനിയനില്നനിനല  കേടല്കക്ഷഭാഭത്തനില്  മതലബനന  യഭാനല  പൂര്ണമഭായനി

തകേര്ന്നവെര്ക്കയ് 9,600 രൂപയുല ഭഭാഗനികേമഭായനി നഷമുണ്ടഭായഭാല് 4,100 രൂപയുല വെല

പൂര്ണമഭായുല നശനിചവെര്ക്കയ് 2,600 രൂപയുല ജനില്ലഭാ കേളക്ടര് നല്കേനിവെരുന. 

കൂടഭാവത  കേടല്കക്ഷഭാഭവത്തത്തുടര്ന്നയ്  മഴക്കഭാലത്തയ്  വെളല,  വെല  തുടങ്ങനിയ

മതലബനന  ഉപഭാധനികേള  നഷവപട,  മതലബനനത്തനില്  ഏര്വപടനിരുന്ന

സലഘങ്ങളക്കയ്  (ഗ്രൂപയ്)  മുഖലമനനിയുവട  ദുരനിതഭാശത്വഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനല  സലഘല

ഒന്നനിനയ് ഒരു ലക്ഷല രൂപ വെതീതല നഷപരനിഹഭാരല അനുവെദനിച്ചുവെരുന.

മതലവഫഡയ് വെഴനി ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് ഉപകേരണ സരക്ഷ പദതനി മുകഖന

മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കയ്  വെനികധയമഭായനി,  മതലബനന  ഉപകേരണങ്ങളക്കയ്  അപകേടല,

പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭല  മൂലമുണ്ടഭാകുന്ന  നഭാശനഷങ്ങള  എന്നനിവെയയ്  നഷപരനിഹഭാരല

നല്കേനിവെരുന.  എന്നഭാല് മതലവഫഡയ് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളല്ലഭാത്ത മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്

പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലമൂലല  മതലബനന  ഉപകേരണങ്ങള  നഷവപടഭാല്  മറയ്  പദതനി

മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കയ് അനുസൃതമഭായനി വെഭായ്പ വെനിതരണത്തനിനയ് മുന്ഗണന നല്കുനണ്ടയ്. 

(ബനി) പരമ്പരഭാഗത മതലബനന യഭാനങ്ങളക്കയ് നടപയ് സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷല

ഇന്ഷത്വറന്സയ് പരനിരക്ഷ ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനുള പദതനി പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന. 

വചേങ്ങന്നൂരനിവല അലങഭാര മതലഹഭാചറനി

130  (2150)  ശതീ  .    വകേ  .    വകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി

വെലവെസഭായവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2005-ല്  വചേങ്ങന്നൂരനിനയ്  അനുവെദനിച  അലങഭാര  മതല  ഹഭാചറനി

സഭാപനിക്കുന്നതനില് കനരനിടുന്ന കേഭാലതഭാമസല വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത മതല ഹഭാചറനി എന്നയ് സഭാപനിക്കുവമന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
1075/2017.
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ഉത്തരല

(എ)  ജല  ലഭലതയനില്ലഭാത്തതഭാണയ്  വചേങ്ങന്നൂര്  അലങഭാര  മതല  ഹഭാചറനി

സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  കനരനിടുന്ന  കേഭാലതഭാമസത്തനിനയ്  കേഭാരണല.  പദതനിയുവട  90

ശതമഭാനല പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുല പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. ഫനിഷറതീസയ് വെകുപനിവന്റെ അധതീനതയനില്

സനിതനിവചേയ്യുന്ന  300  മതീറര്  അകേവലയുള  കേനിണറനില്നനിനല  വതഭാടടുത്തുള

വചേങ്ങന്നൂര്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയുവട  ഉടമസതയനിലള  കകേഭാലപ്ലെെക്സൈനിനയ്  സമതീപമുള

കേനിണറനില്നനിനമഭാണയ് അലങഭാര മതല ഹഭാചറനി പ്രവെര്ത്തനത്തനിനയ് ജല സഭാദലത

കേണ്ടനിരുന്നതയ്.  എല.സനി.  കറഭാഡയ് ഇതനിവന്റെ ഇരുവെശത്തുമുള കകേഭാണ്ക്രതീറയ് നടപഭാത,

ഓട,  വചേങ്ങന്നൂര്  -  കകേഭാഴകഞരനി കറഭാഡയ് എന്നനിവെ വവെടനിവപഭാളനിചയ്  കപപനിടയ്  ജലല

ലഭലമഭാക്കുന്നതയ്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമല്ലഭാത്തതനിനഭാല്  ഏറവല  അടുത്തുള  വചേങ്ങന്നൂര്

നഗരസഭ  ഉടമസതയനിലള  കകേഭാലപ്ലെെക്സൈനിനയ്  സമതീപമുള  കേനിണറനില്നനിനല  ജലല

എടുക്കുന്നതനിനയ്  കരഖഭാമൂലല  നഗരസഭയയ്  അകപക്ഷ  നല്കേനി.  എന്നഭാല്  ജലല

എടുക്കുന്നതയ്  കകേഭാലപ്ലെെക്സൈനിവല  കദനലദനിന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  തടസമഭാകുവമന്നയ്

നഗരസഭ  അറനിയനിച്ചു.   പ്രസ്തുത  സഭാഹചേരലല  വകേഭാണ്ടഭാണയ്  വചേങ്ങന്നൂര്  അലങഭാര

മതല ഹഭാചറനി പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതനിനയ് കേഭാലതഭാമസല കനരനിടുന്നതയ്.

(ബനി)  വചേങ്ങന്നൂര്  നഗരസഭയുവട  അനുവെഭാദല  ലഭലമഭാക്കനികയഭാ  ഒരു

കുഴല്ക്കനിണര് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള സഭാദലത പരനികശഭാധനിചയ് ജലല ലഭലമഭാക്കനികയഭാ

അലങഭാര മതലഹഭാചറനിയുവട പ്രവെര്ത്തനങ്ങള പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കൂ.

വെഭാടഭാനപളനിയനില് സലകയഭാജനിത മതല ഗഭാമവെനികേസന കുടനിവവെള പദതനി

131 (2151) ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനല്ലനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്

മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല

വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മണലൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്,  വെഭാടഭാനപളളനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല

തതീരകദശ  കമഖലയനിവല  കുടനിവവെളളക്ഷഭാമല  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലകയഭാജനിത

മതല ഗഭാമ വെനികേസന പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളള കുടനിവവെളള പദതനിയുവട

ഇകപഭാഴവത്ത  സനിതനി  സലബനനിച  വെനിശദഭാലശങ്ങള  എവനല്ലഭാമഭാവണന്നയ്

വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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മണലൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  വെഭാടഭാനപളനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല

തതീരകദശ കമഖലയനിവല കുടനിവവെള ക്ഷഭാമത്തനിനയ് പരനിഹഭാരല കേഭാണുന്നതനികലയഭായനി

തതീരകദശ വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്  മുകഖന സലകയഭാജനിത  മതല ഗഭാമവെനികേസന

പദതനി  2014-15-ല്  ഉളവപടുത്തനി  140.00  ലക്ഷല  രൂപയുവട  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിരുന.  പദതനി ഘടകേങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

1. വെഭാടഭാനപളനി മതലഗഭാമത്തനിവല വെഭാര്ഡയ് നമ്പര് 1, 16, 17, 18 -ല്

സലപയ്  -  160  എല.എല./90  എല.എല.  എചയ്.ഡനി.,  പനി.  ഇ.

കപപനില്നനിനല കറഡര് കലന്.

2. വെഭാടഭാനപളനി  മതലഗഭാമത്തനിവല  വെഭാര്ഡയ്  നമ്പര്  9,  11,  12-ല്

സലപയ് - 110 എല.എല./90 എല.എല./75 എല.എല. എചയ്.ഡനി., പനി.ഇ.

കപപനില്നനിനല കറഡര് കലന്.

3. വെഭാടഭാനപളനി മതലഗഭാമത്തനിവല വെഭാര്ഡയ് നമ്പര് 1, 17, 1-ല് കകേടഭായ

കപപയ് മഭാറനി സഭാപനിക്കല്.

4. വെഭാടഭാനപളനി  മതലഗഭാമത്തനിവല  വെഭാര്ഡയ്  നമ്പര്  14-വല

നനിലവെനിലള  കേനിണറനില്നനിനല  വെഭാര്ഡയ്  നമ്പര്  16-കലയയ്  75

എല.എല. വെഴനി കുടനിവവെളല എത്തനിക്കല്.

കകേരള  വെഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  നനിര്വ്വേഹണ  ഏജന്സനിയഭായനിട്ടുള  ടനി  പദതനി

വടണ്ടര് വചേയ്തുകേഴനിഞതഭായനി കകേരള വെഭാടര് അകതഭാറനിറനി അറനിയനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

വകേഭായനിലഭാണ്ടനിയനിവല ഫനിഷറതീസയ് വെകുപയ് ഭൂമനി

132  (2152)  ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്

മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല

വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വകേഭായനിലഭാണ്ടനി മണ്ഡലത്തനില് എവെനിവടവയല്ലഭാല ഫനിഷറതീസയ് ഡനിപഭാര്ടയ്വമന്റെനിവന്റെ

അധതീനതയനില്  ഭൂമനി  ലഭലമഭാണയ്  എന്നതയ്  ഭൂമനിയുവട  വെനിസതീര്ണല,  ഭൂമനി  എവെനിവട

സനിതനിവചേയ്യുന,  റതീസര്വവ്വേ നമ്പര്,  പഞഭായത്തയ് മുതലഭായ വെനിവെരങ്ങള സഹനിതല

വെനിശദമഭായനി വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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വകേഭായനിലഭാണ്ടനി  മണ്ഡലത്തനില്  ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപനിവന്റെ  ഭൂമനി  സലബനനിച
വെനിവെരങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

വെനികല്ലജയ് ഭൂമനിയുവട
വെനിസതീര്ണല

റതീസര്കവ്വേ
നമ്പര്

പഞഭായത്തയ്/
മുനനിസനിപഭാലനിറനി

റനിമഭാര്ക്സൈയ്

പനലഭായനനി 228 വസന്റെയ് 25/1 വകേഭായനിലഭാണ്ടനി
മുനനിസനിപഭാലനിറനി

ഫനിഷര്വമന് കകേഭാളനനി
-213  വസന്റെയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാത്ത
ഭൂമനി - 15 വസന്റെയ്

പനലഭായനനി 184 വസന്റെയ് 18/1 വകേഭായനിലഭാണ്ടനി
മുനനിസനിപഭാലനിറനി

ഫനിഷയ് കേന്യൂറനിലഗയ് യഭാര്ഡയ്
& ജനി.ആര്. എഫയ്. ടനി.
എചയ്.എസയ്.-100  വസന്റെയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാത്ത
ഭൂമനി - 84 വസന്റെയ്

ഇരനിങ്ങല് 80 വസന്റെയ് 32/1 എ പകയഭാളനി
മുനനിസനിപഭാലനിറനി

ഫനിഷര്വമന് കകേഭാളനനി
- 60  വസന്റെയ് കേകയറല
നടന്നതയ്  -  6  വസന്റെയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാത്ത
ഭൂമനി - 14 വസന്റെയ്

പകയഭാളനി 175 വസന്റെയ് 10/1 പകയഭാളനി
മുനനിസനിപഭാലനിറനി

വഹല്ത്തയ് വസന്റെര്  -
5  വസന്റെയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാത്ത
ഭൂമനി - 170 വസന്റെയ്

തതീരക്കടലകേളനില് മതലസമ്പത്തയ് വെര്ദനിപനിക്കുന്ന പദതനികേള

133  (2153)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലസതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്

മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല

വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തതീരക്കടലകേളനില് മതലസമ്പത്തയ് വെര്ദനിപനിക്കുന്ന എവനങനിലല പദതനികേള

പരനിഗണനയനിലകണ്ടഭാ; ഉവണ്ടങനില് അവെ വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉണ്ടയ്.  കേടലനില്  കൃതനിമപഭാരയ്  നനികക്ഷപനിക്കുന്ന  പദതനി  പ്രകേഭാരല
തനികകേഭാണഭാകൃതനിയനിലള  കകേഭാണ്ക്രതീറയ്  ആകൃതനികേള  തതീരക്കടലനില്  പ്രകൃതനിദത്തമഭായ
പഭാരുകേളക്കയ് സമതീപല നനികക്ഷപനിക്കുന.  ഇതുവെഴനി മതലസമ്പത്തയ് ഇരടനിക്കുന്നതഭായനി
പഠനങ്ങള കേവണ്ടത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

കേടലനിവല  മതലസമ്പത്തയ്  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള  മവറഭാരു  പദതനിയഭാണയ്
സതീറഭാഞനിലഗയ്.  ഈ പദതനി പ്രകേഭാരല മതല/വചേമ്മേതീന് കുഞങ്ങവള ഹഭാചറനികേളനില്
ഉല്പഭാദനിപനിചയ്  കേഭായലകേളനിലല  അഴനിമുഖങ്ങളനിലല  നനികക്ഷപനിക്കുന.   ഇതനിലൂവട
മതലസമ്പത്തയ് വെര്ദനിക്കുന്നതഭായനി കേവണ്ടത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  കൂടഭാവത കൂടുകൃഷനി പദതനി
ഉപകയഭാഗവപടുത്തനി  കേടലനില്  കൂടുകേള  ഇറക്കനി  അതനില്  മതലക്കുഞങ്ങവള
നനികക്ഷപനിചയ്  വെളര്ത്തനി പനിടനിവചടുക്കുന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

കൂടഭാവത  വചേറുമതലങ്ങവള  പനിടനിവചടുക്കുന്നതയ്  മതലസമ്പത്തനിവന
പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്ന  കേഭാരലല  ശദയനില്വപടതനിവനത്തുടര്ന്നയ്  14  ഇനല
മതലങ്ങളുവട  വചേറുമതലങ്ങവള  പനിടനിക്കുന്നതയ്  നനികരഭാധനിചയ്  ഉത്തരവെയ്
പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണ്ടയ്.   കൂടുതല്  മതലങ്ങവള  ഈ  പടനികേയനില്  ഉളവപടുത്തഭാനുല
നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

മകതലഭാല്പഭാദനല വെര്ദനിപനിക്കഭാന് പദതനി

134 (2154) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മകതലഭാല്പഭാദനല  വെര്ദനിപനിക്കഭാന്  ഏവതല്ലഭാല  പദതനികേളഭാണയ്
നനിലവെനിലളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മതലകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എവനഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണയ്
സത്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  മകതലഭാല്പഭാദനല വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ചുവെവട കചേര്ക്കുന്ന പദതനികേളഭാണയ്
നനിലവെനിലളതയ്:

1. നതീല വെനിപ്ലെെവെല പദതനി

2. മതല സമൃദനി II പദതനി 

3. നൂതന മതലക്കൃഷനി പദതനി

4. നഭാഷണല് അഡഭാപ്കറഷന് ഫണ്ടയ് കഫഭാര് കകമറയ് വചേയ്ഞയ് പദതനി
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5. ഓപണ് വെഭാടര് റഭാഞനിലഗയ് പദതനി 

6. മതലസകങതങ്ങള സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി

7. മകതലഭാല്പഭാദന കകേന്ദ്രങ്ങളുല ഹഭാചറനികേളുല സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി

8. നനിലവെനിലള ഫഭാമുകേളുവടയുല ഹഭാചറനികേളുവടയുല നവെതീകേരണ പദതനി. 

(ബനി)  ഉളനഭാടന്  മതലകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന്ന
നടപടനികേള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. *

മതലസമ്പത്തനില് വെന്ന കുറവെയ്

135 (2155) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 1970-2010 കേഭാലയളവെനില് രഭാജലവമമ്പഭാടുമുള മതലസമ്പത്തനില് അയല,
ചൂര, കകേഭാര, തുടങ്ങനിയവെയനില് 74 ശതമഭാനത്തനിവന്റെ കുറവെയ് വെന്നതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) എങനില്, കകേരളത്തനില് ഈ കേഭാലയളവെനില് ഈ വെനിഭഭാഗല മതലങ്ങളുവട
വെര്ദനയനില് കേഭാരലമഭായ കുറവണ്ടഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  കേഭാലഭാവെസ  വെലതനിയഭാനത്തനിനുല  കേടലനില്  അടനിത്തട്ടുവെവര  അരനിച്ചു
വപറുക്കുന്ന  വെനികദശ  കേപലകേളുവട  മതീന്  വകേഭായലനിനുല  ഈ  കുറവെനില്  കേഭാരലമഭായ
പങ്കുകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  വെനികദശകേപലകേളുവട  മതീന്പനിടുത്തല  ഇകപഭാള  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
വെനിലക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  തതീരുമഭാനല  സലസഭാനവത്ത  എങ്ങവന  ബഭാധനിക്കുല;
വെനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഇല്ല. 1970-കേളനിവല മതല സമ്പത്തനിവന്റെ കേണക്കയ് പരനികശഭാധനയയ്
ലഭനിചനിടനിവല്ലങനിലല  1980-2010  കേഭാലയളവെയ്  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  കനഭാക്കുകമ്പഭാള
ഇത്തരല മതലങ്ങളുവട ഉല്പഭാദനത്തനില് കുറവണ്ടഭായനിടനില്ല.

(സനി) ബഭാധകേമല്ല.

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്.
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(ഡനി)  നനിലവെനിലള  വെനികദശ  കേപലകേളക്കയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  വെനിലക്കയ്
ഏര്വപടുത്തനിയനിടനില്ല.  പുതുതഭായനി വലറര് ഓഫയ് വപര്മനിറയ്  അനുവെദനിക്കുന്നതവല്ലന്നയ്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശമുണ്ടയ്.

(ഇ)  നനിലവെനിലള  വെനികദശ  കേപലകേളക്കുള  വലറര്  ഓഫയ്  വപര്മനിറയ്
നനിര്ത്തലഭാക്കനിയഭാല്  മഭാതകമ  കേടല്  മതലസമ്പത്തയ്  വെര്ദനിക്കുവമന്നയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കഭാനഭാവകേയുള.

വെഭാടഭാനപളനിയനില് മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് ഫഭാറയ്

136  (2156)  ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനല്ലനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെഭാടഭാനപളനി  പഞഭായത്തനിവല  വെലഭാസ  നഗറനില്
മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് ഫഭാറയ് പണനിയുന്നതനിനഭായനി ഭൂമനി വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഉവണ്ടങനില് അവെനിവട  ഫഭാറയ്  പണനിയുന്നതനിനയ്  സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) വെഭാടഭാനപളനി പഞഭായത്തനിവല വെലഭാസ നഗറനില് മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേള
ക്കഭായനി ഫഭാറയ് പണനിയുന്നതനിനഭായനി ഫനിഷറതീസയ് വെകുപയ് ഭൂമനി വെഭാങ്ങനിയനിടനില്ല.

(ബനി) ഉദനിക്കുന്നനില്ല.

മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട മക്കളക്കയ് പഠനസഹഭായങ്ങള

137 (2157) ശതീ  .   എല  .   വെനിന്വസന്റെയ് : 
ശതീ  .    വകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന് : 
ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാല : 
ശതീ  .    വെനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളക്കയ്  വെനിദലഭാഭലഭാസ  ആനുകൂലലങ്ങളുല
കസഭാളര്ഷനിപ്പുല  നല്കുന്നതനിനയ്  എവനല്ലഭാല  നടപടനികേളഭാണയ്  സത്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന
വതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എവനല്ലഭാല  പഠനസഹഭായങ്ങളഭാണയ്  ഈ  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്
നല്കുന്നതയ്; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏവതല്ലഭാല  ഏജന്സനി  വെഴനിയഭാണയ്  ആനുകൂലലങ്ങള  വെനിതരണല
വചേയ്യുന്നവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  കകേരള  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  രജനിസ്റ്റര്  വചേയ
മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  വെനിദലഭാര്തനികേളഭായ  മക്കളക്കയ്  വെനിവെനിധ  വെനിദലഭാഭലഭാസ
ആനുകൂലലങ്ങളഭായ ലലപല ഗഭാന്റെയ്,  പ്രതനിമഭാസ കസ്റ്റപന്റെയ്,  ടന്യൂഷന് ഫതീസയ്,  പരതീക്ഷഭാ
ഫതീസയ്,  വസഷലല്  ഫതീസയ്,  കഹഭാസ്റ്റല്  ഫതീസയ്  എന്നനിവെയുല  വെനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനകത്തഭാടനുബനനിചയ്  കഹഭാസ്റ്റല് സസൗകേരലല  ലഭലമല്ലഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില്
സത്വകേഭാരല  കഹഭാസ്റ്റലകേളനില്  തഭാമസനിചയ്  പഠനിക്കുന്ന  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  പടനികേജഭാതനി  വെനികേസന വെകുപനില്നനിന്നയ്  നല്കേനിവെരുന്ന അകത
നനിരക്കനില്  കഹഭാസ്റ്റല്  ഫതീസല  നല്കേനിവെരുന.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷല
മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളക്കയ്  വെനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലല  നല്കുന്നതനിനഭായനി
20  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവെദനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി.  2016-17 വെര്ഷവത്ത  വെനിദലഭാഭലഭാസ
ആനുകൂലലത്തനിനുള കുടനിശനികേ നല്കുന്നതനിനഭായനി ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷല  650
ലക്ഷല രൂപ വെനിവെനിധ ജനില്ലകേളക്കയ് അനുവെദനിചയ് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി)  കകേരള മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില് രജനിസ്റ്റര് വചേയ
മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  വെനിദലഭാര്തനികേളഭായ  മക്കളക്കയ്  തഭാവഴപറയുന്ന  പഠന
സഹഭായങ്ങളഭാണയ് നല്കേനിവെരുന്നതയ് :

1. പടനികേജഭാതനി വെകുപയ് നല്കുന്ന എല്ലഭാ വെനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലങ്ങളുല
അകത  നനിരക്കനില്  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  വെനിദലഭാര്തനികേളഭായ
മക്കളക്കയ് നല്കുന്ന പദതനി.

2. മഭാതഭാപനിതഭാക്കള  മരണവപട  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളക്കയ്
ഉന്നത  വെനിദലഭാഭലഭാസല  നല്കുന്നതനിനുള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായ
പദതനി.

3. സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  8,  9,  10  കഭാസ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  2000
മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  വപണ്മക്കളക്കയ്  സസൗജനല  കബ
കസക്കനിള വെനിതരണല വചേയ്യുന്ന പദതനി.

4. മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളക്കയ്  സസൗജനല  വമഡനിക്കല്
എന്ടന്സയ്, പനി.എസയ്.സനി., ബഭാങയ്, സനിവെനില് സര്വ്വേതീസയ് പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനി.

(സനി)  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുള വെനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലങ്ങളുല കമല്പറഞ മറയ്
ആനുകൂലലങ്ങളുല  ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപയ്  മുകഖനയഭാണയ്  നല്കേനിവെരുന്നതയ്.  സസൗജനല
കബകസക്കനിള  വെനിതരണല  വചേയ്യുന്ന  പദതനി,  കകേരള  സലസഭാന  തതീരകദശ
വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് മുകഖനയഭാണയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 209

മതലബനന വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് നല്കുന്ന സബ്സനിഡനി മവണണ

138  (2158)  ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനില :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതലബനനവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  മഭാസലകതഭാറുല  സബ്സനിഡനികയഭാവട
നല്കേനിവെരുന്ന മവണണയുവട അളവെയ് എതവയന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വെന്നതനിനയ്  കശഷല  ഈ  അളവെനില്  മഭാറങ്ങള
വെരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി) ഉവണ്ടങനില് അതനിനുള കേഭാരണങ്ങള വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) കകേരളത്തനിവല മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് മതലവഫഡയ് വെഴനി ഒരു ലനിറര്
മവണണ  25  രൂപയയ് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് വെനിതരണല വചേയ്തുവെരുന.  കൂടഭാവത
സനിവെനില്  സകപ്ലെെസയ്  വെകുപ്പുവെഴനി  പനി.ഡനി.എസയ്.  മവണണയുല  നല്കേനിവെരുന.
മതലബനനത്തനിനയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  എഞനിനുകേളുവട  കുതനിരശക്തനിക്കയ്
അനുസരനിചഭാണയ്  ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുല  നല്കുന്ന  മവണണയുവട  അളവെയ്
നനിജവപടുത്തനിയനിട്ടുളതയ്.

എഞനിവന്റെ എചയ്.പനി. മതലവഫഡയ് വെഴനി നല്കുന്ന
മവണണയുവട അളവെയ്

സനിവെനില് സകപ്ലെെസയ് വെഴനി
നല്കുന്ന  മവണണയുവട
അളവെയ്

10  എചയ്.പനി.  എഞനിന്
വെവര പ്രതനിമഭാസല

140 ലനിറര് 129 ലനിറര്

10  എചയ്.പനി.  മുതല്  15
എചയ്.പനി. വെവര  പ്രതനിമഭാസല

150 ലനിറര് 136 ലനിറര്

15  എചയ്.  പനി.  മുതല്  40
എചയ്.പനി. വെവര പ്രതനിമഭാസല

190 ലനിറര് 180 ലനിറര്

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി) ബഭാധകേമല്ല.
218/2020.
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മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായുള പദതനികേള

139 (2159) ശതീ  .   വെനി  .   എസയ്  .   ശനിവെകുമഭാര് :
ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .    കഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനവത്ത  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  എവനല്ലഭാല
പദതനികേളഭാണയ് ആവെനിഷ്കരനിച്ചു നടപനിലഭാക്കനി വെരുന്നവതന്നയ് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവെരുവട  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുല  അടനിസഭാന  സസൗകേരല
വെനികേസനത്തനിനുല എവനല്ലഭാല സഹഭായങ്ങളഭാണയ് നല്കേനിവെരുന്നവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  കക്ഷമവമഭായനി  ബനവപടയ്  നടപഭാക്കുന്ന
പദതനികേള  ഏവതല്ലഭാല  ഏജന്സനികേള  മുകഖനയഭാണയ്  നടത്തുന്നവതന്നയ്
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സമൂഹത്തനില്  പനിന്നഭാക്കല  നനില്ക്കുന്ന  തതീരകദശവെഭാസനികേവള
മുഖലധഭാരയനിവലത്തനിക്കുന്നതനിനയ് ഫനിഷറതീസയ് വെകുപയ് മുകഖനയുല വെകുപനിവന്റെ കേതീഴനിലള
വെനിവെനിധ ഏജന്സനികേള മുകഖനയുല ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലഗയ്  വെകുപയ് മുകഖനയുല
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന വെനിവെനിധ പദതനികേളുവട വെനിശദഭാലശല അനുബനല  (എ) ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  അടനിസഭാന  സസൗകേരല  വെനികേസനല
(2017-18) എന്നതനില്വപടുത്തനി മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട പഭാര്പനിട സസൗകേരലത്തനിനഭായനി
ആവകേ 150  കകേഭാടനി രൂപയുവട പദതനിക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി.  വെനിശദഭാലശങ്ങള
അനുബനല (ബനി) ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  ഫനിഷറതീസയ്,  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലഗയ്  വെകുപ്പുകേവള കൂടഭാവത കകേരള
മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡയ്, കകേരള സലസഭാന തതീരകദശ വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന്,  വസഭാകസറനി കഫഭാര് അസനിസ്റ്റന്റെയ്സയ് ടു ഫനിഷര് വെനിമണ്  (സഭാഫയ്),
മതലവഫഡയ്,  സലസഭാന സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷന് അകതഭാറനിറനി  എന്നതീ ഏജന്സനികേള
മുകഖനയഭാണയ് മതലവത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമപദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്
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നബഭാര്ഡയ് ആര്.ഐ.ഡനി.എഫയ്. 23-ാം വടഞനില് മതലബനനവല തുറമുഖവല
വെകുപനിനയ് കേതീഴനില് വെരുന്ന പദതനികേള

140  (2160)  ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നബഭാര്ഡയ്  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫയ്  23-ാം  വടഞനില്  ഉളവപടുത്തനി
മതലബനനവല  തുറമുഖവല  വെകുപനിനയ്  കേതീഴനില്  വെരുന്ന  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേളനില്
എവനല്ലഭാല  പദതനികേളഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്;  ഏവതല്ലഭാല  പദതനികേളുവട
ശനിപഭാര്ശകേള വെനിവെനിധ വെകുപ്പുകേളനില് നനിന്നയ് മതലബനനവല തുറമുഖവല വെകുപനിനയ്
ലഭനിചനിട്ടുണ്ടയ്; ഓകരഭാ കപ്രഭാജകനിവന്റെയുല വെനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  സതീമനില്  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗയ്  വെകുപയ്,  തതീരകദശ
വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്  എന്നനിവെ  സമര്പനിചനിട്ടുള  വപ്രഭാകപഭാസലകേള
ഏവതല്ലഭാവമന്നയ് പറയഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  നബഭാര്ഡയ്  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫയ്.  23-ാം  വടഞനില്  ഉളവപടുത്തനി
നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേവളക്കുറനിച്ചുള പ്രഭാഥമനികേ ചേര്ചകേള മഭാതമഭാണയ്
ആരലഭനിചനിട്ടുളതയ്.  നബഭാര്ഡയ് ആര്.ഐ.ഡനി.എഫയ്. - 23-ല് വെനിവെനിധ വെകുപ്പുകേളുവട
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷവത്ത വസക്ടറല് അകലഭാകക്കഷന് സര്ക്കഭാരനില്നനിനല
അനുവെദനികക്കണ്ടതുണ്ടയ്.

(ബനി) വപ്രഭാകപഭാസലകേള നനിശ്ചയനിച്ചുവെരുന.

ചേഭാലനിയല ഫനിഷയ് ലഭാന്റെനിലഗയ് വസന്റെര്

141  (2161)  ശതീ  .    വെനി  .    വകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി
വെലവെസഭായവല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ജനില്ലയനിവല ചേഭാലനിയല ഫനിഷയ് ലഭാന്റെനിങയ്  വസന്റെറനിനുകവെണ്ടനി
സലല ഏവറടുക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള എതകത്തഭാളമഭായനി എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനയ് പരനിസനിതനി വെകുപനിവന്റെ അനുമതനി ലഭലമഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനി  നടത്തനിപനിവല  കേഭാലതഭാമസല  ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ചേഭാലനിയത്തയ് ഫനിഷയ് ലഭാന്റെനിലഗയ്  വസന്റെര് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവെണ്ടനി
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള  കകേഭാഴനികക്കഭാവട  ചേഭാലനിയവത്ത  ഭൂമനിയുവട  ഉടമസഭാവെകേഭാശല
നനിലവെനില് വെനല വെകുപനിനഭാണയ്.  വെനല വെകുപനില്നനിന്നയ് ഭൂമനി യൂസര് ഏജന്സനിയഭായ
കേനിന്ഫയയ് കകേമഭാറുന്നതനിനുള നടപടനികേള വെനല വെകുപയ് ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇതനിനയ്
മുകന്നഭാടനിയഭായനി  സലല  ഏവറടുക്കുന്നതയ്  സലബനനിചയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിനല
നനിബനനകേളക്കയ്  വെനികധയമഭായനി  കസ്റ്റജയ്  1  അലഗതീകേഭാരല  ലഭനിചനിരുന.   എന്നഭാല്
ഇതു സലബനനിചയ് നനിശ്ചനിത സമയത്തനിനുളനില് പരനിഹഭാര വെനവെല്ക്കരണത്തനിനുള
ഭൂമനി  കേവണ്ടത്തഭാന്  യൂസര്  ഏജന്സനിക്കയ്  സഭാധനിചനിടനില്ല.  24-11-2016-ല്
അവെസഭാനനിച കസ്റ്റജയ് 1 അലഗതീകേഭാരത്തനിവന്റെ കേഭാലഭാവെധനി ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്നതനിനയ് യൂസര്
ഏജന്സനി  നല്കേനിയ  അകപക്ഷ  വെനല  വെകുപനില്നനിനല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനയ്
സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  പരനിസനിതനി  അനുമതനിക്കഭായനി  സമതീപനികക്കണ്ടതയ്  യൂസര്
ഏജന്സനിയഭാണയ്.

(സനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനിയുമഭായനി  ബനവപടയ്  കകേന്ദ്ര  വെനല  പരനിസനിതനി
മനഭാലയത്തനിവന്റെ കസ്റ്റജയ്  1  അനുമതനി ദതീര്ഘനിപനിച്ചു ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് തുടര് നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

വചേല്ലഭാനല മനിനനി ഫനിഷനിലഗയ് ഹഭാര്ബര് നനിര്മ്മേഭാണല

142 (2162) ശതീ  .   കജഭാണ് വഫര്ണഭാണ്ടസയ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേഭാചനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  വചേല്ലഭാനല  മനിനനി  ഫനിഷനിലഗയ്
ഹഭാര്ബറനികലക്കുളള  കറഭാഡനിവന്റെയുല  അനുബനഘടകേങ്ങളുവടയുല  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭാവെശലമഭായ സലവമടുപയ് നടപടനികേളുവട പുകരഭാഗതനി വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വചേല്ലഭാനല  മനിനനി  ഫനിഷനിലഗയ്  ഹഭാര്ബര്  എന്നകത്തക്കയ്
പ്രവെര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുവെഭാന് സഭാധനിക്കുവമന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വചേല്ലഭാനല  മതലബനന തുറമുഖത്തനികലയ്ക്കുള അകപ്രഭാചയ്  കറഭാഡയ്,  മറയ്
അനുബന  ഘടകേങ്ങള  എന്നനിവെ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  130.23  ആര്
സലല  ഏവറടുക്കുന്നതനിനയ്  വനകഗഭാഷലബനിള  പര്കചസയ്  പ്രകേഭാരല  10  കകേഭാടനി
രൂപയുവട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന.   നനിരവെധനി  ചേര്ചകേളക്കുകശഷവല
സലത്തനിവന്റെ  വെനില  സലബനനിചയ്  ഭൂവടമകേളുമഭായനി  ധഭാരണയനിലഭാകേഭാത്തതനിനഭാല്
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വനകഗഭാഷനികയഷന് പര്കചസയ് പ്രകേഭാരല സലല ഏവറടുക്കഭാന് സഭാധനിചനില്ല.  തുടര്ന്നയ്
11-1-2017-ല്  ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപയ്  പ്രനിന്സനിപല്  വസക്രടറനി  വെനിളനിച്ചുകചേര്ത്ത
കയഭാഗത്തനില് വതക്കയ് ഭഭാഗത്തുകൂടനിയുള പുതനിയ പ്രകവെശന പഭാതയ്ക്കുകവെണ്ടനി മവറഭാരു
വപ്രഭാകപഭാസല് പരനിഗണനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി.   ആയതനിന്പ്രകേഭാരമുള അകപക്ഷ ജനില്ലഭാ
കേളക്ടര്ക്കയ് സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടയ്.   ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര് ലഭാന്റെയ്  അകേത്വനിസനിഷന് ഓഫതീസറഭായനി
വസഷലല്  തഹസനില്ദഭാര്,  ജനി.സനി.ഡനി.എ.,  എറണഭാകുളവത്ത  നനിയമനിചയ്
ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി)  വചേല്ലഭാനല  മതലബനന  തുറമുഖത്തനിവന്റെ  അനുബന സസൗകേരലങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് ഭൂമനി ഏവറടുകക്കണ്ടതുണ്ടയ്.  സലല ഏവറടുക്കുന്നതനിനുള നടപടനി
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.   ലഭാന്റെയ്  അകേത്വനിസനിഷന്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയകശഷല  അനുബന
സസൗകേരലങ്ങള നനിര്മ്മേനിചയ് ഹഭാര്ബര് പ്രവെര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുവെഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

വചേല്ലഭാനല ഫനിഷനിലഗയ് ഹഭാര്ബര്

143  (2163)  ശതീ  .    വകേ  .    വജ  .    മഭാക്സൈനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വചേല്ലഭാനല  ഫനിഷനിലഗയ്  ഹഭാര്ബര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റെ  ഇകപഭാഴവത്ത
അവെസവയനഭാണയ്;

(ബനി) ഹഭാര്ബര് വെനികേസനത്തനിനഭായനി സലവമടുപയ് ഏതയ് ഘടല വെവരയഭായനി;

(സനി)  നനിലവെനില്  സലല  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുളവെര്ക്കയ്  അതനിനയ്  ആവെശലമഭായ
നഷപരനിഹഭാരല നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഹഭാര്ബര്  എന്നകത്തക്കയ്  കേമ്മേതീഷന്  വചേയ്യുവെഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള
വതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വചേല്ലഭാനല  ഫനിഷനിലഗയ്  ഹഭാര്ബറനിവന്റെ  വതകക്ക  പുലനിമുടയ്  570  മതീററുല
വെടകക്ക  പുലനിമുടയ്  150  മതീററുല  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണ്ടയ്.   മറയ്  അനുബന ഘടകേങ്ങള,
അകപ്രഭാചയ് കറഭാഡയ് എന്നനിവെ നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് ഭൂമനി ഏവറടുകക്കണ്ടതുണ്ടയ്.  സലല
ഏവറടുത്ത കശഷല മറയ് അനുബനഘടകേങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  വചേല്ലഭാനല  മതലബനന  തുറമുഖത്തനിവന്റെ  അനുബനഘടകേങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  130.23  ആര്  സലല  ഏവറടുക്കുന്നതനിനയ്
വനകഗഭാഷലബനിള  പര്കചസയ്  പ്രകേഭാരല  10  കകേഭാടനി  രൂപയുവട  ഭരണഭാനുമതനി



214      കകേരള നനിയമസഭ           കമയയ് 5, 2017

നല്കേനിയനിരുന.  തുടര്ന്നയ്  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കുന്ന  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിവചങനിലല
സലത്തനിവന്റെ  വെനില  സലബനനിചയ്  ഭൂവടമകേളുമഭായനി  ധഭാരണ  ആകേഭാത്തതനിനഭാല്
വനകഗഭാഷനികയഷന് പര്കചസയ് പ്രകേഭാരല സലല ഏവറടുക്കഭാന് സഭാധനിചനില്ല.  തുടര്ന്നയ്
11-1-2017-ല്  ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപയ്  പ്രനിന്സനിപല്  വസക്രടറനി  വെനിളനിച്ചുകചേര്ത്ത
കയഭാഗത്തനില് വതക്കയ്  ഭഭാഗത്തുകൂടനിയുള പുതനിയ പ്രകവെശനപഭാതയ്ക്കുകവെണ്ടനി മവറഭാരു
വപ്രഭാകപഭാസല് പരനിഗണനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി.   ആയതനിന്പ്രകേഭാരമുള അകപക്ഷ ജനില്ലഭാ
കേളക്ടര്ക്കയ് സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടയ്.   ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര് ലഭാന്റെയ്  അകേത്വനിസനിഷന് ഓഫതീസറഭായനി
വസഷലല്  തഹസനില്ദഭാര്,  ജനി.സനി.ഡനി.എ.,  എറണഭാകുളവത്ത  നനിയമനിചയ്
ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണ്ടയ്.

(സനി)  സലവെനില സലബനനിചയ് സലമുടമകേളുമഭായനി ധഭാരണയനിലഭാകുന്ന മുറയയ്
സലത്തനിവന്റെ വെനില സലമുടമകേളക്കയ് നല്കുന്നതഭാണയ്.

(ഡനി) ലഭാന്റെയ് അകേത്വനിസനിഷന് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയകശഷല അനുബന സസൗകേരലങ്ങള
നനിര്മ്മേനിചയ് ഹഭാര്ബര് പ്രവെര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

രഭാമനളനി-പഭാണ്ഡലഭാലക്കടവെയ് ഹഭാര്ബര്

144 (2164) ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃക്കരനിപ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിവല  രഭാമനളനി-പഭാണ്ഡലഭാലക്കടവെനില്  ഹഭാര്ബര്
വെകുപയ്  മുകഖന നബഭാര്ഡയ്  സഹഭായകത്തഭാവടയുളള പഭാലല  നനിര്മ്മേഭാണ നടപടനികേള
ഇകപഭാള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കനരവത്ത  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  ഈ  പ്രവൃത്തനിയുവട  പുതുക്കനിയ
എസ്റ്റനികമറനിനയ് എകപഭാള അലഗതീകേഭാരല നല്കേഭാന് കേഴനിയുവമന്നയ് പ്രഖലഭാപനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനില്ലയനിവല  രഭാമനളനി  വെലനിയപറമ്പ
നടപഭാലത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് 750 ലക്ഷല രൂപയുവട ഭരണഭാനുമതനി നബഭാര്ഡയ്
RIDF-XVI-ല് ഉളവപടുത്തനി നല്കേനിയനിരുന. അതനുസരനിചയ് പ്രവൃത്തനിയുവട പ്രഭാരലഭ
നടപടനികേള ആരലഭനിവചങനിലല ജനപ്രതനിനനിധനികേള ഇടവപടതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
നടപഭാലത്തനിനു  പകേരല  ഒരു  സനിലഗനിള  വലയനിന്  ബനിഡ്ജഭാണയ്  ആവെശലവമന്നയ്
അറനിയനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി.  അപ്രകേഭാരല സനിലഗനിള വലയനിന് ബനിഡ്ജയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള
പുതുക്കനിയ  എസ്റ്റനികമറയ്  RIDF  XIX,  XX,  XXI  എന്നനിവെയനില്  ഉളവപടുത്തനി
നബഭാര്ഡനിനയ് സമര്പനിചനിരുനവവെങനിലല അലഗതീകേഭാരല ലഭലമഭായനിടനില്ല.  അലഗതീകേഭാരല
കേനിട്ടുന്ന മുറയയ് തുടര് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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പള്ളുരുത്തനി-കേളത്തറ പഭാലല നനിര്മ്മേഭാണല

145 (2165) ശതീ  .   കജഭാണ് വഫര്ണഭാണ്ടസയ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളല  ജനില്ലയനിവല  പളളുരുത്തനിവയ  തതീരകദശകമഖലയുമഭായനി
ബനനിപനിക്കുന്ന കേളത്തറ പഭാലത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട നനിജസനിതനി
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനി  എന്നകത്തക്കയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുവമന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കേളത്തറ പഭാലത്തനിവന്റെ  (നമ്പലഭാപുരല  -  കേഭാടനിപറമ്പയ്)  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനു
കവെണ്ടനി  10-12-2012-ല്  കേഭാരഭാറനികലര്വപവടങനിലല  പ്രവൃത്തനിയുവട  ഡനികസനനില്
വെലതനിയഭാനല  വെന്നതുമൂലല  കേരഭാറുകേഭാരന്  പ്രവൃത്തനി  നടപഭാക്കഭാന്  വെനിമുഖത
കേഭാണനിചതനിവന  തുടര്ന്നയ്  കേരഭാര്  റദ്ദുവചേയ്തു.  17-12-2015  തതീയതനിയനിവല  കേരഭാര്
പ്രകേഭാരല പ്രവൃത്തനി പുനകരര്പഭാടഭാക്കനി ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  റനിലഗയ് ബണ്ടനിവന്റെ പ്രവൃത്തനി
പുകരഭാഗമനിച്ചുവകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന.  കമയയ്  മഭാസല  ആദലവെഭാരത്തനില്  കപലനിലഗയ്
പ്രവൃത്തനികേള ആരലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി) 2017  വസപ്റലബകറഭാവട പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുവമന്നയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ്-കകേഭാടനിക്കുളല-കബക്കല് മതലബനന തുറമുഖല

146 (2166) ശതീ  .    വകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്-കകേഭാടനിക്കുളല-കബക്കല്  തതീരകദശ  കമഖലയനില്
മതലബനന തുറമുഖ നനിര്മ്മേഭാണല പരനിഗണനയനിലകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അകനത്വഷണ  ഗകവെഷണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; വെനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്-കകേഭാടനിക്കുളല-കബക്കല് മതലബനന തുറമുഖത്തനിവന്റെ
അകനത്വഷണ  ഗകവെഷണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കുകവെണ്ടനിയുള  67  ലക്ഷല  രൂപയുവട
എസ്റ്റനികമറയ് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.
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എലത്തൂരനില് തതീരകദശ ഫണ്ടനില് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച കറഭാഡുകേള

147 (2167) ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സർക്കഭാർ അധനികേഭാരത്തനിൽ വെന്നകശഷല കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ജനില്ലയനിവല
എലത്തൂർ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിൽ  തതീരകദശഫണ്ടനിലൾവപടുത്തനി  എത
കറഭാഡുകേൾക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുവണ്ടനല അവെയുവട കപരയ്,  അനുവെദനിച തുകേ
എന്നനിവെയുല വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  കറഭാഡുകേളുവട  പ്രവെർത്തനപുകരഭാഗതനി
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നകശഷല  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്
ജനില്ലയനിവല എലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് തതീരകദശ ഫണ്ടനിലളവപടുത്തനി  8
കറഭാഡുകേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ടനി കറഭാഡുകേളുവട കപരയ്,  അനുവെദനിച
തുകേ, പുകരഭാഗതനി എന്നനിവെ ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ നമ്പര് കറഭാഡനിവന്റെ കപരയ് ഭരണഭാനുമതനി തുകേ ഇകപഭാഴവത്ത അവെസ

(1) (2) (3) (4)

1

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് കകേഭാര്പകറഷനനിവല
ഞഭാറക്കല്  തഭാഴല  കേകനഭാലനി
കേനഭാല് കറഭാഡനിവന്റെ വെനികേസന
പ്രവൃത്തനി

69 ലക്ഷല

പ്രവൃത്തനി വടണ്ടര് വചേയയ്
കേരഭാര്  വെയ്ക്കുന്നതനിനയ്
കേരഭാറുകേഭാരനയ്  വസലക്ഷന്
കനഭാടതീസയ് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്

2

കചേളന്നൂര്
പഞഭായത്തനിവല
ഓകളഭാപഭാറ  കറഭാഡനിവന്റെ
വെനികേസന പ്രവൃത്തനി

30 ലക്ഷല

പ്രവൃത്തനി വടണ്ടര് വചേയയ്
കേരഭാര്  വെയ്ക്കുന്നതനിനയ്
കേരഭാറുകേഭാരനയ്
വസലക്ഷന്  കനഭാടതീസയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്

3

തലക്കുളത്തൂര്
പഞഭായത്തനിവല
അടവെഭാട്ടുതഭാഴല  കറഭാഡനിവന്റെ
വെനികേസന പ്രവൃത്തനി

22 ലക്ഷല

നനിര്മ്മേഭാണല
ആരലഭനിക്കുന്നതനിനയ്
കേരഭാറുകേഭാരനയ്  വസലക്ഷന്
കനഭാടതീസയ് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്
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(1) (2) (3) (4)

4

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്
കകേഭാര്പകറഷനനിവല  ഡനിവെനിഷന്
4-വല  മഭാടചഭാല് വതഭാവടഭാഴനി
കറഭാഡനിവന്റെ വെനികേസന പ്രവൃത്തനി

28.62 ലക്ഷല കേരഭാര്  വെചയ്  പ്രവൃത്തനി
ആരലഭനിച്ചു

5

തലക്കുളത്തൂര്
പ ഞഭായത്തനിവല  വെഭാര്ഡയ്
നമ്പര് 15-വല അരനികയഭാളനിമുക്കയ്
പുതനികയഭാടനില്കേടവെയ്  കറഭാഡനിവന്റെ
വെനികേസന പ്രവൃത്തനി

63 ലക്ഷല

പ്രവൃത്തനി വടണ്ടര് വചേയയ്
കേരഭാര്  വെയ്ക്കുന്നതനിനയ്
കേരഭാറുകേഭാരനയ്
വസലക്ഷന്  കനഭാടതീസയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്

6

പറമ്പനില്കേടവെയ്  പഭാലല
മുതല്  കൃഷ്ണന്കേടവെയ്
വെവരയുള  കറഭാഡനിവന്റെ
വെനികേസന പ്രവൃത്തനി

37 ലക്ഷല

സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
നല്കുന്നതനിനുള
നടപടനി
സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന

7

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്
കകേഭാര്പകറഷനനിവല
വെഭാര്ഡയ്  നമ്പര്  1-വല
മഭാട്ടുവെയല്  അഴതീക്കല്കതഭാടയ്
(വഡയനികനജയ്,  പഭാത്തയ് കവെ)
വെനികേസന പ്രവൃത്തനി

39 ലക്ഷല

സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
നല്കുന്നതനിനുള
നടപടനി
സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന

8

തലക്കുളത്തൂര്
പഞഭായത്തനിവല  വെഭാര്ഡയ്
നമ്പര്  1-വല  പടന്നക്കുളല
കേയര്  വസഭാകസറനി  കറഭാഡനിവന്റെ
വെനികേസന പ്രവൃത്തനി

42.90 ലക്ഷല

സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
നല്കുന്നതനിനുള  നടപടനി
സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന

വനയഭാറനിന്കേര പരുത്തനിയൂരനില് പഭാലല നനിര്മ്മേഭാണല

148 (2168) ശതീ  .    വകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനയഭാറനിന്കേര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല തതീരപ്രകദശമഭായ വപഭാഴനിയൂര്
പരുത്തനിയൂരനില്  2013-14-ല്  അനുവെദനിച  പുതനിയ  പഭാലത്തനിവന്റെ  പണനികേള
ആരലഭനിക്കുന്നതനിനയ് എനഭാണയ് തടസല എന്നയ് വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;
1075/2017.
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(ബനി)  പ്രസസ്തുത പഭാലത്തനിനു സസൗജനലമഭായനി  സലല നല്കേഭാന് പഞഭായത്തയ്

തതീരുമഭാനവമടുത്തനിട്ടുകപഭാലല  പണനി  തുടങ്ങുന്നതനിനയ്  ഉകദലഭാഗസതലത്തനില്

വെതീഴ്ചയുണ്ടഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഉവണ്ടങനില് എനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുവമന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പരുത്തനിയൂര് പഭാലത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണപ്രവെര്ത്തനല  2017  കമയയ്  31-നയ്

മുമ്പയ് ആരലഭനിക്കഭാന് കേഴനിയുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  അകപ്രഭാചയ്  കറഭാഡനിനുകവെണ്ടനിയുള  സലല  പഞഭായത്തയ്  ഏവറടുത്തയ്

നല്കേഭാത്തതുമൂലല  നബഭാര്ഡയ്  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി  അനുവെദനിച

തതീരപ്രകദശമഭായ  വപഭാഴനിയൂരനിവല  കക്ഷതനട  പഭാലല,  വവെളമണല്  പഭാലല

എന്നനിവെയുവട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി തുടര്നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിഞനില്ല.

(ബനി)  ഉകദലഭാഗസ  തലത്തനില്  ഇതുസലബനനിചയ്  വെതീഴ്ചകേവളഭാനല

ഉണ്ടഭായനിടനില്ല.  സലല  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള  കേഭാലതഭാമസമഭാണയ്  നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവൃത്തനികേള തഭാമസനിക്കഭാനനിടയഭാക്കനിയതയ്.   വസപ്റലബര്  2013-ല് ഭരണഭാനുമതനി

ലഭനിച്ചുവവെങനിലല  അകപ്രഭാചയ്  കറഭാഡനിനുള  സലല  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവെണ്ടനി

പലതവെണ  പഞഭായത്തനികനഭാടയ്  ആവെശലവപടനിരുനവവെങനിലല  5-1-2017-ല്

മഭാതമഭാണയ്  സലല  ഏവറടുത്തയ്  നല്കേഭാവമന്ന  ഉറപയ്  പഞഭായത്തയ്

അധനികേഭാരനികേളനില്നനിനല ലഭനിചതയ്.  സലല ഇകപഭാഴുല ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലഗയ്

വെകുപനിനയ് കകേമഭാറനി ലഭനിചനിടനില്ല.  സലല കകേമഭാറനി ലഭനിചഭാല് മഭാതകമ നനിര്മ്മേഭാണല

സലബനനിചയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുവെഭാന് കേഴനിയുകേയുള.

(സനി)  പഞഭായത്തയ്  സലല  ഏവറടുത്തയ്  നല്കുന്ന  മുറയയ്  തുടര്  നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കേഭാഷന്യൂ ബൂത്തുകേള

149 (2169) ശതീ  .    മഞളഭാലകുഴനി  അലനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല

വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  "കേഭാഷന്യൂ  ബൂത്തുകേള"  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  പദതനി

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില്  ഇതയ്  എവെനിവടവയല്ലഭാല  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനഭാണയ്

ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതയ്;
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(ബനി)  കേശുവെണ്ടനി വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷവന്റെ തനതയ് ഉത്പന്നങ്ങള കൂടുതല്
ജനകേതീയമഭാക്കുന്നതനിനുല  കൂടുതല്  വെനിപണന  കമഖലകേള  കേവണ്ടത്തുന്നതനിനുല
മവറവനല്ലഭാല പരനിപഭാടനികേളഭാണയ് സലഘടനിപനിചനിട്ടുളതയ്;

(സനി)  കേശുവെണ്ടനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  ഏവതല്ലഭാല  പുതനിയ
ഉത്പന്നങ്ങളഭാണയ് വെനിപണനിയനിലനിറക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളതയ്;

(ഡനി)  ഏവതല്ലഭാല  ഉത്പന്നങ്ങളുവട  ഉത്പഭാദനല  അവെസഭാനനിപനിചനിട്ടുണ്ടയ്;
ഉത്പഭാദനല അവെസഭാനനിപനിചതനിനയ് കേഭാരണല എനഭാണയ്; വെനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഇല്ല.

(ബനി)  ഇതനിനുകവെണ്ടനി  എക്സൈനിബനിഷന്/കമളകേളനില്  പവങടുക്കുകേയുല  കൂടുതല്
ആളുകേള  വെഭാങ്ങുന്നതനിനുകവെണ്ടനി  വചേറനിയ  കേണ്സന്യൂമര്  പഭാക്കറ്റുകേളനില്  വെനിപണനല
നടത്തുനണ്ടയ്.

(സനി) കേശുവെണ്ടനി വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷവന്റെ വെനിവെനിധ കഗഡനിലള വപ്ലെെയനിനുല
കറഭാസ്റ്റ ഡയ്  പരനിപ്പുകേളുല  കൂടഭാവത  മൂലലവെര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങളഭായ  കേഭാഷന്യൂ  പസൗഡര്,
ബനിറയ്സയ്,  സൂപയ്,  കേഭാഷന്യൂ  വെനിറ,  കചേഭാകക്കഭാ  കേഭാജു,  മനില്ക്കനികേഭാജു  തുടങ്ങനിയ
ഉല്പന്നങ്ങളഭാണയ്  ഇകപഭാള  വെനിപണനിയനിലളതയ്.   കേശുവെണ്ടനി  പരനിപനില്നനിനല
കേശുമഭാങ്ങയനില്നനിനല  കൂടുതല്  ഉല്പന്നങ്ങള  വെനിപണനിയനില്  എത്തനിക്കഭാനുള
ശമല നടനവെരുനണ്ടയ്.

(ഡനി) കേഭാഷന്യൂ കകേഭാര്പകറഷന് വെനിപണനിയനില് ഇറക്കനിയനിട്ടുള എല്ലഭാ കേശുവെണ്ടനി
പരനിപയ് ഉല്പന്നങ്ങളുകടയുല ഉല്പഭാദനല തുടര്നവെരുനണ്ടയ്.

കേശുവെണ്ടനി വെലവെസഭായ സലരക്ഷണല

150  (2170)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലസതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്

മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല

വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായത്തനില്  പണനിവയടുക്കുന്ന  ലക്ഷക്കണക്കനിനയ്

വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  നനിലനനില്പനിനുല  വെലവെസഭായല  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുല  കവെണ്ടനി

എവനഭാവക്ക കേഭാരലങ്ങള ആണയ് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നതനിനു കശഷല

വചേയനിട്ടുളതയ് എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

2015  വസപ്റലബര്  മഭാസല  മുതല്  പൂടനിക്കനിടന്നനിരുന്ന  കകേഭാര്പകറഷന്

ഫഭാക്ടറനികേള 2016 ഓണത്തനിനുമുമ്പയ് തുറനപ്രവെര്ത്തനിപനിച്ചു.  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ നനിരനര

ഇടവപടലനിവനത്തുടര്ന്നഭാണയ്  ഇതയ്  സഭാധനിചതയ്.  കേഭാവപക്സൈനിവന്റെ  കേതീഴനിലള

ഫഭാക്ടറനികേളുല തുറനപ്രവെര്ത്തനിപനിക്കഭാന് കേഴനിഞ.

സത്വകേഭാരല  ഫഭാക്ടറനികേളനില്  ഭൂരനിപക്ഷവല  അടഞകേനിടന്നനിരുന്ന  സനിതനിയനില്

നനിനല സര്ക്കഭാര് ഇടവപടലനിവനത്തുടര്ന്നയ് നഭാനൂറനിലധനികേല സത്വകേഭാരല ഫഭാക്ടറനികേള

തുറനപ്രവെര്ത്തനിപനിക്കഭാന്  ഈ  സര്ക്കഭാരനിനയ്  സഭാധനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട

വതഭാഴനില് ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനഭായനി കതഭാടണ്ടനി ലഭലമഭായനിട്ടുല തുറന പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കഭാത്ത

ഫഭാക്ടറനികേളവക്കതനിവര  സഭാദലമഭായ  നനിയമ  നടപടനിയുല  സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രയഭാസത്തഭാലല  കതഭാടണ്ടനി  ലഭലമല്ലഭാത്തതനിനഭാലല  പ്രതനിസനനി

കനരനിടുന്ന  കേശുവെണ്ടനി  കമഖലവയ  സമഗമഭായനി  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനഭായനി

ബഹുമഭാനവപട  മുഖലമനനിയുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായ  വെകുപ്പുമനനിയുല  പവങടുത്തു

നടത്തനിയ  ബനവപട  കയഭാഗതതീരുമഭാനവത്തത്തുടര്ന്നയ്  ഒരു  വസഷലല്  പര്പസയ്

വവെഹനിക്കനിള  കകേരള  കേഭാഷന്യൂ  കബഭാര്ഡയ്  എന്ന  കപരനില്  രൂപതീകേരനിക്കഭാന്

തതീരുമഭാനവമടുത്തുകേഴനിഞ.

തകദ്ദേശതീയമഭായനി  കതഭാടണ്ടനി  ഉത്പഭാദനല  വെര്ദനിപനിചയ്  ഒരു  പരനിധനി  വെവര

കതഭാടണ്ടനി ദസൗര്ലഭലല പരനിഹരനിക്കഭാന് കേഴനിയുവമന്നയ് സര്ക്കഭാര് പ്രതതീക്ഷനിക്കുകേയഭാണയ്.

കേശുവെണ്ടനിയുവട ഉല്പഭാദനക്ഷമത കൂട്ടുന്നതനിനുല സത്വയലപരലഭാപ്തത കകേവെരനിക്കുന്നതനിനുല

കവെണ്ടനി കേഭാവപക്സൈനിവന്റെയുല കേഭാഷന്യൂ കകേഭാര്പകറഷവന്റെയുല ഫഭാക്ടറനി കകേഭാമ്പസൗണ്ടുകേളനിലല

ഇതര പ്രകദശങ്ങളനിലമഭായനി ഗുണനനിലവെഭാരമുള കേശുമഭാവെനിന്കതകേള വെച്ചുപനിടനിപനിച്ചു

വെരുന.  കേയറ്റുമതനി  രലഗത്തയ്  കനരനിടുന്ന  മതരല  ഒഴനിവെഭാക്കഭാനഭായനി  കേഭാവപക്സൈയ്

മൂലലവെര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  നടന

വെരനികേയഭാണയ്. സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പദതനി വെനിഹനിതത്തനില്നനിനള ധനസഹഭായകത്തഭാവട

കേഭാവപക്സൈയ്/കകേഭാര്പകറഷന്  ഫഭാക്ടറനികേളനില്  ആധുനനികേവെല്ക്കരണവല  ഭഭാഗനികേ

യനവെല്ക്കരണവല നടത്തനിവെരുനണ്ടയ്.

2016-17  വെര്ഷത്തനിവല  ബഡ്ജറനില്  ഉളവപടുത്തനി  സലസഭാന  കേശുവെണ്ടനി

വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനയ്  30  കകേഭാടനി  രൂപ  ആധുനനികേവെല്ക്കരണത്തനിനുല

ഭഭാഗനികേ  യനവെല്ക്കരണത്തനിനുല  വെകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  എന്നഭാല്  കേശുവെണ്ടനി

വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  പരഭാധതീനത  കേണക്കനിവലടുത്തയ്
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ഫഭാക്ടറനികേള ഉടന് തുറനപ്രവെര്ത്തനിപനികക്കണ്ട ആവെശലല പരനിഗണനിചയ് പ്രസ്തുത തുകേ

ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഫഭാക്ടറനികേള  തുറന്നയ്  പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുകവെണ്ടനി  വചേലവെഴനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

2016-17-വല ബഡ്ജറയ്  പ്രസലഗത്തനില് കേശുവെണ്ടനി വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷനയ്  75

കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  അനുവെദനിചനിരുന.   ആയതനില്  65  കകേഭാടനി  രൂപയയ്

ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  പ്രസ്തുത തുകേ അനുവെദനിച്ചു നല്കുന്നതനിനുള നടപടനി

സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

2017-18-വല  ബഡ്ജറനില്  ഫഭാക്ടറനികേളുവട  നവെതീകേരണത്തനിനുല  ഭഭാഗനികേ

യനവെല്ക്കരണത്തനിനുമഭായനി  കേശുവെണ്ടനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനയ്  40  കകേഭാടനി

രൂപ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ബഡ്ജറനില്  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  കേശുവെണ്ടനി

വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷവന്റെയുല  കേഭാവപക്സൈനിവന്റെയുല  ബഭാന്ഡയ്  ബനില്ഡനിലഗനിനഭായനി

അനുവെദനിക്കുകേയുല വചേയ്തു.  ഇതനിനുപുറകമ കതഭാടണ്ടനി സലഭരണത്തനിനഭായനി കേശുവെണ്ടനി

വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനുല  കേഭാവപക്സൈനിനുമഭായനി  30  കകേഭാടനി  രൂപ  ബഡ്ജറയ്

പ്രസലഗത്തനില്  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  കേശുവെണ്ടനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്

ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിവന്നടുത്ത  വെഭായ്പ  തതീര്പഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ  80

കകേഭാടനി  രൂപ  ഒറത്തവെണ  തതീര്പഭാക്കല്  പദതനി  പ്രകേഭാരല  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

ഇതനിനുപുറകമ  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായത്തനിവന്റെ  വെനികേസനത്തനിനുകവെണ്ടനി  20  കകേഭാടനി

രൂപയുല ബഡ്ജറയ് പ്രസലഗത്തനില് വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

കേശുവെണ്ടനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  വകേഭാടനിയല  ഫഭാക്ടറനികയഭാടനു

ബനനിച്ചുള കേശുമഭാവെയ് നഴറനിയനില് അതതല്പഭാദനകശഷനിയുള കേശുമഭാവെയ് ഗഭാഫ്റ്റുകേള

ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണ്ടയ്.  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഏജന്സനി  കഫഭാര്  കേഭാഷന്യൂ  കേളടനികവെഷവന്റെ

ആവെശലപ്രകേഭാരല പ്രസ്തുത കേശുമഭാവെനിന് കതകേള കേര്ഷകേര്ക്കുല ഏജന്സനികേളക്കുല

മറയ്  ആവെശലക്കഭാര്ക്കുല  35  രൂപ  നനിരക്കനില്  വെനിതരണല  വചേയ്തുവെരുന.   കൂടഭാവത

കേശുവെണ്ടനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  ഫഭാക്ടറനി  കകേഭാമ്പസൗണ്ടുകേളനിലല  കേശുമഭാവെയ്

കൃ ഷനി വചേയ്തുവെരുനണ്ടയ്.  സലസഭാന കേഭാഷത കേളടനികവെഷന് ഏജന്സനി മുഖഭാനനിരല

കേശുമഭാവെയ് വെലഭാപകേമഭായ കതഭാതനില് കൃഷനി വചേയ്തുവെരനികേയഭാണയ്.  തകദ്ദേശസത്വയലഭരണ

സഭാപനങ്ങള വെഴനി കേശുമഭാവെയ് കതകേള വെനിതരണല വചേയ്യുന്നതനിനുള നടപടനികേളുല

എടുത്തുവെരുന.  കതഭാടല  അടനിസഭാനത്തനില്  കൃഷനി  വചേയഭാന്  തഭാല്പരലമുള

കതഭാടല  ഉടമകേളക്കയ്  കപ്രഭാതഭാഹനല  നല്കുന്നതനിനുള  ശമങ്ങളുല  സര്ക്കഭാര്

നടത്തനിവെരനികേയഭാണയ്.  ഇതനിനകേലതവന്ന  പ്ലെെഭാകന്റെഷന്  രലഗവത്ത  സലഘടനകേള

ഇതനിനഭായനി മുകന്നഭാട്ടുവെന്നനിട്ടുണ്ടയ്.
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151 (2171) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേശുവെണ്ടനി കമഖലയനിവല പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി കകേവക്കഭാണ്ട
നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2017-18  വെഭാര്ഷനികേ ബഡ്ജറനില് സത്വകേഭാരല  കേശുവെണ്ടനി കമഖലയഭായനി
നതീക്കനിവെച തുകേ എതയഭാണയ്;

(സനി)  അടഞകേനിടക്കുന്ന  സത്വകേഭാരല  കേശുവെണ്ടനി  ഫഭാക്ടറനികേളനിവല
വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  മുടങ്ങനി  കേനിടക്കുന്ന  പനി.എഫയ്.  വെനിഹനിതല  ഒടുക്കുന്നതനിനയ്
എവനല്ലഭാല നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുവമന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പ്രവെര്ത്തന  മൂലധനത്തനിവന്റെ  അപരലഭാപ്തതയുല  കതഭാടണ്ടനിയുവട
ലഭലതക്കുറവലമൂലല  18-9-2015  തതീയതനി  മുതല്  കേശുവെണ്ടനി  വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന്  ഫഭാക്ടറനികേള  അടഞകേനിടക്കുകേയഭായനിരുന.  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നതനിനുകശഷല നടത്തനിയ നനിരനര ഇടവപടലകേളനിലൂവട കൂടുതല്
വെലഭാപഭാരനികേള  പവങടുക്കുന്നതനിനുകവെണ്ടനി  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചതുവെഴനി  കതഭാടണ്ടനി
വെഭാങ്ങനി  കകേഭാര്പകറഷന്  ഫഭാക്ടറനികേളുല  കേഭാവപക്സൈയ്  ഫഭാക്ടറനികേളുല  2016
ഓണത്തനിനുമുമ്പയ്  തുറന്നയ്  അവെയുവട  പ്രവെര്ത്തനല  പുനരഭാരലഭനിച്ചു.  ഇപ്രകേഭാരല
ഫഭാക്ടറനികേള തുറന്നയ് പ്രവെര്ത്തനിപനിചയ് വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് അര്ഹമഭായ കവെതനവല മറയ്
ആനുകൂലലങ്ങളുല നല്കേനിവെരുന.

2016-17  വെര്ഷത്തനിവല  ബഡ്ജറനില്  ഉളവപടുത്തനി  സലസഭാന  കേശുവെണ്ടനി
വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനയ്  30  കകേഭാടനി  രൂപ  ആധുനനികേവെല്ക്കരണത്തനിനുല
ഭഭാഗനികേ  യനവെല്ക്കരണത്തനിനുല  വെകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  2016-17-വല  ബഡ്ജറയ്
പ്രസലഗത്തനില്  കേശുവെണ്ടനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനയ്  75  കകേഭാടനി  രൂപ  കൂടനി
അധനികേമഭായനി  വെകേയനിരുത്തനിയതനില്  65  കകേഭാടനി  രൂപയയ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  പ്രസ്തുത  തുകേ  റനിലതീസയ്  വചേയ്യുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

2017-18-വല  ബഡ്ജറനില്  ഫഭാക്ടറനികേളുവട  നവെതീകേരണത്തനിനുല,  ഭഭാഗനികേ
യനവെല്ക്കരണത്തനിനുമഭായനി  കേശുവെണ്ടനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനയ്  40  കകേഭാടനി
രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ബഡ്ജറനില് ഒരു കകേഭാടനി  രൂപ കേശുവെണ്ടനി വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷവന്റെയുല കേഭാവപക്സൈനിവന്റെയുല ബഭാന്ഡയ് ബനില്ഡനിലഗനിനഭായനി അനുവെദനിക്കുകേയുല
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വചേയ്തു.  ഇതനിനുപുറകമ  കതഭാടണ്ടനി  സലഭരണത്തനിനഭായനി  കേശുവെണ്ടനി  വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷനുല  കേഭാവപക്സൈനിനുമഭായനി  30  കകേഭാടനി  രൂപ  ബഡ്ജറയ്  പ്രസലഗത്തനില്
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  കേശുവെണ്ടനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്  ബഭാങ്കുകേളനില്
നനിവന്നടുത്ത  വെഭായ്പ  തതീര്പഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  ഗവെണ്വമന്റെയ്  80  കകേഭാടനി  രൂപ
ഒറത്തവെണ  തതീര്പഭാക്കല്  പദതനി  പ്രകേഭാരല  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇതനിനുപുറകമ
കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായത്തനിവന്റെ  വെനികേസനത്തനിനുകവെണ്ടനി  20  കകേഭാടനി  രൂപയുല
ബഡ്ജറയ് പ്രസലഗത്തനില് വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

കേശുവെണ്ടനി വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷവന്റെ വകേഭാടനിയല ഫഭാക്ടറനികയഭാടനുബനനിച്ചുള
കേശുമഭാവെയ്  നഴറനിയനില്  അതതല്പഭാദനകശഷനിയുള  കേശുമഭാവെയ്  ഗഭാഫ്റ്റുകേള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണ്ടയ്.   കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഏജന്സനി  കഫഭാര്  കേഭാഷന്യൂ  കേളടനികവെഷവന്റെ
ആവെശലപ്രകേഭാരല പ്രസ്തുത കേശുമഭാവെനിന് കതകേള കേര്ഷകേര്ക്കുല ഏജന്സനികേളക്കുല
മറയ്  ആവെശലക്കഭാര്ക്കുല  35  രൂപ  നനിരക്കനില്  വെനിതരണല  വചേയ്തുവെരുന.  കൂടഭാവത
കേശുവെണ്ടനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  ഫഭാക്ടറനി  കകേഭാമ്പസൗണ്ടുകേളനിലല  കേശുമഭാവെയ്
കൃഷനിവചേയ്തുവെരുനണ്ടയ്.

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശഷല  അടഞകേനിടന്നനിരുന്ന
സര്ക്കഭാര് ഫഭാക്ടറനികേള തുറന്നയ് പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കഭാനുള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചതനിവന്റെ
ഫലമഭായനി  അടഞകേനിടന്നനിരുന്ന  നനിരവെധനി  സത്വകേഭാരല  ഫഭാക്ടറനികേള  തുറന
പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാരനിനയ് സഭാധനിചനിട്ടുണ്ടയ്. സത്വകേഭാരല കേശുവെണ്ടനി ഫഭാക്ടറനികേള
തുറന്നയ്  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  വതഭാഴനില്  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഉകദലഭാഗസ
തലത്തനിലല ബഹുമഭാനവപട മനനിതലത്തനിലല നനിരവെധനി മതീറനിലഗുകേള വെനിളനിക്കുകേയുല
ആയതനിവന്റെ  ഫലമഭായനി  400-ലധനികേല  ഫഭാക്ടറനികേള  തുറക്കഭാന്  സഭാധനിചനിട്ടുണ്ടയ്.
കൂടഭാവത ഫഭാക്ടറനി തുറക്കഭാന് അനുകൂല നനിലപഭാടയ്  സത്വതീകേരനിക്കഭാത്ത മൂന്നയ്  സത്വകേഭാരല
കേശുവെണ്ടനി ഫഭാക്ടറനി  മഭാകനജുവമന്റുകേളക്കയ്  കകേരള  കേഭാഷന്യൂ  ഫഭാക്ടറനി  അകേത്വനിസനിഷന്
ആക്ടയ്,  1974  പ്രകേഭാരല  കനഭാടതീസയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായ
കമഖലയനില് നനില്ക്കുന്ന പ്രശങ്ങള സമഗമഭായനി അഭനിസലകബഭാധന വചേയ്യുന്നതനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ഒരു വസഷലല് പര്പസയ് വവെഹനിക്കനിള എന്ന നനിലയയ് കേഭാഷന്യൂ കബഭാര്ഡയ്,
കകേരള രൂപതീകേരനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനവമടുത്തനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി)  2017-18  വെഭാര്ഷനികേ ബഡ്ജറനില് കേശുവെണ്ടനി വെലവെസഭായല അഭനിവൃദനി
വപടുത്തുന്നതനിനഭായനി 20 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

(സനി)  2010  വെവര  കുടനിശനികേയഭായനിരുന്ന  പനി.എഫയ്.  വെനിഹനിതല  വകേഭാടുത്തു
തതീര്ത്തനിട്ടുണ്ടയ്.  2011  മുതല് നല്കേഭാനുള പനി.എഫയ്.  കുടനിശനികേ  നല്കുന്ന കേഭാരലല
പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.
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കേഭായലകുളല മണ്ഡലത്തനില് കേഭാപക്സൈനിവന്റെ കേശുവെണ്ടനി ഫഭാക്ടറനികേള

152 (2172)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലകുളല  മണ്ഡലത്തനില്  കേഭാവപക്സൈനിവന്റെ  അധതീനതയനില്  എത
കേശുവെണ്ടനി ഫഭാക്ടറനികേള ഉവണ്ടന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഫഭാക്ടറനികേളനില്  ഓകരഭാ  വെനിഭഭാഗത്തനിലല  കജഭാലനി  വചേയ്യുന്ന
ജതീവെനക്കഭാരുവട എണല എതവയനല 2011-2016 കേഭാലഘടത്തനില് ഓകരഭാ വെര്ഷവല
എത  വെതീതല  വതഭാഴനില്  ദനിനങ്ങള  ഓകരഭാ  ഫഭാക്ടറനികേളനിലല  ലഭനിചനിട്ടുവണ്ടനല
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല
(എ) കേഭാപക്സൈനിവന്റെ അധതീനതയനില് കേഭായലകുളല മണ്ഡലത്തനില് രണ്ടയ് കേശുവെണ്ടനി

ഫഭാക്ടറനികേളുണ്ടയ്.  അവെ ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1. പത്തനിയൂര് CWIS

2. എരുവെ CWIS

(ബനി) 

വെനിഭഭാഗല എരുവെ പത്തനിയൂര്

വസല്ലനിലഗയ് വസക്ഷന് 135 115

പതീലനിലഗയ് വസക്ഷന് 160 130

കഗഡനിലഗയ് വസക്ഷന് 75 25

വതഭാഴനില് ദനിനങ്ങള

വെര്ഷല എരുവെ പത്തനിയൂര്

2011-12 208 210

2012-13 239 255

2013-14 193 200

2014-15 232 221

2015-16 207 195



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 225

കേശുവെണ്ടനി ഫഭാക്ടറനികേളക്കഭായനി നഭാടന് കതഭാടണ്ടനി

153 (2173) ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :
ശതീ  .    വകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലഗുല  കേശുവെണ്ടനി  വെലവെസഭായവല
വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേശുവെണ്ടനി  ഫഭാക്ടറനികേളുവട  പ്രവെര്ത്തനത്തനിനഭായനി  നഭാടന്  കതഭാടണ്ടനി
വെഭാങ്ങഭാന് പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  എങനില്  എവനല്ലഭാല  ലക്ഷലങ്ങളഭാണയ്  ഇതുവെഴനി  കകേവെരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയനുസരനിചയ് എവെനിവട നനിന്നഭാണയ് നഭാടന് കതഭാടണ്ടനി വെഭാങ്ങുന്നതയ്;
കതഭാടണ്ടനിയുവട വെനില നനിശ്ചയനിക്കുന്നവതങ്ങവനയഭാണയ്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കൃഷനി വെകുപനികന്റെയുല പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപനികന്റെയുല
കേതീഴനിലള  ഫഭാമുകേള,  പ്ലെെഭാകന്റെഷന്  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  എകസ്റ്ററ്റുകേള,
റതീഹഭാബനിലനികറഷന് പ്ലെെഭാകന്റെഷന് കകേഭാര്പകറഷന് ലനിമനിറഡയ് (RPL), കസ്റ്ററയ് ഫഭാമനിലഗയ്
കകേഭാര്പകറഷന്  (SFCK),  വകേഭാല്ലല  ജനില്ലഭാ  പഞഭായത്തനിവന്റെ  വെനിവെനിധ  ഫഭാമുകേള
ആറളല  ഫഭാല  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  നഭാടന്  കതഭാടണ്ടനി
സലഭരനിക്കുന്നതനിനുള  ക്രമതീകേരണങ്ങള  കേശുവെണ്ടനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനുല
കേഭാപകല  സലയുക്തമഭായനി  ഏവറടുത്തനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇതുപ്രകേഭാരല  ആഭലനരമഭായനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേശുവെണ്ടനി  പരമഭാവെധനി  സലഭരനിചയ്  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  കജഭാലനി
നല്കുന്നതനിനുള ശമങ്ങള നടത്തനിവെരുനണ്ടയ്.  കൂടഭാവത ഇ-വടണ്ടര് വെഴനി നഭാടന്
കതഭാടണ്ടനി പര്കചസയ് വചേയ്യുന്നതനിനുള നടപടനിയുല സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  കൂടുതല്  വതഭാഴനില്  ദനിനങ്ങള  നല്കുകേവയന്ന
ലക്ഷലല കകേവെരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

(സനി) കൃഷനി വെകുപനികന്റെയുല പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപനികന്റെയുല
കേതീഴനിലള  ഫഭാമുകേള,  പ്ലെെഭാകന്റെഷന്  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനില്ലയനിവല
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  രഭാജപുരല,  ചേതീകമനനി,  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനിവല  നഭാടുകേഭാണനി  എന്നതീ
എകസ്റ്ററ്റുകേള,  റതീഹഭാബനിലനികറഷന്  പ്ലെെഭാകന്റെഷന് കകേഭാര്പകറഷന്  ലനിമനിറഡയ്  (RPL),
കസ്റ്ററയ് ഫഭാമനിലഗയ് കകേഭാര്പകറഷന് (SFCK), വകേഭാല്ലല ജനില്ലഭാ പഞഭായത്തനിവന്റെ വെനിവെനിധ
ഫഭാമുകേള,  ആറളല  ഫഭാല  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന നഭാടന് കതഭാടണ്ടനി
സലഭരനിക്കുന്നതനിനുള  ക്രമതീകേരണങ്ങള  കേശുവെണ്ടനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനുല
കേഭാപകല സലയുക്തമഭായനി എടുത്തുവെരുന. കൂടഭാവത ഇ-വടണ്ടര് പ്രകേഭാരല ലഭലമഭാകുന്ന
218/2020.
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കതഭാടണ്ടനിയുവടയുല  വചേറുകേനിട  കേര്ഷകേരനില്നനിനല സലഭരനിക്കുന്ന കതഭാടണ്ടനിയുവടയുല
വെനില നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനയ്  30-1-2017-ല് സ.ഉ.  (കകേവയഴുത്തയ്)  നമ്പര്  7/2017/
വെലവെ.  പ്രകേഭാരല  അഡതീഷണല് ചേതീഫയ്  വസക്രടറനി,  ആസൂതണ സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരല
വെകുപയ്  വചേയര്മഭാനഭായുല  പ്രനിന്സനിപല്  വസക്രടറനി,  കൃഷനി  വെകുപയ്,  പ്രനിന്സനിപല്
വസക്രടറനി,  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപയ്,  ധനകേഭാരല  വെകുപയ്
പ്രതനിനനിധനി,  ഇക്കകണഭാമനിക്സൈയ്  &  സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനിക്സൈയ്  വെകുപനിവന്റെ  അതഭാതയ്  ജനില്ലയനിവല
വഡപന്യൂടനി  ഡയറക്ടര്,  ബനവപട  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്,  കേശുവെണ്ടനി  വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷവന്റെയുല  കേഭാവപക്സൈനിവന്റെയുല  മഭാകനജനിലഗയ്  ഡയറക്ടര്മഭാര്  എന്നനിവെര്
അലഗങ്ങളഭായുള ഒരു വെനില നനിര്ണയ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളതഭാണയ്.

ഇ-വടണ്ടര് പ്രകേഭാരല വെഭാങ്ങുന്ന നഭാടന് കതഭാടണ്ടനിയുവട വെനില നനിശ്ചയനിക്കുന്നതയ്
വടണ്ടര്  L1  വെരുന്ന  പഭാര്ടനി  ഓഫര്  വചേയ്യുന്ന  നനിരക്കനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ടനി
പഭാര്ടനിയുമഭായനി നടത്തുന്ന വനകഗഭാഷനികയഷവന്റെകൂടനി അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്.

ഇ.എസയ്.ഐ. ചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള

154  (2174)  ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനില :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  ഇ.എസയ്.ഐ.  (ESI)  ചേനികേനിതഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങള  തുടങ്ങഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; വെനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലല  ഇ.എസയ്.ഐ.  ചേനികേനിതഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങള  ഉകണ്ടഭാ;
ഇല്ലഭാത്ത ജനില്ലകേള ഏവതല്ലഭാവമന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മലപ്പുറല  ജനില്ലയനിവല  വകേഭാകണ്ടഭാടനിയനില്  പുതനിയ  ഇ.എസയ്.ഐ.
ഡനിവസന്സറനി തുടങ്ങുന്നതനിനുള നനിര്കദ്ദേശല പരനിഗണനയനില് ഉകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  ഉവണ്ടങനില്  ഇതുമഭായനി  ബനവപടയ്  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ചുവെവട  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്ന  സലങ്ങളനില്  പുതനിയ  ഇ.എസയ്.ഐ.
ഡനിവസന്സറനികേള  ആരലഭനിക്കുന്ന  കേഭാരലല  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.
വവെഞഭാറമൂടയ്, കുളത്തൂപ്പുഴ, റഭാന്നനി, കേണന്കദവെന് ഹനില്സയ്, പതീരുകമടയ്, മന്നലകേണ്ടല,
കേടപന,  കുമളനി,  കൂത്തഭാട്ടുകുളല,  ആലത്തൂര്,  മണഭാര്ക്കഭാടയ്,  കൂറനഭാടയ്,  മുക്കല,
ബഭാലകശരനി, തഭാമരകശരനി, വകേഭാകണ്ടഭാടനി, സല്ത്തഭാന് ബകത്തരനി, മഭാനനവെഭാടനി.

(ബനി) എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലല ഇ.എസയ്.ഐ. ഡനിവസന്സറനികേളുണ്ടയ്.

(സനി&ഡനി)  ഉണ്ടയ്.  ഈ  വപ്രഭാകപഭാസല്  ഇകപഭാള  ധനകേഭാരല  വെകുപനിവന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.
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സത്വകേഭാരല കമഖലയനിവല മനിനനിമല കവെതനല

155 (2175) ശതീ  .   എല  .   സത്വരഭാജയ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴനിലല

എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സത്വകേഭാരലകമഖലയനിവല  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  മനിനനിമല  കവെതനല  ഉറപയ്

വെരുത്തുന്നതനിനുല  അതയ്  യഥഭാസമയല  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുല  സര്ക്കഭാര്  എവനല്ലഭാല

നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കൂടുതല് കമഖലകേളനില് മനിനനിമല കവെതനല നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എങനില് അവെയുവട വെനിശദഭാലശല അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വതഭാഴനില്  കമഖലയുമഭായനി  ബനവപടവെരുവട  പ്രശങ്ങള പരനികശഭാധനിചയ്

പരനിഹഭാരല  കേവണ്ടത്തഭാനുല  മഭാനലമഭായ  കവെതനവല  കവെതന  വെലവെസകേളുല

വതഭാഴനിലറപ്പുല  സലരക്ഷനിചയ്  വതഭാഴനിലഭാളനികേവള  മുഖലധഭാരയനില് വകേഭാണ്ടുവെരുന്നതനിനുമഭായനി

വതഭാഴനില്  വെകുപനിവല  എന് കഫഭാഴവമന്റെയ്  വെനിഭഭാഗല  ഉകദലഭാഗസര്  സത്വകേഭാരല

സഭാപനങ്ങളനില് പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുല വെനിവെനിധ വതഭാഴനില് നനിയമപ്രകേഭാരമുള

ആനുകൂലലങ്ങള ജതീവെനക്കഭാര്ക്കയ് ലഭനിക്കുനവണ്ടന്നയ് ഉറപ്പുവെരുത്തുകേയുല വചേയഭാറുണ്ടയ്.

അസലഘടനിത കമഖലയനില് പണനിവയടുക്കുന്ന വെനിവെനിധ വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് മനിനനിമല

കവെതനല ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുല സലസഭാനവത്ത വെനിവെനിധ സത്വകേഭാരല  കമഖലകേളനില്

കജഭാലനി  വചേയ്യുന്ന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  കവെതനല  ബഭാങയ്  വെഴനി  നല്കുന്നതനിനുമഭായനി

കവെതന സരക്ഷഭാ പദതനി  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഈ പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതുവെഴനി

വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  ബഭാങയ്  മുകഖന  കവെതനല  ലഭലമഭാക്കുന്നകതഭാവടഭാപല  നനിയമല

അനുശഭാസനിക്കുന്ന കുറഞ കവെതനല വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് യഥഭാസമയല ലഭനിക്കുനവണ്ടന്നയ്

ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുല  കൂടഭാവത  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  കവെജയ്  സനിപയ്  കനരനിടയ്

ഓണ്കലന്  മുകഖന  ലഭലമഭാകുന്നതനിനുല  കേഴനിയുന്നതഭാണയ്.   നനിശ്ചയനിക്കവപട

കവെതനല  കൃതലസമയത്തയ്  ലഭലമഭാകുനകണ്ടഭാവയന്നയ്  വതഭാഴനില്  വെകുപനിവല

ഇന്വസക്ടര്മഭാര്ക്കയ് 1948-വല മനിനനിമല കവെതന നനിയമപ്രകേഭാരവല 1936-വല കവെതനല

വകേഭാടുക്കല്  നനിയമപ്രകേഭാരവല  ഓണ്കലനഭായനിത്തവന്ന  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുല

ഇതനില്  വെതീഴ്ചവെരുത്തുന്ന  സഭാപന  ഉടമകേളവക്കതനിവര  നനിയമ  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിക്കഭാനുല കേഴനിയുല.
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(ബനി&സനി) നനിലവെനില് പുതനിയതഭായനി 'മനിഡയ് കഡ മതീല് കപ്രഭാഗഭാല ഇന് സ്കൂളസയ്',
ഫുടയ് വവെയര് മഭാനുഫഭാക്ചറനിലഗയ്,  കഫഭാകടഭാഗഭാഫനി  ആന്റെയ്  വെതീഡനികയഭാഗഭാഫനി,  കപപര്
ഇന്ഡസ്ട്രേനി,  കപ്രവെറയ്  കഫനഭാന്സയ്  ഇന്സ്റ്റനിറന്യൂഷന്സയ്,  കകേബനിള  ടനി.വെനി.  എന്നതീ
വതഭാഴനില് കമഖലകേവള മനിനനിമല കവെതന നനിയമത്തനിവന്റെ പടനികേയനിലളവപടുത്തുകേയുല
മനിനനിമല കവെതനല നനിശ്ചയനിക്കഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകേയുല വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.  ആയതനില്
'മനി ഡയ്  കഡ  മതീല്  കപ്രഭാഗഭാല  ഇന്  സ്കൂളസയ്'  കമഖലയനില്  മനിനനിമല  കവെതനല
നനിശ്ചയനിച്ചുവകേഭാണ്ടയ്  സര്ക്കഭാര്  2016  ആഗസ്റ്റയ്  8-വല  സ.ഉ.  (അചടനി)  നമ്പര്
136/2016/വതഭാഴനില്  പ്രകേഭാരല  അനനിമ  വെനിജഭാപനല  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണ്ടയ്.
ഫുടയ് വവെയര് മഭാനുഫഭാക്ചറനിലഗയ്,  കഫഭാകടഭാഗഭാഫനി  ആന്റെയ്  വെതീഡനികയഭാഗഭാഫനി,  കപപര്
ഇന്ഡസ്ട്രേനി,  കപ്രവെറയ്  കഫനഭാന്സയ്  ഇന്സ്റ്റനിറന്യൂഷന്സയ്  എന്നതീ  കമഖലകേളനില്
മനിനനിമല  കവെതനല നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  സര്ക്കഭാര് പ്രഭാഥമനികേ  വെനിജഭാപനല
പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണ്ടയ്. കകേബനിള ടനി.വെനി. കമഖലയനിവല മനിനനിമല കവെതനല നനിശ്ചയനിക്കഭാന്
സര്ക്കഭാര്  മനിനനിമല  കവെതന  ഉപകദശകേ  സമനിതനിവയ  ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.
ഇതുകൂടഭാവത വചേറുകേനിട കതഭാടങ്ങവള പുതനിയതഭായനി മനിനനിമല കവെതന നനിയമത്തനിവന്റെ
പടനികേയനില്വപടുത്തഭാന്  പ്രഭാഥമനികേ  വെനിജഭാപനല  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണ്ടയ്.   കൂടുതല്
കമഖലകേവള  മനിനനിമല  കവെതനത്തനിവന്റെ  പടനികേയനില്  ഉളവപടുത്തുന്ന  വെനിഷയല
നനിലവെനില് പരനിഗണനയനിലനില്ല.

ഇ.എസയ്.ഐ. ചേനികേനിതഭാ പരനിധനി

156 (2176) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാല :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇ.എസയ്.ഐ.  ചേനികേനിതഭാ  പരനിധനിയനില്  ഇകപഭാള  ഉളവപടുത്തനി
യനിരനിക്കുന്നതയ് ഏവതഭാവക്ക കമഖലയനിലള വതഭാഴനിലഭാളനികേവളയഭാവണന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  യഭാവതഭാരു  വമഡനിക്കല്  ആനുകൂലലങ്ങളുല  ലഭനിക്കഭാത്ത  അസലഘടനിത
വതഭാഴനിലഭാളനികേകളയുല  ഓകടഭാറനിക്ഷ,  അങണവെഭാടനി  കമഖലകേളനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നവെര്ക്കുല
കൂടനി  ഇ.എസയ്.ഐ.  വമഡനിക്കല്  ആനുകൂലലല  ലഭലമഭാക്കനി  ഇ.എസയ്.ഐ.യുവട
കസവെനല വെനിപുലതീകേരനിക്കഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  പകത്തഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  വതഭാഴനിലഭാളനികേള  കജഭാലനി
വചേയ്യുന്ന തഭാവഴപറയുന്ന വെനിഭഭാഗങ്ങളനില്വപടുന്ന വതഭാഴനില് സഭാപനങ്ങളനിവല എല്ലഭാ
വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുല  ഇ.എസയ്.ഐ.  പരനിരക്ഷ  ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  പരനിരക്ഷ
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട പ്രതനിമഭാസ കവെതന പരനിധനി  1-1-2017  മുതല്
21,000 രൂപയഭാണയ്.  
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1. വെലവെസഭായശഭാലകേള, വെലഭാപഭാര സഭാപനങ്ങള

2. കഹഭാടല്/റകസ്റ്റഭാറന്റെയ്

3. സനിനനിമ തനികയററുകേള

4. കറഭാഡയ് ഗതഭാഗത സഭാപനങ്ങള

5. പത മഭാധലമ സഭാപനങ്ങള

6. സത്വകേഭാരല വെനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള

7. സത്വകേഭാരല ആശുപതനികേള, ലകബഭാറടറനികേള

8. കേണ്സ്ട്രേക്ഷന് കമഖലയനിവല നനിര്മ്മേഭാണവത്തഭാഴനിലഭാളനികേള.

കൂടഭാവത  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേതീഴനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  പകത്തഭാ
അതനിലധനികേകമഭാ  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുള  സഭാപനങ്ങളനിവല  എല്ലഭാ  കകേഭാണ്ടഭാക്ടയ്/
കേഭാഷത്വല് വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുല ഇ.എസയ്.ഐ. പരനിരക്ഷ ലഭലമഭാണയ്.

(ബനി)  അസലഘടനിത  വതഭാഴനിലഭാളനികേവളയുല  ഓകടഭാറനിക്ഷ,  അങണവെഭാടനി
കമഖലകേളനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നവെര്ക്കുലകൂടനി  ഇ.എസയ്.ഐ.-യുവട  കസവെനല
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  ഇ.എസയ്.ഐ.  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനല
സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

ഇ.എസയ്.ഐ. ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് സൂപര് വസഷലഭാലനിറനി ചേനികേനിതഭാ
സസൗകേരലങ്ങള

157 (2177) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇ.എസയ്.ഐ.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് നനിലവെനില് ലഭനിച്ചുവകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന
സൂപര്  വസഷലഭാലനിറനി  ചേനികേനിതഭാ  സസൗകേരലങ്ങള  നനികഷധനിച്ചുവകേഭാണ്ടുളള  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെനിവന്റെ വെനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവെനില്  ഇ.എസയ്.ഐ.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
കദഭാഷകേരമഭായ  വെലവെസകേള  ഒഴനിവെഭാക്കനി  നനിലവെനില്  ലഭനിച്ചുവകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന
ചേനികേനിതഭാ സസൗകേരലങ്ങള തുടര്നല ലഭലമഭാക്കഭാന് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ്  അഭലര്തനിക്കുകമഭാ;  ആയതനില്  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  ഇ.എസയ്.ഐ.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് നനിലവെനില് ലഭനിച്ചുവകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന
സൂപര് വസഷലഭാലനിറനി  ചേനികേനിതഭാ  സസൗകേരലങ്ങള  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള  വെലവെസകേള
7-11-2016-വല  V-14/11/5/2012-Med.I  (policy)  നമ്പര്  കേത്തയ്  പ്രകേഭാരല
പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി.  ആയതയ്  പ്രകേഭാരല  സൂപര്  വസഷലഭാലനിറനി
ചേനികേനിതയയ്  അര്ഹത  കനടഭാന്  പ്രധഭാനമഭായുല  തഭാവഴപറയുന്ന  കയഭാഗലതകേള
ഉണ്ടഭായനിരനികക്കണ്ടതഭാണയ് :

1. സൂപര്  വസഷലഭാലനിറനി  ചേനികേനിതയ്ക്കുള  അസഖല  കേവണ്ടത്തുന്ന
തതീയതനിക്കയ്  വതഭാട്ടുമുമ്പുള  രണ്ടയ്  വെര്ഷല  ഐ.പനി.  തുടര്ചയഭായനി
കജഭാലനി വചേയനിരനികക്കണ്ടതഭാണയ്.

2. കരഭാഗല  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പഭായനി  നഭാലയ്  അലശദഭായ
കേഭാലയളവകേളനിലഭായനി  156  ദനിവെസവത്ത  അലശദഭായല  അടയ്ക്കുകേയുല
കമല്പറഞ  നഭാലയ്  അലശദഭായ  കേഭാലയളവെനില്  ഏവതങനിലല
രവണ്ടണത്തനില് കരഭാഗഭാനുകൂലലത്തനിനയ് അര്ഹത ഉണ്ടഭായനിരനിക്കുകേയുല
കവെണല.

(ബനി)  ഇ.എസയ്.ഐ.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  കദഭാഷകേരമഭായ  വെലവെസകേള
റദ്ദേഭാക്കണവമന്നയ്  കകേന്ദ്ര വതഭാഴനില് വെകുപ്പുമനനികയഭാടയ്  ആവെശലവപടയ്  ബഹുമഭാനവപട
വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി 28-4-2017-നയ് കേത്തയ് അയചനിട്ടുണ്ടയ്.  തതീരുമഭാനല
പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുന്ന  വെനിഷയല  ഇ.എസയ്.ഐ.  കകേഭാര്പകറഷന്  ഡയറക്ടര്
ജനറലനിവന്റെ ശദയനില്വപടുത്തഭാനുല നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

ഇതര സലസഭാന വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട കക്ഷമപദതനികേള

158 (2178) ശതീ  .    എന്  .    ഷലസദ്ദേതീന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഇതര  സലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  എവനങനിലല
പദതനികേള ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; അവെ എവനല്ലഭാമഭാവണന്നയ് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ഇതര സലസഭാന വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട രജനികസ്ട്രേഷനുല ആകരഭാഗല പരനിരക്ഷയുല
ലക്ഷലമനിടയ്  'ആവെഭാസയ്'  എന്ന  കപരനില്  ഒരു  ആകരഭാഗല  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  ടനി  പദതനിയനില്
അലഗമഭാകുന്ന  ഇതര  സലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുല  15,000
രൂപയുവട സസൗജനല ചേനികേനിത സലസഭാനവത്ത എല്ലഭാ സര്ക്കഭാര് ആശുപതനിയനില്
നനിനല എലപഭാനല് വചേയ സത്വകേഭാരല ആശുപതനിയനില്നനിനല ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.
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ആകരഭാഗല  ഇന്ഷത്വറന്സനിവനഭാപല  2  ലക്ഷല  രൂപയുവട  അപകേട  ഇന്ഷത്വറന്സയ്
പരനിരക്ഷകൂടനി  ഉറപ്പുവെരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇതര  സലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേള
തനിങ്ങനിപഭാര്ക്കുന്ന  കലബര്  കേലഭാമ്പുകേളനിവല  ജതീവെനിത/ശുചേനിതത്വ  നനിലവെഭാരല
വമചവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ആവെശലമഭായ  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനി  നനിയമ
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കഭാന്  ഉത്തരവെയ്  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  കൂടഭാവത  വെനിവെനിധ
വെകുപ്പുകേവള  സലകയഭാജനിപനിച്ചുവകേഭാണ്ടയ്  ഇതര  സലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേള  കജഭാലനി
വചേയ്യുന്ന  വതഭാഴനിലനിടങ്ങളനികലയുല  വെഭാസസലങ്ങളനികലയുല  അവെരുവട  ശുചേനിതത്വവല
ആകരഭാഗലവല ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനഭായനി ജനില്ലഭാ കലബര് ആഫതീസര് (എന്കഫഭാഴയ്വമന്റെയ്)
കേണ്വെതീനറുല  ജനില്ലഭാ  വമഡനിക്കല്  ആഫതീസര്,  ഫഭാക്ടറതീസയ്  &  കബഭായനികലഴയ്
ഇന്വസക്ടര്,  വഡപന്യൂടനി ഡയറക്ടര് (തകദ്ദേശസത്വയലഭരണല)  എന്നനിവെവര അലഗങ്ങളഭായുമുള
ടഭാസയ്  കഫഭാഴയ്  രൂപതീകേരനിചയ്  പ്രവെര്ത്തനല  നടത്തനിവെരുന.  വതഭാഴനില്  വെകുപനിവന്റെ
കേതീഴനിലള ഭവെനല ഫസൗകണ്ടഷന് കകേരള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന ഭവെന പദതനിയഭാണയ്
അപഭാ ഘര് പദതനി.  ഇതര സലസഭാന വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുകവെണ്ടനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
കഹഭാസ്റ്റല്  രതീതനിയനിലള  പഭാര്പനിട  സമുചയത്തനിവന്റെ  ആദല  സതീല  പഭാലക്കഭാടയ്
ജനില്ലയനിവല  കേഞനികക്കഭാടയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.   ഇതനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനല  ഉടന്
ആരലഭനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

കൂടഭാവത കകേരള കുടനികയറ വതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമപദതനിയനില് അലഗതത്വവമടുക്കുന്ന
ഇതര  സലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  25,000  രൂപ  വെവരയുള  ചേനികേനിതഭാ
സഹഭായല,  25,000  രൂപ  വെവരയുള  ആശത്വഭാസ  ധനസഹഭായല,  25,000  രൂപ
വെവരയുള  വടര്മനിനല്  വബനനിഫനിറയ്,  10,000  രൂപ  സത്വഭാഭഭാവെനികേ  മരണഭാനനര
ആനുകൂലലല,  അപകേട  മരണല  സലഭവെനിക്കുന്നവെര്ക്കയ്  50,000  രൂപ  മരണഭാനനര
ആനുകൂലലല,  ഭസൗതനികേശരതീരല സത്വനല നഭാടനിവലത്തനിക്കഭാന്  15,000  രൂപ വെവരയുള
സഹഭായല എന്നതീ ആനുകൂലലങ്ങളുല ലഭലമഭാണയ്.

ശരണല സത്വയലവതഭാഴനില് പദതനി

159 (2179) ശതീ  .    എല  .    ഉമ്മേര് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴനിലല
എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന  'ശരണല'  സത്വയല  വതഭാഴനില്
പദതനിയനില്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള  തനിരവഞടുക്കുന്നതനിവന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  നല്കുന്ന  തുകേ  സത്വയല  വതഭാഴനില്
കേവണ്ടത്തുന്നതനിനയ് അപരലഭാപ്തമഭാവണന്ന വെസ്തുത പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എങനില്  പ്രസസ്തുത  തുകേ  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  കകേരളത്തനിവല  എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ്  എക്സൈയ്കചേഞ്ചുകേളനില്  കപരയ്  രജനിസ്റ്റര്
വചേയനിട്ടുളതുല വെഭാര്ഷനികേ കുടുലബവെരുമഭാനല രണ്ടയ് ലക്ഷല രൂപയനില് കേവെനിയഭാത്തവെരുല
പ്രഭായല  18-നുല  55-നുല  മകദലയുള  (അവെനിവെഭാഹനിതകേള  ഒഴനിവകേ)  വെനിധവെകേള,
നനിയമഭാനുസൃതല  വെനിവെഭാഹബനല  കവെര്വപടുത്തനിയവെര്,  30  വെയസയ്  കേഴനിഞ
അവെനിവെഭാഹനിതകേള,  പടനികേവെര്ഗ്ഗത്തനിവല  അവെനിവെഭാഹനിതരഭായ  അമ്മേമഭാര്,  ഭര്ത്തഭാവെയ്
ഉകപക്ഷനിക്കുകേകയഭാ/ഭര്ത്തഭാവെനിവന കേഭാണഭാതഭാകുകേകയഭാ  വചേയവെര്,  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ
വെനനിതകേള,  ശയഭാവെലലബരുല  നനിതലകരഭാഗനികേളുമഭായ  (അകേന്യൂടയ്  കേനിഡ്നനി  കപ്രഭാബല,
കേലഭാന്സര്,  മഭാനസനികേകരഭാഗല,  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  തുടങ്ങനിയവെ)  ഭര്ത്തഭാക്കനഭാരുള
വെനനിതകേള എന്നതീ വെനിഭഭാഗത്തനിലള വെനനിതകേളക്കയ് ഈ പദതനി പ്രകേഭാരമുള സത്വയല
വതഭാഴനില് വെഭായ്പയയ് അകപക്ഷനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

കമല്പറഞ  വെനിഭഭാഗത്തനിലള  അര്ഹരഭായ  വെനനിതകേള  സമര്പനിക്കുന്ന
അകപക്ഷകേള  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്  വചേയര്മഭാനുല  ജനില്ലഭാ  എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ്  ഓഫതീസര്
കേണ്വെതീനറുല  ജനറല്  മഭാകനജര്  ജനില്ലഭാ  വെലവെസഭായ  കകേന്ദ്രല,  കുടുലബശതീ  ജനില്ലഭാ
മനിഷന്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്,  ജനില്ലഭാ  സഭാമൂഹനികേ  കക്ഷമ  ഓഫതീസര്  എന്നനിവെര്
വമമ്പര്മഭാരുമഭായ  ജനില്ലതല  സമനിതനി  അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിചയ്  അകപക്ഷകേര്
അനുകയഭാജലരഭാകണഭാവയനല  അവെര്  സമര്പനിചനിട്ടുള  കപ്രഭാജക്ടയ്  നടപനിലഭാക്കുവെഭാന്
സഭാദലമഭാകണഭാവയനല  അലഗങ്ങളുവട  സലരലഭകേതത്വകശഷനി,  കപ്രഭാജക്ടനിവന്റെ  വെനിജയ
സഭാധലത,  അലഗങ്ങളുവട  വെഭായ്പഭാ  തനിരനിചടയഭാനുള  കേഴനിവെയ്,  സഹഭായല
ആവെശലമഭാകണഭാ  എന്നതീ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പരനികശഭാധനിചയ്  അകപക്ഷകേവര  വെഭായ്പ
അനുവെദനിക്കുന്നതനിനഭായനി വതരവഞടുക്കുന.

(ബനി&സനി)  അശരണരഭായ  വെനനിതകേളക്കയ്  വചേറുകേനിട  സത്വയലവതഭാഴനില്
സലരലഭങ്ങള  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുള  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരല  ഒരു  വെലക്തനിക്കയ്
പരമഭാവെധനി  50,000  രൂപ  വെവര  പലനിശരഹനിത  വെഭായ്പ  അനുവെദനിക്കുന.   വെഭായ്പഭാ
തുകേയുവട  50  ശതമഭാനല,  പരമഭാവെധനി  25,000  രൂപ  വെവര  സബ്സനിഡനി
അനുവെദനിക്കുന.  അകപക്ഷകേര്  സമര്പനിക്കുന്ന  കപ്രഭാജക്ടയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  തുകേ
അപരലഭാപ്തമഭാവണങനില്  ഒഴനിച്ചുകൂടഭാനഭാകേഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  1,00,000  രൂപ
വെവര  വെഭായ്പ  അനുവെദനിക്കുനണ്ടയ്.   എന്നഭാല്  50,000  രൂപയയ്  മുകേളനിലള  തുകേയയ്
3  ശതമഭാനല ഫഭാറയ്  നനിരക്കനില് പലനിശ ഈടഭാക്കുന.  28-1-2016  തതീയതനിയനിവല
സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  18/2016/വതഭാഴനില്  ഉത്തരവെയ്  പ്രകേഭാരല  ശരണല
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  തുടര്  വെഭായ്പ  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനയ്  ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണ്ടയ്.  നല്ല
രതീതനിയനില്  സലരലഭല  നടത്തനിവക്കഭാണ്ടുകപഭാകുകേയുല  ആദല  വെഭായ്പയുവട  50
ശതമഭാനവമങനിലല തനിരനിചടചവെര്ക്കയ് സലരലഭല വെനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് ആദല വെഭായ്പഭാ
തുകേയുവട  80  ശതമഭാനത്തനില് കേവെനിയഭാത്ത തുകേ തുടര്വെഭായ്പയഭായനി  (ഒരനിക്കല്മഭാതല)
കുറഞ പലനിശ നനിരക്കനില് അനുവെദനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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പുതനിയ വതഭാഴനിലവെസരങ്ങള

160 (2180) ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   അബ്ദു റബയ് :
ശതീ  .   ടനി  .   വെനി  .   ഇബഭാഹനില :
വപ്രഭാഫ  .   ആബനിദയ് ഹുകസന് തങ്ങള :
ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വതഭാഴനിലനില്ലഭാത്ത  വചേറുപക്കഭാര്ക്കുകവെണ്ടനി  എത  വതഭാഴനിലവെസരങ്ങള
സൃഷനിക്കഭാനഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നവതന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വതഭാഴനിലവെസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുന്നതനിനയ്  ലക്ഷലമനിടുന്ന  കമഖലകേള
ഏവതഭാവക്കവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനയ്  കവെണ്ടനി  വെരുന്ന  മുടക്കുമുതല്  എതയഭാവണന്നയ്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  വതഭാഴനില്  വെനിപണനിക്കനുസരനിചയ്  വതഭാഴനില്  സഭാധലതകയറനിയ
കമഖലകേളക്കയ്  മുന്തൂക്കല  നല്കേനിയഭാണയ്  വതഭാഴനില്  വെകുപനിനയ്  കേതീഴനിലള  കകേരള
അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്  സനില്സയ്  എക്സൈലന്സയ്  (KASE)  പരനിശതീലന  പദതനികേള
വെനിഭഭാവെനല  വചേയ്യുന്നതയ്.  വതഭാഴനില്  ലഭലത  60  ശതമഭാനല  ഉറപഭാക്കുവമന്ന
മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചഭാണയ്  KASE  പരനിശതീലന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
വെലഭാവെസഭായനികേ  പങഭാളനികേവള  വതരവഞടുക്കുന്നതയ്.  നഴനിലഗയ്,  വസകേന്യൂരനിറനി
സര്വ്വേതീസസയ്,  ഓയനില് ആന്റെയ് ഗലഭാസയ്,  ടതീചനിലഗയ്,  എന്റെര്വപ്രണര്ഷനിപയ്,  കവെസ്റ്റയ് വെഭാടര്
ടതീറയ്വമന്റെയ്,  ആകരഭാഗല-  സസൗനരല  സലരക്ഷണല,  ബഭാങനിലഗയ്  ആന്റെയ്  ഫനിനഭാന്സയ്,
മകറന്, ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല് ഓകടഭാകമഷന്, വപകടഭാളനിയല, ആയുര്കവ്വേദല, മളടനി മതീഡനിയ
ആന്റെയ് ആനനികമഷന്,  ആര്ക്കനിവടക്ചേര് ആന്റെയ് ഇന്റെതീരനിയര് ഡനികസന്,  ഫനിസനികയഭാ
വതറഭാപനി,  ടൂറനിസല  ആന്റെയ്  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി,  എഞനിനതീയറനിലഗയ്  തുടങ്ങനി  വെനിവെനിധ
കമഖലകേളനില്  ഇതനികനഭാടകേല  പരനിശതീലന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.
തുടര്നല  കവെവെനിധലമഭാര്ന്ന  വതഭാഴനില്  സഭാധലതയുള  കമഖലകേളനില്നനിനല
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയയ്  മുന്ഗണന  നല്കേനി  പരനിശതീലന  പദതനികേള
നടപഭാക്കനി  കൂടുതല്  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കയ്  വതഭാഴനില്  ലഭലമഭാക്കഭാനഭാണയ്  KASE
ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.

(സനി) കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില്ല.

1075/2017.
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സഭാമൂഹനികേ സരക്ഷഭാ പദതനി

161  (2181)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അസലഘടനിത  കമഖലയനിവല  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  സഭാമൂഹനികേ
സരക്ഷഭാ പദതനി  നടപനിലഭാക്കുവമന്നയ്  കകേന്ദ്ര വതഭാഴനില് മനനി  പ്രഖലഭാപനിച  കേഭാരലല
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) ഇതനിവന്റെ വെനിശദഭാലശങ്ങള വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണ്ടയ്.

(ബനി)  2008-വല അസലഘടനിത വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  സഭാമൂഹല സരക്ഷനിതതത്വ
ആക്ടനിവന്റെ  (2008-വല  33-ാം കകേന്ദ്ര ആക്ടയ്)  അടനിസഭാനത്തനില് കകേരള സര്ക്കഭാര്
അസലഘടനിത  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  കക്ഷമത്തനിനുല  സഭാമൂഹല  സരക്ഷനിതതത്വല
ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  2015-വല കകേരള അസലഘടനിത വതഭാഴനിലഭാളനി  സഭാമൂഹല
സരക്ഷഭാ പദതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  11-2-2016  മുതല് പ്രഭാബലലത്തനിലഭാണയ്  ഈ
പദതനി  നനിലവെനില്  വെന്നനിട്ടുളതയ്.  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  എല്ലഭാ  അസലഘടനിത
വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുല സത്വയല വതഭാഴനില് വചേയ്യുന്ന വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുല അലഗമഭാകേഭാന് 
അര്ഹതയുണ്ടഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  മുമ്പയ്  നനിലവെനിലണ്ടഭായനിരുന്ന കകേരള കകേവത്തഭാഴനിലഭാളനി
വെനിദഗ  വതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ പദതനി,  കകേരള  ഗഭാര്ഹനികേ വതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി
പദതനി,  കകേരള  പഭാചേകേ  വതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  പദതനി,  കകേരള  അലക്കു
വതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമപദതനി,  കകേരള കക്ഷത ജതീവെനക്കഭാരുവട കക്ഷമനനിധനി പദതനി,
കകേരള ബഭാര്ബര്-ബന്യൂടതീഷലന്സയ് വതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി പദതനി എന്നനിവെയനിവല
അലഗങ്ങകളയുല  കകേരള  അസലഘടനിത  വതഭാഴനിലഭാളനി  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  പദതനി
നനിലവെനില് വെന്ന തതീയതനി മുതല് ഈ പദതനിയനിവല അലഗങ്ങളഭായനി കേരുതുന്നതഭാണയ്.

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പഭാസഭാക്കനിയ പുതനിയ പനി.എഫയ്. കഭദഗതനി ബനില്

162 (2182) ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    വകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ്  കുമഭാര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സർക്കഭാർ  പഭാസഭാക്കനിയ  പനി.എഫയ്.  കഭദഗതനി  ബനില്ലനിവല
വതഭാഴനിലഭാളനി  അനുകൂലവല  പ്രതനികൂലവമഭായ  ഘടകേങ്ങള  എവനഭാവക്കയഭാവണന്നയ്
വതഭാഴനില് വെകുപയ് പഠനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; അവതപറനി കൂടുതല് വെനിവെരങ്ങള സമര്പനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പുതനിയ  പനി.എഫയ്  ബനിൽ  കകേരളത്തനിവല  വെനിവെനിധ  വതഭാഴനിലഭാളനി
യൂണനിയനുകേളുമഭായനി ചേര്ച വചേയ്യുകേകയഭാ അവെരുവട അഭനിപ്രഭായങ്ങള കക്രഭാഡതീകേരനിചയ്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികലക്കയ്  സമര്പനിക്കുകേകയഭാ  വചേയ്യുകേയുണ്ടഭാകയഭാ;  ഉവണ്ടങനില്
വെനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുകടകയഭാ  വതഭാഴനില്  ഉടമകേളുകടകയഭാ  പനി.എഫയ്.
വെനിഹനിതത്തനില്  വെര്ദനകവെഭാ  കുറകവെഭാ  പുതനിയ  പനി.എഫയ്.  നനിയമപ്രകേഭാരല
വെരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനില് എതവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പുതനിയ  വതഭാഴനില്  നനിയമത്തനിവല  മറയ്  കേഭാതലഭായ  വെനിവെരങ്ങള
കക്രഭാഡതീകേരനിചയ് സമര്പനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  പഭാസഭാക്കനിയ  പനി.എഫയ്.  കഭദഗതനി  ബനില്  വതഭാഴനില്
വെകുപയ് പഠനവെനികധയമഭാക്കനിയനിടനില്ല.

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി)  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുകടകയഭാ  വതഭാഴനില്  ഉടമകേളുകടകയഭാ  പനി.എഫയ്.
വെനിഹനിതത്തനില് മഭാറവമഭാനല വെരുത്തനിയനിടനില്ല.

(ഡനി) 2014-ല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പഭാസഭാക്കനിയ എലകപ്ലെെഭായതീസയ്  കപ്രഭാവെനിഡന്റെയ്
ഫണ്ടയ് കഭദഗതനി ബനില്ലനിവല കേഭാതലഭായ വെനിവെരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

അസലഘടനിത കമഖലയനിവല വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട കക്ഷമല

163 (2183) ശതീ  .   എല  .   സത്വരഭാജയ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴനിലല
എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനവത്ത  അസലഘടനിത  കമഖലയനിവല  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട
കക്ഷമത്തനിനഭായനി  എവനല്ലഭാല  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന  എന്നയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനികേളുവട  പ്രകയഭാജനല  കൂടുതല്  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി സര്ക്കഭാര് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എങനില് ഇവെയുവട വെനിശദഭാലശല അറനിയനിക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്.
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ഉത്തരല

(എ)  അസലഘടനിത  കമഖലയനിവല  വതഭാഴനിലഭാളനികേള  ഉളപവടയുള

വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  വതഭാഴനില്  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴനില്  നനിലവെനില്

16  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളുല  11  കക്ഷമപദതനികേളുമുണ്ടയ്.  പ്രസ്തുത  കക്ഷമ

പദതനികേളനില്  അലഗങ്ങളഭായ  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  വപന്ഷന്  ഉളപവടയുള

ആനുകൂലലങ്ങള  നല്കേനിവെരുനണ്ടയ്.  കൂടഭാവത  അസലഘടനിത  കമഖലയനില്  കജഭാലനി

വചേയ്യുന്ന വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട കക്ഷമത്തനിനുല സഭാമൂഹല സരക്ഷനിതതത്വല  ഉറപ്പുവെരുത്തു

ന്നതനിനുമഭായനി  2015-വല  കകേരള  അസലഘടനിത  വതഭാഴനിലഭാളനി  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ

പദതനി പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി&സനി)  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  2015-വല  കകേരള

അസലഘടനിത വതഭാഴനിലഭാളനി സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ പദതനിയനില് എല്ലഭാ അസലഘടനിത

വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുല സത്വയല വതഭാഴനില് വചേയ്യുന്ന വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുല അലഗമഭാകേഭാന്

അര്ഹതയുണ്ടഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

 കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പുതനിയ വതഭാഴനില് നനിയമങ്ങള

164 (2184) ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :

ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   നഭാണു :

ശതീ  .   വകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷയ് കുമഭാര് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  പുതനിയ  വതഭാഴനില്  നനിയമങ്ങള  കകേരളത്തനിവല

വതഭാഴനില് കമഖലവയ എങ്ങവനവയഭാവക്കയഭാണയ് ബഭാധനിക്കുകേ എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

ഈ  നയത്തനില്  വതഭാഴനിലഭാളനി  വെനിരുദവല  വതഭാഴനില്  ഉടമകേളക്കയ്  അനുകൂലവമഭായ

എവനഭാവക്ക  ഘടകേങ്ങളുണ്ടയ്  എനല  ഇവതപറനി  സലസഭാനവമഭായനി  ചേര്ച

നടത്തുകേയുണ്ടഭാകയഭാ എനല വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനില് കജഭാലനി  വചേയ്യുന്ന ഇതരസലസഭാന വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്

കവെണ്ടനി  സര്ക്കഭാര്  എവനഭാവക്ക  പരനിപഭാടനികേളഭാണയ്  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്

എന്നയ്  വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  പരനിപഭാടനികേള  അവെര്ക്കനിടയനില്  എത്തനിക്കഭാന്

എവനഭാവക്കയഭാണയ് വചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നവതനല ഇതരസലസഭാന വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട

സമഗ ഡഭാറഭാകബസയ് തയഭാറഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാവയനല നലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  കഷഭാപയ്  &

എസ്റ്റഭാബനിഷയ് വമന്റെയ്സയ്  (റഗുകലഷന്  ഓഫയ്  എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ്  ആന്റെയ്  കേണ്ടതീഷന്സയ്

ഓഫയ് സര്വ്വേതീസസയ്) ബനില് 2015-വല ചേനില വെലവെസകേള സലസഭാനത്തയ് നനിലവെനില്

പ്രഭാബലലത്തനിലള കകേരള കഷഭാപയ്  &  വകേഭാകമഴലല് എസ്റ്റഭാബനിഷയ് വമന്റെയ് ആക്ടയ് 1960,

വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  വെനിഭഭാവെന  വചേയനിട്ടുള  വതഭാഴനില്  സരക്ഷ  ഇല്ലഭാതഭാക്കഭാനുള

സഭാധലതയുവണ്ടന്നയ്  കേവണ്ടത്തുകേയുല  ആയതയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ശദയനില്

വപടുത്തുകേയുല  വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.  കകേരളത്തനിവന്റെ  നനിലവെനിവല  നനിയമത്തനില്  ഒരു

വതഭാഴനിലഭാളനി മഭാതമഭായഭാലല ടനി നനിയമത്തനിവന്റെ പരനിധനിയനില് വെരുല.  എന്നഭാല് കകേന്ദ്രല

വകേഭാണ്ടുവെരുന്ന ബനില്ലനില് 10-ഉല അതനില് കൂടുതലല വതഭാഴനിലഭാളനികേള കജഭാലനിവചേയ്യുന്ന

സഭാപനങ്ങളുല  മഭാതകമ  ഈ  ബനില്ലനിവന്റെ  പരനിധനിയനില്  വെരനികേയുള.  നനിലവെനില്

അസലഘടനിത  കമഖലയനിലള  വതഭാഴനിലഭാളനികേവള  ഈ  വെലവെസ  സഭാരമഭായനി

ബഭാധനിക്കുല.  കൂടഭാവത  സലസഭാന  നനിയമത്തനില്  12  ദനിവെസവത്ത  ആകേസനികേ

അവെധനിയഭാണയ്  വെലവെസ  വചേയനിട്ടുളവതങനില്  നനിലവെനിവല  കകേന്ദ്ര  ബനില്ലനില്  ഇതയ്

8 ആയനി ചുരുങ്ങുന.

കകേരള  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല്  എസ്റ്റഭാബനിഷയ് വമന്റെയ്  (നഭാഷണല്  &  വഫസ്റ്റനിവെല്

കഹഭാളനികഡയ്സയ്)  ആക്ടനില് 9  ഉതവെ അവെധനിയുല  4  കദശതീയ അവെധനിയുല വെലവെസ

വചേയ്യുകമ്പഭാള  നനിര്ദ്ദേനിഷ  ബനില്ലനില്  അതയ്  8  ഉതവെ  അവെധനിയഭായുല  3  കദശതീയ

അവെധനിയഭായുല കുറയുന. ഇതയ് വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് പ്രതനികൂലമഭാണയ്.  വതഭാഴനിലടമകേളക്കയ്

വതഭാഴനിലഭാളനികേവള  കനഭാടതീസയ്  നല്കേഭാവത  പനിരനിച്ചുവെനിടഭാനുള  വെലവെസ  നനിര്ദ്ദേനിഷ

കകേന്ദ്ര ബനില്ലനില് ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇതയ് വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട തഭാല്പരലങ്ങളക്കയ്

വെനിരുദമഭാവണന്നയ് വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  മനിനനിമല കവെതനല നനിയമല 1948, കപവമന്റെയ്

ഓഫയ്  കവെജസയ്  ആക്ടയ്  1936,  കപവമന്റെയ്  ഓഫയ്  കബഭാണസയ്  ആക്ടയ്  1965,  Equal

Remuneration Act 1976  എന്നതീ കകേന്ദ്ര നനിയമങ്ങവള സലകയഭാജനിപനിച്ചുവകേഭാണ്ടുള

കലബര് കകേഭാഡയ് ഓണ് കവെജസയ് എന്ന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ബനിലയ് ല്ല്  സലബനനിച്ചുല

ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല്  ഡനിസന്യൂടയ്  ആക്ടയ്  1947,  കടഡയ്  യൂണനിയന്  ആക്ടയ്  1926,

ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല് എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ്  സ്റ്റഭാന്ഡനിലഗയ്  ഓര്ഡര് ആക്ടയ്  1946  എന്നതീ മൂന്നയ്

കകേന്ദ്ര  നനിയമങ്ങവള  സലകയഭാജനിപനിക്കുന്ന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കലബര്  കകേഭാഡയ്

ഓണ്  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല്  റനികലഷന്സയ്  എന്ന  ബനിലയ് ല്ല്  സലബനനിച്ചുമുള  വെനിഷയല

സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.
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ഏറവല ഒടുവെനില് സമഗമഭായ സഭാമൂഹല-സരക്ഷ,  കക്ഷമ കേഭാരലങ്ങളക്കുകവെണ്ടനി
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പഭാസഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  "കലബര് കകേഭാഡയ് ഓണ് കസഭാഷലല്
വസകേന്യൂരനിറനി  ആന്റെയ്  വവെല്വഫയര്"  എന്ന നനിയമത്തനിവന്റെ കേരടയ്  അയച്ചുതന്നനിട്ടുണ്ടയ്.
നനിലവെനിലള  15  വതഭാഴനില്  നനിയമങ്ങള  കക്രഭാഡതീകേരനിച്ചുവകേഭാണ്ടഭാണയ്  ഈ  നനിയമല
തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതയ്. എലകപ്ലെെഭായതീസയ് കപ്രഭാവെനിഷഡന്റെയ് ഫണ്ടയ് ആക്ടയ്, എലകപ്ലെെഭായതീസയ്
കസ്റ്ററയ്  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  ആക്ടയ്,  വമകറണനിറനി  വബനനിഫനിറയ്  ആക്ടയ്,  കപവമന്റെയ്  ഓഫയ്
ഗഭാറ്റുവെനിറനി ആക്ടയ്,  എലകപ്ലെെഭായതീസയ് കകേഭാമ്പന്കസഷന് ആക്ടയ്,  അണ്ഓര്ഗകനസ്ഡയ്
കസഭാഷലല്  വസകേന്യൂരനിറനി  ആക്ടയ്,  വെനിവെനിധ  കക്ഷമ  വസസയ്/കക്ഷമനനിധനി  നനിയമങ്ങള
എന്നനിവെകേളക്കയ് പകേരമഭായനിടഭാണയ് ഈ ഏകേതീകൃത നനിയമല വെനിഭഭാവെന വചേയനിട്ടുളതയ്.

അഖനികലനലഭാതലത്തനില്  ഒരു  കദശതീയ  സഭാമൂഹല  സരക്ഷ  കേസൗണ്സനിലല
കകേന്ദ്ര  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  കബഭാര്ഡുല  അതനിനുകേതീഴനിലഭായനി  സലസഭാനങ്ങളക്കുല
കകേന്ദ്ര  ഭരണ  പ്രകദശങ്ങളക്കുല  പ്രകതലകേല  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  കബഭാര്ഡുകേളുല  ടനി
നനിയമല  വെനിഭഭാവെന  വചേയ്യുന.   നനിലവെനില്  എലകപ്ലെെഭായതീസയ്  കപ്രഭാവെനിഡന്റെയ്  ഫണ്ടയ്
ഇരുപകതഭാ അതനിലധനികേകമഭാ വതഭാഴനിലഭാളനികേളുള സഭാപനങ്ങളക്കുല എലകപ്ലെെഭായതീസയ്
കസ്റ്ററയ്  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  നനിയമല  പകത്തഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുള
സഭാപനങ്ങളക്കുമഭാണയ് ബഭാധകേവമങനില് പുതനിയ നനിയമല സലഘടനിത-അസലഘടനിത
കമഖലകേളനിവല  എല്ലഭാ  വതഭാഴനിലഭാളനികേവളയുല  നനിയമത്തനിവന്റെ  പരനിധനിയനില്
വകേഭാണ്ടുവെരുന.  ഇതുകൂടഭാവത  സത്വയലവതഭാഴനില്  വചേയ്യുന്നവെര്ക്കയ്  നനിശ്ചനിത
വെനിഹനിതമടച്ചുല ഒകരസമയല ഉടമയുല വതഭാഴനിലഭാളനിയുമഭായനി വചേറുകേനിട സലരലഭങ്ങളനില്
കജഭാലനി  വചേയ്യുന്നവെര്ക്കയ്  ഇരു  വെനിഹനിതങ്ങളുല  സത്വയല  അടച്ചുല  ആനുകൂലലങ്ങളക്കയ്
അര്ഹത കനടഭാല.  കമല്പറഞ രണ്ടയ് കക്ഷമപദതനികേളനിലല ഇകപഭാള ലഭലമഭാകുന്ന
ആനുകൂലലങ്ങള എല്ലഭാല പുതനിയ സലവെനിധഭാനത്തനിന്കേതീഴനില് പുനരഭാവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

കകേരളത്തനില് നനിലവെനിലള കക്ഷമനനിധനികേളനില് നഭാമമഭാതമഭായ അലശഭാദഭായകമ
വതഭാഴനിലഭാളനികേളനില്നനിന്നയ്  ഈടഭാക്കനി  വെരുനള.  നല്കേനിവെരുന്ന  ആനുകൂലലങ്ങളുല
അത  ആകേര്ഷകേമല്ല.   പുതനിയ  നനിയമല  വെനിഭഭാവെന  വചേയ്യുന്ന  ആനുകൂലലങ്ങള
ഉയര്ന്നതുല  ആകേര്ഷകേവമഭാണയ്.  എന്നഭാല്  ഇതനില്  വതഭാഴനിലഭാളനി  അടയ്കക്കണ്ടനി
വെരുന്നതയ്  കവെതനത്തനിവന്റെ  12.5  ശതമഭാനമഭാണയ്.  നനിലവെനില്  10,000  രൂപ
മഭാസശമ്പളമുള  ഒരു  പതീടനികേവത്തഭാഴനിലഭാളനി  മഭാസല  20  രൂപ  അലശദഭായല
അടയ്ക്കുകമ്പഭാള  പുതനിയ  നനിയമപ്രകേഭാരല  1,250  രൂപ  അടയ്കക്കണ്ടതഭായനിവെരുല.
ഇ.പനി.എഫയ്.,  ഇ.എസയ്.ഐ.,  കേവെകറജയ്  നനിലവെനിലള  സഭാപനങ്ങളനില്  ഈ
നനിരക്കനിലധനികേല  (12  +  1.75%)  നനിലവെനില്  നല്കേനിവെരുനണ്ടയ്.  എന്നഭാല്  ഈ
കേവെകറജനിനയ്  പുറത്തുള  അസലഘടനിത  കമഖലയനിവല  ലകക്ഷഭാപലക്ഷല
വതഭാഴനിലഭാളനികേളഭാണയ്  നഭാമമഭാതമഭായ  അലശദഭായല  നല്കേനി  പരനിമനിതവമങനിലല
വെനിവെനിധതരത്തനിലള  ആനുകൂലലങ്ങള  കകേരളത്തനില്  കകേപറനിവെരുന്നതയ്.   പുതനിയ
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നനിമയപ്രകേഭാരമുള വതഭാഴനിലഭാളനി വെനിഹനിതല നല്കേഭാന് കേഴനിയഭാവത വെന്നഭാല് ഇവെര്ക്കയ്
തങ്ങളുവട രജനികസ്ട്രേഷന് നനിലനനിര്ത്തഭാന് കേഴനിയഭാവത വെരുല.  മനിനനിമല കവെതനത്തനിനയ്
തഭാവഴ  കുടുലബവെരുമഭാനമുള  വതഭാഴനിലഭാളനികേള  അലശദഭായമടയ്കക്കണ്ടതനിവല്ലന്നയ്
പുതനിയ  നനിയമ  നനിര്കദ്ദേശത്തനില്  പ്രസഭാവെനിക്കുനവണ്ടങനിലല  ആയതനിവന്റെ
പ്രഭാകയഭാഗനികേതവയപറനി വെലക്തതയനില്ല.

(ബനി)  കകേരളത്തനിവല  ഇതര  സലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  ഒരു
കക്ഷമപദതനി  കകേരള  ബനില്ഡനിലഗയ്  &  അദര്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  വവെല്വഫയര്
കബഭാര്ഡനിവന്റെ കേതീഴനില്  2010  മഭാര്ചയ്  മുതല് കകേരള കുടനികയറ വതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ
പദതനിവയന്ന  കപരനില്  നടപഭാക്കനിവെരുന.  ടനി  പദതനി  പ്രകേഭാരല  54,366
വതഭാഴനിലഭാളനികേള അലഗമഭായനിട്ടുണ്ടയ്. പദതനിയനില് രജനിസ്റ്റര് വചേയ്യുന്ന വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്
അപകേട-മരണ  ധനസഹഭായല,  അതലഭാഹനിതങ്ങളക്കയ്  സഹഭായല,  മഭാരകേ
കരഭാഗങ്ങളക്കയ്  ധനസഹഭായല,  ഇതര  സലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  കുടനികേളക്കയ്
വെനിദലഭാഭലഭാസ  ധനസഹഭായല,  മൃതശരതീരല  നഭാടനില്  എത്തനിക്കുന്നതനിനുള
ധനസഹഭായല,  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായല,  പ്രസവെ  ധനസഹഭായല  എന്നനിവെ
ലഭനിക്കുന.  

വതഭാഴനില്  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴനിലള  ഭവെനല  ഫസൗകണ്ടഷന്  കകേരള
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന ഭവെന പദതനികേളനിവലഭാന്നഭാണയ്  "അപഭാ ഘര്"  പദതനി.  ഇതര
സലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുകവെണ്ടനി  കഹഭാസ്റ്റല്  രതീതനിയനിലള  പഭാര്പനിട
സമുചയമഭാണതീ പദതനിവെഴനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.   ഇതനിവന്റെ ആദല സതീല  പഭാലക്കഭാടയ്
ജനില്ലയനിവല  കേനിന്ഫ,  കേഞനികക്കഭാടയ്  ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടയ്.   ഈ  മഭാതൃകേയനില്
തനിരുവെനനപുരല/എറണഭാകുളല/കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  നഗരങ്ങളനിലല  ഇതര  സലസഭാന
വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുകവെണ്ടനി  പഭാര്പനിട  സസൗകേരലല  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള  പദതനി
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

ഇതര  സലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  ആകരഭാഗല  സലരക്ഷണല
ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനികലയഭായനി  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേവള  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുവകേഭാണ്ടയ്
17-12-2015-വല ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.) 1717/15/വതഭാഴനില് നമ്പര് ഉത്തരവെയ് പ്രകേഭാരല ഒരു
ടഭാസയ്കഫഭാഴയ് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  ജനില്ലഭാ കലബര് ഓഫതീസര് (ഇ) കേണ്വെതീനറുല ജനില്ലഭാ
വമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്  (ആകരഭാഗല  വെകുപയ്),  ഫഭാക്ടറതീസയ്  &  കബഭായനികലഴയ്
ഇന്വസക്ടര്,  വഡപന്യൂടനി  ഡയറക്ടര്  (തകദ്ദേശ  സത്വയലഭരണ  വെകുപയ്)  എന്നനിവെവര
അലഗങ്ങളഭായുല  ഉളവപടുത്തനിവക്കഭാണ്ടുള  ടഭാസയ്കഫഭാഴനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനല
സലസഭാനത്തയ് ഊര്ജനിതമഭായനി നടനവെരുന.  ഇതര സലസഭാന വതഭാഴനിലഭാളനികേള
തനിങ്ങനിപഭാര്ക്കുന്ന  കലബര്  കേലഭാമ്പുകേളനിവല  ജതീവെനിത/ശുചേനിതത്വ  നനിലവെഭാരല
പരനിതഭാപകേരമഭാവണന്നയ്  കബഭാദലവപടതനിവനത്തുടര്ന്നയ്  9  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ഉളവപടുത്തനി ഒരു സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെയ് പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണ്ടയ്.
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ഇതര  സലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  ആകരഭാഗലസനിതനി  വമചവപടുത്തു
ന്നതനിനഭായനി  വമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പയ്,  പരസല  പ്രചേഭാരണങ്ങള  എന്നനിവെ
ഉളവപടുത്തനിവക്കഭാണ്ടുള  കബഭാധവെല്ക്കരണ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷല  50,00,000  രൂപ  അനുവെദനിക്കുകേയുല  ടനി  തുകേ
ഉപകയഭാഗനിചയ്  സലസഭാനവമഭാടഭാവകേ  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷല  70  വമഡനിക്കല്
കേലഭാമ്പുകേളുല പ്രചേഭാരണ പരനിപഭാടനികേളുല നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

ഇതര  സലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  വെനിവെരകശഖരണവല  രജനികസ്ട്രേഷനുല
തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡുല  ആകരഭാഗല  പരനിരക്ഷയുല  നല്കുന്നതനിനഭായനി
ലക്ഷലമനിട്ടുവകേഭാണ്ടയ്  27-10-2016-വല  1325/2016/വതഭാഴനില്  നമ്പര്  ഉത്തരവെനിലൂവട
"ആവെഭാസയ്"  എന്ന പദതനിക്കയ്  രൂപലവകേഭാടുത്തനിട്ടുണ്ടയ്.   പദതനിയനില് അലഗമഭാകുന്ന
വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുല  15,000  രൂപയുവട  സസൗജനല  ചേനികേനിത
സലസഭാനവത്ത  എല്ലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളനില്നനിനല  എലപഭാനല്  വചേയ
സത്വകേഭാരല ആശുപതനികേളനില്നനിനല ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.  അകതഭാവടഭാപല  2  ലക്ഷല
രൂപയുവട  അപകേട  മരണ  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പരനിരക്ഷകൂടനി  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതഭാണയ്.
പദതനി  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന  മുറയയ്  സലസഭാനത്തയ്  വതഭാഴനിവലടുക്കുന്ന
ഇതര സലസഭാന വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട ഒരു ഡഭാറഭാകബസയ് തയഭാറഭാക്കഭാന് കേഴനിയുവമന്നയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

വവെയനിലത്തയ് കജഭാലനിവയടുക്കുന്ന വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട കജഭാലനി സമയ
ക്രമതീകേരണല

165 (2185) ശതീ  .   എല  .   വെനിന്വസന്റെയ് :
ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാല :
ശതീ  .    അന്വെര്  സഭാദത്തയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പകേല്  തഭാപനനില  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  ഉയര്ന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്
വവെയനിലത്തയ്  കജഭാലനി  എടുക്കുന്ന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  കജഭാലനി  സമയല  ക്രമതീകേരനിചയ്
ഉത്തരവെഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ; വെനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശല  ലലഘനിക്കുന്ന  വതഭാഴനിലടമകേളവക്കതനിവര  എനയ്
നടപടനിയഭാണയ് കകേവക്കഭാള്ളുന്നതയ്;

(സനി)  ഇതനിനകേല ഏവതങനിലല വതഭാഴനിലടമവക്കതനിവര നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;
ഉവണ്ടങനില് വെനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  ഉണ്ടയ്.  കലബര്  കേമ്മേതീഷണറുവട  4-3-2017  തതീയതനിയനിവല
ജനി2/4080/2017  നമ്പര്  ഉത്തരവെയ്  പ്രകേഭാരല  വവെയനിലത്തയ്  പണനിവയടുക്കുന്ന
വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട കജഭാലനിസമയല ക്രമതീകേരനിചയ് ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണ്ടയ്.  പകേല് തഭാപനനില
ക്രമഭാതതീതമഭായനി  ഉയരുന്നതനിനഭാല്  സൂരലഭാഘഭാതല  ഏല്ക്കുന്നതനിനുള  സഹഭാചേരലല
ഉളതുവകേഭാണ്ടയ്  വപഭാതുജന  തഭാല്പരലല  മുന്നനിര്ത്തനി  1958-വല  കകേരള  മനിനനിമല
കവെജസയ്  ചേടങ്ങളനിവല  ചേടല  24(3)  പ്രകേഭാരല  സലസഭാനത്തനിനുളനില് വവെയനിലത്തയ്
നനിന്നയ് പണനിവയടുക്കുന്ന വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട വതഭാഴനില്സമയല 2017 മഭാര്ചയ് 4 മുതല്
ഏപ്രനില്  30  വെവര പകേല് ഷനിഫനില് കജഭാലനി  വചേയ്യുന്നവെര്ക്കയ് ഉചയയ്  12.00  മുതല്
3.00 മണനിവെവര വെനിശമകവെളയഭായുല ഇവെരുവട കജഭാലനി സമയല രഭാവെനിവല 7.00 മണനി
മുതല്  കവെകുകന്നരല  7.00  മണനിവെവരയുള  സമയത്തനിനുളനില്  8  മണനിക്കൂറഭായനി
നനിജവപടുത്തനിയുല രഭാവെനിവലയുല ഉചയ്ക്കുകശഷവമുള മറ്റു ഷനിഫ്റ്റുകേളനിവല കജഭാലനി സമയല
ഉചയയ്  12.00  മണനിക്കയ് അവെസഭാനനിക്കുന്ന പ്രകേഭാരവല കവെകുകന്നരല  3.00  മണനിക്കയ്
ആരലഭനിക്കുന്ന പ്രകേഭാരവല പുനനഃക്രമതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി)  ടനി  നനിയമലലഘനത്തനിനയ്  1948-വല മനിനനിമല  കവെതന നനിയമ പ്രകേഭാരല
6  മഭാസല  തടകവെഭാ  500  രൂപ  പനിഴകയഭാ  അവല്ലങനില്  രണ്ടുല  കൂടനികയഭാ  ശനിക്ഷ
ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  

(സനി) ഇല്ല.

ഇതരസലസഭാന വതഭാഴനിലഭാളനികേള

166  (2186)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  പണനിവയടുക്കുന്ന  ഇതരസലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട
എണല പഞഭായത്തയ്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷന് തലത്തനില് നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതര  സലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  ആകരഭാഗല  പരനിരക്ഷയയ്
എവനങനിലല പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(സനി)  വൃത്തനിഹതീനമഭായ സഭാഹചേരലങ്ങളനില് തഭാമസനിക്കുന്ന ഇതരസലസഭാന
വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  വമചവപട  പഭാര്പനിട  സസൗകേരലങ്ങളുല  ശുചേനിതത്വ  മുറനികേളുല,
ശസൗചേഭാലയങ്ങളുല ഒരുക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
218/2020.
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ഉത്തരല

(എ)  ഇതരസലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  ആകരഭാഗല  സലരക്ഷണത്തനിനുല

വെനിവെരകശഖരണത്തനിനുമഭായനി ആകരഭാഗല ഇന്ഷത്വറന്സയ് 'ആവെഭാസയ്' പദതനി സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണ്ടയ്.  ഈ  പദതനി  പൂര്ത്തനിയഭാവന്നകതഭാവട  ഇതരസലസഭാന

വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  എണല  പഞഭായത്തയ്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷന്  തലത്തനില്

നനിര്ണയനിക്കഭാന് കേഴനിയുല.

(ബനി) ഉണ്ടയ്.

(സനി)  ഇതരസലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  ആകരഭാഗല  സലരക്ഷണല

ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനികലയഭായനി  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേവള  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുവകേഭാണ്ടയ്

17-12-2015-വല ജനി.ഒ. (ആര്.ടനി.) 1717/15/വതഭാഴനില് നമ്പര് ഉത്തരവെയ് പ്രകേഭാരല ഒരു

ടഭാസയ്  കഫഭാഴയ്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  ജനില്ലഭാ  കലബര്  ഓഫതീസര്  (എന്കഫഭാഴയ്വമന്റെയ്)

കേണ്വെതീനറുല,  ജനില്ലഭാ  വമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്  (ആകരഭാഗല  വെകുപയ്),  ഫഭാക്ടറതീസയ്  &

കബഭായനികലഴയ്  ഇന്വസക്ടര്,  വഡപന്യൂടനി  ഡയറക്ടര്  (തകദ്ദേശസത്വയലഭരണ  വെകുപയ്)

എന്നനിവെവര അലഗങ്ങളഭായുല ഉളവപടുത്തനിവക്കഭാണ്ടുള ടഭാസയ് കഫഭാഴനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനല

സലസഭാനത്തയ്  ഊര്ജനിതമഭായനി  നടനവെരുന.  ഇതരസലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട

ആകരഭാഗലസനിതനി  വമചവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  വമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പയ്,  പരസല

പ്രചേഭാരണങ്ങള  എന്നനിവെ  ഉളവപടുത്തനിവക്കഭാണ്ടുള  കബഭാധവെല്ക്കരണ  പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  ഇതരസലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേള  തനിങ്ങനിപഭാര്ക്കുന്ന

കലബര്  കേലഭാമ്പുകേളനിവല  ജതീവെനിത/ശുചേനിതത്വ  നനിലവെഭാരല  പരനിതഭാപകേരമഭാവണന്നയ്

കബഭാദലവപടതനിവനത്തുടര്ന്നയ്  9  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉളവപടുത്തനി  ഒരു  സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവെയ് 3-8-2016-ല് പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണ്ടയ്. വതഭാഴനില് വെകുപനിവന്റെ കേതീഴനിലള ഭവെനല

ഫസൗകണ്ടഷന്  കകേരള  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന  ഭവെന  പദതനികേളനിവലഭാന്നഭാണയ്  അപഭാ

ഘര്  പദതനി.  ഇതര  സലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുകവെണ്ടനി  കഹഭാസ്റ്റല്

രതീതനിയനിലള പഭാര്പനിട സമുചയമഭാണയ് ഇസൗ പദതനിവെഴനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്. ഇതനിവന്റെ

ആദല  സതീല  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനില്ലയനിവല  കേനിന്ഫ,  കേഞനികക്കഭാടയ്  ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

ഇതനിവന്റെ ആവകേ വചേലവെയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ് 8 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്. ഈ പദതനിയുവട

നനിര്മ്മേഭാണല 2017 കമയയ് അവെസഭാനകത്തഭാടുകൂടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് കേഴനിയുല. കൂടഭാവത

തനിരുവെനനപുരല,  എറണഭാകുളല,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  നഗരങ്ങളനിലല  ഇതരസലസഭാന

വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുകവെണ്ടനി  പഭാര്പനിട  സസൗകേരലല  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള  പദതനി

സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.
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  അഞ്ചുലക്ഷല വതഭാഴനിലവെസരങ്ങള സൃഷനിക്കുവമന്ന പ്രഖലഭാപനല

167 (2187) ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിളനി :
ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അഞ്ചുവെര്ഷല വകേഭാണ്ടയ് അഞ്ചുലക്ഷല വതഭാഴനിലവെസരങ്ങള സൃഷനിക്കുവമന്ന
പ്രഖലഭാപനല നടപനിലഭാക്കുവെഭാന് ഇതുവെവര സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള എവനഭാവക്കയഭാണയ്;

(ബനി)  വെനികനഭാദസഞഭാര രലഗത്തയ് എത വതഭാഴനിലവെസരങ്ങള സൃഷനിക്കുവെഭാനഭാണയ്
ലക്ഷലമനിടനിരുന്നതയ്;

(സനി) കദശതീയ പഭാതകയഭാരവത്ത ബനിയര്-കവെന് പഭാര്ലറുകേള പൂടനിയതയ് ടൂറനിസല
രലഗത്തയ്  വതഭാഴനിലവെസരങ്ങള  നഷവപടുത്തുകമഭാവയന്നയ്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;
എങനില്  ഇതുമൂലമുണ്ടഭായ  വതഭാഴനിലവെസരനഷല  എപ്രകേഭാരല  പരനിഹരനിക്കുവെഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്?

ഉത്തരല

(എ)  വതഭാഴനില്  വെകുപനിനുകേതീഴനില്  സലസഭാനവത്ത  എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ്

എക്സൈകചേഞ്ചുകേള മുകഖനയുള നനിയമനനടപടനികേള തത്വരനിതവപടുത്തുവെഭാന് നനിര്കദ്ദേശല

നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  അതനിവനഭാപല  "നനിയുക്തനി"  കജഭാബ്വഫയര്  മുകഖനയുല

എലകപ്ലെെഭായബനിലനിറനി  വസന്റെറുകേള  മുകഖനയുള  കജഭാബയ്  കഡവകേള  വെഴനിയുല

സത്വകേഭാരല  കമഖലയനില്  നനിലവെനിലള  വതഭാഴനിലവെസരങ്ങള  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കയ്

പരമഭാവെധനി ലഭലമഭാക്കനിവെരുന.

(ബനി&സനി) വെനിവെരല കശഖരനിച്ചുനല്കുന്നതഭാണയ്.

സലസഭാനവത്ത വതഭാഴനില് നനിയമങ്ങള

168 (2188) ശതീ  .   എല  .   സത്വരഭാജയ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴനിലല

എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  വതഭാഴനില്  നനിയമങ്ങള  ശരനിയഭായനി  നനിര്വ്വേഹനിക്കുന്ന

തനികലക്കഭായനി  എവനല്ലഭാല  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്  സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന  എന്നയ്

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ  നനിയമങ്ങള  ശരനിയഭായനി  നടപനിലഭാകക്കണ്ടതനിവന്റെ  ആവെശലകേത

വതഭാഴനില്ദഭായകേവര കബഭാധലവപടുത്തുന്നതനികലക്കഭായനി പ്രചേഭാരണങ്ങള നടത്തുന്നതനിനയ്

നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  നനിയമങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്  സതഭാരലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എങനില് അവെ എവനന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  എന്കഫഭാഴയ്വമന്റെയ്  വെനിഭഭാഗല  ജനില്ലഭാ  കലബര്

ഓഫതീസര്മഭാരുവട  കനതൃതത്വത്തനില്  101  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  കലബര്  ഓഫതീസര്മഭാര്

ഉളവപടുന്ന എന്കഫഭാഴയ്വമന്റെയ് വെനിഭഭാഗല 1960-വല കകേരള കഷഭാപയ്സയ് & വകേഭാകമഴലല്

എസ്റ്റഭാബനിവഷ്മെന്റെയ്  നനിയമപ്രകേഭാരല  കേടകേളനിലല  വെഭാണനിജലസഭാപനങ്ങളനിലല

പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുല  കേവണ്ടത്തുന്ന  നനിയമലലഘനങ്ങളക്കയ്  കനഭാടതീസയ്

നല്കേനി  തുടര്നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുല  മനിനനിമല  കവെതനല  നല്കേഭാത്ത

കകേസകേളനില്  വകയനില  വപറതീഷനുല  മറയ്  വെനിവെനിധ  നനിയമലലഘനങ്ങളക്കയ്

കപ്രഭാസനികേന്യൂഷനുല  ഫയല് വചേയ്തുവെരുന. 2017-ല് നഭാളനിതുവെവര  10380  സഭാപന

പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയുല  1437  കപ്രഭാസനികേന്യൂഷനുല  121  വകയനില  വപറതീഷനുല

ഫയല്  വചേയ്യുകേയുല  വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.  കൂടഭാവത  അസലഘടനിത  കമഖലയനിവല

വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് മനിനനിമല കവെതനല ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുല കവെതന വെനിതരണത്തനില്

സതഭാരലത  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനികലയ്ക്കുമഭായനി  കവെതന  സരക്ഷഭാ  പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്. എന്കഫഭാഴയ്വമന്റെയ് വെനിഭഭാഗല ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

അസനിസ്റ്റന്റെയ്  കലബര്  ഓഫതീസര്മഭാരുവട  അവെകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങളുല  നടത്തുന.

വതഭാഴനില്  നനിയമങ്ങവളക്കുറനിചയ്  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കയ്  ആവെശലമഭായ  പരനിശതീലനവല

നല്കേനിവെരുന.  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷല  18-6-2016-നയ്

സലസഭാനവമഭാടഭാവകേയുള  42  വടക്സൈയ്കറല്  കഷഭാപ്പുകേളനില്  നടത്തനിയ  വസഷലല്

പരനികശഭാധനയനില്  വെനിവെനിധ  വതഭാഴനില്  നനിയമപ്രകേഭാരമുള  ലലഘനങ്ങള

കേവണ്ടത്തുകേയുല  ആയതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  കനഭാടതീസയ്  നല്കുകേയുല  വചേയ്തു.

വതഭാഴനില്  വെകുപനിവന്റെ  ശക്തമഭായ  ഇടവപടലനിവനത്തുടര്ന്നയ്  മനിക്ക  സഭാപനങ്ങളുല

അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിചയ്  കരഖകേള  ഹഭാജരഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  നനിയമലലഘനങ്ങള

പരനിഹരനിക്കഭാത്ത  സഭാപന  ഉടമകേളവക്കതനിവര  വകയനില  വപറതീഷന്,
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കപ്രഭാസനികേന്യൂഷന് എന്നതീ നനിയമനടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകേയുല വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.  വതഭാഴനില്

വെകുപയ് ആരലഭനിച കകേഭാള വസന്റെര് മുകഖന വെകുപനിവന സലബനനിച്ചുള സലശയങ്ങളുല

പരഭാതനികേളുല  155214/180042555214  എന്നതീ  നമ്പരുകേളനില്  രഭാവെനിവല  7  മണനി

മുതല്  കവെകുകന്നരല  7  മണനി  വെവരയുള  സമയത്തയ്  വെനിളനിചയ്  പരനിഹഭാരല

കേഭാണഭാവന്നതഭാണയ്.  വഹല്പയ് കലനനിലൂവട  ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേള  തതമയല

രജനിസ്റ്റര്  വചേയവപടുകേയുല  അതഭാതയ്  ഇന്വസക്ടര്മഭാര്ക്കയ്  യഥഭാസമയല  തവന്ന

അതനികനല് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല കേഴനിയുന.

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി) നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുല.

(ഡനി)  വെനിവെനിധ  വതഭാഴനില്  നനിയമങ്ങള  പ്രകേഭാരമുള  രജനികസ്ട്രേഷന്,  റനിനന്യൂവെല്

എന്നനിവെയയ്  ഓണ്കലന്  സലവെനിധഭാനല  മുകഖന  അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കലബര്

കേമ്മേതീഷണകററയ് ഓകടഭാകമഷന് സനിസ്റ്റല (LCAS) നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇന്വസക്ഷനുല

തുടര്നടപടനികേളുല ബനവപട കമലകദലഭാഗസര്ക്കുകൂടനി നനിരതീക്ഷനിക്കഭാവന്നതരത്തനില്

ഓണ്കലന്  സലവെനിധഭാനല  ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  അസലഘടനിത  കമഖലയനിവല

വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് മനിനനിമല കവെതനല ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കവെതന സരക്ഷഭാ പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  പദതനിവെഴനി  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  ബഭാങയ്  മുകഖന  കവെതനല

ലഭലമഭാക്കുന്നകതഭാവടഭാപല നനിയമല അനുശഭാസനിക്കുന്ന കുറഞ കവെതനല യഥഭാസമയല

വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് ലഭനിക്കുനവണ്ടന്നയ് ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുല കൂടഭാവത വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്

കവെജയ്  സനിപയ്  കനരനിടയ്  ഓണ്കലന്  മുകഖന  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുല  കേഴനിയുന്നതഭാണയ്.

1948-വല  മനിനനിമല  കവെതന  നനിയമപ്രകേഭാരവല  1936-വല  കവെതനല  വകേഭാടുക്കല്

നനിയമപ്രകേഭാരവല  നനിശ്ചയനിക്കവപട  കവെതനല  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  കൃതലസമയത്തയ്

ലഭലമഭാകുനകണ്ടഭാവയന്നയ്  വതഭാഴനില്  വെകുപനിവല  ഇന്വസക്ടര്മഭാര്ക്കയ്

ഓണ്കലനഭായനിത്തവന്ന  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുല  ഇതനില്  വെതീഴ്ചവെരുത്തുന്ന

സഭാപനങ്ങളവക്കതനിവര  നനിയമനടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കഭാനുല  കേഴനിയുല.  വതഭാഴനില്

വെകുപയ് ആരലഭനിച കകേഭാളവസന്റെര് മുകഖന വെകുപനിവന സലബനനിച്ചുള സലശയങ്ങളുല

പരഭാതനികേളുല  155214/180042555214  എന്നതീ  നമ്പരുകേളനില്  രഭാവെനിവല  7  മണനി

മുതല്  കവെകുകന്നരല  7  മണനി  വെവര  വെനിളനിചയ്  പരനിഹരനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

വഹല്പയ് കലനനിലൂവട ലഭനിക്കുന്ന പരഭാതനികേള തതമയല രജനിസ്റ്റര് വചേയവപടുകേയുല

അതഭാതയ് ഇന്വസക്ടര്മഭാര്ക്കയ് യഥഭാസമയല പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുല കേഴനിയുന.
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സലസഭാനവത്ത വതഭാഴനില് വെകുപനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനല വമചവപടുത്തുന്നതനിനുള
നടപടനികേള

169 (2189)  ശതീ  .    എല  .    സത്വരഭാജയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വതഭാഴനില്  വെകുപനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനല  വമചവപടുത്തുന്നതനികലക്കഭായനി
എവനല്ലഭാല നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സത്വതീകേരനിച്ചു വെരുന എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വതഭാഴനില്  വെകുപനിലൂവട  ജനങ്ങളക്കയ്  ലഭനികക്കണ്ട  കസവെനങ്ങള
എളുപത്തനില് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  എവനല്ലഭാല നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന എന്നയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വതഭാഴനില്  വെകുപനിവന  കൂടുതല്  വമചവപടുത്തുന്നതനിനയ്  എവനല്ലഭാല
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുല എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വതഭാഴനില്  കമഖലയുമഭായനി  ബനവപടവെരുവട  പ്രശങ്ങള പരനികശഭാധനിചയ്
പരനിഹഭാരല  കേവണ്ടത്തഭാനുല  മഭാനലമഭായ  കവെതനവല  കവെതനവെലവെസകേളുല
വതഭാഴനിലറപ്പുല  സലരക്ഷനിചയ്  വതഭാഴനിലഭാളനികേവള  മുഖലധഭാരയനില്  വകേഭാണ്ടു
വെരുന്നതനിനുമഭായനി  വതഭാഴനില്  വെകുപനിവല  എന് കഫഭാഴയ്വമന്റെയ്  വെനിഭഭാഗല  ഉകദലഭാഗസര്
സത്വകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുല  വെനിവെനിധ  വതഭാഴനില്
നനിയമപ്രകേഭാരമുള  ആനുകൂലലങ്ങള  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കയ്  ലഭനിക്കുനവണ്ടന്നയ്  ഉറപ്പു
വെരുത്തുകേയുല  വചേയഭാറുണ്ടയ്.   സലസഭാനത്തയ്  വെനിവെനിധ  സത്വകേഭാരല  കമഖലകേളനില്
കജഭാലനി  വചേയ്യുന്ന  ജതീവെനക്കഭാരുവട  കവെതനല  ബഭാങയ്  വെഴനി  നല്കുന്നതനിനഭായുള
കവെതന  സരക്ഷഭാ  പദതനിയുല  (ഇ-കപവമന്റെയ്)  വെകുപയ്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.
വതഭാഴനില്  തര്ക്കങ്ങള  ഉണ്ടഭാകുകമ്പഭാള  ബനവപട  കേണ്സതീലനികയഷന്/
അ ഡ്ജൂഡനികക്കഷന്  സലവെനിധഭാനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചയ്  സമയബനനിതമഭായനി
തതീര്പ്പുകേല്പനിചയ്  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  പരഭാതനികേളക്കയ്  നനിവൃത്തനി  കേഭാണഭാറുണ്ടയ്.  75
വതഭാഴനില്  കമഖലകേളനില്  മനിനനിമല  കവെതനല  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണ്ടയ്.   കൂടഭാവത  സത്വകേഭാരല
കമഖലയനില്  വതഭാഴനില്  വചേയ്യുന്ന  വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  വെനിവെനിധ  നനിയമപ്രകേഭാരമുള
കസവെന-കവെതന  വെലവെസകേള  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സഭാപന
പരനികശഭാധനകേള,  സത്വഭാഡയ്  ഇന്വസക്ഷന്,  വസഷലല്  കഡവെയ്  എന്നനിവെ
നടത്തുനണ്ടയ്.  2016-ല്  41431  സഭാപന  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുല  5457
കപ്രഭാസനികേന്യൂഷനുകേള, 694  വകയനില വപറതീഷന് എന്നനിവെ നല്കേനി തുടര് നടപടനികേള 
സത്വതീകേരനിക്കുകേയുല  വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  വതഭാഴനിലനിടങ്ങളനില്
ഇരനിപനിടങ്ങള  നല്കുന്നതനിനയ്  വെലവെസ  വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  കഷഭാപയ്  &
വകേഭാകമഴലല്  എസ്റ്റഭാബനിഷയ് വമന്റെയ്  ചേടങ്ങളനില്  കഭദഗതനി  വെരുത്തുന്നതയ്  സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.   വതഭാഴനില് സഭാപനങ്ങളുവട  ഗുണനനിലവെഭാരല  വമചവപടുത്തനി
വമചവപട  വതഭാഴനില്  അനരതീക്ഷല  സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  കഷഭാപയ്  &
വകേഭാകമഴലല്  എസ്റ്റഭാബനിഷയ് വമന്റെയ്  നനിയമത്തനിനയ്  കേതീഴനില്  വെരുന്ന  സഭാപനങ്ങളനില്
കഗഡനിലഗയ് സനിസ്റ്റല നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുല തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടയ്.
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 (ബനി)  വെനിവെനിധ വതഭാഴനില് നനിയമങ്ങള പ്രകേഭാരമുള രജനികസ്ട്രേഷന്,  റനിനന്യൂവെല്,
കഭദഗതനി എന്നനിവെയയ് ഓണ്കലന് സലവെനിധഭാനല മുകഖന അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കലബര്  കേമ്മേതീഷണകററയ്  ഓകടഭാകമഷന്  സനിസ്റ്റല  (LCAS)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.
അസലഘടനിത കമഖലയനില് പണനിവയടുക്കുന്ന വെനിവെനിധ വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് കവെതനല
ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുല  സലസഭാനവത്ത  വെനിവെനിധ  സത്വകേഭാരല  കമഖലകേളനില്  കജഭാലനി
വചേയ്യുന്ന വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് കവെതനല ബഭാങയ് വെഴനി നല്കുന്നതനിനുമഭായുള കവെതന
സരക്ഷഭാ  പദതനി  (ഇ-കപവമന്റെയ്)  കപലറയ്  അടനിസഭാനത്തനില്  തനിരുവെനനപുരല
ജനില്ലയനില്  വെനിജയകേരമഭായനി  വതഭാഴനില്  വെകുപയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതനിവന  തുടര്ന്നയ്
സലസഭാനവത്ത എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലല  കവെതന സരക്ഷഭാ പദതനി  തത്വരനിതഗതനിയനില്
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയതുവെഴനി വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് ബഭാങയ്
മുകഖന  കവെതനല  ലഭലമഭാകുന്നകതഭാവടഭാപല,  നനിയമല  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  കുറഞ
കവെതനല വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് യഥഭാസമയല ലഭനിക്കുനവണ്ടന്നയ് ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുല,
കൂടഭാവത  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  കവെജയ്  സനിപയ്  കനരനിടയ്  ഓണ്കലന്  മുകഖന
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുല  കേഴനിയുന.   നഭാളനിതുവെവര  ഏകേകദശല  4180  സഭാപനങ്ങളനില്
നനിനല  90,115  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  424  കകേഭാടനികയഭാളല  രൂപ ഈ സലവെനിധഭാനല
മുഖഭാനനിരല  വെനിതരണല  വചേയ്യുന്നതനിനയ്  സഭാധനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  വതഭാഴനില്  വെകുപനിവന്റെ
കസവെനങ്ങള വപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് കവെഗത്തനില് എത്തനിക്കഭാനുല കൂടുതല് പ്രകയഭാജന
പ്രദമഭാക്കഭാനുല  വപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  വെകുപ്പുമഭായനി  ബനവപട  പരഭാതനികേളുല
സലശയങ്ങളുല  ദൂരതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  25-8-2015-ല്  കകേഭാളവസന്റെര്/
വഹല്പയ് കലന്  പ്രവെര്ത്തനല  ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  ആയതയ്  മനികേച  രതീതനിയനില്
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന. കകേഭാളവസന്റെര് മുഖഭാനനിരല 1042 പരഭാതനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകേയുല
ആയതനില്  822  പരഭാതനികേള തതീര്പഭാക്കുകേയുല, 220  പരഭാതനികേള തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുമുണ്ടയ്. വെകുപനിവന സലബനനിചയ് 6528 എന്കേത്വയറനികേളക്കയ്
സലശയനനിവെഭാരണല നടത്തുവെഭാനുല കേഭാളവസന്റെര് മുഖഭാനനിരല സഭാധനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  സലസഭാനവത്ത
വതഭാഴനില്  കമഖലയുവട  മഭാറനി  വെരുന്ന  ആവെശലങ്ങളക്കുനുസൃതമഭായനി  വതഭാഴനില്
വെകുപനിവന്റെ  ഓണ്കലന്  സലവെനിധഭാനങ്ങവളല്ലഭാലതവന്ന  കേഭാലനികേമഭായനി  പരനിഷ്കരനിച്ചുല
ആവെശലമഭായ കഭദഗതനികേള വെരുത്തനിയുല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി നനിലനനിര്ത്തനിവെരുന.

(സനി)  സലസഭാനവത്ത  മഭാറനിയ  സഭാഹചേരലങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  വതഭാഴനില്

നനിയമങ്ങളനിലല  ചേടങ്ങളനിലല  ഉചേനിതമഭായ  കഭദഗതനികേള  വകേഭാണ്ടുവെരുന്ന വെനിഷയവല

കേടകേളനിലല  വെഭാണനിജല  സഭാപനങ്ങളനിലല  കജഭാലനി  വചേയ്യുന്ന  അസലഘടനിത

വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  വതഭാഴനില്  സഭാഹചേരലവല,  കവെതനവല  വമചവപടുത്തുന്നതനിനയ്

പരലഭാപ്തമഭാക്കുന്ന  രതീതനിയനില്  വതഭാഴനില്  വെകുപനിവന്റെ  എന്കഫഭാഴയ്വമന്റെയ്  വെനിഭഭാഗല

ശഭാക്തതീകേരനിക്കുകേയുല നവെതീകേരനിക്കുകേയുല വചേയ്യുന്ന വെനിഷയവല പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.



248      കകേരള നനിയമസഭ           കമയയ് 5, 2017

വനടുമങ്ങഭാടയ് മണ്ഡലത്തനില് ഗവെണ്വമന്റെയ് ഐ.ടനി.ഐ.

170 (2190) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനടുമങ്ങഭാടയ്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഗവെണ്വമന്റെയ്  ഐ.  ടനി.  ഐ.

ഇവല്ലന്ന കേഭാരലല ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനടുമങ്ങഭാടയ്  മണ്ഡലത്തനില്  ഗവെണ്വമന്റെയ്  ഐ.  ടനി.  ഐ.

സഭാപനിക്കണവമന്നയ് ആവെശലവപടയ് കേത്തയ് ലഭനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനികനല് എനയ് നടപടനിയഭാണയ് സത്വതീകേരനിചവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണ്ടയ്.

(ബനി) ലഭനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

(സനി) ഈ വെനിഷയത്തനില് സഭാധലതഭാപഠനല നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ് എക്സൈയ്കചേഞയ് വെഴനി നനിയമനല

171  (2191)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലഗലല എലപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ് എക്സൈയ്കചേഞനില് നനിലവെനില് വതഭാഴനിലനിനഭായനി

എത കപര് കപരയ് രജനിസ്റ്റര് വചേയനിട്ടുണ്ടയ്;

(ബനി) എത കപര്ക്കയ് വതഭാഴനിലനില്ലഭായ്മ കവെതനല ലഭലമഭാകുനണ്ടയ്;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നകശഷല  എത  കപര്ക്കയ്

എലപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ് എക്സൈയ്കചേഞയ് വെഴനി നനിയമനല നലനിയനിട്ടുണ്ടയ് എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) കകേഭാതമലഗലല എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ് എക്സൈയ്കചേഞനില് നനിലവെനില് 25,676 കപര്

കപരയ് രജനിസ്റ്റര് വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി)  കകേഭാതമലഗലല എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ് എക്സൈയ്കചേഞനിവന്റെ പരനിധനിയനിലള  746

കപര്ക്കയ് വതഭാഴനിലനില്ലഭായ്മ കവെതനല ലഭലമഭാകുനണ്ടയ്.
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(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നകശഷല  87  കപര്ക്കയ്
കകേഭാതമലഗലല എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ് എക്സൈയ്കചേഞയ് വെഴനി വെനിവെനിധ തസനികേകേളനികലയയ് ചുവെവട
പറയുല പ്രകേഭാരല നനിയമനല ലഭനിചനിട്ടുണ്ടയ് :

പനി.റനി. റഗുലര് - 21

സനിരല ഒഴനിവകേള - 5

തഭാല്ക്കഭാലനികേല - 61 (179 ദനിവെസല)

സലസഭാനവത്തഭാടഭാവകേ  7964  കപര്ക്കയ്  എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ്  എക്സൈയ്കചേഞയ്  വെഴനി
വെനിവെനിധ തസനികേകേളനികലയയ് നനിയമനല നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ് എക്സൈയ്കചേഞനില് കപരയ് രജനിസ്റ്റര് വചേയവെര്

172 (2192) ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തയ് എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ് എക്സൈയ്കചേഞ്ചുകേളനില് എത കപര് രജനിസ്റ്റര്
വചേയനിട്ടുണ്ടയ്; ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനില് വെനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ്  എക്സൈയ്കചേഞയ്  മുകഖന  ഇകപഭാള  നടപനിലഭാക്കനി
വക്കഭാണ്ടനിരുന്ന സത്വയല വതഭാഴനില് പദതനികേള ഏവതഭാവക്കയഭാവണന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനവത്ത എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ്  എക്സൈയ്കചേഞ്ചുകേളനില്  34,67,835  കപര്
രജനിസ്റ്റര് വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.

ജനില്ല തനിരനിച്ചുള കേണക്കയ് ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

തനിരുവെനനപുരല 5,14,896

വകേഭാല്ലല 3,90,134

ആലപ്പുഴ 3,03,529

പത്തനലതനിട 1,23,461

കകേഭാടയല 2,21,656

ഇടുക്കനി 1,06,928

എറണഭാകുളല 2,86,961

1075/2017.
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തൃശ്ശൂര് 3,14,176

പഭാലക്കഭാടയ് 1,92,081

മലപ്പുറല 2,78,460

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 3,60,320

വെയനഭാടയ് 89,363

കേണ്ണൂര് 1,95,527

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 90,343

(ബനി)  എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ്  എക്സൈയ്കചേഞയ് മുകഖന തഭാവഴപറയുന്ന സത്വയലവതഭാഴനില്

പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന: 

1. വകേസ്റു 99

2. മളടനിപര്പസയ് സര്വ്വേതീസയ് വസകന്റെഴയ്/കജഭാബയ് കബയ്

3. ശരണല സത്വയലവതഭാഴനില് പദതനി

4. കകേവെലല.

കമല് പദതനികേളുവട വെനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ് എക്സൈയ്കചേഞ്ചുകേളനില് രജനികസ്ട്രേഷന് പുതുക്കല്

173  (2193)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ്  എകക്സൈഞ്ചുകേളനില് രജനികസ്ട്രേഷനുകേള പുതുക്കഭാനഭാവെഭാവത

വെന്നവെര്ക്കയ് അതനിനുളള അവെസരല നല്കുവെഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ്  നനിയമനങ്ങളനില്  സലവെരണല  പഭാലനിക്കുന്നനിവല്ലന്ന

പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  ഇതനില്  എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ്  വെകുപയ്  ഡയറക്ടര്  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേള

എവനല്ലഭാവമന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്.
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(ഡനി) 2016  ജനുവെരനി മുതല് ഇത്തരത്തനില് ലഭനിച പരഭാതനികേളുവട വെനിശദമഭായ

വെനിവെരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ദനിവെസ കവെതനഭാടനിസഭാനത്തനില് കക്ഷമനനിധനികേളനില് നനിയമനിതരഭായവെരുവട

മുഴുവെന്  വെനിവെരങ്ങളുല  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഇവെനിടങ്ങളനില്  സലവെരണല  പഭാലനിചനിടനിവല്ലന്ന

പരഭാതനി നനിലവെനിലകണ്ടഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  24-9-2016-വല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1196/16/വതഭാഴനില്  നമ്പര്

ഉത്തരവെയ്  പ്രകേഭാരല  1-1-1995  മുതല്  30-9-2016  വെവരയുള കേഭാലയളവെനില് റദ്ദേഭായ

രജനികസ്ട്രേഷന്  പുതുക്കുന്നതനിനയ്  2016  ഒകക്ടഭാബര്  1  മുതല്  31  വെവര  സമയല

അനുവെദനിച്ചുനല്കേനിയനിരുന.  കൂടഭാവത  കരഭാഗല,  കേരുതല്  തടങല്  നനിയമല

അനുസരനിച്ചുള  അറസ്റ്റയ്,  ഉകദലഭാഗഭാര്തനിയുവട  തഭാമസസലല  ഉളവപടുന്ന

പ്രകദശകത്തഭാ  എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ്  എക്സൈയ്കചേഞയ്  സനിതനിവചേയ്യുന്ന  പ്രകദശകത്തഭാ

പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭല,  വവെളവപഭാക്കല,  ഭൂമനികുലക്കല,  തതീപനിടുത്തല,  നനിശഭാനനിയമ

പ്രഖലഭാപനല  അവല്ലങനില്  അതുകപഭാലള  നനിയനണല  നടപഭാക്കല്  എന്നതീ

കേഭാരണങ്ങളഭാല് എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ് എക്സൈയ്കചേഞയ് രജനികസ്ട്രേഷന് പുതുക്കഭാന് കേഴനിയഭാവത

വെരുന്നവെര്ക്കയ്  ബനവപട  കരഖകേള  സഹനിതല  അകപക്ഷ  സമര്പനിചഭാല്

സതീനനികയഭാറനിറനി  പുനനഃസഭാപനിചയ്  രജനികസ്ട്രേഷന്  പുതുക്കനി  നല്കേഭാന്  വെലവെസ

നനിലവെനിലണ്ടയ്.

(ബനി-ഡനി)  എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ്  മുകഖനയുള  നനിയമനങ്ങളനില്  സലവെരണ

തതത്വങ്ങള കൃതലമഭായനി പഭാലനിച്ചുവെരുന.  സലസഭാന സര്ക്കഭാര് കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്

പുറവപടുവെനിക്കുന്ന ഉത്തരവകേളുവട അടനിസഭാനത്തനില് സഭാമുദഭായനികേ സലവെരണതതത്വങ്ങള

കേര്ശനമഭായനി പഭാലനിചഭാണയ് എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ്  എക്സൈയ്കചേഞ്ചുകേളനില് അറനിയനിക്കവപടുന്ന

ഒഴനിവകേളനില് തുടര് നടപടനി  സത്വതീകേരനിചയ്  കയഭാഗലരഭായ ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുവട പടനികേ

നല്കുന്നതയ്.  21-12-1970-വല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  413/70/പനി.ഡനി.  ഉത്തരവെനിലല

വകേ.എസയ്.  &  എസയ്.എസയ്.ആര്.  14  മുതല്  17  വെവരയുല  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള

സലവെരണ വെലവെസകേളക്കുല വെനികധയമഭായനിടഭാണയ് എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ് എക്സൈയ്കചേഞ്ചുകേള

ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേവള  നഭാമനനിര്കദ്ദേശല  വചേയ്യുന്നതയ്.  ഇപ്രകേഭാരല  നടത്തനിയ

നനിയമനങ്ങള സലബനനിചയ് വെസ്തുനനിഷമഭായ പരഭാതനികേള ലഭനിചതഭായനി കേഭാണുന്നനില്ല.

(ഇ) വെനിവെരല കശഖരനിച്ചുവെരുന.
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ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുവട വതഭാഴനിലവെസരങ്ങള

174 (2194) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുവട  വതഭാഴനില്  അവെസരങ്ങള  വെര്ദനിപനിക്കഭാന്

സര്ക്കഭാര് എവനല്ലഭാല പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുവമന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലസഭാനവത്ത  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുവട  വെനിവെരകശഖരണല  ജനില്ലഭാ

അടനിസഭാനത്തനില് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; ജനില്ല തനിരനിച്ചുള കേണക്കയ് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സമൂഹത്തനില്  പഭാര്ശത്വവെല്ക്കരനിക്കവപട്ടുകപഭായ  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുവട

സമഗ  വതഭാഴനില്  പുനരധനിവെഭാസല  ലക്ഷലമഭാക്കനി  എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ്  വെകുപയ്  മുകഖന

'കകേവെലല'  എന്ന  നവെതീന  പദതനി  ആവെനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  ഈ

പദതനിയനില്, (1)  കേരനിയര് കഗഡന്സയ്,  കമഭാടനികവെഷന്,  വതഭാഴനില് സഭാദലതകേവള

സലബനനിച  വെനിവെരങ്ങള  തുടങ്ങനിയവെ  നല്കുന്നതനിനഭായുള  "വവെഭാകക്കഷണല്  &

കേരനിയര്  കഗഡന്സയ്",  (2)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാവര  വതഭാഴനില്  വചേയഭാന്

പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന്നതനിനുള  "കേപഭാസനിറനി  ബനില്ഡനിലഗയ്",  (3)  വതഭാഴനില്  കമഖലകേളനിവല

മതരപരതീക്ഷകേളനില്  പവങടുത്തയ്  വെനിജയല  വെരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  "മതരപരതീക്ഷഭാ

പരനിശതീലനല"  (4)  സത്വയലവതഭാഴനില്  സലരലഭങ്ങളക്കഭായനി  "പലനിശ  രഹനിത  വെഭായ്പഭാ

പദതനി" എന്നനിങ്ങവന നഭാല ഘടകേങ്ങളുണ്ടയ്.

എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ്  വെകുപയ്  മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന  "ശരണല"  സത്വയലവതഭാഴനില്

സഹഭായ പദതനിയനിലല ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാവര ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

സര്ക്കഭാര്,  അര്ദ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനല  എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ്

എക്സൈയ്കചേഞ്ചുകേളനില് അറനിയനിക്കവപടുന്ന ഒഴനിവകേളനികലയയ്  നഭാമനനിര്കദ്ദേശല നല്കുകമ്പഭാള

ഭനിന്നകശഷനിയുളവെര്ക്കയ്  മുന്ഗണന  നല്കുനണ്ടയ്.  എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ്  വെകുപയ്

മുകഖനയുള നനിയമനങ്ങളനില് അര്ഹതവപട ഒഴനിവകേളനികലയയ്  ഭനിന്നകശഷനിയുളവെര്ക്കയ്

3 ശതമഭാനല സലവെരണല നല്കുന്നതയ് സലബനനിച വെനിഷയല പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.
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(ബനി) സലസഭാനവത്ത മുഴുവെന് ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുവടയുല വെനിവെരങ്ങള വതഭാഴനില്
വെകുപനില് ലഭലമല്ല.  എന്നഭാല്,  സലസഭാനവത്ത എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ് എക്സൈയ്കചേഞ്ചുകേളനില്
61,912  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേള  രജനിസ്റ്റര്  വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.   ജനില്ല
തനിരനിച്ചുള കേണക്കയ് ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

ജനില്ല ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുവട എണല

തനിരുവെനനപുരല 11,351

വകേഭാല്ലല 6,765

പത്തനലതനിട 2,362

ആലപ്പുഴ 4,449

കകേഭാടയല 3,569

ഇടുക്കനി 1,640

എറണഭാകുളല 5,671

തൃശ്ശൂര് 4,357

പഭാലക്കഭാടയ് 3,955

മലപ്പുറല 4,975

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 6,460

വെയനഭാടയ് 1,169

കേണ്ണൂര് 3,287

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 1,902

ആവകേ 61,912
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കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നവെര്ക്കയ് തസനികേയനുസരനിച്ചുള മനിനനിമല

കവെതനല നല്കേഭാന് നടപടനി

175 (2195) ശതീ  .   എല  .   സത്വരഭാജയ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴനിലല

എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  പല  വെകുപ്പുകേളനിലല  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില്

പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നവെര്ക്കയ്  കജഭാലനി  വചേയ്യുന്ന തസനികേയനുസരനിച്ചുള മനിനനിമല  കവെതനല

നല്കുന്നനില്ല എന്നതയ് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) ഉവണ്ടങനില് വെനിശദഭാലശല അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  പണനിവയടുക്കുന്നവെര്ക്കയ്  മഭാനലമഭായ  കവെതനല

നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതു സലബനനിചയ് എല്ലഭാ വെകുപ്പുകേളനില്നനിനല കേരഭാര് ജതീവെനക്കഭാര്ക്കയ്

നല്കുന്ന  കവെതനത്തനിവന്റെയുല  മറയ്  ആനുകൂലലങ്ങളുവടയുല  വെനിവെരങ്ങള

കശഖരനിക്കുന്നതനിനയ് തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(ഇ)  ഇത്തരത്തനില് മനിനനിമല  കവെതനല  നല്കേഭാത്ത സഭാഹചേരലല  ഉവണ്ടങനില്

അതയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് അടനിയനര നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-ഡനി)  സലസഭാനത്തയ്  80  വതഭാഴനില്  കമഖലകേവള  മനിനനിമല  കവെതന

നനിയമത്തനിവന്റെ പടനികേയനില് ഉളവപടുത്തുകേയുല ആയതനില് 75 കമഖലകേളനില് മനിനനിമല

കവെതനല നനിശ്ചയനിക്കുകേയുല വചേയനിട്ടുണ്ടയ്.  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നവെര്ക്കയ്

മഭാതമഭായനി  മനിനനിമല  കവെതനല  നനിശ്ചയനിച്ചുവകേഭാണ്ടയ്  വതഭാഴനില്  വെകുപയ്

ഉത്തരവെനിറക്കനിയനിടനില്ല.  എന്നഭാല് ധനകേഭാരല വെകുപനിവന്റെ 26-2-2016-വല സ.ഉ.(പനി)

28/16/ധന.  ഉത്തരവെനിന്പ്രകേഭാരല  ദനിവെസകവെതനഭാടനിസഭാനത്തനിലല കേരഭാറടനിസഭാനത്തനിലല

കജഭാലനി വചേയ്തുവെരുന്ന വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട കവെതനല പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

(ഇ)  മനിനനിമല കവെതനല നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള  75  വതഭാഴനില് കമഖലകേളനില് പ്രസ്തുത

കവെതനല  ലഭനിക്കുനവവെന്നയ്  ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന്  വതഭാഴനില്  വെകുപയ്  ഉകദലഭാഗസര്

പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണ്ടയ്.
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അലഗപരനിമനിതര്ക്കഭായുള കജഭാലനി സലവെരണല

176(2196)  ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന് പനി. :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
ആകരഭാഗലവല  കുടുലബകക്ഷമവല  സഭാമൂഹലനതീതനിയുല  വെകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവെനില്  അലഗപരനിമനിതര്ക്കഭായനി  സര്ക്കഭാര്  കജഭാലനിയനില്  എത
ശതമഭാനല സലവെരണല ആണയ് ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുളതയ് ; തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി കജഭാലനി
വചേയ്തു  വെരുന്ന ജതീവെനക്കഭാരനില് ഏതു ദനിവെസല  വെവര  കജഭാലനിയനില്  പ്രകവെശനിചവെവര
സനിരവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്;

(ബനി)  10 വെര്ഷമഭായനി  തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി  കജഭാലനിവചേയ്യുന്നവെര്  സനിര
കജഭാലനിക്കഭായനി കേഭാത്തനിരനിക്കുന എനളതയ് സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;
മഭാനുഷനികേ പരനിഗണനമുന്നനിര്ത്തനി ഇവെവര സനിരകജഭാലനിക്കഭായനി പരനിഗണനിക്കുന്നതയ്
കവെഗത്തനിലഭാക്കഭാന് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  നനിലവെനില്  അലഗപരനിമനിതര്ക്കഭായനി  സര്ക്കഭാര്  കജഭാലനിയനില്  3%
സലവെരണല ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്. 31-12-2003  വെവര തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി കജഭാലനി
വചേയ ജതീവെനക്കഭാര്ക്കയ് സനിരനനിയമനല നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി)  എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ്  എക്സൈയ്കചേഞയ്  മുകഖന  16-8-99-നുല  31-12-2003-നു
മനിടയനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  179  ദനിവെസവല വെനിടുതല് ദനിവെസല വപഭാതു അവെധനി/
അവെധനികേള  ആയതനിനഭാല്  179  ദനിവെസല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത്തതുമഭായ
അലഗപരനിമനിതര്ക്കയ് പുനര്നനിയമനല നല്കേഭാന് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുല അതയ്
നടപനിലഭാക്കനി വെരുനമുണ്ടയ്. 2004 മുതല് 2007 വെവരയുളള ബഭാക്കയ് കലഭാഗയ് കവെക്കന്സനികേള
കേവണ്ടത്തുകേയുല  വസഷലല്  റനിക്രൂടയ്വമന്റെയ്  വെഴനി  നനിയമനല  നടത്തനിവെരനികേയുമഭാണയ്.
2008 മുതല് പനി.എസയ്.സനി. വെഴനിയഭാണയ് നനിയമനല നടത്തുന്നതയ്.

അനലസലസഭാന വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട അക്രമങ്ങള

177(2197) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മറയ് സലസഭാനങ്ങളനില് നനിന്നയ് കകേരളത്തനിവല വെനിവെനിധ സലങ്ങളനികലക്കയ്
ആണ്,വപണ്  വെനിഭഭാഗത്തനില്  വെളവരയധനികേല  ആളുകേള  കജഭാലനിയഭായനിടഭാവണന്ന
നനിലയനില് കകേരളത്തനില് എത്തനികചേരുന്നതയ് നനിയനനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് എവനങനിലല
നനിയമല നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിവല  പല  സലങ്ങളനിലല  ഈ  അനലസലസഭാന
വതഭാഴനിലഭാളനികേള അക്രമങ്ങള നടത്തുന്ന കേഭാരലല ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;
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(സനി)  കകേരളത്തനിവല  പ്രധഭാന  വതഭാഴനില്  കമഖലകേളഭായ  ഫ്ളഭാറയ്
നനിര്മ്മേഭാണസലത്തുല  മറയ്  വെന്കേനിട,  വചേറുകേനിട  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  സലത്തുല
അനലസലസഭാന വതഭാഴനിലഭാളനികേളഭാണയ്  പണനിവയടുക്കുന്നവതന്നയ് കേവണ്ടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
ഇവെവരക്കുറനിചയ്  വതഭാഴനില്  വെകുപനില്  എവനങനിലല  രജനികസ്ട്രേഷന്  നടത്തഭാന്
പദതനിയുകണ്ടഭാ; വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വതഭാഴനില്  വെകുപയ്  മുകഖന  ഇത്തരത്തനില്  നനിയമങ്ങള  ഒനല
നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില്ല.

(ബനി) ഉണ്ടയ്.

(സനി)  ഉണ്ടയ്,  സലസഭാനത്തയ്  നനിര്മ്മേഭാണ  സലങ്ങളനില്  വതഭാഴനില്  വെകുപയ്
ഉകദലഭാഗസര്  നടത്തുന്ന  പരനികശഭാധനകേളനില്  ധഭാരഭാളല  ഇതരസലസഭാന
വതഭാഴനിലഭാളനികേവള കേവണ്ടത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്. കകേരളത്തനില് ഇകപഭാള എത്തനികചരുന്ന ഇതര
സലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേള  ഭൂരനിഭഭാഗവല  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്  മുകഖനയല്ലഭാവത  കനരനിടയ്
വതഭാഴനില്  കതടനിവയത്തുന്നവെരഭാണയ്.  ഇവെരുവട  കൃതലമഭായ  കേണക്കയ്  വതഭാഴനില്
വെകുപനിവന്റെ വവകേവെശമനില്ല. എന്നഭാല് ഇതരസലസഭാന വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട ആകരഭാഗല
സലരക്ഷണത്തനിനുല  വെനിവെരകശഖരണത്തനിനുമഭായനി   'ആവെഭാസയ്  '  എന്ന  കപരനില്
ആകരഭാഗല ഇന്ഷത്വറന്സയ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു
വെരുന.  പദതനി പ്രഭാബലലത്തനില് വെരുന്നകതഭാടുകൂടനി ഇന്ഷത്വറന്സയ് പദതനി മുകഖന
ഇതര സലസഭാന വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട ആകരഭാഗല സരക്ഷനിതതത്വല ഉറപയ് വെരുത്തഭാനുല
അകതഭാവടഭാപല  വെനിവെരകശഖരണല  നടത്തനി  ഡഭാറഭാ  ബഭാങയ്  തയഭാറഭാക്കഭാനുല
തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡയ് വെനിതരണല വചേയ്യുവെഭാനുല കേഴനിയുല.

കേര്ഷകേവത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി അലഗങ്ങളക്കുള അധനിവെര്ഷ ആനുകൂലലല

178(T 2198)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേര്ഷകേവത്തഭാഴനിലഭാളനികക്ഷമനനിധനിയനില്  അലഗമഭായനിട്ടുളളവെര്ക്കയ്
അധനിവെര്ഷ ആനുകൂലലല വെനിതരണല വചേയ്യുന്ന പദതനിയുകണ്ടഭാ; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  എന്നയ്  വെവരയുളള  ആനുകൂലലല  വെനിതരണല  വചേയ്തുവവെന്നയ്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേര്ഷകേവത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളക്കയ്  വെനിദലഭാഭലഭാസ  അവെഭാര്ഡുകേള
നല്കേനി  വെരുനകണ്ടഭാ;  2016-17  വെര്ഷത്തനില്  പ്രസ്തുത  അവെഭാര്ഡയ്  വെനിതരണല
വചേയനിട്ടുകണ്ടഭാ; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

T  മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരല

(എ)  ഉണ്ടയ്.  കേര്ഷകേവത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനിയനില് അലഗമഭായനി  60  വെയസയ്
വെവര  അലശദഭായല  അടചയ്  അലഗതത്വല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  റനിടയര്  വചേയ്യുന്ന
വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  നല്കേനിവെരുന്ന  ആനുകൂലലമഭാണയ്  അധനിവെര്ഷഭാനുകൂലലല.
അലഗതത്വകേഭാലത്തനിനനുസൃതമഭായനി  പ്രതനിവെര്ഷല  625  രൂപ  എന്ന  നനിരക്കനിലഭാണയ്
ആനുകൂലലല നല്കേനിവെരുന്നതയ്.    

(ബനി) 2009 വെവരയുളള ആനുകൂലലങ്ങളഭാണയ് വെനിതരണല വചേയനിട്ടുളളതയ്.

(സനി)  ഉണ്ടയ്,  കേര്ഷകേവത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  അലഗങ്ങളുവട  മക്കളക്കയ്
ഓകരഭാ  വെര്ഷവല  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്നനികന്നഭാ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  അലഗതീകേഭാരമുളള
സ്കൂളുകേളനില് നനികന്നഭാ  SSLC/THSSLC  പഭാസഭാകുന്ന നനിശ്ചനിത എണല കുടനികേളക്കയ്,
നനിശ്ചനിത  നനിരക്കനില്,  ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനില്  ഉയര്ന്ന  കഗഡുകേള  വെഭാങ്ങുന്ന
ക്രമത്തനില്  കേലഭാഷയ്  അവെഭാര്ഡയ്  നല്കേനിവെരുനണ്ടയ്.  2016-17  വെര്ഷല  5183
കുടനികേളക്കയ്  64  ലക്ഷല രൂപ ഇസൗ ഇനത്തനില് വെനിതരണല വചേയ്യുന്നതനിനയ് അനുമതനി
നല്കുകേയുല വെനിതരണല പൂര്ത്തനിയഭായനി വെരനികേയുമഭാണയ്. 

ആരക്കുഴ ഗവെണ്വമന്റെയ് വഎ.ടനി.വഎ.-യനില് പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള

179 (2199)  ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാല :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂവെഭാറ്റുപുഴ  മണ്ഡലത്തനിവല  ആരക്കുഴ  ഗവെ.ഐ.ടനി.ഐ.യനില്  പുതനിയ
കകേഭാഴ്സുകേള അനുവെദനിക്കണവമന്ന ആവെശലല സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലകണ്ടഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇതനിനഭായനി എവനഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സത്വതീകേരനിക്കുന്നവതന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഐ.ടനി.ഐ.-യനില്  നടനവെരുന്ന  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട
നനിലവെനിവല സനിതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) ഇല്ല.

(സനി) പുതനിയ വകേടനിടത്തനിവന്റെ വതക്കയ് ഭഭാഗല രണ്ടഭാല നനില വെഭാര്ത്തയ് പ്ലെെഭാസ്റ്ററനിലഗയ്
കജഭാലനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്. വെടക്കയ് ഭഭാഗല ഒന്നഭാല നനിലയുവട കകേഭാണ്ക്രതീറനിനഭായനി
റൂഫയ് സഭാബനിവന്റെ തടയ് തയഭാറഭാക്കുന്ന കജഭാലനികേള പുകരഭാഗമനിചനിട്ടുണ്ടയ്.
218/2020.
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തനിരുവെമ്പഭാടനി ഗവെണ്വമന്റെയ് വഎ.ടനി.വഎ.-ക്കയ് വകേടനിടല

 180(2200)  ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എല  .   കതഭാമസയ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വെഭാടകേവക്കടനിടത്തനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന തനിരുവെമ്പഭാടനി ഗവെ. ഐ.ടനി.ഐ. -ക്കയ്

വകേടനിടല  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പഞഭായത്തയ്  വെകേ  സലല  വെനിട്ടുകേനിട്ടുന്നതനിനുളള

നടപടനി ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  എന്നയ്  സലല  ഏവറടുക്കഭാന്

കേഴനിയുവമന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  തനിരുവെമ്പഭാടനി  വെനികല്ലജനില്  OS.146  Part  -ല്  റതീ  സര്കവ്വേ  599/1

(Not  Final  Resurvey  No.)-ല്വപട  1  ഏക്കര്  48.25  വസന്റെയ്  റവെനന്യൂ  ഭൂമനി

വഎ.ടനി.വഎ.-യഭായനി കേവണ്ടത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്. ടനി സലല വെകുപനിനയ് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

ലഭാന്റെയ്  ടഭാന്സര്  കഫഭാമനില്  അകപക്ഷ,  വെലഭാവെസഭായനികേ  പരനിശതീലന  വെകുപയ്

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്ക്കയ് 15-10-2016-ല് സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടയ്. ഇസൗ ഭൂമനി Escheat

(അനലല  നനിന്ന)   ആയതനിനഭാല്,  ഭൂമനി  പുറകമ്പഭാക്കഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചകശഷല  ഒരു

വെര്ഷല കേഴനിഞഭാല് മഭാതകമ വവകേമഭാറല വചേയഭാന് വെലവെസയുള.

വഎ.ടനി.വഎ.-കേള നവെതീകേരനിക്കഭാന് നടപടനി

181(2201)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  വതഭാഴനിലല

എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനവത്ത  ഐ.ടനി.ഐ.-കേള  നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഈ

സര്ക്കഭാര്  എവനല്ലഭാല  നടപടനികേളഭാണയ്  ആവെനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നകശഷല, കേരനിമ്പുഴയനിവല കകേണല്

നനിരഞ്ജന് സഭാരകേ സര്ക്കഭാര് ഐ.ടനി.ഐ.യുവട നവെതീകേരണത്തനിനഭായനി എവനല്ലഭാല

നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചു എന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അദലഭാപകേ,  അദലഭാപകകേതര  ജതീവെനക്കഭാവര  സനിരമഭായനി

നനിയമനിക്കുവെഭാന് സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  വഎ.ടനി.വഎ.-കേവള മനികേവറ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ചേഭാക്ക,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ  വഎ.ടനി.വഎ.-കേവള  അനഭാരഭാഷ്ട്ര
നനിലവെഭാരത്തനിലളള  വഎ.ടനി.വഎ.-കേളഭാക്കനി  മഭാറഭാന്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.
അതനിവന്റെ  നടപടനികേള  നടനവെരുന.  കൂടഭാവത  മഭാനലവെനിരുദ  പഭാകക്കജനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  സലസഭാനവത്ത  10  വഎ.ടനി.വഎ.-കേവള  കകേരള  ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചര്
ഇന്വവെസ്റ്റയ്വമന്റെയ് ഫണ്ടയ് കബഭാര്ഡയ്  (KIIFB)-വന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാവട അനഭാരഭാഷ്ട്ര
നനിലവെഭാരത്തനിലളള  വഎ.ടനി.വഎ.-കേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുല  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ആയതനിനയ്  ഡതീവറയനില്ഡയ്  കപ്രഭാജക്ടയ്  റനികപഭാര്ടയ്  (DPR)
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  വസഷലല് പര്പസയ് വവെഹനിക്കനിള ആയ  M/s KASE (കകേരള
അക്കഭാഡമനി കഫഭാര് സനില്സയ് എക്സൈലന്സയ്)-വന ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്. വെകുപനിവല
വഎ.ടനി.വഎ.-കേളുവട  നവെതീകേരണവമഭായനി  ബനവപടയ്  നടപയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷല
യകനഭാപകേരണങ്ങളുവട  സലഭരണത്തനിനയ്  36.85  കകേഭാടനി  രൂപയുല  വെനിവെനിധ
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  13.15  കകേഭാടനി രൂപയുല വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ആയതു
പ്രകേഭാരമുളള നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)  വഎ.ടനി.വഎ.  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  സലല  ഇതുവെവരയുല
ലഭലമഭായനിടനില്ല.

(സനി)  കകേണല്  നനിരഞ്ജന്  സഭാരകേ  സര്ക്കഭാര്  വഎ.ടനി.വഎ.
എലമ്പുലഭാകശരനിയനില്  അദലഭാപകേ,  അദലഭാപകകേതര  ജതീവെനക്കഭാവര  സനിരമഭായനി
നനിയമനിക്കഭാന്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  ടനി  വഎ.ടനി.വഎ.-യനില്  അനുവെദനിച
തസനികേകേളനില്  പ്രനിന്സനിപഭാള  കഭാസയ്-2  തസനികേയനിവല  ഒഴനിവെയ്  നനികേത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.
പ്ലെെലബര്  കടഡനിവല  ഒഴനിവെനില്  ഇന്സ്ട്രേക്ടര്  തസനികേയനില്  സലലമഭാറല  മുകഖനയുല
ഡഭാഫയ്സഭാന്  സനിവെനില്  കടഡനിവല  ഒഴനിവെനില്  പനി.എസയ്.സനി.  മുകഖനയുല  നനിയമനല
നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല്  വെനിഭഭാഗത്തനില്  കഭാര്ക്കയ്  തസനികേയനില്  ഒരു
ഉകദലഭാഗസവന സലലമഭാറനി നനിയമനിച്ചു.  ഒഭാഫതീസയ് അറന്ഡന്റെയ് തസനികേയനില് വെഭാചയ്മഭാന്
തസനികേയനില്നനിനല തസനികേമഭാറല മുകഖന ഒരു ഉകദലഭാഗസകനയുല നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

പുതനിയ വതഭാഴനില് കമഖലകേളുല അപ്രതലക്ഷമഭാകേഭാന് കപഭാകുന്ന വതഭാഴനിലകേളുല
സലബനനിചയ്

182(2202) ശതീ  .    വകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാകങതനികേ  വെനിദലഭാവെനികേഭാസത്തഭാൽ  അടുത്ത  10  വെർഷത്തനിനുളനില്
ഇകപഭാഴുള  വതഭാഴനിലകേളുവട  70%  അപ്രതലക്ഷമഭാകുവമന്ന  ഇന്റെര്നഭാഷ്ണല്  കലബര്
ഓര്ഗകനകസഷവന്റെ റനികപഭാര്ടനിവന്റെ  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  വതഭാഴനിൽ  അവെസരങ്ങവള
പറനി വതഭാഴനിൽ വെകേപയ് എവനങനിലല പഠനല നടത്തുകേയുല പദതനികേൾ ആസൂതണല
വചേയ്യുകേയുല വചേയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
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(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബനവപട  കദശതീയ  അനർകദ്ദേശതീയ  ഏജൻസനികേളുവട
റനികപഭാർട്ടുകേൾ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇവെ കകേരളത്തനിവല വതഭാഴനിൽ  കമഖലവയ എങ്ങവന ബഭാധനിക്കുവമനല
ഇതനിനഭായനി  വതഭാഴനിൽ  പരനിശതീലന  വെകുപനില്  എവനഭാവക്ക  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേൾ
ആസൂതണല വചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനവണ്ടനല വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇല്ല.

(ബനി) വെനിവെരല ലഭലമല്ല. 

(സനി)  വതഭാഴനില്  വെനിപണനിക്കനുസരനിചയ്  വതഭാഴനില്  സഭാധലതകയറനിയ
കമഖലകേളക്കയ്  മുന്തൂക്കല  നല്കേനിയഭാണയ്  വതഭാഴനില്  വെകുപനിനയ്  കേതീഴനിലളള  കകേരള
അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്  സനില്സയ്  എക്സൈലന്സയ്   (KASE)  പരനിശതീലന  പദതനികേള
വെനിഭഭാവെന വചേയ്യുന്നതയ്.  നഴനിലഗയ്,  വസകേന്യൂരനിറനി സര്വ്വേതീസസയ്,  ഓയനില് ആന്റെയ് ഗലഭാസയ്,
ടതീചനിലഗയ്,  എന്റെര്വപ്രണര്ഷനിപയ്,  കവെസ്റ്റയ്  വെഭാടര്  ടതീറയ്വമന്റെയ്,  ആകരഭാഗല  സസൗനരല
സലരക്ഷണല,  ബഭാങനിലഗയ്  ആന്റെയ്  ഫനിനഭാന്സയ്,  മവവറന്,  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല്
ഓകടഭാകമഷന്,  വപകടഭാളനിയല,  ആയുര്കവ്വേദല,  മളടനി  മതീഡനിയ  ആന്റെയ്  ആനനികമഷന്,
ആര്ക്കനിവടക്ചേര്  ആന്റെയ്  ഇന്റെതീരനിയര്  ഡനിവവസന്,  ഫനിസനികയഭാ  വതറഭാപനി,  ടൂറനിസല
ആന്റെയ്  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി,  എഞനിനതീയറനിലഗയ്  തുടങ്ങനി  വെനിവെനിധ  കമഖലകേളനില്
ഇതനികനഭാടകേല  പരനിശതീലന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  തുടര്നല
വവവെവെനിധലമഭാര്ന്ന  വതഭാഴനില്  സഭാധലതയുളള  കമഖലകേളനില്നനിനല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയയ്  മുന്ഗണന  നല്കേനി  പരനിശതീലന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്.  

വവകേവെലല പദതനി 

183(2203)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അലഗപരനിമനിതരുവട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി സലസഭാനത്തയ് 'കകേവെലല' എന്ന
കപരനില് ഒരു പദതനി ആവെനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  എങനില് പ്രസ്തുത പദതനിയുവട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള,  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള
തനിരവഞടുക്കുന്നതനിനുള മഭാനദണ്ഡങ്ങള ഇവെ എവനല്ലഭാമഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആദലഘടവമന്ന നനിലയനില്,  പ്രസ്തുത പദതനി ഏവതല്ലഭാല ജനില്ലകേളനിലഭാണയ്
ആരലഭനിചനിട്ടുളതയ്;  വെനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 261

ഉത്തരല

(എ)   ഉണ്ടയ്.

(ബനി)  എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ്  എക്സൈയ്കചേഞ്ചുകേളനില്  കപരയ്  രജനിസ്റ്റര്  വചേയനിട്ടുളള
ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേവള  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളള  സമഗ  വതഭാഴനില്
പുനരധനിവെഭാസ പദതനിയഭാണയ് "വവകേവെലല ". ഇസൗ പദതനിയനില് 4 ഘടകേ പദതനികേള
സമനത്വയനിപനിചനിട്ടുണ്ടയ്. 

(1) വവെഭാകക്കഷണല് &  കേരനിയര് വവഗഡന്സയ്

(2)  കേപഭാസനിറനി ബനില്ഡനിങ്ങയ്

(3) മതരപരതീക്ഷ പരനിശതീലനല

(4) സത്വയല വതഭാഴനില് - പലനിശ രഹനിത വെഭായ്പ പദതനി.

പദതനിയനില്  ഉളവപടുന്ന  ഭനിന്നകശഷനിയുളളവെവര,  കമല്  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുളള
ഒകന്നഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  ഘടകേ  പദതനികേളനിലൂവട  വെരുമഭാനമഭാര്ഗ്ഗമുളള  വതഭാഴനില്
കേവണ്ടത്തനി സത്വയല  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേ എന്നതഭാണയ് പദതനിവകേഭാണ്ടയ് ലക്ഷലമഭാക്കുന്നതയ്. 

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള  വതവരവഞടുക്കുന്നതനിനുളള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  ചുവെവട
നല്കുന:

• കകേരളത്തനിവല  എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ്  എക്സൈയ്കചേഞ്ചുകേളനില്  40%
ഭനിന്നകശഷനിയുവട  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  സഹനിതല  രജനിസ്റ്റര്  വചേയനിട്ടുളള
എല്ലഭാ  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കുല  വവകേവെലല  പദതനിയനികലയയ്
അകപക്ഷനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

• ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കയ് അവെര് രജനിസ്റ്റര് വചേയനിട്ടുളള എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ്
എക്സൈയ്കചേഞ്ചുകേളനില് അകപക്ഷ നല്കേഭാവന്നതഭാണയ്. 

• എല്ലഭാ  എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ്  എക്സൈയ്കചേഞ്ചുകേളനിലല  അകപക്ഷ  നല്കുന്ന
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുവട വെനിവെരങ്ങള ഉളവപടുത്തനി ഒരു ഡഭാറഭാ ബഭാങയ്
തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണയ്. 

• വവകേവെലലയുവട  ഘടകേ  പദതനികേളനികലയയ്  ഇസൗ  ഡഭാറഭാ  ബഭാങനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേവള
വതരവഞടുക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുല.

• സത്വയലവതഭാഴനില്  പദതനിയനികലയയ്  അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്,
അകപക്ഷകേവന്റെ പ്രഭായല 55 വെയസയ് കേഴനിയഭാന് പഭാടനില്ല. 

• സത്വയലവതഭാഴനില്  വെഭായ്പ  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  വെഭാര്ഷനികേ  വെരുമഭാനല
2,00,000  ( രണ്ടു ലക്ഷല രൂപ ) കേവെനിയഭാന് പഭാടനില്ല.
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• വെനികല്ലജയ്  ഒഭാഫതീസര്  നല്കുന്ന  വെരുമഭാന  സര്ടനിഫനിക്കറയ്
അകപക്ഷകയഭാവടഭാപല ഹഭാജരഭാകക്കണ്ടതഭാണയ്.

• ബനി.പനി.എല്.  കറഷന്  കേഭാര്ഡുടമകേള  വെരുമഭാന  സര്ടനിഫനിക്കറയ്
ഹഭാജരഭാകക്കണ്ടതനില്ല. 

• ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്  അദലക്ഷനഭായുളള  ഒരു  ജനില്ലഭാതല  സമനിതനിയഭാണയ്
വെഭായ്പ നല്കുന്നതനിനുളള സലരലഭകേവര വതവരവഞടുക്കുന്നതയ്.

• വെഭായ്പഭാതുകേ  അകപക്ഷകേവന്റെ  ബഭാങയ്  അക്കസൗണ്ടനികലയയ്  കനരനിടയ്
നനികക്ഷപനിക്കുകേയഭാണയ് വചേയ്യുന്നതയ്. 

• വെഭായ്പഭാതുകേ  തവെണകേളഭായനി  തനിരനിചടയ്കക്കണ്ടതഭാണയ്.  (50%
സബ്സനിഡനി കേഴനിചയ്) 

• വെഭായ്പ  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വതവരവഞടുക്കവപടുന്ന  സലരലഭകേന്
തനിരനിചടവെയ്  ഉറപയ്  വെരുത്തുന്നതനിനഭായനിട്ടുളള  കബഭാണ്ടയ്  ഒപനിട്ടുയ്
നല്കകേണ്ടതഭാണയ്.             

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  വവകേവെലല  പദതനിയുവട
ആദലഘടല 14 ജനില്ലകേളനിലല ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ് വെകുപനിനയ് കേതീഴനിലളള
അലഗപരനിമനിതര്ക്കയ് കവെണ്ടനിയുളള ആറയ് വസഷലല് എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ് എക്സൈയ്കചേഞ്ചുകേള
വെഴനിയഭാണയ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളളതയ്.  സലസഭാനവത്തഭാടഭാവകേ  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില്  307  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ സത്വയലവതഭാഴനില് സലരലഭകേര്ക്കയ്
പലനിശരഹനിത  വെഭായ്പയുല  198  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കയ്  മതരപരതീക്ഷകേളനില്
പവങടുക്കുന്നതനിനുളള 25 ദനിവെസവത്ത പരനിശതീലനവല ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

വെഭാമനപുരല നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല വഎ.ടനി.വഎ. പ്രവെര്ത്തനല തുടങ്ങഭാന്
നടപടനി

184(2204) ശതീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെഭാമനപുരല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  അനുവെദനിച  ഐ.ടനി.ഐ.-യുവട
പ്രവെർത്തനല ആരലഭനിക്കുന്നതനിനുളള  പദതനിയുവട  നനിലവെനിവല  സനിതനി  എനഭാണയ്;
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഐ.ടനി.ഐ. എന്നയ് മുതല് പ്രവെര്ത്തനല ആരലഭനിക്കുവെഭാന് കേഴനിയുല?

ഉത്തരല 

(എ&ബനി)  വെഭാമനപുരല ഗഭാമപഞഭായത്തനില് വഎ.ടനി.വഎ.  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പഞഭായത്തനിവല ഒന്നഭാല വെഭാര്ഡഭായ പന്തുവെനിളയനില്  70/1,  71/2,  71/2/5/7,  104/1
എന്നതീ സര്കവ്വേ നമ്പറുകേളനില്വപട രകണ്ടക്കര് സലല ലഭലമഭാക്കഭാവമന്നയ് വെഭാമനപുരല
പഞഭായത്തയ്  അറനിയനിചയ്  സമ്മേതപതല  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  വഎ.ടനി.വഎ.
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള തുടര് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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ബഭാറുകേളനിവല ജതീവെനക്കഭാവര പുനരധനിവെസനിപനിക്കല്

185(2205)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ ബഭാറുകേളനിവല ജതീവെനക്കഭാവര പുനരധനിവെസനിപനിക്കുവെഭാന്

സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള എവനല്ലഭാവമന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  കക്ഷമനനിധനി  വപന്ഷന്  ലഭനിക്കുന്ന  എത  കപരുണ്ടയ്;

ലഭനിക്കഭാത്തവെര് എത;

(സനി) ഇവെര്ക്കയ് സത്വയലവതഭാഴനിലകേള കേവണ്ടത്തുവെഭാന് ബഭാങ്കുകേള വെഴനി കലഭാണ്

സസൗകേരലല ഉണ്ടഭാക്കുകമഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല                

(എ)  മദലനയത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പൂടനിയ ബഭാര് കഹഭാടലകേളനില് ഉണ്ടഭായനിരുന്ന

വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  കജഭാലനി  നല്കേണവമന്ന  വെലവെസയനികനലഭാണയ്  ഇത്തരല

കഹഭാടലകേളക്കയ് ബഭാര് വവലസന്സനിവന്റെ തുടര്ചവയകന്നഭാണല ബനിയര് ആന്റെയ് വവവെന്

പഭാര്ലര് വവലസന്സകേള നല്കേനിയതയ്. 'പുനര്ജനനി  2030 '  എന്ന പദതനിയനിലൂവട

സമഭാഹരനിച തുകേയനില്നനിനല ഓകരഭാ വതഭാഴനിലഭാളനിക്കുല ഇടക്കഭാല സമഭാശത്വഭാസമഭായനി

ആദലഗഡുവെഭായനി  5,000  രൂപ വെതീതല  5851  കപര്ക്കുല,  രണ്ടഭാല ഗഡുവെഭായനി  10,000

രൂപ  വെതീതല  5809  കപര്ക്കുല,  വതഭാഴനില്  നഷവപടതുമൂലല  ആതഹതല  വചേയ

വതഭാഴനിലഭാളനികേളുവട  ആശനിതര്ക്കയ്  2,00,000  രൂപ  വെതീതല  മൂന്നയ്  കപര്ക്കുല

നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി)  കകേരള  അബ്കേഭാരനി  വതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  വപന്ഷന്  പദതനി

പ്രകേഭാരല  60  വെയസയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കക്ഷമനനിധനി  വപന്ഷന് കകേപറ്റുന്ന ആവകേ

460 വപന്ഷകനഴയ് നനിലവെനിലണ്ടയ്. നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ ബഭാറുകേളനിവല കകേരള അബ്കേഭാരനി

വതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  പദതനിയനില്  അലഗമഭായ  60  വെയസയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ

എല്ലഭാ  വതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുല  വപന്ഷനയ്  അര്ഹതയുണ്ടയ്.  ആയതുപ്രകേഭാരല

അര്ഹതവപടവെര്ക്കയ്  അനുവെദനിച്ചുനല്കേഭാന്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  അകപക്ഷ

ലഭലമഭായതനിനുകശഷകമ കൃതലമഭായ കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കഭാന് കേഴനിയുകേയുള.

(സനി)  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 



264      കകേരള നനിയമസഭ           കമയയ് 5, 2017

 ഇ.എസയ്.വഎ. ഡനിവസന്സറനികേളനിലല ആശുപതനികേളനിലല ജതീവെനക്കഭാരുവട

അഭഭാവെല   

186(2206) ശതീ  .   എല  .   നസൗഷഭാദയ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴനിലല

എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇന്ഷത്വറന്സയ് വമഡനിക്കല് സര്വ്വേതീസനിവന്റെ കേതീഴനിലളള,  സലസഭാനവത്ത

ഇ.എസയ്.ഐ.  ഡനിവസന്സറനികേളനിലല ആശുപതനികേളനിലല മതനിയഭായ കഡഭാക്ടര്മഭാരുല

പഭാരഭാവമഡനിക്കല് ജതീവെനക്കഭാരുമനിവല്ലന്ന പരഭാതനി ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില്

ആയതയ് പരനിഹരനിക്കുവെഭാന് സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വകേഭാല്ലല  ജനില്ലയനിവല  വെനിവെനിധ  ഇ.എസയ്.ഐ.  ഡനിവസന്സറനികേളനില്

കഡഭാക്ടര്മഭാര്, നഴ്സുമഭാര് മറയ് പഭാരഭാവമഡനിക്കല് ജതീവെനക്കഭാര് എന്നനിവെരുവട തസനികേകേള

എതയഭാവണന്നയ്  ഡനിവസന്സറനി  തനിരനിചയ്  വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  അവെയനില്  എത

തസനികേകേള ഒഴനിഞകേനിടക്കുനവവെന്നയ് വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?        

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടയ്. ഇ.എസയ്.വഎ. സതീല തുടങ്ങനിയ സമയവത്ത സ്റ്റഭാഫയ്

പഭാകറണ്  ആണയ്  ഇകപഭാഴുല  നനിലവെനിലളളതയ്.  ആയതയ്  പരനിഷ്കരനിക്കുന്ന   വെനിഷയല

സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.  കഡഭാക്ടര്മഭാരുകടയുല  പഭാരഭാവമഡനിക്കല്

ജതീവെനക്കഭാരുവടയുല  മറയ്  ജതീവെനക്കഭാരുവടയുല  അനുവെദനതീയമഭായ  തസനികേകേളനില്

ഉണ്ടഭാകുന്ന  ഒഴനിവകേള  യഥഭാസമയല  പനി.എസയ്.സനി.-വയ  അറനിയനിചയ്  നനിയമനല

നടത്തനിവെരുനണ്ടയ്.  10-10-2013 മുതല് പനി.എസയ്.സനി.-യനില് കഡഭാക്ടര്മഭാരുവട റഭാങയ്

ലനിസ്റ്റയ്  നനിലവെനിലനില്ലഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  പനി.എസയ്.സനി.-യനില്നനിനല  കനഭാണ്

അകവെലബനിലനിറനി  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  ലഭലമഭാക്കനി  എലകപ്ലെെഭായ്വമന്റെയ്  എക്സൈയ്കചേഞയ്

മുകഖനയുല  കകേഭാണ്ടഭാക്ടയ്  അടനിസഭാനത്തനിലല  കഡഭാക്ടര്മഭാവര  നനിയമനിച്ചുവെരുന.

അസനിസ്റ്റന്റെയ്  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  വമഡനിക്കല്  ആഫതീസര്മഭാരുവട  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റയ്  ഉടന്

പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാവണന്നയ്  കകേരള  പബനികേയ്  സര്വ്വേതീസയ്  കേമ്മേതീഷന്

അറനിയനിചനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി)  വകേഭാല്ലല  ജനില്ലയനിവല  ഇ.എസയ്.വഎ.  ഡനിവസന്സറനികേളനില്

അനുവെദനതീയമഭായ  തസനികേകേളുവട  ലനിസ്റ്റയ്  അനുബനല  1  ആയുല  ഒഴനിവകേള

അനുബനല 2 ആയുല കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്.
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റഭാന്നനി കകേന്ദ്രമഭാക്കനി ഇ.എസയ്.വഎ. ഡനിവസന്സറനി

187(2207)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാല :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  ഇ.എസയ്.ഐ.  വമഡനിക്കല്  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  കേതീഴനില്

വമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള ഉളതയ്  ഏവതഭാവക്ക സലങ്ങളനിലഭാണയ്;  ഇ.എസയ്.ഐ.

വമഡനിക്കല്  ചേനികേനിതഭാ  സസൗകേരലങ്ങള  ലഭനിക്കുന്ന  സലങ്ങളുവട  ജനില്ല  തനിരനിച്ചുള

പടനികേ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കതഭാടല വതഭാളനിലഭാളനികേളുല മറ്റുല ധഭാരഭാളമഭായുള റഭാന്നനി കകേന്ദ്രമഭാക്കനി ഒരു

ഇ.എസയ്.ഐ. ഡനിസന്സറനി ആരലഭനിക്കഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പത്തനലതനിട ജനില്ലയയ് അനുവെദനിചനിട്ടുള ഇ.എസയ്.ഐ.  അശുപതനിയുവട

പ്രവെര്ത്തനല ആരലഭനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഇവല്ലങനില് പ്രസ്തുത അശുപതനിയുവട പ്രവെര്ത്തനല

റഭാന്നനിയനില് ആരലഭനിക്കഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇ.എസയ്.വഎ.  വമഡനിക്കല്  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  കേതീഴനില്  കകേരളത്തനില്

വമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള ഒനലതവന്ന ഇല്ല.  

ഇ.എസയ്.വഎ.  ചേനികേനിതഭാ  സസൗകേരലല  സലസഭാനത്തയ്  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലല

ലഭലമഭാണയ്.  ഇ.എസയ്.വഎ.സനി.  2.0  പദതനി  പ്രകേഭാരല  സലസഭാന  വെലഭാപകേമഭായനി

ഇ.എസയ്.വഎ.  ചേനികേനിതഭാ  പദതനി  നടപഭാക്കനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  9  ഇ.എസയ്.വഎ.

ആശുപതനികേളനിലല  143  ഇ.എസയ്.വഎ.  ഡനിവസന്സറനികേളനിലല  വവപ്രമറനി,

വസക്കന്റെറനി  ചേനികേനിതഭാ  സസൗകേരലല  ലഭലമഭാണയ്.  ആശുപതനികേളുവടയുല

ഡനിവസന്സറനികേളുവടയുല ലനിസ്റ്റയ് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  റഭാന്നനി  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ഒരു  ഏകേ  കഡഭാക്ടര്  വവടപയ്  ഡനിവസന്സറനി

ആരലഭനിക്കുന്ന വെനിഷയല സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്. 

(സനി)  പത്തനലതനിട  ജനില്ലയയ്  അനുവെദനിചനിട്ടുളള  ഇ.എസയ്.വഎ.

ഡനിവസന്സറനിയുവട പ്രവെര്ത്തനല ഉടന്തവന്ന പത്തനലതനിടയനില് ആരലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്.

1075/2017.
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വകേഭാരടനി ഇ.എസയ്.വഎ. ആശുപതനിക്കയ് പുതനിയ വകേടനിടല

188(2208)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവെസനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേഭാരടനി  ഇ.എസയ്.ഐ.  ആശുപതനിയുവട  സത്വനമഭായുളള  സലത്തയ്
പുതനിയ  ആശുപതനി  വകേടനിടല  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  ഏതയ്
ഘടത്തനിലഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണല  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  എവനങനിലല
തടസങ്ങള നനിലനനില്ക്കുനകണ്ടഭാ;

(സനി)  ഉവണ്ടങനില്  തടസങ്ങള  നതീക്കനി  ഉടന്  നനിര്മ്മേഭാണല
ആരലഭനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വകേഭാരടനിയനില്  ഇ.എസയ്.വഎ.  ഡനിവസന്സറനിയഭാണുളളതയ്.  പുതനിയ
ഡനിവസന്സറനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വകേടനിടത്തനിനയ്  തറക്കല്ലനിടുകേ  മഭാതകമ
വചേയനിട്ടുളള.

(ബനി&സനി)  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന് ഏജന്സനിയുമഭായനി  ബനവപടയ് വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട  ചുമതലയുല  കമല്കനഭാടവല  വെഹനിക്കുന്നതയ്  ഇ.എസയ്.വഎ.
കകേഭാര്പകറഷവന്റെ കകേന്ദ്ര ഓഫതീസഭാണയ്.  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള തത്വരനിതഗതനിയനില്
ആരലഭനിക്കണവമന്നയ്  അഭലര്തനിചയ്  16-2-2017-നയ്  ഇ.എസയ്.വഎ.  കകേഭാര്പകറഷന്
ഡയറക്ടര് ജനറലനിനയ് സര്ക്കഭാരനില്നനിനല കേത്തയചനിട്ടുണ്ടയ്.

ഫകറഭാക്കയ് ഇ.എസയ്.വഎ. ആശുപതനിയനില് അതലഭാവെശല മരുനകേളുവട
ദസൗര്ലഭലല

189(2209)  ശതീ  .    വെനി  .    വകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫകറഭാക്കയ്  ഇ.എസയ്.ഐ.  ആശുപതനിയനില്  അതലഭാവെശല  മരുനകേള
ലഭലമഭാകുന്നനില്ല എന്ന കേഭാരലല ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ആശുപതനിയനില്  അതലഭാവെശല മരുനകേള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഇവല്ലങനില് സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എല്ലഭാ  വെര്ഷവല  വഫബ്രുവെരനി,  മഭാര്ചയ്  മഭാസങ്ങളനില്  മരുനകേളക്കയ്
ദസൗര്ലഭലല  കനരനിടുന്നതയ്  എന്തുവകേഭാണ്ടഭാവണന്നയ്  പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;  ആയതയ്
പരനിഹരനിക്കഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്വപടനിടനില്ല.

(ബനി) ആശുപതനിയനില് നനിനളള ഇന്ഡന്റെനിന്പ്രകേഭാരല കസ്റ്റഭാറനില് ലഭനിച എല്ലഭാ
മരുനകേളുല 20-1-2017-വലയുല 11-4-2017-വലയുല ഇഷത കനഭാടയ് പ്രകേഭാരല നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.

(സനി)  എല്ലഭാ  വെര്ഷവല  വഫബ്രുവെരനി,  മഭാര്ചയ്  മഭാസങ്ങളനില്  മരുനകേളക്കയ്
ഭസൗര്ലഭലല  ഉണ്ടഭാകേഭാറനില്ല.  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനളള  ഇന്ഡന്റെയ്  പ്രകേഭാരല
കസ്റ്റഭാറനിലളള മരുനകേള ജനുവെരനി മഭാസല തവന്ന വെനിതരണല വചേയഭാറുണ്ടയ്.

കകേരള സലസഭാന ലഹരനി വെര്ജന മനിഷവന്റെ പ്രവെര്ത്തനല

190(2210) ശതീ  .   വകേ  .   ദഭാസന് : 
ശതീ  .   വെനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന് : 
ശതീ  .    വെനി  .   കജഭായനി : 
ശതീ  .   എല  .   മുകകേഷയ് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴനിലല

എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള സലസഭാന ലഹരനി വെര്ജന മനിഷന് 'വെനിമുക്തനി'യുവട പ്രവെര്ത്തന
പുകരഭാഗതനി വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  'വെനിമുക്തനി'യുവട  ഭഭാഗമഭായനി  സലസഭാനവത്ത  ജനില്ലഭാ  ആശുപതനികേളനില്
ലഹരനി വെനിമുക്ത വസന്റെറുകേള ആരലഭനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(സനി)  ഇത്തരല  വസന്റെറുകേളനില്  ലഹരനിക്കയ്  അടനിമവപടവെര്ക്കയ്  ആധുനനികേവല
ശഭാസതീയവമഭായ ചേനികേനിതഭാസസൗകേരലങ്ങളുല സസൗജനല കേസൗണ്സനിലനിലഗയ് സസൗകേരലവല
ഏര്വപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  മനിഷവന്റെ  ലഹരനി  വെര്ജന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില്  കുടുലബശതീ
അലഗങ്ങള,  ആശവെര്ക്കര്മഭാര്,  അയല്ക്കൂടങ്ങള  എന്നനിവെരുവട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
കൂടനി ഏകകേഭാപനിപനിക്കുവെഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണ്ടയ്. 

(ബനി)  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലല  ആകരഭാഗല  വെകുപനിവന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാവട
ലഹരനിവെനിമുക്ത വസന്റെറുകേള ആരലഭനിക്കുവെഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണ്ടയ്.

(സനി) ഏര്വപടുത്തുല. 

(ഡനി)  കുടുലബശതീ  അലഗങ്ങള,  ആശഭാ  വെര്ക്കര്മഭാര്,  അയല്ക്കൂടങ്ങള
എന്നനിവെവരക്കൂടനി  ഉളവപടുത്തനി  വെനിമുക്തനിയുവട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിചയ്
നടപനിലഭാക്കനിവെരുനണ്ടയ്.
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തുറക്കഭാനഭാവെഭാത്ത ബനിവെകറജസയ് കഷഭാപ്പുകേള

191(2211) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ ഞഭായത്തുകേളുവട  എതനിര്പ്പുകേഭാരണല  തുറക്കഭാനഭാവെഭാത്ത  എത
ബനിവെകറജസയ്  കഷഭാപ്പുകേള  ഉവണ്ടന്നയ്  കേവണ്ടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില്  ഇവെ
ഏവതഭാവക്കവയന്നയ് പ ഞഭായത്തയ് തനിരനിചയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സപ്രതീലകകേഭാടതനി  വെനിധനിമൂലല  പൂടനിയ  ബഭാറുകേളുവട  ഫതീസയ്  മടക്കനി
വകേഭാടുകക്കണ്ടതുകണ്ടഭാ;  എങനില്  എത  കകേഭാടനിരൂപവയന്നയ്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പഞഭായത്തുകേളുവട  എതനിര്പ്പുകേഭാരണല  തുറക്കഭാനഭാവെഭാത്ത  35
ബനിവെകറജസയ്  കഷഭാപ്പുകേള  നനിലവെനിലണ്ടയ്.  ടനി  കഷഭാപ്പുകേവളക്കുറനിച്ചുളള  വെനിശദവെനിവെരല
അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

(ബനി) ഉണ്ടയ്. 1,67,90,000 രൂപ ഇത്തരത്തനില് മടക്കനി നല്കകേണ്ടനിവെരുല.

 ഇതര സലസഭാന വതഭാഴനിലഭാളനികേളനിവല ലഹരനി ഉപകയഭാഗല

192(2212)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  ഇതരസലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേള  തഭാമസനിക്കുന്ന
കഹഭാസ്റ്റലകേളനില്  മദലവല  മയക്കുമരുനകേളുല  മറയ്  ലഹരനി  വെസ്തുക്കളുല  ധഭാരഭാളമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പരനികശഭാധനയനില്  കുറക്കഭാവരന്നയ്  വതളനിയുന്നവെവര  കകേഭാടതനികേളനില്
ഹഭാജരഭാക്കനി  ശനിക്ഷ  വെഭാങ്ങനി  വകേഭാടുക്കുവെഭാന്  വെകുപയ്  സത്വതീകേരനിക്കുന്ന  നടപടനികേള
എവനല്ലഭാല;

(സനി)  കുറക്കഭാര്വക്കതനിവര  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കഭാന്  നനിലവെനിവല  നനിയമ
വെലവെസകേള പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ;

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  ഇതര  സലസഭാന  വതഭാഴനിലഭാളനികേള  തഭാമസനിക്കുന്ന
ഇടങ്ങളനില്  പ്രതനിവെഭാരല  ഒരു  തവെണവയങനിലല  ആകേസനികേ  പരനികശഭാധനകേള
'ഓപകറഷന് ഭഭായനി' എന്ന കപരനില് എവവക്സൈസയ് വെകുപയ് നടത്തനിവെരുനണ്ടയ്.

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്.
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(ബനി)  എവവക്സൈസയ്  വെകുപയ്  നടത്തുന്ന  പരനികശഭാധനകേളനില്  കുറക്കഭാവരന്നയ്
കേവണ്ടത്തുന്നവെര്വക്കതനിരഭായനി  നനിലവെനിലളള  നനിയമ  വെലവെസകേളുവട  പരനിധനിയനില്
പരമഭാവെധനി  ശനിക്ഷ  ലഭനിക്കത്തക്ക  രതീതനിയനില്  പഴുതുകേളനില്ലഭാത്ത  കുറപതല
ബഹുമഭാനവപട കകേഭാടതനി മുമ്പഭാവകേ സമര്പനിക്കുകേയുല ആവെശലമഭായ തുടര് നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകേയുല വചേയ്തു വെരുനണ്ടയ്. 

(സനി)  നനികരഭാധനിത  പുകേയനില  ഉല്പന്നങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നവെര്വക്കതനിവര
കകേഭാട്പ  നനിയമ  പ്രകേഭാരല  200  രൂപ  പനിഴയഭാണയ്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളളതയ്.  NDPS
നനിയമപ്രകേഭാരല  999  ഗഭാല  വെവര  കേഞഭാവെയ്  വവകേവെശലവെചയ്  വവകേകേഭാരലല  വചേയ്യുന്ന
കുറവെഭാളനികേവള  കകേഭാടതനിയനില്  ഹഭാജരഭാക്കുകമ്പഭാളത്തവന്ന  ജഭാമലല  കേനിട്ടുന്ന  നനിയമ
വെലവെസയഭാണുളളതയ്.  ഇത്തരല പ്രതനികേളക്കയ് ലഭനിക്കഭാവന്ന ശനിക്ഷ 6  മഭാസല വെവര
കേഠനിന  തടകവെഭാ,  പതനിനഭായനിരല  രൂപ  വെവര  പനിഴകയഭാ,  രണ്ടുല  കൂടനികയഭാ  ആണയ്.
ഇത്തരത്തനിലളള കുറകൃതലങ്ങളനില് ഏര്വപടുന്നവെര്ക്കുളള ശനിക്ഷ തുകലഭാല കുറവെഭായതനിനഭാല്,
കുറകൃതലങ്ങള  കൂടനിവെരുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  കകേന്ദ്ര  നനിയമങ്ങളഭായ  എന്.ഡനി.പനി.എസയ്.
ആക്ടയ്  1985,  കകേഭാട്പ ആക്ടയ് 2003 എന്നനിവെയനില് ചേനില നനിര്ണഭായകേ കഭദഗതനികേള
വെരുത്തുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുനണ്ടയ്.

കകേരള കസ്റ്ററയ് ബനിവെകറജസയ് കകേഭാര്പകറഷനനിവല വഡപന്യൂകടഷന് നനിയമനല

193(2213)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ബനിവെകറജസയ്  കകേഭാര്പകറഷനനികലയയ്  വഡപന്യൂകടഷന്
വെലവെസയനില്  ജതീവെനക്കഭാവര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനയ്  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവമൂലല
വെനിലക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; പ്രസ്തുത ഉത്തരവെനിവന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവെയ്  നനിലനനില്വക്ക  വഡപന്യൂകടഷന്  വെലവെസയനില്
നനിയമനല നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  കഗഡയ്  II  തസനികേയനില്  വഡപന്യൂകടഷന്  വെലവെസയനില്
എത കപര് കജഭാലനി വചേയ്യുനവവെന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ബനിവെകറജസയ്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  അനലത  കസവെന
വെലവെസയുമഭായനി  ബനവപടയ്  ഒരു  നനിയമനവല  പഭാടനിവല്ലനളള  ബഹുമഭാനവപട
വവഹകക്കഭാടതനിയുവട  WP(C)  19522/15-ാം  നമ്പര്  കകേസനിവല  30/06/2015-വല
ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവെയ്,  21-3-2016-വല  ഉത്തരവെയ്  പ്രകേഭാരല  ബഹുമഭാനവപട
വവഹകക്കഭാടതനി പനിന്വെലനിചനിട്ടുളളതുല അനലത കസവെന നനിയമനവമഭായനി ബനവപട
തുടര് നടപടനിക്രമങ്ങള കകേസനിവന്റെ അനനിമവെനിധനിക്കയ് വെനികധയമഭായനിടഭായനിരനിക്കുവമന്നയ്
ഉത്തരവെഭായനിട്ടുളളതുമഭാകുന.  (പകേര്പയ് ഉളടക്കല വചേയ്യുന.*)

* കലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്
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(ബനി) ഉണ്ടയ്.

(സനി) കകേരള കസ്റ്ററയ് ബനിവെകറജസയ് കകേഭാര്പകറഷനനില് കേഴനിഞ സര്ക്കഭാരനിവന്റെ

കേഭാലത്തയ്  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  കഗഡയ്  II  തസനികേയനില്  വഡപന്യൂകടഷന്  വെലവെസയനില്

നനിയമനല ലഭനിച 2 കപര് നനിലവെനില് കജഭാലനി വചേയ്തുവെരുന.  

ലഹരനി വെസ്തുക്കള വെലഭാപനിക്കുന്നതയ് തടയഭാന് നടപടനി

194(2214) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാല :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സപ്രതീലകകേഭാടതനി  വെനിധനി  പ്രകേഭാരല  മദലത്തനിവന്റെ  ലഭലത  കുറഞതുമൂലല,

മയക്കുമരുന്നനിവന്റെ  ഉപകഭഭാഗല  കൂടുന്നതഭായനി  ഏവതങനിലല  തരത്തനിലള  റനികപഭാര്ടയ്

സര്ക്കഭാരനിനയ്  ലഭലമഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷല  ഇകതവെവര

എകക്സൈസയ് വെകുപയ് നടത്തനിയ വെനിവെനിധതരല വറയ്ഡുകേളുവട എണല എത;  ഇതുവെഴനി

പനിടനിവചടുത്ത  മയക്കുമരുനകേളുവട  കപരുല  ഇനവല  അളവല  ഇവെയയ്  അനഭാരഭാഷ്ട്ര

മഭാര്ക്കറനില് ലഭനിക്കഭാവന്ന വെനിലയുല സഹനിതല വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനില് കേഴനിഞ  5  വെര്ഷത്തനിനനിവട  മയക്കുമരുന്നനിവന്റെയുല  മറ്റുല

ഉപകയഭാഗല  സലബനനിചയ്  ഏവതങനിലല  തരത്തനിലള  കേണക്കുകേള  ലഭലമഭാകണഭാ;

മദലത്തനിനയ്  പകേരല  മറയ്  ലഹരനിവെസ്തുക്കള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള  പ്രവെണത

വെര്ദനിക്കുന്നതയ് സലബനനിചയ് ഔകദലഭാഗനികേ പഠനല നടത്തഭാന് തതീരുമഭാനല ഉകണ്ടഭാ;

മറയ്  ലഹരനി  വെസ്തുക്കള  വെലഭാപനിക്കുന്നതയ്  തടയഭാന്  എവനഭാവക്ക  നടപടനികേളഭാണയ്

സര്ക്കഭാര് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളതയ്?

ഉത്തരല

(എ)  സപ്രതീലകകേഭാടതനി  വെനിധനി  പ്രകേഭാരല  മദലത്തനിവന്റെ  ലഭലത  കുറഞതുമൂലല

മയക്കുമരുന്നനിവന്റെ ഉപകഭഭാഗല കൂടുന്നതഭായനി ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടയ്.

ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷല  25-5-2016  മുതല്  23-4-2017  വെവര

എവവക്സൈസയ്  വെകുപയ്  129191  വെനിവെനിധയനിനല  വറയ്ഡുകേള നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇതുവെഴനി

പനിടനിവചടുത്ത  മയക്കുമരുനകേളുവട  കപരുല  ഇനവല  അളവല  ഇവെയയ്  അനഭാരഭാഷ്ട്ര

മഭാര്ക്കറനില് ലഭനിക്കഭാവന്ന വെനിലയുല  (നനിലവെനിവല നനിയമഭാനുസരണല അലഗതീകൃതമഭായ

വെനില) ചുവെവട കചേര്ക്കുന:
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ക്രമ

നമ്പര്
കപരയ്/ഇനല പനിടനിവചടുത്ത അളവെയ്

അനഭാരഭാഷ്ട്ര  മഭാര്ക്കറനില്
ലഭനിക്കഭാവന്ന വെനില

1. കേഞഭാവെയ് 823.426 കേനികലഭാഗഭാല 2,000 രൂപ/കേനികലഭാഗഭാല 

2. കേഞഭാവെയ് വചേടനി 2294 എണല -

3. കേഞഭാവെയ് കലഹലല 125 ഗഭാല -

4. ഹഭാഷനിഷയ് 11.451 കേനികലഭാഗഭാല -

5. വഹകറഭായനിന് 43.28 ഗഭാല 5-15 ലക്ഷല രൂപ/ കേനികലഭാ

6. ബസൗണ്ഷുഗര് 107.24 ഗഭാല          -          

7 ഒഭാപനിയല 43 ഗഭാല 5,500-10,000 രൂപ/ കേനികലഭാ ഗഭാല

8 വകേഭാവവക്കന് 11 ഗഭാല 10-30 ലക്ഷല രൂപ/ കേനികലഭാ ഗഭാല

9 ഛരസയ്  170 ഗഭാല     -      

10 വവഡവസഫഭാല 21 ആലപന്യൂള     -     

11 വവനടഭാവസഫഭാല 3695 ടഭാബറയ്      -     

12 കമഭാര്ഫനിന് 50 ഗഭാല 2,00,000-2,50,000 രൂപ/കേനികലഭാ ഗഭാല

13 അല്പ്രഭാകസഭാളല 6 ഗഭാല &15 ടഭാബറയ് -

14 എല.ഡനി.എല.എ. ഒഭായനില് 3 ഗഭാല -

15 എല.ഡനി.എല.എ. ക്രനിസ്റ്റല്   47 ഗഭാല       -

16 കപഭാപനി പ്ലെെഭാന്റെയ് പസൗഡര് 450 ഗഭാല -

17 വകേഭാവവടന് കഫഭാകസറയ് 2.5 ലനിറര് -

18 ബന്യൂപ്രനി കനഭാര്ഫനിന് 10 ആലപന്യൂള -

19 സഭാകസഭാ കപ്രഭാക്സൈനികവെഭാണ് 4706 ടഭാബറയ് -
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(ബനി)  കകേരളത്തനില്  കേഴനിഞ  5  വെര്ഷത്തനിനനിവട  മയക്കുമരുനകേളുമഭായനി
ബനവപടയ്  എവവക്സൈസയ്  വെകുപയ്  രജനിസ്റ്റര്  വചേയ്യുന്ന  കകേസകേളുവട  എണത്തനില്
വെളവരയധനികേല വെര്ദനവണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇസൗ കേഭാലയളവെനില് യഥഭാക്രമല  563, 793,
970,  1430,  2985  എന്.ഡനി.പനി.എസയ്.  കകേസകേള വെതീതമഭാണയ് എവവക്സൈസയ് വെകുപയ്
രജനിസ്റ്റര് വചേയനിട്ടുളളതയ്.  2017 വെര്ഷല 23-4-2017 വെവര മഭാതല എവവക്സൈസയ് വെകുപയ്
1744  എന്.ഡനി.പനി.എസയ്.  കകേസകേള രജനിസ്റ്റര് വചേയനിട്ടുണ്ടയ്. 2016  വെര്ഷല സമഭാന
കേഭാലയളവെനില്  766  കകേസകേള  മഭാതമഭാണയ്  രജനിസ്റ്റര്  വചേയനിരുന്നതയ്.  മദലത്തനിനയ്
പകേരല  മറയ്  ലഹരനിവെസ്തുക്കള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുളള  പ്രവെണത  വെര്ദനിക്കുന്നതയ്
സലബനനിചയ് ഒസൗകദലഭാഗനികേ പഠനല നടത്തഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിടനില്ല.  

കേഞഭാവെയ്  അടക്കമുളള  ലഹരനിവെസ്തുക്കളുവട  ഉപകയഭാഗല  വെലഭാപകേമഭാകുന്ന
അപകേടകേരമഭായ  പ്രവെണത  തടയുന്നതനിനയ്  ഇത്തരല  മയക്കുമരുനകേള
കേവണ്ടത്തുന്നതനിനുല  അവെയുവട  ഉല്പഭാദനവല  വെനിതരണവല  തടയുന്നതനിനുല
എവവക്സൈസയ്  വെകുപയ്  ശക്തമഭായ  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുല  കുറകൃതലങ്ങളനില്
ഏര്വപടുന്നവെര്വക്കതനിവര  കേര്ശന  നനിയമ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുല
വചേയ്തുവെരുന.  അനലസലസഭാനങ്ങളനില്നനിനല  ലഹരനിമരുനകേള  സലസഭാനകത്തയയ്
കേടത്തനിവക്കഭാണ്ടുവെരുന്നതയ്  തടയുന്നതനിനയ്  വചേക്കയ്  കപഭാസ്റ്റുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനല
ശക്തനിവപടുത്തനിയനിട്ടുളളതുല  കബഭാര്ഡര്/വവഹകവെ  പകടഭാളനിങ്ങയ്  യൂണനിറ്റുകേളുവട
പ്രവെര്ത്തനല  സജതീവെമഭാക്കനിയനിട്ടുളളതുമഭാണയ്.  കൂടഭാവത  അതനിര്ത്തനി  പ്രകദശത്തയ്
അയല്  സലസഭാനങ്ങളനിവല  കപഭാലതീസയ്  കസനകേളുവടയുല  സലസഭാനത്തനിനകേത്തയ്
കപഭാലതീസയ്,  കഫഭാറസ്റ്റയ്,  റവെനന്യൂ,  മവവറന്,  എന്കഫഭാഴയ്വമന്റെയ്,  കകേഭാസ്റ്റല് കപഭാലതീസയ്,
ആര്.പനി.എഫയ്.  തുടങ്ങനിയ  വെനിഭഭാഗങ്ങളുവടയുല  സഹകേരണകത്തഭാവട  ബനവപട
കമഖലകേളനില് സലയുക്ത പരനികശഭാധനകേളുല നടത്തനിവെരുന.  എവവക്സൈസയ് ഇന്റെലനിജന്സയ്,
ഷഭാകഡഭാ എവവക്സൈസയ് വെനിഭഭാഗങ്ങളുല ഫലപ്രദമഭായനി പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന. 

ചേനില ജതീവെന് രക്ഷഭാ മരുനകേള ലഹരനിക്കഭായനി ദുരുപകയഭാഗല വചേയ്യുന്നതഭായനി
ശദയനില്വപടതനിനഭാല് ഡഗ്സയ് കേണ്കടഭാള വെനിഭഭാഗവമഭായനി കചേര്ന്നയ് വമഡനിക്കല്
കസ്റ്റഭാറുകേളനിലല പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയുല കഡഭാക്ടറുവട കുറനിപയ് കൂടഭാവത ഇത്തരല
മരുനകേള  വെനില്ക്കുന്നനിവല്ലന്നയ് ഉറപയ് വെരുത്തുകേയുല വചേയ്യുന. 

ലഹരനിവക്കതനിരഭായനി വപഭാതുജനങ്ങളക്കനിടയനില്, പ്രകതലകേനിചയ് വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുല
യുവെജനങ്ങളക്കുമനിടയനില്  അവെകബഭാധല  വെളര്ത്തുന്നതനിനയ്  എവവക്സൈസയ്  വെകുപനിവന്റെ
ആഭനിമുഖലത്തനില്  വെനിപുലമഭായ  കബഭാധവെല്ക്കരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  സലഘടനിപനിച്ചു
വെരുന.  വെനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനില് നനിലവെനില്  2542  ലഹരനി വെനിരുദകബ്ബുകേള
പ്രവെര്ത്തനിച്ചു വെരുനണ്ടയ്.  വെനിവെനിധ മഭാധലമങ്ങളനിലൂവട മദല-ലഹരനി വെനിരുദ കബഭാധവെല്ക്കരണ



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 273

സകനശങ്ങള  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുല  ആശയങ്ങള  പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനുല
നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  വപഭാതുജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാവട,  മദലവെര്ജനത്തനിനയ്
ഉസൗന്നല് നല്കേനിയുല മയക്കുമരുനകേളുവട ഉപകഭഭാഗല പൂര്ണമഭായുല ഇല്ലഭാതഭാക്കഭാനുല
ലക്ഷലമനിടഭാണയ്  കകേരള  സലസഭാന  ലഹരനി  വെര്ജന  മനിഷന്  "വെനിമുക്തനി"  എന്ന
കബഭാധവെത്കേരണ  മനിഷനയ്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  രൂപല  നല്കേനിയനിട്ടുളളതയ്.
യുവെജനങ്ങവളയുല  വെനിദലഭാര്തനികേവളയുല  ലഹരനി  ഉപകയഭാഗത്തനിവന്റെ  ദൂഷലവെശങ്ങള
കബഭാദലവപടുത്തനി  വെലഭാപകേമഭായ  കബഭാധവെത്ക്കരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  സലഘടനിപനിക്കുകേ
എനളളതഭാണയ്  ടനി  മനിഷവന്റെ  പരമപ്രധഭാനമഭായ  ലക്ഷലല.  ആയതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വെനിവെനിധ  ലഹരനിവെനിരുദ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവെരുന.  സഭാമൂഹനികേവല
ക്രനിയഭാതകേവമഭായ  ചുവെടുവെയ്പുകേള,  സ്കൂള/കകേഭാകളജയ്  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനതല
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള, വെനിവെരവെലഭാപന സലവെനിധഭാനങ്ങള, മദലവല മയക്കുമരുനല ഉപകയഭാഗനിചയ്
തുടങ്ങനിയവെവര തനിരുത്തല് പ്രക്രനിയ,  നനിയമവെനിരുദ ലഹരനി ഉത്പന്നങ്ങളുവട ലഭലതയുല
വെനിതരണവല ഇല്ലഭാതഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിച്ചുവകേഭാണ്ടുളള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള, പുനരധനിവെഭാസല
എന്നനിവെയഭാണയ് വെനിമുക്തനി മനിഷനുമഭായനി ബനവപടയ് ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുളള കേര്മ്മേ പദതനികേള.

ലഹരനി പദഭാര്തങ്ങളുവട ഉപകയഭാഗല

195(2215) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : 

വപ്രഭാഫ  .   വകേ  .   യു  .   അരുണന് : 

ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലസതീര് : 

ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴനിലല

എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ്  വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  ഇടയനില്  ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങളുവട

ഉപകയഭാഗല വെര്ദനിച്ചുവെരുന്നതഭായനി ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതു  തടയുന്നതനിനഭായനി  എവനല്ലഭാല  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിചനിട്ടുവണ്ടന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വെനിദലഭാര്തനികേളനില്  ലഹരനി  ഉപകയഭാഗത്തനിവന്റെ  ദൂഷലവെശങ്ങള

സലബനനിചയ്  കബഭാധവെത്കേരണല  നടത്തുന്നതനിനയ്  സ്കൂളുകേളനിലല  കകേഭാകളജുകേളനിലല

ലഹരനി വെനിരുദ കബുകേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  ഇവെയുവട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  എവനഭാക്കയഭാവണന്നയ്

വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
218/2020.
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ഉത്തരല

(എ)  ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടയ്.

(ബനി&സനി)  വെനിദലഭാര്തനികേളനിവല  ലഹരനിവെസ്തുക്കളുവട  ഉപകയഭാഗല  തടയുന്നതനി
നഭായനി  ശക്തമഭായ  എന്കഫഭാഴയ്വമന്റെയ്  പ്രവെര്ത്തനകത്തഭാവടഭാപല  വവവെവെനിദലമഭാര്ന്ന
കബഭാധവെല്ക്കരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുല നടത്തനിവെരുന.  സ്കൂള/കകേഭാകളജയ്  കേഭാമ്പസകേളുവട
100  വെഭാര പരനിധനിക്കുളളനില്  "കകേഭാട്പഭാ"  നനിയമപ്രകേഭാരല പുകേയനില ഉല്പന്നങ്ങളുവട
വെനിപണനവല  ഉപകയഭാഗവല  പൂര്ണമഭായുല  നനികരഭാധനിചനിട്ടുണ്ടയ്.   മദലവെര്ജനത്തനിനയ്
ഉസൗന്നല് നല്കേനിയുല മയക്കുമരുനകേളുവട ഉപകഭഭാഗല പൂര്ണമഭായുല ഇല്ലഭാതഭാക്കഭാനുല
ലക്ഷലമനിടയ്  കകേരള  സലസഭാന  ലഹരനിവെര്ജന  മനിഷന്  'വെനിമുക്തനി'ക്കയ്  രൂപല
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  സ്കൂള/കകേഭാകളജുകേളനില്  ലഹരനിവക്കതനിവര  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതനിനു
കവെണ്ടനി  സലസഭാനതലത്തനില്  2542  ലഹരനിവെനിരുദ കബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടയ്.
കപകരഭാ  മറയ്  വെനിവെരങ്ങകളഭാ  വവെളനിവപടുത്തഭാവത  ലഹരനിവെസ്തുക്കളുവട  വെനില്പന/
ഉപകയഭാഗത്തനിവനതനിവരയുളള പരഭാതനിയുല വെനിവെരങ്ങളുല അധനികൃതവര അറനിയനിക്കുന്നതനിനയ്
1400-ഓളല  സ്കൂള/കകേഭാകളജയ്  കേഭാമ്പസകേളനില്  പരഭാതനിവപടനികേള  സഭാപനിചനിട്ടുണ്ടയ്.
2014-15,  2015-16,  2016-17  എന്നതീ  അദലയന  വെര്ഷങ്ങളനില്  സ്കൂള
പഭാഠലപദതനിയനിവല  വെനിവെനിധ  കഭാസ്സുകേളനിവല  പഭാഠപുസകേങ്ങളനില്  ലഹരനിവെനിരുദ
ആശയമടങ്ങനിയ പഭാഠഭഭാഗങ്ങള ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ലഹരനിവെനിരുദ ആശയങ്ങളടങ്ങനിയ
പഭാഠഭഭാഗങ്ങള  2017-18  അദലയന  വെര്ഷല  സ്കൂള  പഭാഠലപദതനിയനില്
ഉളവപടുത്തഭാന് വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ലഹരനിവെനിരുദ
കബ്ബുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  വെനിദലഭാര്തനികേവള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ
എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാവട  മനികേച  ലഹരനി  വെനിരുദ  കബയ്  അലഗല,  കബ്ബുകേള
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന  മനികേച  മഭാഗസനിന്,  മഭാഗസനിന്  സൃഷനികേള  എന്നനിവെയയ്  കേഭാഷയ്
അവെഭാര്ഡുല പ്രശസനിപതവല നല്കേനിവെരുന.

(ഡനി)  മദലത്തനിനുല  മയക്കുമരുന്നനിനുല  പുകേയനില  ഉല്പന്നങ്ങളക്കുവമതനിവരയുളള
കബഭാധവെല്ക്കരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുകേ,  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട
സഹകേരണകത്തഭാവട  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളുവട  സമതീപല  ലഹരനിവെസ്തുക്കളുവട
ലഭലത ഇല്ലഭാതഭാക്കുകേ, ലഹരനി പദഭാര്തങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന വെനിദലഭാര്തനികേളുവണ്ടങനില്
അവെവര  കേവണ്ടത്തനി  ഇസൗ  ദുനഃശതീലത്തനില്നനിനല  പനിന്തനിരനിപനിക്കുകേ,  ലഹരനി
വെസ്തുക്കളക്കയ്  അടനിമകേളഭായവെവര  കേവണ്ടത്തനി അവെവര  കബഭാധവെല്ക്കരണത്തനിലൂവട
കമഭാചേനിപനിക്കുവെഭാനുളള  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുകേ,  ചേനികേനിത  ആവെശലമുളളവെര്ക്കയ്
അതനിനുളള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകേ  മുതലഭായ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനിലൂവട
വെനിദലഭാര്തനികേവള  ലഹരനിവെസ്തുക്കളുവട  ഉപകഭഭാഗത്തനില്നനിനല  പൂര്ണമഭായുല
പനിന്തനിരനിപനിക്കുകേ എന്നനിവെയഭാണയ് ലഹരനിവെനിരുദ കബ്ബുകേളുവട പ്രവെര്ത്തനങ്ങള. 
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കദശതീയ സലസഭാന പഭാതകയഭാരവത്ത മദലവെനില്പനശഭാലകേള മഭാറണവമന്ന
സപ്രതീലകകേഭാടതനി വെനിധനി

196(2216) ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    വകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കദശതീയ സലസഭാന പഭാതകയഭാരവത്ത മദലവെനില്പനശഭാലകേള മഭാറണവമന്ന
സപ്രതീലകകേഭാടതനി  വെനിധനി  പഭാതകയഭാരത്തയ്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  കഫവെയ്  സ്റ്റഭാര്
കഹഭാടലകേളുവട  ബഭാറുകേളക്കുല,  ബതീയര്  കവെന് പഭാര്ലറുകേളക്കുല ബഭാധകേമഭാകുകമഭാ
എന്ന  കേഭാരലല  സലബനനിചയ്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  അകറഭാർണനി  ജനറലനിവന്റെ
നനിയകമഭാപകദശല കതടനിയനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  2015-ല്  കകേരള  ബഭാര്  കഹഭാടല്  അകസഭാസനികയഷന്  കകേസനില്
(എ.ഐ.ആര്. 2016 എസയ്.സനി. 163)  കകേരള സര്ക്കഭാരനിവന്റെ മദലനയത്തനിവനതനിവര
അകറഭാർണനി  ജനറല്  സപ്രതീല  കകേഭാടതനിയനില്  കകേസയ്  വെഭാദനിചതയ്
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  എങനില്  ഇക്കഭാരലത്തനിലള  നനിയമവെകുപനിവന്റെയുല,  അഡത്വകക്കറയ്
ജനറലനിവന്റെയുല  നനിയകമഭാപകദശവത്ത  മറനികേടന്നയ്  അകറഭാർണനി  ജനറലനിവന്റെ
നനിയകമഭാപകദശല സത്വതീകേരനിചതയ് എനടനിസഭാനത്തനിവലന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) കതടനിയനിരുന.

(ബനി) ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടയ്.

(സനി)  ബഹുമഭാനവപട  സപ്രതീല  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവെനില്  കൂടുതല്  വെലക്തത
വെരുത്തുന്നതനിനഭാണയ് അകറഭാര്ണനി ജനറലനിവന്റെ നനിയകമഭാപകദശല കതടനിയതയ്.

എവവക്സൈസയ് ഓഫതീസര് റഭാങയ് ലനിസ്റ്റയ്

197(2217)  ശതീ  .    എല  .    വെനിന്വസന്റെയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 584/2013  കേഭാറഗറനി നമ്പര് പ്രകേഭാരല  2015-ല് നനിലവെനില്വെന്ന സനിവെനില്
എകക്സൈസയ്  ഓഫതീസര് റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനില്നനിനല  എതകപര്ക്കയ്  ഇതനിനകേല  നനിയമനല
നല്കേനി; ഇതനില് പുരുഷ/വെനനിതഭാ അനുപഭാതല വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) 2015  ജനുവെരനി  1  മുതല് മുന്കേഭാലപ്രഭാബലലല നല്കേനി സനിവെനില് എകക്സൈസയ്
ഓഫതീസര്മഭാരുവട നനിയമനകയഭാഗലത 2015 ഒകക്ടഭാബറനില് പരനിഷ്കരനിചനിരുകന്നഭാ;

(സനി)  എങനില്  2015  ആഗസ്റ്റനില്  നനിലവെനില്വെന്ന  കമല്പറഞ  റഭാങയ്
പടനികേയനിലളവെരുവട  നനിയമനവത്ത  പുതുക്കനിയ  വസഷലല്  റൂളസയ്  എപ്രകേഭാരല
ബഭാധനിക്കുവമന്നയ് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിര്ത്തനിവവെച പുരുഷ/വെനനിത സനിവെനില് എകക്സൈസയ് ഓഫതീസര്മഭാരുവട
നനിയമന നടപടനി പുനരഭാരലഭനിക്കുവെഭാന് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 584/13 കേഭാറഗറനി നമ്പര് പ്രകേഭാരല 2015-ല് നനിലവെനില് വെന്ന റഭാങയ് ലനിസ്റ്റയ്
സനിവെനില്  എവവക്സൈസയ്  ഓഫതീസര്  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റയ്  അല്ല.  സനിവെനില്  എവവക്സൈസയ്
ഓഫതീസര്മഭാരുവട റഭാങയ് ലനിസ്റ്റയ്  534/13  കേഭാറഗറനി നമ്പറഭാണയ്.  ടനി  534/13  കേഭാറഗറനി
റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റയ്  പ്രകേഭാരല  493  കപര്ക്കയ്  നനിയമനല  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.   ടനി  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റയ്
പുരുഷന്മഭാര്ക്കയ് മഭാതമഭായുളളതഭാണയ്. 

(ബനി)  പരനിഷ്കരനിചനിരുന.

(സനി)  പുതുക്കനിയ  വസഷലല്  റൂള  പ്രകേഭാരല  2015-ല്  നനിലവെനില്  വെന്നനിട്ടുളള
സനിവെനില് എവവക്സൈസയ് ഓഫതീസര്മഭാരുവട റഭാങയ് ലനിസ്റ്റനില്നനിനല നനിയമനല നടത്തഭാന്
സഭാധനിക്കഭാത്ത അവെസയുണ്ടയ്. 

(ഡനി)  കകേരള  പബനികേയ്  സര്വ്വേതീസയ്  കേമ്മേതീഷന്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിയമന
ശനിപഭാര്ശ  നനിര്ത്തനിവെചനിട്ടുളളതുല  നനിലവെനിലളള  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനില്  ഉളവപടതുമഭായ
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുവട നനിയമന നടപടനി പുനരഭാരലഭനിക്കഭാന് കകേരള എവവക്സൈസയ് ആന്റെയ്
വപ്രഭാഹനിബനിഷന് സകബഭാര്ഡനികനറയ് സര്വ്വേതീസയ് ചേടങ്ങളനില് ഒരു കസവെനിലഗയ് കകഭാസയ്
ഉളവപടുത്തനി കഭദഗതനി വചേയ്യുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന.

എവവക്സൈസയ് വെകുപനിവല ജതീവെനക്കഭാരുവട അലഗബലല

198  (2218)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാല :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാന എകക്സൈസയ് വെകുപനിവല ജതീവെനക്കഭാരുവട അലഗബലല ഇനല
തനിരനിചയ്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  വെകുപനിവല  വെനനിതഭാ  എകക്സൈസയ്  ഗഭാര്ഡുകേളുവട  ജനില്ല
തനിരനിച്ചുള അലഗബലല വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത വെകുപനിവല മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല് വെനിഭഭാഗല  ജതീവെനക്കഭാരുവട എണല
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഓകരഭാ  കറഞനിലല  നനിലവെനില്  കകേസയ്  എടുക്കുവെഭാന്  അധനികേഭാര
വപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന  എകക്സൈസയ്  ഇന്വസക്ടര്മഭാര്  സലത്തനില്ലഭാത്തതുമൂലല
24 മണനിക്കൂറനിനുളനില് കകേസയ് രജനിസ്റ്റര് വചേയണല എന്ന നനിയമല പഭാലനിക്കവപടഭാവത
കുറവെഭാളനികേള  രക്ഷവപടുന്നതയ്  ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  നനിലവെനില്  കപഭാലതീസയ്
ഡനിപഭാര്ട്ടുവമന്റെനില് വചേയ്യുന്നതുകപഭാവല ഓകരഭാ എകക്സൈസയ് കറഞനിലല ഇന്വസക്ടറുവട
വതഭാട്ടുതഭാവഴയുള  ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്  കകേസയ്  ചേഭാര്ജയ്  വചേയഭാനുള  അധനികേഭാരല
നല്കേനി പ്രസ്തുത പ്രശല ഒഴനിവെഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  

എവവക്സൈസയ് കേമ്മേതീഷണര് 1

അഡതീഷണല് എവവക്സൈസയ് കേമ്മേതീഷണര് 2

കജഭായനിന്റെയ് എവവക്സൈസയ് കേമ്മേതീഷണര് 8

എവവക്സൈസയ് വെനിജനിലന്സയ് ഓഫതീസര് 1

വഡപന്യൂടനി എവവക്സൈസയ് കേമ്മേതീഷണര് 18

അസനിസ്റ്റന്റെയ് എവവക്സൈസയ് കേമ്മേതീഷണര് 19

അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവെയ് ഓഫതീസര് 2

കലഭാ ഓഫതീസര് 1

വമക്കഭാനനിക്കല് എഞനിനതീയര് 1

ഫനിനഭാന്സയ് ഓഫതീസര് 1

എവവക്സൈസയ് സര്ക്കനിള ഇന്വസക്ടര്/സൂപ്രണ്ടയ്/മഭാകനജര് 142

ജൂനനിയര് സയന്റെനിഫനികേയ് ഒഭാഫതീസര് 2

ലഭാബയ് അസനിസ്റ്റന്റെയ് 2

എവവക്സൈസയ് ഇന്വസക്ടര് 341
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അസനിസ്റ്റന്റെയ് എവവക്സൈസയ് ഇന്വസക്ടര് 84

പ്രനിവെന്റെതീവെയ് ഓഫതീസര്മഭാര് 1000

സനിവെനില് എവവക്സൈസയ് ഓഫതീസര്മഭാര് 3097

കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷലല് അസനിസ്റ്റന്റെയ്സയ് 9

വഫയര് കകേഭാപനി സൂപ്രണ്ടയ് 1

വവടപനിസ്റ്റയ് 43

വവഡവെര്മഭാര് 303

കബഭാടയ് വവഡവെര് 0

വെഭാന് കതീനര്മഭാര് 4

ഓഫതീസയ് അറന്ഡന്റെയ്സയ് 72

പഭാര്ടയ് വവടല സത്വതീകപഴയ് 211

കുക്കയ് 3

                                ആവകേ 5368

വെനനിതഭാജതീവെനക്കഭാരുവട ആവകേ എണല - 420

തനിരുവെനനപുരല      35

വകേഭാല്ലല 34

പത്തനലതനിട 27

ആലപ്പുഴ 23

ഇടുക്കനി 24

കകേഭാടയല 42
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എറണഭാകുളല 46

തൃശൂര് 34

പഭാലക്കഭാടയ് 35

മലപ്പുറല 31

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 24

വെയനഭാടയ് 14

കേണ്ണൂര് 36

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 15

(ബനി)

മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല് ജതീവെനക്കഭാരുവട എണല 336

കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷലല് അസനിസ്റ്റന്റെയ് 9

വഫയര് കകേഭാപനി സൂപ്രണ്ടയ് 1

വവടപനിസ്റ്റയ് 43 (2 എണല സൂപര് നന്യൂമററനി)

ആഫതീസയ് അറന്ഡന്റെയ് 72

പഭാര്ടയ് വവടല സത്വതീപര് 211

(സനി)   ശദയനില്വപടനിടനില്ല.   ഓകരഭാ  എവവക്സൈസയ്  കറഞയ്  ആഫതീസകേളനിലല
എവവക്സൈസയ്  ഇന്വസക്ടര്മഭാര്ക്കയ്  വതഭാട്ടുതഭാവഴയുളള  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  എവവക്സൈസയ്
ഇന്വസക്ടര്മഭാര്ക്കയ്  അബ്കേഭാരനി  കകേസയ്  രജനിസ്റ്റര്  വചേയ്യുന്നതനിനുല  കുറപതല
സമര്പനിക്കുന്നതനിനുല  നനിലവെനില്  അധനികേഭാരമുണ്ടയ്.  എന്നഭാല്  എന്.ഡനി.പനി.എസയ്.
കകേസകേള  അത്തരത്തനില്  വവകേകേഭാരലല  വചേയഭാന്  അധനികേഭാരമനില്ല.  കകേന്ദ്ര  നനിയമ
പ്രകേഭാരമഭായതനിനഭാല്  എവവക്സൈസയ്  ഇന്വസക്ടര്  റഭാങനിലളളവെര്ക്കുല  അതനിനയ്
മുകേളനിലളളവെര്ക്കുല മഭാതമഭാണയ് അധനികേഭാരല. 
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ബനിവെകറജസയ് ഒസൗടയ് വലറ്റുകേളനിവല തനിരക്കയ്

199(2219) ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില് ബനിവെകറജസയ് ഔടയ് വലറ്റുകേളുവട എണത്തനില് കുറവ വെന്ന
സഭാഹചേരലത്തനില്  നനിലവെനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  ഔടയ് വലറ്റുകേളനില്  ഉണ്ടഭാകുന്ന
അഭൂതപൂര്വ്വേമഭായ  തനിരക്കുല  ഇതുകേഭാരണമുണ്ടഭാകുന്ന  പ്രയഭാസങ്ങളുല  ശദയനില്
വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഈ  തനിരക്കയ്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവെനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  ഔടയ്
വലറ്റുകേളനില്  കൂടുതല്  കേസൗണ്ടറുകേള  പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുല  അടച്ചുപൂടനിയ  ഔടയ്
വലറ്റുകേളനിവല  ജതീവെനക്കഭാവര  പ്രസ്തുത  കേസൗണ്ടറുകേളനികലക്കയ്  വെനിനലസനിക്കുന്നതനിനുല
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടയ്. 

(ബനി)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുവട  തനിരക്കയ്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിലവെനില്
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവകേഭാണ്ടനിരുന്ന  വെനികദശമദല  ചേനില്ലറവെനില്പനശഭാലകേളനില്  സലസസൗകേരല
മനുസരനിചയ് കൂടുതല് വെനില്പനകേസൗണ്ടറുകേളുല വസല്ഫയ് വഹല്പയ് പ്രതീമനിയല കേസൗണ്ടറുകേളുല
ആരലഭനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  മഭാറനിസഭാപനിക്കഭാന്  അവെകശഷനിക്കുന്ന  വെനികദശമദല  ചേനില്ലറ
വെനില്പനശഭാലകേളനിവല  ജതീവെനക്കഭാവര  നനിലവെനില്  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്ന  ചേനില്ലറവെനില്പന
ശഭാലകേളനികലയയ് നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടയ്. 

വെനിമുക്തനി പദതനി

200(2220) ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് വതഭാഴനിലല
എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വെനിമുക്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് നഭാളനിതുവെവര ഓകരഭാ ജനില്ലയനിലല എത
രൂപ  വചേലവെഴനിവചനല  എവനഭാവക്ക  കേഭാരലങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാണയ്  തുകേ
വെനിനനികയഭാഗനിചവതനല വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

വെനിമുക്തനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്   ഓകരഭാ  ജനില്ലയനിലല  വചേലവെഴനിച
തുകേയുവട വെനിശദഭാലശങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:
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നമ്പര് ജനില്ല ആവകേ 

1 തനിരുവെനനപുരല 37,25,000

2 വകേഭാല്ലല 34,55,000

3 പത്തനലതനിട 26,70,000

4 ആലപ്പുഴ 35,25,000

5 കകേഭാടയല 37,50,000

6 ഇടുക്കനി 25,10,000

7 എറണഭാകുളല 47,10,000

8 തൃശ്ശൂര് 43,50,000

9 പഭാലക്കഭാടയ് 38,75,000

10 മലപ്പുറല 44,85,000

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 36,25,000

12 വെയനഭാടയ് 13,85,000

13 കേണ്ണൂര് 36,30,000

14 കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 20,60,000

കമല്  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഓകരഭാ  ജനില്ലയനിലല  ജനില്ല/കബഭാക്കയ്/
കകേഭാര്പകറഷന്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/പഞഭായത്തയ്തല  ഉദ്ഘഭാടനങ്ങളുല  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരണവല  നടത്തുന്നതനിനുല  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്/കബഭാക്കയ്/കകേഭാര്പകറഷന്/
മുനനിസനിപഭാലനിറനി വെഭാര്ഡുകേളനിവല വെനിമുക്തനി മനിഷവന്റെ വെനിവെനിധങ്ങളഭായ ലഹരനി വെനിരുദ
കബഭാധവെല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  സലഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുല  സ്കൂള/കകേഭാകളജയ്
തലങ്ങളനില്  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കനിടയനില്  ലഹരനിവക്കതനിവരയുളള  വെനിവെനിധ
കബഭാധവെല്ക്കരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  സലഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭാണയ്  ടനി  തുകേ
ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുളളതയ്.
1075/2017.
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കേഭായലകുളല എവവക്സൈസയ് കറഞയ് ഓഫതീസനിവന്റെ സഗമമഭായ
പ്രവെര്ത്തനല

201(2221)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലകുളല  എകക്സൈസയ്  കറഞയ്  ഓഫതീസനില്  പ്രനിവെന്റെതീവെയ്  ഓഫതീസര്മഭാര്,
സനിവെനില് എകക്സൈസയ് ഓഫതീസര്മഭാര് എന്നനിവെരുവട എണല വെളവര പരനിമനിതമഭായതയ്
ഓഫതീസനിവന്റെ  സഗമമഭായ  പ്രവെര്ത്തനവത്ത  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്നതനിനഭാല്
നനിലവെനിലള പ്രനിവെന്റെതീവെയ് ഓഫതീസര്മഭാരുവട എണല 3-ല് നനിനല 5 ആയുല സനിവെനില്
എകക്സൈസയ്  ഗഭാര്ഡയ്  ഓഫതീസര്മഭാരുവട  എണല  16-ല്  നനിനല  20  ആയുല
ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

ബനിവെകറജസയ് കകേഭാര്പകറഷനനിവല ജതീവെനക്കഭാരുവട പ്രകതലകേ സര്വ്വേതീസയ് റൂള

202(2222) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബനിവെകറജസയ്  കകേഭാര്പകറഷനനിവല  ജതീവെനക്കഭാരുവട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
സലബനനിചയ് പ്രകതലകേ സര്വ്വേതീസയ് റൂള നനിലവെനിലകണ്ടഭാ എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സഭാപനത്തനിവല  എല്.ഡനി.കഭാര്ക്കയ്  തസനികേയനില്  കജഭാലനി
വചേയ്യുന്നവെരുവട വപ്രഭാകമഭാഷന് തസനികേകേള ഏവതല്ലഭാമഭാവണനല എല്.ഡനി. കഭാര്ക്കയ്
തസനികേയനില്നനിന്നയ് കനരനിടയ് അസനിസ്റ്റന്റെയ് കഗഡയ്  II  തസനികേയനികലക്കയ് വപ്രഭാകമഭാഷന്
നല്കുനകണ്ടഭാവയനല വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  കഗഡയ്  II  തസനികേ  പൂര്ണമഭായുല  വപ്രഭാകമഭാഷന്
തസനികേയഭായനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  സമഭാശത്വഭാസ  വതഭാഴനില്ദഭാന  പദതനി  പ്രകേഭാരല  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  കഗഡയ്  II
തസനികേയനികലക്കയ്  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കയ്  കനരനിടയ്  നനിയമനല  നല്കുനകണ്ടഭാ;
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  നനിലവെനിലണ്ടയ്.    

(ബനി)  വകേ.എസയ്.ബനി.സനി.-യനിവല  എല്.ഡനി.  കഭാര്ക്കയ്  തസനികേയനില്
കജഭാലനി  വചേയ്യുന്നവെരുവട  വപ്രഭാകമഭാഷന് തസനികേകേള യു.ഡനി.  കഭാര്ക്കുല അസനിസ്റ്റന്റെയ്
കഗഡയ്  II-ഉല ആണയ്.  ബനിരുദകയഭാഗലതയുളളവെവര എല്.ഡനി.  കഭാര്ക്കയ് തസനികേയനില്
നനിന്നയ് കനരനിടയ് അസനിസ്റ്റന്റെയ് കഗഡയ്  II തസനികേയനികലയയ് വപ്രഭാകമഭാഷന് നല്കുനണ്ടയ്.  
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(സനി) ഇല്ല. 

(ഡനി)  ഒഴനിവകേളുവട  എണത്തനിവന്റെയുല  കയഭാഗലതയുവടയുല  അടനിസഭാനത്തനില്
നനിയമനല നല്കുനണ്ടയ്. 

ബനിവെകറജസയ് കകേഭാര്പകറഷനനിവല വഡപന്യൂകടഷന് നനിയമനല

203(2223) ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നകശഷല,  ബനിവെകറജസയ്
കകേഭാര്പകറഷനനില്  വസയനില്സയ്  മഭാകനജര്,  വസയനില്സ് മഭാന്  തസനികേകേളനില്
പനി.എസയ്.സനി.  ലനിസ്റ്റയ്  നനിലവെനിലനിരനിവക്ക,  വഡപന്യൂകടഷന്  വെലവെസയനില്  നനിയമനല
നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; വെനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്,  സലസഭാന  സര്വ്വേതീസനില്  ഏവതല്ലഭാല  തസനികേകേളനില്
ഉളവെവരയഭാണയ്  വഡപന്യൂകടഷനനില്  നനിയമനിചനിട്ടുളതയ്;  അവെരുവട  കപരുവെനിവെരല
ഉളവപവടയുള പൂര്ണമഭായ വെനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേരള കസ്റ്ററയ് ബനിവെകറജസയ് കകേഭാര്പകറഷനനില് വസയനില്സയ് മഭാകനജര്,
വസയനില്സയ് മഭാന് എന്നതീ തസനികേകേള നനിലവെനിലനില്ല. 

(ബനി)  ശതീ.  ശതീകുമഭാരന്.  ബനി,  അറന്ഡര്,  വപഭാതുഭരണ  വെകുപയ്,
ശതീ. കവെണുകഗഭാപഭാല്. വെനി, ചേനിക്കയ് വസക്സൈര്, മൃഗസലരക്ഷണ വെകുപയ്. 

ബനിവെകറജസയ് കകേഭാര്പകറഷവന്റെ വവഹകവെയനിവല കഷഭാപ്പുകേള

204(2224) ശതീ  .    വെനി  .    കജഭായനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴനിലല
എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബതീവെകറജസയ് കകേഭാര്പകറഷവന്റെ കഷഭാപ്പുകേള കഹകവെയനില്നനിനല മഭാറനി
സഭാപനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാത്തതനിനഭാല് കകേരളത്തനില് എത കഷഭാപ്പുകേള അടച്ചുപൂകടണ്ടനി
വെന്നനിട്ടുണ്ടയ് എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കഷഭാപ്പുകേള  അടച്ചുപൂകടണ്ടനി  വെന്നതനിനഭാല്  സര്ക്കഭാരനിനയ്  പ്രതനിദനിനല
നനികുതനി വെരുമഭാനത്തനിലണ്ടഭായ നഷല വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വവഹകവെകേളുവട  സമതീപല  പ്രവെര്ത്തനിചനിരുന്ന  ബനിവെകറജസയ്
കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  179  വെനികദശമദല  ചേനില്ലറ  വെനില്പനശഭാലകേളനില്  118  എണല  മഭാറനി
സഭാപനിക്കഭാന് സഭാധനിചനിടനില്ല.  ഇതനിനുളള ശമങ്ങള നടനവെരുന. 

(ബനി)  കഷഭാപ്പുകേള തുറനപ്രവെര്ത്തനിപനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാത്തതനിനഭാല് പ്രതനിദനിനല
ഏകേകദശല 3.88 കകേഭാടനി രൂപയുവട റവെനത നഷമുണ്ടഭാകുന്നതഭായനി കേണക്കഭാക്കുന. 
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വവഹകക്കഭാടതനി വെനിധനിവയ തുടര്ന്നയ് തുറന്നയ് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന മദലശഭാലകേള

205(2225) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന് :
ശതീ  .    കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .    സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനിവല  കദശതീയ  സലസഭാന  പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലണ്ടഭായനിരുന്ന
മദലശഭാലകേള  സപ്രതീലകകേഭാടതനി  വെനിധനിയുവട  അടനിസഭാനത്തനില്  അടചയ്
പൂടനിയതനിനുകശഷല കഹകക്കഭാടതനി വെനിധനിവയ തുടര്ന്നയ് തുറന്നയ് പ്രവെര്ത്തനിക്കുനകണ്ടഭാ;
വെനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ബഹുമഭാനവപട  വവഹകക്കഭാടതനിയുവട  വെനിവെനിധ  വെനിധനിനലഭായങ്ങള
അടനിസഭാനമഭാക്കനി,  കദശതീയ/സലസഭാന  പഭാതകേള  സലബനനിചയ്  വപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വെകുപയ്  ലഭലമഭാക്കനിയ  വെനിശദതീകേരണങ്ങള  പ്രകേഭാരല,  സപ്രതീല  കകേഭാടതനിയുവട
വെനിധനിനലഭായത്തനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് തുറന്നയ് പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാതനിരുന്ന
4  ബഭാറുകേളുല  73  ബനിയര്-വവവെന്  പഭാര്ലറുകേളുല  9  വെനികദശമദല  ചേനില്ലറ
വെനില്പനശഭാലകേളുല  വെതീണ്ടുല തുറന്നയ് പ്രവെര്ത്തനിപനിച്ചുവെരുന.   

കേശുമഭാമ്പഴല ഉപകയഭാഗനിചയ്  വഫനനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള അനുമതനി 

206(2226) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴനിലല
എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേശുമഭാമ്പഴല ഉപകയഭാഗനിചയ്  'വഫനനി'  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള അനുമതനിക്കഭായനി
ഏവതങനിലല  സഭാപനല  (സഹകേരണ  സലഘല)അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;
ഉവണ്ടങനില് അതനികനലള നടപടനിക്രമല ഏതയ് വെവരയഭായനി എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവല്ലങനില് കേശുമഭാമ്പഴല  ഉപകയഭാഗനിചയ്  'വഫനനി'  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കേശുമഭാമ്പഴല  ഉപകയഭാഗനിചയ്  'വഫനനി'   ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുളള
അനുമതനിക്കഭായനി പയഭാവൂര് സര്വ്വേതീസയ് സഹകേരണ ബഭാങയ് സമര്പനിചനിട്ടുളള അകപക്ഷ
പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന. 
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മദലവെനില്പന കകേന്ദ്രങ്ങള പൂകടണ്ടനിവെന്നതുമൂലല നനികുതനിയനിനത്തനില് വെന്ന കുറവെയ്

207(2227) ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   അന്വെര് സഭാദത്തയ് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിളനി :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സപ്രതീലകകേഭാടതനി  വെനിധനിയുവട  അടനിസഭാനത്തനില്,  പഭാതകയഭാരവത്ത
മദലവെനില്പന കകേന്ദ്രങ്ങള പൂകടണ്ടനി വെന്നതുമൂലല പ്രതനിവെര്ഷല നനികുതനിയനിനത്തനില് എത
കകേഭാടനി രൂപയുവട കുറവണ്ടഭാകുവമന്നഭാണയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളതയ്;

(ബനി)  നഭാഷണല്  കഹകവെയഭായനിരുന്ന  കറഭാഡുകേള  ജനില്ലഭാ  കറഭാഡുകേളഭായനി
മഭാറനിയതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്,  കകേഭാടതനിയുവട  ഇടവപടല്മൂലല  പൂടനിയ  എത
ബഭാര്/ബതീയര്-കവെന്  പഭാര്ലറുകേളക്കയ്  വെതീണ്ടുല  തുറന്നയ്  പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുവെഭാന്
അനുവെഭാദല നല്കേനി എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ബഹുമഭാനവപട  സപ്രതീലകകേഭാടതനി  ഉത്തരവെനിവനത്തുടര്ന്നയ്  കദശതീയ/
സലസഭാന  പഭാതകേളുവട  500  മതീറര്  പരനിധനിക്കുളളനിവല  മദലവെനില്പന  കകേന്ദ്രങ്ങള
മഭാറനിസഭാപനികക്കണ്ടതഭായനി  വെന.  എന്നഭാല്  എല്ലഭാ  മദലവെനില്പനശഭാലകേളുല  മഭാറനി
സഭാപനിക്കഭാന്  കേഴനിയഭാത്തതനിനഭാല്  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ബനിവെകറജസയ്  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ
വെനിറ്റുവെരവെനില് പ്രതനിദനിനല 4.56 കകേഭാടനി രൂപയുവട കുറവണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടയ്. ഇകത അവെസ
തുടരുകേയഭാവണങനില് വകേ.എസയ്.ബനി.സനി.-യുവട വെനിറ്റുവെരവെനില് 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷവത്ത  അകപക്ഷനിചയ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് ഏകേകദശല  1,700
മുതല്  2,000  കകേഭാടനി  രൂപയുവട  കുറവണ്ടഭാകുവമന്നയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  കൂടഭാവത
ബഹുമഭാനവപട സപ്രതീലകകേഭാടതനി  വെനിധനിപ്രകേഭാരല  1-4-2017  മുതല് പ്രവെര്ത്തനിക്കഭാന്
കേഴനിയഭാവതയനിരനിക്കുന്ന  മദലഷഭാപ്പുകേള,  ബഭാറുകേള  തുടങ്ങനിയവെ  തുടര്നല  മഭാറനി
സഭാപനിചയ് പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാവത വെരനികേയഭാവണങനില് വവലസന്സയ് ഫതീസയ്
ഇനത്തനില്  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ഉകദ്ദേശല  35  കകേഭാടനിയനിലധനികേല  രൂപയുവട  നഷവല
ഉണ്ടഭാകുവെഭാനനിടയുണ്ടയ്. 

(ബനി)  നഭാഷണല്  വവഹകവെയഭായനിരുന്ന  കറഭാഡുകേള  സലസഭാനത്തയ്  ജനില്ലഭാ
കറഭാഡുകേളഭാക്കനി  മഭാറനിയനിടനില്ല.  ബഹുമഭാനവപട  സപ്രതീലകകേഭാടതനിയുവട  വെനിധനിനലഭായ
പ്രകേഭാരല  കദശതീയ  സലസഭാന  പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലണ്ടഭായനിരുന്ന  മദലശഭാലകേള  മഭാറനി
സഭാപനികക്കണ്ടതഭായനി  വെന്നനിട്ടുണ്ടയ്.  കദശതീയ/സലസഭാന  പഭാതകേള  സലബനനിചയ്
ബഹുമഭാനവപട  വവഹകക്കഭാടതനിയുവട  വെനിധനിനലഭായങ്ങവള  തുടര്ന്നയ്,  വപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വെകുപയ്  വെനിശദതീകേരണല  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ആയതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  4
ബഭാറുകേളുല 73  ബനിയര്/വവവെന് പഭാര്ലറുകേളുല  9  വെനികദശമദല ചേനില്ലറ വെനില്പനശഭാലകേളുല
വെനിണ്ടുല തുറന പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണ്ടയ്. 
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മദലവെനില്പന കകേന്ദ്രങ്ങള മഭാറ്റുന്നതയ് സലബനനിച സപ്രതീലകകേഭാടതനി വെനിധനി

208(2228) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :

ശതീ  .    വകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന് : 

ശതീ  .    കറഭാജനി എല  .   കജഭാണ് :

ശതീ  .     വെനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ-സലസഭാന  പഭാതകയഭാരത്തുള  മദലവെനില്പന  കകേന്ദ്രങ്ങള  മഭാറനി

സഭാപനിക്കണവമന്ന  സപ്രതീലകകേഭാടതനി  വെനിധനി  ബനിയര്-കവെന്  പഭാര്ലറുകേളക്കയ്

ബഭാധകേമല്ലവയന്ന നനിയകമഭാപകദശല അകറഭാർണനി ജനറലനില് നനിനല ലഭനിചനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  മുന് സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തയ്  3/4  സ്റ്റഭാര് കഹഭാടലനികനഭാടനുബനനിച്ചുള

ബഭാറുകേള  പൂട്ടുന്നതനിവനതനിവര  മദല  മുതലഭാളനിമഭാര്  കകേഭാടതനിവയ  സമതീപനിചകപഭാള

അകറഭാർണനി ജനറല് അവെര്ക്കുകവെണ്ടനി ഹഭാജരഭായനിരുകന്നഭാ;

(സനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  അകറഭാർണനി  ജനറലനില്നനിനല  നനിയകമഭാപകദശല

കതടുന്നതനിനുണ്ടഭായ പ്രകതലകേ സഭാഹചേരലല എനഭായനിരുന;

(ഡനി)  അകറഭാർണനി  ജനറല്  നല്കേനിയ  നനിയകമഭാപകദശത്തനിവന്റെ  പകേര്പയ്

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ലഭനിചനിരുന.

(ബനി) ഹഭാജരഭായനിരുന.

(സനി)  ബഹുമഭാനവപട  സപ്രതീലകകേഭാടതനി  ഉത്തരവെനില്  വെലക്തത

വെരുത്തുന്നതനിനഭാണയ് അകറഭാര്ണനി ജനറലനിവന്റെ ഉപകദശല കതടനിയതയ്.

(ഡനി)  അകറഭാര്ണനി  ജനറല്  നല്കേനിയ  നനിയകമഭാപകദശത്തനിവന്റെ  പകേര്പയ്

അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടയ്.
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 മദലത്തനിനയ് ഏര്വപടുത്തനിയ അധനികേ നനികുതനി

209(2229)  ശതീ  .    വകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തയ്  2014-ല്  ലഹരനി  വെനിരുദ
പ്രചേരണത്തനിനഭായനി  മദലത്തനിനയ്  അഞയ്  ശതമഭാനല  അധനികേ  നനികുതനി
ഏര്വപടുത്തനിയനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത അധനികേ നനികുതനിയനിലൂവട ലഹരനി വെനിരുദ പ്രചേരണത്തനിനഭായനി
എനയ് തുകേ ലഭലമഭായനി എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസസ്തുത തുകേയനില് നനിനല വെനിമുക്തനി പദതനിക്കഭായനി ഇതുവെവര എന്തു തുകേ
വചേലവെഴനിച്ചുവവെന്നയ് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2014-ല് മദലത്തനിനയ് 5% പുനരധനിവെഭാസ വസസയ് ഏര്വപടുത്തനിയനിരുന. 

(ബനി)  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തയ്  സകബഭാധല  പദതനിയുവട
നടത്തനിപനിനഭായനി  22-3-2015-ല്  3,00,00,000   (മൂന്നയ്  കകേഭാടനി  രൂപ)  സര്ക്കഭാര്
അനുവെദനിചനിട്ടുളളതുല  ആയതനില്  1,43,34,651  (ഒരു  കകേഭാടനി  നഭാല്പത്തനി   മൂന്നയ്
ലക്ഷത്തനി  മുപത്തനി  നഭാലഭായനിരത്തനി  അറുനൂറനി  അന്പത്തനിവയഭാന്നയ്  രൂപ)
വചേലവെഴനിചനിട്ടുണ്ടയ്.  “സകബഭാധല"  പദതനിയുവട  റനി.എസയ്.ബനി.  അക്കസൗണ്ടനില്
അവെകശഷനിചനിരുന്ന  1,56,65,349  രൂപ പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിച  '  വെനിമുക്തനി'  മനിഷനയ്
അനുവെദനിചയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  'വെനിമുക്തനി'  മനിഷവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
2016-17-ല് 7,28,95,000 രൂപ (ഏഴയ് കകേഭാടനി ഇരുപത്തനിവയടയ് ലക്ഷത്തനി വതഭാണ്ണൂറനി
അയഭായനിരല രൂപ) അനുവെദനിചനിട്ടുളളതഭാണയ്.  

(സനി) 5,91,83,056 രൂപ വചേലവെഴനിചനിട്ടുണ്ടയ്. 

 പത്തനലതനിട ജനില്ലയനില് അടച്ചുപൂടനിയ ബനിവെകറജസയ് കഷഭാപ്പുകേള

210(2230) ശതീമതനി വെതീണഭാ കജഭാര്ജയ് :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പത്തനലതനിട ജനില്ലയനില് അടച്ചുപൂടനിയ ബനിവെകറജസയ് കകേഭാര്പകറഷന് വെകേ
കഷഭാപ്പുകേളക്കയ്  പകേരല  എവെനിവടവയഭാവക്ക  പുതനിയ  കഷഭാപ്പുകേള  തുറക്കുവെഭാന്
പദതനിയുണ്ടയ്;

(ബനി)  കഷഭാപ്പുകേള  തുറക്കുന്നതയ്  സലബനനിചയ്  വെന്  പ്രതനികഷധല  ഉയരുന്ന
സഭാഹചേരലത്തനില്  സര്വ്വേകേക്ഷനികയഭാഗല  വെനിളനിചയ്  സമവെഭായത്തനില്  എത്തുന്നതനിനയ്
വെകുപ്പുതലത്തനില് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ  ബനിവെകറജസയ്  കഷഭാപ്പുകേള  സര്ക്കഭാര്
ഭൂമനിയനികലഭാ  ജനസഭാന്ദ്രത  കുറഞ  പ്രകദശങ്ങളനികലഭാ  തുറക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  പത്തനലതനിട  ജനില്ലയനില്  കൃതലമഭായ  ദൂരപരനിധനിയുല  അബ്കേഭാരനി

നനിയമങ്ങളുല  ചേടങ്ങളുല  പഭാലനിക്കുന്ന  സലങ്ങള  കേവണ്ടത്തുന്ന  മുറയയ്  കഷഭാപ്പുകേള

മഭാറനി സഭാപനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  അബ്കേഭാരനി  നനിയമങ്ങളുല  ചേടങ്ങളുല  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  വെനിധത്തനില്

ദൂരപരനിധനി  പഭാലനിച്ചുവകേഭാണ്ടയ്  കേഴനിവെതുല  ജനസഭാന്ദ്രത  കുറഞ  സലങ്ങളനില്

തവന്നയഭാണയ് ബനിവെകറജസയ് കകേഭാര്പകറഷന് കഷഭാപ്പുകേള ആരലഭനിക്കുന്നതയ്.  

വെലഭാജമദലവല സനിരനിറ്റുല തടയഭാന് നടപടനി

211(2231) ശതീ  .   വെനി  .   എസയ്  .   ശനിവെകുമഭാര് :

ശതീ  .    വകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ് :

ശതീ  .    കറഭാജനി എല  .   കജഭാണ് :

ശതീ  .    എല്കദഭാസയ് കുന്നപനിളനി :  തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തയ് വെന്കതഭാതനില് വെലഭാജമദലവല,  സനിരനിറ്റുല ഒഴുകുന്നതനിനുള

സഭാഹചേരലമുളതഭായനി  കേവണ്ടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഉവണ്ടങനില്  ഇതയ്  കനരനിടുവെഭാന്

എവനഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളതയ്;

(ബനി)  വെലഭാജമദല  ദുരനല  ഉണ്ടഭാകേഭാനുള  സഭാഹചേരലല  കേണക്കനിവലടുത്തയ്

എകക്സൈസയ് വറയനിഡുകേള കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  ഉവണ്ടങനില്  2017  ജനുവെരനി  1  മുതല്  ഏപ്രനില്  20  വെവര  എത

വറയനിഡുകേള  നടത്തനിവയനല,  ആയതനില്  എത  ലനിറര്  വെലഭാജമദലല/കകേഭാട

പനിടനിവചടുത്തുവവെനല വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി) 2016  ജനുവെരനി  1  മുതല് ഏപ്രനില്  20  വെവര നടത്തനിയ വറയനിഡുകേളുവട

വെനിശദഭാലശവല,  പനിടനിവചടുത്ത  വെലജമദലത്തനിവന്റെയുല,  കകേഭാടയുവടയുല  അളവല

വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  കദശതീയ/സലസഭാന പഭാതകയഭാരങ്ങളനില്നനിനല 500 മതീറര് പരനിധനിയനില്
മദലവെനില്പനശഭാലകേള  2017  ഏപ്രനില്  1  മുതല്  പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കരുവതന്നയ്
ബഹുമഭാനവപട  സപ്രതീലകകേഭാടതനി  ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
പരഭാമര്ശ  ദൂരപരനിധനിക്കുളളനില്  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെന്നനിരുന്ന  മദലവെനില്പനശഭാലകേള
മഭാറനി  സഭാപനികക്കണ്ടതഭായനി  വെന.  എല്ലഭാ  മദലവെനില്പനശഭാലകേളുല  ഇപ്രകേഭാരല
മഭാറനിസഭാപനിക്കഭാന്  കേഴനിയഭാത്തതുമൂലല  മദലത്തനിവന്റെ  ലഭലത  വെളവരയധനികേല
കുറയുകേയുല  വചേയ്യുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  വെലഭാജമദലല,  സനിരനിറയ്  തുടങ്ങനിയവെയുവട
ഉത്പഭാദനല,  കേടത്തയ്,  വെനിപണനല,  ഉപകഭഭാഗല  മുതലഭായ  കുറകൃതലങ്ങള
ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വെര്ദനിക്കുവെഭാനനിടയുവണ്ടന്നയ്  എവവക്സൈസയ്  കേമ്മേതീഷണര്  റനികപഭാര്ടയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇസൗ  സഭാഹചേരലല  മുന്നനില്  കേണ്ടയ്  എവവക്സൈസയ്  വെകുപനിവന്റെ
എന്കഫഭാഴയ്വമന്റെയ്  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
1-4-2017  മുതല്  20-4-2017-വെവര  വസഷലല്  എന്കഫഭാഴയ്വമന്റെയ്  വവഡവെഭായനി
പ്രഖലഭാപനിചയ്  നനിരനരല  വറയ്ഡുകേളുല  നനിരതീക്ഷണങ്ങളുല  നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  മറയ്
സലസഭാനങ്ങളനില്നനിനല  വെലഭാജമദലല,  സനിരനിറയ്,  മയക്കുമരുനകേള  മുതലഭായവെ
സലസഭാനകത്തയയ്  കേടത്തനിവക്കഭാണ്ടുവെരുന്നതയ്  തടയുന്നതനിനയ്  വചേക്കയ്  കപഭാസ്റ്റുകേളുവട
പ്രവെര്ത്തനല ശക്തനിവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്. വെഭാഹന പരനികശഭാധനകേള കേര്ശനമഭാക്കുകേയുല
കബഭാര്ഡര്/  വവഹകവെ  പകടഭാളനിലഗയ്  യൂണനിറ്റുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനല  സജതീവെമഭാക്കനിയനിട്ടുമുണ്ടയ്.
ഇസൗ രതീതനിയനിലളള  ശക്തമഭായ എന്കഫഭാഴയ്വമന്റെയ്  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള തുടരുന്നതഭാണയ്.
ഇതനിനുപുറകമ  എവവക്സൈസയ്  കേമ്മേതീഷണറുവട  പ്രകതലകേ  സത്വഭാഡുകേളുല  ഷഭാകഡഭാ
എവവക്സൈസയ്,  എവവക്സൈസയ്  ഇന്റെലനിജന്സയ്  വെനിഭഭാഗങ്ങളുല  പ്രകതലകേ  പരനികശഭാധനകേളുല
നനിരതീക്ഷണങ്ങളുല  നടത്തനിവെരുനണ്ടയ്.  അതനിര്ത്തനി  പ്രകദശത്തയ്  അയല്
സലസഭാനങ്ങളനിവല കപഭാലതീസയ് കസനകേളുവടയുല സലസഭാനത്തനിനകേത്തയ് കപഭാലതീസയ്,
കഫഭാറസ്റ്റയ്, റവെനന്യൂ, മവവറന് എന്കഫഭാഴയ്വമന്റെയ്, കകേഭാസ്റ്റല് കപഭാലതീസയ്, ആര്.പനി.എഫയ്.
തുടങ്ങനിയ  വെനിഭഭാഗങ്ങളുവടയുല  സഹകേരണകത്തഭാവട  ബനവപട  കമഖലകേളനില്
സലയുക്ത  പരനികശഭാധനകേളുല  നടത്തനിവെരുന.  വചേക്കയ്  കപഭാസ്റ്റുകേള  മറനികേടന്നയ്
സമഭാനര  പഭാതകേളനിലൂവട  വെലഭാജമദലല/സനിരനിറയ്  കേടത്തയ്  നടത്തഭാന്  സഭാധലതയുളള
കറഭാഡുകേളനില്  വെഭാഹന  പരനികശഭാധന  കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  കദശതീയപഭാതകേളനില്
വെഭാഹനപരനികശഭാധനയുല  വെലഭാജമദല  ഉല്പഭാദനല  നടക്കഭാനനിടയുളള  സലങ്ങളനിലല
വെനകമഖലകേളനിലല പ്രകതലകേ നനിരതീക്ഷണല നടത്തനിവെരുന. 

(ബനി) ഉണ്ടയ്. ശക്തമഭായ  എന്കഫഭാഴയ്വമന്റെയ്  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  കൂടഭാവത  വെലഭാജ
മദലത്തനിവന്റെ  ഉപകയഭാഗലമൂലമുണ്ടഭാകുന്ന കദഭാഷഫലങ്ങള  സലബനനിചയ്  വപഭാതുജനങ്ങവള
കബഭാധവെത്കേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ശദനിക്കുന്നതുല  വവലസന്സയ്  സഭാപനങ്ങളനില്
തുടര്ചയഭായനി  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനി  മദലല/കേളളയ്  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചയ്
രഭാസപരനികശഭാധന നടത്തുന്നതുല അതുവെഴനി ടനി സഭാപനങ്ങളനിലൂവട അലഗതീകൃത മദലല
മഭാതമഭാണയ് വെനിതരണല വചേയ്യുന്നവതന്നയ് ഉറപയ് വെരുത്തുകേയുല വചേയ്യുന.
218/2020.
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(സനി) 2017 ജനുവെരനി  1  മുതല് ഏപ്രനില് 20 വെവര എവവക്സൈസയ് വെകുപയ്  42625

വറയ്ഡുകേള  നടത്തനിയനിട്ടുളളതുല  ടനി  കേഭാലയളവെനില്  ആവകേ  7548  അബ്കേഭാരനി

കകേസകേള രജനിസ്റ്റര് വചേയനിട്ടുളളതുല  ടനി  കകേസകേളനില്  1462  ലനിറര്  സനിരനിറയ്,  1026

ലനിറര്  ചേഭാരഭായല,  55980  ലനിറര്  കകേഭാട,  3023  ലനിറര്  വെലഭാജമദലല  തുടങ്ങനിയവെ

പനിടനിവചടുത്തനിട്ടുളളതുമഭാണയ്. 

(ഡനി) 2016 ജനുവെരനി  1  മുതല് ഏപ്രനില് 20 വെവര എവവക്സൈസയ് വെകുപയ്  42468

വറയ്ഡുകേള  നടത്തനിയനിട്ടുളതുല  ടനി  കേഭാലയളവെനില്  ആവകേ  7122  അബ്കേഭാരനി

കകേസകേള രജനിസ്റ്റര് വചേയനിട്ടുളതുല  ടനി  കകേസകേളനില്  1677  ലനിറര്  സനിരനിറയ്,  1029

ലനിറര്  ചേഭാരഭായല,  41689  ലനിറര്  കകേഭാട,  2621  ലനിറര്  വെലഭാജ  മദലല  തുടങ്ങനിയവെ

പനിടനിവചടുത്തനിട്ടുമുണ്ടയ്. 

ലഹരനി വെസ്തുക്കളുവട ഉപകഭഭാഗത്തനിലല കകേസകേളുവട എണത്തനിലല ഉണ്ടഭായ

വെര്ദനവെയ്

212(2232)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ  പത്തയ്  മഭാസത്തനിനനിടയനില്  വെലഭാജമദല-മയക്കുമരുന്നയ്

കകേസകേളുവട  എണത്തനില്  വെലനിയ  വെര്ദനവെയ്  ഉണ്ടഭായതഭായ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള

ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഈ കേഭാലയളവെനില് എകക്സൈസയ് വെകുപയ്  ഇതു സലബനമഭായനി

എത പരനികശഭാധനകേള നടത്തനി;  എത ലഹരനി വെസ്തുക്കള പനിടനികൂടനി;  എത കപവര

അറസ്റ്റയ് വചേയ്തു; വെനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി) മദലശഭാലകേള നനികരഭാധനിചതഭാണയ് ലഹരനിവെസ്തുക്കളുവട ഉപകഭഭാഗത്തനിലള

വെര്ദനവെനിനയ് കേഭാരണവമന്നയ് കേരുതുനകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  എങനില് ഇതു സലബനമഭായ പഠനല  നടത്തഭാന് വെനിദഗ  സമനിതനിവയ

നനിശ്ചയനിക്കുന്ന കേഭാരലല പരനിഗണനയനിലകണ്ടഭാ; എങനില് വെനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 291

ഉത്തരല

(എ) ഉണ്ടയ്. 25-5-2016  മുതല്  31-3-2017  വെവര  22467  അബ്കേഭാരനി
കകേസകേളുല  3486  എന്.ഡനി.പനി.എസയ്.  കകേസകേളുല  എവവക്സൈസയ്  വെകുപയ്  രജനിസ്റ്റര്
വചേയനിട്ടുണ്ടയ്. 2015-16 വെര്ഷല സമഭാന കേഭാലയളവെനില് 14665 അബ്കേഭാരനി കകേസകേളുല
1566 എന്.ഡനി.പനി.എസയ്. കകേസകേളുമഭാണയ് എവവക്സൈസയ് വെകുപയ് രജനിസ്റ്റര് വചേയനിട്ടുളതയ്. 

(ബനി) ഇസൗ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നതനിനുകശഷല 25-5-2016  മുതല്
31-3-2017  വെവരയുള  കേഭാലയളവെനില്  എവവക്സൈസയ്  വെകുപയ്  120124  വറയ്ഡുകേള
നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടയ്.  പ്രസ്തുത  വറയ്ഡുകേളനില്  പനിടനിവചടുത്ത  ലഹരനി  വെസ്തുക്കള
സലബനനിച വെനിവെരല ചുവെവട കചേര്ക്കുന :

സനിരനിറയ് - 1330 ലനിറര്

ചേഭാരഭായല - 3242 ലനിറര് 

കകേഭാട - 133740 ലനിറര്

വെലഭാജമദലല - 11172 ലനിറര്

വെനികദശമദലല - 32557 ലനിറര്

ബനിയര് - 5125 ലനിറര്

വവവെന് - 147 ലനിറര്

അരനിഷല - 20283 ലനിറര്

കേളളയ് - 9511 ലനിറര് 

കേഞഭാവെയ് - 742 കേനി.ഗഭാല 

കേഞഭാവെയ് വചേടനി - 2286 എണല

കേഞഭാവെയ് കലഹലല - 125 ഗഭാല

ഹഭാഷനിഷയ് ഓയനില് - 11.246 കേനി.ഗഭാല.

വഹകറഭായനിന് - 39.61 ഗഭാല.

ബസൗണ് ഷുഗര് - 105.14 ഗഭാല

ഓപനിയല - 34 ഗഭാല

ചേരസയ് - 170 ഗഭാല

ആലപന്യൂളുകേള - 57 എണല 

ടഭാബറയ് - 7544 എണല
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ഇസൗ  കേഭാലയളവെനില്  അബ്കേഭാരനി  കകേസകേളനില്  21107  ആളുകേവളയുല

എന്.ഡനി.പനി.എസയ്.  കകേസകേളനില്  3668  ആളുകേവളയുല എവവക്സൈസയ് വെകുപയ് അറസ്റ്റയ്

വചേയനിട്ടുണ്ടയ്. 

(സനി)  മദലശഭാലകേളുവട പ്രവെര്ത്തനത്തനിനുളള നനിയനണല ലഹരനിവെസ്തുക്കളുവട

ഉപകഭഭാഗത്തനിലളള വെര്ദനവെനിനയ് കേഭാരണമഭാവയന്നയ് വതളനിയനിക്കുന്ന പഠനങ്ങവളഭാനല

നടത്തനിയനിടനില്ല. എന്നഭാല് നനിലവെനിലളള മദലനയല നടപനിലഭായകശഷമഭാണയ് എവവക്സൈസയ്

വെകുപയ്  കേവണ്ടടുക്കുന്ന  എന്.ഡനി.പനി.എസയ്.  കകേസകേളനില്  വെന്  വെര്ദനവെയ്

ഉണ്ടഭായനിട്ടുളളതയ്. 2013, 2014  വെര്ഷങ്ങളനില് യഥഭാക്രമല  793,970  എന്.ഡനി.പനി.എസയ്.

കകേസകേളഭാണയ്  എവവക്സൈസയ്  വെകുപയ്  രജനിസ്റ്റര്  വചേയ്യുകേയുണ്ടഭായവതങനില്,  പുതനിയ

അബ്കേഭാരനി  നയല  നടപനിലഭാക്കനിയകശഷല  2015,  2016  വെര്ഷങ്ങളനില്  യഥഭാക്രമല

1430,  2985  എന്.ഡനി.പനി.എസയ്  കകേസകേളുല  2017  മഭാര്ചയ്  മഭാസല  വെവര  1425

എന്.ഡനി.പനി.എസയ്. കകേസകേളുമഭാണയ് രജനിസ്റ്റര് വചേയനിട്ടുളതയ്. 

(ഡനി) പരനിഗണനയനിലനില്ല. 

കേള്ളുഷഭാപ്പുകേളനിലൂവട വെനികദശമദലല വെനില്ക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനി

213(2233)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാവഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേള്ളുഷഭാപ്പുകേളനിലൂവട  വെനികദശമദലല  വെനില്ക്കുന്നതനിനഭായനി  എവനങനിലല

നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  സപ്രതീല  കകേഭാടതനിവെനിധനിയുവട  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  കദശതീയ  സലസഭാന

പഭാതകയഭാരവത്ത സര്ക്കഭാരനിവന്റെ മദലക്കടകേള മഭാറ്റുന്ന പ്രകേഭാരല എത കകേഭാടനിരൂപയുവട

നഷല ഒരു മഭാസല ഉണ്ടഭാകുവമന്നയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  വെലനിയ  നഷല  നനികേത്തഭാന്  എവനങനിലല  പുതനിയ  പദതനികേള

നടപഭാക്കുനകണ്ടഭാ; വെനിവെരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) തതീരുമഭാനനിചനിടനില്ല.
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(ബനി)  വകേ.എസയ്.ബനി.സനി.-യനില്നനിനല  ബഭാറുകേളനികലയ്ക്കുല  കേണ്സന്യൂമര്
വഫഡനികലയ്ക്കുമുള  വെനില്പനയനില്  പ്രതനിമഭാസല  72  കകേഭാടനി  രൂപയുവട  നഷവല
വകേ.എസയ്.ബനി.സനി.-യുവട  വെനികദശമദല  ചേനില്ലറ  വെനില്പനശഭാലകേളനില്നനിനളള
വെനിറ്റുവെരവെനില് പ്രതനിമഭാസല 67 കകേഭാടനി രൂപയുവട നഷവമുണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടയ്.

(സനി)  ബഹുമഭാനവപട  സപ്രതീലകകേഭാടതനി  ഉത്തരവെനിനനുസൃതമഭായനി  മദലവെനില്പന
ശഭാലകേള മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

മദലവെനില്പനശഭാലകേള മഭാറനിസഭാപനിക്കല്

214(2234) ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫയ് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   വകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന് : തഭാവഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴനിലല എകക്സൈസല വെകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സപ്രതീലകകേഭാടതനി  വെനിധനിയുവട  അടനിസഭാനത്തനില്  കദശതീയ  സലസഭാന
പഭാതകയഭാരത്തയ് നനിനല മദലവെനില്പനകകേന്ദ്രങ്ങള മഭാറനി സഭാപനിക്കുവെഭാന് ബനിവെകറജസയ്
കകേഭാര്പകറഷന് സപ്രതീലകകേഭാടതനികയഭാടയ് സഭാവെകേഭാശല ആവെശലവപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഉവണ്ടങനില്  അതനിനുള  സഭാഹചേരലവമനഭായനിരുനവവെന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മദലവെനില്പന  ശഭാലകേള  ആരലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിരഭാകക്ഷപപതല
നല്കുന്നതനിനുള  തകദ്ദേശ  സത്വയല  ഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  അധനികേഭാരല
എടുത്തുകേളയുവെഭാന്  ആകലഭാചേനിക്കുനകണ്ടഭാ;  ഉവണ്ടങനില്  ഇതനിനുള  കേഭാരണല
എനഭാവണന്നയ് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ആവെശലവപടനിരുന.

(ബനി)  അനുകയഭാജലമഭായ  വകേടനിടങ്ങള  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനില്  വെരുന്ന
കേഭാലതഭാമസവല  ഒസൗടയ്  വലറ്റുകേള  മഭാറനിസഭാപനിക്കുകമ്പഭാള  ഉണ്ടഭാകുന്ന  എതനിര്പ്പുകേളുല
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട  അടച്ചുപൂടല്  ഉളവപവടയുള  ഇടവപടലകേളുല
കകേഭാടതനി  വെലവെഹഭാരങ്ങളുല  കേണക്കനിവലടുത്തഭാണയ്  കഷഭാപ്പുകേള  മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്ന
വെനിധനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് സഭാവെകേഭാശല കവെണവമന്ന ആവെശലവമഭായനി ബനിവെകറജസയ്
കകേഭാര്പകറഷന് ബഹുമഭാനവപട സപ്രതീലകകേഭാടതനിവയ സമതീപനിചതയ്. 

(സനി) ഇസൗ വെനിഷയല സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന. 

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ.)
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9.30 a.m.]

മനി  .    സസ്പീക്കര:  റൂള്  50  എടുക്കുന്നതനിനുമുമയ്  ഒരു  കേകാരരര്യം  സൂചനിപനിക്കകാന
ആഗ്രഹനിക്കുന. പ്രതനിപക്ഷതനിനന്റെ   ഏനതങനിലര്യം തരതനിലള്ള  അവകേകാശങ്ങകളകാ
ജനകാധനിപതര  അധനികേകാരങ്ങകളകാ  കേവരണനമന്നയ്  നചയര  ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില.
ചട്ടങ്ങള്ക്കുര്യം  കേസ്പീഴയ് വഴക്കങ്ങള്ക്കുര്യം  അനുസൃതമകായനി  പരമകാവധനി  പ്രതനിപക്ഷശബര്യം
സഭയനില് ഉയരുകേയര്യം കവണര്യം. റൂള് 50 പ്രകേകാരര്യം ഇന്നയ് നല്കേനിയനിരനിക്കുന്ന കനകാട്ടസ്പീസയ്
സഭ നനിരതനിവചയ്  ചരച നചയ്യണനമന്നകാവശരനപടകാവുന്നത്ര പ്രകാധകാനരമുള്ളതകാനണന്നയ്
കതകാനന്നനില.  ഇക്കകാരരര്യം  രകാവനിനലെ  പ്രതനിപക്ഷ  കനതകാവനികനകാടയ്  സര്യംസകാരനിക്കകാന
ശ്രമനിചനിരുന.  ഇതയ് ഒന്നകാമനത സബ്മനിഷനകാനയടുതയ്  സഹകേരനിക്കണനമന്നകാണയ്
എനന്റെ അഭനിപ്രകായര്യം.  

ശ്രസ്പീ  .    നകേ  .    സനി  .    കജകാസഫയ്:  സര,  കകേരളതനിനലെ  കേരകാമസ്സുകേളനില്
നനിലെനനില്ക്കുന്ന ഗുരുതരമകായ പ്രശ്നമകാണനിതയ്. അടനിയന്തരപ്രകമയര്യം അവതരനിപനിക്കകാന
അനുവദനിക്കണര്യം.  പ്രതനിപക്ഷതനിനന്റെ  അവകേകാശമകാണനിതയ്;  ദയവുനചയയ്  അതനിനയ്
തടസ്സമുണകാക്കരുതയ്.

മനി  .   സസ്പീക്കര: ഇതരര്യം പ്രവണത തുടരകാതനിരനിക്കകാന ശ്രദനിക്കണര്യം. പ്രകാകദശനികേ
വനിഷയമകാനണന്നകാണയ് പത്രവകാരതകേളനില്നനിനര്യം മനസ്സനിലെകാകുന്നതയ്. 

II അടനിയന്തരപ്രകമയര്യം

ആയധ കശഖരര്യം

മനി  .    സസ്പീക്കര:  എറണകാകുളര്യം  മഹകാരകാജകാസയ്  കകേകാകളജനിനലെ  വനിദരകാരതനികേളുനട
കഹകാസ്റ്റലെനില്നനിനര്യം  വകാക്കതനി,  ഇരുമ്പുദണയ്,  വടനിവകാള്,  കബകാര്യംബയ്  തുടങ്ങനിയ
മകാരകേകായധങ്ങള്  കപകാലെസ്പീസയ്  സരചനില്  കേനണതനിയതയ്  അദരകാപകേ-വനിദരകാരതനി
സമൂഹതനിലര്യം  നപകാതുസമൂഹതനിലര്യം  ഉയരതനിയ  ആശങയര്യം  മഹകാരകാജകാസനിനലെ
പ്രനിനസനിപലെനിനന്റെ  കേകസര  കേതനിച  സര്യംഭവതനില്  തൃപനികേരമകായ  നടപടനികേള്
കപകാലെസ്പീസയ്  സസസ്പീകേരനിക്കകാതതുര്യം  ഇതരര്യം  കേകാരരങ്ങളനില്  ബകാഹരഇടനപടല്മൂലെര്യം
ഫലെപ്രദമകായ  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കകാന  കപകാലെസ്പീസനിനയ്  കേഴനിയകാതതുര്യംമൂലെര്യം
ഉളവകായനിട്ടുള്ളതകായനി  പറയനപടുന്ന  അതസ്പീവഗുരുതരമകായ  സനിതനിവനികശഷര്യം
സഭകാനടപടനികേള് നനിരതനിവചയ് ചരച  നചയ്യണനമന്നകാവശരനപട്ടയ് സരവ്വശ്രസ്പീ പനി. ടനി.
കതകാമസയ്,   നകേ.  എര്യം.  ഷകാജനി,  അനൂപയ്  കജക്കബയ്  എന്നസ്പീ  അര്യംഗങ്ങള്  റൂള്  50
അനുസരനിചയ് കനകാട്ടസ്പീസയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 
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മുഖരമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    പനിണറകായനി  വനിജയന)  :  സര,  എറണകാകുളര്യം  നസനട്രല്

കപകാലെസ്പീസയ്  കസ്റ്റഷന  ഇനനസക്ടരക്കയ്  മഹകാരകാജകാസയ്  കകേകാകളജയ്  പ്രനിനസനിപല്

നല്കേനിയ  പരകാതനിയനില്  സ്റ്റകാഫയ്  കഹകാസ്റ്റലെനിനന്റെ  മുറനിയനില്  ആയധങ്ങള്

സൂക്ഷനിചനിട്ടുനണനര്യം  അതയ്  സര്യംബനനിചയ്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണനമനമകായനിരുന

ആവശരനപട്ടതയ്.  പ്രകമയതനില്  പറയന്നതുകപകാനലെ  വനിദരകാരതനികേളുനട  കഹകാസ്റ്റലെനില്

നനിന്നല അവ കേനണതനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  കഹകാസ്റ്റല് വനിദരകാരതനികേള്ക്കയ് തകാമസനിക്കകാന

കകേകാകളജയ്  അധനികൃതര  29-4-2017-നയ്  തകാല്ക്കകാലെനികേമകായനി  അനുവദനിച  മുറനി

30-4-2017-നയ്  ഒഴനിഞ.  പരകാതനിയനട അടനിസകാനതനില് കപകാലെസ്പീസയ് കഹകാസ്റ്റലെനിനലെതനി

മുറനി പരനികശകാധനിചതനില് നനിരമകാണപ്രവരതനതനിനയ് ഉപകയകാഗനിക്കുന്ന വകാരക്കക്കമനി

ഉള്നപനടയള്ള  സകാധനങ്ങള്  കേനണടുതതകായനി  നസരചയ്  ലെനിസ്റ്റനില്  പറയനണയ്.

എന്നകാല്  പ്രകമയതനില്  പരകാമരശനിക്കുന്നതുകപകാനലെ  വടനിവകാകളകാ  കബകാര്യംകബകാ

കേനണതനിയതകായനി റനികപകാരട്ടനില.  വകാരക്കക്കമനി,  പലെകേ കേഷണര്യം,  റബ്ബരപനിടനിയള്ള

നനപപയ്,  തുണനിചുറനിയ  നനപപയ്,  നവട്ടുകേതനി,  ഏണനി  എന്നനിവയകാണയ്  അവനിനട

കേനണതനിയതയ്.  ഇവ പ്രനിനസനിപലെനിനന്റെയര്യം അദരകാപകേരുനടയര്യം സകാന്നനിദരതനില്

പരനികശകാധനിചയ്  പട്ടനികേ  തയ്യകാറകാക്കനി  നനകര്യം  1250/17  ആയനി  കകേസയ്  രജനിസ്റ്റര

നചയനിട്ടുളളതുര്യം പട്ടനികേ കകേകാടതനിയനില് ഹകാജരകാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുമകാണയ്.  മധരകവനലെവധനി

ആയതനിനകാല്  അവനിനട  കുട്ടനികേള്  തകാമസനിചനിരുന്നനില.  കേനണടുത  വസ്തുക്കള്

സൂക്ഷനിചനിരുന്നവനര  കേനണത്തുന്നതനിനുള്ള   ഉഉൗരജനിതശ്രമങ്ങള്  നടതനിവരുന.

ഇഉൗ  മുറനിയനില്  തകാമസനിചനിരുന്ന  6  കുട്ടനികേള്  30-4-2017-നയ്  മധരകവനലെവധനിക്കയ്

മുറനിനയകാഴനിഞകപകായതകായനി അറനിവകായനിട്ടുണയ്. അതനിനുകശഷര്യം പനിറകുവശതയ് ഏണനി

ചകാരനിയ  നനിലെയനിലര്യം   മുനവശനത  വകാതനിലര്യം  ജനലര്യം  തുറനകേനിടക്കുന്നതകായര്യം

കകേകാകളജയ്  അദരകാപകേന  കേണതകായനി  നമകാഴനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  വനിദരകാരതനികേള്

കപകായതനിനുകശഷര്യം മറകാകരകാ അവനിനട ഇവ നകേകാണ്ടുവചതകാകേകാന സകാദരതയനണന്നയ്

കേരുതകാവുന്നതകാണയ്.  എറണകാകുളര്യം  മഹകാരകാജകാസയ്  കകേകാകളജയ്  പ്രനിനസനിപലെനിനന്റെ

കേകസര  കേതനിച  സര്യംഭവതനില്  കകേസയ്  രജനിസ്റ്റര  നചയയ്  3  പ്രതനികേനള  അറസ

നചയ്യുകേയര്യം  തുടരകനസഷണര്യം  നടതനിവരുകേയമകാണയ്.  അടനിയന്തരപ്രകമയതനില്

പ്രതനിപകാദനിചനിട്ടുള്ള തനിരുവനന്തപുരര്യം യൂണനികവഴനിറനി കകേകാളജയ്, പകാലെക്കകാടയ് വനികക്ടകാറനിയ

കകേകാകളജയ്, തൃശ്ശൂര ലെകാ കകേകാകളജയ്, നതകാടുപുഴ നന്യൂമകാനസയ് കകേകാകളജയ് എന്നനിവനിടങ്ങളനില്

നടന്നനിട്ടുള്ള  എലകാ  സര്യംഭവങ്ങള്ക്കുര്യം  കകേസയ്  രജനിസ്റ്റര  നചയയ്  നനിയമനടപടനികേള്

സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതകാണയ്.  കകേരള  യൂണനികവഴനിറനിയനിനലെ  സഡന്റെയ്സയ്  സരവ്വസ്പീസയ്
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ഡയറക്ടര കഡകാ. വനിജയലെകനിയനട  പരകാതനിയനട അടനിസകാനതനില് കകേനസടുതയ്

നനിയമനടപടനി  സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന.  കമല്പറഞ്ഞ  സര്യംഭവങ്ങള്ക്കയ്  നടപടനി

സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതനില്  കപകാലെസ്പീസയ്  ഒരു  അമകാന്തവുര്യം  വരുതനിയനിട്ടനില.  മഹകാരകാജകാസയ്

കകേകാകളജയ്  കഹകാസ്റ്റല്  മുറനിയനില്  ആയധര്യം  കേനണതനിയ  സര്യംഭവവുര്യം  മറയ്

കകേകാകളജുകേളനിനലെ സര്യംഭവങ്ങളുര്യം തമനില് ഒരു ബനവുമനില. മഹകാരകാജകാസയ് കകേകാകളജയ്

പ്രനിനസനിപല്  നല്കേനിയ  പരകാതനിയനികന്മേല്  കപകാലെസ്പീസയ്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുകേ

യകാണുണകായതയ്.  ഇക്കകാരരതനില് ഒരുതരതനിലള്ള ബകാഹര ഇടനപടലമുണകായനിട്ടനില,

മനറകാരു സര്യംഭവതനിനന്റെ തുടരചയകായനി കേകാകണണതുമനില.  മഹകാരകാജകാസയ് കകേകാകളജനിലര്യം

മറയ്  കകേകാകളജുകേളനിലര്യം  നടന്നനിട്ടുള്ള  അകമസര്യംഭവങ്ങളുമകായനി  ബനനപട്ടയ്  ചനിലെ

വനിദരകാരതനികേള്നക്കതനിനര  കകേനസടുതയ്  കമല്നടപടനി  സസസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയകാണയ്.

അങ്ങയ് ചൂണനിക്കകാണനിചതുകപകാനലെ ഇതനില് അടനിയന്തരമകായ ഒരു പ്രശ്നവുമനില. 

ശ്രസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതകാമസയ് : സര, കലെകാകേ പ്രശസ്തരകായ അകനകേര്യം പ്രതനിഭകാധനന്മേകാരുനട

പകാദസരശര്യംനകേകാണയ്  പുണരമകായ  മഹകാരകാജകാസയ്  കകേകാകളജയ്  ഇന്നയ്  സകാമൂഹര

വനിരുദരുനടയര്യം കനിമനിനലകേളുനടയര്യം തകാവളമകായനി മകാറനിയനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  എല്.  വനി.

രകാമവരമ അയ്യര, പണനിറയ് കേറുപന, ജനി. ശങരക്കുറുപയ്, ചങ്ങമ്പുഴ, വവ കലെകാപനിള്ളനി,

ഒ.എന.വനി.,  ശ്രസ്പീ.  സചനിദകാനന്ദന,  ശ്രസ്പീ.  ബകാലെചന്ദ്രന  ചുള്ളനിക്കകാടയ്  അടക്കമുള്ള

കേവനികേളുര്യം  കഡകാ. എര്യം. ലെസ്പീലെകാവതനി,  എര്യം. എന. വനിജയന, ശ്രസ്പീ. എര്യം. നകേ. സകാനു,

എര്യം. കതകാമസയ് മകാതത്യു അടക്കമുള്ള നനിരൂപകേരുര്യം എഴുത്തുകേകാരുര്യം ശ്രസ്പീമതനി നകേ. ആര.

ഗഉൗരനി അമ, ശ്രസ്പീ. എ. നകേ. ആന്റെണനി, ശ്രസ്പീ. വയലെകാര രവനി, ശ്രസ്പീ. വവക്കര്യം വനിശസന,

ധനകേകാരര വകുപ്പുമനനി കഡകാ. ടനി. എര്യം. കതകാമസയ് നഎസകേയ്, ശ്രസ്പീ. ടനി. എ. അഹമദയ്

കേബസ്പീര,  ശ്രസ്പീ.  ബനികനകായയ്  വനിശസര്യം  തുടങ്ങനി  നനിരവധനി  രകാഷസ്പീയ   കനതകാക്കളുര്യം

ശ്രസ്പീ.  റനി.  വനി.  ആര.  കഷണകായനി,  ശ്രസ്പീ.  നകേ.  എര്യം.  കറകായയ്  അടക്കമുള്ള  നനിരവധനി

മകാധരമപ്രവരതകേരുര്യം  ശ്രസ്പീ.  നകേ.  നകേ.  വനിജയകുമകാര,  ശ്രസ്പീ.  കവണു  രകാജകാമണനി

തുടങ്ങനിയ സനിവനില് സരവ്വസ്പീസയ് ഉകദരകാഗസരുമടക്കര്യം നൂറുകേണക്കനിനയ്  പ്രതനിഭകാധനന്മേകാര

കേടനകപകായ  ആ  കേലെകാലെയര്യം  ഇന്നയ്  സകാമൂഹരവനിരുദരുനട  കകേന്ദ്രമകായനി

മകാറനിയനിരനിക്കുകേയകാണയ്.

മഹകാരകാജകാസയ്  കകേകാകളജയ്  കഹകാസ്റ്റല്  പ്രവരതന  രഹനിതമകായതുനകേകാണയ്

കുട്ടനികേനള  തകാമസനിപനിചനിരുന്ന  കേസകാരകട്ടഴനില്നനിനര്യം  3-5-2017-ല്  മകാരകേകായധങ്ങള്

കേനണടുതതനിനന്റെ പത്രവകാരതയര്യം വടനിവകാളനിനന്റെ ചനിത്രവുമകാണയ് എനന്റെ കേയ്യനിലള്ളതയ്
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(പത്രതനിനന്റെ  പകേരപയ്  ഉയരതനിക്കകാണനിച്ചു).  കേനണടുതനിട്ടുള്ള  ആയധങ്ങളുനട

കപരുകേള്  ബഹുമകാനനപട്ട  മുഖരമനനി  വകായനിച്ചു.  അങ്ങയ്  പറയകാതതുമകാത്രര്യം  ഞകാന

പറയകാര്യം.  വടനിവകാള്  ഉള്നപനടയള്ള  മറയ്  ആയധങ്ങള്  എന്നകാണയ്  വകാരത

വന്നനിട്ടുള്ളതയ്.  ആയധര്യം  കേനണതനിയതനിനനത്തുടരന്നയ്  കപകാലെസ്പീസയ്  അവനിനട

എതനിയകപകാള്   പ്രനിനസനിപലെനിനന്റെ  കേകസര  കേതനിച  കകേസ്സനിനലെ  ഒന്നകാര്യം  പ്രതനി

ഹരനികൃഷ്ണന  എന്ന  പയ്യന്നൂര  സസകദശനി  നനിങ്ങനള  തട്ടനിക്കളയനമന്നയ്  ഭസ്പീഷണനി

നപടുതനിയ വകാരത മകനകാരമ ചകാനലെനില്കപകാലര്യം വന്നതകാണയ്.  അതനിനന്റെ ചനിത്രവുര്യം

എനന്റെ കേയ്യനിലണയ് (ചനിത്രര്യം ഉയരതനിക്കകാണനിച്ചു). മഹകാരകാജകാസയ് കകേകാകളജനില് ഞകാനുര്യം

കഡകാ.  ടനി.  എര്യം.  കതകാമസയ്  നഎസക്കുര്യം ഒന്നനിചയ്  പഠനിചതകാണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസവുര്യം

ഞകാന  അകദ്ദേഹവുമകായനി  സര്യംസകാരനിചനിരുന.  മഹകാരകാജകാസയ്  കകേകാകളജനികലെയയ് രകാവുര്യം

പകേലര്യം  ഇഷര്യംകപകാനലെ  വണനികേള്  കേയറനിയനിറങ്ങുകേയകാണയ്.  സകാമൂഹരവനിരുദര

അവനിനട  അഴനിഞ്ഞകാടുകേയകാണയ്.  അവനിനട ബന്യൂട്ടനിഫനികക്കഷനുകവണനി  നകേകാടുത  17

ലെക്ഷര്യം  രൂപ  നചലെവഴനിക്കകാന  എസയ്.എഫയ്.നഎ.  യൂണനിറയ്  അനുവദനിക്കുന്നനില.

അവനിടനത  വടലകേളുര്യം  മറര്യം  അടനിച്ചുതകേരക്കുകേയകാണയ്.  കകേകാണ്ട്രകാക്ടകറകാടയ്  ഒരു

ലെക്ഷര്യം  രൂപ കചകാദനിചതയ്  നകേകാടുക്കകാതതുനകേകാണയ്  പ്രവരതനര്യം സ്തര്യംഭനിപനിച്ചു.  കഗറയ്

വയകാന തുടങ്ങനിയതയ്  തടഞ.  കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസര്യം  യ.പനി.എസയ്.സനി.-യനട  പരസ്പീക്ഷ

പരനികശകാധനിക്കകാന  വന്ന  ഡല്ഹനിക്കകാരനകായ  നഎ.എ.എസയ്.  ഉകദരകാഗസനന്റെ

വകാഹനര്യം തടഞ്ഞയ് പണര്യം തന്നനിനലങനില് വനിടനിനലന്നയ് വഡ്രൈവകറകാടയ് പറഞ. ജനിലകാ

കേളക്ടര  ഇടനപട്ടകാണയ്  ഡല്ഹനി  സസകദശനിയകായ  നഎ.എ.എസയ്.  ഓഫസ്പീസര

അവനിനടനനിനര്യം രക്ഷനപട്ടതയ്.  ....(ബഹളര്യം)....

മനി  .   സസ്പീക്കര: പസ്പീസയ്... ഇരനിക...   അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനനിടയനില് കപകായനിന്റെയ്
ഓഫയ്  ഓരഡറനില.  പനിന്നസ്പീടയ്   അനുവദനിക്കകാര്യം.  ശ്രസ്പീ.  പനി.ടനി.  കതകാമസയ്,  അങ്ങയ്
സര്യംസകാരനിക. ....(ബഹളര്യം)....  ശ്രസ്പീ.  എ.  എന.  ഷര്യംസസ്പീര....  ശ്രസ്പീ.  എര്യം.  സസരകാജയ്...
അവനിനട ഇരനിക.  പസ്പീസയ്....  ശ്രസ്പീ. രകാകജഷയ്...

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതകാമസയ്  :  സര,  ബഹുമകാനനപട്ട  നചയറനികനകാടയ്  എനനിക്കയ്
അഭരരതനിക്കകാനുള്ളതയ്  ഞകാന  സര്യംസകാരനിക്കുകമകാള്  മനനഃപൂരവ്വമകായനി,  തുടരചയകായനി
മറുഭകാഗത്തുനനിന്നയ്  തടസ്സനപടുത്തുകേയകാണയ്.  ഒകന്നകാ  രകണകാ  പ്രകാവശരമല,  ഞകാന
എകപകാള് എഴുകന്നറകാലര്യം തടസ്സനപടുത്തുകേയകാണയ്.  അങ്ങയ് അതനിനയ് കൂട്ടുനനില്ക്കരുതയ്.
ദയവകായനി അവനര ശകാസനിക്കണര്യം, നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണര്യം.
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മനി  .    സസ്പീക്കര:  നചയര  ഒന്നനിനുര്യം  കൂട്ടുനനില്ക്കുന്നനില.  നചയറനിനയ്  വടനി
പ്രകയകാഗതനിനയ് അവകേകാശമനില.

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതകാമസയ്  :  സര,  ഞകാന പറയന, ....(ബഹളര്യം)....  എനനിക്കയ്
വളനര വനിഷമമുണയ്.  ഞകാന എകപകാള് എഴുകന്നറകാലര്യം അവര ബഹളര്യം വയ്ക്കുകേയകാണയ്.
അങ്ങയ് അതയ് നനിയനനിക്കകാതതനിലള്ള പ്രതനികഷധമകാണയ് ഞകാന ചൂണനിക്കകാണനിക്കുന്നതയ്.  

മനി  .   സസ്പീക്കര: രണയ് ഭകാഗത്തുനനിനര്യം ഇഉൗ പ്രവണത കേകാണുനണയ്.  പലെകപകാഴുര്യം
ഞകാന പറയകാറുണയ്. അതയ് ശരനിയല.

ശ്രസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതകാമസയ് : സര, 2017 ജനുവരനി 19-നയ് മഹകാരകാജകാസയ് കകേകാകളജയ്
പ്രനിനസനിപകാളനിനന്റെ  കേകസര  കേതനിച്ചു.  ബഹുമകാനരനകായ  വനിദരകാഭരകാസ  വകുപ്പു
മനനികയകാടയ് എനനിക്കയ് വലെനിയ കസ്നേഹമകാണയ്.  11  അദരകാപകേരുനട കപരനില് നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണനമന്നയ്  കകേകാകളജയ്  കേഉൗണ്സനില്  ഏകേകേണ്ഠമകായനി  തസ്പീരുമകാനനിച്ചു.  ഒരു
അദരകാപകേനന്റെ  കപരനില്  കനകാട്ടസ്പീസയ്  നകേകാടുക്കകാന  നനിങ്ങള്ക്കയ്  കേഴനികഞ്ഞകാ;
അഞ്ചുമകാസര്യം  കേഴനിഞ്ഞനികല?   പട്ടനികേജകാതനി  വനിഭകാഗതനില്നപട്ട   പ്രനിനസനിപകാള്
ശ്രസ്പീമതനി  എന.  എല്.  ബസ്പീന,  സകാമൂഹരവനിരുദരനക്കതനിനര  ധസ്പീരമകായ  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിച്ചു.  ആ  കകേകാകളജനില്  രകാത്രനികേകാലെങ്ങളനില്  നടക്കുന്ന  കേകാരരങ്ങള്
പുറത്തുപറയകാന  നകേകാള്ളനില.   ട്രകാനസ്നജനകഡഴനിനന്റെ  രസ്പീതനിയനില്  കവഷര്യം  ധരനിചയ്
പുറത്തുകപകാകുകേയര്യം  അനരസര്യംസകാന  നതകാഴനിലെകാളനികേനളനയകാനക്ക  ആകേരഷനിചയ്
കകേകാകളജനില് നകേകാണ്ടുവന്നയ് പണര്യം പനിടനിച്ചുപറനിക്കുകേയര്യം നചയ്യുകേയകാണയ്.  കപകാലെസ്പീസയ്
കകേനസ്സടുതനിട്ടുണയ്,  മുഖരമനനി  അകനസഷനിക്കണര്യം.  അവനിനട  തസ്പീവ്രവകാദനികേളുനട
കകേന്ദ്രമകാകുനനവന്നയ്  കപകാലെസ്പീസനിനന്റെ  റനികപകാരട്ടുണയ്.  രകാത്രനികേകാലെങ്ങളനില്  വലെറയ്
അടനിച്ചുതകേരക്കുന.  കകേകാകളജയ്  മുറനികേള്  മുഴുവന  കേസ്പീറനിയ  വസ്ത്രങ്ങളുര്യം  ഭക്ഷണ
സകാധനങ്ങളുര്യം  മദരക്കുപനികേളുര്യംനകേകാണയ്  നനിറഞ്ഞനിരനിക്കുന.  കകേകാകളജനിനന്റെ പരനിസരര്യം
മുഴുവന വൃതനികകേടകാക്കനിയനിരനിക്കുന. മഹകാരകാജകാസയ് കകേകാകളജയ് ദുരന്ത പകാതയനിലെകാണയ്.
ശ്രസ്പീ.  ഓമല്  അകലെകാഷരസയ്  എന്ന  അദരകാപകേനന്റെ  കനതൃതസതനിലെകാണയ്
പ്രനിനസനിപകാളനിനന്റെ കേകസര കേതനിചതയ്.  ശ്രസ്പീ.  ഓമല് അകലെകാഷരസയ് ആരകാനണന്നയ്
അകനസഷനിക്കണര്യം. അവനിടനത പ്രനിനസനിപകാളനിനന ഭസ്പീഷണനിനപടുത്തുന്ന വനിദരകാരതനി
കനതകാവയ്  പറയന,  'വനിജകയട്ടന  കകേരളതനിനലെ  മുഖരമനനിയകാനണങനില്  എനന്ന
നതകാടനില,  അകദ്ദേഹര്യം കേണ്ണൂര സസകദശനിയകാണയ്' എന്നയ്. ....(ബഹളര്യം).... മഹകാരകാജകാസയ്
കകേകാകളജയ്  പ്രനിനസനിപകാളനിനന്റെ  കേകസര  കേതനിച്ചു.  വനികക്ടകാറനിയ  കകേകാകളജയ്
പ്രനിനസനിപകാളനിനയ്  കുഴനിമകാടര്യം  തസ്പീരത്തു.  27  വരഷര്യം  കജകാലെനി  നചയ
സകാപനതനില്നനിന്നയ് വനിരമനിക്കുന്ന ദനിവസര്യം അവരുനട കുഴനിമകാടര്യം തസ്പീരത്തു. അവരുര്യം
പട്ടനികേജകാതനി  വനിഭകാഗതനില്നപട്ട  ഒരു  സ്ത്രസ്പീയകാണയ്,  പകാലെക്കകാടയ്  വനികക്ടകാറനിയ
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കകേകാകളജനിനലെ ശ്രസ്പീമതനി സരസു എന്ന ടസ്പീചര. സ്ത്രസ്പീ ശകാകസ്പീകേരണനതപറനിയകാണകലകാ
നനിങ്ങള് പറയന്നതയ്, തൃശ്ശൂര ഗവണ്നമന്റെയ് ലെകാ കകേകാകളജനിനലെ ശ്രസ്പീമതനി ബനിനു പൂരണനിമ
കമകാഹന എന്ന ടസ്പീചറനിനന നകാടുകേടതനി. പകേരര്യം അങ്ങയനട നസകട്ടറനിയനട ഭകാരരനയ
അവനിനട നനിയമനിച്ചു.  എവനിനടയനിരനിക്കുന;  ഞകാന കചകാദനിക്കുന,  തനിരുവനന്തപുരതയ്
കഡകാ. വനിജയലെകനി ബഹുമകാനനപട്ട മുഖരമനനിക്കയ് തന്ന പരകാതനിയനട കകേകാപനി എനന്റെ
വകേവശമുണയ്.  പരകാതനി  മകാത്രര്യം  വകായനിക്കകാര്യം.  'എനന്റെ  മുടനിക്കയ്  പനിടനിച്ചുവലെനിക്കുകേയര്യം
കപനകാക്കതനി ഉപകയകാഗനിചയ് മുതുകേനില് കുതനി ഭസ്പീഷണനിനപടുത്തുകേയര്യം മൂനമണനികര
സമയര്യം അനങ്ങകാനകപകാലര്യം സമതനിക്കകാനത,  പചനവള്ളര്യം കുടനിക്കകാനനുവദനിക്കകാനത
അഡസ. എ. എര്യം. റഹസ്പീര്യം എനന്ന മകാനസനികേമകായര്യം ശകാരസ്പീരനികേമകായര്യം പസ്പീഡനിപനിച്ചു. ഇഉൗ
മകാനസനികേകാഘകാതതനില് നനിന്നയ്      എനനിക്കയ്  രക്ഷനപടകാന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില.  മൂന്നയ്
മണനികകറകാളര്യം  ഒരു  സ്ത്രസ്പീയകായ
എനന്റെ  ഒഉൗകദരകാഗനികേ  കൃതരനനിരവ്വഹണര്യം  തടസ്സനപടുതനിയതനിനുര്യം  ഭയകാനകേമകായ
സകാഹചരരമുണകാക്കനി  മുള്മുനയനില്  നനിരതനി  വകായനിക്കകാനകപകാലര്യം  അനുവദനിക്കകാനത
ബനില്ലുകേളുര്യം നചക്കുകേളുര്യം ഒപനിട്ടയ്  ബലെമകായനി വകാങ്ങനിയതനിനുര്യം'  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണ
നമന്നയ്  സഡന്റെയ്സയ്  സരവ്വസ്പീസയ്  ഡയറക്ടര,  അതുര്യം  ഒരു  വനനിത  പരകാതനി
നല്കേനിയനിരനിക്കുന.  ....(ബഹളര്യം).... ഉന്നതരകായ നകാലെയ് സ്ത്രസ്പീകേളുനട കേഥയകാണയ് ഞകാന
പറഞ്ഞതയ്.  മഹകാരകാജകാസയ് കകേകാകളജയ് പ്രനിനസനിപല്-പട്ടനികേജകാതനി വനിഭകാഗതനില്നപട്ട
വനനിത,  വനികക്ടകാറനിയ കകേകാകളജനിനലെ പ്രനിനസനിപല്-  പട്ടനികേജകാതനി വനിഭകാഗതനില്നപട്ട
വനനിത,  തൃശ്ശൂര  ഗവണ്നമന്റെയ്  ലെകാ  കകേകാകളജനിനലെ  പ്രനിനസനിപല്-  തകാഴ
ജകാതനിയനില്നപട്ടവര,  തനിരുവനന്തപുരനത  കഡകാ.  വനിജയലെകനി,  എവനിനടയകാണയ് സ്ത്രസ്പീ
സുരക്ഷനയപറനി  നനിങ്ങള്  പറയന്നതയ്?  ആതകാരതതയനണങനില്  ബഹുമകാനനപട്ട
മുഖരമനനി  പ്രതനികേനള  കേല്ത്തുറുങനിലെടയണര്യം.  ....(ബഹളര്യം)....  മഹകാരകാജകാസയ്
കകേകാകളജനില്  ആദരര്യം  കപകാലെസ്പീസയ്  ഇടനപട്ടു,  പനിനന്ന  കപകാലെസ്പീസയ്  ഇടനപടുന്നനില.
കേകാരണര്യം  അതുനകേകാണയ്   കേകാരരമനിനലന്നയ്  അവരക്കയ്  മനസ്സനിലെകായനി.  മകാത്രമല
കകേരളതനിനലെ കേരകാമസനിലള്ള കഹകാസ്റ്റലകേള്, യൂണനികവഴനിറനി കകേകാകളജനിനലെ  അസനിത
കേബസ്പീര,  സൂരര,  ഗകായത്രനി  എന്നസ്പീ  മൂന്നയ്  നപണ്കുട്ടനികേള്  പരകാതനി  തന്നനികല;  എന്തയ്
നടപടനി  സസസ്പീകേരനിച്ചു.   സദകാചകാര  ഗുണകേള്  അഴനിഞ്ഞകാടനിയനികല;  യൂണനികവഴനിറനി
കകേകാകളജനിനലെ  പകാളയനത  കഹകാസ്റ്റലെനില്  ആരനക്കങനിലര്യം  കപകാകേകാന  കേഴനിയകമകാ;
എഞനിനസ്പീയറനിര്യംഗയ് കകേകാകളജയ് കഹകാസ്റ്റലെനില് കപകാകേകാന കേഴനിയകമകാ?

മനി  .   സസ്പീക്കര : പസ്പീസയ്...  അങ്ങയ്  ഓരമയനിലള്ള  എലകാ  കേകാരരവുര്യം  പറയകാനത
നസസനിഫനിക്കകായനി  ഒരു  കേകാരരര്യം  പറഞ്ഞയ്  അവസകാനനിപനിക.  അങ്ങയ്  എഴുതനിതന്ന
വനിഷയനത കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചയ് സര്യംസകാരനിക. 
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ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതകാമസയ്  :  സര,  ഞകാന  അവസകാനനിപനിക്കകാര്യം.  കേകാരരവട്ടര്യം

കേരകാമസനില്,  ബഹുമകാനനപട്ട  മുഖരമനനി  കകേള്ക്കണര്യം,  ആനകാ  സസകദശനിയകായ

പട്ടനികേജകാതനിക്കകാരനകായ  രകാകജഷയ്  എന്ന  വനിദരകാരതനിനയ  വനിറകേയ്  നവട്ടനിയനിനലന്നയ്

പറഞ്ഞയ്  പസ്പീഡനിപനിച്ചു.  അവസകാനര്യം യ.ജനി.സനി.-ക്കയ് പരകാതനി നകേകാടുത്തു.

മനി  .    സസ്പീക്കര :  അദരകാപകേ-വനിദരകാരതനി  സമൂഹതനിനുള്ള ആശങനയക്കുറനിചകാണയ്

അങ്ങയനട കനകാട്ടസ്പീസയ്.

ശ്രസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതകാമസയ് : സര, ഞകാന എഴുതനിനക്കകാടുതനിട്ടുണയ്. ....(ബഹളര്യം)....

മനി  .   സസ്പീക്കര :ദയവകായനി നനിങ്ങള് ഇരനിക്കണര്യം.  ശ്രസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസയ് അങ്ങയ്

പറഞ്ഞയ്  അവസകാനനിപനിക.  പഴയ  കേകാരരങ്ങള്  പറഞനകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്.

അങ്ങയ്  അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനയ്  എഴുതനിതന്ന  കേകാരരങ്ങളനിനലെകാതുങ്ങനിനനിന്നയ്

സര്യംസകാരനിക.   പസ്പീസയ്.  നനിങ്ങള് ഇരനിക.  

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതകാമസയ്  :  സര,  ഇതയ്  കകേള്ക്കുകമകാള്  വനിഷമമുണകാകുര്യം.

കേകാരണര്യം  ആനകാ  സസകദശനിയകായ  രകാകജഷയ്,  തനിരുവനന്തപുരര്യം  സസകദശനി  അരുണ്

എന്ന വനിദരകാരതനി, എര്യം. ജനി. യൂണനികവഴനിറനിയനിനലെ വനികവകേയ്.....

പട്ടനികേജകാതനി  പട്ടനികേവരഗ്ഗ  പനികന്നകാക്കസമുദകായകക്ഷമവുര്യം  നനിയമവുര്യം

സകാര്യംസകാരനികേവുര്യം  പകാരലെനമന്റെറനികേകാരരവുര്യം  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബകാലെന):

സര,  അടനിയന്തരപ്രകമയ  കനകാട്ടസ്പീസനില്  പറയന്ന  വനിഷയങ്ങളകാണയ്  ഇവനിനട

സര്യംസകാരനികക്കണതയ്.  റൂള്  50  ഇഉൗ  രൂപതനില്  അപമകാനനിക്കനപട്ട  ഒരു

കേകാലെഘട്ടമുകണകാ? 

മനി  .   സസ്പീക്കര :റൂള്  50  പ്രകേകാരര്യം എഴുതനിതന്ന കനകാട്ടസ്പീസനിനയ്  വനികധയമകായകാണയ്

സര്യംസകാരനികക്കണനതന്നയ്  ഞകാന  കനരനത  പറഞ.  ....(ബഹളര്യം)....  നനിങ്ങള്

ഇരനിക.  അകദ്ദേഹര്യം  പറഞ്ഞയ്  അവസകാനനിപനിക്കനട്ട.  അങ്ങയ്  അവസകാനനിപനിക്കുനകണകാ?

അങ്ങയ്  പറഞ്ഞയ്  അവസകാനനിപനിക്കണര്യം.  ഞകാന  തുടക്കതനികലെ പറഞ്ഞകലകാ  പഴയ

കേകാരരങ്ങനളലകാര്യംകൂടനി പറയരുനതന്നയ്.  പസ്പീസയ്.

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതകാമസയ് :  സര,  ചങ്ങമ്പുഴയനട  കപരക്കുട്ടനി  ചങ്ങമ്പുഴ

ഹരനികുമകാറനിനന  കേകലെകാത്സവതനിനയ്  മകാരക്കയ്  കൂട്ടനിനല്കേനിയനില  എനപറഞ്ഞയ്

എര്യം. ജനി. യൂണനികവഴനിറനി കേരകാമസനില്വചയ് ഭസ്പീകേരമകായനി മരദ്ദേനിച്ചു. ....(ബഹളര്യം)....
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മനി  .   സസ്പീക്കര : ശ്രസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസയ്,  ഇനതകാനര്യം  കനകാട്ടസ്പീസനിലെനില.  അങ്ങയ്
എന്തനിനകാണയ് പ്രകകേകാപനിപനിക്കുന്നതയ്?

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതകാമസയ്  :  സര,  കകേരളതനിനലെ  കേരകാമസുകേളനില്  നടക്കുന്ന
കേകാരരമകാണനിതയ്.  നതകാടുപുഴ നന്യൂമകാനസയ് കകേകാകളജയ് അടനിച്ചുതകേരത്തു. ....(ബഹളര്യം)....

മനി  .    സസ്പീക്കര : അങ്ങയ് പറഞ്ഞയ് അവസകാനനിപനിക. ഇങ്ങനന പ്രകകേകാപനിപനിക്കുന്നതയ്
എന്തനിനകാണയ്?

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതകാമസയ് :  സര,  യൂണനികവഴനിറനി കകേകാകളജനില് ആരക്കുര്യം കപകാകേകാന
കേഴനിയനില.  സഡന്റെയ്സയ്  നസന്റെറനികലെയയ്  കപകാകേകാന  കേഴനിയനില.  കകേരളതനിനലെ
കേലെകാലെയങ്ങളനില് എസയ്.എഫയ്.നഎ.-യര്യം എ.ബനി.വനി.പനി.-യര്യം അരകാജകേതസര്യം സൃഷനിക്കുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര :പസ്പീസയ് കേണ്ക്ലൂഡയ്.

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതകാമസയ്  :  സര,  എ.ബനി.വനി.പനി.  എര്യം.ജനി.  കകേകാകളജനിലര്യം
ധനുവചപുരര്യം  കകേകാകളജനിലര്യം  ആനരയര്യം  കേടക്കകാന  അനുവദനിക്കുന്നനില.
എസയ്.എഫയ്.നഎ.  കകേരളതനിനലെ നനിരവധനി  കകേകാകളജുകേളനില്  ആനരയര്യം  കേടക്കകാന
സമതനിക്കുന്നനില.  ആരട്സയ്  കകേകാകളജയ്,  സര്യംസ്കൃത  കകേകാകളജയ്,  യൂണനികവഴനിറനി
കകേകാകളജയ്,  മഹകാരകാജകാസയ് കകേകാകളജയ് തുടങ്ങനിയ കകേകാകളജുകേളനില് എസയ്.എഫയ്.നഎ.-
യനട  കതരവകാഴ്ചയകാണയ്  നടക്കുന്നതയ്.  ആനരയര്യം  കേടക്കകാന  സമതനിക്കനില.  ഇതയ്
സസകാശ്രയ കകേകാകളജുകേനള സഹകായനിക്കകാനുര്യം സര്യംരക്ഷനിക്കകാനുമകാണയ്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര: പസ്പീസയ് കേണ്ക്ലൂഡയ്.

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതകാമസയ്  :  സര,  കകേരളതനിനലെ  കേരകാമസയ്  വലെനിയ
ദുരന്തതനിലെകാണയ്,  ഈ  കേരകാമസുകേനള  രക്ഷനിക്കണര്യം.  മഹകാരകാജകാസയ്  കകേകാകളജനിനലെ
പ്രനിനസനിപലെനിനന്റെ  കേകസര  കേതനിച  പതനിനനകാന്നയ്  അദരകാപകേരുനട  കപരനില്
നടപടനിനയടുക്കണര്യം. വനികക്ടകാറനിയ കകേകാകളജയ് പ്രനിനസനിപലെനിനനയര്യം തൃശ്ശൂര ഗവണ്നമന്റെയ്
കകേകാകളജയ്  പ്രനിനസനിപലെനിനനയര്യം  അപമകാനനിചതനിനയ്  നടപടനിനയടുക്കണര്യം. തൃശ്ശൂര
ഗവണ്നമന്റെയ് കകേകാകളജയ് പ്രനിനസനിപലെനിനന്റെ മകേനള തട്ടനിനക്കകാണ്ടുകപകാകുനമന്നയ് കപകാസ്റ്റര
എഴുതനി  വചനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  കഡകാ.  വനിജയലെകനിനയ  അപമകാനനിചതനിനയ്
നടപടനിനയടുക്കണര്യം.  ഇതനിനന  നരകായസ്പീകേരനിക്കുന്ന  ബഹുമകാനനപട്ട  മുഖരമനനി
അകമനികേള്ക്കയ്  കൂട്ടുനനില്ക്കുകേയകാനണന്നയ്  പറകയണനിവരുര്യം.  ....(ബഹളര്യം)....  നകേ.
കേരുണകാകേരന  സകാരകേഭൂമനിയനിനലെ  എലകാ  വസ്തുവകേകേളുര്യം  നശനിപനിച്ചു.  മഹകാരകാജകാസയ്
കകേകാകളജനിലര്യം  കഹകാസ്റ്റലെനിലര്യം  യൂണനികവഴനിറനി  കകേകാകളജനിലര്യം  കഹകാസ്റ്റലെനിലര്യം
സകാമൂഹരവനിരുദര  എസയ്.എഫയ്.ഐ.-യനട  പനിന്തുണയനില്  അഴനിഞ്ഞകാടുകേയകാണയ്.
നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുകമകാ?  മഹതകായ കേമന്യൂണനിസ്റ്റയ് പകാരട്ടനിയനട പകാരമരരര്യം ഇവര
അടനിച്ചുതകേരക്കുകേയകാണയ്. ഇവനര നനിലെയ്ക്കുനനിരതകാന കേഴനിയകമകാ? കപകാലെസ്പീസയ് നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുകമകാ?
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മനി  .    സസ്പീക്കര :  പസ്പീസയ് കേണ്ക്ലൂഡയ്.  ശ്രസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസയ്,  എനനിക്കയ് വമക്കയ്
ഓഫകാകക്കണനിവരുര്യം. 

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതകാമസയ്:  സര,  ആതകാരതതയനണങനില്  പറയണര്യം,
നകേകാളസ്പീജനികയറയ്  എഡന്യൂകക്കഷന  ഡയറക്ടകററനില്  വലെലെകാ  കബകാസയ് എന്നയകാനള
പനിനവകാതനിലെനിലൂനട  നനിയമനിചനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഡയറക്ടരക്കയ്  അവനിനട  പ്രവരതനിക്കകാന
കേഴനിയന്നനില. ....(ബഹളര്യം)....  കേകസര കേതനിചതനിനയ് പതനിനനകാന്നയ് അദരകാപകേരുനട
കപരനില് എനന്തങനിലര്യം നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കകാന കേഴനികഞ്ഞകാ? 

മനി  .    സസ്പീക്കര :  വമക്കയ് ഓഫയ് നചയ്യകാനുര്യം ഓണ് നചയ്യകാനുനമകാനക്ക നചയറനിനയ്
അവകേകാശമുണയ്. ....(ബഹളര്യം)....

മുഖരമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    പനിണറകായനി  വനിജയന)  :  സര,  ഇവനിനട  ബഹുമകാനരനകായ
അര്യംഗങ്ങള്  തന്ന  അടനിയന്തരപ്രകമയ  കനകാട്ടസ്പീസനില്  മഹകാരകാജകാസയ്  കകേകാകളജനിനലെ
വനിദരകാരതനികേളുനട  കഹകാസ്റ്റലെനില്നനിനര്യം  വകാക്കതനി,  ഇരുമ്പുദണയ്,  വടനിവകാള്,
കബകാര്യംബയ്  തുടങ്ങനിയ മകാരകേകായധങ്ങള് കപകാലെസ്പീസയ്  സരചനില് കേനണതനിനയന്നകാണയ്
പരകാമരശനിചനിട്ടുള്ളതയ്. അവനിനട പരനികശകാധന നടതനി നസനട്രല് കപകാലെസ്പീസയ് കസ്റ്റഷന
സബയ്  ഇനനസക്ടര  തയ്യകാറകാക്കനിയ  ഫസ്റ്റയ്  ഇനഫരകമഷന  റനികപകാരട്ടയ്  എനന്റെ
കേയ്യനിലണയ്.  അതനില് അവനിനട കേനണതനിയ കേകാരരങ്ങനളക്കുറനിചയ് പറയനണയ്. ആ
റനികപകാരട്ടനില് പറയന്നതയ്, കേട്ടനിലകേളുനട അടനിവശര്യം പരനികശകാധനിചകപകാള് നതക്കുവശര്യം
ഭനിതനികയകാടയ് കചരന്നയ് കേനിടന്നനിരുന്ന കേട്ടനിലെനിനടനിയനില് ഒരു കേറുത ഫ്ലകനില് എകന്തകാ
നപകാതനിഞനകേട്ടനിവചനിരനിക്കുന്നതകായനി  കേകാണനപട്ടു.   ടനി  കേട്ടനില്  മകാറനി  ഫ്ലകയ്  തുറന്നയ്
കനകാക്കനിയകപകാള്-  രണയ് ചതുരകാകൃതനിയനിലള്ള ഇരുമയ് വപപയ്, ഒരറര്യം ചുവന്ന തുണനി
ചുറനിയ ഇരുമയ് വപപയ് ഒനരണര്യം,  ഇരുമയ് വപപ്പുകേള് സുമകാര 90 cm നസ്പീളമുള്ളതയ്
അനഞണര്യം,  സ്റ്റസ്പീല് നനിറതനിലള്ള വപപയ് ഒനരണര്യം, പലെ വലെനിപതനിലള്ള സുമകാര
ഒരു മസ്പീറര നസ്പീളമുള്ള വകാരക്കക്കമനികേള്,  റബ്ബര പനിടനികയകാടുകൂടനിയ സുമകാര  ഒന്നര
അടനി  നസ്പീളമുള്ള ഇരുമയ്  നവട്ടുകേതനി ഒനരണര്യം,  75  cm  നസ്പീളമുള്ളതുര്യം  1   ½ ഇഞയ്
വണവുമുള്ള  കുറുവടനി  മൂനന്നണര്യം,  3  അടനി  നസ്പീളവുര്യം  1  ഇഞയ്  വണവുമുള്ള  മുളവടനി
ഒനരണര്യം,  സുമകാര 2  ½ അടനി നസ്പീളവുര്യം  ½ ഇഞയ് വണവുര്യം 2  ½ ഇഞയ് വസ്പീതനിയമുള്ള
പലെകേ  കേക്ഷണര്യം  ഒനരണര്യം  എന്നനിവ  കേകാണുകേയര്യം  ടനി  ആയധങ്ങളുര്യം  ആയതയ്
നപകാതനിഞ്ഞയ് സൂക്ഷനിചനിരുന്ന ഫ്ലകകര്യം സരചയ് ലെനിസ്റ്റയ് പ്രകേകാരര്യം ബന്തവസ്സനിനലെടുക്കുകേയര്യം
നചയ.  ഇത്രയര്യം സകാധനങ്ങളകാണയ്  ഇവനിനടനനിന്നയ്  കേനണടുതതയ്.  ഇതനില് പറയന്ന
സകാധനങ്ങള്  പലെതുര്യം  ഇതനിനടുതയ്  നനിരമകാണ  സലെതയ്  ആവശരമുള്ളതകാണയ്.
വനിദരകാരതനികേള്  കനരനതതനന്ന  കഹകാസ്റ്റല്  ഒഴനിഞകപകായനിരനിക്കുന.
കഹകാസ്റ്റലെനിനകേതയ് വനിദരകാരതനികേള് തകാമസനിക്കുന്നനില.  അവനിനട പനിനവശതയ് ഒരു



അടനിയന്തരപ്രകമയര്യം 303

ഏണനി  ഉണകായനിരുനനവനര്യം  ജനല്  തുറനവചനിട്ടുണകായനിരുന  എനര്യം  പറയന.
അകപകാള്  ഇതനിനകേതയ്  ഈ  സകാധനങ്ങള്  ആരകാണയ്  നകേകാണ്ടുവചതയ്,  അതകാണയ്
പരനികശകാധനിചയ്  കേനണകതണതയ്.  ഇവനിനട  അകദ്ദേഹര്യം  സൂചനിപനിചതുകപകാനലെ
എവനിനടനനിന്നകാണയ്  വടനിവകാളുര്യം  കബകാര്യംബര്യം  വന്നതയ്.  അകദ്ദേഹര്യം  വടനിവകാള്  ഇതകാ
എനപറഞ്ഞയ്  എകന്തകാ  ഒരു  കേടലെകാസയ്  എടുതയ്  കേകാണനിക്കുന്നതയ്  കേണ്ടു.  ഇലകാത
വടനിവകാളുര്യം  കബകാര്യംബര്യം  എവനിനടനനിന്നകാണയ്  ബഹുമകാനരനകായ  പനി.  ടനി.  കതകാമസനിനന്റെ
കേയ്യനികലെയ്ക്കുവന്നതയ്;  ഇലകാനതകാരു കേകാരരര്യം എന്തനിനകാണയ് ഉന്നയനിക്കുന്നതയ്?  സകാമൂഹര
വനിരുദര  അഴനിഞ്ഞകാടുകേയകാനണന്നകാണയ്  അകദ്ദേഹര്യം  പറഞ്ഞതയ്.  കേലെകാലെയങ്ങള്
സകാമൂഹരവനിരുദരുനട  കകേന്ദ്രങ്ങളല.  നമ്മുനട  കേലെകാലെയങ്ങളനിനലെ  കേകാരരങ്ങള്  നകാര്യം
ശ്രദനിക്കണര്യം.  നപകാതുവനില്  ശ്രദനികക്കണ  കേകാരരങ്ങള്  ശ്രദനിക്കുകേതനന്ന  നചയ്യുര്യം.
മഹകാരകാജകാസയ്  കകേകാകളജകായകാലര്യം  യൂണനികവഴനിറനി  കകേകാകളജകായകാലര്യം  ബ്രണന
കകേകാകളജകായകാലര്യം വനികക്ടകാറനിയ കകേകാകളജകായകാലര്യം;  ഇനതലകാര്യം കകേരളതനിനലെ പ്രശസ്തമകായ
കകേകാകളജുകേള്തനന്നയകാണയ്.  ആ  കകേകാകളജുകേനള  മനികേവനിനന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളകാക്കകാനുള്ള
ശ്രമങ്ങളകാണയ്  സര്യംസകാന  സരക്കകാര  നടതനിനക്കകാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  അന്തകാരകാഷ
തലെതനില്  പ്രശര്യംസ  പനിടനിച്ചുപറതക്ക  കേലെകാലെയങ്ങളകാക്കനി  ഉയരതകാനുള്ള
ശ്രമങ്ങളകാണയ് ഇകപകാള് നടനനകേകാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  എകന്തകാ ഒരു സകാധനര്യം ആകരകാ
അവനിനട  നകേകാണ്ടുവച്ചു.  അതയ്  ആരകാനണന്നയ്  നമുക്കയ്  കേനണതകാര്യം,  അതയ്
പരനികശകാധനിക്കകാര്യം. എന്തനിനകാണയ് ഈ രസ്പീതനിയനില് അതനിനന്റെകമല് പുകേമറ സൃഷനിക്കകാന
കനകാക്കുന്നതയ്?  അവനിനട  സകാമൂഹരവനിരുദര  അഴനിഞ്ഞകാടുന  എനന്നകാരു  ചനിത്രര്യം
എന്തനിനകാണയ്  ഉണകാക്കനിവയ്ക്കുന്നതയ്?  കകേകാകളജുകേളനിലെകായകാലര്യം  മനറ  വനിനടയകായകാലര്യം
നടക്കകാന  പകാടനിലകാത  സര്യംഭവങ്ങള്  നടന്നകാല്  ഗഉൗരവമകായനിതനന്ന  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുര്യം.  അവനിനട  കേകസര  കേതനിച  സര്യംഭവമുണകായനി.  കേകസര  കേതനിക്കകാന
പകാടനിലകാതതകാണയ്.  അതനില്  ആരക്കുര്യം  സര്യംശയമനില.  കേകസര  കേതനിച  ഒരു
പ്രതനികയയര്യം  സര്യംരക്ഷനിക്കുന്ന  നനിലെപകാടയ്  സരക്കകാരനിനനില.  കേകസര
കേതനിചവരനക്കതനിനര നടപടനി എടുത്തു, അറസര്യം നചയ. അതുമകായനി ബനനപട്ട മറയ്
അകനസഷണങ്ങള്  നടക്കുകേയകാണയ്.  നമള്  ഓകരകാരുതരുര്യം  ആഗ്രഹനിക്കുന്നവനര
പ്രതനികേളകാക്കകാന  സകാധനിക്കുകമകാ?  കകേസ്സനില്നപട്ടവനരയകല  പ്രതനികേളകാക്കകാന
കേഴനിയൂ.  അകദ്ദേഹതനിനയ്  ഏകതകാ  അദരകാപകേകരകാടയ്  വനികരകാധമുനണനവചയ്  ആ
അദരകാപകേരുനട കപരനില് നടപടനിനയടുക്കകാന സകാധനിക്കുകമകാ?  കകേസ്സനിനന്റെ ഭകാഗമകായനി
ആരുനട  കപരനിലെകാകണകാ  നടപടനി  എടുകക്കണതയ്  അവരുനട  കപരനില്  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുര്യം.  നതറയ് നചയനിട്ടുനണങനില് അതനികന്മേല് നടപടനിയണകാകുര്യം.  അക്കകാരരതനില്
യകാനതകാരു  സര്യംശയവുമനില.  ഇവനിനട  പറഞപറഞ്ഞയ്  എവനിടര്യംവനരയകാണയ്
എതനിയതയ്?  മഹകാരകാജകാസയ്  കകേകാകളജയ്  തസ്പീവ്രവകാദനികേളുനട  കകേന്ദ്രമകാകുനനവന്നകാണയ്
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പറഞ്ഞതയ്.  എന്തുര്യം  പറയകാര്യം  എനന്നകാരവസ  ശരനിയകാകണകാ?  ഇങ്ങനനനയകാരു
നനിലെയണകാക്കകാന  പകാടുകണകാ?  നമ്മുനട  സര്യംസകാനനത  ഏറവുര്യം  പ്രശസ്തമകാനയകാരു
കേലെകാലെയനത  ഈ  നനിയമസഭകാ  കവദനി  ഉപകയകാഗനിചയ്  അകങ്ങയറര്യം
അധനികക്ഷപനിക്കുന്ന  നനിലെപകാടയ്  സസസ്പീകേരനിക്കകാകമകാ?  അതയ്  നമ്മുനട  നകാടനിനുതനന്ന
അപമകാനമകല? മഹകാരകാജകാസയ് കകേകാകളജയ് ഇങ്ങനനയകാനണങനില് കകേരളതനിനലെ ഏതയ്
കേലെകാലെയമകാണയ്  നലനതന്നയ്  പറയകാന  സകാധനിക്കുകേ?  അങ്ങനനനയകാരു
അവസയണകാക്കകാന  കേഴനിയകമകാ?  എവനിനടനയകാനക്ക  നടപടനികേള്  ആവശരമകായനി
വന്നനിട്ടുകണകാ അവനിനടനയലകാര്യം സര്യംസകാന ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ നനിലെപകാടനിനന്റെ ഭകാഗമകായനി
കപകാലെസ്പീസയ്  ശകമകായ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കകേരളതനിനലെ  കേലെകാലെയങ്ങളനില്
എസയ്.എഫയ്.ഐ.  നലരസ്പീതനിയനില്  ശകനികയകാനട  മനികേച്ചു  നനില്ക്കുനണയ്.
അതനിനന്റെയരതര്യം  അവനിനട  മറകാരക്കുര്യം  പ്രവരതനിക്കകാന  അവകേകാശമനിനലന്നല.
മറകാളുകേള്ക്കയ്  ജനകാധനിപതരപരമകായനി  പ്രവരതനിക്കകാമകലകാ.  കുട്ടനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കകാതതനിനയ് എസയ്.എഫയ്.ഐ.-നയ  അസഭരര്യം  പറഞ്ഞതുനകേകാണയ്
കേകാരരമുകണകാ? എന്തുനകേകാണകാണയ്  തങ്ങനള യവതലെമുറ  സസസ്പീകേരനിക്കകാതനതന്നകാണയ്
ആദരര്യം  ആകലെകാചനികക്കണതയ്.  അതനിനനക്കുറനിചയ്  ചനിന്തനിക്കണര്യം.  അവനിനട  വന്നനിട്ടുള്ള
അപചയനതക്കുറനിചയ്  ചനിന്തനിക്കണര്യം.  എസയ്.എഫയ്.ഐ.-നക്കതനിനര  അസഭരങ്ങള്
വനിളനിച്ചുപറഞ്ഞതുനകേകാണയ് അതനിനുപകേരമകാവനില.  തനിരുകതണ കേകാരരങ്ങള്  സസയര്യം
തനിരുതകാന  തയ്യകാറകാകേണര്യം.  ഇവനിനട  അകദ്ദേഹര്യം  കേമന്യൂണനിസ്റ്റയ്  പകാരട്ടനിയനട
പകാരമരരര്യംവനര ഓരമനിപനിക്കുന്നതകായനി കേണ്ടു. അതയ് നല കേകാരരര്യംതനന്നയകാണയ്.  ആ
പകാരമരരര്യം  കേകാത്തുസൂക്ഷനിക്കകാന  ഞങ്ങള്  ശ്രമനിക്കകാര്യം.  അതനിനനകാരു  വരതരകാസവുര്യം
വരനില.  എനന്തകാനക്കയകാണയ്  അകദ്ദേഹര്യം  ഇവനിനട  അവതരനിപനിചതയ്?  ഒരുപകാടയ്
പുതനിയ  കേകാരരങ്ങള്  ഇതനിനന്റെ  ഭകാഗമകായനി  പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  ഞകാന  ഇകപകാള്
അതനികലെയ്നക്കകാനര്യം  കപകാകുന്നനില.  മഹകാരകാജകാസയ്  കകേകാകളജനില്  ഈ  പറയന്ന
തരതനിലള്ള അപകേടകേരമകായ ഒരു സകാഹചരരവുമനില.  നനിരമകാണ പ്രവരതനങ്ങള്ക്കയ്
ഉപകയകാഗനിക്കുന്ന കുറചയ് സകാധനങ്ങള് ഒരു മുറനിയനില്നനിന്നയ് കേനണതനിയനിട്ടുണയ്. അതയ്
അവനിനട  നകേകാണ്ടുവചതയ്  ആരകാനണന്നയ്  അകനസഷനിചയ്  കേനണതകാനുള്ള  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കകാര്യം. അതനിലെപ്പുറര്യം ഒരു മകാനവുര്യം അതനിലെനില. അതുനകേകാണ്ടുതനന്ന ഇനതകാരു
അടനിയന്തരപ്രകമയമകായനി പരനിഗണനികക്കണതനില. അടനിയന്തരപ്രകമയര്യം എന്ന നനിലെയയ്
സഭ നനിരതനിവചയ് ചരച നചകയ്യണ ആവശരവുമനില. 

മനി  .    സസ്പീക്കര :  ബഹുമകാനനപട്ട  മുഖരമനനിയനട  വനിശദസ്പീകേരണതനിനന്റെ

അടനിസകാനതനില് അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനയ്  അവതരണകാനുമതനി നനികഷധനിക്കുന.

(അടനിയന്തരപ്രകമയകാവതരണതനിനയ് അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.) 
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10.00 a.m.]

പ്രതനിപക്ഷ  കനതകാവയ്  (ശ്രസ്പീ  .    രകമശയ്  നചന്നനിതലെ)  :  സര,  കകേരളതനിനലെ
ഏറവുര്യം പ്രധകാനനപട്ട ഒരു കേലെകാലെയമകാണയ് മഹകാരകാജകാസയ് കകേകാകളജയ്.  മഹകാരകാജകാസയ്
കകേകാകളജനിനന്റെ  യഥകാരത  ചനിത്രമകാണയ്  ശ്രസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസയ്  ഇവനിനട
വരച്ചുകേകാട്ടനിയതയ്.  ബഹുമകാനനപട്ട  മുഖരമനനി  പറയന്നതയ്  കകേട്ടകാല്  നവട്ടുകേതനിയര്യം
കുറുവടനിയനമലകാര്യം  പഠകനകാപകേരണങ്ങളകാനണന്നയ്  കതകാനര്യം.  പ്രനിനസനിപലെനികനകാടയ്
കേയരക്കുന്ന  ഒരു  വനിദരകാരതനിയനട  ചനിത്രര്യം  എനന്റെ  കേയ്യനിലണയ്  (പത്രതനിനന്റെ
കഫകാകട്ടകാകകേകാപനി  ഉയരതനിക്കകാട്ടനി).  അവനിടനത  എസയ്.എഫയ്.ഐ.-യനട  പ്രധകാന
കനതകാവനിനന്റെ ചനിത്രമകാണയ്.  അങ്ങയ് ഇതയ് പരനികശകാധനിക്കണര്യം.  ഞകാന അകങ്ങയയ് ഇതയ്
തരകാര്യം.  മഹകാരകാജകാസയ്  കകേകാകളജനിനന്റെ  സ്റ്റകാഫയ്  കേസകാരകട്ടഴനില്  വനിദരകാരതനികേനള
തകാമസനിപനിചതയ് പ്രനിനസനിപലെകായനിരുന.  അവര അവനിനടനനിനര്യം കപകായതനിനുകശഷര്യം
ആ  മുറനിയനില്  കേനണതനിയ  മകാരകേകായധങ്ങനളപറനി  വനിവരര്യം  ലെഭനിചകപകാഴകാണയ്
പ്രനിനസനിപല്  കപകാലെസ്പീസനിനന  അറനിയനിചതുര്യം  കപകാലെസ്പീസയ്  അവനിനടകപകായനി
അകനസഷനിചതുര്യം.  കപകാലെസ്പീസയ് അവനിനടകപകായനി അകനസഷനിചതനിനയ് എസയ്.എഫയ്.ഐ.
കനതകാവയ്  പ്രനിനസനിപലെനികനകാടയ്  കേയരക്കുന്നനതന്തനിനകാണയ്;  അതനിനന്റെ  ആവശരനമന്തകാണയ്;
അവരക്കതനില് പങനിനലങനില് എന്തനിനകാണയ് പ്രനിനസനിപലെകായ ശ്രസ്പീമതനി എന.  എല്.
ബസ്പീനകയകാടയ്  കേയരക്കുന്നതയ്?  പ്രനിനസനിപലെനിനന്റെ  ഒരു  കസ്റ്ററയ്നമന്റെയ്  പത്രതനില്
വന്നനിട്ടുണയ്. ഞകാനതയ് വകായനിക്കകാര്യം - 'പ്രനിനസനിപനലെന്ന നനിലെയനിലള്ള ഉതരവകാദനിതര്യം
നനിറകവറകേയകാണയ്  ഞകാന  നചയതയ്.  കുട്ടനികേള്  തകാമസനിക്കുന്ന  മുറനിയനില്  വന
ആയധ  കശഖരമുനണന്നയ്  അറനിഞ്ഞകപകാള്തനന്ന  കപകാലെസ്പീസനിനന  അറനിയനിച്ചു.
ആയധര്യം കേനണടുത മുറനിയനില് തകാമസനിക്കുന്ന വനിദരകാരതനികേള് കുറക്കകാരകാനണന്നയ്
ഞകാന  പറയന്നനില.  എന്നകാല്  അവരുനട  അറനിവനിലകാനത  ആയധങ്ങള്  ഇവനിനട
വരനില.   കഹകാസ്റ്റലെനിനലെ  അസഉൗകേരരര്യംമൂലെര്യം  24  കപരക്കകായനി  സ്റ്റകാഫയ്  കേസകാരകട്ടഴനിനലെ
നകാലെയ്  മുറനികേള്  നല്കേനിയനിരുന.  പുറത്തുനനിന്നയ്  ആനരയര്യം  തകാമസനിപനിക്കനിനലനര്യം
മറള്ളവരക്കയ് ബദനിമുട്ടുണകാക്കുകേയനിനലനര്യം  ഉറപയ്  ലെഭനിചകശഷമകാണയ്  മുറനി
അനുവദനിചതയ്.  എന്നകാല്  പുറത്തുള്ള  വനിദരകാരതനികേള്  അവനിനട  തകാമസനിചതകായര്യം
ആയധങ്ങള്  കശഖരനിചതകായര്യം സര്യംശയനികക്കണനിയനിരനിക്കുന'.  ഇതകാണയ്  പ്രനിനസനിപല്
പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതനിനനപറനി മുഖരമനനി  ഗഉൗരവമകായനി  അകനസഷനിക്കുകേയകാണയ്
കവണതയ്.  ഒരു  കേലെകാലെയതനിനന്റെ  മഹതകായ  പകാരമരരതനിനയ്  കേളങമുണകാക്കുന്ന
പ്രവരതനങ്ങള്  ഉണകാകേകാന  പകാടനിനലനള്ള  വരകമകായ  ആഗ്രഹര്യം  മുന
നനിരതനിയകാണയ് ബഹുമകാനരനകായ പനി. ടനി. കതകാമസയ് ഇക്കകാരരര്യം ഇവനിനട അവതരനിപനിചതയ്.
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ശ്രസ്പീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരകാജന : സര, ആ പത്രര്യം ഏതകാനണന്നയ് പറയകാകമകാ?

ശ്രസ്പീ  .   രകമശയ് നചന്നനിതലെ : സര, കകേരളതനില് അചടനിച പത്രര്യം തനന്നയകാണയ്.
ഈ  സര്യംസകാനതയ്  ഒരനിക്കലമുണകാകേകാന  പകാടനിലകാതതകായനിരുന  മഹകാരകാജകാസയ്
കകേകാകളജനിനലെ പ്രനിനസനിപലെനിനന്റെ കേകസര കേതനിച സര്യംഭവര്യം.  ബഹു.  മുഖരമനനിയര്യം
ഈ സഭയനിനലെ എലകാ അര്യംഗങ്ങളുര്യം അപലെപനിച ഒരു കേകാരരമകാണതയ്.  പനകണകാളര്യം
അദരകാപകേരനക്കതനിനര  നടപടനിയണകാകേണനമന്ന ശനിപകാരശ വന്നനിട്ടയ്  ഒരദരകാപകേനന്റെ
കപരനില്കപകാലര്യം  എന്തുനകേകാണയ്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നനില?  ഇതയ്  മറള്ളവരക്കയ്
അകമപ്രവരതനങ്ങള് നടതകാനുള്ള വലെസനസകായനി മകാറനിയനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഒരു
കുറകൃതരമുണകായകാല്  അതനിനയ്  കനതൃതസര്യം  നല്കുന്ന  ആളുകേള്നക്കതനിനര  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുകമകാഴകാണയ്  മറള്ളവരക്കയ്  കുറര്യംനചയ്യകാതനിരനിക്കകാനുള്ള  കപ്രരണയണകാകുന്നതയ്.
പ്രനിനസനിപലെനിനന്റെ  കേകസര  കേതനിച  സര്യംഭവനത  ആരുര്യം  നരകായസ്പീകേരനിചനിട്ടനില.
അവരുനട കപരനില് നടപടനിനയടുക്കണര്യം.  വനിദരകാരതനികേളുനട കപരനില് കകേസുനണന്നതയ്
ഞകാന  സമതനിക്കുന.  പനക്ഷ,  ഇതനിനയ്  കൂട്ടുനനിന്ന  അദരകാപകേരുനട  കപരനില്
എന്തുനകേകാണയ്  നടപടനിയണകാകുന്നനില;  അകനസഷണ  കേമസ്പീഷന  റനികപകാരട്ടുണകലകാ;
എന്തുനകേകാണയ്  നടപടനിനയടുക്കുന്നനില?   ഇതരര്യം  പ്രവരതനങ്ങള്  നടത്തുന്നവനര
സര്യംരക്ഷനിക്കകാനുള്ള  കബകാധപൂരവ്വമകായ  ശ്രമര്യം  നടക്കുനനവന്ന  ആശങയകാണയ്
ശ്രസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസയ്  ഇവനിനട  ഉയരതനിക്കകാണനിചതയ്.  ഇതയ്  ശരനിയകായ
നടപടനിയകാകണകാ? ഒരു കകേകാകളജനിനന്റെ സമകാധകാനകാന്തരസ്പീക്ഷനത തകേരക്കുന്ന നടപടനി
ആരയ്  സസസ്പീകേരനിചകാലര്യം  അതയ്  അര്യംഗസ്പീകേരനിക്കകാന  കേഴനിയകമകാ?  മഹകാരകാജകാസയ്
കകേകാകളജനിനലെ സര്യംഭവര്യം  -  മഞമലെയനട  ഒരറര്യം  മകാത്രമകാണയ്.   കകേരളതനിനലെ പലെ
കേലെകാലെയങ്ങളനിലര്യം നടക്കുന്ന സര്യംഭവവനികേകാസങ്ങനളപറനി ഇവനിനട സൂചനിപനിച്ചു.  ഞകാന
അതനിനന്റെ  വനിശദകാര്യംശങ്ങളനികലെയ്നക്കകാനര്യം  കപകാകുന്നനില.  സസതന  ചനിന്തയനട
ഉറവനിടങ്ങളകായനി  മകാകറണ  കേലെകാലെയങ്ങള്  അകമകകേന്ദ്രങ്ങളകായനി  മകാറകാന
പകാടനിലകാതതകാണയ്.  അതയ് നമ്മുനട പുതനിയ തലെമുറനയ വഴനിനതറനിക്കുന്ന ഒന്നകാണയ്.
അതനിനന നമളകാരുര്യം  കപ്രകാത്സകാഹനിപനിക്കകാന പകാടനില.  കകേകാകളജുകേളനില് എലകാവരക്കുര്യം
പ്രവരതനിക്കകാനുള്ള  സസകാതനരമുണകാകേണനമന്നയ്  ബഹു.  മുഖരമനനി  ഇവനിനട
പറഞ്ഞതയ്  ഞകാന അര്യംഗസ്പീകേരനിക്കുന;  ഇവനിനട അതുകണകാ?  എര്യം.ജനി.  കകേകാകളജനില്
എ.ബനി.വനി.പനി.-ക്കകാര  ആനരയര്യം  പ്രകവശനിപനിക്കനില,  യൂണനികവഴനിറനി  കകേകാകളജനില്
എസയ്.എഫയ്.ഐ.-ക്കകാര  ആനരയര്യം  പ്രകവശനിപനിക്കനില.  സസതന  ചനിന്തയനട
ഉറവനിടങ്ങളകാകകേണ,  ജനകാധനിപതരതനിനന്റെ  ആദര  പകാഠങ്ങള്  പഠനികക്കണ
കേലെകാലെയങ്ങനള  ഇതരതനില്  മകാറനിയതയ്  ഈ  സര്യംസകാനതയ്  ഗുരുതരമകായ
പ്രതനിസനനിയണകാക്കുനണയ്.  വനിദരകാലെയങ്ങളനില്  ശരനിയകായ  ജനകാധനിപതര
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അവകേകാശങ്ങള്  നല്കുന്നനിനലങനില്  അവനിനട  കേടനവരുന്നതയ്  അരകാജകേതസതനിനയ്
കനതൃതസര്യം  നകേകാടുക്കുന്ന  വരഗ്ഗസ്പീയ  സര്യംഘടനകേളകാണയ്.  നമ്മുനട  കേലെകാലെയങ്ങളനില്
എലകാവരക്കുര്യം പ്രവരതനിക്കകാനുള്ള അവസരര്യം നകേകാടുക്കണര്യം.  എലകാവരുര്യം പ്രവരതനിക്കനട്ട,
വനിദരകാരതനികേള്ക്കയ് ഇഷമുള്ള സകാഹചരരര്യം അവര നതരനഞ്ഞടുക്കനട്ട.  ഒരു വനിഭകാഗര്യം
ആളുകേനള  മകാത്രകമ  കകേകാകളജുകേളനില്  പ്രവരതനിക്കകാന  അനുവദനിക  എന്ന
അവസയകാണയ്  ഈ  അരകാജകേതസതനിനയ്  കേകാരണമകായനി  വനനകേകാണനിരനിക്കുന്നതയ്.
അതുനകേകാണയ്  എറണകാകുളര്യം  മഹകാരകാജകാസയ്  കകേകാകളജനിലണകായ  സര്യംഭവനത
മുഖരമനനി ഗഉൗരവമകായനി കേകാണണനമന്നകാണയ് എനനിക്കയ് പറയകാനുള്ളതയ്. 

ഇവനിനട  പകാലെക്കകാടയ്  വനികക്ടകാറനിയ  കകേകാകളജനിനലെ  കേകാരരര്യം  പറഞ;  അവനിനട
നടന്ന സര്യംഭവര്യം ശരനിയകാകണകാ?  ഒരുകേകാരണവുമനിലകാനതയകാണയ് നതകാടുപുഴ നന്യൂമകാനസയ്
കകേകാകളജയ് മുഴുവനുര്യം അടനിച്ചുതകേരതതയ്. ഇതയ് എത്രകയകാ വരഷങ്ങളുനട പകാരമരരമുള്ള
കകേകാകളജകാണയ്.  ആ  കകേകാകളജയ്  അടനിച്ചുതകേരതതയ്  എസയ്.എഫയ്.ഐ.-ക്കകാരകാണയ്.
അവരുനട  കപരനില്  കകേനസടുതനിട്ടുണയ്.  ഞകാനനകാരു  വനിദരകാരതനി  സര്യംഘടനനയയര്യം
അപമകാനനിക്കകാനല ശ്രമനിക്കുന്നതയ്.  സമൂഹതനില് നടക്കുന്ന ഇതരര്യം  സര്യംഭവങ്ങനള
നമളകാരുര്യം  നരകായസ്പീകേരനിക്കകാന  പകാടനില.  വനിദരകാരതനി  സര്യംഘടനകാ  പ്രവരതനര്യം
അനുവദനിക്കണനമന്ന  അഭനിപ്രകായമുള്ളയകാളകാണയ്  ഞകാന.  നമ്മുനട  സര്യംസകാനതയ്
നടനനകേകാണനിരനിക്കുന്ന  ഇതരര്യം  അനഭനിലെഷണസ്പീയ  പ്രവണതകേനള
മുഖരമനനിനയകപകാലള്ള  ആളുകേള്  നരകായസ്പീകേരനിക്കരുതയ്.  അങ്ങയ്  ഇതനിനയ്
തടയനിടകാനകാണയ്  ശ്രമനികക്കണതയ്.  അകങ്ങയതനിനയ്  ഉതരവകാദനിതമുണയ്.  ഈ
സര്യംസകാനതനിനന്റെ  ഭരണതലെവന  എനള്ള  നനിലെയനില്  ഇതരര്യം  നതറകായ
പ്രവണതകേനള നരകായസ്പീകേരനിക്കുന്ന നടപടനി  ശരനിയല.  ഏനതങനിലര്യം  അദരകാപകേനന്റെ
കപരനില് കകേനസടുക്കണനമന്നയ് ഞങ്ങകളകാ ശ്രസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമകസകാ പറഞ്ഞനിട്ടനില.
അകനസഷണ  കേമസ്പീഷന  റനികപകാരട്ടനിനന്റെ  അടനിസകാനതനില്  അദരകാപകേര
കുറക്കകാരകാനണങനില് വനിദരകാഭരകാസ വകുപ്പുമനനി നടപടനിനയടുക്കണനമന്ന ആവശരമകാണയ്
ഞങ്ങള്ക്കുള്ളതയ്.  ഇതരര്യം  അദരകാപകേനരനയകാനര്യം  സര്യംരക്ഷനിക്കകാന  പകാടനില.
അനതകാനര്യം  ശരനിയകായ  നടപടനിയല.  ഇവനിനട  കഡകാ.  വനിജയലെകനിയനട  കേകാരരര്യം
പറഞ.  അവര എന്തയ് നതറനചയ? അവരനക്കതനിനര ഒരു സനിനഡനികക്കറയ് നമമറുനട
കനതൃതസതനില്  നടന്നതയ്   എത്രമകാത്രര്യം  നതറകായ  നടപടനിയകാണയ്?  ഇതയ്
ഗഉൗരവതരമകായ  സര്യംഭവമകാണയ്.  മഹകാരകാജകാസയ്  കകേകാകളജനിനന്റെ  യശസ്സനിനുര്യം
പകാരമരരതനിനുര്യം കേളങര്യം ചകാരത്തുന്ന സര്യംഭവമകാണനിതയ്.  ഈ സര്യംഭവര്യം തസ്പീരചയകായര്യം
ഗഉൗരവകതകാനട എടുകക്കണതകാണയ്.  അവനിനടയണകായ ഇതരര്യം സര്യംഭവങ്ങള് നകാനള
കകേരളതനിനലെ ഒരു കേലെകാലെയതനിലര്യം ഉണകാകേകാന പകാടനില.
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ശ്രസ്പീ  .    റനി  .    വനി  .    രകാകജഷയ്  :  സര,  നമ്മുനട  കേലെകാലെയ  രകാഷസ്പീയനതക്കുറനിചയ്

നനലകാരു ചരച നടക്കണനമന്ന അഭനിപ്രകായക്കകാരനകാണയ്  ഞകാന.   പനക്ഷ എര്യം.ജനി.

കകേകാകളജനില്  ഒരു  സനി.ഐ.-നയ  നവട്ടനിയ  കകേസനിനലെ  പ്രതനികേനള  കകേസ്സനില്നനിന്നയ്

ഒഴനിവകാക്കകാനകായനി  അങ്ങയനട സരക്കകാരകാണയ്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിചതയ്.   അതയ്  എന്തയ്

സകന്ദശമകാണയ് സമൂഹതനിനയ് നല്കുന്നതയ്?

ശ്രസ്പീ  .   രകമശയ് നചന്നനിതലെ: സര, അനതലകാര്യം ഈ സഭ നനിരവധനി തവണ ചരച

നചയതകാണയ്.  ഞകാന  പറഞവരുന്നതയ്,  സര്യംസകാനനത  പ്രമുഖ  കേലെകാലെയമകായ

മഹകാരകാജകാസയ്  കകേകാകളജനില്  നടന്ന  ഈ  സര്യംഭവനത  ഗഉൗരവകതകാനട  കേകാണകാന

ഗവണ്നമന്റെയ് തയ്യകാറകാകുന്നനില.  ഈ വനിഷയര്യം സഭകാനടപടനികേള് നനിരതനിവചയ് ചരച

നചയ്യകാന തയ്യകാറകാകേകാതതനില് പ്രതനികഷധനിചയ് ഞകാനുര്യം എനന്റെ പകാരട്ടനിയര്യം വകാക്കഉൗട്ടയ്

നടത്തുകേയകാണയ്.

(ഗവണ്നമന്റെയ്  നനിലെപകാടനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്  ശ്രസ്പീ.  രകമശയ്  നചന്നനിതലെയര്യം

അകദ്ദേഹതനിനന്റെ പകാരട്ടനിയനില്നപട്ട അര്യംഗങ്ങളുര്യം സഭവനിട്ടയ് പുറത്തുകപകായനി.)

കഡകാ  .    എര്യം  .    നകേ  .    മുനസ്പീര:  സര,  ഈനയകാരു  പ്രധകാനനപട്ട  വനിഷയതനില്

ബഹുമകാനനപട്ട  മുഖരമനനി  മറുപടനി  പറഞ്ഞകപകാള്  പഴനയകാരു  എസയ്.എഫയ്.ഐ.

കനതകാവയ് മറുപടനി പറയന്നതുകപകാനലെയകായനികപകായനി.  മുഖരമനനിനയന്ന നനിലെയനിലള്ള

മറുപടനിയകാണയ് അങ്ങയനില്നനിനര്യം പ്രതസ്പീക്ഷനിചതയ്.  എലകാ വനിദരകാലെയങ്ങളനിലര്യം നമുക്കയ്

ഉയരതകാനുള്ള  മുദകാവകാകേരര്യം,  'പഠനിക്കുകേ,  പഠനിക്കുകേ,  പനിനന്നയര്യം  പഠനിക്കുകേ'

എനള്ളതകാണയ്.  അതനിനുപകേരര്യം,  'അടനിക്കുകേ,  നപകാളനിക്കുകേ,  അടനിച്ചുനപകാളനിചയ്

നനിരത്തുകേ' എന്ന മുദകാവകാകേരതനികലെയയ് വനിദരകാരതനികേനള തള്ളനിവനിടുന്ന സകാഹചരരര്യം

ഒഴനിവകാക്കകാന പ്രകതരകേനിചയ് മുഖരമനനി മുനകേനയ്യടുക്കണര്യം.  മുഖരമനനി മഹകാരകാജകാസയ്

കകേകാകളജനില് ധനകേകാരര വകുപ്പുമനനിയനടയര്യം ശ്രസ്പീ. മമ്മൂട്ടനിയനടയര്യംകൂനട ഒരു ചടങ്ങനില്

പനങടുതകപകാള് അവനിടനത വനിദരകാരതനികേള്ക്കയ് ഒരു തകാക്കസ്പീതയ് നല്കേനിയനിരുന.

അതയ്  വലെനിയ  അക്ഷരതനില്  പത്രങ്ങളനില്  അചടനിച്ചുവന്നകപകാള്  ഞങ്ങളതനില്

അഭനിമകാനര്യം  നകേകാണതകാണയ്.  അതനില്നനിനര്യം  അങ്ങയ്  പനികന്നകാട്ടയ്  കപകായതകായകാണയ്

ഞങ്ങള്  കേകാണുന്നതയ്.  അവനിനട  വകാളുര്യം  ഇരുമയ്  ദണ്ഡുമുണകായനിരുനനവന്നതയ്

ഞങ്ങളുണകാക്കനിയ കേഥയല.
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(അദരക്ഷകവദനിയനില് മനി. നഡപന്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര)

'The  Hindu'  പത്രര്യം  നനിഷ്പക്ഷ  പത്രമകാനണങനിലര്യം  കൂടുതല്  ഇടതുപക്ഷ

ചനിന്തകാഗതനിയള്ള ഒരു പത്രമകാണയ്.   അതനില് പറയന്നതയ്  -   “Weapons  seized

from Maharaja's College staff quarters”- Swords and iron rods were found

wrapped in a cloth banner.  The weapons were wrapped in a cloth banner

and  it  included  swords  and  iron  rods  –  ഇതനിനന്റെ  അരതര്യം  ഇതയ്

നനിരമകാകണകാപകേരണങ്ങളല മറനിചയ്  വകാളുര്യം  ഇരുമയ്  ദണ്ഡുമകാനണന്നകാണയ്,   ഇരുമയ്

കേമനിയല,  ഇരുമയ്  ദണകാണയ്.  കേട്ടനിലെനിനടനിയനില്  വചനിട്ടുള്ള  സകാധനര്യം  കേണനിട്ടയ്

പ്രനിനസനിപകാള്  കപകാലെസ്പീസുകേകാനര  വനിളനികക്കണ  ആവശരനമന്തകാണയ്?  നസനട്രല്

കപകാലെസ്പീസയ്  അവനിനട  വന്നകപകാള്  എസയ്.എഫയ്.ഐ.  കനതകാക്കള്  അവനികടയയ്

ഓടനിനയതനി എന്നയ്  പത്രതനില് പറയന.   ഞങ്ങളനിലകാത സമയതയ്  ഞങ്ങനള

കുടുക്കുന്നതനിനുകവണനി  ആയധര്യം  നകേകാണ്ടുവചതകാനണന്നകാണയ്  അവനിനട  വന്ന

എസയ്.എഫയ്.ഐ.  കനതകാക്കള്  ആകരകാപണമുന്നയനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ആയധര്യം

തനന്നയകാണയ്  നകേകാണ്ടുവചനതന്നയ്  എസയ്.എഫയ്.ഐ.  കനതകാക്കള്കപകാലര്യം  പറഞ്ഞ

സകാഹചരരതനില് പനിനന്ന ഇനതങ്ങനന നനിരമകാകണകാപകേരണങ്ങളകായനി എനള്ളതയ്

പരനികശകാധനിക്കണര്യം.  അകപകാള്  കപകാലെസ്പീസയ്  തന്നനിട്ടുള്ള  റനികപകാരട്ടയ്  പനിന്നസ്പീടയ്

എവനിനടനയങനിലര്യം  മകാറനപട്ടനിട്ടുകണകാ?  ഞങ്ങള്ക്കയ്  കേനിട്ടനിയ  ചനിത്രതനില്  അവനിനട

കപകാലെസ്പീസനിരുന്നയ്   കേകാരരങ്ങള്  പരനികശകാധനിക്കുന്നതുര്യം  ആ  നബഞനില്  വകാളുകേള്

നനിരതനിവചനിരനിക്കുന്നതുമകാണയ് കേണതയ്.  കപകാലെസ്പീസയ്  അവനിനടയണകായനിരുന.  അകപകാള്

ഇങ്ങനനയള്ള  ഒരു  ചനിത്രര്യം  എങ്ങനന  വനനവനന്നങനിലര്യം  കപകാലെസ്പീസനികനകാടയ്

കചകാദനികക്കണതയ് മുഖരമനനിയനട ഉതരവകാദനിതമകാനണന്നയ് ഞങ്ങള് കേരുതുന.  മുമയ്

പ്രനിനസനിപകാളനിനന്റെ  കേകസര കേതനിച്ചു,  മകാത്രമല,  അവര ഭസ്പീഷണനിയനില് നനില്ക്കുന്ന

സമയര്യം  കൂടനിയകാണയ്.  ഈ  സര്യംഭവര്യം  കേഴനിഞ്ഞയ്  മുറനി  പൂട്ടനിയനിടുകേയര്യം  തകാകക്കകാല്

കേളഞകപകാനയന്നയ്  ഇവര പറയകേയര്യം  നചയ.  കകേകാകളജയ്  അധനികൃതര  പൂട്ടനിയതനിനു

കശഷര്യം  ഒരു  ഏണനി  വരനികേയര്യം  അതനിലൂനട  കേയറനി  ഓടനിളക്കുകേയര്യം

നചയതകായനിനട്ടകാനക്ക  പത്രതനില്  കേകാണുനണയ്.  കേരകാമസുകേനള  നമുക്കയ്

ശുചസ്പീകേരനിനചടുകക്കണതുണയ്.  രകാഷസ്പീയര്യം പകാടനില എന്നല അരകാഷസ്പീയര്യം ഏതകായകാലര്യം

ഒരു  സമൂഹനത  തകേരക്കുകേകയയള.  രകാഷസ്പീയര്യം  കവണര്യം.  പകക്ഷ  രകാഷസ്പീയര്യം

നകേകാലെപകാതകേ രകാഷസ്പീയതനികലെയ്ക്കുര്യം  അകമ രകാഷസ്പീയതനികലെയ്ക്കുര്യം  കപകാകേകാതനിരനിക്കകാന

കനതൃതസര്യം  ശ്രദനികക്കണതകാണയ്.  മുന  എസയ്.എഫയ്.ഐ.  കനതകാക്കള്  ഇന്നയ്
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എര്യം.എല്.എ.-മകാരകാണയ്.  കേരകാമസുകേളനില്നനിന്നയ് ആയധര്യം മകാറനി  ശുചസ്പീകേരനിക്കണനമന്നയ്

നനിങ്ങളുനട  വനിദരകാരതനി  പ്രസകാനകതകാടയ്  പറയകാനുള്ള  ആരജവര്യം  കേകാണനിക്കണ

നമന്നകാണയ് എനനിക്കയ് പറയകാനുള്ളതയ്. പകാലെക്കകാടയ് വനികക്ടകാറനിയ കകേകാകളജനിനലെ ശ്രസ്പീമതനി

സരസു  എന്ന  അദരകാപനികേ,  അവര  എന്തയ്  നചയനവന്നയ്  നമുക്കറനിയനില.  അതനിനയ്

കവനറ  രസ്പീതനികേളുണയ്.  പകക്ഷ  അവര  കപകായകപകാള്  അവരനക്കകാരു  കുഴനിമകാടമുണകാ

ക്കുകേയകാണയ് നചയതയ്.  അതനിനയ് ശ്രസ്പീ.  എര്യം.  എ.  കബബനി നല്കേനിയ വനിശദസ്പീകേരണര്യം

എന്തകാണയ്?  അനതകാരു ആരട്ടയ്  ഇനസ്റ്റകലെഷന ആനണന്നകാണയ്;  ഒരു കേലെകാപ്രവരതനര്യം

മകാത്രമകാണയ്.  സകാധകാരണ ബനിനകാനലെയനിനലെകാനക്ക നപയനിന്റെനിര്യംഗനികനകാനടകാപര്യം ഇനസ്റ്റകലെഷന

ഉണകാകേകാറുണയ്.  ഒരു  അദരകാപനികേയനട  കുഴനിമകാടമുണകാക്കനിവചനിട്ടയ്  അതയ്  ആരട്ടയ്

ഇനസ്റ്റകലെഷനകാനണന്നയ് പറയകാന ശ്രസ്പീ. എര്യം. എ. കബബനിനയകപകാലള്ള സകാര്യംസകാരനികേ

കനതകാക്കള് തയ്യകാറകായതയ്  അകങ്ങയറര്യം  ദയനസ്പീയമകായനികപകായനി  എന്നകാണയ്  എനനിക്കയ്

പറയകാനുള്ളതയ്.  ഇങ്ങനനയകാനണങനില് ടനി.  പനി.  ചന്ദ്രകശഖരനന്റെ മുഖതയ് നവട്ടനിയതയ്

മുഴുവന  ഒരു  കേലെകാപ്രവരതനമകായനിരുനനവന്നയ്  പറയന്ന  അവസയനികലെയയ്

കപകാകുകമകാ എന്നയ് ഞങ്ങള് ഭയനപടുകേയകാണയ്. അതുനകേകാണയ് ഇക്കകാരരര്യം ഗഉൗരവമകായനി

മുഖരമനനി  കേകാണണര്യം.  മുഖരമനനി  അന്നയ്  മഹകാരകാജകാസയ്  കകേകാകളജനില്  നടതനിയ

പ്രസര്യംഗകതകാടയ്  നസ്പീതനി  പുലെരതണര്യം.  മഹകാരകാജകാസയ്  കകേകാകളജയ്  അന്തസ്സുള്ള

കകേകാകളജകാണയ്.  ആ  കകേകാകളജനിനയ്  അങ്ങയ്  പറഞ്ഞതുകപകാനലെ  കേളങമുണകാക്കകാന;

അങ്ങയനട കേകാലെഘട്ടതനിലള്ള ഇതരര്യം പ്രവരതനങ്ങളനിലൂനട സമതനിക്കരുനതന

മകാത്രര്യം  പറഞനകേകാണയ്  അങ്ങയ്  നടതനിയനിട്ടുള്ള  ഈ  മറുപടനിയനില്  അസര്യംതൃപനി

കരഖനപടുതനിനക്കകാണയ് ഞകാനുര്യം എനന്റെ കേക്ഷനിയര്യം വകാക്കഉൗട്ടയ് നടത്തുന.

(ഗവണ്നമന്റെയ്  നനിലെപകാടനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്  കഡകാ.  എര്യം.  നകേ.  മുനസ്പീറുര്യം

അകദ്ദേഹതനിനന്റെ പകാരട്ടനിയനില്നപട്ട അര്യംഗങ്ങളുര്യം സഭവനിട്ടയ് പുറത്തുകപകായനി.)

ശ്രസ്പീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ്: സര, ഇന്നയ് നമ്മുനട കേരകാമസുകേള് കേലെകാപ ഭൂമനിയകായനി

മകാറനിനക്കകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ബഹുമകാനനപട്ട  മുഖരമനനി  'മഹകാരകാജകേസ്പീയര്യം' എന്ന

പരനിപകാടനിയനില് പനങടുത്തുനകേകാണയ് പറഞ്ഞതകാണയ്,  മഹകാരകാജകാസയ് മകാതൃകേയകാകേണര്യം,

നതറതനിരുതണനമന്നയ്.  മമ്മൂട്ടനികയകാനടകാപര്യം കവദനി പങനിട്ടുനകേകാണയ് അങ്ങയ് നടതനിയ

പ്രസ്തകാവന  വലെനിയ  വകാരതകാപ്രകാധകാനരര്യം  കനടനിയതകാണയ്.  വനിദരകാരതനികേളുനട

കഹകാസ്റ്റലെനിലെകാകണകാ;  അദരകാപകേരുനട കഹകാസ്റ്റലെനിലെകാകണകാ;  ആ കേരകാമസനില്നനിനര്യം

ആയധങ്ങള് പനിടനിനചടുതനിരനിക്കുന. അതനിനന നനിസ്സകാരവത്കേരനിക്കുന്ന സമസ്പീപനമകാണയ്

ബഹുമകാനനപട്ട മുഖരമനനിയനട മറുപടനിയനില് നനിന്നയ്  മനസ്സനിലെകാക്കകാന കേഴനിയന്നതയ്.
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അതയ്  പണനിയകായധങ്ങളകാണയ്  എന്ന  നനിലെയനില്  കേകാണുകമകാള്  അതനിനകേതയ്

ആധനികേകാരനികേമകായള്ള  നനിരവധനി  മകാധരമ  റനികപകാരട്ടുകേളുണയ്.  ഇവനിനട  പലെരുര്യം

കചകാദനിചകലകാ,  നനിങ്ങള്  മകാധരമ  റനികപകാരട്ടയ്  വചകാകണകാ  ചരച  നചയ്യുന്നനതന്നയ്.

ഈ  സഭയനില്  പലെകപകാഴുര്യം  ചരച  നചയനിട്ടുള്ളതയ്  മകാധരമ  റനികപകാരട്ടുകേളുനട

അടനിസകാനതനില്  തനന്നയകാണയ്.  മകാരകേകായധങ്ങളകാണയ്  അവനിനടനനിന്നയ്

പനിടനിനചടനിതനിട്ടുള്ളനതന്നയ്  വളനര  ആധനികേകാരനികേമകായനി  പറയകാന  കേഴനിയര്യം.  ആ

കേരകാമസനില്  പ്രനിനസനിപകാളനിനന്റെ  കേകസര  കേതനിചകപകാള്  അതനികനകാടനുബനനിചയ്

എത്രകപരനക്കതനിനര  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കകാന  കേഴനിഞ?  അദരകാപകേര

ഉള്നപനടയള്ളവരനക്കതനിനര  നടപടനി  സസസ്പീകേരനികചകാ  എന്നയ്  നമള്  ചനിന്തനിക്കണര്യം.

സസകാശ്രയ  മകാകനജയ് നമന്റുകേളുമകായനി  വനിദരകാരതനികേള്  സര്യംഘരഷമുണകാക്കുന.

വനിദരകാരതനികേള് അദരകാപകേരുമകായനി സര്യംഘരഷതനികലെയ്ക്കുകപകാകുന.  കേരകാമസുകേളനില്

വലെനിയ രസ്പീതനിയനിലള്ള മൂലെരതകേരച സര്യംഭവനിച്ചുനകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ബഹുമകാനനപട്ട

വനിദരകാഭരകാസ  വകുപ്പുമനനി  അക്കകാരരതനില്  ശ്രദനികക്കണതകാണയ്.  രകാഷസ്പീയ

സര്യംഘരഷങ്ങള്  പലെ  സന്ദരഭങ്ങളനിലമുണകായനിട്ടുണയ്.  പകക്ഷ  കേകസര  കേതനിക്കുകേ,

കുഴനിമകാടര്യം  നനിരമനിക്കുകേ  തുടങ്ങനി  മനറകാരു  രസ്പീതനിയനികലെയയ്  കേരകാമസുകേള്

കപകാകുനനവന്നതയ്  നമള് കേകാകണണതകായനിട്ടുണയ്.  ഭയകാനകേമകായ ഒരു സകാഹചരരര്യം

കകേരളതനില്  സര്യംജകാതമകാകുനനവനകവണര്യം  ഇതരര്യം  കേകാരരങ്ങളനില്നനിനര്യം  നകാര്യം

മനസ്സനിലെകാകക്കണതയ്. ഞകാന മറ വനിഷയങ്ങളനികലെയയ് കേടക്കുന്നനില.  എന്തകായകാലര്യം ഇതയ്

വളനര പ്രധകാനനപട്ട കേകാരരമകാണയ്. ഒരു കേരകാമസനില് മകാത്രമകായനി ഇതനിനന കേകാണരുതയ്.

ഇവനിനട  ശ്രസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസയ്  അതുനകേകാണകാണയ്  പറഞ്ഞതയ്,

പലെ  കേരകാമസുകേളനിലര്യം  ഇതരതനില്  നടക്കുനണയ്.  നന്യൂമകാനസയ്  കകേകാകളജനില്

സര്യംഭവനിചനതന്തകാണയ്?  ഒരു  എസയ്.എഫയ്.ഐ.  വനിദരകാരതനിനയ  സനസന്റെയ്  നചയ.

ആ വനിദരകാരതനിനയ തനിരനിനചടുക്കുന്നതനിനയ്  കേകാലെതകാമസമുണകായതനിനന്റെ കപരനിലെകാണയ്

ആ  കകേകാകളജയ്  അടനിച്ചുതകേരതതയ്.  അതനിനന്റെ  കപരനില്  അവനിനടയണകായനിട്ടുള്ള

പ്രശ്നങ്ങളുര്യം  സകാമൂഹനികേ  വനിഷയങ്ങളുര്യം  വളനര  വലതകാണയ്.  എവനിനട  കനകാക്കനിയകാലര്യം

കേരകാമസുകേളനില്  ഉണകാകുന്ന  പ്രശ്നതനില്  ഒരു  ഭകാഗതയ്  എസയ്.എഫയ്.ഐ.

ആനണന്നതയ്  നനിരഭകാഗരകേരമകാണയ്.  എന്തകായകാലര്യം  ഈ  വനിഷയര്യം  ചരച  നചയ്യകാന

തയ്യകാറകാകേകാതതനില് പ്രതനികഷധനിചയ് ഞകാനുര്യം വകാക്കഉൗട്ടനില് പങ്കുകചരുന. 

(ഗവണ്നമന്റെയ് നനിലെപകാടനില് പ്രതനികഷധനിചയ്  ശ്രസ്പീ.  അനൂപയ് കജക്കബയ് സഭവനിട്ടയ്

പുറത്തുകപകായനി.)
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ശ്രസ്പീ  .    നകേ  .    എര്യം  .    മകാണനി :  സര,  നമ്മുനട  കേലെകാലെയങ്ങനള  കേലെകാപ

കകേന്ദ്രങ്ങളകാക്കകാന  പകാടനില,  ആയധപ്പുരകേളകാക്കകാന  പകാടനില.  കേലെകാലെയങ്ങളനില്

നമുക്കയ്  ശകാശസതമകായ  സമകാധകാനര്യം  ഉറപ്പുവരുതണര്യം.  കേലെകാപകേകാരനികേള്നക്കതനിനര,

അങ്ങനനയള്ള  ശ്രമങ്ങള്നക്കതനിനര  ശകമകായ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണര്യം.  പകക്ഷ

ഗവണ്നമന്റെയ്  ഇതനില്  ഉദകാസസ്പീനത  കേകാണനിക്കുകേയകാണയ്. ശകമകായ  നടപടനി

സസസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.  ആ  ഉദകാസസ്പീനതയ്നക്കതനിനര  പ്രതനികഷധനിച്ചുനകേകാണയ്  ഞകാനുര്യം

എനന്റെ പകാരട്ടനിയര്യം വകാക്കഉൗട്ടയ് നടത്തുകേയകാണയ്.

(ഗവണ്നമന്റെയ്  നനിലെപകാടനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്  ശ്രസ്പീ.  നകേ.  എര്യം.  മകാണനിയര്യം

അകദ്ദേഹതനിനന്റെ പകാരട്ടനിയനില്നപട്ട അര്യംഗങ്ങളുര്യം സഭവനിട്ടയ് പുറത്തുകപകായനി.)

ശ്രസ്പീ  .    ഒ  .    രകാജകഗകാപകാല് :  സര,  ഇവനിനട ചൂണനികേകാണനിചതുകപകാനലെ,  കേലെകാലെയങ്ങനള

കേലെകാപശകാലെകേളകാക്കുന്ന  സകാഹചരരര്യം  നനിരഭകാഗരവശകാല്  കകേരളതനില്  വളരന

വരുന എനളളതയ് അതരന്തര്യം കഖദകേരമകാണയ്. ഇതനിനന സര്യംബനനിചയ് ഏതകാണയ് ഒരു

ചനിത്രര്യം നല്കേനിയനിട്ടുണയ്,  സമ്പൂരണമല,  പനക്ഷ,  വളരനവരുനണയ്.  ബഹുമകാനനപട്ട

മുഖരമനനി  എറണകാകുളതയ്  കപകായനി  സകാകരകാപകദശനമകാനക്ക  നകേകാടുത്തു,  പനക്ഷ

അതനിനയ്  ഫലെമുണകായനില  എന്നകല  നമള്  മനസ്സനിലെകാകക്കണതയ്.  കനരകത

ചൂണനിക്കകാണനിചതുകപകാനലെ,  അവനിടനത  എസയ്.എഫയ്.ഐ.  കനതകാവയ്  പറയന്നതയ്,

'വനിജകയട്ടന  അവനിനടയളളനിടകതകാളര്യം  കേകാലെര്യം  ഞങ്ങള്നക്കതനിനര  ഒരു  നടപടനിയര്യം

ഉണകാകേനിനലന്നയ് ഉറപ്പുണയ്'  എന്നകാണയ്.  ആ വധരരതനിനന്റെകപരനില് അവര നചയ്യുന.

ഈ ഒരു ധകാരണ ഉണകാകുന്നതയ്  നലതകാകണകാ?  ഈ രകാജരനത  കേലെകാലെയങ്ങളനില്

സമകാധകാനപരമകായനി  ഉയരന്നനനിലെയനില്  വനിദരകാഭരകാസര്യം  നടതകാനുള്ള സകാഹചരരര്യം

ഉണകാക്കണര്യം.  അതനിനുള്ള  ഉതരവകാദനിതര്യം  ഈ  ഗവണ്നമന്റെനിനുണയ്.

അക്കകാരരതനില് പരകാജയനപട്ടനിരനിക്കുന എനള്ളതുനകേകാണയ് ഞകാന പ്രതനികഷധനിചയ്

വകാക്കഉൗട്ടയ് നടത്തുന.

(ഗവണ്നമന്റെയ്  നനിലെപകാടനില് പ്രതനികഷധനിചയ്  ശ്രസ്പീ.  ഒ.  രകാജകഗകാപകാല് സഭവനിട്ടയ്

പുറത്തുകപകായനി.

സഭവനിട്ടയ്  പുറത്തുകപകായ  പ്രതനിപക്ഷകാര്യംഗങ്ങള്  അല്പസമയതനിനുകശഷര്യം

സഭയനില്  തനിരനിനചതനി.)
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III ശ്രദ ക്ഷണനിക്കല്

(1)  കകേന്ദ്രകാവനിഷ്കൃത പദതനികേള്ക്കയ് പ്രകതരകേ സര്യംവനിധകാനര്യം

ശ്രസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടനി :  സര,  കകേന്ദ്രകാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള്   നനിശനിത
സമയതയ്  ലെഭരമകാക്കുന്നതനിലര്യം  ലെഭനിച  പദതനികേള്  സമയബനനിതമകായനി
പൂരതസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിലര്യം  നമ്മുനട  സര്യംസകാനര്യം  വളനര  പനിന്നനിലെകാണയ്.  ഇതനിനന്റെ
പ്രധകാന  കേകാരണമകായനി  കേരുതനപടുന്നതയ്,  ബനനപട്ട  വകുപ്പുകേളുനട  ഏകകേകാപനമനി
ലകായ്മയര്യം  നനിശനിത  സമയതനിനുള്ളനില്  മകാരഗ്ഗകരഖ  അനുസരനിച്ചുള്ള  വനിശദമകായ
പദതനി  റനികപകാരട്ടയ്  കകേന്ദ്രതനിനയ്  സമരപനിക്കുന്നതനിനുളള  കേകാലെതകാമസവുമകാണയ്.
ഇതനിനന്റെ ഫലെമകായനി  പ്രഖരകാപനിച പദതനികേള് സര്യംസകാനതനിനയ്  അതകാതയ്  വരഷര്യം
ലെഭനിക്കുന്നനില.  കൂടകാനത,  പദതനികേള്ക്കകായനി  കകേന്ദ്രര്യം  നസ്പീക്കനിവയ്ക്കുന്ന  തുകേ
നകാമമകാത്രമകാവുകേയര്യം ആനുപകാതനികേമകായനി സര്യംസകാനതനിനന്റെ വനിഹനിതര്യം ചുരുങ്ങുകേയര്യം
നചയ്യുന.  സര്യംസകാനര്യം കേടുത സകാമതനികേ ബദനിമുട്ടയ് കനരനിടുന്ന സകാഹചരരതനില്
60  ശതമകാനകതകാളര്യം  ഗ്രകാന്റെകായനി  ലെഭനിക്കുന്ന  തുകേ  പകാഴകാക്കനിക്കളയന്നതയ്
പരനിതകാപകേരമകാണയ്.  പനി.എര്യം.നകേ.എസയ്.വവ.  (പ്രധകാനമനനി  കൃഷനി  സനിഞകാന
കയകാജന),  അമൃതയ്,  സകാരട്ടയ്  സനിറനി,  ഗ്രകാമസ്പീണ  കറകാഡയ്  വനികേസനര്യം,  കുടനിനവളളര്യം
തുടങ്ങനിയ  പദതനികേളുനട  പ്രവരതനങ്ങള്  മന്ദഗതനിയനിലെകാണയ്.  കകേന്ദ്രകാവനിഷ്കൃത
പദതനികേള്ക്കയ്  പുറകമ  കകേന്ദ്രര്യം  മുകഖന  ഐകേരരകാഷ  ഏജനസനികേളനില്നനിന്നയ്
ലെഭനിക്കുന്ന സഹകായങ്ങള്  സര്യംസകാനതനിനയ്  ലെഭനിക്കുന്നതനിലര്യം  നകാര്യം  വളനരയധനികേര്യം
പുറകേനിലെകാണയ്.  കേകാലെകാവസകാ വരതനിയകാനവുമകായനി ബനനപട്ട ഗ്രസ്പീന വക്ലൈമറയ്  ഫണയ്
ഒരു  ഉദകാഹരണമകാണയ്.  കമല്  സൂചനിപനിചനിരുന്ന  കേകാരരങ്ങള്  പരനിഗണനിചയ്
കകേന്ദ്രകാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുനട ഏകകേകാപനവുര്യം നനിരവ്വഹണവുര്യം ദ്രുതഗതനിയനിലെകാക്കണ
നമന്നയ്  ബഹുമകാനനപട്ട  മുഖരമനനികയകാടയ്  അഭരരതനിക്കുകേയകാണയ്.  28-ഓളര്യം
കകേന്ദ്രകാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള്  രകാജരനതകാട്ടകാനകേ  നടപനില്  വരുത്തുനണയ്.  എന്നകാല്
നമ്മുനട  സര്യംസകാനതയ്  ഈ  പദതനികേളുനട  പ്രവരതനങ്ങള്  ഉകദ്ദേശനിച
രസ്പീതനിയനില് ഫലെര്യം കേകാണുന്നനില.  പനി.എര്യം.നകേ.എസയ്.വവ.,  അമൃതയ്,  സകാരട്ടയ്  സനിറനി,
ഗ്രകാമസ്പീണ  കറകാഡയ്  വനികേസനര്യം,  കുടനിനവളളര്യം  തുടങ്ങനിയ  ഗഉൗരവകമറനിയ  പദതനികേള്
ഇകപകാഴുര്യം  വശശവ  ദനിശയനിലെകാണയ്.  അമൃതയ്,  സകാരട്ടയ്  സനിറനി  പദതനികേള്ക്കയ്
ഇതുവനര  കപ്രകാജക്ടയ്  മകാകനജുനമന്റെയ്  കേണ്സള്ട്ടന്റെയ്മകാനര  നനിയമനിക്കകാന
സകാധനിചനിട്ടനില.  ഇവരുനട  നചലെവയ്  കകേന്ദ്രര്യം  വഹനിക്കുനമന്നനിരനിനക്ക
നടണര  നടപടനികേള്  പൂരതസ്പീകേരനിചനിട്ടുകപകാലര്യം  നനിയമനതനില്  തടസ്സമുള്ളതകായനി
കേകാണുന. അമൃതയ്  പദതനിയനട  നനിരവ്വഹണതനിനകായനി കസ്റ്ററയ്  മകാകനജുനമന്റെയ്  യൂണനിറയ്
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പ്രവരതനിക്കുനനണങനിലര്യം കേകാരരമകായ പുകരകാഗതനിയള്ളതകായനി കേകാണുന്നനില. ഇതനിനന്റെ
നടതനിപനിനയ്  ഇതുവനര  ഭസ്പീമമകായ  തുകേയകാണയ്  നചലെവഴനിചതയ്.  പദതനികേള്ക്കയ്
തടസ്സമകായനി  നനില്ക്കുന്നതയ്  വകുപ്പുകേളുനട  ഏകകേകാപനമനിലകായ്മയര്യം  പദതനികേള്
ആസൂത്രണര്യം  നചയ്യുന്നതനിനലെ  അപകാകേതയമകാണയ്.  ഓകരകാ  പദതനിക്കുര്യം
കകേന്ദ്രസരക്കകാരനിനന്റെ  അതകാതയ്  വകുപ്പുകേള്  മകാരഗ്ഗകരഖ  തയ്യകാറകാക്കുകമകാള്തനന്ന
സര്യംസകാനങ്ങളുനട  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്ക്കകായനി  അയച്ചുനകേകാടുക്കകാറുണയ്.  എന്നകാല്
പലെകപകാഴുര്യം  ബനനപട്ട  വകുപ്പുകേള്  ഇതനില്  കവണത്ര  ശ്രദ  നചലതകാറനില.
ഇതുകേകാരണര്യം  പലെകപകാഴുര്യം  പദതനി  നനിരവ്വഹണനത  സകാരമകായനി  ബകാധനിക്കുന.
മകാരഗ്ഗകരഖ അനുസരനിചയ്  പദതനി തയ്യകാറകാക്കുന്നതനില് ബനനപട്ട വകുപ്പുകേള് വസ്പീഴ്ച
വരുത്തുന്നതുകേകാരണര്യം  അര്യംഗസ്പീകേരനിക്കനപട്ട  പലെ  പദതനികേളുര്യം  സമയബനനിതമകായനി
പൂരതസ്പീകേരനിക്കകാന  സകാധനിക്കുന്നനില.  പദതനി  നനിരവ്വഹണതനിനലെ  പ്രകാകയകാഗനികേ
ബദനിമുട്ടുകേള്  സരക്കകാരനിനന്റെ  ശ്രദയനില്  നകേകാണ്ടുവരകാതതുര്യം  ഒരു  കേകാരണമകാണയ്.
ഇതനിനകായനി  കകേന്ദ്രസരക്കകാര  ജനിലകാതലെതനില്  പദതനികേള്  ഏകകേകാപനിപനിക്കുന്നതനിനുര്യം
നനിരസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുര്യം  കേമനിറനികേള്  രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  മകാരഗ്ഗനനിരകദ്ദേശങ്ങള്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതരര്യം കേമനിറനികേളുനട പ്രവരതനര്യം സരക്കകാര വനിലെയനിരുകതണതയ്
അതരകാവശരമകാണയ്.  മറയ്  സര്യംസകാനങ്ങളനില്  കകേന്ദ്രകാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുനട
ഏകകേകാപനതനിനുര്യം  കകേന്ദ്രവുമകായനി  ബനനപട്ട  പദതനികേളുമകായനി  ബനര്യം
പുലെരത്തുന്നതനിനുമുള്ള  സനിരര്യം  സര്യംവനിധകാനമുളളതകായനി  ശ്രദയനില്നപട്ടനിട്ടുണയ്.
നമ്മുനട  സര്യംസകാനത്തുര്യം  ഇതരതനിലളള  സര്യംവനിധകാനര്യം  രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ്
കേകാരരങ്ങള്  കവഗതനിലെകാക്കകാന  ഉപകേരനിക്കുര്യം.  സര്യംസകാനതയ്  വരഷങ്ങളകായനി
നടനവരുന്നതുര്യം  പുതനിയതകായനി  അകപക്ഷനിക്കകാന  കപകാകുന്ന  പദതനികേളുമകായനി
ബനനപട്ടയ്  ഇതുവനര  ലെഭനിചതുര്യം  നചലെവഴനിചതുര്യം  ലെഭനിക്കകാനുള്ളതുമകായ
തുകേകേനളക്കുറനിചയ്  വനിശദമകായനി  ചരച  നചയയ്  കകേന്ദ്രകാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുനട
നടതനിപനിനകായനി  മുഖരമനനിയനട  കേസ്പീഴനില്  സനിരര്യം  സര്യംവനിധകാനര്യം  ഉണകാകകേണതയ്
അതരകാവശരമകാണയ്. എന.എഫയ്.എസയ്.എര്യം. (നകാഷണല് ഫുഡയ് നസകേന്യൂരനിറനി മനിഷന)
പകാലെക്കകാടയ്  ജനിലയനില്  മകാത്രകമയള.  അതനിനയ്  2015-16,  2016-17  വരഷങ്ങളനില്
തുകേനയകാനര്യം  ലെഭനിചനിട്ടനില.  അതനിനുമുമയ്  കേനിട്ടനിയ  തുകേ  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
കേകാലെതയ്  നചലെവഴനിചനിട്ടുമനില.  അതുകപകാനലെ,  പനി.എര്യം.നകേ.എസയ്.വവ.-യനട
നടതനിപയ്  സര്യംബനനിച്ചുര്യം  തകാങളുനട  ശ്രദ  ക്ഷണനിക്കുകേയകാണയ്.  2015-ലെകാണയ്
പനി.എര്യം.നകേ.എസയ്.വവ.  പ്രഖരകാപനിചതയ്.  മകാരഗ്ഗനനിരകദ്ദേശര്യം ലെഭനിചതനിനുകശഷര്യം ജനിലകാ
ഇറനികഗഷന  പകാന  തയ്യകാറകാക്കണര്യം,  അതയ്  തയ്യകാറകാക്കനിയനികട്ടയനില.  ഇകപകാഴകാണയ്
അതനിനന്റെ നടപടനി തുടങ്ങനിയതയ്.  കപ്രകാജക്ടയ് റനികപകാരട്ടയ് തയ്യകാറകാക്കകാന 10 ലെക്ഷര്യം രൂപ
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കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെയ്  അനുവദനിചതനികന്മേലര്യം  യകാനതകാരു  നടപടനിയര്യം  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടനില.
ജൂനനിയര  ഐ.എ.എസയ്.,  ഐ.എഫയ്.എസയ്.  ഉകദരകാഗസരുനട  കനതൃതസതനില്
കവണര്യം  ഈ  പകാന  തയ്യകാറകാകക്കണനതന്നയ്  മകാരഗ്ഗനനിരകദ്ദേശതനില്  വരകമകായനി
പറയനണയ്.  അങ്ങനനനയകാരു  നടപടനി  പകാലെക്കകാടയ്  ജനിലയനില്  നടന്നനിട്ടനില,  മറയ്
ജനിലകേളനില്  നടകന്നകാനയന്നയ്  എനനിക്കറനിയനില.  അവസകാനര്യം  ഞങ്ങനളകാനക്ക
ഇടനപട്ടതനിനുകശഷമകാണയ്  സര്യംസകാന  ഗവണ്നമന്റെയ്  സനി.ഡബത്യു.ആര.ഡനി.എര്യം.-നന
ചുമതലെനപടുതനിയതയ്.  ആ  ഏജനസനിനയ  ചുമതലെനപടുതനിയകശഷവുര്യം  അതനിനലെ
രണയ്  മൂന്നയ്  പദതനികേളകായ  ജലെഗ്രകാമര്യം,  AIBP  (Accelerated  Irrigation  Benefit
Programme) എന്നസ്പീ പദതനികേള് വനിട്ടുകപകായനി. അതയ് പൂരതനിയകാക്കനിയകാല് മകാത്രകമ
ഇറനികഗഷന  പകാന  പൂരതനിയകാകുകേയളള.  അതയ്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടയ്  കവണര്യം  സര്യംസകാന
ഇറനികഗഷന  പകാനനില്  വകരണതയ്.  അങ്ങനന  ഒരു  പണനിയര്യം  പൂരതനിയകായനിട്ടനില.
എനന്റെ  മണലെതനിനന്റെ  നതകാട്ടടുതയ്  കേനിടക്കുന്ന  കകേകായമത്തൂരനില്  7,000  കകേകാടനി
രൂപയനട കപ്രകാജക്ടകാണയ്  സമരപനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ആനകേ  52,000 കകേകാടനി  രൂപയനട
പദതനിയകാണയ് തമനിഴകാടയ് സമരപനിചനിട്ടുളളതയ്. കൃതരമകായ പകാന അയച്ചുനകേകാടുക്കകാതതു
നകേകാണയ്  സര്യംസകാനതനിനയ്  കേനിട്ടുന്ന,  പ്രകതരകേനിചയ്  കേകാരഷനികേ  കമഖലെയയ്
ഏറവുര്യം  ഗുണകേരമകാകുന്ന പദതനികേളകാണയ്  കവണസമയതയ്  കേനിട്ടകാനത കപകാകുന്നതയ്,
പ്രകതരകേനിചയ്  വരള്ച  വന്നകപകാള്.  Per  drop  more  crop  എനളളതകാണയ്
മുദകാവകാകേരര്യം.  അതയ്  നമുക്കയ്  കേനിട്ടകാനത  വരുന്നകതകാ  അനലങനില്  കുറച്ചുനകേകാണ്ടു
വരുന്നകതകാ  ആയ  അവസയണകാകുകേയകാണയ്.  2016-ല്  ഇക്കകാരരതനില്
ബഹുമകാനനപട്ട മുഖരമനനിക്കുര്യം ചസ്പീഫയ് നസകട്ടറനിക്കുര്യം കേതയചതകാണയ്. ഇകപകാഴകാണയ്
മുഖരമനനി  അതനിനയ്  ചനിലെ  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിചനതന്നകാണയ്  എനനിക്കയ്
മനസ്സനിലെകാക്കകാന സകാധനിചതയ്. അതുകപകാനലെ നമുക്കയ് മുഴുവനകായര്യം ഗ്രകാന്റെയ്  കേനിട്ടുന്നതകാണയ്
ഗ്രസ്പീന വക്ലൈമറയ്  ഫണയ്.  അതനിനന്റെ ഏജനസനി നബകാരഡകാണയ്.  കപ്രകാജക്ടയ്  റനികപകാരട്ടയ്
വന്നകപകാള്  രകണകാ-മൂകന്നകാ  പ്രകാവശരര്യം  തനിരനിചയചതുനകേകാണയ്
ഗ്രസ്പീന വക്ലൈമറയ്  ഫണനിനന്റെ ഒരു നടപടനിയര്യം  പൂരതനിയകാക്കകാന സകാധനിചനില.  ഒറസ്പീസ്സ
140  കകേകാടനി  രൂപ  വകാങ്ങനിക്കഴനിഞ.  കകേരളതനില്  അതരതനിലള്ള  ഒരു
നടപടനിയമനില.  എനനിക്കയ്  ബഹുമകാനനപട്ട  മുഖരമനനികയകാടയ്  അഭരരതനിക്കകാനുള്ളതയ്
അങ്ങയനട  കനതൃതസതനില്  ഓകരകാ  15  ദനിവസര്യം  കൂടുകമകാഴുര്യം  കമകാണനിററനിര്യംഗയ്
നടതണര്യം.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെയ് ഇകപകാള് പഴയതുകപകാനലെയല;  പദതനികേള്ക്കുള്ള
അനുപകാതര്യം  നവട്ടനിക്കുറചനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  നമുക്കയ്  കേനികട്ടണ  തുകേ  വകാങ്ങനി
നയടുക്കകാനുള്ള  ശ്രമര്യം  അങ്ങയനട  ഭകാഗത്തുനനിന്നയ്  ഉണകാകേണനമന്നകാണയ്  എനനിക്കയ്
വനിനസ്പീതമകായനി അഭരരതനിക്കകാനുള്ളതയ്.
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മുഖരമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    പനിണറകായനി  വനിജയന)  :  സര,  അതസ്പീവ  ഗഉൗരവമകായ

പ്രശ്നമകാണയ് ബഹുമകാനരനകായ അര്യംഗര്യം ഇവനിനട ഉന്നയനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  കകേന്ദ്രസരക്കകാര

കകേന്ദ്രകാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുനട എണര്യം  66-ല് നനിനര്യം  28  ആയനി കുറയ്ക്കുകേയണകായനി.

ഇതനില് ആനറണര്യം core of the core  എന്ന വനിഭകാഗതനിലര്യം ഇരുപതയ് എണര്യം core

എന്ന വനിഭകാഗതനിലര്യം  രനണണര്യം  ഓപ്ഷണല്  വനിഭകാഗതനിലമകാണയ്.  പുതനിയ

സര്യംവനിധകാനമനുസരനിചയ്  ചനിലെ  പ്രധകാന  പദതനികേനള  കകേന്ദ്രകാവനിഷ്കൃത

പദതനിയനില്നനിന്നയ് മകാറകേയര്യം മറയ് ചനിലെ പദതനികേളുമകായനി ലെയനിപനിക്കുകേയര്യം നചയ. 60

ശതമകാനതനിലെധനികേര്യം  ലെഭനിചനിരുന്ന  പലെ  പദതനികേളുനടയര്യം  വനിഹനിതര്യം

കുറചതുകേകാരണര്യം സര്യംസകാനതനിനയ് അധനികേ ബകാധരതയണകായനിട്ടുണയ്. Core of the

core  പദതനിയനില്  മകാത്രമകാണയ്  മുമ്പുണകായനിരുന്ന  ഫണനിര്യംഗയ്  രസ്പീതനി  ഇകപകാള്

നനിലെനനില്ക്കുന്നതയ്.  Core എന്ന വനിഭകാഗതനില് 60 ശതമകാനര്യം കകേന്ദ്ര വനിഹനിതവുര്യം 40

ശതമകാനര്യം സര്യംസകാന വനിഹനിതവുമകാണയ്. ഈ പദതനികേളനില് മുമയ് 75-80 ശതമകാനര്യം

എന്ന  രസ്പീതനിയനില്  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതര്യം  ലെഭനിക്കുമകായനിരുന.  ഓപ്ഷണല്

വനിഭകാഗതനില്നപടുന്ന  പദതനിയനട  വനിഹനിതര്യം  50:50  എന്ന  നനിരക്കനിലെകാണയ്.

നനിരതലെകാക്കനിയ പദതനികേളനില് പലെതുര്യം ഗ്രകാമ-നഗര വനികേസനതനിലര്യം  പ്രകാകദശനികേ

വനികേസനതനിലര്യം  വരവസകായ  അടനിസകാനസഉൗകേരര  വനികേസനതനിലര്യം

നപടുന്നവയകാണയ്.  അവ  നടപനിലെകാക്കുന്നതനിനയ്  ആവശരമകായ  തുകേ  സരക്കകാരതനന്ന

വകേയനിരുത്തുന്നതകാണയ്. 

സര്യംസകാനതനിനയ്  അരഹമകായ  കകേന്ദ്ര  പദതനിവനിഹനിതര്യം  ലെഭരമകാക്കുന്നതനിനയ്

സരക്കകാര കേകാരരക്ഷമമകായ പ്രവരതനങ്ങളകാണയ് ഇക്കകാലെയളവനില് നടതനിനക്കകാണ്ടു

വരുന്നതയ്.  ഇതനിനകായനി  ചസ്പീഫയ്  നസകട്ടറനി/മുഖരമനനി  തലെങ്ങളനില്  നനിശനിത

കേകാലെയളവനില്  അവകലെകാകേന  കയകാഗങ്ങള്  കചരന്നയ്  പദതനിയനട  കകേന്ദ്ര വനിഹനിതര്യം

കനടനിനയടുക്കുന്നതനിനയ്  ബനനപട്ട  നസകട്ടറനിമകാനര  ചുമതലെനപടുത്തുകേയര്യം  വകുപയ്

കമധകാവനികേനള കനകാഡല് ഓഫസ്പീസരമകാരകായനി നനിശയനിക്കുകേയര്യം നചയനിട്ടുണയ്.  കനകാഡല്

ഓഫസ്പീസരമകാര  അതകാതയ്  വകുപ്പുകേള്ക്കകാവശരമകായ  കപ്രകാജക്ടുകേള് സമയബനനിതമകായനി

തയ്യകാറകാക്കനി  സമരപനിക്കണനമന്നയ്  നനിരകദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.  ഇക്കകാരരതനില്  ഡല്ഹനിയനിനലെ

റസനിഡന്റെയ്  കേമസ്പീഷണറുമകായനി  ബനനപട്ടയ്  തുടരനടപടനികേള് വകേനക്കകാള്ളണനമന്നയ്

തസ്പീരുമകാനനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനുപുറകമ  27-8-2016-നലെ  ഉതരവുപ്രകേകാരര്യം  ആസൂത്രണ

സകാമതനികേകേകാരര (ഇ) നസക്ഷനന co-ordination cell  for centrally sponsored

schemes  ആയനി  നനിശയനിക്കുകേയര്യം  നസലനിനന്റെ  ചുമതലെ  നസഷരല്  നസകട്ടറനിനയ
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ഏല്പനിക്കുകേയര്യം നചയനിട്ടുണയ്.  ഇതരതനിലള്ള സര്യംകയകാജനിതമകായ ഇടനപടലകേളുനട

ഫലെമകായനി  2015-16-ല്  ലെഭനികക്കണനിയനിരുന്ന  528  കകേകാടനി  രൂപ  2016-17-ല്

ലെഭരമകാക്കുകേയണകായനി.  അകതകാനടകാപര്യം  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതര്യം  ലെഭനിക്കുന്നതനികലെയയ്

സര്യംസകാന  വനിഹനിതര്യം  റനിലെസ്പീസയ്  നചകയ്യണ  പദതനികേളനില്  അതയ്  റനിലെസ്പീസയ്  നചയയ്

കകേന്ദ്ര വനിഹനിതര്യം റസ്പീ ഇകമഴയ്നമന്റെകായനി ലെഭരമകാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

മുഖരമനനിയര്യം  മനനിമകാരുര്യം  പ്രകതരകേ  അവകലെകാകേന  കയകാഗര്യം  കചരന്നയ്  ബനനപട്ട

വകുപ്പുകേളുനട കകേന്ദ്ര പദതനിവനിഹനിതര്യം സര്യംബനനിചയ് അവകലെകാകേനര്യം നടതണനമന്നയ്

തസ്പീരുമകാനനിചനിട്ടുണയ്.  ജനിലകാ-കബകാക്കയ്-തകാലൂക്കയ്  തലെങ്ങളനിലര്യം  പ്രകതരകേ  സര്യംവനിധകാനര്യം

ഏരനപടുത്തുന്നതകാണയ്.  കകേന്ദ്ര  സരക്കകാരനില്  നനിലെവനിലള്ളതുകപകാനലെ  പദതനി

നനിരസ്പീക്ഷണ  സര്യംവനിധകാനതനിനയ്,  പനി.എര്യം.ജനി.  നവബയ്  കപകാരട്ടലെനിനയ്  (കപ്രകാജക്ടയ്

കമകാണനിററനിര്യംഗയ് ഗ്രൂപയ്)  സമകാനമകായനി മുഖരമനനിയനട കനരനിട്ടുളള പദതനി നനിരസ്പീക്ഷണ

സര്യംവനിധകാനര്യം ഏരനപടുതകാന തസ്പീരുമകാനനിചനിട്ടുണയ്.  യൂട്ടനിവലെകസഷന സരട്ടനിഫനിക്കറയ്

ഉള്നപനടയളള  സര്യംവനിധകാനര്യം  ഈ  നവബയ്  കപകാരട്ടലെനിനന്റെ  ഭകാഗമകാക്കനി

സുതകാരരതകയകാനട നനിരവ്വഹനിക്കുന്നതനിനുള്ള ശ്രമങ്ങളകായനിരനിക്കുര്യം അവലെര്യംബനിക്കുകേ.  

ശ്രസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടനി:  സര,  ഗ്രസ്പീന  വക്ലൈമറയ്  ഫണനിനുകവണനി  മകാരഗ്ഗ

കരഖയനുസരനിചയ്  കപ്രകാജക്ടയ്  തയ്യകാറകാക്കനിയകപകാള്  മകാരഗ്ഗകരഖയനില്  പറയകാത

കേകാരരങ്ങളുന്നയനിചയ്  അതയ്  വസ്പീണ്ടുര്യം  തനിരനിചയചനിട്ടുണയ്.  മുഴുവന  ഗ്രകാന്റുര്യം  കേനിട്ടുന്ന

പദതനിയകാണനിതയ്.  അതുനകേകാണയ്  ഗ്രസ്പീന  വക്ലൈമറയ്  ഫണനിനുകവണനി  ബഹുമകാനനപട്ട

മുഖരമനനി പ്രകതരകേര്യം ശ്രദ നചലത്തുകമകാ? 

ശ്രസ്പീ  .   പനിണറകായനി വനിജയന: സര, അതയ്  പരനികശകാധനിക്കകാര്യം.

(2) കുടനിനവള്ള പദതനികേള്

കഡകാ  .    എന  .    ജയരകാജയ്:  സര,  എനന്റെ  ശ്രദ  ക്ഷണനിക്കലമകായനി  ബനനപട്ട

വനിഷയര്യം  ഇകന്നകാ  ഇന്നനലെകയകാ  ആരര്യംഭനിചതല.  കേകാലെകാകേകാലെങ്ങളകായനി  പനിന്തുടരുന്ന

ചനിലെ  മകനകാഭകാവങ്ങളുനടയര്യം കേകാഴ്ചപകാടുകേളുനടയര്യം സമസ്പീപനങ്ങളുനടയര്യം മകാമൂലകേളുനടയ

നമകാനക്ക ബകാക്കനിപത്രമകാണയ് ഇവനിനട അവതരനിപനിക്കകാന കപകാകുന്ന വനിഷയര്യം. 

1984-ലെകാണയ്  സര്യംസകാന  ഗവണ്നമന്റെയ്  പുതനിയ  നനിയമനനിരമകാണതനിലൂനട

പനി.എചയ്.ഇ.ഡനി. (പബനികേയ് നഹല്തയ് എഞനിനസ്പീയറനിര്യംഗയ് ഡനിപകാരട്ടയ്നമന്റെയ്)-നയ കകേരള

വകാട്ടര  ആന്റെയ്  നവയ്സ്റ്റയ്  വകാട്ടര  അകതകാറനിറനിയകാക്കനി  മകാറനിയതയ്.  അതനിനുകശഷര്യം

1075/2017.
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ഡനിപകാരട്ടയ്നമന്റെയ് തലെതനിലള്ള പദതനികേള്ക്കയ് പണര്യം കേനണതകാനുള്ള പ്രകാകയകാഗനികേ

വവഷമരര്യംമൂലെര്യം  എല്.ഐ.സനി.,  ഹഡ്കകേകാ,  കവള്ഡയ്  ബകാങയ്  തുടങ്ങനിയ

സകാപനങ്ങളനില്നനിന്നയ്  കലെകാണ്  എടുക്കുന്നതനിനുകവണനിയകാണയ്  വകാട്ടര  അകതകാറനിറനി

എന്ന  ആശയര്യം  മുകന്നകാട്ടുവന്നതയ്.  വകാട്ടര  അകതകാറനിറനിയനട  കനതൃതസതനില്

സര്യംസകാനതയ്  ഒകട്ടനറ  പുതനിയ  പദതനികേള്  ആരര്യംഭനിക്കകാന  കേഴനിഞ  എന്നതയ്

ശ്രകദയമകാണയ്.  അങ്ങനന  ആരര്യംഭനിച  പദതനികേളനില്  നനലകാരു  ശതമകാനവുര്യം

പൂരണമകായര്യം  കേമസ്പീഷനനചയയ്  ജനങ്ങള്ക്കയ്  പ്രകയകാജനപ്രദമകാക്കകാന

കേഴനിയന്നനിനലനള്ളതകാണയ്  ഏറവുര്യം  പ്രധകാനനപട്ട  കേകാരരര്യം.  അതനിരൂക്ഷമകായ

കുടനിനവള്ളക്ഷകാമതനികന്റെയര്യം  വരള്ചയകടയര്യം  കേകാലെഘട്ടതനിലൂനടയകാണയ്  നമ്മുനട

സര്യംസകാനര്യം ഇകപകാള് കേടനകപകാകുന്നതയ്.  റനികപകാരട്ടുകേള് പ്രകേകാരര്യം അടുത വരഷര്യം

കകേരളര്യം  ഇതനികനക്കകാള്  രൂക്ഷമകായ  വരള്ചയനിലൂനട  കേടനകപകാകുനമന്നകാണയ്.

അതുനകേകാണയ് ഇക്കകാരരതനില് ദസ്പീരഘവസ്പീക്ഷണകതകാനടയള്ള സമസ്പീപനമുണകാകേണര്യം.

നമ്മുനട  സര്യംസകാനനത  സര്യംബനനിചനിടകതകാളര്യം  ജലെകസകാതസ്സുകേള്  വറനിവരണ്ടു

നകേകാണനിരനിക്കുന്ന  അവസയകാണുളളതയ്.  ഏനറടുക്കുന്ന  പദതനികേള്  സമയതയ്

പൂരതസ്പീകേരനിക്കകാന കേഴനിയകാനതകപകാകുന.  അതുനകേകാണയ് ഇക്കകാരരതനില് കൃതരമകായ

ഇടനപടല്  ഗവണ്നമന്റെയ്  തലെതനിലണകാകേണനമന്നതകാണയ്  എനനിക്കയ്  പ്രധകാനമകായര്യം

സൂചനിപനിക്കകാനുള്ളതയ്.  

വനിവനിധ ഡനിപകാരട്ടയ്നമന്റുകേള് തമനിലള്ള ഏകകേകാപനതനിനന്റെ കുറവകാണയ് കകേരള

വകാട്ടര  അകതകാറനിറനിയനട  പ്രവരതനതനിനന്റെ  ഏറവുര്യം  പ്രധകാനനപട്ട  പ്രശ്നര്യം.

ഉദകാഹരണതനിനയ്, ഒരു വലെന വലെനിക്കണനമങനില് പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-യനട അനുവകാദര്യം

കവണര്യം. അനുവകാദര്യം നല്കേനിക്കഴനിയകമകാള് വകാട്ടര അകതകാറനിറനി പണര്യം അടചനിനലന്നയ്

പറയര്യം.   വകാട്ടര  അകതകാറനിറനി  പണമടചയ്  എസ്റ്റനികമറയ്  തയ്യകാറകാക്കുകമകാള്

പനി.ഡബത്യു.ഡനി. കലെകാകേനതങ്ങുമനിലകാത കററനില്, exaggerate നചയ്യുന്ന രസ്പീതനിയനിലള്ള

എസ്റ്റനികമറയ്  തയ്യകാറകാക്കനിനക്കകാടുക്കുര്യം.  ഈ  പണര്യം  വകാട്ടര  അകതകാറനിറനി  അടചകാല്

പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  യൂട്ടനിവലെകസഷന  സരട്ടനിഫനിക്കറയ്  വകാട്ടര  അകതകാറനിറനിക്കയ്

നകേകാടുക്കുന്നനിനലനള്ളതകാണയ്  സതരര്യം.  അതുനകേകാണ്ടുതനന്ന  വകാട്ടര  അകതകാറനിറനി

വസ്പീണ്ടുര്യം  ആ  പണര്യം  നകേട്ടനിവയ്ക്കുന്ന  പ്രകാകയകാഗനികേമകായ  പ്രശ്നങ്ങളുണയ്.  കകേരള  വകാട്ടര

അകതകാറനിറനിയര്യം  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-യര്യം   അവരുനട  ഒരു  വരഷനത  കപ്രകാജക്ടുകേള്,

അതകായതയ്  ബനി.എര്യം.  &  ബനി.സനി.  ഉള്നപനടയളള  പ്രധകാനനപട്ട  പദതനികേള്
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നടപകാക്കുകമകാള് ഏതയ്  കറകാഡുകേളനിലെകാണയ്  നടപനിലെകാക്കുന്നനതന്ന ധകാരണയണകാകേണര്യം.

പലെകപകാഴുര്യം പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  കറകാഡയ് ടകാര നചയകേഴനിയകമകാഴകാണയ് വകാട്ടര അകതകാറനിറനി

നനപപ്പുമകായനി  രര്യംഗത്തുവരുന്നതയ്.  സസകാഭകാവനികേമകായര്യം  പുതനിയ  കറകാഡയ്  നവട്ടനിനപകാളനിക്കകാന

ജനങ്ങളുര്യം പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-യര്യം അനുവദനിക്കനില.  ഇവര തമനിലള്ള ഏകകേകാപനക്കുറവയ്

വകാട്ടര  അകതകാറനിറനിയനട  പുതനിയ  പദതനികേനള  മുകന്നകാട്ടയ്  നകേകാണ്ടുകപകാകുന്നതനിനന

ബകാധനിക്കുകേയകാണയ്.  യൂട്ടനിനനലെകസഷന സരട്ടനിഫനിക്കറയ്   ഉള്നപനട  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.

കൃതരമകായനി  വകാട്ടര  അകതകാറനിറനിക്കയ്  നല്കുന്നനിനലന്നതകാണയ്  ഏറവുര്യം  പ്രധകാനനപട്ട

കേകാരരര്യം.  ബനി.എസയ്.എന.എല്.  ഉള്നപനടയള്ള  മറയ്  ഡനിപകാരട്ടുനമന്റുകേളുര്യം  ഇകത

സമസ്പീപനമകാണയ്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ്.  ഏകകേകാപനതനിനന്റെ  പ്രധകാനനപട്ട  പ്രശ്നര്യം

നനിലെനനില്ക്കുന. ഇനഡസനിയല് തകാരനിഫനിലള്ള ചകാരജകാണയ് നകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.

വകാട്ടര  അകതകാറനിറനിയനില്നനിനര്യം  വകാങ്ങുന്നതയ്.  സര്യംസകാനനത  ആളുകേള്ക്കയ്  ജലെര്യം

എതനിച്ചുനകേകാടുക്കകാനകവണനിയള്ള  ഏറവുര്യം  പ്രധകാനനപട്ട  പദതനി  നടപകാക്കുന്ന

ഏജനസനിയനില്നനിന്നയ്  ഇനഡസനിയല് കററനിലളള പണമകാണയ് നകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  എല്.

വകാങ്ങുന്നതയ്.  മകാത്രമല  അടുതകേകാലെതയ്  പഴയ  പദതനികേളുനട  പണര്യം

അടയകാനുള്ളതുനകേകാണയ്  പുതനിയ  കേണക്ഷനുകേള്  നകേകാടുക്കണ  എനന്നകാരു

സമസ്പീപനര്യംകൂടനി  നകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല്.  എടുതനിട്ടുണയ്.  വളനര  പ്രധകാനനപട്ട  മൂന്നയ്

ഡനിപകാരട്ടുനമന്റുകേള്  തമനിലളള  ഏകകേകാപനതനിനന്റെ  കുറവുമൂലെര്യം,  സര്യംസകാനതയ്

രൂക്ഷമകായ കുടനിനവളളക്ഷകാമര്യം അനുഭവനപടുന്ന കേകാലെഘട്ടതനില് ജനങ്ങള്ക്കയ് കവണ

പ്രകയകാജനര്യം  ലെഭനിക്കുന്നനിനലനളളതയ്  വളനര  ഗഉൗരവമുളള  കേകാരരമകാണയ്.  ഇതയ്

മനനിതലെതനിലളള  ഒരു  വനിഷയമല.   ഉകദരകാഗസതലെതനില്  വരഷങ്ങളകായനി

പനിന്തുടരുന്ന  മകാമൂലകേളുകടയര്യം  കേകാഴ്ചപകാടുകേളുകടയര്യം  അടനിസകാനതനിലണകാകുന്ന

പ്രശ്നങ്ങളകാണയ്.  അതുകപകാനലെയകാണയ്  വകാട്ടര  അകതകാറനിറനിയനട  റവനന്യൂവുര്യം.

ഞകാനനിതയ്  കേയ്യടനി  വകാങ്ങകാനകവണനി  പറയന്നതല.  ആയനിരര്യം  ലെനിറര  നവളളര്യം

ശുദസ്പീകേരനിനചടുക്കണനമങനില്  20  രൂപയകാണയ്  വകാട്ടര  അകതകാറനിറനിക്കയ്

വരുന്ന  നചലെവയ്.  വകാട്ടര  അകതകാറനിറനിക്കയ്  കേനിട്ടുന്നതയ്  4  രൂപയകാണയ്.  16  രൂപ

നഷര്യം  സഹനിച്ചുനകേകാണയ്  എത്രകേകാലെര്യം  ഇഉൗ  പ്രസകാനര്യം  മുകന്നകാട്ടുനകേകാണ്ടുകപകാകേകാന

കേഴനിയര്യം?  മകാത്രമല ഗ്രകാമസ്പീണ ശുദജലെ പദതനികേള് ഉള്നപനടയള്ള കകേന്ദ്രകാവനിഷ്കൃത

പദതനികേളുനട  തുകേ  നവട്ടനിക്കുറയ്ക്കുകേയര്യം  കകേന്ദ്രര്യം  ഇതനില്നനിനര്യം  പനിന്മേകാറുകേയര്യം

നചയ്യുന്ന  അവസയകാണുളളതയ്.  വരുര്യംകേകാലെങ്ങളനില്  സര്യംസകാനര്യം  കുടനിനവളള

പദതനികേള്ക്കയ്  പണര്യം  സസരൂപനികക്കണ  സകാഹചരരര്യംകൂടനി  നനിലെനനില്ക്കുന്ന
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അവസയനില് ഇഉൗ  4  രൂപ കററനില് എത്രകേകാലെര്യം നവളളര്യം  നകേകാടുക്കകാന കേഴനിയര്യം?

ഒരുപകക്ഷ നവളളതനിനന്റെ ചകാരജയ്  കൂട്ടുന്നനിലകായനിരനിക്കകാര്യം.  ഒരു കുപനി നവളളതനിനയ്  

20 രൂപ നകേകാടുതയ് ആളുകേള് വകാങ്ങുര്യം. എനന്റെ നനികയകാജകേമണലെതനില് 3500 ലെനിറര

നവളളമടങ്ങനിയ ഒരു ടകാങയ്  ഒരു വസ്പീട്ടനില് എത്തുന്നതനിനയ്  1,200  രൂപ നകേകാടുക്കണര്യം.

കകേരള  വകാട്ടര  അകതകാറനിറനിയനട  റവനന്യൂ  കേളക്ഷനുമകായനി  ബനനപട്ട

കേകാരരങ്ങളുളളതുനകേകാണകാണയ്  പ്രസ്തുത  വകുപയ്  ഇത്രയര്യം  കേകാരരക്ഷമമലകാതകായനി

കപകാകുന്നതയ്.  കുടുര്യംബശ്രസ്പീനയ ഏലനിചനിട്ടുനണങനിലര്യം പണര്യം കൃതരമകായനി എതനിക്കകാന

കേഴനിയന്നനില.  പുതനിയ കേകാലെഘട്ടതനിനനുസരനിചയ്  കററയ്   വരദനിപനിക്കകാനുളള നടപടനി

ഉണകാകകേണതുണയ്.  അതുകപകാനലെതനന്നയകാണയ്  നമയനിന്റെനനസയ്  ഡനിപകാരട്ടുനമന്റെനിനന്റെ

കേകാരരവുര്യം.  വകാട്ടര  അകതകാറനിറനിനയ   രണയ്  ഡനിപകാരട്ടുനമന്റുകേളകാക്കനി  നനബഫരകക്കറയ്

നചയതയ്  കേകാരരക്ഷമമകായ  പ്രവരതനതനിനുകവണനിയകാണയ്.  പകക്ഷ  ഇകപകാഴുര്യം

ആസ്ബകറകാസയ്  നനപപ്പുകേളനിടുന്ന സലെങ്ങളുണയ്.   നവളളര്യം  നപകാട്ടനി  ഒഴുകുകേയകാണയ്.

ഒരു ഭകാഗതയ് നവളളമനിനലന്നയ് പറയകേയര്യം മറുഭകാഗതയ് നവളളര്യം നപകാട്ടനിനയകാഴുകുകേയര്യം

നചയ്യുന്ന കേകാഴ്ചയകാണയ്  നകാര്യം  കേകാണുന്നതയ്.  കമകാകട്ടകാര  നന്നകാക്കുകേ എനള്ളതയ്  വളനര

പ്രധകാനനപട്ട  കേകാരരമകാണയ്.  എനന്റെ  നനികയകാജകേമണലെതനില്  ഒരു  കമകാകട്ടകാര

നന്നകാക്കകാന  32  ലെക്ഷര്യം  രൂപ  നചലെവകായനി.  പുതനിയ  കമകാകട്ടകാറനിനയ്  16  ലെക്ഷര്യം

രൂപകയയളള.  വരഷങ്ങളകായനി  പഴയ  കമകാകട്ടകാര  നന്നകാക്കനിനക്കകാണനിരനിക്കുന്ന

അവസയകാണയ്  നമയനിന്റെനനസയ്  ഡനിപകാരട്ടുനമന്റുമകായനി  ബനനപട്ടുളളതയ്.  പഴയ

നനപപ്പുകേള് യഥകാസമയര്യം മകാറകാതതുനകേകാണയ് വപപ്പുകേള് നപകാട്ടനി നവള്ളനമകാഴുകുന്ന

അവസയകാണുളളതയ്.  മകാത്രമല  2015-നുകശഷര്യം  കേരകാറുകേകാരക്കയ്  പണര്യം

നകേകാടുക്കകാതതനിനകാല്  അവര  സമയബനനിതമകായനി  പ്രവൃതനികേള്  ഏനറടുക്കകാന

തയ്യകാറകാകേകാത  അവസയമുണയ്.  ഇതരര്യം  സകാഹചരരങ്ങള്  നനിലെനനില്ക്കുകമകാള്

അടനിസകാനപരമകായനി  നമ്മുനട  സര്യംസകാനതയ്  നടപകാകക്കണ,  പ്രകതരകേനിചയ്

ജനങ്ങളുനട എറവുര്യം പ്രധകാനനപട്ട ആവശരതനിനയ് കകേരള വകാട്ടര അകതകാറനിറനിനയകപകാനലെ

ഏറവുര്യം ഉതരവകാദനപട്ട ഒരു ഏജനസനിയനില്നനിന്നയ് ഇതരനമകാരു സമസ്പീപനര്യം, വകാട്ടര

അകതകാറനിറനി മകാത്രമല വകാട്ടര അകതകാറനിറനിയമകായനി ബനനപട്ട മറയ്  ഡനിപകാരട്ടയ്നമന്റുകേളുനടയര്യം

സമസ്പീപനര്യം മകാറനിയനിനലങനില് നമള് ഏനറടുക്കുന്ന  പദതനികേള് സമയബനനിതമകായനി

പൂരതസ്പീകേരനിക്കകാന കേഴനിയകാത സകാഹചരരമുണകാകുര്യം.  വരകാനകപകാകുന്ന കേകാലെഘട്ടതനിനന്റെ

അതനിരൂക്ഷമകായ നവല്ലുവനിളനികേള് കനരനിടകാന തസ്പീരചയകായര്യം അങ്ങയ്  കൂടുതല് പ്രവരതന

സജമകാകേണനമന്നകാണയ് ഞകാന ഈ ശ്രദ ക്ഷണനിക്കലെനിലൂനട ആവശരനപടുന്നതയ്.
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ജലെവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (  ശ്രസ്പീ  .    മകാതത്യു  ടനി  .    കതകാമസയ്  ):  സര,  കകേരള  വകാട്ടര

അകതകാറനിറനിയനട  പ്രവരതനങ്ങളനില്  ഇന്നയ് അനുഭവനപടുന്ന  ബദനിമുട്ടുകേള്

ഓകരകാന്നകായനി  ബഹുമകാനനപട്ട  അര്യംഗര്യം  ഇവനിനട  സൂചനിപനിച്ചു.   ഇവനിനട  സൂചനിപനിച

പ്രശ്നങ്ങള് ഏതകാനണകാനക്ക യകാഥകാരതരമകായനി നമ്മുനട മുന്നനിലള്ള വനിഷയങ്ങളകാണയ്.

എന.ആര.ഡനി.ഡബ്ളത്യു.പനി. (നകാഷണല് റൂറല് ഡ്രൈനിര്യംഗനിര്യംഗയ് വകാട്ടര കപ്രകാഗ്രകാര്യം)  എന്ന

കകേന്ദ്ര  പദതനിക്കയ്  പ്രതനിവരഷര്യം  200  കകേകാടനി  രൂപവനര  കേനിട്ടനിനക്കകാണനിരുന്നതയ്

ഇകപകാള്  50  കകേകാടനി  രൂപയകായനി  കുറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  234  കകേകാടനി  രൂപയനട

അധനികേ  കുടനിശനികേ  നകേകാടുത്തുതസ്പീരക്കകാനുണയ്. ഏതകാണയ്  ആയനിരകതകാളര്യം  കകേകാടനി

രൂപയനട പ്രവൃതനികേള് ഏനറടുത്തുകേഴനിഞ. ഇകപകാഴനത പ്രശ്നര്യം, വരക്കയ് അവകാരഡയ്

നചയ്യകാവുന്ന  സലെതയ്  നടനഡര  വനിളനിചകപകാള്  പണമനിലകാതതുനകേകാണയ്  പണനി

നചയ്യകാന  കേഴനിയകാത  അവസയനിലെകാണയ്  എന.ആര.ഡനി.ഡബ്ളത്യു.പനി.-യനട

പ്രവരതനര്യം.  അതുനകേകാണയ്  അതരര്യം  പ്രവരതനങ്ങള്  സര്യംസകാന  പകാനനില്

നപടുതനികയകാ  അലകാനതകയകാ  ഏനറടുക്കകാന  കേഴനിയകമകാനയന്നയ്  പരനികശകാധനിച്ചു

നകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഇഉൗ  പദതനികേളുനട  പൂരതസ്പീകേരണര്യം  സമയബനനിതമകായനി

നടപകാക്കകാന കവണനിയകാണയ് കപ്രകാജക്ടയ് ഡനിവനിഷനുകേള് രൂപസ്പീകേരനിചതയ്.  എന്നനിരുന്നകാലര്യം

മറയ്  വകുപ്പുകേളുനട  പദതനികേളനില്നനിനര്യം  വരതരസ്തമകായനി  വളനരയധനികേര്യം

സങസ്പീരണതകേള്  നനിറഞ്ഞ  ജലെവനിതരണ  പദതനികേള്  പൂരതനിയകാക്കുന്നതനിനയ്

ഇവനിനട സൂചനിപനിചതടക്കമുള്ള ബദനിമുട്ടുകേള് ഇകപകാള് കനരനിടുനണയ്. കകേന്ദ്രകാവനിഷ്കൃത

പദതനികേളനിലള്നപടുതനി നടപനിലെകാക്കുന്ന പദതനികേള്ക്കകാവശരമകായ സലെനമടുതയ്

നല്കകേണതയ്  തകദ്ദേശസസയര്യംഭരണ  സകാപനങ്ങളകാണയ്.   പദതനി  അനുവദനിചയ്

നടനഡര  അവകാരഡയ് നചയതനിനുകശഷവുര്യം   സലെര്യം  ലെഭനിക്കകാത  കേകാരണതകാല്

നനിശയനിക്കനപട്ട സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില് പദതനികേള് പൂരതനിയകാക്കകാന കേഴനിയകാനത

വരുനണയ്.  കകേരളതനിലെകാകേമകാനമുള്ള  കകേന്ദ്രകാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള്  സലെര്യം

ലെഭനിക്കകാതതുമൂലെര്യം  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുനണയ്.  വകാട്ടര  അകതകാറനിറനിയനട  പദതനികേള്

പൂരതസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  നപകാതുമരകാമതയ്  വകുപനിനന്റെ  കറകാഡുകേളനില്കടനി

വപപയ് വലെന  സകാപനികക്കണതയ്  ആവശരമകാണയ്.  നനിലെവനില്  നപകാതുമരകാമതയ്

കറകാഡുകേള്  ഭൂരനിഭകാഗവുര്യം  പരമകാവധനി  വസ്പീതനിയനില്  ടകാര  നചയയ്  കപകാകുന്നതനിനകാല്

വപപയ് വലെന സകാപനിക്കുന്നതനിനയ് അനുമതനി നല്കേകാന സസകാഭകാവനികേമകായനി തടസ്സര്യം

കനരനിടുന.   കറകാഡയ്  മുറനികക്കണനിവരുകമകാള്  കറകാഡുകേള്  പുനനഃസകാപനിക്കുന്നതനിനയ്

വലെനിയ  തുകേ  നചലെവഴനികക്കണനിവരുന്നതയ്  തുകേ  അധനികേരനിക്കകാനുര്യം  പദതനികേളുനട

പൂരതസ്പീകേരണ സമയര്യം നസ്പീണ്ടുകപകാകേകാനുനമകാനക്ക  കേകാരണമകാകുന.  
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നറയനില്കവയമകായനി  ബനനപട്ടയ് വപപ്പുകേള് സകാപനിക്കകാനുള്ള  അനുമതനി
ലെഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേകാലെതകാമസര്യം പദതനികേളുനട പൂരതസ്പീകേരണനത ബകാധനിക്കുനണയ്.
ജലെവനിതരണ  പദതനികേളുനട  വനിവനിധ  ഘടകേങ്ങളുനട നനിരമകാണഘട്ടങ്ങളനില്
പ്രകാകദശനികേമകായണകാകുന്ന  എതനിരപ്പുര്യം  അതുമകായനി  ബനനപട്ടുളള  തരക്കങ്ങളുര്യം
പദതനിനയ ബകാധനിക്കുനണയ്. കേഴനിഞ്ഞ കുകറ വരഷങ്ങളകായനി കകേന്ദ്രകാവനിഷ്കൃത പദതനി
വനിഹനിതതനിലണകായനിട്ടുള്ള ഗണരമകായ കുറവയ് പ്രവൃതനികേള് ഏനറടുക്കുന്നതനില്നനിന്നയ്
കേരകാറുകേകാനര പനിന്തനിരനിപനിക്കുനണയ്. നനിരവധനി കകേസ്സുകേളനില് പണര്യം നകേകാടുക്കുന്നതനിനയ്
വഹകക്കകാടതനി  ഉതരവനിട്ടനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  പണര്യം  നകേകാടുക്കകാന  കേഴനിയകാതതനിനന്റെ
കപരനില്  കകേകാടതനിയലെക്ഷര  നടപടനികേളനില്  മകാകനജനിര്യംഗയ്  ഡയറക്ടറുനട  കപഴണല്
അപനിയറനസയ് ആവശരനപടുന്ന സനിതനിയനിലെകാണയ്.  ഏതയ് ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേകാലെനത
പ്രവൃതനികേളകാനണന്നയ്  പറയന്നതനില്  പ്രസകനിയനില;  ഇനതകാനക്ക  തുടരചയകായനി
ഉണകാകുന്ന കേകാരരങ്ങളകാണയ്.  1984-ല് വകാട്ടര  അകതകാറനിറനി  രൂപസ്പീകേരനിചതനിനുകശഷര്യം
സരക്കകാര  ഫണ്ടുര്യം  മറയ്  ഇതര  ധനകേകാരര  സകാപനങ്ങളുനട  സകാമതനികേ
സഹകായകതകാടുര്യംകൂടനി  വനിവനിധ പദതനികേള് പൂരതസ്പീകേരനിചയ്  കേമസ്പീഷന നചയ്യുകേയണകായനി.
അവയനട പ്രവരതനവുര്യം വകാട്ടര അകതകാറനിറനിയകാണയ് നനിരവ്വഹനിക്കുന്നതയ്.  നനിലെവനില്
1078  പദതനികേള് മുകഖന  3000-കതകാളര്യം ദശലെക്ഷര്യം ലെനിറര ശുദജലെര്യം പ്രതനിദനിനര്യം
ഒന്നരകക്കകാടനി  ജനങ്ങള്ക്കയ്  സര്യംസകാനതകാനകേ  വനിതരണര്യം  നചയ്യുനനണങനിലര്യം
അതനിനയ് ആനുപകാതനികേമകായനി ജസ്പീവനക്കകാരുനട എണര്യം വരദനിക്കുന്നനില. അതടക്കമുള്ള
പ്രശ്നങ്ങള് നമ്മുനട മുന്നനില് നനില്ക്കുകേയകാണയ്. 

ബഹുമകാനനപട്ട അര്യംഗതനിനന്റെ കനകാട്ടസ്പീസനില് കേകാഞ്ഞനിരപള്ളനി മണലെതനിനലെ
ചനിലെ വനിഷയങ്ങള് സര്യംബനനിച പരകാമരശമുണകായനിരുന.  അകദ്ദേഹര്യം സമയക്കുറവയ്
നകേകാണകായനിരനിക്കകാര്യം  ഇവനിനട  പറഞ്ഞനില.  ആ  ഉതരവുര്യം  കൂടനികചരതയ്
കമശപ്പുറത്തുവചകാല് അകങ്ങയയ് സഉൗകേരരപ്രദമകാകുര്യം. 

പദതനികേളുനട നനിരമകാണര്യം സമയബനനിതമകായനി പൂരതസ്പീകേരനിക്കകാന വനിവനിധ
തലെതനിലള്ള  അവകലെകാകേന  കയകാഗങ്ങള്  നടതകാറുണയ്.  മറയ്  ഡനിപകാരട്ടുനമന്റുകേളുനട
അനുമതനി സമയബനനിതമകായനി ലെഭരമകാക്കകാനകാവശരമകായ നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുനണയ്.
സമയബനനിതമകായനി  പദതനികേളുനട  പുകരകാഗതനി  വനിലെയനിരുതനി  ആവശരമകായ
തനിരുതല്  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനകായനി  സരക്കകാര  തലെതനിലര്യം  ജലെ
അകതകാറനിറനി  മകാകനജനിര്യംഗയ്  ഡയറക്ടറുനട ഓഫസ്പീസനിലര്യം അവകലെകാകേനര്യം നടതകാറുണയ്.
പദതനി  പ്രവരതനങ്ങളനില്  പ്രകാകദശനികേമകായണകാകുന്ന  തടസ്സങ്ങള്  നസ്പീക്കകാന
പ്രകാകദശനികേതലെതനില് ജനപ്രതനിനനിധനികേളുനട സഹകായസഹകേരണകതകാനട നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കുര്യം.  ഇഉൗ  ഗവണ്നമന്റെയ്  അധനികേകാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷര്യം  2016
ജൂണ്-ജൂവലെ  മകാസങ്ങളനില്  എലകാ  നനികയകാജകേമണലെങ്ങളനിനലെയര്യം
എര്യം.എല്.എ.-മകാരുനടയര്യം  വകാട്ടര  അകതകാറനിറനി  ഉകദരകാഗസരുകടയര്യം  സര്യംയക
കയകാഗര്യം  വനിളനിച്ചുകൂട്ടനി  പദതനി  രൂപസ്പീകേരണതനിനുര്യം  നനിരവ്വഹണതനിനുര്യം
ബഹുമകാനനപട്ട  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുനട  നനിരകദ്ദേശങ്ങളുര്യം  സഹകേരണവുര്യം  ഉറപകാക്കനി
218/2020.
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മുകന്നകാട്ടുകപകാകുന്നതനിനുള്ള  നനിരകദ്ദേശര്യം  നല്കുകേയണകായനി.  അകതകാനടകാപര്യം
വരള്ചയമകായനി ബനനപട്ടയ് കമഖലെകാടനിസകാനതനില് കയകാഗര്യം നടതനി,  വസ്പീഡനികയകാ
കകേകാണ്ഫറനസനിര്യംഗയ്  വഴനി  കുടനിനവള്ളനമതനിക്കകാനുള്ള  സര്യംവനിധകാനങ്ങള്,
ജനപ്രതനിനനിധനികേള്  ചൂണനിക്കകാണനിക്കുന്ന  കപകാരകായ്മകേള്  പരനിഹരനിക്കകാനുള്ള
നടപടനികേള് എന്നനിവ നടതനിനക്കകാണനിരനിക്കുന.  ബഹുമകാനനപട്ട അര്യംഗര്യം നനിരക്കയ്
വരദനിപനിക്കുന്നതനിനന സര്യംബനനിചയ് ഒരു നനിരകദ്ദേശര്യം വയ്ക്കുകേയണകായനി.  ഗവണ്നമന്റെയ്
കനതൃതസര്യം  നകേകാടുക്കുന്ന  ഇടതുപക്ഷ  ജനകാധനിപതരമുന്നണനിയനട  നയപരമകായ
തസ്പീരുമകാനര്യം  കൂടനി  കേണക്കനിനലെടുത്തുനകേകാണ്ടുമകാത്രകമ  നനിരക്കയ്  വരദനയനികലെയയ്
നസ്പീങ്ങകാന കേഴനിയകേയള.  ഇവനിനട സൂചനിപനിചതയ് വളനര പ്രസകമകായ വനിഷയമകാണയ്.
ഒരു  ലെനിറര  കുപനി  നവളളര്യം  വകാങ്ങുന്നതനിനയ്  20  രൂപ  നകേകാടുക്കുന്ന  ജനങ്ങള്
ശുദസ്പീകേരനിച  നവള്ളതനിനയ്  1000  ലെനിററനിനയ്  4  രൂപ  മകാത്രര്യം  നകേകാടുക്കുനനവന്നയ്
ചൂണനിക്കകാണനിചതയ്  പ്രസകമകായ  കേകാരരമകാണയ്.  അതനികനക്കകാള്  പ്രധകാനനപട്ട
വനിഷയര്യം,  വരള്ചക്കകാലെതയ്  ഇലെകനിസനിറനി  കബകാരഡനിനയ്  വവദത്യുതനിക്കയ്  1,000-വുര്യം
1,600-ഉര്യം രൂപയകാണയ്  ഒരു വസ്പീട്ടനില്നനിന്നയ് നകേകാടുകക്കണനിവരുന്നതയ്.  വകാട്ടര ചകാരജയ്
20  രൂപ  മകാത്രമകാണയ്  നകേകാടുക്കുന്നതയ്.  20  രൂപയനട  വകാട്ടര  ചകാരജനിനയ്  റസ്പീഡനിര്യംഗയ്
എടുക്കുന്നവരക്കയ് പതനിമൂന്നര രൂപ നകേകാടുക്കുന; ഇതകാണയ് സനിതനി. പതനിമൂന്നര രൂപ
നകേകാടുതകാണയ്  കുടുര്യംബശ്രസ്പീനയനക്കകാണയ്  റസ്പീഡനിര്യംഗയ്  എടുപനിക്കുന്നതയ്.  കുടനിനവള്ളര്യം
ജനങ്ങളുനട  അവകേകാശമകാണയ്;  അതനില്  നയപരമകായ  വരതനിയകാനനമകാനര്യം  ഇഉൗ
സഭയനില്വചയ്  പ്രഖരകാപനിക്കകാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  അതുനകേകാണയ്  ഇതയ്  വയബനിളകായനി
മുകന്നകാട്ടുനകേകാണ്ടുകപകാകേകാന  ഏതുതരതനിനലെകാനക്ക  സഹകായര്യം  നകേകാടുക്കകാന
കേഴനിയനമന്നതയ് ഗവണ്നമന്റെയ് പരനികശകാധനിക്കുര്യം. 

കഡകാ  .    എന  .    ജയരകാജയ്:  സര,  കേകാഞ്ഞനിരപള്ളനി  നനികയകാജകേമണലെതനിനലെ
കേകാരരങ്ങള്  അവതരനിപനിക്കകാന  സമയര്യം  കേനിട്ടകാതതുനകേകാണകാണയ്  പറയകാതതയ്.
2002-ലെകാണയ്  മണനിമലെ  കമജര  കുടനിനവള്ള  പദതനി  ആരര്യംഭനിചതയ്;  ഇതുവനര  ഒരു
തുള്ളനി നവള്ളര്യംകപകാലര്യം നകേകാടുക്കകാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില. അവസകാനഘട്ടതനില് ഏനറടുത
കേരകാറുകേകാരന  ആ  കേരകാറനില്നനിന്നയ്  പനിനവകാങ്ങനിയ  സകാഹചരരതനില്  വസ്പീണ്ടുര്യം  റസ്പീ-
നടനഡറനിനുകവണനിയള്ള  നടപടനികേളുമകായനി  മുകന്നകാട്ടുകപകാകുകേയകാണയ്.  ഏതകാണയ്
60000-കതകാളര്യം  കുടുര്യംബങ്ങള്ക്കയ്  കുടനിനവള്ളനമതനിക്കകാനുള്ള  അഞയ്
പഞകായത്തുകേളുനട  വളനര  ബൃഹതകായ  ഒരു  പദതനിയകാണനിതയ്.  ഇഉൗ  പദതനി
കേകാരരക്ഷമമകായനി,  സമകയകാചനിതമകായനി  അതനിനന്റെ  ഡനിസനിബന്യൂഷന  ഉള്നപനടയള്ള
കേകാരരങ്ങള്  പൂരതസ്പീകേരനിക്കകാന  അടനിയന്തര  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുകമകാനയനള്ളതകാണയ്
എനന്റെ കചകാദരര്യം?

ശ്രസ്പീ  .    മകാതത്യു  ടനി  .    കതകാമസയ്:  സര,  ആ  പദതനിയനട  ചനിലെ  ഘടകേങ്ങള്
പൂരതനിയകായനിട്ടുണയ്.  ചനിലെ കേകാരരങ്ങളനില് നടനഡര നടപടനികേള് ഇനനി ആരര്യംഭനികക്കണതുണയ്.
നടനഡര നടപടനികേള് ആരര്യംഭനിക്കകാനുള്ളതയ് ഒരു മകാസര്യംനകേകാണയ് ആരര്യംഭനിക്കകാവുന്നതകാണയ്.
അതുസര്യംബനനിചയ് വനിശദമകായ മറുപടനി കരഖകാമൂലെര്യം സമരപനിക്കുര്യം. 
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IV സബ്മനിഷന

(1)  വസബര കകേസയ്

ശ്രസ്പീ  .   എര്യം  .   സസരകാജയ് : സര, ശകാസ്ത്ര-സകാകങതനികേ-വവജകാനനികേ രര്യംഗങ്ങളനിനലെ
വനിസയകേരമകായ  വനികസകാടനര്യം  മനറകാരു  കലെകാകേര്യംതനന്ന  സകാദരമകാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
വനിവരസകാകങതനികേവനിദരയനട  വളരച  നവമകാധരമങ്ങളുനട  യഗതനിനകാണയ്
തുടക്കമനിട്ടതയ്.   നവമകാധരമങ്ങള്ക്കയ്  ഇന്നയ്  സമൂഹനത  സസകാധസ്പീനനിക്കകാന  മകാത്രമല
ചനിലെകപകാനഴങനിലര്യം  സകാമൂഹരഗതനിനയ  നനിരണയനിക്കകാനതനന്ന  സകാധനിക്കുന.
വസബര  കലെകാകേര്യം  കുറകൃതരങ്ങളുനട  ഒരു  സൂപര  വഹകവയകാക്കനി  മകാറകാനകാണയ്
നവമകാധരമങ്ങള്  ഉള്നപനട  ഒരു  കൂട്ടര്യം  ആളുകേള്  ശ്രമനിച്ചുനകേകാണനിരനിക്കുന്നതയ്.
വനിവനിധതരര്യം കുറകൃതരങ്ങളുണയ്.  കുറവകാളനികേള്ക്കയ് നനിരഭയര്യം വനിഹരനിക്കകാന കേഴനിയന്ന
ഒരു  രര്യംഗമകായനി  വസബര  കലെകാകേര്യം  മകാറനിനക്കകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  വസബര
കകേസുകേള് ഗഉൗരവകതകാനടയര്യം കേകാരരക്ഷമമകായര്യം  പരനിഗണനിക്കനപടുന്നനില.  ഇതരര്യം
കുറകൃതരങ്ങളനില്  ഏരനപടുന്നവരക്കയ്  അരഹമകായ  ശനിക്ഷ  ഉറപ്പുവരുതകാന
കേഴനിയകാത സനിതനിയനണന്നതകാണയ് വസ്തുത. 

ഒനരണയ്  കേകാരരങ്ങള്  മകാത്രമകാണയ്  സബ്മനിഷന്റെ  ഭകാഗമകായനി  സൂചനിപനിക്കകാന
ആഗ്രഹനിക്കുന്നതയ്.  2015-ല്  തനിരുവനന്തപുരതയ്  ഒരു  പ്രമുഖ  ദൃശര-മകാധരമ
പ്രവരതകേയകടനതന്ന നനിലെയനില് മറകാരുനടകയകാ നഗ്നചനിത്രങ്ങള് നവമകാധരമങ്ങളനിലൂനട
പ്രചരനിപനിച്ചുനകേകാണയ്  അവനര  അപമകാനനിക്കകാനുള്ള  നസ്പീക്കമുണകായനി.  2015
ജനുവരനിയനില്തനന്ന  ആ  മകാധരമ  പ്രവരതകേ  വസബര  നസലനില്  ബനനപട്ട
കരഖകേള് സഹനിതര്യം പരകാതനി നകേകാടുതനിരുന്നതകാണയ്. എന്നകാല് ആ കകേസകനസഷണര്യം
മുകന്നകാട്ടുനസ്പീങ്ങനിയനില;  ഒരു കുറവകാളനിയര്യം പനിടനിക്കനപട്ടനില.  ഒരു വരഷതനിനുകശഷര്യം
2016  ജനുവരനിയനില്  ഇകത  ചനിത്രങ്ങള്   ഉപകയകാഗനിച്ചുനകേകാണയ്  മറചനിലെര  ഒരു
നവബ്വസറതനന്ന  ആരര്യംഭനിചയ്  ഇതയ്  കേകാണുന്നവരനില്നനിന്നയ്  പണര്യം  ഇഉൗടകാക്കുന്ന
രസ്പീതനിയനില്  വരവസകായമകാക്കനി  മകാറന്ന  നനിലെയണകായനി.  ആ  കുറകൃതരതനില്
ഏരനപട്ടനിരുന്ന  ആളുകേള്ക്കയ്  അലര്യം  ബദനി  കുറവകായതനിനകാല്  അവരുനട  ബകാങയ്
അക്കഉൗണ്ടുര്യം മറയ് കേകാരരങ്ങളുനമലകാര്യം ലെഭരമകായതുമൂലെര്യം അവര പനിടനിക്കനപട്ടു.  എന്നകാല്
2015-നലെ  പരകാതനി  ഇകപകാഴുര്യം  നനിലെനനില്ക്കുന.  അകനസഷണര്യം  മുകന്നകാട്ടുകപകായനില;
കുറവകാളനികേള്  പനിടനിക്കനപട്ടുമനില.  കുറച്ചുമകാസങ്ങള്ക്കുമുമയ്  എറണകാകുളതയ്  മനറകാരു
പ്രമുഖ  മകാധരമപ്രവരതകേയ്നക്കതനിരകായനി  അടനിസകാനരഹനിതമകായ  സകാമതനികേ
ആകരകാപണങ്ങള്  ഒരു  സര്യംഘര്യം  ആളുകേള്  കബകാധപൂരവ്വര്യം  പ്രചരനിപനിക്കുന്ന
സകാഹചരരമുണകായകപകാള്  അവര  എലകാ  കരഖകേളുര്യം  സഹനിതര്യം  പരകാതനിനപട്ടു.
ഇത്രമകാസമകായനിട്ടുര്യം     ആ      കകേസകനസഷണര്യം     മുകന്നകാട്ടുകപകാകുകേകയകാ    അതനിനലെ
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പ്രതനികേനള  പനിടനികൂടുകേകയകാ  നചയനിട്ടനില.  ഇഉൗ  സഭയനില്   സന്നനിഹനിതനകായനിട്ടുള്ള
തലെകശരനിയനിനലെ  അര്യംഗര്യം  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  കപരനില്  നടന്ന  ഒരു  അപവകാദ
പ്രചരണവുമകായനി  ബനനപട്ടയ്  പരകാതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതകാണയ്.  ആ  പരകാതനിയനിലര്യം
കകേസകനസഷണര്യം  എവനിനടയനമതനിയനിട്ടനില.  ലെഭരമകായ  വനിവരങ്ങളുനട  അടനിസകാനതനില്
കകേരളതനില് വസബര കുറകൃതരങ്ങനള സര്യംബനനിചയ് ഉയരനവരുന്ന പരകാതനികേള്
ഗഉൗരവതരമകായനി  അകനസഷനിക്കകാകനകാ  കുറവകാളനികേനള  പനിടനികൂടകാകനകാ  നനിയമതനിനന്റെ
മുമനില് നകേകാണ്ടുവന്നയ് ശനിക്ഷ വകാങ്ങനിനക്കകാടുക്കകാകനകാ കേഴനിയന്ന ഒരു സര്യംവനിധകാനമനില.
ഇഉൗ  രര്യംഗതയ്  ഏറവുര്യം  നസ്പീചമകായ  കുറകൃതരങ്ങള്  നചയ്യുന്നതനിനയ്  ഇതയ്
കപ്രകാത്സകാഹനമകായനി മകാറുനമന്നതയ് വസ്തുതയകാണയ്.  അതനിനകാല് ഇതരര്യം കകേസുകേളനില്
അകനസഷണര്യം  കേകാരരക്ഷമമകാക്കകാനുര്യം  കുറവകാളനികേള്ക്കയ്  അരഹമകായ  ശനിക്ഷ
വകാങ്ങനിനക്കകാടുക്കകാനുര്യം  കേഴനിയര്യംവനിധര്യം  വസബര  രര്യംഗനത  കുറകൃതരങ്ങനളക്കുറനിചയ്
അകനസഷനിക്കുന്ന സര്യംവനിധകാനര്യം കുറമറതകാക്കകാനുര്യം നമചനപടുതകാനുര്യം ഇഉൗ രര്യംഗനത
അനഭനിലെഷണസ്പീയമകായ  പ്രവണതകേള്  അവസകാനനിപനിക്കകാനുമുള്ള  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണനമന്നകാണയ് ഇഉൗ സബ്മനിഷനനിലൂനട ആവശരനപടകാനുള്ളതയ്.

മുഖരമനനിക്കുകവണനി നപകാതുമരകാമത്തുര്യം രജനികസഷനുര്യം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    ജനി  .
സുധകാകേരന) :  സര,  ലെകാന്റെയ് കഫകാണനില്നനിന്നയ് സകാരട്ടയ് കഫകാണനികലെയ്ക്കുര്യം വടപയ്വററര
യഗതനില്നനിനര്യം  കേമന്യൂട്ടര  യഗതനികലെയ്ക്കുമുള്ള  മകാറകതകാനടകാപര്യം  കുറകൃതരങ്ങളുനട
രസ്പീതനിയനിലര്യം ഈ മകാറര്യം പ്രകേടമകാണയ്.  ഇന്തരയനില് വസബര വകര്യം വളരചകാ നനിരക്കയ്
2015-ല് ഏകേകദശര്യം 60 ശതമകാനമകായനി കൂടനിയനിട്ടുണയ്. വസബര കുറങ്ങളുനട വളരച
ബകാധനിചനിട്ടുള്ള  സര്യംസകാനമകാണയ്  നമ്മുകടതയ്.  സമൂഹമകാധരമങ്ങളുനട  ദുരുപകയകാഗര്യം,
വരകാജ അക്കഉൗണ്ടുകേള്, അപകേസ്പീരതനിനപടുതല്, കലെകാട്ടറനി തട്ടനിപ്പുകേള് എന്നനിവയനില്
വരദനവുണകായനിട്ടുണയ്.  കകേരളതനിനലെ  വനിദരകാസമന്നരകായ  ജനങ്ങളുനട  ഇടയനില്
ഇന്റെരനനറനിനന്റെ  അതനിവനിപുലെമകായ  വളരചയര്യം  സകാരട്ടയ്  കഫകാണുകേളുനട  വരവുമകാണയ്
പരമരകാഗത  കുറകൃതരങ്ങളനില്നനിനര്യം  ഇന്റെരനനറയ്  മുകഖനയള്ള  കുറകേ കൃതരങ്ങളനി
കലെയ്ക്കുള്ള  മകാറതനിനയ്  ഇടയകാക്കനിയതയ്.  എന്നകാല്  രജനിസ്റ്റര  നചയനിട്ടുള്ള  കകേസുകേള്
സമയബനനിതമകായനി  അകനസഷണര്യം  പൂരതനിയകാക്കനി  റനികപകാരട്ടയ്  സമരപനിക്കകാ
നകാവശരമകായ ശകാസ്ത്രസ്പീയ നതളനിവയ്  കശഖരണതനിനകായള്ള മതനിയകായ സഉൗകേരരങ്ങള്
ഇന്നയ് നമ്മുനട സര്യംസകാനതയ് നനിലെവനിലെനില.  ഇക്കകാരരതനിനയ്  പ്രധകാനമകായര്യം നമള്
സനി-ഡകാകേയ്-നനയകാണയ് ആശ്രയനിക്കുന്നതയ്. കഫകാറനസനികേയ് സയനസയ് ലെകാബനില് നനിനര്യം
പരനികശകാധനയയയ്ക്കുന്ന  സകാമനിളുകേള്  അകനസഷണ  ഏജനസനിയനില്നനിനര്യം
മുനഗണനകാകമമനുസരനിചകാണയ്  പരനികശകാധന  നടതനി  റനിസള്ട്ടയ്  ലെഭനിക്കുന്നതയ്.
അതനിനകാല്  അന്തനിമ  റനികപകാരട്ടയ്  കകേകാടതനിയനില്  ഹകാജരകാക്കകാന  വളനരകയനറ
കേകാലെതകാമസര്യം  ഉണകാകുന.   ആധുനനികേ  കപകാലെസ്പീസയ്  കസനയകാക്കനി  കകേരള
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കപകാലെസ്പീസനിനന  മകാകറണതകായനിട്ടുണയ്.  അതനിനയ്  സരക്കകാര  പ്രതനിജകാബദമകാണയ്.
കകേരള  കപകാലെസ്പീസനിനന  വസബര  സുരക്ഷയനട  കനതൃനനിരയനികലെയയ്  നകേകാണ്ടു
വരുന്നതനിനകാവശരമകായ എലകാവനിധ സഉൗകേരരങ്ങളുര്യം നല്കുന്നതനിനുള്ള പരനിശ്രമങ്ങള്
പുകരകാഗമനിച്ചുവരനികേയകാണയ്.  സമൂഹമകാധരമങ്ങള്  ഉപകയകാഗനിക്കുന്ന  കകേരളതനിനലെ
എലകാ  ജനങ്ങളുനടയര്യം  വസബര  സുരക്ഷ  നമുക്കയ്  ഉറപകാക്കകാന  കേഴനിയണര്യം.
കകേരളനത  ഡനിജനിറല്  സര്യംസകാനമകായര്യം  കകേരള  കപകാലെസ്പീസനിനന  സകാകങതനികേ
മനികേവുള്ള  ഒരു  ആധുനനികേ  കപകാലെസ്പീസയ്  കസനയകായര്യം  പൂരണ  അരതതനില്
മകാകറണതകായനിട്ടുണയ്.  അതുവഴനി കുറകൃതരങ്ങളുനട അകനസഷണര്യം കവഗതനില് പൂരതനിയകാക്കനി
പ്രതനികേനള നനിയമതനിനുമുമനില് നകേകാണ്ടുവരകാന കേഴനിയണര്യം. ബഹുമകാനനപട്ട അര്യംഗര്യം
ഉന്നയനിച  ചനിലെ  കേകാരരങ്ങള്ക്കയ്  തസ്പീരുമകാനമകായനിട്ടനിനലന്നതുര്യം  ഇതരതനിലള്ള
സര്യംവനിധകാനര്യം മകാറകാനുള്ള പരനിശ്രമര്യം ഇനനിയര്യം പൂരതസ്പീകേരനികക്കണതുമകാണയ്.

(2)  നനിസകാമുദ്ദേസ്പീനന്റെ തനികരകാധകാനര്യം

ശ്രസ്പീ  .    എ  .    എര്യം  .    ആരനിഫയ്  : സര,  അരൂര  മണലെതനിനലെ  പകാണകാവള്ളനി
പഞകായതനിനലെ  17-ാം  വകാരഡനില്  കതകാട്ടതനില്  നനികേതനില്  തകാമസനിക്കുന്ന
തകാജുവനിനന്റെയര്യം ഭകാരര റഹനിയകാനതനിനന്റെയര്യം മൂതമകേന നനിസകാമുദ്ദേസ്പീനന (15  വയസ്സയ്)
8-4-2017  ശനനിയകാഴ്ച്ച  വവകുകന്നരര്യം  മുതല്  കേകാണകാതകായനി.  നതകാട്ടടുത്തുള്ള
തളനിയപറമയ്  കക്ഷത്രതനിനലെ  ഉത്സവതനിനയ്  റഹനിയകാനതനിനന്റെ  സകഹകാദരനന്റെ
പുത്രനുമകായനി കപകായനിരുന. അവനിനടവചയ് നമകാവബല് കഫകാണുര്യം മറര്യം  സകഹകാദരനന്റെ
മകേനന്റെ  കേയ്യനില്  ഏലനിചനിട്ടയ്  എകങ്ങകാകട്ടകാ  കപകായനി. അതനിനുകശഷര്യം  ഇതുവനര
കേണനിട്ടനില.  കചരതലെ സനി.ഐ.-യനട കനതൃതസതനില് അകനസഷണര്യം നടക്കുനണയ്.
അവനിനടയള്ള  സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേരകാമറ  പരനികശകാധനിചകപകാള്  നനിസകാമുദ്ദേസ്പീന
കക്ഷത്രതനികലെയയ്  തനിരനിച്ചുവന്നതകായനി  കേകാണുനണയ്.  അകനസഷണര്യം  എവനിനടയര്യം
എതനിയനില.  ഇകപകാള്  ആക്ഷന  കേഉൗണ്സനിലര്യം  മറര്യം  രൂപസ്പീകേരനിചയ്  അകനസഷണര്യം
തസരനിതനപടുതണനമന്നകാവശരനപട്ടുനകേകാണ്ടുള്ള  ബഹുജന  സര്യംവനിധകാനങ്ങള് അവനിനട
രൂപനപട്ടനിരനിക്കുകേയകാണയ്.   ബഹുമകാനനപട്ട  മുഖരമനനി  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസര്യം  കുട്ടനികേള്
കേകാണകാതകാകുന്നതുമകായനി  ബനനപട്ടയ്  പ്രകതരകേ  അകനസഷണ  സര്യംഘനത
ചുമതലെനപടുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുനമന്നയ് പറഞ്ഞനിരുന.  ഇക്കകാരരതനില്
തനിരുവനന്തപുരത്തുനനിനള്ള ഉന്നത ഉകദരകാഗസരുനട ഒരു പ്രകതരകേ അകനസഷണ
സര്യംഘനത നനികയകാഗനിചയ്  അകനസഷണര്യം നടകതണതകായനിട്ടുണയ്. പലെ ദുരൂഹതകേളുര്യം
ഇതുമകായനി ബനനപട്ടയ് പരക്കുന്നതുനകേകാണകാണയ് അതനിനന്റെ  ഗഉൗരവകാവസ സഭയനട
ശ്രദയനില്നപടുതനിയതയ്.  ഇക്കകാരരതനില്  അടനിയന്തര  നടപടനിയണകാകേണനമന്നയ്
അഭരരതനിക്കുന.
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മുഖരമനനിക്കുകവണനി നപകാതുമരകാമത്തുര്യം രജനികസഷനുര്യം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    ജനി  .

സുധകാകേരന):  സര,  അരൂര മണലെതനിനലെ പകാണകാവള്ളനി കതകാട്ടതനില് നനികേതനില്

വസ്പീട്ടനില്  തകാജുവനിനന്റെ  മകേന  നനിസകാമുദ്ദേസ്പീനന  (15  വയസയ്)  8-4-2017  മുതലെകാണയ്

കേകാണകാതകായനിട്ടുള്ളതയ്.  പനിതകാവനിനന്റെ  പരകാതനിയനട  അടനിസകാനതനില്  പുമകാക്കല്

കപകാലെസ്പീസയ്  കസ്റ്റഷനനില്  കകേരള  കപകാലെസ്പീസയ്  ആക്ടയ്  57-ാം  വകുപ്പുപ്രകേകാരര്യം  വകര്യം

388/17-ാം  നമരകായനി കകേസയ് രജനിസ്റ്റര നചയയ് അകനസഷണര്യം നടതനിവരനികേയകാണയ്.

നനിസകാമുദ്ദേസ്പീനന്റെ  കുടുര്യംബകാര്യംഗങ്ങനളയര്യം  ബന്ധുക്കനളയര്യം  അയല്വകാസനികേനളയര്യം

കൂട്ടുകേകാനരയര്യം  കേണയ്  കചകാദനിച്ചു.  നനിസകാമുദ്ദേസ്പീന  കപകാകേകാന  സകാധരതയള്ള

സലെങ്ങളനിനലെലകാര്യം  അകനസഷനിച്ചു.  നനിസകാമുദ്ദേസ്പീന  ഉപകയകാഗനിചനിരുന്ന  നമകാവബല്

കഫകാണനിനലെ  കകേകാള്  വനിവരങ്ങള്  പരനികശകാധനിച്ചുര്യം  നനിസകാമുദ്ദേസ്പീനുമകായനി  നനിരന്തരര്യം

ബനനപടുന്നവനര  കചകാദരര്യം  നചയമകാണയ്  അകനസഷണര്യം  നടതനിവരുന്നതയ്.

അകനസഷണര്യം പുകരകാഗമനിച്ചുവരനികേയകാണയ്.  പുമകാക്കല് കപകാലെസ്പീസയ് സബയ് ഇനനസക്ടര

അകനസഷണര്യം  നടതനിവരകവ  2017  ഏപ്രനില്  12-നയ്  അകനസഷണര്യം  കചരതലെ

കപകാലെസ്പീസയ് ഇനനസക്ടര ഏനറടുതനിട്ടുള്ളതുര്യം ലക്കയ് ഔട്ടയ് കനകാട്ടസ്പീസയ് തയ്യകാറകാക്കനി ബസയ്

സ്റ്റകാനഡയ്,  നറയനില്കവ കസ്റ്റഷന,  പ്രധകാന ജര്യംഗ്ഷനുകേള് തുടങ്ങനി ആളുകേള് കൂടുന്ന

എലകാ  സലെങ്ങളനിലര്യം  പ്രദരശനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുമുണയ്.

നനിസകാമുദ്ദേസ്പീനന്റെ  കഫകാകട്ടകാ  പത്ര-ദൃശര-മകാധരമങ്ങള്  പ്രചരനിപനിചനിട്ടുള്ളതകാണയ്.  കൂടുതല്

സമഗ്രമകായ  അകനസഷണതനിനകായനി  കചരതലെ  ഡനിവവ.എസയ്.പനി.-യനട

കനതൃതസതനില് ഒരു നസഷരല് ടസ്പീമനിനന നനികയകാഗനിചയ് എത്രയര്യംകവഗര്യം നനിസകാമുദ്ദേസ്പീനന

കേനണത്തുന്നതനിനുള്ള ഊരജനിത ശ്രമങ്ങള് ഗവണ്നമന്റെയ് നടതനിവരനികേയകാണയ്.

(3) കവമനകാടയ് ഇകക്കകാ നഡവലെപ്നമന്റെയ് അകതകാറനിറനി രൂപസ്പീകേരണര്യം

ശ്രസ്പീ  .    കജകാണ്  നഫരണകാണസയ്:  സര,  കവമനകാടയ്  കേകായലെനിലര്യം  അതനിനന്റെ

ഭകാഗമകായ കുമളങ്ങനി കേലകഞരനി കേകായല്,  പനങ്ങകാടയ് കേകായല്,  കുമളര്യം,  വകേതപ്പുഴ

കേകായല്,  ഇടനക്കകാചനി  തുടങ്ങനിയ  കേകായല്  കമഖലെകേളനിലര്യം  കേരഭകാഗങ്ങളനില്

എക്കലര്യം  നചളനിയര്യം  അടനിഞകൂടുകേയര്യം  മണല്തനിട്ടകേള്  രൂപര്യംനകേകാള്ളുകേയര്യം

നചയനിട്ടുള്ളതനിനകാല്  ഉള്നകാടന  മത്സരബനനവുര്യം  ജലെഗതകാഗതവുര്യം  തടസ്സനപട്ടനിരനി

ക്കുകേയകാണയ്.  കേകായലെനിനന്റെ എക്കല് അടനിഞകൂടനിയ ഭൂരനിഭകാഗവുര്യം കേരകപകാനലെയകായനി

തസ്പീരന്നനിരനിക്കുന്നതനിനകാല്  നസ്പീനരകാഴുക്കുര്യം  അതുകപകാനലെ  കവലെനികയറ-കവലെനിയനിറക്ക

പ്രഭവവുര്യം  ഗണരമകായനി  കുറയകേയര്യം  കേടലെനില്നനിനര്യം  കേകായലെനികലെയ്നക്കത്തുന്ന
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മത്സരതനിനന്റെ എണതനിലര്യം ഇനതനിലര്യം സകാരമകായ കുറവുര്യം ഉണകായനിരനിക്കുകേയകാണയ്.

നചമസ്പീന  കപകാലള്ള  മത്സരങ്ങള്  കേടലെനില്നനിനര്യം  കേകായലെനികലെയയ്  കേയറനി  അവനിനട

മുട്ടയനിട്ടയ്  പനിന്നസ്പീടയ്  കേടലെനികലെയയ്  കപകാകുന്ന  സനിതനിയകാണുളളതയ്.  പനക്ഷ  എക്കല്

അടനിഞകൂടനിയതുനകേകാണയ്  കേടലെനില്നനിനള്ള  മത്സരതനിനന്റെ,  പ്രകതരകേനിചയ്  നചമസ്പീനന്റെ

വരവയ്  കുറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  മത്സരപ്രജനനര്യം തസ്പീനര നടക്കകാത അവസയകാണയ്.

കേകായലെനില്  വഞനിയനിറക്കകാന  കേഴനിയകാത  സകാഹചരരമകാണയ്.  ചസ്പീനവലെകേള്  പലെതുര്യം

മണല്തനിട്ടകേളനിലെകായതനിനകാല്  മത്സരബനനര്യം  അസകാധരമകായനിരനിക്കുന.  മത്സരനതകാഴനിലെകാളനി

കുടുര്യംബങ്ങള്  ഉപജസ്പീവന  പ്രതനിസനനിയനിലര്യം  ജപനി  ഭസ്പീഷണനിയനിലമകാണയ്.

അടനിഞകൂടനിയനിരനിക്കുന്ന എക്കല് ഉപകയകാഗനിചയ്  ഭവനനനിരമകാണതനിനകാവശരമകായ

വസ്തുക്കള് നനിരമനിക്കുന്നതടക്കമുള്ള കേകാരരങ്ങള് ആകലെകാചനിക്കകാവുന്നതകാണയ്.  റകാര്യംസര

സകങതതനില്നപടുന്ന  ഒരു  നവറയ്  ലെകാന്റെയ്  എന്ന  നനിലെയനിലര്യം  നകാഷണല്  കലെക്കയ്

നപ്രകാട്ടക്ഷനന്റെ പരനിധനിയനില്നപടുന്ന ഓരയ് ജലെകാശയര്യം എന്ന നനിലെയനിലര്യം കകേരളതനിനലെ

രകണമുക്കകാല്  ലെക്ഷര്യം   മത്സരനതകാഴനിലെകാളനികേളുനടയര്യം  ഒകന്നമുക്കകാല്  ലെക്ഷര്യം

ഉള്നകാടന  മത്സരനതകാഴനിലെകാളനികേളുനടയര്യം  65  ശതമകാനര്യം  ഉപജസ്പീവനകകേന്ദ്രര്യം  എന്ന

നനിലെയനില്  ഒരു  പ്രകതരകേ  പദവനി  നല്കേനി  സര്യംരക്ഷനികക്കണതകാണയ്.

ആ  നനിലെയനില്  കദശസ്പീയ-അന്തരകദ്ദേശസ്പീയ  സകാപനങ്ങളനില്നനിനര്യം  ഇതനിനന്റെ

സര്യംരക്ഷണതനിനകാവശരമകായ  ഫണയ്  ലെഭനിക്കുന്നതകാണയ്.  ഇക്കഴനിഞ്ഞ  ഏപ്രനില്

മകാസതനില്  എറണകാകുളതയ്  ഇതുസര്യംബനനിചയ്  സനി.എര്യം.എഫയ്.ആര.ഐ.-യനില്

വനിദഗ്ദ്ധര പനങടുത ഒരു നസമനിനകാര നടതനിയനിരുന. അതനിനന്റെ റനികപകാരട്ടയ് ഇവനിനട

കേനിട്ടനിയനിട്ടുണയ്.  അതനിനന്റെ അടനിസകാനതനില് നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണര്യം. റകാര്യംസര

സകങതതനില് ഉള്നപടുന്ന നവറയ് ലെകാന്റെയ് എന്ന നനിലെയനില് കവമനകാടയ് കേകായലെനിനയ് ഒരു

പ്രകതരകേ  പദവനി  നല്കേനി  കവമനകാടയ്  ഇകക്കകാ  നഡവലെപ്നമന്റെയ്  അകതകാറനിറനി

രൂപസ്പീകേരനിക്കകാനുര്യം  ഡ്രൈഡ്ജനിര്യംഗയ്  നടത്തുന്ന  നചളനിയര്യം  തസ്പീരങ്ങളനില്  അടനിഞകൂടുന്ന

എക്കലര്യം  ഉപകയകാഗനിചയ്  ഭവനനനിരമകാണതനിനകാവശരമകായ  വസ്തുക്കളുര്യം  ഒപര്യം

വനികേസന മുരടനിപയ് കനരനിടുന്ന പശനിമ നകേകാചനിയനട ചനിരകേകാലെ സസപ്നമകായ തസ്പീരകദശ

കറകാഡുര്യം നനിരമനിക്കകാന ആവശരമകായ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണനമന്നയ് തകാല്പരരനപടുന.

വളനര  അടനിയന്തരമകായനി  തനന്ന  ഇതരര്യം  കേകായലകേളനില്നനിനര്യം  എക്കല്

നസ്പീക്കുന്നതനിനകാവശരമകായ  സതസര  നടപടനി  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ഭകാഗത്തുനനിനര്യം

ഉണകാകകേണതകാണയ്. 
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മുഖരമനനിക്കുകവണനി  നപകാതുമരകാമത്തുര്യം  രജനികസഷനുര്യം  വകുപ്പുമനനി
(ശ്രസ്പീ  .    ജനി  .    സുധകാകേരന)  :  സര,  എറണകാകുളര്യം  ജനിലയനിനലെ  വരവസകായ-വകാണനിജര-
മത്സരബനന-  വനികനകാദസഞകാര  കമഖലെകേളുനട  അഭനിവൃദനിയനട  അടനിതറയകാണയ്
കവമനകാടയ് കേകായല്. പതനിനകാലെകായനിരകതകാളര്യം മത്സരനതകാഴനിലെകാളനി കുടുര്യംബങ്ങള് ഈ
ജലെകാശയനത  ആശ്രയനിചയ്  ജസ്പീവനിക്കുന.  അന്തരകദ്ദേശസ്പീയ  പ്രകാധകാനരമരഹനിക്കുന്ന
കേകായലകേളുനട പട്ടനികേയനില് 1971-ല് ഇറലെനിയനില് നടന്ന റകാര്യംസര കേണ്നവനഷനനില്
ഉള്നപടുതനിയ  ഈ  കേകായല്  150-ഓളര്യം  മത്സരയനിനങ്ങളുനടയര്യം  വനിവനിധയനിന
തനിലള്ള കേക്കകേളുനടയര്യം കേലെവറയകാണയ്. കൂടകാനത അഷമുടനി കേകായലര്യം ശകാസ്തകാര്യംകകേകാട്ട
കേകായലമകാണയ് അന്തരകദശസ്പീയ കേണ്നവനഷനനില് ഉള്നപടുതനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  എന്നകാല്
കേകായലെനിനന്റെ  വനിസ്തൃതനി  40 ശതമകാനര്യം  കശകാഷനിചതകായനി  കേണക്കകാക്കനപടുന.
അകതകാനടകാപര്യം  65  ശതമകാനകതകാളര്യം  ആഴര്യം  കുറഞ്ഞനിട്ടുമുണയ്.  വജവ
മകാലെനിനരതനിനന്റെ  ആധനികേരര്യംമൂലെര്യം  ഓകനിജനന്റെ  അളവയ്  കുറയകേയര്യം  ജസ്പീവജകാലെങ്ങള്
നശനിക്കുകേയര്യം  നചയ.  കപകാളയനട  വരകാപനവുര്യം  അശകാസ്ത്രസ്പീയവുര്യം  അമനിതവുമകായ
മത്സരബനനവുര്യം  വജവസമതനിനയ്  ഭസ്പീഷണനിയകായനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  അശകാസ്ത്രസ്പീയമകായ
നനികേതലകേളുര്യം  ഡ്രൈഡ്ജനിര്യംഗുര്യം  കേകായലെനിനന്റെയര്യം  അതനിനന്റെ  ഭകാഗമകായ  കുമളങ്ങനി,
കേലകഞരനി,  പനങ്ങകാടയ്,  കുമളര്യം,  വകേപ്പുഴ  തുടങ്ങനിയ  കേകായലകേളുകടയര്യം
നനിലെനനില്പനിനുതനന്ന  ഭസ്പീഷണനിയകാണയ്.  നകേകാചനിയനട  നഗരവല്ക്കരണര്യം,  വനിവനിധ
പദതനികേളുനട നനിരമകാണ പ്രവരതനങ്ങള്,  വരകാവസകായനികേവല്ക്കരണര്യം എന്നനിവയര്യം
മലെനിനസ്പീകേരണതനിനയ്  ആക്കര്യം  കൂട്ടുന.  കേകായലെനില്  എക്കല്  അടനിഞകൂടനിയതുമൂലെര്യം
യഥകാവനിധനി  കവലെനികയറ-കവലെനിയനിറക്ക  പ്രകനിയകേള്  നടക്കുന്നനില,  ഇതുകേകാരണര്യം
കേകായല്-കേടല് ജലെമനിശ്രണവുര്യം ഉണകാകുന്നനില. ഇതയ് മത്സരസമതനിനന പ്രതനികൂലെമകായര്യം
മത്സരനതകാഴനിലെകാളനികേളുനട  ജസ്പീവനിതനത  ഗുരുതരമകായര്യം  ബകാധനിചനിട്ടുണയ്.  ചസ്പീനവലെ
ഉള്നപനടയള്ള  മത്സരബനകനകാപകേരണങ്ങള്  ഉപകയകാഗനിചയ്  മത്സരബനനര്യം
നടതകാകനകാ  കേകയ്യറങ്ങള്നക്കതനിനര  ആവകാസ  വരവസ  സര്യംരക്ഷനിക്കുന്നതനികനകാ
ആവശരമകായ  വകുപ്പുകേനള  ഏകകേകാപനിപനിച്ചുള്ള  പ്രവരതനര്യം  നടതകാകനകാ
കേഴനിയന്നനില.  ഈ  കമഖലെയനിനലെ  ശകാസ്ത്രസ്പീയമകായ  പഠനതനിനുര്യം  പ്രവരതനതനിനുര്യം
ആവശരമകായ സര്യംവനിധകാനതനിനയ് രൂപര്യം നകേകാടുകക്കണതകായനിട്ടുണയ്.  എങനില് മകാത്രകമ
കേകായലെനിനന്റെ  ആവകാസവരവസ  പുന:സകാപനിച്ചുനകേകാണയ്  മത്സരനതകാഴനിലെകാളനികേള്
അനുഭവനിക്കുന്ന  ദുരനിതതനിനയ്  അറുതനി  വരുതകാന  കേഴനിയൂ.  കകേരളതനിനലെ റകാര്യംസര
പട്ടനികേയനില്  ഉള്നപടുന്ന  തണസ്പീരതടങ്ങള്  കനരനിടുന്ന  ബഹുമുഖ  പ്രശ്നങ്ങള്
പരനികശകാധനിക്കുന്നതനിനുര്യം  ശകാസ്ത്രസ്പീയമകായ  പരനിഹകാരനനിരകദ്ദേശങ്ങള്  മുകന്നകാട്ടു
വയ്ക്കുന്നതനിനുമകായനി  ബനനപട്ട വകുപ്പുകേനള  ഏകകേകാപനിപനിച്ചുനകേകാണയ്  വനിദഗ്ദ്ധസമനിതനിനയ
നനികയകാഗനിക്കുന്ന കേകാരരര്യം പരനിഗണനയനിലെകാണയ്. 
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പ്രതനിപക്ഷ കനതകാവയ് (ശ്രസ്പീ  .   രകമശയ് നചന്നനിതലെ) : സര,  സര്യംസകാനതയ് ഒരു

ഡനി.ജനി.പനി.  ഇലകാത  അവസയയ്  പരനിഹകാരര്യം  കേകാണണര്യം.  സുപ്രസ്പീര്യംകകേകാടതനി,

സര്യംസകാന ഗവണ്നമന്റെയ് നല്കേനിയ വനിശദസ്പീകേരണര്യം തള്ളനിയനിരനിക്കുകേയകാണയ്. കൂടകാനത

25,000  രൂപ  സരക്കകാര  പനിഴ  അടയണനമനര്യം  കകേകാടതനി  വനിധനിചനിരനിക്കുകേയകാണയ്.

ഇതയ് സര്യംസകാനതനിനയ്  കേനത  തനിരനിചടനിയകാണയ്.  ഇനതനന്ന   ഡനി.ജനി.പനി. ആയനി

ശ്രസ്പീ.  ടനി.  പനി.  നസനകുമകാറനിനന  നനിയമനിച്ചുനകേകാണയ്  കകേകാടതനി  അലെക്ഷര

കകേസ്സനില്നനിനര്യം  രക്ഷനപടകാനുള്ള  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണനമന്നകാണയ്  എനനിക്കയ്

ഗവണ്നമന്റെനികനകാടയ് പറയകാനുള്ളതയ്. 

(4)  പുതനിയ തകാലൂക്കയ്

ശ്രസ്പീ  .    നകേ  .    ബകാബ :  സര,  നനന്മേകാറ  ആസകാനമകായനി  ഒരു  തകാലൂക്കയ്

അനുവദനിക്കണനമന്നകാണയ് ഞകാന ഇഉൗ സബ്മനിഷനനിലൂനട അഭരരതനിക്കുന്നതയ്. ചനിറ്റൂര

തകാലൂക്കനിനന്റെ  ഭകാഗമകായകാണയ്  നനിലെവനില്  നനന്മേകാറ  നനികയകാജകേമണലെര്യം  സനിതനി

നചയ്യുന്നതയ്.  പ്രസ്തുത  തകാലൂക്കനിനലെ  മുപതയ്  റവനന്യൂ  വനികലജുകേളനില്  പതനിനകാറയ്

വനികലജുകേളുര്യം  നനന്മേകാറ  നനികയകാജകേണലെതനിലെകാണയ്  സനിതനി  നചയ്യുന്നതയ്.

ഭൂവനിസ്തൃതനിയര്യം ജനസര്യംഖരയര്യം കേണക്കനിനലെടുതകാല് നനിലെവനിലള്ള നകാലെയ് വനികലജുകേള്

ഇനനിയര്യം  വനിഭജനിക്കനപകടണതകാണയ്.  സര്യംസകാനനത  ഏറവുര്യം  വലെനിയ

പഞകായതകായ  മുതലെമട  ഉള്നപനട  പതയ്  പഞകായത്തുകേളുര്യം രണയ്  കബകാക്കയ്

പഞകായത്തുകേളനിലെകായനി  പതനിനകാലെയ്  പഞകായത്തുകേളുര്യം  ഉള്നപട്ടതകാണയ് നനന്മേകാറ

നനികയകാജകേമണലെര്യം  .  രകാജരനത  പ്രധകാന  കേടുവകാ  സകങതമകായ  പറമനിക്കുളവുര്യം

പകാവങ്ങളുനട  ഉഉൗട്ടനി  എന്നയ്  വനികശഷനിപനിക്കനപടുന്ന നനലനിയകാമതനിയര്യം  ഉള്നപടുന്ന

വനിസ്തൃതമകായ  വനകമഖലെയകാണനിതയ്.  235250-ഓളര്യം  വരുന്ന  ജനസര്യംഖരയനില്  398

പട്ടനികേജകാതനി  കകേകാളനനികേളനിലെകായനി  43037  പട്ടനികേജകാതനി  വനിഭകാഗക്കകാരുര്യം  അതനിവനിദൂര

സകങതങ്ങളനിലള്നപനട  72  ഉഉൗരുകേളനിലെകായനി  7500-ലെധനികേര്യം വരുന്ന പട്ടനികേവരഗ്ഗ

വനിഭകാഗതനില്നപട്ടവരുര്യം ഇഉൗ മണലെതനില് തകാമസനിക്കുന.  വനകമഖലെയര്യം കതകാട്ടര്യം

കമഖലെയര്യം  തമനില്  നനിരന്തരമകായനി  പ്രശ്നങ്ങള്  ഉണകാകുനണയ്. മലെനനിരകേകളകാടു

കൂടനിയ  വനകമഖലെയകായതുനകേകാണയ്  അവനിനട  പ്രകൃതനിദുരന്തങ്ങള്  ഉണകാകേകാറുണയ്.

അതനിനന്റെ  നഷപരനിഹകാരതനിനയ്  തകാലൂക്കയ്  ഓഫസ്പീസനില്  എതനികചരണനമങനില്

കേനികലെകാമസ്പീററുകേകളകാളര്യം  സഞരനികക്കണനിവരുന.  അതുനകേകാണ്ടുതനന്ന  ഇകപകാഴുള്ള

തകാലൂക്കയ്  ഓഫസ്പീസനില്  സമയതനിനയ്  എതനിനപടകാന  കേഴനിയകാത  സനിതനിയണയ്.
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ചനികേനിത്സകാ  ധനസഹകായര്യം  ലെഭനിക്കുന്നതനിനുര്യം  വനിവനിധ  സരട്ടനിഫനിക്കറകേളുള്നപനട

റവനന്യൂ  ഡനിപകാരട്ടയ്നമന്റെനില്നനിനര്യം  ലെഭനിക്കുന്ന  കസവനങ്ങള്ക്കുര്യം  വളനര  ദൂരര്യം

സഞരനിചയ്  ഇകപകാഴുള്ള തകാലൂക്കയ് കകേന്ദ്രതനില് എതനിനപകടണ അവസയകാണുള്ളതയ്.

പട്ടയര്യം  ലെഭനിക്കകാതവരുര്യം  നനകേവശകരഖ  ലെഭനിചനിട്ടയ്  അതനിരതനി  നനിശയനിചയ്

കപകാക്കുവരവയ് നടതകാന അകപക്ഷ നല്കേനിയവരുമകായ ആയനിരക്കണക്കനിനയ് ആളുകേള് 

ഇകപകാഴുര്യം  കേകാതനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  പറമനിക്കുളര്യം-നനലനിയകാമതനി  ആദനിവകാസനി

ഉഉൗരുകേളനില്  തകാമസനിക്കുന്നവര  ഉള്നപനടയള്ള  ആളുകേളുനട  ജസ്പീവനിതകേകാരരവുമകായനി

ബനനപട്ട  ഏനതങനിലര്യം  സരട്ടനിഫനിക്കറനികനകാ  മകറനതങനിലര്യം  ആവശരതനികനകാ

തകാലൂക്കകാസകാനതയ്  എതണനമങനില്  നൂറയ്  മുതല്  120  കേനികലെകാമസ്പീറര  വനര

സഞരനികക്കണനിവരുന. മകാത്രമല, ഒരു ദനിവസര്യം കേകാതനിരുന്നകാകലെ തനിരനിച്ചുകപകാകേകാന

സകാധനിക  എന്ന  സനിതനിയമുണയ്.  ജനകാധനിപതര  രകാജരതനില്  പനിന്നകാക്കക്കകാരനില്

പനിന്നകാക്കക്കകാരകായ  ഓകരകാ  പഉൗരനുര്യം  സരക്കകാര  കസവനര്യം  ഏറവുര്യം  അടുത്തുര്യം

കേകാലെതകാമസവുര്യം  കൂടകാനത  ലെഭരമകാക്കുകമകാഴകാണയ്  പഉൗരകാവകേകാശര്യം  അരതവതകാകുന്നതയ്.

ആ  പഉൗരകാവകേകാശര്യം  എനന്റെ  നനികയകാജകേമണലെതനിനലെ  പഉൗരന്മേകാരക്കയ്  കൃതരമകായനി

ലെഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  സര്യംസകാനതയ്  പുതനിയ  തകാലൂക്കയ്  അനുവദനിക്കുകമകാള്

നനന്മേകാറ  ആസകാനമകാക്കനി  ഒരു  തകാലൂക്കയ്  അനുവദനിക്കണനമന്നകാണയ്  ഞകാന

അഭരരതനിക്കുന്നതയ്.

റവനന്യൂവുര്യം ഭവനനനിരമകാണവുര്യം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന) :  സര,

ബഹുമകാനനപട്ട  എര്യം.എല്.എ.  ശ്രസ്പീ.  നകേ.  ബകാബ  ഇവനിനട  ധകാരകാളര്യം  വനിഷയങ്ങള്

ഉള്നക്കകാള്ളുന്ന വസ്തുതയകാണയ് പറഞ്ഞതയ്. പകാലെക്കകാടയ് ജനിലയനിനലെ ചനിറ്റൂര തകാലൂക്കനില്

ചനിറ്റൂര-നകേകാഴനിഞ്ഞകാര്യംപകാറ-നകേകാലകങകാടയ് -നനന്മേകാറ  എന്നസ്പീ  പ്രകദശങ്ങള്  മുമയ്

ഫരക്കകേളനില്  ഉള്നപട്ടനിരുന്നതകാണയ്.  ഒന്നനിലെധനികേര്യം  വനികലജുകേള്  കൂട്ടനികചരത

ഫരക്കകേള് മുമ്പുണകായനിരുന.  എന്നകാല്  ഇകപകാഴതയ്  നനിരതലെകാക്കനി.  തകാലൂക്കയ്

ആസകാനത്തുനനിനര്യം  വളനര  അകേനലെയകാണയ്  നകേകാലകങകാടയ്-നനന്മേകാറ  ഫരക്കകേള്.

കകേരളതനിനലെ   വനരജസ്പീവനിസകങതങ്ങളകായ  പറമനിക്കുളവുര്യം  നനലനിയകാമതനിയര്യം

സനിതനിനചയ്യുന്നതയ്  ഇഉൗ  പ്രകദശതകാണയ്.  നനിലെവനില്  പറമനിക്കുളത്തുള്ളവരക്കയ്

തകാലൂക്കകാസകാനതയ്  എതനികചരകാന  തമനിഴയ് നകാടയ്  ചുറനി  80  കേനികലെകാമസ്പീററുര്യം

നനലനിയകാമതനിയനിലള്ളവരക്കയ്  70  കേനികലെകാമസ്പീററുര്യം  ദൂരര്യം  യകാത്രനചകയ്യണനിവരുനണയ്,

ഇനതകാനക്ക  വസ്തുതയകാണയ്.  യകാത്രകാസഉൗകേരരര്യം  കുറവുള്ള  കകേറകാടനി,  അയനിലൂര,

തനിരുവകാഴനികയകാടയ്  എന്നസ്പീ  വനികലജുകേളനിലള്ളവരക്കയ്  തകാലൂക്കകാസകാനതയ്  എതകാന
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ഏനറ  പ്രയകാസമകാണയ്.  നനന്മേകാറ  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചയ്  പുതനിയ  കകേന്ദ്രങ്ങള്

രൂപസ്പീകേരനിക്കുകേയകാനണങനില്  ജനങ്ങളുനട  ബദനിമുട്ടയ്  ഒഴനിവകാക്കകാന  കേഴനിയനമന്നതയ്

ശരനിയകാണയ്.  എന്നകാല്  തകാലൂക്കയ്-വനികലജയ്  പുനനഃസര്യംഘടന സര്യംബനനിചയ്  2007-നലെ

സര്യംയക പഠന റനികപകാരട്ടനിനന്റെ അടനിസകാനതനില് തയ്യകാറകാക്കനിയനിട്ടുള്ള മുനഗണനകാ

ലെനിസ്റ്റനില്  നനന്മേകാറ  തകാലൂക്കയ്  ഉള്നപട്ടനിട്ടനില.  ആ ലെനിസ്റ്റയ്  സരക്കകാരുര്യം  ലെകാന്റെയ്  റവനന്യൂ

കേമസ്പീഷണകററര്യം  സര്യംയകമകായനി  തയ്യകാറകാക്കനിയതകാണയ്.  2017-നലെ  ബഡ്ജറനില്

കേണ്ണൂര ജനിലയനിനലെ  പയ്യന്നന്നൂര  തകാലൂക്കുര്യം തൃശ്ശൂര  ജനിലയനിനലെ  കുന്നര്യംകുളര്യം  തകാലൂക്കുര്യം

മകാത്രകമ പുതനിയ തകാലൂക്കുകേളകായനി  രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  പ്രഖരകാപനര്യം നടതനിയനിട്ടുള.

ഇഉൗ സകാഹചരരതനില് പകാലെക്കകാടയ്  ജനിലയനിനലെ നനന്മേകാറ ആസകാനമകാക്കനി പുതനിയ

തകാലൂക്കയ് രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്ന വനിഷയര്യം ഇകപകാള് സരക്കകാരനിനന്റെ പരനിഗണനയനിലെനില.

(5)  തടയണ നനിരമകാണര്യം

ശ്രസ്പീ  .    എന  .    എ  .    നനലനിക്കുന്നയ്:  സര,  അരലെക്ഷകതകാളര്യം  ജനങ്ങള്ക്കയ്
കുടനിനവള്ളനമതനിക്കകാനുള്ള  പദതനി  കേകാല്നൂറകാണനിലെധനികേമകായനിട്ടുര്യം  പൂരതനിയകാക്കകാന
കേഴനിയകാത  വളനര  ഗഉൗരവമകായ  വനിഷയമകാണയ്  ഞകാന  ഇഉൗ  സബ്മനിഷനനിലൂനട
ഉന്നയനിക്കുന്നതയ്.  ബഹുമകാനനപട്ട  മനനി  ഇഉൗ  വനിഷയര്യം  വളനര  ഗഉൗരവമകായനി
എടുതനിട്ടുനണന്നയ്  എനനിക്കയ്  നലതുകപകാനലെ  അറനിയകാര്യം.  അതനിനയ്  ഞകാന  മനനിനയ
അഭനിനന്ദനിക്കുകേയര്യം  ഇഉൗ പദതനി പൂരതനിയകാക്കണനമന്ന ബഹുമകാനനപട്ട മനനിയനട
ആതകാരതതനയ അര്യംഗസ്പീകേരനിക്കുകേയര്യം നചയ്യുന.  പകക്ഷ  നനദവര്യം പ്രസകാദനിചകാലര്യം
പൂജകാരനി  കേനനിയകാത അവസയകാണയ് ഇകപകാഴുള്ളതയ്.  ബകാവനിക്കര സനിരര്യം തടയണ
എന്ന  പദതനി  അനന്തമകായനി  നസ്പീട്ടനിനക്കകാണ്ടുകപകായതയ്  ആരുനടനയങനിലര്യം
പ്രതത്യുത്പന്നമതനിതസമനിലകായ്മയര്യം കൃതരവനികലെകാപവുമകാനണങനില്  അവനര  നവറുനത
വനിടകാന പകാടനിനലന്നകാണയ്  എനനിക്കയ്  ബഹുമകാനനപട്ട  മനനികയകാടുര്യം  സരക്കകാരനികനകാടുര്യം
പറയകാനുള്ളതയ്.  ഇവനിനട  സരക്കകാരുകേള്  മകാറനിമകാറനി  വന.  കേകാസരകഗകാഡയ്
ജനിലയനില്  നനപപ്പുനവള്ളര്യം  ആശ്രയനിക്കുന്നവര  കേടുത  കവനലെനിലര്യം  ഉപ്പുനവള്ളര്യം
കുടനിക്കുകേയകാനണന്നയ്  ബഹുമകാനനപട്ട മനനിക്കയ്  നലതുകപകാനലെ അറനിയകാര്യം.  ഇകപകാള്
വനിതരണര്യം നചയ്യുന്ന നവള്ളര്യം ഒരുകേകാരണവശകാലര്യം കുടനിക്കകാന പകാടനിനലന്നകാണയ് ജലെ
അകതകാറനിറനി  അധനികൃതര  പറയന്നതയ്.  ഇകപകാള്  നവള്ളതനില്  ഉപനിനന്റെ  അര്യംശര്യം
ലെനിററനില്  1000  മനിലസ്പീഗ്രകാമകാണയ്.  കലെകാകേകാകരകാഗര  സര്യംഘടനയനട  കേണക്കനുസരനിചയ്
ഒരു  ലെനിറര  കുടനിനവള്ളതനില്  അനുവദനസ്പീയമകായ  ഉപനിനന്റെ  അര്യംശര്യം  250
മനിലസ്പീഗ്രകാമകാണയ്.  ബഹുമകാനനപട്ട  മനനികയകാടയ്  ഒരു  സകഹകാദരന  എന്ന  നനിലെയനില്
വനിനയപൂരവ്വര്യം  ഞകാന  കചകാദനിക്കുകേയകാണയ്,  ഒരു  എര്യം.എല്.എ.  എന്ന  നനിലെയനില്
ഞകാന  ഇക്കകാരരതനില്  എന്തുനചയ്യണര്യം;  അങ്ങുര്യം  ജനങ്ങള്  കവകാട്ടയ്  നല്കേനിയതു
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നകേകാണയ് ഇവനിനട എതനിയ ആളകല?  അങ്ങയനട മണലെതനിനലെ ജനങ്ങള്ക്കകാണയ്
ഉപ്പുനവള്ളര്യം  കുടനികക്കണ  അവസനയങനില്  അങ്ങയ്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്ന  നനിലെപകാടയ്
എന്തകായനിരനിക്കുര്യം;  ഇക്കകാരരതനില്  ബഹുമകാനനപട്ട  മനനി  എനനിക്കയ്  ഉപകദശര്യം
തരണനമന്നകാണയ്  പറയകാനുള്ളതയ്.  ഞകാന സമരര്യം നചയ്യകണകാ; ധരണ ഇരനിക്കകണകാ;
അതയ്  നനിയമസഭയനില്  കവകണകാ  അകതകാ  എനന്റെ  മണലെതനില്  കവകണകാ?
ബഹുമകാനനപട്ട  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനിയടക്കര്യം  ഞങ്ങളുനട  ജനിലയനില്നനിനര്യം  അഞയ്
എര്യം.എല്.എ.-മകാരുണയ്.  ഇഉൗ  പ്രശ്നര്യം  അടനിയന്തരമകായനി  പരനിഹരനിക്കനപടുന്നതനിനയ്
ജനിലയനിനലെ  അഞയ്  എര്യം.എല്.എ.-മകാരുര്യം  നനിയമസഭയകേകതകാ  കേവകാടതനികലെകാ
നമ്മുനട ജനിലയനികലെകാ സമരതനിനയ് തയ്യകാറകാകേണനമന്നകാണയ് എനനിക്കയ് പറയകാനുള്ളതയ്. 

മനി  .   നഡപന്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര: പസ്പീസയ്.

ശ്രസ്പീ  .    എന  .    എ  .    നനലനിക്കുന്നയ് :  സര,  ഇതയ് വളനര ഗഉൗരവമുള്ള വനിഷയമകാണയ്.

ഉപ്പുനവള്ളര്യം  കുടനിചയ്  ആളുകേളുനട  കേനിഡ്നനി  നശനിക്കുന്ന  പ്രശ്നമകാണയ്.  ഞകാനുര്യം  ഉദുമ

എര്യം.എല്.എ.  ശ്രസ്പീ.  നകേ.  കുഞ്ഞനിരകാമനുര്യം ആവശരനപട്ടതനുസരനിചയ്  ബഹുമകാനനപട്ട

മനനിയനട  കചമറനില്  രണയ്  കയകാഗങ്ങള്  വനിളനിച്ചുകചരതനിരുന.  ബഹുമകാനനപട്ട

മനനി  വളനര  തകാലരരകതകാടുകൂടനിയകാണയ്  കയകാഗര്യം  വനിളനിച്ചുകചരതതയ്.  ആ

കയകാഗതനില്  കുകറ  തസ്പീരുമകാനങ്ങളുണകായനി.  അതനില്  അഞകാമനത  തസ്പീരുമകാനര്യം,

tender  proceedings  shall  be  undertaken  by  March  2017  എന്നകാണയ്.

എന്നകാല്  ഇകപകാള്  കമയയ്  മകാസമകായനി.  നടണര  നപ്രകാസസ്പീഡനിര്യംഗ്സകാകയകാ?

"ബകാവനിക്കര  റഗുകലെറര-കേര്യം-ബ്രനിഡ്ജയ്  റസ്പീ-നടണര  നടപടനികേള്  പൂരതനിയകാക്കനി

നനിരമകാണ  പ്രവരതനങ്ങള്  എകപകാള്  ആരര്യംഭനിക്കകാന  കേഴനിയനമനര്യം

പ്രവരതനങ്ങള്ക്കുകവണ  ഫണയ്  കേനണത്തുന്നതയ്  എങ്ങനനയകാനണനര്യം

വരകമകാക്കുകമകാ?''  എന്ന  കചകാദരതനിനയ്  അങ്ങയനില്നനിനര്യം  28-4-2017-ല്

എനനിക്കയ്  ലെഭനിച  മറുപടനി  "നനിലെവനിലള്ള  പ്രവൃതനികേളുനട  കേരകാര  സകാകങതനികേ

കേകാരണങ്ങളകാല്  തുടരകാന  സകാധനിക്കകാതതുകേകാരണര്യം  ഒഴനിവകാക്കനി  ബകാലെനസയ്

പ്രവൃതനികേളുനട പുതുക്കനിയ ഡനിനനസന തയ്യകാറകാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 2017 ഏപ്രനില് 1 മുതല്

പുതുക്കനിയ  ഡസ്പീനറയനിള്ഡയ്  സസ്പീര്യം  റനികപകാരട്ടയ്  നനിരക്കയ്  പ്രകാബലെരതനില്  വന.

പുതുക്കനിയ  ഡനിനനസന  പ്രകേകാരര്യം  പ്രസ്തകത  പ്രവൃതനിയനട   ബകാലെനസയ്  വരക്കനിനന്റെ

എസ്റ്റനികമറയ്  പുതുക്കനിയ  നനിരക്കനില്  തയ്യകാറകാക്കനി  ചസ്പീഫയ്  എഞനിനസ്പീയര

സമരപനിക്കുന്നമുറയയ്  ഫണനിനന്റെ  ലെഭരതയയ്  വനികധയമകായനി  തുടരനടപടനി

സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതകാണയ്''.  അതനിനരതര്യം  ഫണയ്  ലെഭനിചകാല്  ഈ  പണനി

പുനരകാരര്യംഭനിക്കുനമന്നകാണയ്.  ഒരു  വരകതയര്യം  നമ്മുനട  മുമനിലെനില.  നമള്  എടുത

1075/2017.
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തസ്പീരുമകാനമനുസരനിചയ്  tender  proceeding  shall  be  undertaken  by  March

2017 എന്നകാണയ്.  ബഹുമകാനനപട്ട  മനനി  കേനനിയണനമന്നകാണയ്  എനനിക്കയ്

പറയകാനുള്ളതയ്.  ബഹുമകാനനപട്ട  മുഖരമനനി  ഇകപകാള്  സഭയനിലെനില.  അകദ്ദേഹതനിനയ്

കേകാസരകഗകാഡയ്  ജനിലയനട  കേകാരരങ്ങള്  നന്നകായനി  അറനിയകാര്യം.  അകദ്ദേഹര്യം  കേണ്ണൂര

ജനിലക്കകാരനകാനണങനിലര്യം  പകുതനി  കേകാസരകഗകാഡയ്  ജനിലക്കകാരനുര്യംകൂടനിയകാണയ്.  അങ്ങയ്

ഈ  പ്രശ്നതനിലെനിടനപട്ടയ്  ശകാശസതമകായനി പരനിഹരനിക്കണര്യം.  കേകാസരകഗകാഡുകേകാരകായ

ഞങ്ങളുനട  വൃക്കകേള്  രണ്ടുര്യം  ഇലകാതകാകേകാന  കപകാകുകേയകാണയ്.  ഓകരകാരുതരുനടയര്യം

വൃക്കകേള്  നശനിക്കകാന  കപകാകുകേയകാണയ്.  ഇതനില്നനിന്നയ്  ഞങ്ങനള  രക്ഷനപടുതണ

നമന്നകാണയ് എനനിക്കയ് പറയകാനുള്ളതയ്. 

ജലെവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    മകാതത്യു  ടനി  .    കതകാമസയ്):  സര,  ബഹുമകാനരനകായ

എര്യം.എല്.എ.-നയ  ഉപകദശനിക്കകാന  ഞകാന  ആളല.  അകദ്ദേഹര്യം  തനന്റെ  ബദനിമുട്ടയ്

പറഞ്ഞതയ്  ഞകാന  പരനിപൂരണമകായര്യം  ഉള്നക്കകാള്ളുന.  സരക്കകാര  ഇക്കകാരരതനില്

ഒനര്യം  നചയനിട്ടനിനലന്നയ്  ആകക്ഷപമുന്നയനിചനിട്ടനില.  ഇതയ്  2005-ല്  ആരര്യംഭനിച  ഒരു

പദതനിയകാണയ്.  അതനിനന്റെ ഒറനിജനിനല് എസ്റ്റനികമറയ് പ്രകേകാരര്യം പണനി പൂരതനിയകാക്കകാന

2.63  കകേകാടനി  രൂപ  മതനിയകായനിരുന.  എന്നകാല്  ഇതനികനകാടകേര്യം  4.2 കകേകാടനി  രൂപ

നചലെവകാക്കനിക്കഴനിഞ്ഞകപകാഴകാണയ്  ആ  ഡനിനനസന  പരനിപൂരണമകായനി  ശരനിയനലന്നയ്

കേനണതനിയതയ്.  1995-ല്  ഡനിനനസന  തയ്യകാറകാക്കനി  2005-ല്  പണനിയകാരര്യംഭനിചയ്

2016-ല്  ഞകാന  വരുകമകാള്  ഈ  ഡനിനനസന  ശരനിയകാകുന്നനിനലനള്ള

നനിരകദ്ദേശമകാണയ് വന്നനിരനിക്കുന്നതയ്. അതയ് പരനികശകാധനിക്കുകേയര്യം അനുബന കയകാഗങ്ങള്

നടത്തുകേയമുണകായനി.  നചറുകേനിട  ജലെകസചനതനിനുര്യം ഉപ്പുനവള്ള പ്രതനികരകാധതനിനുര്യം

കുടനിനവളളതനിനുര്യം ഇതയ്  വളനരയധനികേര്യം പ്രകയകാജനര്യം നചയ്യുന്ന ഒരു കപ്രകാജക്ടകാണയ്.

അതനിനയ്  ഒരു  പുതനിയ  ഡനി.പനി.ആര.-ഉര്യം  ഡനിനനസനുര്യം  തയ്യകാറകാക്കകാന  നനസറയ്

മകാറനി  തടയണ  നനിരമനിക്കണനമന്ന  നനിരകദ്ദേശര്യം  വന.  ബകാക്കനി  പണനി

പൂരതസ്പീകേരനിക്കകാനുളള  ഡനി.പനി.ആര.  തയ്യകാറകാക്കകാന  നനിരകദ്ദേശര്യം  അങ്ങയനട

സകാന്നനിദരതനില്  തനന്നയകാണയ്  ഉകദരകാഗസരക്കയ്  നല്കേനിയതയ്.  അതനുസരനിചയ്

അവര ഡനി.പനി.ആര.  തയ്യകാറകാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കനരകത രണ്ടുകകേകാടനി രൂപയയ് തസ്പീകരണ

പദതനിയകായനിരുനനവങനിലര്യം ബകാക്കനി പണനികേള്ക്കകായനി ഏതകാണയ്  27  കകേകാടനി രൂപ

ഇകപകാള്  ആവശരമകാണയ്.   അതകാണയ്  ഇതനിലള്ള  പ്രകാകയകാഗനികേ  ബദനിമുട്ടയ്.  പകക്ഷ

വളനര  ഗഉൗരവമുള്ള  ഒരു  വനിഷയമകായനി  ഇതയ്  ഗവണ്നമന്റെയ്  എടുക്കുനണയ്.

ബഹുമകാനനപട്ട  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനി  ഈ  വനിഷയര്യം  നനിരന്തരര്യം  മനനിസഭകാ

കയകാഗതനിലര്യം അലകാനതയര്യം ആവശരനപട്ടുനകേകാണനിരനിക്കുന്നതകാണയ്.  തുകേ കേനണതനി
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പറഞ്ഞ  തസ്പീയതനിയനില്  കൃതരമകായനി  നടതകാന  കേഴനിഞ്ഞനില.  ഡനി.പനി.ആര.

തയ്യകാറകാക്കനിയകപകാള് തുകേ  കൂടനികപകായതുനകേകാണകാണയ്  നടതകാന  കേഴനിയകാതതയ്.

2  ½ കകേകാടനി രൂപയയ്  1995-ല് ഡനിനനസന എടുതയ്  2005-ല് പണനിയകാരര്യംഭനിചയ്  4½

കകേകാടനി രൂപയകായതനിനുകശഷര്യം ബകാക്കനി പണനി പൂരതസ്പീകേരനിക്കകാന  27  കകേകാടനി രൂപ

കവണനമനള്ള  അവസയകാണയ്.  നമ്മുനട എലകാ  പദതനികേള്ക്കുര്യം  ഉണകാകുന്ന

ഒരപകേടമകാണനിതയ്.  എന്നകാല്കപകാലര്യം  അതനിനയ്  മുനഗണന  നല്കേനി  നടപടനി

സസസ്പീകേരനിച്ചുനകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  അകങ്ങയയ്  അതറനിയകാര്യം.  സരക്കകാര അക്കകാരരതനില്

വളനര  ആതകാരതമകായനി,  വളനര  ഗഉൗരവകതകാനടയകാണയ്  പ്രവരതനിക്കുന്നതയ്.

അതനിനയ് ഫലെര്യം കേനണതകാവുന്ന ഒരു ഘട്ടതനികലെയയ് നസ്പീങ്ങനിനക്കകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്. 

(6) കറകാഡയ് പുനരുദകാരണര്യം

ശ്രസ്പീ  .    എല്കദകാസയ് കുന്നപനിള്ളനി : സര, നപരുമകാവൂര നനികയകാജകേണലെതനിനലെ

നവകങ്ങകാലെ  പഞകായതനില്  ആറയ്  കേനികലെകാമസ്പീററനിലെധനികേര്യം  ദൂരമുള്ള  കതകാട്ടപകാടര്യം-

പുളനിയനിമനിള്ളനി-ശകാകലെര്യം  കറകാഡയ്  നമയനിന്റെനനസയ്  നടതനിയനിട്ടയ്  ഇരുപതയ്

വരഷതനികലെനറയകായനി.  ഇകപകാള് അവനിനട ആയനിരതനിലെധനികേര്യം വസ്പീട്ടുകേകാരുര്യം ഒകട്ടനറ

നനപവുഡയ്  കേമനനികേളുര്യം  കദവകാലെയങ്ങളുമുണയ്.  ഈ  കറകാഡനിനന്റെ  കശകാചരകാവസ

പരനിഹരനിക്കകാന  2013  നസപ്റര്യംബര  27-നയ്  1.98  കകേകാടനി  രൂപയനട   കപ്രകാജക്ടയ്

നടണര നചയ്നതങനിലര്യം  ഇതുവനരയര്യം  അതനിനന്റെ നനിരമകാണര്യം പൂരതസ്പീകേരനിചനിട്ടനില.

ഈ  കറകാഡയ്  നനിരമകാണവുമകായനി  ബനനപട്ടയ്  അനകാസയള്ളതുനകേകാണകാണയ്

നനിരമകാണര്യം പൂരതനിയകാകേകാതതയ്.  അന്നയ്  രണര കേനികലെകാമസ്പീറര  കറകാഡയ്  മകാത്രമകാണയ്

അതനിലള്നപടുതനിയനിരുന്നതയ്.  നമകാതര്യം  ആറയ്  കേനികലെകാമസ്പീററുള്ള  ഈ  കറകാഡനിനന്റെ

മൂന്നര കേനികലെകാമസ്പീറരകൂടനി അടനിയന്തരമകായനി ടകാര നചയ്യണര്യം. കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസര്യം സ്ത്രസ്പീകേളുര്യം

കുട്ടനികേളുമടക്കര്യം  ആ  കറകാഡനിലെനിറങ്ങനി  വഴനി  തടയകേയണകായനി.  ഞകാന  ഒരു

നപകാതുപരനിപകാടനിയനില് പനങടുക്കകാന നചന്നകപകാള്   സ്ത്രസ്പീകേളുര്യം കുട്ടനികേളുമടക്കമുള്ളവര

എനന്ന  10  മനിനനികട്ടകാളര്യം  തടഞവച്ചു.  കേകാരണര്യം അത്ര കമകാശനപട്ട ഒരു കറകാഡകാണയ്

അതയ്.  ബഹുമകാനനപട്ട നപകാതുമരകാമതയ് വകുപ്പുമനസ്പീ,  അങ്ങയ് ഇതരര്യം കേകാരരങ്ങളനില്

പ്രകതരകേര്യം  തകാല്പരരനമടുക്കുകേയര്യം  എലകായനിടത്തുര്യം  ഓടനിനയതനി  കേകാരരങ്ങള്

നടത്തുകേയര്യം  നചയ്യുന്ന  ഒരു  നല  മനനിയകാണയ്.  ബകാക്കനിയള്ള  മൂന്നര  കേനികലെകാമസ്പീറര

കറകാഡയ്  കൂടനി  ബനി.എര്യം.&ബനി.സനി.  നനിലെവകാരതനില്  ടകാര  നചയ്യകാന  കവണ  നടപടനി

നനകേനക്കകാള്ളണനമന്നയ് വനിനസ്പീതമകായനി അഭരരതനിക്കുകേയകാണയ്.  
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നപകാതുമരകാമത്തുര്യം രജനികസഷനുര്യം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    ജനി  .    സുധകാകേരന):  സര,
കതകാട്ടപകാടര്യം-പുളനിയനിമനിള്ളനി-ശകാകലെര്യം കറകാഡനിനന്റെ  കേകാരരമകാണയ്  ബഹുമകാനനപട്ട
എര്യം.എല്.എ.  എല്കദകാസയ് കുന്നപനിള്ളനി ഉന്നയനിചതയ്. 2013  മകാരചനില് ഇതനിനയ്  2.5
ലെക്ഷര്യം രൂപയനട ഭരണകാനുമതനി ലെഭനിചനിട്ടുണയ്. അകത തുകേയയ് സകാകങതനികേകാനുമതനിയര്യം
ലെഭനിചനിട്ടുള്ളതകാണയ്.  ആറയ്  മകാസര്യം  കേഴനിഞ്ഞയ്  2013  നസപ്റര്യംബര  19-ാം
തസ്പീയതനിയകാണയ്  എഗ്രനിനമന്റെയ്  വചതയ്.  ഇകപകാള്  ഏകേകദശര്യം  മൂന്നരവരഷര്യം  കേഴനിഞ.
കറകാഡനിനന്റെ  പണനി  ഇകപകാഴുര്യം  പുകരകാഗമനിച്ചുനകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ആനകേ
മൂനകേനികലെകാമസ്പീറര  മകാത്രകമയള.  കേഴനിഞ്ഞ  മൂന്നരവരഷര്യം  എന്തകാണയ്  നടന്നനതന്നയ്
ഞകാന  പറകയണ  കേകാരരമനില.  നപകാതുമരകാമതയ്  വകുപ്പുമനനി  അതനിനടുതയ്
തനന്നയകായനിരുന  തകാമസര്യം.  ആരുനടയര്യം  കുറമല.  നമ്മുനട  നകാട്ടനിനലെ  സനിതനി
ഇതകായനിരുനനവന്നകാണയ്  ഞകാന  പറഞ്ഞതയ്. സസകാഭകാവനികേമകായര്യം  അവനിനട
പ്രകക്ഷകാഭമുണകായനി.  ഇതയ്  പൂരതസ്പീകേരനിചകാലര്യം  പനിനന്നയര്യം  മൂന്നയ്  കേനികലെകാമസ്പീറകറകാളര്യം
ബകാക്കനിയണയ്,  അതുകൂടനി നനിരമനിക്കണര്യം.  കുനറയകാളുകേള് കചരന്നയ് സമരര്യം നടതനി.
കറകാഡയ്  നനിരമനിക്കകാനമന്നയ്  തഹസസ്പീല്ദകാര  ഉറപ്പുനകേകാടുത്തു.   റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനി
ശ്രസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശഖരനുര്യം  ഇക്കകാരരര്യം  കകേള്ക്കണര്യം.  ഒരു  തഹസസ്പീല്ദകാര  നമ്മുനട
അനുവകാദമനിലകാനത  കറകാഡയ്  നനിരമനിച്ചുനകേകാടുക്കകാനമന്നയ്  നകാട്ടുകേകാരക്കയ്  ഉറപ്പു
നകേകാടുതനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  മൂനകകേകാടനി  രൂപ  കവണര്യം.  ഞകാന  പറഞ്ഞതകാണയ്.
ഇവനിടനത  ചനിലെയകാളുകേളുനട  പരനിപകാടനിയകാണയ്.  അകങ്ങകാ  ഞകാകനകാ  ഇതനില്
ഉതരവകാദനിയല.  ഇക്കകാരരതനില്  തസ്പീരുമകാനനമടുക്കകാന  ഒരു  എഞനിനസ്പീയറുര്യം
കൂട്ടുനനില്ക്കുകേയകാണയ്.  അതുനകേകാനണകാനര്യം കേകാരരമനില. അങ്ങയ് ഈ വനിഷയര്യം ഇവനിനട
ഉന്നയനിച്ചു. നകാട്ടനില് ഒരു കറകാഡയ് പണനിയന്നതനിനയ് കുനറയകാളുകേള് കൂടനി.  ഒരു  ഡനിസനികേയ്
കേളക്ടര വന്നകാല് അകദ്ദേഹര്യം തുകേ നല്കുകമകാ; അങ്ങനന തുകേ നല്കേനിയ ചരനിത്രമുകണകാ;
അവര  അവരുനട  കജകാലെനി  നചയകാല്  മതനി.  നമുക്കതയ്  ആകലെകാചനിചയ്  നചയ്യകാര്യം.
2017-18-നലെ  ബഡ്ജറയ്  വരുനണകലകാ;  തകാങളുമകായനി  ആകലെകാചനിചയ്   നരകായമകായനി
ഇക്കകാരരര്യം നചയ്യകാര്യം.  ഇതകാണയ് പറയകാനുള്ളതയ്. 

(7) ഇ.ഇ. ഓഫസ്പീസുര്യം  നസക്ഷന ഓഫസ്പീസുര്യം

ശ്രസ്പീ  .    റനി  .    വനി  .    രകാകജഷയ്  :  സര,  ഉതര മലെബകാറനിനന സര്യംബനനിച്ചുള്ള വളനര
പ്രധകാനനപട്ട ഒരു വനിഷയമകാണയ്  ഞകാന അങ്ങയനട ശ്രദയനില് നകേകാണ്ടുവരുന്നതയ്.
കേണ്ണൂര  ജനിലയനില്  നനിലെവനില്  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  ഇലെകനിക്കല്  വനിഭകാഗതനിനയ്  ഒരു
നസക്ഷന ഓഫസ്പീസയ് മകാത്രമകാണുള്ളതയ്. 77 സനിവനില് എഞനിനസ്പീയരമകാര നനിരമനിക്കുന്ന
നകേട്ടനിടങ്ങള്ക്കയ് നനവദത്യുതനി നല്കേകാനുള്ള ചുമതലെ  ഒരകാള്ക്കകാണയ്. കേണ്ണൂര ജനിലയനില്
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ഒരു വരഷര്യം എല്.എസയ്.ജനി.ഡനി.-യനട മുന്നൂകറകാളര്യം  എസ്റ്റനികമറകേള് തയ്യകാറകാക്കുന.
അതുകപകാനലെതനന്ന  സരക്കകാരനിനന്റെ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലെകായനി  ഇരുന്നൂകറകാളര്യം
എസ്റ്റനികമറകേളുര്യം തയ്യകാറകാക്കുന. മറയ് ജനിലകേളനില് ഒന്നനികലെനറ നസക്ഷന ഓഫസ്പീസുകേള്
ഉനണന്നനിരനിനക്ക കേണ്ണൂര ജനിലയനില് നനിലെവനിലള്ളതയ് ഒരു അസനിസ്റ്റന്റെയ് എഞനിനസ്പീയറുര്യം
രണയ് ഫസ്റ്റയ് കഗ്രഡയ് ഓവരസസ്പീയരമകാരുര്യം ഒരു നസക്കന്റെയ് കഗ്രഡയ് ഓവരസസ്പീയറുമകാണയ്.  9
നനലെനമകാന  തസ്തനികേ  നനിലെവനിലനണങനിലര്യം  ഒരു  നനലെനമകാന  മകാത്രമകാണുള്ളതയ്.
ഇതനിനന്റെ ഭകാഗമകായനി ഞങ്ങളുനട ജനിലയനില് പണനി പൂരതസ്പീകേരനിച പലെ നകേട്ടനിടങ്ങളുര്യം
പൂട്ടനിയനിട്ടനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  കേണ്ണൂര  ജനിലകാ  ആശുപത്രനി  തനന്ന  അതനിനയ്
ഉദകാഹരണമകാണയ്.  ജനിലകാ  ആശുപത്രനി  സൂപര നസഷരകാലെനിറനി  ആക്കുന്നതനിനുകവണനി
ഒരു നനഹ നടനഷന നനവദത്യുതനി നനലെനനിനകായനി ഒരു വരഷര്യം മുമകാണയ് ഒരു കകേകാടനി
രൂപ  അടചതയ്.  പകക്ഷ  ഇതുവനരയര്യം  അതയ്  ഇലെകനിനനഫ  നചയ്യകാനുള്ള  നടപടനി
ആരര്യംഭനിചനിട്ടനില.  ഇതുമൂലെര്യം  സരക്കകാരനിനയ്  കകേകാടനിക്കണക്കനിനയ്  രൂപയനട  നഷമകാണയ്
ഉണകാകുന്നതയ്.  കേകാസരകഗകാഡയ്,  വയനകാടയ്,  കേണ്ണൂര  ജനിലകേളനില്  നനിലെവനില്  ഓകരകാ
നസക്ഷന ഓഫസ്പീസകാണുള്ളതയ്.  കേണ്ണൂര ജനിലയനില് കൂടുതല് നസക്ഷന ഓഫസ്പീസുകേളുര്യം
കേകാസരകഗകാഡയ്  ജനിലയനിലള്ളവരക്കുകൂടനി  സഹകായകേരമകാകുന്ന  വനിധതനില്
എകനികേന്യൂട്ടസ്പീവയ് എഞനിനസ്പീയറുനട ഓഫസ്പീസുര്യം  ആരര്യംഭനിക്കകാന നടപടനിയണകാകേണനമന്നയ്
അഭരരതനിക്കുകേയകാണയ്.  നപകാതുമരകാമതയ്  പ്രവൃതനികേള്  സമയബനനിതമകായനി
പൂരതസ്പീകേരനിക്കുന്ന  കേകാരരതനിലര്യം   അഴനിമതനി  ഒഴനിവകാക്കുന്ന  കേകാരരതനിലര്യം  അങ്ങയ്
സസസ്പീകേരനിച  കേരശന  നനിലെപകാടുകേള്  അഭനിനന്ദനകാരഹമകാണയ്.  ഉതര  മലെബകാറനിനന
സര്യംബനനിചനിടകതകാളര്യം നകേട്ടനിടര്യം പണനി സമയബനനിതമകായനി പൂരതസ്പീകേരനിചയ് അവ
ഉപകേകാരപ്രദമകാക്കകാന  ഒരു  എകനികേന്യൂട്ടസ്പീവയ്  എഞനിനസ്പീയറുനട  ഓഫസ്പീസുര്യം  കൂടുതല്
നസക്ഷന ഓഫസ്പീസുകേളുര്യം ഇലെകനിക്കല് വനിഭകാഗതനില് ആരര്യംഭനിക്കകാന സതസരനടപടനി
ഉണകാകേണനമന്നയ് വനിനയപൂരവ്വര്യം അഭരരതനിക്കുകേയകാണയ്. 

നപകാതുമരകാമത്തുര്യം രജനികസഷനുര്യം വകുപ്പുമനനി  (  ശ്രസ്പീ  .    ജനി  .    സുധകാകേരന  ): സര,

ശ്രസ്പീ.  റനി.  വനി.  രകാകജഷയ്  എര്യം.എല്.എ.  ഉന്നയനിച  ഈ  പ്രശ്നര്യം  അടനിയന്തര

പ്രകാധകാനരമുള്ളതകാനണന്നയ് ഗവണ്നമന്റെയ് അര്യംഗസ്പീകേരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഇതയ് വകാസ്തവതനില്

ഒരു  കേകാളനിര്യംഗയ്  അറനഷനകായനി  ഉന്നയനിചകാല്  മറുപടനി  പറകയണ  ഇഷന്യൂ  ആണയ്.

സമയക്കുറവുനകേകാണയ്  ഞകാന  അതനികലെയ്നക്കകാനര്യം  കേടക്കുന്നനില.  അത്രയധനികേര്യം

പ്രശ്നങ്ങളകാണയ്.  കകേരളതനിനലെ  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  ഇലെകനിക്കല്  വനിര്യംഗനിനന്റെ

വരവസയനുസരനിചയ്  ആനകേ മൂന്നയ്  ജനിലകാ ഓഫസ്പീസുകേകള അനുവദനിചനിട്ടുള.    അവ

കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചയ്  മറയ്  ജനിലകേളനിനലെയര്യം പ്രവൃതനികേള് നചയ്യണര്യം.  കകേരളതനില് ആനകേ
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66  എഞനിനസ്പീയരമകാരകാണയ്  ഇലെകനിക്കല്  വനിര്യംഗനിലള്ളതയ്.  ഇതയ്  മകാറകാന  പറഞ്ഞകാല്

പതയ്  വപസ  ആരുര്യം  തരനില.  ഭരണപരനിഷകാര  കേമസ്പീഷനന്റെ  ഭകാഗമകായനി

അടനിയന്തരമകായനി മകാറര്യംവരുകതണ പരമരകാഗതവുര്യം പഴകേനിയതുമകായ  സര്യംവനിധകാനങ്ങളകാണയ്

ഇതനിലള്ളതയ്.  മൂന്നയ്  എകനികേന്യൂട്ടസ്പീവയ്  എഞനിനസ്പീയരമകാരുനട  ഓഫസ്പീസുകേളകാണുള്ളതയ്.

അതനില് കകേകാഴനികക്കകാടയ് ജനിലയനിനലെ ഓഫസ്പീസകാണയ് കേണ്ണൂര,  വയനകാടയ്,  കേകാസരകഗകാഡയ്

ജനിലകേളുനട പ്രവൃതനികേള് നചയ്യുന്നതയ്. തൃശൂരനിലള്ള ഓഫസ്പീസയ് അതനിനന്റെ ചുറപകാടുമുള്ള

ജനിലകേളുനട വരക്കുകേള് നചയ്യുന.  മനറകാരു ഓഫസ്പീസുള്ളതയ്  തനിരുവനന്തപുരതകാണയ്.

അവനിനട  ചസ്പീഫയ്  എ ഞനിനസ്പീയറനില.  ഇകപകാള്  ഇലെകനിക്കല്  വരക്കുകേള്

വളനര  കൂടുതലെകാണയ്.  ചസ്പീഫയ്  എഞനിനസ്പീയറുനട  തസ്തനികേയനില.  ഒരു  സൂപ്രണനിര്യംഗയ്

എ ഞനിനസ്പീയറകാണയ്  സര്യംസകാനനത  നഹഡയ്.  ഇങ്ങനനനയകാനക്കയള്ള  ധകാരകാളര്യം

പ്രശ്നങ്ങള് ഇതനിനകേത്തുണയ്.  ആനകേ 66  എഞനിനസ്പീയരമകാര മകാത്രമകാണുള്ളതയ്.  കേണ്ണൂര

കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചയ് ഒരു ഓഫസ്പീസയ് വളനര അതരകാവശരമകാണയ്. 18 അസനിസ്റ്റന്റെയ് എകനികേന്യൂട്ടസ്പീവയ്

എഞനിനസ്പീയരമകാരുനണങനിലര്യം  3  ഡനിവനിഷന ഓഫസ്പീകസയള.  കേണ്ണൂര കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചയ്

ഒരു  ഓഫസ്പീസയ്  സകാപനിചകാല്തനന്ന  ഓഫസ്പീസയ്  അനുവദനിക്കകാതതു  നകേകാണ്ടുര്യം

തസ്തനികേയനിലകാതതുനകേകാണ്ടുര്യം അതനിനയ്  ഔകദരകാഗനികേ സസഭകാവമുണകാകേനില.  കേണ്ണൂരനില്

അസനിസ്റ്റന്റെയ്  എകനികേന്യൂട്ടസ്പീവയ്  എഞനിനസ്പീയറുനട  ഓഫസ്പീസയ്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചയ്

പ്രവരതനിക്കുന്നതനിനയ് ഒരു എകനികേന്യൂട്ടസ്പീവയ് എഞനിനസ്പീയനറ ചുമതലെനപടുത്തുന്ന കേകാരരര്യം

പരനിഗണനിക്കകാര്യം.  അതനിനുപുറകമ  അവനിനട  ഒരു  ഓഫസ്പീസയ്  നനിരമനിക്കുന്നതനിനുള്ള

അ ജണ തയ്യകാറകാക്കനി കേരകാബനിനറനിലെയചയ് അപ്രൂവല് വകാങ്ങനി നടപകാക്കുന്നതനിനനപറനി

ആകലെകാചനിക്കകാര്യം. നകേട്ടനിടങ്ങനളലകാര്യം നനിരമനിചകശഷര്യം അവ കുതനിനപകാളനിചയ് വയര

വലെനിക്കുന്ന  പ്രവണതയണയ്.  ഇതയ്  ആരയ്  കേണ്ടുപനിടനിചതകാനണന്നയ്  ഒരുപനിടനിയമനില.

ഇനനി നനിരതകാന പറയണര്യം.  നകേട്ടനിടര്യം  പണനിയകമകാള്തനന്ന വയര വലെനിക്കണര്യം.

നകേട്ടനിടര്യം പണനിതതനിനുകശഷര്യം അസനിപഞ്ജരര്യംകപകാനലെ നവളനിയനില് കേവര നചയ്യകാനത

വയര  പനിടനിപനിക്കുന്ന  രസ്പീതനി  അവസകാനനിപനിക്കണര്യം.  ആലെപ്പുഴ  നമഡനിക്കല്

കകേകാകളജനിനലെകാനക്ക ആ രസ്പീതനിയനിലെകാണയ്  നചയനിരനിക്കുന്നതയ്.  അനതകാനക്ക മകാറനി  നല

കകേബനിള്  ഇടണര്യം.  അങ്ങനന  ഒരുപകാടയ്  മകാറങ്ങള്  വരുകതണതകായനിട്ടുണയ്.  ആ

കേകാരരങ്ങനളപറനി ഇകപകാള് ഗവണ്നമന്റെയ്  ചരച നചയ്യുനണയ്. ഇക്കകാരരങ്ങളനിനലെലകാര്യം

മകാറര്യം  വരുതണര്യം. മലെബകാറനിനയ്  പ്രകതരകേ  ശ്രദ  നല്കുനണയ്.  ഇക്കകാരരതനില്

വരവസകാപനിതമകായ നനിയമങ്ങളനില് മകാറര്യംവരുതണനമനള്ളതുനകേകാണകാണയ്,  അനലങനില്

ഞകാന  ഇകപകാള്തനന്ന  ഉതരവനിടുമകായനിരുന.  കേണ്ണൂരനിലെകാനണങനില്  500  കകേകാടനി

രൂപയനട  കറകാഡയ്  വനികേസന  പദതനി  ഗവണ്നമന്റെയ്  പരനിഗണനിചനിരനിക്കുകേയകാണയ്.
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കേരകാബനിനറനില് വരുര്യം. കറകാഡയ് നഡവലെപ്നമന്റെയ് ഫണയ് കബകാരഡയ് തനിരുവനന്തപുരതയ്

നചയതുകപകാനലെ നകേകാലര്യം ജനിലയനില് നചയ്യുന്നതനിനകായനി 300 കകേകാടനി രൂപയനട കറകാഡയ്

ഫണയ്  ഉണയ്.  മലെബകാറനിനയ്  പ്രകതരകേ  പ്രകാധകാനരമുണയ്,  വനിമകാനതകാവളര്യം  വരുന.

അവനിനടയള്ള  മൂന്നയ്  കറകാഡുകേള്  അതനികവഗര്യം  നനിരമനിച്ചുനകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്.

കേകാരണര്യം,  കേണ്ണൂര,  ആലെപ്പുഴ  ജനിലകേള്  പരമരകാഗതമകായനി  അവഗണനിക്കനപട്ട

ജനിലകേളകാണയ്. ആധുനനികേ നനിരമകാണങ്ങനളകാനര്യം നടന്നനികട്ടയനില. എനന്റെ മണലെതനില്

പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  കറകാഡുകേകളയനില.  ആനകേയള്ളതയ് ഒരു വഹകവയകാണയ്.  ഉദകാഹരണര്യം

പറയകേയകാണയ്.  വരയനിട്ട  ഒരു  കറകാഡുര്യം  എനന്റെ  മണലെതനിലെനില.  വരക്കലെ

മണലെതനിനലെ  ഗ്രകാമസ്പീണ  കറകാഡുകേള്കപകാലര്യം  കേര്യംപസ്പീറയ്  വരയള്ളതകാണയ്.  ഇങ്ങനന

നയകാനക്കയള്ള  വരതരകാസങ്ങളുണയ്.  വരചനതകാനര്യം  മകാറണനമന്നല,  നമകാതര്യം

നന്നകാവണര്യം.  തസ്പീരചയകായര്യം  ഇലെകനിക്കല്  വനിര്യംഗനിനന്റെ  പ്രവരതനര്യം  അടനിമുടനി

പുനനഃസര്യംഘടനിപനിക്കകാന  ഗവണ്നമന്റെയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയകാണയ്.  കേണ്ണൂരനില്  ഒരു

എകനികേന്യൂട്ടസ്പീവയ് എഞനിനസ്പീയനറ നനിയമനിക്കുന്ന കേകാരരതനില് കേരകാബനിനറനിനന്റെ അനുമതനി

കതടുന്നതകാനണന്ന വനിവരര്യം അറനിയനിക്കുകേയകാണയ്.  

(8)  ഫനിഷനിര്യംഗയ് ഹകാരബര നനിരമകാണര്യം

ശ്രസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമകാര :  സര,  കകേകാഴനികക്കകാടയ്  കനകാരതയ്  അസര്യംബനി

മണലെതനിനലെ  നവള്ളയനില്  എന്ന  പ്രകദശതയ്  ഒരു  മത്സരബനന  തുറമുഖര്യം

നനിരമനിക്കണനമനള്ളതയ്  ദസ്പീരഘകേകാലെമകായള്ള  ഒരകാവശരമകായനിരുന.  ബഹുമകാനരനകായ

എസയ്.  ശരമ  ഫനിഷറസ്പീസയ്  വകുപ്പുമനനിയകായനിരുന്ന  കേകാലെതകാണയ്  ആ  ആവശരര്യം

പരനിഗണനിചയ്  അതനിനന്റെ  സകാധരതകാപഠനര്യം നടതനിയതയ്.  സനി.ഡബത്യു.പനി.ആര.എസയ്.

(Central  Water Power Research Station),  പൂനന എന്ന സകാപനര്യം നടതനിയ

പഠനനത  ആസദമകാക്കനി  ഒരു  ഡനി.പനി.ആര.  കനരനത  തയ്യകാറകാക്കനിയനിരുന.

അതനിനന്റെ  അടനിസകാനതനില്  കേഴനിഞ്ഞ  സരക്കകാരനിനന്റെ  കേകാലെതയ്,  2014-ലെകാണയ്

ഭരണകാനുമതനിയര്യം  സകാകങതനികേകാനുമതനിയര്യം  ലെഭരമകാക്കനി  ഹകാരബറനിനന്റെ  നനിരമകാണ

പ്രവരതനര്യം ആരര്യംഭനിചതയ്.  ഒരു ഫനിഷനിര്യംഗയ് ഹകാരബര നനിരമനിക്കുകമകാള് അതനിനലെ

ഏറവുര്യം പ്രധകാന  ഘടകേങ്ങളകായ പുലെനിമുട്ടയ്, വകാരഫയ്, കലെലെപ്പുര എന്നനിവയനടനയകാനക്ക

നനിരമകാണമകാണയ്  ആദരഘട്ടനമന്ന  നനിലെയനില്  നചയ്യുന്നതയ്.  2014-ല്  തുടങ്ങനിയ

ആ  നനിരമകാണര്യം  നലനനിലെയനില്  വളനര  കവഗര്യം  മുകന്നകാട്ടുകപകായനി.  അതനികവഗര്യം

പുകരകാഗമനിച്ചു.  സമയപരനിധനിക്കുളളനില്തനന്ന  നനിരമകാണര്യം  പൂരതനിയകാകുനമന്ന

സകാഹചരരര്യം  വന.  അവനിനട  നനിരമനിച  പുലെനിമുട്ടുകേള്ക്കനിടയനിലെകാണയ്  മത്സരബനന
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യകാനങ്ങള്  വന്നയ്  നനില്കക്കണ  പ്രതലെര്യം.  അവനിനട  ഇകപകാള്  കബകാട്ടുകേള്  പകാരക്കയ്

നചയ്യകാന സകാധനിക്കകാത സനിതനിയകാണയ്.  കബകാട്ടുകേള് തകേരനകപകാകുന.  ബഹുമകാനനപട്ട

മനനി  കനരനിട്ടുവന്നയ്  ആ  ദുനഃസനിതനി  കേണതകാണയ്.  സനി.ഡബത്യു.പനി.ആര.എസയ്.,

പൂനന  എന്ന  ശകാസ്ത്ര  ഗകവഷണ  സകാപനര്യം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ

നനിയനണതനിലള്ളതകാണയ്.  അവരുനട  നനിരകദ്ദേശമനുസരനിചയ്  നനിരമനിച

പുലെനിമുട്ടുകേളുനട വവകേലെരര്യം കേകാരണര്യം അവനിനട നവള്ളര്യം ശകാന്തമകായനി നനില്ക്കുന്നനില.

സകാധകാരണ  കേടലെനിലള്ളതനികനക്കകാള്  ഭസ്പീകേരമകായ  തനിരയകാണയ്  അവനിനട

അനുഭവനപടുന്നതയ്.  ഇനനി  എന്തുനചയ്യണനമന്നതയ്  സര്യംബനനിചയ്  വസ്പീണ്ടുര്യം  പഠനര്യം

നടത്തുന്നതനിനയ്  പനിഴവയ്  കേകാണനിച അകത ഏജനസനിനയതനന്ന ഏല്പനിചനിരനിക്കുന.

അതലകാനത  മറയ്  മകാരഗ്ഗമനിനലന്നകാണയ്  കതകാനന്നതയ്.  സര്യംസകാന  ഗവണ്നമന്റെനിനയ്

കവനറകാനര്യം നചയ്യകാനനില.  അവര വസ്പീണ്ടുര്യം സജസ്റ്റയ് നചയനിരനിക്കുന്നതയ്, 490  മസ്പീറരകൂടനി

പുലെനിമുട്ടനിനന്റെ നസ്പീളര്യം വരദനിപനിക്കണനമന്നകാണയ്. അതനിനയ് 83 കകേകാടനികയകാളര്യം രൂപയനട

പുതുക്കനിയ  എസ്റ്റനികമറയ്  തയ്യകാറകാക്കനി  അവര  സരക്കകാരനിനയ്  സമരപനിചനിട്ടുണകാകേണര്യം.

അതയ്  സകാര്യംഗ്ഷന  നചയയ്  പ്രവൃതനി  നടത്തുകേനയനള്ളതകാണയ്  ഈ  ഹകാരബര

യകാഥകാരതരമകാകുന്നതനിനുളള  ഏകേമകാരഗ്ഗര്യം.  കേകാലെതകാമസര്യം  കൂടകാനത  നവള്ളയനില്

ഫനിഷനിര്യംഗയ്  ഹകാരബറനിനന്റെ  നനിരമകാണര്യം  പൂരതനിയകാക്കുന്നതനിനകാവശരമകായ  നടപടനി

വകേനക്കകാള്ളണനമനള്ളതകാണയ്  എനന്റെ  അഭരരതന.  ഡനിവസനനില്  പനിഴവു

കേകാണനിച  ഏജനസനിതനന്ന  വസ്പീണ്ടുര്യം  അവഡസസയ്  തരുന്നതനിനന്റെ  ഭകാഗമകായനി

എനന്തങനിലര്യം  പ്രശ്നമുണകാകുകമകാ  എന്നതയ്  സര്യംബനനിചയ്  സകാകങതനികേമകായനി

നമുക്കറനിയനില.  അതുര്യം  കേരുതകലെകാനട  നചകയ്യണ  കേകാരരമകാണയ്.  കകേകാടനികേള്

നചലെവഴനിച്ചുകേഴനിഞ. ഇനനി അതയ് പൂരതനിയകാക്കകാതനിരനിക്കകാന പറനില.  അതയ് ഏറവുര്യം

പ്രധകാനനപട്ട  ആവശരവുമകാണയ്.  എത്രയര്യം  നപനട്ടന്നയ്  ഫനിഷനിര്യംഗയ്  ഹകാരബറനിനന്റെ

നനിരമകാണര്യം പൂരതനിയകാക്കകാനുള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണര്യം.  

മത്സരബനനവുര്യം  ഹകാരബര  എഞനിനസ്പീയറനിര്യംഗുര്യം  കേശുവണനി  വരവസകായവുര്യം

വകുപ്പുമനനി (  ശ്രസ്പീമതനി നജ  .    കമഴനിക്കുട്ടനി അമ  ) :  സര, ബഹുമകാനനപട്ട എര്യം.എല്.എ.

ഇവനിനട സൂചനിപനിചതുകപകാനലെ 75 ശതമകാനര്യം കകേന്ദ്രകാവനിഷ്കൃത പദതനിയനിലള്നപടുതനി

കകേകാഴനികക്കകാടയ്  ജനിലയനിനലെ  നവള്ളയനില്  മത്സരബനന തുറമുഖ നനിരമകാണതനിനയ്

20-11-2012-ലെകാണയ്  3,930  ലെക്ഷര്യം രൂപയയ് കകേന്ദ്രസരക്കകാരനില്നനിന്നയ് ഭരണകാനുമതനി

ലെഭനിചതയ്.  അതനിനയ്  സര്യംസകാന  ഗവണ്നമന്റുര്യം  അനുമതനി  നല്കേനി.  നകാലെയ്

വരഷമകായനിരുന ഇതനിനന്റെ  കേകാലെകാവധനി.   വടകക്ക പുലെനിമുട്ടയ്  530  മസ്പീററുര്യം   നതകക്ക
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പുലെനിമുട്ടയ്  750  മസ്പീററുമകാണയ്.  അതയ്  പൂരതസ്പീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ.  അതനികനകാനടകാപമുള്ള

വകാരഫയ്,  600  ചതുരശ്രമസ്പീറര  കലെലെപ്പുര,  360  ചതുരശ്രമസ്പീറര  കേകവരഡയ്  ഫനിഷയ്

കലെകാഡനിര്യംഗയ്  ഏരനിയ,  ഡ്രൈഡ്ജനിര്യംഗയ്  പ്രവൃതനി എന്നനിവ  പൂരതസ്പീകേരനിക്കകാനുണകായനിരുന.

ഇനതലകാര്യംകൂടനി   40  കകേകാടനി  രൂപയനട  പ്രവൃതനി പൂരതസ്പീകേരനിച്ചു.  അവനിനട  വള്ളര്യം

അടുക്കകാന  തുടങ്ങനിയകപകാഴകാണയ്  ഹകാരബറനിനകേത്തുള്ള  തനിരയനിളക്കര്യം  പ്രശ്നമകായതയ്.

സനി.ഡബത്യു.പനി.ആര.എസയ്.,  പൂനന  എന്നതയ്  ഈ  രര്യംഗനത  കകേന്ദ്ര  ഗകവഷണ

സകാപനര്യം  കൂടനിയകാണയ്.  അവരുനട  റനികപകാരട്ടകാണയ്  നമുക്കയ്  ശകാസ്ത്രസ്പീയമകായനി

സസസ്പീകേരനിക്കകാന  കേഴനിയന്നതയ്.  അതനിനപ്പുറനമകാരു  ഏജനസനി  ഇന്നയ്  ഇന്തരകാ

രകാജരതനില.  ഈ പ്രശ്നര്യം അവരുനട ശ്രദയനില്നപടുതനിയകപകാള് അവര രണകാമതുര്യം

ഒരു പഠനര്യം നടതനി. 490 മസ്പീറര കൂടനി പുലെനിമുട്ടനിനന്റെ നസ്പീളര്യം വരദനിപനിക്കണനമന്നകാണയ്

ഇകപകാള്  അവര  ശനിപകാരശ  നചയനിരനിക്കുന്നതയ്.  അതുള്നപനട  അനുബന

വരക്കുകേനളലകാര്യംകൂടനി  കചരതയ്  85.61  കകേകാടനി  രൂപയനട  കപ്രകാജക്ടകാണയ്  വസ്പീണ്ടുര്യം

വന്നനിരനിക്കുന്നതയ്.  അതയ് കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെനിനയ് സമരപനിചനിട്ടുണയ്.  പുതനിയ ഹകാരബര

തരുന്നനിനലന്നയ്  മകാത്രമല,  പഴയ  ഹകാരബറനിനന്റെ  അനുബന  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കയ്

ആവശരമകായ  എസ്റ്റനികമറയ്  നകേകാടുതകാല്  പ്രകതരകേ  സമസ്പീപനമകാണയ്  കകേന്ദ്രര്യം

സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ്. ഹകാരബറുകേള്നക്കകാനര്യം ഇനനി ഫണയ് തരനിനലന്ന നനിലെപകാടനിലെകാണയ്

കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെയ്.  എന്തകായകാലര്യം  അവര അനുമതനി തരുനമന്നയ്  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുകേയകാണയ്.

അത്രയര്യം  കേകാതനിരനിക്കകാന  കേഴനിയനിനലന്നകള്ളതുനകേകാണയ്  സര്യംസകാന  സരക്കകാര

ആ  കപ്രകാജക്ടയ്  പ്രകതരകേമകാനയടുതയ്  കേനിഫ്ബനിയനിലള്നപടുതകാനകാണയ്  ഇകപകാള്

തസ്പീരുമകാനനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  എങനില് മകാത്രകമ അതയ് സമയബനനിതമകായനി പൂരതനിയകാക്കകാനകാകൂ.

കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉള്നപടുതകാന  2,249  ലെക്ഷര്യം  രൂപയനട  നപ്രകാകപകാസലെകാണയ്

തയ്യകാറകാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  അതനിനുള്ള  നടപടനി  അതനികവഗര്യം  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയകാണയ്.

ഒരകാഴ്ചയകേര്യം  അതയ്  കേനിഫ്ബനിയനികലെയയ്  അപയ് കലെകാഡയ്  നചയ്യുര്യം.  അങ്ങനന  490  മസ്പീറര

നസ്പീളര്യം വരദനിപനിക്കുന്നകതകാടുകൂടനി ഹകാരബറനിനുള്ളനിനലെ തനിരയനിളക്കതനിനയ് പരനിഹകാരര്യം

കേകാണകാന  കേഴനിയനമന്നകാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.   നമള്  കനരനത  തയ്യകാറകാക്കനിയ

കപ്രകാജക്ടയ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെനിനയ്  സമരപനിചനിട്ടുണയ്.  അതയ്  കേനിട്ടുനമനതനന്നയകാണയ്

പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.  കകേന്ദ്ര  സരക്കകാരനില്നനിനര്യം  ഭരണകാനുമതനി  ലെഭനിക്കുന്നതനിനയ്

കേകാലെതകാമസമുണകാകുകേയകാനണങനില്  മറയ്  വനിഭവ  കസകാതസ്സുകേളനില്  നനിനള്ള ഫണ്ടു

പകയകാഗനിച്ചുനകേകാണയ് ബകാക്കനി പ്രവരതനവുര്യം പൂരതസ്പീകേരനിക്കുര്യം.  എന്തകായകാലര്യം നവള്ളയനില്

ഹകാരബര  സമയബനനിതമകായനി  പൂരതസ്പീകേരനിക്കുകേനയനള്ളതയ്  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ

പ്രകയകാരനിറനി ലെനിസ്റ്റനിലനണന്ന വനിവരര്യം ബഹുമകാനനപട്ട അര്യംഗനത  അറനിയനിക്കുകേയകാണയ്.  
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V അനഉൗകദരകാഗനികേകാര്യംഗങ്ങളുനട കേകാരരര്യം

(1) റനികപകാരട്ടയ് പരനിഗണന

അനഉൗകദരകാഗനികേ ബനില്ലുകേളുര്യം പ്രകമയങ്ങളുര്യം സര്യംബനനിച സമനിതനിയനട ആറകാമതയ്
റനികപകാരട്ടയ്

ശ്രസ്പീ  .    എ  .    എര്യം  .    ആരനിഫയ് :  സര,  അനഉൗകദരകാഗനികേ ബനില്ലുകേളുര്യം  പ്രകമയങ്ങളുര്യം
സര്യംബനനിച  സമനിതനിയനട  ആറകാമതയ്  റനികപകാരട്ടയ്  അര്യംഗസ്പീകേരനിക്കണനമന്ന പ്രകമയര്യം
ഞകാന അവതരനിപനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .   നകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള് ഖകാദര : സര, ഞകാന പ്രകമയനത പനിന്തകാങ്ങുന.

മനി  .    നഡപന്യൂട്ടനി  സസ്പീക്കര :  അനഉൗകദരകാഗനികേ  ബനില്ലുകേളുര്യം  പ്രകമയങ്ങളുര്യം
സര്യംബനനിച സമനിതനിയനട ആറകാമതയ് റനികപകാരട്ടയ് സഭ അര്യംഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന.

(2)   സകാമകാനരമകായനി നപകാതുതകാലരരമുള്ള സര്യംഗതനികേള് സര്യംബനനിച പ്രകമയങ്ങള്

(1.)  വരള്ച കനരനിടുന്നതനിനയ് കകേരളതനിനയ് പ്രകതരകേ പകാകക്കജയ്

(ശ്രസ്പീ.  ഇ.  ടനി.  വടസണ്  മകാസ്റ്റരക്കുകവണനി  ശ്രസ്പീ.  മുലക്കര  രതകാകേരന
അവതരനിപനിച പ്രകമയര്യം) 

(തുടര ചരച)

മനി  .    നഡപന്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര :  ശ്രസ്പീ.  മുലക്കര രതകാകേരന 2016  ഒകക്ടകാബര 28-ാം
തസ്പീയതനി  പ്രകമയര്യം  അവതരനിപനിചയ്  സര്യംസകാരനിചനിരുന.  സഭ  പനിരനിഞ്ഞതനിനകാല്
അതനികന്മേലള്ള ബഹുമകാനനപട്ട റവനന്യൂ വകുപ്പുമനനിയനട മറുപടനി  പൂരതനിയകാക്കകാനകായനില.
ബഹുമകാനനപട്ട  റവനത്യുവുര്യം  ഭവനനനിരമകാണവുര്യം  വകുപ്പുമനനിക്കയ്  മറുപടനി
പൂരതനിയകാക്കകാവുന്നതകാണയ്.

റവനന്യൂവുര്യം ഭവനനനിരമകാണവുര്യം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ) :  സര,
വരള്ചയമകായനി  ബനനപട്ട  വനിഷയര്യം  സര്യംബനനിചയ്  ഇന്നനലെ  വനിശദമകായനി  ചരച
നടതനിയനിരുന.  അതുനകേകാണയ്  ദസ്പീരഘമകായനി  സര്യംസകാരനിക്കകാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.
ഇക്കകാരരങ്ങനളലകാര്യം  വനിശദമകായനി  ചരചനചയ  സകാഹചരരതനില്  വസ്പീണ്ടുര്യം
ആവരതനിക്കുന്നനില.  മകാത്രമല  സരക്കകാര  ഇഉൗ  പ്രശ്നതനിനന്റെ  ഗഉൗരവര്യം
കേണക്കനിനലെടുതയ്  സസസ്പീകേരനിച  നടപടനികേളുര്യം  കനരനത  വനിശദസ്പീകേരനിചതകാണയ്.
സന്ദരഭതനിനനകാതയ്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കകാന  ഗവണ്നമന്റെയ്  എലകാ  തലെതനിലള്ള
പ്രവരതനങ്ങളുര്യം  നടതനിയതകാണയ്.   പ്രധകാനമനനിയനട  ദുരനിതകാശസകാസ  നനിധനിയനില്
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നനിനര്യം  പ്രകതരകേ  പകാകക്കജകായനി  സര്യംസകാനതനിനയ്  ഫണയ്  അനുവദനിക്കുന്നതയ്
സര്യംബനനിചകാണയ്  പ്രകമയതനില്  ആവശരനപട്ടനിരനിക്കുന്നതയ്.  വരള്ചയനട  രൂക്ഷത
കകേന്ദ്രസരക്കകാരനിനന  കബകാദരനപടുതകാന  28-3-2017-ല്  കൃഷനി/റവനന്യൂ  വകുപയ്
മനനിമകാരുള്നപനടയള്ളവര  കകേന്ദ്ര  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  മുമകാനകേ  നമകമകാറകാണര്യം
സമരപനിചനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  അതനിനന്റെ വനിശദകാര്യംശങ്ങള് കനരനത പറഞ്ഞതുനകേകാണയ്
ഞകാന  ആവരതനിക്കുന്നനില.  ഇതനിനനത്തുടരന്നയ്  കകേന്ദ്രസര്യംഘര്യം  കകേരളതനിനലെതനി
വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  സന്ദരശനര്യം  നടതനിയതുര്യം  ഇവനിനട  വനിശദസ്പീകേരനിചതകാണയ്.
സന്ദരശനതനിനന്റെ അവസകാനഘട്ടതനില് ബഹുമകാനനപട്ട മുഖരമനനിയനട സകാന്നനിദരതനില്
കകേന്ദ്രസര്യംഘര്യം  ചരച  നചയതുര്യം  ഇതനിനനത്തുടരന്നയ്  അഡസ്പീഷണലെകായനി  ഒരു
നമകമകാറകാണര്യം കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെനിനയ്  സമരപനിക്കകാന  തസ്പീരുമകാനനിചതുര്യം  സമരപനിച്ചു
കേഴനിഞ്ഞതുമകായ കേകാരരങ്ങള്കൂടനി സഭയനട ശ്രദയനില്നപടുത്തുകേയകാണയ്. ഇതനിനന്റെനയലകാര്യം
അടനിസകാനതനില്  കകേന്ദ്രതനില്നനിനര്യം  ഒരു  പ്രകതരകേ  പകാകക്കജയ്  അനുവദനിക്കണ
നമന്നയ്  തസ്പീരചയകായര്യം  ആവശരനപടകാനമനതനന്നയകാണയ്  തസ്പീരുമകാനനിചനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.
ഇക്കകാരരതനില്  മനനിസഭയര്യം  അതരനമകാരു  നനിഗമനതനിലെകാനണതനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
അഡസ്പീഷണല്  നമകമകാറകാണര്യം  27-4-2017-ല്  ഇ-നമയനിലെ കായനി  അയച്ചു
നകേകാടുക്കുകേയര്യം അതനിനന്റെ ഹകാരഡയ് കകേകാപനി ടസ്പീര്യം ലെസ്പീഡറകായ ശ്രസ്പീ. അശസനിനനി കുമകാറനിനയ്
കപകാസ്റ്റല്  മകാരഗ്ഗര്യം  അയച്ചുനകേകാടുതനിട്ടുമുണയ്.   അതനില്  21-4-2017  വനര  വരള്ച
സര്യംബനമകായനി  കകേരള  സരക്കകാര  നചലെവകാക്കനിയ  തുകേ,  വനിവനിധ  കമഖലെകേളനിനലെ
കുടനിനവള്ള  വനിതരണര്യം,  കൃഷനി,  മൃഗസര്യംരക്ഷണര്യം  ഇവയമകായനി  ബനനപട്ട
വനിശദസ്പീകേരണങ്ങള്  ഒനക്ക  അടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടകാനത  കുടനിനവള്ളവനിതരണതനിനുര്യം
കൃഷനിനകാശതനിനന്റെ ദുരനിതകാശസകാസ വനിതരണതനിനുര്യം കമയയ് മകാസര്യം 31  വനര ഇനനിയര്യം
കവണനിവരുന്ന ആവശരങ്ങളുള്നപനടയളള തുകേയനട വനിവരങ്ങളുര്യം കരഖനപടുതനിയ
അഡസ്പീഷണല്  നമകമകാറകാണമകാണയ്  ഇകപകാള്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  കകേന്ദ്ര  ദുരന്ത
പ്രതനികേരണ  നനിധനിയനട  മകാനദണമനുസരനിചയ്  ടസ്പീര്യം  ലെസ്പീഡര  ആവശരനപട്ട
വനിവരങ്ങളകാണയ്  അധനികേമകായനി  നല്കുന്നതനിനയ്  തസ്പീരുമകാനനിചതുര്യം  ഇകപകാള്
സമരപനിചനിരനിക്കുന്നതുര്യം. 

പ്രതനിപക്ഷ  കനതകാവയ്  (ശ്രസ്പീ  .    രകമശയ്  നചന്നനിതലെ)  :  സര,  സകാധകാരണ
ഗതനിയനില്  എലകാ  സര്യംസകാനങ്ങള്ക്കുര്യം  കകേന്ദ്ര  ഡനിസകാസ്റ്റര  മകാകനജയ് നമന്റെനിനന്റെ
നനിധനിയനില്നനിനര്യം തുകേ അനുവദനിക്കകാറുണകലകാ. ദുരന്തങ്ങള് ഉണകായകാലര്യം ഇനലങനിലര്യം
ഓകരകാ  സര്യംസകാനങ്ങള്ക്കുര്യം  നനിശനിത  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്ന  പകാകറണകാണയ്
നനിലെവനിലള്ളതയ്.  ആ  പകാകറണനുസരനിച്ചുള്ള  തുകേ  നമുക്കയ്  കേനിട്ടനിയനിട്ടുകണകാ? അതയ്
കൂടകാനതയകാകണകാ ഇകപകാള്  നമള് തുകേ ആവശരനപട്ടനിരനിക്കുന്നതയ്?
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ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന :  സര,  ഇന്നനലെ വനിശദമകായനി സര്യംസകാരനിചതുനകേകാണയ്
ഞകാന  ആ വനിഷയങ്ങളനികലെയയ്  കപകാകേകാതനിരുന്നതകാണയ്.  992.50  കകേകാടനി  രൂപയനട
നകാശനഷങ്ങള് സര്യംബനനിച നമകമകാറകാണമകാണയ് ആദരമകായനി മകാരചയ് മകാസര്യം 28-ാം
തസ്പീയതനി സമരപനിചനിട്ടുള്ളതയ്. അതനിനനത്തുടരന്നകാണയ് ടസ്പീര്യം ഇവനിനട വന്നയ് പരനികശകാധന
നടതനിയതയ്.  മുഖരമനനിയടക്കമുള്ളവരുമകായനി ചരച നടതനിയകശഷര്യം അഡസ്പീഷണലെകായനി
കചരകക്കണ  കേകാരരങ്ങള്കൂടനി  സമരപനിക്കണനമന്നയ്  അവര  ആവശരനപടുകേയണകായനി.
അതയ് സര്യംബനനിച്ചുള്ള തുകേ ഇകപകാള് ലെഭനിചനിട്ടനില.

ശ്രസ്പീ  .    രകമശയ്  നചന്നനിതലെ:  സര,  ഓകരകാ  സര്യംസകാനങ്ങള്ക്കുര്യം  വരള്ചയര്യം
നവള്ളനപകാക്കവുര്യം ഉണകായകാലര്യം ഇനലങനിലര്യം കകേന്ദ്രര്യം ഒരു നനിശനിത തുകേ ഡനിസകാസ്റ്റര
മകാകനജുനമന്റെനിനകായനി  തരുനണയ്.  അതയ്  കേനിട്ടനിയനിട്ടുകണകാ?  അതുര്യം ഉള്നപടുതനിയകാകണകാ
അകതകാ അഡസ്പീഷണലെകായനിട്ടകാകണകാ ഇഉൗ പണര്യം തരുന്നതയ്?

ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന :  സര,  കനരനത  നമള്  സമരപനിചനിരുന്നതയ്
കൃതരമകായനി  തുകേ തകരണതനിനന്റെ,  ഇഉൗ വരഷനത ഗഉൗരവകാസ കബകാദരനപടുതനി
നക്കകാണ്ടുള്ളതകാണയ്.  ഒരു  നൂറകാണനിനനിടയനിനലെ  ഏറവുര്യം  വലെനിയ  വരള്ചയകാണയ്
സര്യംസകാനര്യം  കനരനിടുന്നനതനര്യം  അതുനകേകാണയ്  സകാധകാരണ  ലെഭനിക്കുന്നതനികനക്കകാള്
കൂടുതല് പണര്യം തരണനമനര്യം ആവശരനപട്ടുനകേകാണകാണയ് കനരനത നമകമകാറകാണര്യം
നല്കേനിയനിരുന്നതയ്.  ആ പണര്യം ഇകപകാഴുര്യം അനുവദനിചനിട്ടനില. 2017-2018  സമതനികേ
വരഷര്യം  അനുവദനികക്കണ  പണര്യം  ഇനനിയര്യം  നമുക്കയ്  കേനിട്ടനിയനിട്ടനില.  അതനിനനിടയനില്
ഇവനിനട പരനികശകാധന നടതനി തനിരനിച്ചുകപകാകുന്ന സന്ദരഭതനിലള്ള പ്രകതരകേതകേള്
കൂടനി  ടസ്പീര്യം  ലെസ്പീഡറുമകായനി  സര്യംസകാരനിചകപകാള് അഡസ്പീഷണലെകായനി  നമുക്കയ്  പറയകാനുളള
കേകാരരങ്ങള്  ഇനനിയര്യം  പറയകാനമനള്ളതനിനന്റെ  അടനിസകാനതനിലെകാണയ്  ഒരു
അഡസ്പീഷണല്  നമകമകാറകാണര്യംകൂടനി  സമരപനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  99 2  കകേകാടനി  രൂപയനട
ആവശരര്യം കനരനത സമരപനിചതനിനുപുറകമ ഇനനി വരകാനകപകാകുന്ന സമയകതയ്ക്കുള്ള
കുടനിനവള്ള  വനിതരണതനിനന്റെയര്യം  കൃഷനിനകാശതനിനന്റെയര്യം  വനിശദകാര്യംശങ്ങളടക്കര്യം
കരഖനപടുതനിനക്കകാണ്ടുള്ള പുതനിയ നമകമകാറകാണര്യംകൂടനി   നല്കേനിനയന്നകാണയ്  ഞകാന
സൂചനിപനിചതയ്.  അതുമകായനി  ബനനപട്ടയ്  സകാധകാരണഗതനിയനില്  ലെഭനിക്കകാറുളള  പണര്യം
അനുവദനിക്കുനമന്നകാണയ്  ഇകപകാള്  അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  വരള്ചയനട  രൂക്ഷത
കേണക്കനിനലെടുത്തുനകേകാണയ് എന.ആര.ഇ.ജനി.പനി.  പദതനിയനില്  നതകാഴനിലെവസരങ്ങള്
വരദനിപനിക്കണനമന്നയ്  ആവശരനപട്ടനിരുന. 50  ദനിവസര്യം കൂടുതല് അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്
കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെയ്  ഇകപകാള്തനന്ന സമതനിചനിട്ടുണയ്.  അതനിനന്റെ അടനിസകാനതനില്
വരുന്ന  അഡസ്പീഷണല്  ഫണയ്,  ബഹുമകാനനപട്ട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതകാവയ്
പറഞ്ഞതുകപകാനലെ സകാധകാരണ അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  പുറകമ ഏതകാണയ്  365  കകേകാടനി
രൂപകയകാളര്യം  വരുന്ന  സര്യംഖര  എന.ആര.ഇ.ജനി.പനി.-ക്കയ്  കവണനിയളള  50  ദനിവസര്യം
കൂടുതല്  അനുവദനിചതനിനന്റെ  അടനിസകാനതനില്  ഉറപകായനിട്ടുണയ്.  അതനിനുപുറകമ
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വരള്ചനയത്തുടരനള്ള പ്രയകാസങ്ങളടക്കര്യം ചൂണനിക്കകാണനിചയ്, ഭക്ഷര വകുപ്പുമനനി ടസ്പീര്യം
ലെസ്പീഡരക്കയ്  പ്രകതരകേമകായ  ഒരു  നനികവദനര്യംകൂടനി  സമരപനിചനിരനിക്കുകേയകാണയ്.
ഭക്ഷരധകാനരങ്ങള്  നല്കേനിനക്കകാണനിരനിക്കുന്ന  അളവനിനുപുറകമ  അഡസ്പീഷണലെകായനി
നല്കേണനമന്നകാണയ്  അതനില്  ആവശരനപട്ടനിരനിക്കുന്നതയ്.  അതനിനന്റെ  അടനിസകാനതനില്
വരള്ച  കേണക്കനിനലെടുതയ്  അധനികേമകായനി  ഭക്ഷരധകാനരങ്ങള്  അനുവദനിക്കണനമന്ന
നമകമകാറകാണര്യംകൂടനി  സമരപനിചനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഇഉൗ  പ്രകമയനത  അടനിസകാനമകാക്കനി,
ബഹുമകാനനപട്ട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതകാവയ്  ചൂണനിക്കകാണനിചതുകപകാനലെ  സകാധകാരണ
ഗതനിയനില്  എലകാ  സര്യംസകാനങ്ങള്ക്കുര്യം  ലെഭനിക്കകാറുള്ള വരള്ചകാദുരനിതകാശസകാസതനിനയ്
പുറകമ  പ്രകതരകേമകായനി  പ്രധകാനമനനിയനട  ഫണനില്നനിനര്യം  ഒരു  പകാകക്കജയ്
എന്ന  രസ്പീതനിയനില്  കകേരളതനിനയ്  അനുവദനിക്കണനമന്ന  പ്രകമയമകാണയ്  ഇവനിനട
അവതരനിപനിചനിട്ടുളളതയ്.  ആ  പ്രകമയര്യം  കൂടനി  അര്യംഗസ്പീകേരനിച്ചുനകേകാണയ്  ഇഉൗ  സഭയനട
ഏകേകേണ്ഠമകായ  അഭനിപ്രകായര്യംകൂടനി  രൂപസ്പീകേരനിചയ്  ഇഉൗ  പ്രകമയര്യം  പ്രധകാനമനനിയനട
റനിലെസ്പീഫയ് ഫണനില്നനിനള്ള ഒരു പ്രകതരകേ പകാകക്കജയ് എന്ന നനിലെയനില് കകേരളതനിനന്റെ
ഇഉൗ അവസയനില് (ഒരു നൂറകാണനിനനിടയനിനലെ ഏറവുര്യം രൂക്ഷമകായ വരള്ച കനരനിടുന്ന
സര്യംസകാനനമന്ന നനിലെയനില്)  സഹകായര്യം നല്കേണനമന്നയ് ആവശരനപടകാനമന്നതകാണയ്
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ സമസ്പീപനര്യം.

മനി  .    നഡപന്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര :  ശ്രസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസയ് അങ്ങയനട കഭദഗതനി പ്രസ്സയ്

നചയ്യുനകണകാ?

ശ്രസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതകാമസയ് : സര, ഞകാന പ്രസ്സയ് നചയ്യുന്നനില.

മനി  .   നഡപന്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര :  ശ്രസ്പീ. പനി. ടനി. കതകാമസയ് അവതരനിപനിച കഭദഗതനി സഭ

നനിരകാകേരനിച്ചു.

ശ്രസ്പീ. മുലക്കര രതകാകേരന,  അങ്ങയനട പ്രകമയര്യം പ്രസ്സയ് നചയ്യുനകണകാ?

ശ്രസ്പീ  .   മുലക്കര രതകാകേരന : സര, ഞകാന പ്രസ്സയ് നചയ്യുന.

മനി  .   നസപന്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര : ശ്രസ്പീ. മുലക്കര രതകാകേരന അവതരനിപനിച പ്രകമയനത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവന..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര...........

പ്രകമയര്യം സഭ നഎകേകേകണ്ഠരന അര്യംഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ.  നകേ.  വനി.  അബ്ദുള്  ഖകാദര  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  രണകാമനത  പ്രകമയര്യം

അവതരനിപനിചയ് സര്യംസകാരനിക്കകാവുന്നതകാണയ്.
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(2)  പ്രവകാസനികേളുനട സര്യംരക്ഷണര്യം

ശ്രസ്പീ  .   നകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള് ഖകാദര: സര, "ഉകദ്ദേശര്യം 31 ലെക്ഷകതകാളര്യം മലെയകാളനികേള്
മറ  രകാജരങ്ങളനിലര്യം  വനിവനിധ  സര്യംസകാനങ്ങളനിലര്യം  പ്രവകാസനികേളകായനിട്ടുണയ്.  കകേരള
വമകഗ്രഷന സരകവ്വ പ്രകേകാരര്യം അനര രകാജരങ്ങളനികലെയയ് നതകാഴനില് കതടനി കപകാകുന്ന
കകേരളസ്പീയര  86.3  ശതമകാനര്യം ഗള്ഫയ്  രകാജരങ്ങളനികലെയകാണയ്  കപകാകുന്നതയ്.   അതനില്
37.5  ശതമകാനര്യം യ.എ.ഇ.യനിലര്യം  22  ശതമകാനര്യം സഉൗദനി അകറബരയനിലമകാണയ്.  ഈ
നകാടുകേളനിനലെ  സസകദശനിവല്ക്കരണനയര്യം വനികശഷനിചയ്  സഉൗദനി  അകറബരയനില്
വകാണനിജര  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  വനികദശനികേനള  ഒഴനിവകാക്കുന്നതയ്  നനിരവധനി  കകേരളസ്പീയരക്കയ്
നതകാഴനില് നഷനപടുത്തുര്യം. 11  ശതമകാനകതകാളര്യം കകേരളസ്പീയര നസയനില്സയ് മകാന്മേകാരകായനി
നതകാഴനില് കനകാക്കുന  എന്നകാണയ്  അനഉൗകദരകാഗനികേമകായ  കേണക്കയ്.  പ്രവകാസനികേള്
കകേരളതനികലെയയയ്ക്കുന്ന  പണര്യം  സര്യംസകാന  ആഭരന്തര  ഉല്പകാദനതനിനന്റെ
മൂന്നനിനലെകാന്നനിലെധനികേമകാണയ്.  രകാജരതനിനന്റെ  ഏറവുര്യം  പ്രധകാനനപട്ട  വനികദശ  നകാണയ
കസകാതസ്സകായനിട്ടുര്യം  പ്രവകാസനികേള്ക്കയ്  കകേന്ദ്രസരക്കകാര  കവണത്ര  പരനിഗണന
നല്കുന്നനില.  കേയറമതനിക്കകാരക്കയ്  നല്കുന്ന  കപ്രകാത്സകാഹനങ്ങള്ക്കുര്യം  വനികദശ
നനികക്ഷപര്യം ആകേരഷനിക്കകാനകായനി  നല്കുന്ന ഇളവുകേള്ക്കുര്യം സമകാനമകായ രസ്പീതനിയനില്
ആനുകൂലെരങ്ങള്  നല്കേനി  പ്രവകാസനികേനള  ഈ  പ്രതനിസനനിഘട്ടതനില്
സര്യംരക്ഷനിക്കണനമന്നയ്  ഈ സഭ കകേന്ദ്ര സരക്കകാരനികനകാടയ്  ആവശരനപടുന" എന്ന
പ്രകമയര്യം ഞകാന അവതരനിപനിക്കുന.

പ്രവകാസനികേള്  ഗള്ഫയ്  രകാജരങ്ങളനികലെയയ്  കപകാകുന്നതനിനുമുമയ്   പ്രധകാനമകായര്യം
സനികലെകാണ്,  ഇനകഡകാകനഷര,  റങ്കൂണ്,  സനിര്യംഗപ്പൂര,  മലെയ  തുടങ്ങനിയ  രകാജരങ്ങളനി
കലെയകായനിരുന കപകായനിരുന്നതയ്.  നമ്മുനട നകാടനിനന പുനരനനിരമനിക്കുന്നതനില്  അവര
സുപ്രധകാനമകായ പങ്കുവഹനിചനിരുന.  കകേരളനത കകേരളമകാക്കനി മകാറന്നതനില് പ്രധകാന
പങ്കുവഹനിചതയ് പ്രവകാസനികേളകാനണന്നതയ് ചരനിത്രതനിനന്റെ ഭകാഗമകാണയ്. കകേരളര്യം ഭൂപ്രകദശ
പരനിധനികേള്ക്കപ്പുറമുള്ള ഒരു പ്രതനിഭകാസമകായനി  മകാറനിക്കഴനിഞ.  കേകാരണര്യം,  കലെകാകേതയ്
എവനിനടനചന്നകാലര്യം  നമുക്കയ്  മലെയകാളനികേനള  കേകാണകാന  കേഴനിയര്യം.  ഗള്ഫയ്
രകാജരങ്ങളനിലെകായകാലര്യം  ആഫനിക്ക,  ലെകാറനിന അകമരനിക്ക,  യൂകറകാപയ്  തുടങ്ങനി കലെകാകേതനിനലെ
ഏതയ് രകാജരങ്ങളനില് നചന്നകാലര്യം മലെയകാളനികേനള കേകാണകാന കേഴനിയന എന്നതയ് നമ്മുനട
ഭകാഗരവുര്യം അഭനിമകാനവുമകാണയ്. അവര ഈ രകാജരകതയയ് അയയ്ക്കുന്ന പണമകാണയ് നമ്മുനട
നകാടനിനന്റെ  സമദ്ഘടനയനട  ഏറവുര്യം  വലെനിയ  കസകാതസ്സയ്.  നമ്മുനട
സകാമതനികേഘടനയയ് മകാത്രമല സര്യംസകാരനത പരനികപകാഷനിപനിക്കുന്നതനിനുര്യം ഭകാഷനയ
കസ്നേഹനിക്കുന്നതനിനുനമകാനക്ക അവര നല്കുന്ന സര്യംഭകാവന വളനര പ്രധകാനനപട്ടതകാണയ്.
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ഗള്ഫയ്  രകാജരങ്ങളനില്  നചന്നകാല്  നമുക്കയ്  അഭനിമകാനര്യം  കതകാനര്യം.  അവനിനട

വരതരസ്ത സര്യംഘടനകേളുണയ്.  രകാഷസ്പീയ അഭനിപ്രകായവരതരകാസമുള്ള സര്യംഘടനകേനളകാക്ക

ഉണകാകേകാര്യം.  എങനില്കപകാലര്യം  ഈ  നകാടനികനകാടയ്  അവരക്കുള്ള  കസ്നേഹര്യം

പറഞ്ഞറനിയനിക്കകാന കേഴനിയകാതതകാണയ്.  പനി. ഭകാസരനന്റെ വനിഖരകാതമകായ ഒരു പകാട്ടുണയ്.

 “നകാളനികകേരതനിനന്റെ നകാട്ടനിനലെനനിനക്കകാരു  നകാഴനിയനിടങ്ങഴനി മണ്ണുണയ്....”

ഏനതകാരു പ്രവകാസനിയകടയര്യം  മനസ്സയ്  അങ്ങനനയകാണയ്.  ഈ നകാടനിനന അവര

കസ്നേഹകതകാനട  കേകാണുന.  ഈ നകാടനിനന്റെ മുകന്നറതനില് അവര അഭനിമകാനനിക്കുന.

ആ തരതനില് ഈ നകാടനിനന്റെ  വനികേസനതനിനുകവണനി  അവര വലെനിയ  സര്യംഭകാവന

നല്കുന.  ഇന്നയ്  ഒരുലെക്ഷര്യം  കകേകാടനി  രൂപ  നമ്മുനട  സര്യംസകാനകതയയ്  അവര

അയയ്ക്കുന. അതയ് പലെകപകാഴുര്യം കൂടകാറുണയ്. ഏറവുര്യം ഒടുവനില് ഇന്തരയനികലെയയ് അയയ്ക്കുന്ന

പണതനിനന്റെ കേണക്കയ് ലെഭരമകായകപകാള് കകേരളതനികലെയയ് വരുന്ന പണതനില് വലെനിയ

കുറവുണകായനിട്ടനില.  ഒകന്നകേകാല്  ലെക്ഷര്യം  കകേകാടനി  രൂപ  നമ്മുനട  സര്യംസകാനകതയയ്

വരുന  എന്നകാണയ്  അനഉൗകദരകാഗനികേ  കേണക്കയ്.  ഇന്തരയനട  കേണക്കയ്

പരനികശകാധനിചകാലര്യം  അങ്ങനനയകാണയ്. ഇക്കകാരരതനില് കലെകാകേതനില് ഒന്നകാര്യം സകാനര്യം

ഇന്തരയകാണയ്.  കലെകാകേ ബകാങനിനന്റെ കേണക്കനുസരനിചയ്  2013-14  സകാമതനികേ വരഷര്യം

81 ബനിലെരണ് കഡകാളറകാണയ് ഇന്തരയനികലെയ്നക്കതനിയതയ്. അതയ് ദശലെക്ഷക്കണക്കനിനയ്

കകേകാടനി രൂപയകാണയ്. നമ്മുനട രകാജരകതയയ് ഇത്ര വലെനിയ തുകേ അയയ്ക്കുന്നതനില് വലെനിയ

പങ്കുവഹനിക്കുന്നതയ്  മനിഡനില്  ഈസ്റ്റനില്  കജകാലെനി  നചയ്യുന്ന  ആളുകേളകാണയ്.  കേകാരണര്യം

അവരക്കകാണയ്  നകാടനികനകാടയ്  ഏറവുര്യം  കൂടുതല്  ആഭനിമുഖരര്യം.  അകമരനിക്കയനികലെകാ

യൂകറകാപനികലെകാ ഒനക്ക കജകാലെനി നചയ്യുന്ന ആളുകേള് പലെരുര്യം അവനിനട നസറനില്ഡകാണയ്.

എലകാവരുമല.  ഗള്ഫയ്  രകാജരങ്ങളനില്  കജകാലെനി  നചയ്യുന്ന  പ്രവകാസനി  മലെയകാളനികേള്

നകാട്ടനികലെയയ്  വലെനിയ  കതകാതനില്  പണമയയ്ക്കുന.  അതയ്  കകേരളനത എങ്ങനനയകാണയ്

പുനരനനിരമനിചനതന്നയ്  ഞകാന പ്രകതരകേര്യം  പറകയണതനില.  ഈ സഭയനിനലെ ഭരണ-

പ്രതനിപക്ഷത്തുള്ള  എലകാ  അര്യംഗങ്ങളുര്യം  ഒകര  സസരതനില്  ഏകേകേണ്ഠമകായനി

അര്യംഗസ്പീകേരനിക്കുനന്നകാരു  കേകാരരമകാണതയ്.  കകേരളതനിനന്റെ  പുനര  നനിരമനിതനിയനിലര്യം

മുകന്നറതനിലര്യം പ്രവകാസനികേള് വഹനിചനിട്ടുള്ള പങയ് വളനര പ്രധകാനനപട്ടതകാണയ്.

1075/2017.
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ഇങ്ങനന  വലെനിയ  സര്യംഭകാവന  നല്കുന്ന  പ്രവകാസനികേകളകാടയ്  നസ്പീതനിപൂരവ്വമകായനി
നപരുമകാറകാന  സരക്കകാരുകേള്ക്കയ്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണകാ?  സര്യംസകാനനത  ഇടതുപക്ഷ
ഭരണകേകാലെതകാണയ് നതനലങനിലര്യം പ്രവകാസനികേകളകാടയ് കേരുണകാരദമകായനി നപരുമകാറനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
ഒരു പ്രവകാസനി കക്ഷമനനിധനി നനിയമര്യം നകേകാണ്ടുവരുന്നതുര്യം ആദരമകായനി പ്രവകാസനികേള്ക്കയ്
ഒരു  വകുപ്പുണകായതുര്യം  ഈ  സര്യംസകാനതകാണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവരഷര്യം  പ്രവകാസനി
കക്ഷമനനിധനിയനിനലെ  നപനഷന വരദനിപനിക്കണനമന്നകാവശരനപട്ടയ്  ഞങ്ങള് പലെവട്ടര്യം
സരക്കകാരനിനന  സമസ്പീപനിച്ചു.  പകക്ഷ  അനുകൂലെമകായ  ഒരു  നനിലെപകാടുര്യം  യ.ഡനി.എഫയ്.
സരക്കകാര  സസസ്പീകേരനിചനിരുന്നനില.  പകക്ഷ  ഇകപകാള്  പ്രവകാസനി  നപനഷന  മൂന്നനിരട്ടനി
വരദനിപനിക്കകാന  തസ്പീരുമകാനനിച്ചു  എന്നതയ്  അഭനിമകാനകേരമകായ  കേകാരരമകാണയ്.   മനിനനിമര്യം
നപനഷന 2,000 രൂപയകായനി വരദനിപനിച്ചു. പകക്ഷ ആ കക്ഷമനനിധനിയനട കസകാതസ്സയ്
പ്രവകാസനികേള്  നല്കുന്ന  പണവുര്യം  സര്യംസകാന  സരക്കകാരനിനന്റെ  ഗ്രകാന്റുമകാണയ്.
അതുനകേകാണയ്  ഈ കക്ഷമനനിധനി  മുകന്നകാട്ടുനകേകാണ്ടുകപകാകേകാന  വലെനിയ  പ്രയകാസമകാണയ്.
ഏകേകദശര്യം  30-35  ലെക്ഷകതകാളര്യം  പ്രവകാസനികേളുനണങനിലര്യം  ഈ  കക്ഷമനനിധനിയനില്
അര്യംഗങ്ങളകായനിട്ടുള്ളതയ്  നവറുര്യം  140000  കപര  മകാത്രമകാണയ്.  അകപകാള്  നമകാതര്യം
ആളുകേനള  ഇതനില്  അര്യംഗങ്ങളകാക്കകാന  കേഴനിയന്ന  തരതനിലളള  ഒരു  ബൃഹതയ്
പദതനിയകായനി  ഇതനിനന മകാകറണതുണയ്.  സര്യംസകാന  സരക്കകാര  ഈ  വരഷര്യം
ബഡ്ജറനില്  അനുവദനിച  സര്യംഖര  വരദനിപനിചനിട്ടുണയ്.  അതുനകേകാണ്ടുമകാത്രര്യം
ആകേരഷകേമകായനി  നടതകാന  കേഴനിയനമന്നയ്  എനനിക്കയ്  കതകാനന്നനില.  നമുക്കയ്  കകേന്ദ്ര
സരക്കകാരനികനകാടയ് ഇക്കകാരരതനില് ഉന്നയനികക്കണ ഒരകാവശരര്യം, ഈ കക്ഷമ പദതനിക്കയ്
കകേന്ദ്ര  സരക്കകാരനിനന്റെ  വനിഹനിതര്യം  നല്കേണര്യം  എന്നതകാണയ്.  അതരതനില്  കകേന്ദ്ര
സരക്കകാരനിനന്റെ  കകേകാണ്ട്രനിബന്യൂഷനകൂടനി  വരനികേയകാനണങനില്  ഇതയ്  ഇന്തരയനിനലെ
ഏറവുര്യം നല പദതനിയകാക്കനി മകാറകാന സകാധനിക്കുര്യം. എന്തകാണയ് കകേന്ദ്ര സരക്കകാര നമ്മുനട
പ്രവകാസനികേള്ക്കുകവണനി  നചയ്യുന്നതയ്;  അവരുനട  കേയ്യനില്നനിന്നയ്  എമനികഗ്രഷന
ക്ലൈനിയറനസനിനുകവണനി കേഴനിഞ്ഞ അഞയ് പതനിറകാണയ് കകേന്ദ്ര സരക്കകാര വകാങ്ങനിചനിട്ടുള്ള
പണര്യം എത്രയകാണയ്?  ആ പണനത സര്യംബനനിചയ്  വരതരസ്തമകായ കേണക്കുകേളുണയ്.
1,500 രൂപവചയ് എമനികഗ്രഷന ക്ലൈനിയറനസയ് ഓകരകാ വരകനിയനില്നനിന്നയ് വകാങ്ങനി.  അതയ്
ഇവരനില് പലെരുര്യം തനിരനിച്ചുവകാങ്ങനിയനിട്ടനില.  അഞയ് പതനിറകാണയ് ഇങ്ങനന എമനികഗ്രഷന
ക്ലൈനിയറനസനിനുകവണനി വകാങ്ങനിച പണതനിനന്റെ കേണക്കയ് ഏകേകദശര്യം 25,000  കകേകാടനി
രൂപയകാനണന്നകാണയ്  പറയന്നതയ്.  അതനിനലെകാരു  നചറനിയ  വനിഹനിതനമങനിലര്യം
കകേരളതനിനലെ  പ്രവകാസനികേള്ക്കുകവണനിയള്ള  കക്ഷമ  പദതനിക്കയ്  കകേന്ദ്ര  സരക്കകാര
നല്കുകേയകാനണങനില് അതയ് വലെനിനയകാരു കനട്ടമകായനിരനിക്കുര്യം.  അതനിലൂനട  ഈ കക്ഷമ
പദതനി  ഒരു  നല  പദതനിയകാക്കനി  മകാറകാന  കേഴനിയര്യം.   ഈ  കക്ഷമ
പദതനിക്കുകവണനിയള്ള കകേകാണ്ട്രനിബന്യൂഷന നല്കേണനമന്നയ് കകേന്ദ്ര സരക്കകാരനികനകാടയ്
ആവശരനപകടണതുണയ്. 
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ഇകപകാള്  സഉൗദനി  അകറബരയനില്നനിന്നയ്  നതകാഴനില്  നഷനപട്ടയ്

തനിരനിച്ചുവരുന്നവരക്കകായനി  പുനരധനിവകാസ  പദതനി  നടപകാക്കണര്യം.  ഇതനിനലെകാനക്ക

കകേന്ദ്ര  സരക്കകാരനിനയ്  ബകാധരതയണയ്.  ബഹുമകാനനപട്ട  പ്രധകാനമനനി  ഗള്ഫയ്

രകാജരങ്ങളനില്  കപകായനി  വലെനിയ  പ്രസര്യംഗര്യം  നടതനി.  അകദ്ദേഹര്യം  ദുബകായനിലര്യം

ഖതറനിലനമകാനക്ക  കപകായനി  പ്രസര്യംഗനിച്ചു.  പകക്ഷ അകദ്ദേഹര്യം  തനിരനിച്ചുവന്നനിട്ടുര്യം  കകേന്ദ്ര

സരക്കകാരനിനന്റെ  പ്രവകാസനികേകളകാടുള്ള  വനികവചനപരവുര്യം  നനികഷധകാതകേവുമകായ

നനിലെപകാടയ് തുടരുകേയകാണയ്. 

ഗള്ഫയ് രകാജരങ്ങളനികലെയ്ക്കുള്ള വനിമകാനകലെനിയനിനലെ വനികവചനര്യം യൂകറകാപനികലെയ്ക്കുര്യം

അകമരനിക്കയനികലെയ്ക്കുമുള്ള ചകാരജുമകായനി തകാരതമരര്യം നചയ്യുകമകാള് വന വരദനവകാണയ്.

സസ്പീസണല് ചകാരജുകേള് കകേന്ദ്ര സരക്കകാര വരദനിപനിക്കകാന അനുമതനി നല്കേനി.  ആ

തരതനില്  വനിമകാനകലെനിയനട  കേകാരരതനില്  പ്രവകാസനികേനള  നകേകാള്ളയടനിക്കുന്ന

സനിതനിയണയ്.

നമ്മുനട  എര്യംബസ്സനികേനളക്കുറനിചയ്  പറകയണതുണയ്.  കകേന്ദ്ര  സരക്കകാരനിനന്റെ

അധസ്പീനതയനിലള്ള  കേകാരരമകാണതയ്.  എര്യംബസ്സനികേളനില്  പ്രകതരകേനിചയ്  മലെയകാളനികേള്

ഏനറയള്ള  ഗള്ഫയ്  രകാജരങ്ങളനില്  മലെയകാളനികേളകായ  ഉകദരകാഗസനര

നനികയകാഗനിക്കുന്നതുമകായനി  ബനനപട്ട  പ്രശ്നര്യം  പലെകപകാഴുര്യം  ഉയരനവന്നനിട്ടുള്ളതകാണയ്.

മലെയകാളനികേള്  കൂടുതലള്ള  ഗള്ഫയ്  രകാജരങ്ങളനില്  എര്യംബസ്സനികേളനില്  മലെയകാളനി

ഉകദരകാഗസനര  നനിയമനിക്കുന്ന  കേകാരരതനിലള്ള  വനികവചനര്യം  തുടരുകേയകാണയ്.  ആ

തരതനില്   പ്രവകാസനി  കക്ഷമ  പദതനികേള്ക്കുര്യം  പുനരധനിവകാസ  പദതനികേള്ക്കുര്യം

കകേന്ദ്ര  സരക്കകാരനിനന്റെ  സഹകായമുണകാകേണര്യം.  ഇകപകാള്  കകേന്ദ്ര  സരക്കകാര

പ്രവകാസനികേള്ക്കകായനി  യകാനതകാരു  പദതനിയര്യം  നടപനിലെകാക്കുന്നനില. കനരനത  ഒരു

ഡനിപകാരട്ടുനമന്റുണകായനിരുന. അതുകപകാലര്യം പനിരനിച്ചുവനിട്ട സനിതനിയകാണയ് ഇകപകാഴുള്ളതയ്.

അതുനകേകാണയ്  കകേന്ദ്ര  സരക്കകാരനികനകാടയ്  പ്രവകാസനി  കക്ഷമതനിനുകവണനി  പ്രകതരകേ

പദതനികേള് ആവനിഷരനിക്കണര്യം എന്ന പ്രകമയര്യം സഭ അര്യംഗസ്പീകേരനിക്കണനമന്നയ് ഞകാന

അഭരരതനിക്കുകേയകാണയ്.

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    നകേ  .    സനി  .    മമതയ്  കകേകായ:  സര,  കകേരളതനിനന്റെ  ആഭരന്തര

ഉല്പകാദനതനിനന്റെ  30  ശതമകാനതനിലെധനികേര്യം  പണര്യം  കകേരളതനിനയ്  ലെഭരമകാകുന്ന

പ്രവകാസനികേളുനട സര്യംരക്ഷണവുര്യം കക്ഷമവുര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുകവണനി അവതരനിപനിച

1075/2017.
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ഇഉൗ  പ്രകമയനത  ഞകാന  പനിന്തകാങ്ങുന.  കകേരളതനിനലെ  എല്.ഡനി.എഫയ്.

സരക്കകാരനിനന്റെ  ഇഉൗ  വരഷനത  ബഡ്ജറനില്  പ്രവകാസനി  കക്ഷമതനിനകായനി

വകേയനിരുതനിയ  പദതനികേള്,  പ്രവകാസനി  മലെയകാളനികേളനില്  ഏനറ  പ്രതസ്പീക്ഷയര്യം

സകന്തകാഷവുര്യം ഉളവകാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കനകാരക്കയനട പ്രവരതനങ്ങള്ക്കകായനി 61 കകേകാടനി

രൂപയകാണയ്  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുളളതയ്,  ഇതയ്  ഏനറ  ആശസകാസര്യം

നല്കുന്നതകാണയ്.  ചരനിത്രതനില്  ആദരമകാണയ്  ഇത്രയര്യം  സര്യംഖര  കക്ഷമതനിനകായനി

വകേയനിരുതനിയതയ്.  കനകാരക്കയനട പ്രവരതനങ്ങള് ഇനനിയര്യം നമചനപകടണതുണയ്.

വളനര പ്രധകാനനപട്ട ഒരു കേകാരരര്യം യ.എ.ഇ.-യനട കകേകാണ്സുകലെറയ് തനിരുവനന്തപുരതയ്

ആരര്യംഭനിചനിട്ടുനണങനിലര്യം  അറകസ്റ്റഷനുളള  അനുമതനി  കനകാരക്കയയ്  നല്കേനിയനിട്ടനില.

ഇതുകേകാരണര്യം സസകേകാരര ഏജനസനികേളുനട കേടുത ചൂഷണര്യം ഇകപകാഴുര്യം തുടരുകേയകാണയ്.

ഇതനിനയ്  മകാറര്യംവരുത്തുന്നതനിനയ്  കകേന്ദ്രതനില്  ആവശരമകായ  സമരദ്ദേര്യം

നചലകതണനിയനിരനിക്കുന,  അങ്ങനനവന്നകാല് ഇകപകാള്  15,000  രൂപകയകാ, 10,000

രൂപകയകാ  നല്കകേണനിവരുന്ന  അറകസ്റ്റഷന  നടപടനികേള്  600  രൂപയയ്  നടതകാന

സകാധനിക്കുര്യം.  കകേകാഴനികക്കകാടയ്  ജനിലയനിലള്നപനട  ചനിലെ  സലെങ്ങളനില്  കനകാരക്ക

ഓഫസ്പീസുകേള്  സസകേകാരര  ട്രകാവല്  ഏജനസനികേളുനട  സസകാധസ്പീനതനില്നനിന്നയ്

മുകമകായനിട്ടനിനലന്നയ്  കേകാണകാന  കേഴനിയര്യം.  ഏജന്റുമകാരുനട  ചൂഷണര്യം  ഇതരര്യം

കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  വരകാപകേമകാണയ്.  ഇതരര്യം  ഓഫസ്പീസുകേള്  സനിവനില്  കസ്റ്റഷനുകേള്

കപകാനലെയളള  സലെങ്ങളനികലെയയ്  മകാറന്നതയ്  ഗുണകേരമകാണയ്.  സര്യംസകാനതനിനന്റെ

സമദ്ഘടനനയ  തകാങ്ങനിനനിരത്തുന്ന  പ്രവകാസനികേളുനട  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കയ് പരനിഹകാരര്യം

കേകാണകാന  നനലകാരു  പരനിശ്രമര്യം  ഇഉൗ  സകാമതനികേ  വരഷനത  ബഡ്ജറയ്

നനിരകദ്ദേശങ്ങളനില്  സരക്കകാര  നകേകാണ്ടുവന്നനിട്ടുണയ്.  ഗള്ഫനില്നനിന്നയ്  പലെകേകാരണങ്ങളകാല്

നതകാഴനില്  നഷനപട്ടയ്  തനിരനിനചതനി,  വലെനിയ  പ്രതനിസനനികേളനില്നപടുന്ന

മലെയകാളനികേള്ക്കയ് ആശസകാസകമകുന്നതനിനയ്  13  കകേകാടനി  രൂപയകാണയ്  ഇഉൗ ബഡ്ജറനില്

വകേയനിരുതനിയതയ്.  പ്രവകാസനികേളുനട  വനിവകാഹ ആവശരര്യം,  സുരക്ഷ,  അപകേടമരണര്യം

എന്നസ്പീ ഘട്ടങ്ങളനില് ആശസകാസകമകുന്നതനിനകാണയ് ഇഉൗ പദതനി.  ഇഉൗയനിനട കേണ ഒരു

പത്രവകാരത ഞകാന ഓരക്കുകേയകാണയ്,  കകേകാണ്ഗ്രസയ്  സര്യംഘടനയകായ  ഓവരസസ്പീസയ്

ഇന്തരന  കേള്ചറല്  കകേകാണ്ഗ്രസയ് പ്രവകാസനികേളുനട  കുടുര്യംബങ്ങള്ക്കയ്  ആശസകാസര്യം

നല്കുന്നതനിനകായനി  പനിരനിനചടുത  ഒരുകകേകാടനി  രൂപ  നകേ.പനി.സനി.സനി.  തട്ടനിനയടുത്തു

എന്ന  പത്രവകാരതയകാണയ്.  പ്രവകാസനികക്ഷമ  ഫണനിനയ്  6  കകേകാടനി  രൂപയര്യം

പ്രവകാസനികേളുനട  പുനരധനിവകാസതനിനുര്യം  സനില്  നഡവലെപ്നമന്റെനിനുര്യം  കവണനി  18

കകേകാടനി രൂപയര്യം വകേയനിരുതനിയതയ് മകാതൃകേകാപരമകാണയ്.  പ്രവകാസനി കക്ഷമ നപനഷന



അനഉൗകദരകാഗനികേകാര്യംഗങ്ങളുനട കേകാരരര്യം 351

500  രൂപയനില്  നനിനര്യം  2,000  രൂപയകായനി  വരദനിപനിചയ്  ഉതരവകാദനിതര്യം

നതളനിയനിചതകാണയ്   എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമന്റെയ്.  കകേരളതനിനലെ പ്രവകാസനികേള്ക്കയ്

എക്കകാലെവുര്യം തുണയകായനി നനിന്നതയ് എല്.ഡനി.എഫയ്. സരക്കകാരുകേളകാണയ്.  ഇന്തരയനില്

ആദരമകായനി  ഒരു  പ്രവകാസനികേകാരര  വകുപയ്  ആരര്യംഭനിചതയ്  1987-ല്  കകേരളതനിനലെ

ഇടതുപക്ഷ  സരക്കകാരകാണയ്  എന്നതയ്  ഏനറ  അഭനിമകാനകേരമകാണയ്.  കകേരളതനിനന്റെ

സമദ്ഘടനനയ  വളരത്തുന്നതനില്  നനിരണകായകേ  പങകാണയ്  പ്രവകാസനികേള്

നല്കേനിയതയ്,  എന്നകാല്  പലെകപകാഴുര്യം  അരഹമകായ  പരനിഗണന  ഇഉൗ  വനിഭകാഗതനിനയ്

ലെഭനിചനിട്ടനില.   കകേരളനമന്ന  വലെനിയ  കുടുര്യംബതനില്  വളനര  പ്രധകാനനപട്ട  ഒരു

വസ്പീട്ടുകേകാരന  എന്നതനിനു  പകേരര്യം,  ഏനറ  പ്രനിയനപട്ട  ഒരു  വനിരുനകേകാരന  എന്ന

സകാനമകാണയ്  നപകാതുസമൂഹര്യം  പ്രവകാസനിക്കയ്  നല്കേനിയതയ്.   ഇതയ്  അവകേകാശങ്ങള്

നനികഷധനിക്കലെകാണയ്,  ഇഉൗ  മകനകാഭകാവര്യം  മകാറനിനയടുതയ്  കകേരളതനിനന്റെ

നപകാതുധകാരയനികലെയയ്  പ്രവകാസനി മലെയകാളനിനയ എതനിക്കണര്യം,  അതനിലൂനട അവരുനട

പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുര്യം  പ്രയകാസങ്ങള്ക്കുര്യം  പരനിഹകാരര്യം  കേകാണകാന  സകാധനിക്കുര്യം.

കകേരളതനില്നനിന്നയ്  വനികദശരകാജരങ്ങളനികലെയയ്  നതകാഴനിലര്യം  ജസ്പീവനിതവുര്യം  കതടനിയളള

യകാത്രകേള്ക്കയ്  ഒരു  നൂറകാണനിലെധനികേര്യം  പഴക്കമുണയ്.  ആദരകേകാലെങ്ങളനില്  സനികലെകാണ്,

ബരമ,  മലെയ,  സനിര്യംഗപ്പൂര  തുടങ്ങനിയ  രകാജരങ്ങളനികലെയകാണയ്  മലെയകാളനികേള്

കുടനികയറനിയതയ്.  പനിന്നസ്പീടയ്  രണകാര്യം  കലെകാകേമഹകായദതനില്  തകേരന്ന  യൂകറകാപരന

രകാജരങ്ങളനികലെയയ്  നഴനിര്യംഗയ്  കസവനതനിനകായനി  ഒരു  പ്രവകാഹര്യം  തനന്നയണകായനി.

1950-കേളുനട  തുടക്കര്യം  മുതല്  ഗള്ഫയ്  കമഖലെയനില്നനിനര്യം  നപകട്രകാള്

ലെഭരമകായനിത്തുടങ്ങനിയകതകാനട ഇഉൗ രകാജരങ്ങളുനട സകാമതനികേ നനിലെവകാരര്യം ഉയരുകേയര്യം

കേഠനിനകാദസകാനര്യം  നചയ്യകാന  കേരുത്തുളള  മനസ്സുര്യം  ഉറച  ലെക്ഷരവുമുളള  മലെയകാളനികേള്

ഗള്ഫനികലെയയ് കേപല് കേയറുകേയര്യം നചയ.  ആധുനനികേ കകേരളതനിനന്റെ  പ്രതസ്പീക്ഷകേളുര്യം

സസപ്നങ്ങളുര്യം  പൂവണനിഞ്ഞതയ്  പ്രവകാസനികേളനിലൂനടയകാണയ്.  സസയര്യം  ജസ്പീവനിക്കകാനുര്യം

മറളളവനര  ജസ്പീവനിപനിക്കകാനുര്യംകവണനി  കേടലര്യം  മലെയര്യം  തകാണനി,  ദുരനിതര്യംകപറനിയ

പ്രവകാസനികേളകാണയ്  നകാര്യം  ഇന്നയ്  അനുഭവനിക്കുന്ന  പകേനിട്ടുര്യം  പ്രഉൗഢനിയര്യം  കകേരളതനിനയ്

കനടനിതന്നതയ്.   എന്നകാല്  പ്രവകാസനി  മലെയകാളനികേളുനട  ആടു  ജസ്പീവനിതര്യം  നമുക്കയ്

സമകാനനിച  സഉൗകേരരങ്ങള്  ധൂരതടനിചയ്,  ആഹ്ളകാദനിചയ്  ജസ്പീവനിക്കുന്ന  വലെനിനയകാരു

വനിഭകാഗകതയര്യം  കേകാണകാര്യം.   ഇന്നയ്  ഗള്ഫയ്  രകാജരങ്ങളനില്  കജകാലെനി  നചയ്യുന്ന

മലെയകാളനികേള്  തസ്പീഷ്ണമകായ  പ്രതനിസനനി  അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഗള്ഫയ്

രകാജരങ്ങളനിനലെ സസകദശനിവല്ക്കരണര്യം ലെക്ഷക്കണക്കനിനയ് ആളുകേനളയകാണയ് നതകാഴനില്

രഹനിതരകാക്കുന്നതയ്,    ഇവര തനിരനിനകേ വനനകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  
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(അദരക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര)

ശ്രസ്പീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി:  സര,  പലെതരര്യം  ചൂഷണങ്ങനളപറനി  അങ്ങയ്
പറയനണയ്,  പകക്ഷ   ഇഉൗ  അടുതകേകാലെതയ്  കകേള്ക്കകാന  കേഴനിഞ്ഞതയ്  വലെനിയ
സസപ്നങ്ങളുമകായനി,  സസന്തര്യം കേനിടപകാടര്യംകപകാലര്യം വനിറയ്  പണര്യം നകേകാടുതയ് ഏജന്റുമകാരകാല്
കേബളനിക്കനപടുന്ന  നനിരവധനി  സുഹൃത്തുക്കനളപറനിയളള  വകാരതകേളകാണയ്.  അതയ്
അങ്ങയനട  ശ്രദയനില്നപട്ടനിട്ടുകണകാ;  അതനില്  എനന്തങനിലര്യം  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്
വയകാനുകണകാ?

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    നകേ  .    സനി  .    മമതയ് കകേകായ:  സര,  ബഹുമകാനനപട്ട അര്യംഗര്യം പറഞ്ഞതയ്
വളനര  ശരനിയകാണയ്.  നനിരവധനി  ആളുകേളകാണയ്  ഏജന്റുമകാരുനട  ചതനിയനില്നപട്ടയ്
തനിരനിച്ചുവരകാനകപകാലര്യം  കേഴനിയകാനത  ജയനിലെനിലെകാകുന്നതയ്.  തനിരനിച്ചുവന്നവരനില്  പലെരുര്യം
കരകാഗനികേളകാണയ്,  അവരക്കയ്  ചനികേനിത്സയ്ക്കുളള   സഉൗകേരരര്യം  കപകാലര്യം  ലെഭനിക്കുന്നനില.
അങ്ങനനയളളവരക്കയ് ആവശരമകായ ചനികേനിത്സകാസഉൗകേരരര്യം ആകരകാഗര ഇനഷസറനസയ്
പദതനിയനില് ഉള്നപടുതനി നല്കകേണതയ്  അതരകാവശരമകാണയ്.  ഏനറ  മലെയകാളനികേള്
കജകാലെനിനചയ്യുന്ന  സഉൗദനിയനില്  റനിക്രൂട്ടയ്നമന്റെയ്  വരവസകേള്  മകാറുകേയകാണയ്.  സസകേകാരര
കമഖലെയനില്കപകാലര്യം കയകാഗരതയളള സസകദശനികേള്ക്കയ് നതകാഴനില് നല്കേനിയകശഷകമ
വനികദശനികേനള പരനിഗണനിക്കകാന പകാടുളള എന്നകാണയ് നനിയമകഭദഗതനി നകേകാണ്ടുവന്നതയ്.
മലെയകാളനികേള്  കജകാലെനിനചയ്യുന്ന  വകാണനിജര-വരകാപകാര  സകാപനങ്ങള്,  കഷകാപനിര്യംഗയ്
മകാളുകേള്, നമകാനനബല് കമഖലെ, പകാരകാ നമഡനിക്കല് കമഖലെ എന്നനിവനിടങ്ങളനില് കജകാലെനി
സകാധരത കുറയന.  കുനനവറനില് സസകദശനിവല്ക്കരണതനിനയ് ആക്കര്യം കൂട്ടനിനക്കകാണയ്
വനിസ  ഫസ്പീസയ്  നനിരക്കുകേള്  ഭസ്പീമമകായനി  വരദനിപനിച്ചു.  കകേരളതനിനന്റെ  സമദ്ഘടന
കനരനിടുന്ന  നവല്ലുവനിളനിക്കുപുറകമ  തനിരനിച്ചുവരുന്ന  കുടനികയറക്കകാരക്കയ്  എങ്ങനന
നതകാഴനിലെവസരങ്ങള്  ലെഭരമകാക്കകാനമന്നതയ്  മനറകാരു  നവല്ലുവനിളനിയകാണയ്.
ഗള്ഫനില്നനിനര്യം തനിരനിച്ചുവരുന്ന പ്രവകാസനികേളനില് കൂടുതലര്യം കൂലെനികവലെക്കകാരുര്യം തകാഴ
വരുമകാനക്കകാരുമകാണയ്.  ഇവരനക്കലകാവരക്കുര്യം  പുതനിയ  സര്യംരര്യംഭങ്ങള്  ആരര്യംഭനിക്കകാന
കേഴനിയനില.  കൂടുതല്കപരുര്യം സസയര്യംനതകാഴനില് എന്നനനിലെയനില് വരവസകായങ്ങളുര്യം  മറര്യം
നചയ്യകാന  കേഴനിവുളളവരല.  കകേരളതനിനലെ  അഭരസ്തവനിദരരകായ  യവകാക്കളുനട
നതകാഴനിലെനിലകായ്മ  ഒരു  പരനിധനിവനര  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  ഗള്ഫയ്  കുടനികയറര്യം
സഹകായനിചനിട്ടുനണന്നതയ് നനികഷധനിക്കകാനകാകേകാത വസ്തുതയകാണയ്.  ഗള്ഫയ് വരുമകാനതനിനന്റെ
അടനിസകാനതനില്  വളരച  കനടനിയ  കകേരളനത  സുസനിരമകാക്കകാന  കേഴനിയണര്യം.
ഇന്നനത  ആകഗകാള  സകാഹചരരതനില്  മൂലെധനതനിനയ്  രകാജരകാന്തര
അതനിരതനികേള്ക്കപുറകതയയ്  സഞരനിക്കകാന  എലകാ  സസകാതനരവുമുണയ്.  എന്നകാല്
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ഇഉൗ  സസകാതനരര്യം  നതകാഴനിനലെടുക്കുന്നവരക്കനില,  കേരശനമകായ  നനിയനണങ്ങളകാണയ്
നനിലെവനിലളളതയ്.  ഇഉൗ  സകാഹചരരതനില്  മറയ്  രകാജരങ്ങളനികലെയ്ക്കുളള  കുടനികയറര്യം
കപ്രകാത്സകാഹനിപനിക്കണര്യം.  കകേരളതനിനുപുറതയ്  ഏനറ  മലെയകാളനികേള്  കജകാലെനി
നചയ്യുനണയ്,  വനികദശ രകാജരങ്ങളുമകായനി നല ബനര്യം നനിലെനനിരതകാന സകാധനിക്കണര്യം.
കകേന്ദ്ര  സരക്കകാരനിനയ്  ഇതനിനുകവണനി  പലെതുര്യം  നചയ്യകാന  കേഴനിയര്യം.  നനിലെവനില്
പ്രവകാസനികേനള  നമകാതര്യം  ചൂഷണര്യം  നചയ്യുന്ന  നനിലെപകാടനികലെയയ്  പലെകപകാഴുര്യം  കകേന്ദ്ര
സരക്കകാര  കപകാകുന്നതകായനി  കേകാണകാര്യം.  വനികശഷ  അവസരങ്ങളനില്  പ്രവകാസനികേള്
കൂട്ടകതകാനട  നകാട്ടനികലെയ്ക്കുവരുന്ന  ഘട്ടങ്ങളനില്  വനിമകാനക്കമനനികേള്  നനിരക്കയ്
വരദനിപനിക്കകാറുണയ്.  എന്നകാല്  ഇതയ്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്  കകേന്ദ്ര  സരക്കകാര
ഫലെപ്രദമകായനി  ഇടനപടകാറനില.  ഇതയ്  മകാറനിനയടുക്കണനമന്നയ്  പ്രകമയതനില്
ആവശരനപട്ടനിട്ടുണയ്.  ഇഉൗ  പ്രകമയനത  ഒനകൂടനി  പനിന്തകാങ്ങനിനക്കകാണയ്  എനന്റെ
വകാക്കുകേള് അവസകാനനിപനിക്കുന.

12 noon]

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതകാമസയ് :  സര,  ബഹുമകാനരനകായ നകേ.  വനി.  അബ്ദുള് ഖകാദര
ഇവനിനട  അവതരനിപനിച  പ്രകമയര്യം  സന്ദരകഭകാചനിതമകാണയ്.  അതനിനയ്  നചറനിനയകാരു
കഭദഗതനി ഞകാന അവതരനിപനിക്കുന.

"പ്രവകാസനികേള്ക്കയ്  കകേന്ദ്രസരക്കകാര"  എന്നതനിനു  പകേരര്യം  "പ്രവകാസനികേള്ക്കയ്
കകേന്ദ്ര സര്യംസകാന സരക്കകാരുകേള്"  എനര്യം "സര്യംരക്ഷനിക്കണനമന്നയ് ഈ സഭ കകേന്ദ്ര
സരക്കകാരനികനകാടയ്  ആവശരനപടുന"  എന്നതനിനയ്  പകേരര്യം  "സര്യംരക്ഷനിക്കണനമനര്യം
പ്രവകാസനികക്ഷമനനിധനിയനട  പ്രവരതനര്യം  കൂടുതല്  കേകാരരക്ഷമമകാക്കണനമനര്യം  ഈ
സഭ കകേന്ദ്ര സര്യംസകാന സരക്കകാരുകേകളകാടയ് ആവശരനപടുന" എനര്യം കചരക്കുകേ.

വളനര  കബകാധപൂരവ്വമകായനിട്ടകാണയ്  ഇതനില്  'സര്യംസകാന സരക്കകാരുകേള്'  എന്നയ്

കചരക്കണനമന്നയ്  പറഞ്ഞതയ്.  കേകാരണര്യം  ഇകപകാള്  മുഖരമനനിയനട

നനിയനണതനിലെകാണയ് ഈ വകുപയ്.  'ഒരുപനിടനി ഫയലകേള് നകേട്ടനികേനിടക്കുന'  എന്ന

വകാരത  പത്രതനിലണകായനിരുന.  അതുനകേകാണയ്  സര്യംസകാന  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെകൂടനി

സജസ്പീവ  പങകാളനിതമുണകാകേണര്യം.  അകതകാനടകാപര്യം  പ്രവകാസനി  കക്ഷമനനിധനിയനട

പ്രവരതനര്യം  കൂടുതല്  സജസ്പീവമകാക്കണനമന്ന  ആവശരമകാണയ്  ഞകാന  മുകന്നകാട്ടയ്

വചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇവനിനട പ്രകമയര്യം അവതരനിപനിച ബഹുമകാനരനകായ നകേ.  വനി.  അബ്ദുള്

ഖകാദറുര്യം അതനിനന പനിന്തുണച  ബഹുമകാനരനകായ വനി.  നകേ.  സനി.  മമതയ് കകേകായയര്യം

പ്രവകാസനികേനളപറനി  കുറചയ്  നല  കേകാരരങ്ങനളകാനക്ക  പറഞ.  അതനിനനനയകാനക്ക
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ഞങ്ങള് സസകാഗതര്യം നചയ്യുകേയകാണയ്. പ്രവകാസനികേളുനട പുനരധനിവകാസതനിനകായനി സമഗ്ര

പദതനി  നടപകാക്കനിയതയ്  ഉമന  ചകാണനിയനട  കനതൃതസതനിലള്ള  കേഴനിഞ്ഞ

ഗവണ്നമന്റെകാണയ്.  വഹകക്കകാടതനി  ജഡ്ജനി  നചയരമകാനകായനിട്ടുള്ള  എന.ആര.ഐ.

കേമസ്പീഷന  രൂപസ്പീകേരനിചതനിനനപറനി  ഒരു  വകാക്കുകപകാലര്യം  ഇവനിനട  പറഞ്ഞനില.  ആ

കേമസ്പീഷനന്റെ  പ്രവരതനര്യം  ഇന്നയ്  നനിലെചമട്ടകാണയ്,  യകാനതകാരു  സഉൗകേരരവുര്യം

നചയനകേകാടുക്കുന്നനില.  അതുകപകാനലെ ഇറകാഖനിലര്യം  ലെനിബനിയയനിലര്യം നയമനനിലനമകാനക്ക

യദതനില്  അകേനപട്ട  സകഹകാദരനിമകാനര  വനിമകാനതനില്  ഇവനിനട  നകേകാണ്ടുവന.

അതനിനനകറനിചയ് ഒരു വകാക്കയ് പറയകാതതയ്  ദു:ഖകേരമകാണയ്.  സഉൗദനി അകറബരയനില്

നനിതകാഖതനിനന്റെ പ്രശ്നമുണകായകപകാള് കജകാലെനി നഷനപട്ടവരക്കയ് ആശസകാസര്യം നല്കേകാന

യ.ഡനി.എഫയ്. ഗവണ്നമന്റെയ് സസസ്പീകേരനിച നടപടനി കേകാണകാനത കപകാകേരുതയ്.  നഴ്സുമകാരുനട

റനിക്രൂട്ടയ്നമന്റെയ്  ചുമതലെ  മുഴുവന  കനകാരക്ക  റൂട്ടയ്സയ്  വഴനിയകാക്കനിയതയ്  ഉമന  ചകാണനി

ഗവണ്നമന്റെകാണയ്.   മുഖരമനനി  ഇന്നയ്  ആ  വകുപയ്  വകേകേകാരരര്യം  നചയ്യുന്നതയ്  വളനര

നല  കേകാരരമകാണയ്.  ഞകാന  അതനിനന  സസകാഗതര്യം  നചയ്യുകേയകാണയ്.

എന്നകാല്  ഇത്രമകാത്രര്യം  ഫയല്  നകേട്ടനിക്കനിടന്നകാല്  എങ്ങനന  തസ്പീരുമകാനമുണകാകുര്യം?

ഇന്നയ്  നകേ.പനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡന്റെകായനിരനിക്കുന്ന  ശ്രസ്പീ.  എര്യം.  എര്യം.  ഹസ്സനന

കകേരളതനിലെകാദരമകായനി  ഈ  വകുപനിനയ്  മകാത്രമകായനി  മനനിസകാനര്യം  നല്കേനി

ചുമതലെനപടുതനിയ  പകാരമരരര്യം  യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്നമന്റെനിനുണയ്.  ബഹുമകാനരനകായ

മുഖരമനനിക്കയ്  കേഴനിഞ്ഞ  പ്രകാവശരര്യം  ദുബകായനില്  വലെനിയ  സസസ്പീകേരണര്യം  ലെഭനിചനിരുന.

അവനിനടവചയ്  അകദ്ദേഹര്യം  നടതനിയ  ഉജസലെമകായ  25-ഓളര്യം  പ്രഖരകാപനങ്ങള്

അടനിയന്തരമകായനി നടപകാക്കണര്യം. ആ പ്രഖരകാപനങ്ങള് വലെനിയ ഹരഷകാരവകതകാനടയകാണയ്

ലെക്ഷക്കണക്കനിനയ്  ആളുകേള്  സസസ്പീകേരനിചതയ്.  നകാലെഞയ്  മകാസമകായനി  അതനിനനപറനി

യകാനതകാരു  അനക്കവുമനില.  ബഹുമകാനനപട്ട  മുഖരമനനിയനട  ആ  പ്രഖരകാപനര്യം

അക്ഷരര്യംപ്രതനി നടപനിലെകാക്കണര്യം.  പ്രവകാസനികേനള ഏറവുര്യം കൂടുതല് സഹകായനിക്കകാന

കേഴനിയന്ന കേകാരരമകാണതയ്.  

സസ്പീസണ് കേകാലെതയ് എലകാവരുര്യം നകാട്ടനികലെയയ് വരുകമകാള് വനിമകാന യകാത്രകാകലെനി

കമകാതസ്പീതമകായനി  വരദനിപനിക്കുന്നതനിനനതനിനര  കേരശന  നടപടനിയണകാകേണര്യം.

അതുകപകാനലെ പ്രവകാസനികേളുനട കുട്ടനികേള്ക്കയ് കകേരളതനില് ആവശരമകായ സര്യംവരണര്യം

ലെഭനിക്കണര്യം.  അനലങനില്  ചുരുങ്ങനിയതയ്  സ്കൂളനികലെകാ  കകേകാകളജനികലെകാ  അവരക്കയ്

അഡനിഷന ലെഭനിക്കുനമന്നയ്  ഉറപകാക്കണര്യം.  പണക്കകാരന എന്നമട്ടനില് പകാവനപട്ടവനകായ

പ്രവകാസനിനയ കേകാണുന്ന നനിലെപകാടയ് മകാറണര്യം. 

218/2020.



അനഉൗകദരകാഗനികേകാര്യംഗങ്ങളുനട കേകാരരര്യം 355

ഈ  സഭയനിലര്യം  സഭയയ്  പുറത്തുളളവരുനമകാനക്ക  ഗള്ഫയ്  നകാടുകേളനിലര്യം

വനികദശത്തുനമകാനക്ക കപകാകേകാറുണയ്.  ശ്രസ്പീ.  വനി.  നകേ.  സനി.  മമതയ് കകേകായനയകപകാനലെ

ഉന്നതനകായ  വരവസകായനി  ഒരനിക്കലര്യം  കകേകാണ്ഗ്രസുകേകാര  പണര്യം  പനിരനിച്ചു  എന്ന

രസ്പീതനിയനില്  ഉതരവകാദനിതസമനിലകാനത  പറയരുതയ്.   അങ്ങനന  പണര്യം  പനിരനികക്കണ

കേകാരരമനില.  എലകാ  രകാഷസ്പീയ  പകാരട്ടനികേളുര്യം  വനികദശത്തുകപകായനി  സര്യംഭകാവന

വകാങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  അതയ്  കദശകാഭനിമകാനനിയര്യം  അതുകപകാലള്ള  പലെ  പത്രങ്ങള്ക്കു

മകായനിരനിക്കുര്യം.  അനതകാനര്യം  കേണയ്  അങ്ങനയകപകാലള്ളവര  അഭനിപ്രകായര്യം പറയരുതയ്.

നകേ.പനി.സനി.  സനി.-യര്യം സനി.പനി.ഐ.(എര്യം)-ഉര്യം  ഫണയ് പനിരനിചനിട്ടുണയ്.  എലകാ രകാഷസ്പീയ

പകാരട്ടനികേളുര്യം  വനികദശത്തുകപകായനി  പകാരട്ടനിയനട  പനിനബലെമനുസരനിചയ്  ഫണയ്

വകാങ്ങുനണയ്.  അനതകാനക്ക വളനര തരര്യംതകാഴയ് ന്ന നടപടനിയകാണയ്. നകേ.പനി.സനി.സനി.-ക്കയ്

അതനിനന്റെ  ആവശരമനില.  അതയ്  പരനിപൂരണമകായര്യം  നനികഷധനിക്കുകേയകാണയ്.  പ്രവകാസനി

മലെയകാളനികേളുനട  കക്ഷമ  കേകാരരങ്ങളനില്  കൂടുതല്  തകാലരരനമടുത്തുനകേകാണയ്  ശകമകായ

നടപടനികേളുമകായനി  മുകന്നകാട്ടുകപകാകേണനമന്ന  ആവശരര്യം  ഞകാന  മുകന്നകാട്ടുവയ്ക്കുന.

കേഴനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കകാര  നകേകാണ്ടുവന്ന  കനിയകാതകേമകായ  പദതനികേള്

നടപകാക്കകാന ശകമകായ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണര്യം.  

ശ്രസ്പീ  .   ഇ  .   നകേ  .   വനിജയന:  സര, ബഹുമകാനനപട്ട നമമര ശ്രസ്പീ. നകേ. വനി. അബ്ദുള്

ഖകാദര  അവതരനിപനിച  പ്രകമയര്യം  ഈ  സഭ  അര്യംഗസ്പീകേരനിക്കണനമന്നകാണയ്  എനനിക്കയ്

സൂചനിപനിക്കകാനുള്ളതയ്.  വരഷങ്ങള്ക്കുമുകമ  ഇന്തരക്കകാര  കലെകാകേതനിനന്റെ  വനിവനിധ

കമഖലെകേളനില്  യകാത്ര  നചയവരകാണയ്.  സനികലെകാണനികലെയയ്  പ്രവകാസ  ജസ്പീവനിതതനിനു

കപകായ ശങര ആണയ് അവനിടനത കട്രഡയ്  യൂണനിയന പ്രസകാനതനിനന്റെ സകാപകേ

കനതകാവയ്.  ചനിറ്റൂര  മണലെനത  പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനിചയ്  അകദ്ദേഹര്യം  ഈ  നനിയമസഭയനില്

എര്യം.എല്.എ.  ആയനി  വന്നതകാണയ്.   അതുകപകാനലെ  ഒകട്ടനറ  ജനപ്രതനിനനിധനികേനള

വനികദശ  രകാജരങ്ങളനില്  കേകാണകാന  കേഴനിയര്യം.  പ്രവകാസനികേനള  ചൂഷണര്യം  നചയ്യുന്ന

ഒരവസയണയ്.  ഗള്ഫയ് രകാജരങ്ങളനില് നപരുന്നകാളുമകായനി ബനനപട്ടയ് ലെസ്പീവനിനുവരുന്ന

സകാഹചരരതനിലെകാണയ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെയ്  വലെനിയ  നകേകാള്ള  നടതകാറുള്ളതയ്.

വനിമകാനകലെനി  ഇനതനില്   നകാലര്യം  അഞ്ചുര്യം  ഇരട്ടനി  ചകാരജകാണയ്  വകാങ്ങുന്നതയ്.

അതനില്നനിനര്യം പനിന്തനിരനിയണനമന്നയ് ആവശരനപനട്ടങനിലര്യം ഇനവനര പനിന്തനിരനിയകാന

കേഴനിഞ്ഞ  കകേകാണ്ഗ്രസയ്  ഗവണ്നമന്റുര്യം  ഇകപകാഴനത  ബനി.നജ.പനി.  ഗവണ്നമന്റുര്യം

തയ്യകാറകാകുന്നനില.  മുമയ്   മലെബകാര  കമഖലെയനില്നനിനര്യം  ഏറവുര്യം  കൂടുതല്  ആളുകേള്
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കപകായതയ്  കപരഷരയനിലെകാണയ്.  ഇറകാഖയ്  യദര്യം  വന്ന  കേകാലെയളവനില്  അകമരനിക്കയ്ക്കു

കവണനി  ഇന്തരന  പട്ടകാളക്കകാനര  അയയകാനുളള  ശ്രമര്യം  നടതനിയകപകാള്  ഇന്തരകാ

ഗവണ്നമന്റെയ്  സന്നദത  അറനിയനിചനിരുന.  അന്നയ്  വലെനിയ  പ്രതനികഷധര്യം  നമ്മുനട

രകാജരതയ്  ഉയരനവന്നതകാണയ്.  പ്രവകാസനി  ജസ്പീവനിതവുമകായനി  ബനനപട്ടയ്  ഈ

കമഖലെകേളനിനലെകാനക്ക  സകാമകാജരതസതനിനയ്  അനുകൂലെമകായനി  ഇന്നയ്  പുതനിനയകാരു

മകാറര്യംവനനകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഇതയ്  കകേവലെര്യം  ഗള്ഫയ്  രകാജരങ്ങളനില്  മകാത്രര്യം

ഒതുങ്ങുന്നതല.  ഇകപകാഴനത  അകമരനിക്കന  പ്രസനിഡന്റെനിനന്റെ  തസ്പീരുമകാനമകായ

സസകദശനിവത്കേരണതനിനന്റെ ഭകാഗമകായനി വലെനിയ കതകാതനില് ഇന്തരകാക്കകാരക്കയ് നതകാഴനില്

നഷനപട്ടയ്  തനിരനിനകേ  വകരണ  സകാഹചരരര്യം  വന്നനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  'അകമരനിക്ക

അകമരനിക്കക്കകാരക്കയ്  '  എന്ന മുദകാവകാകേരര്യം അവനിനടയര്യം നകേകാണ്ടുവന്നനിട്ടുണയ്.  വലെനിനയകാരു

പ്രതനിസനനി  നമ്മുനട  രകാജരതകാകേമകാനര്യം  ഉയരനവരുന.  ഇതനിനന്റെ  ഭകാഗമകായനി

കകേരളതനില്  വലെനിയ  പ്രശ്നമകാണയ്  ഉണകായനിനക്കകാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇവനര

സര്യംരക്ഷനിക്കകാനുള്ള ബകാദരത നമ്മുനട ഗവണ്നമന്റെനിനുണയ്.  ഇവനര സഹകായനിക്കകാനുള്ള

നനിലെപകാടയ്  സസസ്പീകേരനിക്കണനമന്ന  ഈ  പ്രകമയനത  പനിന്തകാങ്ങനിനക്കകാണയ്  എനന്റെ

വകാക്കുകേള് അവസകാനനിപനിക്കുന. 

കഡകാ  .    എന  .    ജയരകാജയ് :  സര,  പ്രവകാസനികേളുനട  ബദനിമുട്ടുകേള്  പലെതവണ

ചരചനചയ്യുകേയര്യം പ്രകമയങ്ങള് പകാസ്സകാക്കുകേയര്യം നചയ്യുന്നതനിനപ്പുറര്യം അടനിസകാനപരവുര്യം

പ്രകാകയകാഗനികേവുമകായ  ഒരു  സമസ്പീപനര്യം  ഇക്കകാരരതനിലണകാകുന്നനില  എനളളതകാണയ്

വകാസ്തവര്യം.  നമ്മുനട സമദയ് വരവസയനട ഏറവുര്യം പ്രധകാനനപട്ട ഒരു ഭകാഗര്യം വനികദശ

മലെയകാളനികേള് എതനിക്കുന്ന പണമകാണയ്. അതയ്  കനിയകാതകേമകായനി നചലെവഴനിക്കകാകനകാ

സമദയ് വരവസനയ  കൂടുതല്  ശകനിനപടുതകാകനകാ  കേഴനിയന്നനില.  ഇതുകപകാലളള

നയപരമകായ കേകാരണങ്ങള്നകേകാണയ്  മടങ്ങനിവരുന്നവനര  സര്യംരക്ഷനിക്കകാന  കേകാരരമകായ

ഒരു  പദതനിയര്യം  സര്യംസകാനതലെതനില്  രൂപസ്പീകേരനിക്കകാന  കേഴനിയന്നനിനലന്ന

യകാഥകാരതരര്യം  നമ്മുനട  മുന്നനിലണയ്.  ഇവനിനട  അവതരനിപനിച  പ്രകമയതനിനന്റെ

അന്തസ്സത  വളനര  പ്രധകാനനപട്ടതകാണയ്.  സമൂഹര്യം  കനരനിടുന്ന,  പ്രകതരകേനിചയ്

പ്രവകാസനികേള്  കനരനിടുന്ന  ഏറവുര്യം  പ്രധകാനനപട്ടതുര്യം  വവകേകാരനികേവുമകായ

പ്രശ്നനതയകാണയ്  ഇവനിനട  അവതരനിപനിചനിട്ടുളളതയ്.  ഞകാന  അതനിനന  പനിന്തകാങ്ങുന.

കനിയകാതകേമകായ നനിരകദ്ദേശങ്ങള്  ഇക്കകാരരതനിലണകാകേണനമനര്യം  അതനിനനുസൃതമകായ

നടപടനികേളനികലെയയ്  നസ്പീങ്ങണനമനര്യം  സൂചനിപനിച്ചുനകേകാണയ്  എനന്റെ  വകാക്കുകേള്

നനിരത്തുന.
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ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള:  സര,   പ്രവകാസനി  സമൂഹര്യം  നമ്മുനട  രകാജരതനിനയ്
നല്കേനിയ  വലെനിയ  സര്യംഭകാവനകേനളക്കുറനിനചലകാര്യം  മുമയ്  സര്യംസകാരനിചവര
പറയകേയണകായനി.  രകാജരതനിനന്റെ  സമദ്ഘടന  പരനികപകാഷനിപനിക്കുന്നതനില്
പ്രധകാനപട്ട  പങ്കുവഹനിക്കുന്നവരകാണയ്  പ്രവകാസനി  സകഹകാദരങ്ങള്.  ബഹുമകാനനപട്ട
നമമര  കഡകാ.  എന.  ജയരകാജയ്  സൂചനിപനിചതുകപകാനലെ  ഇതുകപകാലള്ള  പ്രകമയങ്ങളുര്യം
ചരചകേളുര്യം ഇതനിനുമുമ്പുര്യം ധകാരകാളര്യം നടന്നനിട്ടുനണങനിലര്യം അവ ചരചകേളനില് മകാത്രമകായനി
ഒതുങ്ങനികപകാവുകേ  പതനിവകാണയ്.  കേഷനപട്ടയ്  അദസകാനനിചയ്  നമ്മുനട  രകാജരതനിനന്റെ
സമദ്ഘടന  പരനികപകാഷനിപനിക്കുന്നതനില്  പ്രധകാന  പങ്കുവഹനിക്കുന്ന  പ്രവകാസനികേള്
നകാട്ടനില്  തനിരനിച്ചുവന്നകാല്  അവരുനട  കേയ്യനില്  സമകാദരമകായനി  ഒനമുണകാവനില.
ഇവരനില്  പലെരുര്യം  നചറനിയ  കേമനനികേളനിനലെകാനക്ക  കജകാലെനിനചയ്യുന്ന  സകാധകാരണ
നതകാഴനിലെകാളനികേളകാണയ്.  ഗള്ഫയ്  രകാഷങ്ങളനില്  ഏറവുര്യം  കൂടുതല്  കജകാലെനി  നചയ്യുന്നതയ്
മലെയകാളനികേളകാണയ്.  അവരനിലെധനികേവുര്യം  അണ്സനില്ഡയ്  വരകക്കഴകാണയ്.  ആ
രകാജരങ്ങളനിനലെകാനക്കയള്ള  സസകദശനിവല്ക്കരണതനിനന്റെ  ഭകാഗമകായനി  അവരനില്
പലെരുര്യം  നകാട്ടനികലെയയ്  തനിരനിച്ചുവരനികേയകാണയ്.  അങ്ങനനയള്ളവരക്കയ്  സസന്തമകായനി  ഒരു
വസ്പീടുകപകാലര്യം  ഇതുവനര  ഉണകാക്കകാന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില.  കേഷനപട്ടയ്  അദസകാനനിചനിട്ടുര്യം
ഒനമനിലകാനത  നകാട്ടനികലെയയ്  തനിരനിനചതനിയ  പ്രവകാസനികേള്ക്കയ്  വസ്പീടുണകാക്കനി
നക്കകാടുക്കുന്ന  പദതനിക്കയ്  രൂപര്യംനലകാന  നമുക്കയ്  ഇതുവകരയര്യം  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില.
ഭവനരഹനിതരകായ  പ്രവകാസനികേള്ക്കയ്  വസ്പീടയ്  നനിരമനിക്കുന്നതനിനയ്  പലെനിശരഹനിത  വകായ
നല്കുന്നതനിനുള്ള സര്യംവനിധകാനനമങനിലര്യം   ഉണകാകേണര്യം.  അവരുനട  ഇനനവസ്റ്റയ്നമന്റെയ്
ഉപകയകാഗനപടുത്തുന്നതയ്  റനിയല്  എകസ്റ്ററയ്  കമഖലെയനിലെകാണയ്.  ഇകപകാള്  റനിയല്
എകസ്റ്ററയ് കമഖലെ ആനകേ സ്തര്യംഭനകാവസയനിലെകാണയ്.  ഇതയ് പ്രവകാസനി സുഹൃത്തുക്കളനില്
ഒരുപകാടയ്  പ്രയകാസമുണകാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  നകാട്ടനിനലെ  എലകാ  നല  കേകാരരങ്ങളുകടയര്യം
മുനപന്തനിയനില് പ്രവകാസനികേനള കേകാണകാന സകാധനിക്കുര്യം. നമ്മുനട നകാട്ടനിനലെ വനിദരകാഭരകാസ
സകാപനങ്ങള്,  സകാര്യംസകാരനികേ  സമുചയങ്ങള്  ഇവനയകാനക്ക  നനിരമനിക്കുന്നതനില്
ഏറവുര്യം  വലെനിയ  പങ്കുവഹനിക്കുന്ന  പ്രവകാസനികേള്  തനിരനിച്ചുവന്നകാല്  അവനര
പുനരധനിവസനിപനിക്കകാനകാവശരമകായ  ഒരു  പദതനിയമനില.  അവരുനട  ഇനനവസ്റ്റയ്നമകന്റെകാടു
കൂടനി  ഐ.ടനി.  അധനിഷനിത  വരവസകായങ്ങള്,  ഭക്ഷരസര്യംസരണ  യൂണനിറയ്,  മറയ്
വരവസകായ  സര്യംരര്യംഭങ്ങള്  ഇവനയകാക്ക  ആരര്യംഭനിക്കകാനുള്ള  പദതനി  ആസൂത്രണര്യം
നചയ്യുന്നതനിനയ്  ഗവണ്നമന്റെനിനയ്  സകാധനിക്കണര്യം.  അങ്ങനന  ഒരു  പുനരധനിവകാസ
പകാകക്കജയ്  പ്രവകാസനികേള്ക്കകായനി  പ്രകതരകേര്യം  തയ്യകാറകാക്കണര്യം.  സകാധകാരണയകായനി
വനിമകാനക്കമനനികേള്   സസ്പീസണ്  സമയതയ്  ചകാരജയ്  കുറയ്ക്കുകേയകാണയ്  നചകയ്യണതയ്.
എന്നകാല്  നല  വരുമകാനമുള്ള  സമയത്തുര്യം  വനിമകാനക്കമനനികേള്  കതകാന്നനിയകപകാനലെ
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ചകാരജയ് ഈടകാക്കനി പ്രവകാസനികേനള ചൂഷണര്യം നചയനകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഇതകാനക്ക
ചരച  നചയ്യുകേയലകാനത  ഇതുവനര  പരനിഹകാരമുണകായനിട്ടനില.  ഇക്കകാരരങ്ങളനിനലെകാക്ക
ശകമകായ  ഇടനപടല്  സര്യംസകാന  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ഭകാഗത്തുനനിനര്യം  ഉണകാകേണര്യം.
നമ്മുനട  നകാടനിനന്റെ  സമദ്ഘടനനയ  പരനികപകാഷനിപനിക്കുന്നതനില്  പ്രധകാന
പങ്കുവഹനിക്കുന്ന  പ്രവകാസനികേനള  സര്യംരക്ഷനിക്കകാനുള്ള  ശ്രമമുണകാകേണര്യം.  അവര
രകാജരതനിനയ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള കസവനങ്ങള്ക്കയ്   പ്രതത്യുപകേകാരമകായനി  ഒനര്യംനചയ്യകാന
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില.  അവരക്കയ്  വരവസകായങ്ങളുര്യം  ബനിസനിനസ്സുര്യം  തുടങ്ങുന്നതനിനകായനി
പലെനിശരഹനിത വകായ നല്കുന്ന കേകാരരനതക്കുറനിചയ് പ്രധകാനമകായര്യം ആകലെകാചനിക്കണര്യം.
ഈ  പ്രകമയര്യം  നകേകാണ്ടുവന്നതനില്  സകന്തകാഷമുണയ്,  ഇതയ്  ചരചയനില്മകാത്രര്യം
ഒതുങ്ങകാനത  മുഖരമനനി  തനന്ന  മുനകേനയ്യടുതയ്   അനുഭവസമത്തുള്ള  പ്രവകാസനി
സര്യംഘടനകേളുമകായനി  ചരച  നചയയ്  നനലകാരു  പകാനനിര്യംഗയ്  ഇക്കകാരരതനില്
ഉണകാക്കണനമന്നയ് ആവശരനപട്ടുനകേകാണയ് ഞകാന ഈ പ്രകമയനത പനിന്തുണയ്ക്കുന.

(3)  ശ്രസ്പീ. നകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖകാദര അവതരനിപനിച അനഉൗകദരകാഗനികേ
പ്രകമയതനിനയ് പകേരമകായനി സഭ പകാസ്സകാക്കനിയ ഔകദരകാഗനികേ പ്രകമയര്യം

മുഖരമനനിക്കുകവണനി  നപകാതുമരകാമത്തുര്യം  രജനികസഷനുര്യം  വകുപ്പുമനനി
(ശ്രസ്പീ  .    ജനി  .    സുധകാകേരന):  സര,  ബഹുമകാനനപട്ട  മുഖരമനനിയനട  ഓഫസ്പീസനില്
കനകാരക്കയമകായനി  ബനനപട്ട  ഒരു  ഫയല്കപകാലര്യം  തസ്പീരപകാകേകാനതയനില,  എലകാര്യം
അര്യംഗസ്പീകേരനിചയ്  നകേകാടുതനിട്ടുനണന്ന കേകാരരര്യം സഭനയ അറനിയനിക്കുകേയകാണയ്.    ഗള്ഫയ്
നകാടുകേളനില്, പ്രകതരകേനിചയ് സഉൗദനി അകറബരയനില് സസകദശനിവത്ക്കരണവുര്യം എണയനട
വനിലെയനിടനിവുര്യംമൂലെര്യം  ഉണകായ  സകാമതനികേ  പ്രതനിസനനിയര്യം  കേകാരണര്യം  പ്രവകാസനി
മലെയകാളനികേള് കജകാലെനി നഷനപട്ടയ്  തനിരനിനകേനയത്തുന്ന കേകാരരര്യം ശ്രദയനില്നപട്ടനിട്ടുണയ്.
അവനിദഗ്ദ്ധ നതകാഴനിലെകാളനികേനളയകാണയ്  ഇതയ്  ഏറവുര്യം  കൂടുതല്  ബകാധനിക്കുന്നനതന്ന
വസ്തുത  മനസ്സനിലെകാക്കനി  അവനര  സഹകായനിക്കുന്നതനിനകായനി  സകാദരമകായ  എലകാ
മുനന്നകാരുക്കങ്ങളുര്യം  സരക്കകാര  നടതനിവരുന.  പ്രവകാസനി  മലെയകാളനികേളുനട
പുനരധനിവകാസതനിനകായനി  എന.ഡനി.പനി.ആര.ഇ.എര്യം.  (കനകാരക്ക  ഡനിപകാരട്ടയ്നമന്റെയ്
കപ്രകാജക്ടയ്  കഫകാര  റനികട്ടണ്  എമനിഗ്രന്റെയ്സയ്)  പദതനി  നനിലെവനിലണയ്.  പരമകാവധനി
20 ലെക്ഷര്യം രൂപവനര മുതല്മുടക്കകാവശരമകായനി വരുന്ന സര്യംരര്യംഭങ്ങള്ക്കയ് 15 ശതമകാനര്യം
മൂലെധന സബ്സനിഡനിയര്യം ആദരനത 4  വരഷര്യം കലെകാണ് തനിരനിചടവനിനയ്  3  ശതമകാനര്യം
പലെനിശ  സബ്സനിഡനിയര്യം  നലനിവരുന.  ഈ  പദതനി  കൂടുതല്  ആകേരഷകേ
മകാക്കുന്നതനിനകായനി തകാനഴപറയന്ന നടപടനികേള്കൂടനി സസസ്പീകേരനിക്കുര്യം:

1. നകേ.എഫയ്.സനി.,  നകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.,  സഹകേരണ  ബകാങ്കുകേള്
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എന്നനിവനയ ഉള്നപടുത്തുര്യം.

2. നനിലെവനിനലെ  മൂലെധന  സബ്സനിഡനി  പ്രവകാസനികേള്ക്കുര്യം  ധനകേകാരര
സകാപനങ്ങള്ക്കുര്യം കൂടുതല് ഗുണകേരമകായ രസ്പീതനിയനില് കഭദഗതനി നചയ്യുര്യം.

3.   കൂടുതല് വനിജയസകാദരതയകായനി  പ്രവകാസനി മലെയകാളനികേള് കചരനള്ള
ഗ്രൂപയ്  സര്യംരര്യംഭങ്ങള്  കപ്രകാത്സകാഹനിപനിക്കുര്യം.  അതനിലൂനട  കൂടുതല്
മുതല്മുടക്കുള്ള  സര്യംരര്യംഭങ്ങള്  ആരര്യംഭനിക്കകാനുര്യം  സബ്സനിഡനിത്തുകേ
കനടനിനയടുക്കകാനുര്യം കേഴനിയര്യം.

4. കപ്രകാജക്ടയ്  തയ്യകാറകാക്കല്,  സകാമതനികേ  പഠനര്യം,  വനിജയസകാദരത,
സര്യംരര്യംഭര്യം തുടങ്ങല് ഇവയയ് തകാലരരമനിലകാതവരക്കയ് സസയര്യംനതകാഴനില്
നചയയ്  വരുമകാനമുണകാക്കുന്നതനിനകായനി  വനിവനിധ  കമഖലെകേളനില്
തസ്പീവ്രപരനിശസ്പീലെനര്യം  നടത്തുന്നതനിനകായനി  നസന്റെര  കഫകാര
നഡവലെപ്നമന്റെയ് സ്റ്റഡസ്പീസനിനന ചുമതലെനപടുതനിയനിട്ടുണയ്.

5. മരനിച  പ്രവകാസനി  മലെയകാളനികേളുനട  നനിരധനയകായ  ഭകാരര,
മകാതകാപനിതകാക്കള് എന്നനിവനരകടനി ആകേരഷകേമകായ വരവസകേകളകാനട
ഈ പദതനിയനില്  ഉള്നപടുതകാന തസ്പീരുമകാനനിച്ചു.

6. തനിരനിനകേനയതനിയ  പ്രവകാസനി  മലെയകാളനികേള്  ഉള്നപനടയള്ളവരക്കയ്
വനികദശതയ്  കജകാലെനി  ലെഭനിക്കുന്നതനിനകായനി  സകാകങതനികേ  കമഖലെയനില്
അന്തകാരകാഷ നനിലെവകാരതനിലള്ള പരനിശസ്പീലെനര്യം നലകാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.
അതനിനയ്  കയകാജനിച  ഏജനസനികേള്ക്കയ്  സരട്ടനിഫനികക്കഷന നല്കുന്ന
കേകാരരവുര്യം ആകലെകാചനയനിലണയ്.

7. നൂതന  യനസകാമഗ്രനികേളനില്  കജകാലെനിനചയയ്  പരനിചയമുനണങനിലര്യം
സരട്ടനിഫനിക്കറകേള് ഇനലങനില് അതനിനനുകയകാജരമകായ ഏജനസനികേള്
മുഖകാന്തനിരര്യം സരട്ടനിഫനിക്കറകേള് നലനി, വനികദശകതകാ ഇന്തരയകേകതകാ
നമചനപട്ട  നതകാഴനില്  കനടുന്നതനിനയ്  സഹകായനിക്കുന്ന  കേകാരരര്യം
ആകലെകാചനിച്ചുവരുന.

8. കജകാലെനി  നഷനപട്ടയ്  തനിരനിനകേവരുന്ന  പ്രവകാസനികേള്ക്കയ്  അതകാതയ്
രകാജരങ്ങളനിനലെ ഇന്തരന എര്യംബസ്സനികേള് മുഖകാന്തരര്യം സകാധരമകായ എലകാ
സഹകായങ്ങളുര്യം നചയ്യകാനുര്യം അവനിടനത  കചര്യംബര ഓഫയ് കകേകാകമഴയ്,
വരവസകായ  സകാപനങ്ങള്  എന്നനിവയമകായനി  ആശയ  വനിനനിമയര്യം
നടതനി  കജകാലെനി  ലെഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കണനമന്നയ് കകേന്ദ്രഗവണ്നമന്റെനികനകാടയ് ആവശരനപടുര്യം.
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ശ്രസ്പീ.  നകേ.  വനി.  അബ്ദുള് ഖകാദറനിനന്റെ പ്രകമയതനിന്റെയര്യം അതനികനകാടനുബനനിചയ്
നടന്ന ചരചകേളുകടയര്യം  അടനിസകാനതനില്  ഈ  പ്രകമയതനില്  നചറനിയ  കഭദഗതനി
വരുതനി  ഔകദരകാഗനികേ  പ്രകമയമകാക്കനി  അവതനിരനിപനിക്കുകേയകാണയ്.  ഔകദരകാഗനികേ
പ്രകമയതനിനന്റെ നടകയ്റയ് വകായനിക്കകാര്യം.

“ഉകദ്ദേശര്യം  35  ലെക്ഷകതകാളര്യം  മലെയകാളനികേള്  മറരകാജരങ്ങളനിലര്യം
സര്യംസകാനങ്ങളനിലമകായനി  പ്രവകാസനികേളകായനിട്ടുണയ്.  കകേരള  വമകഗ്രഷന  സരകവ്വ
പ്രകേകാരര്യം   അനരരകാജരങ്ങളനികലെയയ്  നതകാഴനില്  കതടനികപകാകുന്ന  കകേരളസ്പീയരനില്  86.3
ശതമകാനര്യം  ഗള്ഫയ്  രകാജരങ്ങളനികലെയകാണയ്  കപകാകുന്നതയ്.  ഇതനില്  37.5  ശതമകാനര്യം
യ.എ.ഇ.-യനിലര്യം  22  ശതമകാനര്യം  സഉൗദനി  അകറബരയനിലമകാണയ്.  ഈ  നകാടുകേളനിനലെ
സസകദശനിവല്ക്കരണ  നയര്യം  വനികശഷനിചയ്  സഉൗദനി  അകറബരയനില്  വകാണനിജര
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  വനികദശനികേനള  ഒഴനിവകാക്കുന്നതയ്  നനിരവധനി  കകേരളസ്പീയരക്കയ്  നതകാഴനില്
നഷനപടുത്തുര്യം.  11 ശതമകാനകതകാളര്യം കകേരളസ്പീയര നസയനില്സയ് മകാന്മേകാരകായനി നതകാഴനില്
കനകാക്കുനനവന്നകാണയ്  കേണക്കയ്. പ്രവകാസനികേള്  കകേരളതനികലെയയ്  അയയ്ക്കുന്ന പണര്യം
സര്യംസകാന ആഭരന്തകരകാത്പകാദനതനിനന്റെ മൂന്നനിനലെകാന്നനിലെധനികേമകാണയ്.  രകാജരതനിനന്റെ
ഏറവുര്യം പ്രധകാനനപട്ട വനികദശ നകാണയ കസകാതസ്സകായനിട്ടുര്യം  പ്രവകാസനികേള്ക്കയ് കകേന്ദ്ര
സരക്കകാര  കവണ  പരനിഗണന  നല്കുന്നനില.  കേയറമതനിക്കകാരക്കയ്  നല്കുന്ന
കപ്രകാത്സകാഹനങ്ങള്ക്കുര്യം  വനികദശ  നനികക്ഷപര്യം ആകേരഷനിക്കകാനകായനി  നല്കുന്ന
ഇളവുകേള്ക്കുര്യം  സമകാനമകായ  രസ്പീതനിയനില്   ആനുകൂലെരങ്ങള്  നല്കേനി  പ്രവകാസനികേനള
പ്രതനിസനനിഘട്ടതനില് സര്യംരക്ഷനിക്കണനമനര്യം ആ രകാജരങ്ങളനിനലെ കചര്യംബര ഓഫയ്
കകേകാകമഴയ്, വരവസകായ സകാപനങ്ങള് തുടങ്ങനിയവയമകായനി ആശയവനിനനിമയര്യം നടതനി
മറയ്  സകാപനങ്ങളനില്  അവരക്കയ്  കജകാലെനി   ലെഭനിക്കുന്നതനിനുര്യം  നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കകാന ഈ സഭ കകേന്ദ്ര സരക്കകാരനികനകാടയ് ആവശരനപടുന.”

പ്രതനിപക്ഷ കനതകാവയ് (ശ്രസ്പീ  .   രകമശയ് നചന്നനിതലെ  ) : സര, ആകസലെനിയയനികലെയ്ക്കുള്ള
വനിസ,  എമനികഗ്രഷന  ചട്ടങ്ങള്  എന്നനിവയ്നക്കലകാര്യം  കേടുത  നനിയനണങ്ങള്
ഏരനപടുതനിയനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഇകപകാള്  ഏറവുര്യം  കൂടുതല്  ആളുകേള്  കപകാകുന്നതയ്
ആകസലെനിയയനികലെയകാണയ്.  ആകസലെനിയന  ഗവണ്നമന്റെയ്  എടുതനിരനിക്കുന്ന  ഈ
തസ്പീരുമകാനതനില്  സര്യംസകാന  ഗവണ്നമന്റെയ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റുമകായനി  ബനപട്ടയ്
ഇളവുവരുതകാനുളള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണനമന്നകാണയ് എനന്റെ അഭരരതന.

ശ്രസ്പീ  .    ജനി  .    സുധകാകേരന  :  സര,   ഇതടക്കര്യം കകേരളതനിനലെ പ്രവകാസനികേളുമകായനി
ബനനപട്ടയ് ഒട്ടുര്യം അനുകൂലെമകായ നനിലെപകാടുകേളല നപകാതുകവ കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
ഭകാഗത്തുനനിനര്യം  ഉണകാകുന്നതയ്.  ഈ  കേകാരരതനിലര്യം  ബഹുമകാനനപട്ട  മുഖരമനനി
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റുമകായനി  ബനനപട്ടയ്  അനുകൂലെ  നനിലെപകാടുകേളുണകാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുര്യം.
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ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള :  സര,  ഇകപകാള്  അവതരനിപനിച  ഔകദരകാഗനികേ
പ്രകമയതനിനന്റെ ഒരു കകേകാപനി നമമരമകാരക്കയ് വനിതരണര്യം നചയ്യണര്യം.

മനി  .    സസ്പീക്കര  :   ശ്രസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസയ്  അങ്ങയനട   കഭദഗതനി പ്രസ്സയ്
നചയ്യുനകണകാ?

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതകാമസയ്:  സര,  ഇക്കകാരരങ്ങനളലകാര്യം ഗവണ്നമന്റെയ് തതസതനില്
അര്യംഗസ്പീകേരനിചനിട്ടുണന്നയ്  കതകാനന.  കഭദഗതനി  കൂടനി  അര്യംഗസ്പീകേരനിച്ചുനകേകാണകാനണന്നയ്
കേരുതനി ഞകാന  പ്രകമയനത പനിന്തകാങ്ങുന.

ശ്രസ്പീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബ്രകാഹനിര്യം :  സര,  വനികദശത്തുനനിനര്യം  ഒരകാള്  60  വയസ്സയ്
കേഴനിഞ്ഞകാണയ്  നകാട്ടനികലെയയ്  തനിരനിച്ചുവരുന്നതയ്.  അയകാള്ക്കയ്  നല  ആകരകാഗരമുണയ്.
അകതസമയര്യം  നകാട്ടനില്  കജകാലെനികനകാക്കുന്ന,  60  വയസ്സുകേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  പര്യംബരക്കയ്
വലെസനസയ് ലെഭനിക്കകാത സകാഹചരരര്യം നനിലെനനില്ക്കുനണയ്.  

മനി  .    സസ്പീക്കര :  ഇനഡനിവനിഡസലെകായനി  പ്രശ്നങ്ങള്  എടുകക്കണ,  നപകാതുവകായനി
പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്. 

ശ്രസ്പീ. പനി. ടനി. കതകാമസയ് അവതരനിപനിച കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ. നകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖകാദര, സരക്കകാര ഒഉൗകദരകാഗനികേ പ്രകമയര്യം നകേകാണ്ടുവന്ന
സകാഹചരരതനില്  അങ്ങയനട അനഉൗകദരകാഗനികേ പ്രകമയര്യം പ്രസ്സയ് നചയ്യുനകണകാ? 

ശ്രസ്പീ  .   നകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള് ഖകാദര : സര, ഞകാന പ്രസ്സയ് നചയ്യുന്നനില. 

മനി  .    സസ്പീക്കര :  ശ്രസ്പീ.  നകേ.  വനി.  അബ്ദുള്  ഖകാദര  അവതരനിപനിച  പ്രകമയര്യം
സഭയനട അനുമതനികയകാനട പനിനവലെനിചനിരനിക്കുന. 

ഒഉൗകദരകാഗനികേ പ്രകമയര്യം സഭയനട അനുമതനികയകാനട പകാസ്സകാക്കനിയനിരനിക്കുന

(4) സസകേകാരര ആശുപത്രനികേളുനട ചൂഷണവുര്യം കയകാഗരതയനിലകാത ജസ്പീവനക്കകാരുര്യം

ശ്രസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി :  സര,  ''സര്യംസകാനനത  സസകേകാരര  ആശുപത്രനികേളനിലര്യം
ലെകബകാറട്ടറനികേളനിലര്യം  മതനിയകായ  കയകാഗരതയനിലകാത  ജസ്പീവനക്കകാനര  നനിയമനിക്കുന്ന
രസ്പീതനി  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുര്യം  പരനികശകാധനയ്ക്കുര്യം  ചനികേനിത്സയ്ക്കുര്യംകവണനി  ഇതരര്യം
സകാപനങ്ങനള ആശ്രയനികക്കണനിവരുന്ന  കരകാഗനികേളനില്നനിനര്യം  ഒരു  വരവസയമനിലകാനത
അമനിത  ഫസ്പീസയ്  ഈടകാക്കനി  ചൂഷണര്യം  നചയ്യുന്ന  സനിതനിവനികശഷര്യം  നനിയനനിചയ്
കരകാഗനികേള്ക്കുര്യം  അവരുനട  കുടുര്യംബതനിനുര്യം  ആശസകാസര്യം  നല്കുന്നതനിനുര്യം,
നമചനപട്ട  ചനികേനിത്സകാ  സഉൗകേരരര്യം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുര്യം,  ആവശരനമങനില്
നനിയമനനിരമകാണമുള്നപനടയള്ള  ശകമകായ  നടപടനികേള്  അടനിയന്തരമകായനി
സസസ്പീകേരനിക്കണനമന്നയ് ഈ സഭ സരക്കകാരനികനകാടയ് അഭരരതനിക്കുന"  എന്ന പ്രകമയര്യം
ഞകാന അവതരനിപനിക്കുന.

ഈ  വനിഷയവുമകായനി  ബനനപട്ടയ്  വളനര  ഗഉൗരവമകായനി  പറയകാനുള്ളതയ്,



362 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  5, 2017

കനരനത  ധരമകാശുപത്രനിയകായനി  പ്രവരതനിച്ചുനകേകാണനിരുന്നതയ്  വകാണനിജര

കമഖലെയനികലെയ്ക്കുര്യം  വകാണനിജര  കമഖലെയനില്നനിന്നയ്  കബഡയ്  കേമനനികേളനികലെയ്ക്കുര്യം

നസ്പീങ്ങനി  നക്കകാണനിരനിക്കുന്ന  സനിതനിവനികശഷമകാണയ്  ഇകപകാഴുളളതയ്.  സരക്കകാര

ആശുപത്രനികേള്  സജസ്പീകേരനിക്കുന്നകതകാടുകൂടനി  ഇതനില് മകാറര്യംവരുര്യം.  കരകാഗകാതുരമകാനയകാരു

സകാഹചരരതനികലെയകാണയ്  കകേരളര്യം  മുകന്നകാട്ടുകപകാകുന്നതയ്.  ഹൃകദകാഗര്യം,  കേനിഡ്നനി,

കേരകാനസര,  തളരവകാതര്യം  തുടങ്ങനിയ  മകാരകേകരകാഗങ്ങള്മൂലെര്യം  കരകാഗനികേനളനക്കകാണയ്

ആശുപത്രനികേള്  വസ്പീരപ്പുമുട്ടുകേയകാണയ്.  സസകാഭകാവനികേമകായര്യം  മകാരകേകരകാഗര്യം  വരുകമകാള്

ഉടനതനന്ന  ഏറവുര്യം  അടുത  ആശുപത്രനിയനികലെയകാണയ്  കപകാകുന്നതയ്.  കരകാഗനിനയ

എതനിക്കുകമകാള് നസഷരലെനിസ്റ്റയ്  കഡകാക്ടര ഇനലങനില് എന്തകാണയ് നചകയ്യണനതന്നയ്

അധനികൃതര  കഫകാണ്  നചയയ്  കചകാദനിക്കുകമകാള്  ഐ.സനി.യ.-വനില്  അഡനിറയ്  നചയയ്

ഡ്രൈനിപയ്  നകേകാടുതയ് കേനിടതകാന പറയര്യം.  മൂന്നയ്  ദനിവസര്യം കേഴനിഞ്ഞകാണയ് നസഷരലെനിസ്റ്റയ്

കഡകാക്ടര വരുന്നനതങനില്  ഡ്രൈനിപയ്  നകേകാടുതയ്  ഐ.സനി.യ.-വനില് കേഴനിയന്ന കരകാഗനി

ആയസ്സനിനന്റെ  വദരഘരര്യംനകേകാണയ്  മരനിചനിട്ടനിനലങനില്  ചനികേനിത്സകാ  നചലെവയ്  മുഴുവന

സസകേകാരര ആശുപത്രനിക്കയ്  നല്കേണര്യം.  അയകാള് മരണനപട്ടകാല് ഐ.സനി.യ.-വനില്

ആയനിരുന,  സസ്പീരനിയസ്സകായനിരുന  മരനിച്ചുകപകായനി  എന്നയ്  പറയര്യം.  ഈ  രൂപതനില്

സസകേകാരര  ആശുപത്രനികേള്  നകേകാള്ളയടനിക്കുകേയകാണയ്.  അവസകാനമകായനി  നസ്റ്റന്റെനിനന്റെ

വനിലെ  കുറച്ചു.  75,000  രൂപ  വനിലെയണകായനിരുന്ന  നസ്റ്റന്റെനിനയ്  ഏഴകായനിരര്യം

രൂപയനിലെധനികേര്യം  കുറചകപകാള്  മറയ്  ചനിലെ  രസ്പീതനികേളനിലൂനട  അമനിത  ഫസ്പീസയ്

ഈടകാക്കുകേയകാണയ്  നചയ്യുന്നതയ്.  ഇങ്ങനന  ഓകരകാ  കമഖലെയര്യം  പരനികശകാധനിചകാല്,

മകാരകേമകായ കരകാഗങ്ങള്ക്കയ് അടനിമനപട്ട പകാവനപട്ടവനര,  സകാധകാരണക്കകാനര ചൂഷണര്യം

നചയ്യുന്നതയ് മനസ്സനിലെകാകുര്യം. കേഴനിഞ്ഞ നനിയമസഭയനില് മുന നനിയമസഭകാര്യംഗമകായനിരുന്ന

ശ്രസ്പീമതനി  നകേ.  എസയ്.  സലെസ്പീഖ  കചകാദനിച  കചകാദരതനിനയ്  ഗവണ്നമന്റെയ്  നല്കേനിയ

മറുപടനി  ഇങ്ങനനയകാണയ്.  'സസകേകാരര  ലെകാബകേനളയര്യം  ആശുപത്രനികേനളയര്യം

നനിയനനിക്കകാന  നനിലെവനില്  എനന്തങനിലര്യം  സര്യംവനിധകാനങ്ങളുകണകാ;  എനന്തലകാര്യം

മകാനദണങ്ങളുനട അടനിസകാനതനിലെകാണയ് ഈ ലെകാബകേള്ക്കുര്യം മറയ് ആശുപത്രനികേള്ക്കുര്യം

വലെസനസയ്  നല്കുന്നതയ്'  ഈ  കചകാദരങ്ങള്ക്കുള്ള  മറുപടനി  'നനിലെവനില്  ആകരകാഗര

വകുപ്പുവഴനി  പ്രകതരകേ  വലെസനസുകേനളകാനര്യം  നല്കുന്നനില.  ഇതുസര്യംബനനിച

വനിവരങ്ങള്  വകുപനില്  കകകാഡസ്പീകേരനിചനിട്ടനില'  എന്നകാണയ്.  നല  നനിലെയനില്

പ്രവരതനിക്കുന്ന കുറചയ് സസകേകാരര ആശുപത്രനികേളുണയ്.  ഇനലന്നയ് പറയന്നനില. പകക്ഷ

അവനിനടയള്ള  സഉൗകേരരങ്ങള്  വച്ചുനകേകാണയ്  പകാവനപട്ട  ജനങ്ങനള  പരമകാവധനി

ചൂഷണര്യം  നചയ്യുകേയകാണയ്.  മകാരകേമകായ  കരകാഗര്യം  ബകാധനിചവനര  ജസ്പീവന  കപകായനിട്ടനില,



അനഉൗകദരകാഗനികേകാര്യംഗങ്ങളുനട കേകാരരര്യം 363

സസ്പീരനിയസ്സകാനണന്നയ്  പറഞ്ഞയ്  നവന്റെനികലെററനില്  കേനിടത്തുര്യം.  മരനിച്ചുകപകായ  ആളനിനന

നവന്റെനികലെററനില്  ഒരകാഴ്ചയനികലെനറ  കേനിടതനിയനിട്ടയ്   മൃതകദഹര്യം  വനിട്ടുതരണനമങനില്

5  ലെക്ഷര്യം  രൂപ  നല്കേണനമന്നയ്  ആവശരനപടുര്യം.  മൃതകദഹര്യം  വനിട്ടുതകരണ

എനപറഞ്ഞയ്  ഉകപക്ഷനിച്ചുകപകായ  പകാവനപട്ടവരുനട  ചരനിത്രര്യം  നമ്മുനട  മുന്നനിലണയ്.

ഒരകാഴ്ച മുമയ് നകേകാലനത സസകേകാരര ആശുപത്രനിയനില് ഒരു സര്യംഭവമുണകായനി. പ്രസവനിച

രണയ് കുഞങ്ങനള കുടുര്യംബകാര്യംഗങ്ങള്ക്കയ് വകേമകാറനിയകപകാള് പരസരര്യം മകാറനികപകായനി.

ഒരു രക്ഷനിതകാവനിനന്റെ കുഞ്ഞനിനന മകാനറകാരകാള്ക്കുര്യം മകറ  രക്ഷനിതകാവനിനന്റെ കുഞ്ഞനിനന

ഇയകാള്ക്കുര്യം നകേകാടുത്തു. രക്ഷനിതകാക്കള് ആ ആശുപത്രനിനക്കതനിനര പരകാതനിനകേകാടുത്തു.

ആശുപത്രനി  അധനികൃതര  പറഞ,  ഇതയ്  നനിങ്ങളുനട  കുഞങ്ങള്  തനന്നയകാണയ്,

യകാനതകാരു  മകാറവുമനില  എന്നയ്.  നവളുത  ദമതനികേളുനട  കേറുത  കുഞര്യം  കേറുത

ദമതനികേളുനട  നവളുത  കുഞര്യം  ആയകപകാള്  ഈ  കുടുര്യംബങ്ങള്ക്കയ്  സര്യംശയര്യം

കതകാന്നനി.  അവസകാനര്യം ആശുപത്രനി അധനികൃതര ഡനി.എന.എ.  നടസ്റ്റയ്  നടതനിയകപകാള്

കുട്ടനികേള്  മകാറനികപകായനി  എന്നയ്  സമതനിച്ചു.  ഇവനിനടയള്ള  ആശുപത്രനികേളനില്

എനന്തകാനക്കയകാണയ്  നടക്കുന്നതയ്?  ഇതനിനനകാനക്ക നനിയനണര്യം കവണര്യം.  യകാനതകാരു

നനിയനണവുമനിലകാത രസ്പീതനിയനില് ആശുപത്രനികേള് മുകന്നകാട്ടുകപകാകുകേയകാണയ്.  

സസകേകാരര ആശുപത്രനികേള് പ്രകാധകാനരമനിലകാത 15  വകാകനിനുകേള്  കുഞങ്ങള്ക്കയ്
നല്കുകേയകാണയ്.  അകതസമയര്യം  സരക്കകാര  ആശുപത്രനികേളനില്  ഏതകാണയ്  10
വകാകനിനുകേളകാണയ്  കുഞങ്ങള്ക്കയ്  നല്കുന്നതയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസര്യം  എനന്റെ
മണലെതനിലള്ള  ഒരു  ആശുപത്രനിയനില്  ജസ്പീവനക്കകാരുനട  കയകാഗര്യം  വനിളനിച്ചുകൂട്ടനി.
കേകാലെകാവധനി  കേഴനിഞ്ഞ  മരുനകേള്  വനില്ക്കകാന  കേഴനിയകാതതനിനകാല്  കഡറയ്
തസ്പീരുന്നതനിനുമുമയ്  മരുന്നയ്  നകേകാടുത്തുതസ്പീരക്കണനമന്നയ്  ജസ്പീവനക്കകാരക്കയ്  ടകാരജറയ്
നനിശയനിചയ്  നല് കേനിയനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  ആവശരമുള്ളവരക്കുര്യം  ഇലകാതവരക്കുര്യം
ടകാരജറയ്  അനുസരനിചയ്  മരുന്നയ്  നകേകാടുക്കുകേയകാണയ്.  ഏതയ്  മരുന്നയ്,  എന്തയ്  മരുന്നയ്
എനള്ളതനിനയ്  ഒരു  നനിയനണവുമനില.  ഇതയ്  കചകാദരര്യം  നചയ്യകാനുര്യം  എതനിരക്കകാനുര്യം
നമ്മുനട  നകാട്ടനില്  ആരുമനികല?  സരക്കകാര  ആശുപത്രനികയക്കകാള്  കൂടുതല്  സസകേകാരര
ആശുപത്രനികേളകാണയ്  കകേരളതനിലള്ളതയ്.  സരക്കകാര ആശുപത്രനികേനള ശകനിനപടുത്തുകേ
എനള്ളതകാണയ്  ഇതനിനുള്ള പരനിഹകാരമകാരഗ്ഗര്യം.  സസകേകാരര  ആശുപത്രനികേള്നക്കതനിനര
ഇകപകാള്  സരക്കകാര  ശകമകായ  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  അതയ്
നനിയനനിക്കുന്നതനിനകായനി  The  Clinical  Establishment  Bill  നകേകാണ്ടുവരുനണയ്.
ആ  ബനില്  ഇതുവനരയര്യം  പകാസ്സകായനിട്ടനില.  ഈ  ബനില്  എത്രയര്യം  കവഗര്യം
പകാസ്സകാക്കനിയനിനലങനില്  വളനര അപകേടതനികലെയയ്  കപകാകുര്യം.  നസഷരലെനിസകേളുനട
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കപരയ്  പറഞ്ഞയ്  നകേകാള്ളയടനിക്കുന്ന  സസകേകാരര  ആശുപത്രനികേള്  പുതനിയതകായനി
ആരര്യംഭനിച്ചുനകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണയ്.  സരക്കകാര  കമഖലെയനില്  പ്രവരതനിക്കുന്ന
കഡകാക്ടരമകാരക്കയ് മതനിയകായ ശമളര്യം അനുവദനിക്കകാതതുനകേകാണയ് സൂപര നസഷരകാലെനിറനി
ആശുപത്രനികേളനില്നനിനര്യം  കഡകാക്ടരമകാര  രകാജനി  വചയ്  കപകാകുകേയകാണയ്.  അവരക്കയ്
കൂടുതല് ശമളര്യം നകേകാടുക്കണര്യം.  നസഷരലെനിസ്റ്റയ്  കഡകാക്ടരമകാരക്കയ് പരമകാവധനി ശമളര്യം
നകേകാടുതയ്  ഗവണ്നമന്റെയ്  അവനര  നനിലെനനിരതണര്യം.  സസകേകാരര  ആശുപത്രനികേളനില്
എന്തകാണയ് സര്യംഭവനിക്കുന്നതയ്?  അനകസ്തഷര നകേകാടുക്കകാന കഡകാക്ടരമകാരനില.  എന്നകാല്
ഓപകറഷന  കേഴനിഞ്ഞയ്  ബനില്  വരുനമന്നയ്  കകേള്ക്കുകമകാള്  ആള്  കബകാധര്യംനകേടുര്യം.
അങ്ങനനയകാണയ് ഓപകറഷന നടത്തുന്നതയ്. ഇതകാണയ് പലെ സസകേകാരര ആശുപത്രനികേളുര്യം
നചയ്യുന്നതയ്. ഓപകറഷന കേഴനിഞ്ഞകാലര്യം കബകാധര്യം നതളനിയകാത അവസയകാണുള്ളതയ്.
അറകാക്കയ് വന്നയകാനള ഉടനന അടുത സസകേകാരര ആശുപത്രനിയനില് എതനിക്കുര്യം.  ഈ
കരകാഗനിനയ ആര്യംബലെനസനില് കേയറനി നകേകാണ്ടുകപകാകുന്നതനിനയ് വഡ്രൈവരക്കയ് കേമസ്പീഷന
ലെഭനിക്കുര്യം.  ആശുപത്രനിയനി  നലെതനിക്കുകമകാള്  ഓപകറഷന നടത്തുന്നതനിനയ്  മൂന്നയ്
ലെക്ഷര്യം രൂപയകാകുനമന്നയ് പറയന്നതയ് ഈ പകാവര്യം കരകാഗനി കകേട്ടകാല് വമനര അറകാക്കയ്
സസ്പീവനിയര അറകാക്കകായനി മകാറുര്യം.  മനറകാരു പ്രധകാനനപട്ട കേകാരരര്യം,  പലെ കരകാഗങ്ങള്ക്കുര്യം
നടത്തുന്ന  ഓപകറഷനുകേള്  പരകാജയനപടുകേയകാണയ്.  അതയ്  എന്തുനകേകാണകാണയ്?
യൂകറകാപരന രകാജരങ്ങളനില് ഒരു നനിയമമുണയ്,  ഇതനിനയ് ഓഡനിറയ് ഉണയ്.  ഒരു കരകാഗനിക്കയ്
സരജറനി നചയ്യുന്നതനിനയ്  ബനനപട്ട  സരജന പ്രകാപനകാകണകാ,  ആ സരജന നചയ
എത്ര  സരജറനികേള്  വനിജയനിചനിട്ടുണയ്  എന്നതനിനനക്കുറനിചയ്  യകാനതകാരു  വനിവരവുമനില.
ആളുകേള്  മരനിക്കുകേയകാണയ്.  ഇതനിനനക്കുറനിചയ്  നപകാതുജനങ്ങള്  അറനിയന്നനില.
ആയതനിനകാല്  ഇതുസര്യംബനനിചയ്  ഓഡനിറയ്  നടതണര്യം.  ഓഡനിറയ്
നടതകാതനിടകതകാളര്യം  ആളുകേനള  നകേകാല്ലുന്ന  നനിലെയനികലെയയ്  കഡകാക്ടരമകാര  മകാറുര്യം.
അവയവ മകാറമകാണയ് ഇകപകാള് വന്നനിരനിക്കുന്ന പുതനിനയകാരു കമഖലെ.  സസ്പീരനിയസ്സകായനി,
മരനിക്കകാന  കേനിടക്കുന്നവനര  ആശുപത്രനിയനില്  എതനിക്കകാതനിരനിക്കുന്നതകാണയ്  നലതയ്.
കേകാരണര്യം  അവനിനടവചയ്  മരനിക്കുന്നവരുനട  പലെ  അവയവങ്ങളുര്യം  മകാറര്യം.  ഇതരര്യം
അവസകാവനികശഷര്യം മനസ്സനിലെകാക്കനി ഗവണ്നമന്റെയ് ഇതനിനനതനിനര ശകമകായ നനിയമര്യം
നകേകാണ്ടുവന്നയ്  നനിയനനിക്കണര്യം.  കരകാഗര്യം  മകാറുന്നതയ്  നമ്മുനട  അവകേകാശര്യം
എന്നതനിനുപകേരര്യം  കരകാഗര്യം  വനിലെനകേകാടുതയ്  വകാകങ്ങണ  സനിതനിവനികശഷതനികലെയയ്
നസ്പീങ്ങുകേയകാണയ്.  ഇതയ്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിയമര്യം  ആവശരമകാണയ്.  അതുനകേകാണയ്
ഇതനിനകായനി  ഒരു  പ്രകതരകേ  നനിയമര്യം  നകേകാണ്ടുവരകാനുര്യം  നനിയനനിക്കകാനുര്യം
നടപടനിയണകാകേണനമന്നയ് ഈ പ്രകമയതനിലൂനട ഞകാന ആവശരനപടുന.



അനഉൗകദരകാഗനികേകാര്യംഗങ്ങളുനട കേകാരരര്യം 365

ശ്രസ്പീ  .    എന  .    എ  .    നനലനിക്കുന്നയ്  :  സര,  ഞകാന ഈ പ്രകമയനത പനിന്തകാങ്ങുന.
രണയ്  കേകാരരങ്ങള്  മകാത്രകമ  ഞകാന  പറയകാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനള.  എലകാ  സസകേകാരര
ആശുപത്രനികേനളയര്യം  കുറനപടുതകാന  കേഴനിയനില,  എന്നകാല്  ചനിലെ  സസകേകാരര
ആശുപത്രനികേള് കബഡയ് കേമനനികേനളകപകാനലെയകാണയ് പ്രവരതനിക്കുന്നതയ്.  ഉദകാഹരണമകായനി,
ഒരു  സസകേകാരര  ആശുപത്രനിയനിനലെ  ഐ.സനി.  യൂണനിറനില്  ഒരകാനള  അഡനിറയ്  നചയ്യുര്യം.
അവനിനട  കേനിടതകാനുള്ള  കരകാഗര്യം  അയകാള്ക്കയ്  ഉണകായനിരനിക്കനില.  അവനിനട  മുറനി
ഇനലന്നകാണയ്  അതനിനയ്  പറയന്ന  കേകാരണര്യം.  പകക്ഷ  മുറനി  ഉണകാകുര്യം.  ഐ.സനി.
യൂണനിറനില്  കേനിടതനിയകാല്  ആ  കരകാഗനിയനില്നനിനര്യം  കൂടുതല്  ചകാരജയ്  ഈടകാക്കകാന
സകാധനിക്കുര്യം.  മനറകാന്നയ്,  ചനിലെ സസകേകാരര ആശുപത്രനികേളനില് പ്രസവതനിനയ് കപകായകാല്
സനികസറനിയന ആവശരമകാനണന്നയ്  പറയര്യം.  എലകാ യവതനികേള്ക്കുര്യം സനികസറനിയനന്റെ
ആവശരമനില.  

മനി  .    സസ്പീക്കര  :  പ്രകാഥമനികേകാകരകാഗര  കകേന്ദ്രങ്ങനളക്കകാള്  നമഡനിക്കല്
കകേകാകളജുകേളുര്യം  സൂപര  നസഷരകാലെനിറനി  ആശുപത്രനികേളുര്യം  മതനിനയനള്ള  നമ്മുനട
മകനകാഭകാവര്യം ഇതനിനനകാരു കേകാരണമകല?

ശ്രസ്പീ  .    എന  .    എ  .    നനലനിക്കുന്നയ്:   സര,   നമ്മുനട മകനകാഭകാവര്യം മകാറണര്യം.  ചനിലെ
സസകേകാരര  ആശുപത്രനികേളനില്  മരനിച  ആളുകേനള  നവന്റെനികലെററനില്  ദനിവസങ്ങകളകാളര്യം
കേനിടത്തുകേയകാണയ്.  മനുഷരതസരഹനിതമകായ  ഇതരര്യം  പ്രവരതനങ്ങള്  നടത്തുന്ന
സസകേകാരര  ആശുപത്രനികേനള  തസ്പീരചയകായര്യം  നനിയനനിക്കണര്യം.  ഈ  പ്രകമയര്യം
അവതരനിപനിച ശ്രസ്പീ. സനി. മമ്മൂട്ടനിനയ ഞകാന അഭനിനന്ദനിക്കുന.

ശ്രസ്പീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി:  സര,  വളനരയധനികേര്യം  പ്രകാധകാനരമുള്ള  ഒരു
വനിഷയനത സര്യംബനനിച പ്രകമയമകാണയ്  ശ്രസ്പീ.  സനി.  മമ്മൂട്ടനി  അവതരനിപനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
അതനിനന്റെ ഉള്ളടക്കര്യം ഞകാന പൂരണമകായനി  ഉള്നക്കകാള്ളുന.  ആകരകാഗര  വകുപ്പുമനനി
ശ്രസ്പീമതനി  നകേ.  നകേ.  വശലെജ  ടസ്പീചറുനട  കനതൃതസതനിലള്ള  സരക്കകാര  ഇവനിനട
ഉന്നയനിച കേകാരരങ്ങള്ക്കയ്  ആരദര്യം ദഉൗതരതനിലൂനട തുടക്കര്യം കുറനിചനിട്ടുണയ്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര:  ചരച തുടരുന്നതകാണയ്. 

(ചരച തുടരുര്യം)

ഓരഡര..  ഓരഡര...  സഭ  ഇകപകാള്  പനിരനിയന്നതുര്യം  തനിങളകാഴ്ച  രകാവനിനലെ
8.30-നയ് വസ്പീണ്ടുര്യം സകമളനിക്കുന്നതുമകാണയ്.

(2017  കമയയ്  മകാസര്യം  8-ാം  തസ്പീയതനി  തനിങളകാഴ്ച  രകാവനിനലെ  8.30-നയ്
സകമളനിക്കുന്നതനിനകായനി സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷര്യം 12.30-നയ് പനിരനിഞ.)


