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അഞഭാന്റിം സകമ്മേളനന്റിം

2017 കമയറ 12, സവെളനി

ഔകദദഭാഗനികേ റനികപഭാര്ട്ടേറ

വെഭാലദന്റിം 166 - നമ്പര് 12

വെനില : ₹ 50

കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ
തനിരുവെനന്തപുരന്റിം



കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

അഞഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 കമയയ്  12, വവെളനി

വെഭാലലലാം 166] ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടയ്  [നമ്പര് 12

നനിയമസഭ  2016  കമയയ് മഭാസലാം 12-ാം തതീയതനി വവെളനിയഭാഴ്ച രഭാവെനിവല 8.30-നയ്
ബഹുമഭാനവപട  സതീക്കര് ശതീ. പനി. ശതീരഭാമകൃഷ്ണവന്റെ അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I. കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ  സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലക്കയ്  അനുവെദനിക്കവപട  കചേഭാദലങ്ങളുവട
പടനികേയനിവല നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വെഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

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

ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം

1( *361) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന  :
ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള  :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി  :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം എവെനിവടവയലഭാലാം നടപനിലഭാക്കുനവവെന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇത്തരലാം സലങ്ങള വതരവഞ്ഞെടുക്കുന്നതനിനുള മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എവന്തെലഭാമഭാവണന്നയ്  അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയുവട  ലക്ഷലങ്ങള  എവന്തെലഭാമഭാവണനലാം
ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതുമൂലലാം എവന്തെലഭാലാം കനടങ്ങളുവണ്ടെനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ടൂറനിസലാം  വെകുപനില്  നനിന്നയ്
ഫണ്ടെയ്  ലഭലമഭാകുനകണ്ടെഭാ;  എങനില്  ഇഇൗ  തുകേ  സന്ദര്ശകേര്ക്കയ്  അടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാന ഉപകയഭാഗനിക്കുനകണ്ടെഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

99/2020.
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വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജ): സര്,

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  29 വെനലാം ഡനിവെനിഷനുകേളുവട കേതീഴെനിലഭായനി  60  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. വെനകമഖലയനില് പ്രകൃതനിരമണതീയ
സലങ്ങളഭായ  പുഴെകേള,  വവെളചഭാടങ്ങള,  പുല്കമടുകേള  തുടങ്ങനി  സന്ദര്ശകേര്
പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  എത്തുന്ന  സലങ്ങളനിലഭാണയ്  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന്നതയ്.  അനനിയനനിതമഭായ  സന്ദര്ശനലാം  വെനലാം  പരനിസനിതനിക്കയ്
ആഘഭാതകമല്പനിക്കുന്നതയ് പരമഭാവെധനി കുറയ്ക്കുകേ എന്നതഭാണയ് ഇകക്കഭാ ടൂറനിസത്തനിവന്റെ
പ്രഥമ ലക്ഷലലാം. തകദ്ദേശവെഭാസനികേളഭായ വെനഭാശനിതരുവട പങഭാളനിത്തലാം ഉറപഭാക്കനി ഓകരഭാ
കദശത്തനിവന്റെയുലാം  ഭൂപ്രകൃതനിയുവട  തനനിമയ്ക്കുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  പഭാരമ്പരലത്തനിനുലാം
അനുകയഭാജലമഭായനി  പരനിസനിതനി  പ്രശ്നങ്ങള  ഇലഭാത്തവെനിധലാം  പ്രകൃതനിസമ്പത്തയ്
സലാംരക്ഷനിച്ചുവകേഭാണ്ടെയ്  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.
വെന  സലാംരക്ഷണ  സമനിതനികേള,  ഇകക്കഭാ  വഡവെലപയ്വമന്റെയ്  കേമ്മേനിറനികേള  എന്നനിവെ
തയഭാറഭാക്കുന്ന  സൂകഭാസൂത്രണ  കരഖകേളുവട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  പദതനികേള
നടപഭാക്കുന്നതയ്.

(ബനി)  അമൂലലങ്ങളഭായ വെനങ്ങളുവട  അപൂര്വ്വതകേള ജനങ്ങള അടുത്തറനിയുകേ
വെഴെനി,  വെനങ്ങള  സലാംരക്ഷനികക്കണ്ടെതനിവന്റെ  ആവെശലകേത  സലാംബനനിചയ്  അവെരനില്
അവെകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുകേ,  വെനഭാശനിത  ജനതയുവട  ജതീവെനിതനനിലവെഭാരലാം
വമചവപടുത്തുകേ  എന്നനിവെയഭാണയ്  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയുവട  ലക്ഷലങ്ങള.
ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതുമൂലമുണ്ടെഭാകുന്ന കനടങ്ങള തഭാവഴെപറയുന:

1. സന്ദര്ശകേര്  വെനത്തനില്  ഉകപക്ഷനിക്കുന്ന  മഭാലനിനലങ്ങള  നതീക്കനി
അതുവെഴെനി വെനപരനിസനിതനിയുവട തനനിമ നനിലനനിര്ത്തുന.

2. വെനഭാശനിത സമൂഹലാം ഏവറടുക്കുന്ന കമല് ഉത്തരവെഭാദനിതതലാം നനിറകവെറഭാനുള
 സഭാമ്പത്തനികേലാം  സന്ദര്ശകേരനില്  നനിനലാം  പ്രകവെശന  ഫതീസഭായനി

ഈടഭാക്കുന്നതുമൂലലാം സഭാമ്പത്തനികേ സുസനിരത ഉറപഭാക്കുന.

3. ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  സന്ദര്ശകേര്ക്കയ്  പരനിസനിതനി
വെനിദലഭാഭലഭാസലാം നല്കുന.

4. ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസവമഭായനി  ബനവപടയ്  വെനഭാശനിത  സമൂഹത്തനിനയ്
വതഭാഴെനിലലാം വെരുമഭാനവലാം ഉണ്ടെഭാകുന.

5. വെനകമഖല സന്ദര്ശനിക്കുന്നവെരുവട സുരക്ഷനിതതതലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുന.

6. ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രത്തനിവന്റെയുലാം  സമതീപ  വെനകമഖലയുവടയുലാം
സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുന.

7. വെനഭാശനിത  സമൂഹലാം  തയഭാറഭാക്കുന്ന  വെന  വെനിഭവെങ്ങള  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  
കകേന്ദ്രങ്ങളനിവല ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള വെഴെനി വെനിറഴെനിക്കുന.
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(സനി)  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വെനലാം  വെകുപനിവന്റെ  പദതനി
വെനിഹനിതകത്തഭാവടഭാപലാം  ടൂറനിസലാം  വെകുപനില്  നനിന്നയ്  ഫണ്ടെയ്  ലഭലമഭാകുനണ്ടെയ്.
38  പ്രകദശങ്ങളനില്  ടൂറനിസലാം  വെകുപനിവന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  ലഭനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.
സന്ദര്ശകേര്ക്കുള  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാനഭാണയ്  ഈ  ഫണ്ടെയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്.  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പ്രകദശങ്ങള  സന്ദര്ശനിക്കഭാവനത്തുന്നവെര്
ക്കഭാവെശലമഭായ കടഭായയ് വലറയ് തുടങ്ങനിയ അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള സജതീകേരനിക്കുകേ,
ലഘു  ഭക്ഷണശഭാലകേള  സഭാപനിക്കുകേ,  സന്ദര്ശകേ  സുരക്ഷയഭായുള  ഭഇൗതനികേ
സഇൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുകേ,  പ്രകൃതനി പഠനങ്ങളക്കുള കകേന്ദ്രങ്ങള,  തഭാമസത്തനിനഭായനി
കഡഭാര്മനിററനികേള  എന്നനിവെ  സഭാപനിക്കുകേ,  ജലയഭാത്രയഭായനി  കബഭാട്ടുകേളുലാം  റഭാഫ്റ്റുകേളുലാം
വെഭാങ്ങുകേ,  വെനദര്ശനത്തനിനയ്  ഉപകേരനിക്കുന്ന ട്രക്കയ് പഭാത്തുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേ എന്നതീ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  നനിലവെനിവല  നനിയമങ്ങളക്കയ്  വെനികധയമഭായനി  ഈ  ഫണ്ടെയ്
വെനിനനികയഭാഗനിക്കുന.

ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന: സര്,  ബഹുമഭാനവപട മനനിയുവട  മറുപടനിയനിവല പല
വെസ്തുതകേളുലാം  വെനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനികക്കണ്ടെതുണ്ടെയ്.  മറുപടനിയനില്  പറയുന്ന
കേമ്മേനിറനികേവളഭാനലാംതവന്ന നനിലവെനിലനില. വചേറനിയ മൂലധന നനികക്ഷപലാംവകേഭാണ്ടെയ് കൂടുതല്
വെരുമഭാനമുണ്ടെഭാക്കഭാന കേഴെനിയുന്ന അനന്തെസഭാധലതകേളുള ഒരു കമഖലയഭാണയ് ഇകക്കഭാ
ടൂറനിസലാം.  വെനികദശ  വെനികനഭാദസഞഭാരനികേള  പ്രകൃതനിസഇൗന്ദരലലാം  ആസതദനിക്കഭാനഭാണയ്
കകേരളത്തനില് വെരുന്നതയ്.  അതനിനഭാവെശലമഭായ അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങവളഭാരുക്കുന്നതനില്
സര്ക്കഭാര് ഗഇൗരവെമഭായ സമതീപനലാം സതതീകേരനിക്കണലാം. പല ഏജനസനികേളഭാണയ് ഇകപഭാള
കകേരളത്തനില് ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം  നടത്തുന്നതയ്.  ഇന്തെലയനിവല  ആദല  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം
പദതനിയഭായ വതന്മല ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനിയുവട പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചതയ്
ഒരു  വസഭാവവസറനിയഭാണയ്.  ഇകപഭാഴലാം  ആ  വസഭാവവസറനി  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണ്ടെയ്.
കഫഭാറസയ്  വഡവെലപയ്വമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡനിനുലാം
വസഭാവവസറനിക്കുലാം  വെനലാം  വെകുപനിനുലാം  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനികേളുണ്ടെയ്.  പല
കമഖലകേളനില്  നടക്കുന്ന  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനികേവള  കകേഭാ -ഓര്ഡനികനറയ്  വചേയയ്
ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം വഡവെലപ്വമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷന എന്ന നനിലയനില് ഇഇൗ രലാംഗത്തയ്
ശക്തമഭായനി ഇടവപടഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാ? 

ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജ: സര്,  ബഹുമഭാനവപട  അലാംഗലാം  സൂചേനിപനിചതുകപഭാവല,
ഇതനിനുകവെണ്ടെനി  ഒരു  കകേഭാര്പകറഷന  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  സര്ക്കഭാര്
ഇതുവെവര ആകലഭാചേനിചനിടനില. വെനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേളടക്കലാം ധഭാരഭാളലാം സന്ദര്ശകേര്  ഇത്തരലാം
വസന്റെറുകേളനില് എത്തഭാറുവണ്ടെനളളതയ്  ശരനിയഭാണയ്.  സന്ദര്ശകേരുവട  എണലാം ഓകരഭാ
വെര്ഷവലാം വെര്ദനിച്ചുവകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കയ് അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കണവമന്നതഭാണയ്  അകദ്ദേഹലാം  ഇവെനിവട  ഉന്നയനിച  ആവെശലലാം.  സന്ദര്ശകേരുവട
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എണത്തനില് വെര്ദനവവണ്ടെങനിലലാം ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനി വെനകമഖലയനിലഭായതനിനഭാല്
വെലനിയ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തഭാന സഭാധലമല. മറനിചയ്,  ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം
പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കഭാവെശലമഭായ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള
സജതീകേരനിക്കുകേ, പ്രകവെശന ടനിക്കറയ് കേഇൗണ്ടെര് കേമ്പമ്പ്യൂടര്വെത്ക്കരനിക്കുകേ, വെനസമ്പത്തയ്
കനരനില്ക്കണ്ടെയ്  മനസനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവെണ്ടെനി  ട്രക്കനിലാംഗയ്,  കബഭാടനിലാംഗയ്,  പ്രകൃതനി  പഠന
കേലഭാമ്പുകേള  മുതലഭായവെ  സലാംഘടനിപനിക്കുകേ  തുടങ്ങനി  പ്രകൃതനിയുമഭായനി  ബനവപട
പദതനികേളക്കഭാണയ് ഇകപഭാള മുനതൂക്കലാം നല്കേനിവെരുന്നതയ്.  ബഹുമഭാനവപട അലാംഗലാം
ഉന്നയനിച വെനിഷയങ്ങള സജതീവെമഭായനി പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്.  

ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന: സര്, ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം യൂണനിറ്റുകേളനിവല പ്രഭാകദശതീയരഭായ
ആളുകേളക്കയ് വതഭാഴെനിലവെസരലാം ലഭലമഭാക്കണവമനലാം വെനവെഭാസനികേളുലാം ആദനിവെഭാസനികേളുമഭായ
ആളുകേളക്കയ് വട്രയനിനനിലാംഗയ് നല്കേണവമനലാം ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം കപ്രഭാജകയ് റനികപഭാര്ടനില്
പറയുനണ്ടെയ്.  നനിയമസഭഭാ  സമനിതനി  പരനികശഭാധനിചതനില്നനിനലാം  ആദനിവെഭാസനികയഭാ
പ്രഭാകദശവെഭാസനികയഭാ  ആയ  ഒരഭാളക്കുകപഭാലലാം  വതന്മലയനില്  വതഭാഴെനില്
നല്കേനിയനിടനിവലന്നഭാണയ്  മനസനിലഭാകുന്നതയ്.  അവെനിവട  കുകറ  ജതീവെനക്കഭാരുണ്ടെയ്.
ഇവതഭാരു  ഗഇൗരവെമഭായ  വെനിഷയമഭാണയ്.  നമ്മേള  വെനലാം  ചൂഷണലാം  വചേയ്യുകമ്പഭാള
വെനത്തനിവന്റെ  യഥഭാര്ത്ഥ  അവെകേഭാശനികേള  പുറലാംതളവപടുകേയഭാണയ്.  അതുവകേഭാണ്ടെയ്
ഇകക്കഭാ ടൂറനിസത്തനിവന്റെ അടനിസഭാനപരമഭായ ലക്ഷലലാം  പരനിഗണനിക്കഭാന   സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാ? 

ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജ: സര്, ഓകരഭാ പ്രകദശത്തുലാം ഇകക്കഭാ ടൂറനിസവമഭായനി ബനവപടയ്
കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  വെനി.എസയ്.എസയ്.-വന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  ഇകക്കഭാ
വഡവെലപ്വമന്റെയ്  കേമ്മേനിറനി  (ഇ.ഡനി.സനി.)  രൂപതീകേരനിചഭാണയ്  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  കമഖലകേളനിലലാം
ഇഇൗ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതയ്.  അതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വെനി.എസയ്.എസയ്.-വല
അലാംഗങ്ങളക്കുകൂടനി  വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങള  നല്കുനണ്ടെയ്.  ആദനിവെഭാസനി  കമഖലയഭാവണങനില്,
ആദനിവെഭാസനികേളുളവപടയുളവെരഭാണയ് വെനി.എസയ്.എസയ്.-ല്  വെരുന്നതയ്. ആ നനിലയനിലള
സമതീപനമഭാണയ് എലഭാ കമഖലയനിലലാം സതതീകേരനിക്കുന്നതയ്.  ആദനിവെഭാസനി വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട
വെനലാം  പരനിചേയമുള ആളുകേവള സഞഭാരനികേവള അനുഗമനിക്കുന്നതനിനയ് വവഗഡുകേളഭായനി
നനികയഭാഗനിക്കഭാറുണ്ടെയ്.  ഇത്തരത്തനില് അവെരുവട കസവെനലാം പ്രകയഭാജനവപടുത്തുന്നതനിലൂവട,
അവെര്ക്കയ്  ഉപജതീവെനമഭാര്ഗ്ഗവലാം  ലഭനിക്കുനണ്ടെയ്.  കൂടഭാവത  സഞഭാരനികേളുവട  സുരക്ഷ
ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന ചേനില പ്രകദശങ്ങളനില് ആയുധധഭാരനിയഭായ ഒരു കഫഭാറസയ് ഗഭാര്ഡനിവന്റെ
കസവെനവലാം  ഉപകയഭാഗവപടുത്തുനണ്ടെയ്.  ട്രക്കനിലാംഗയ്  മുകഖന  ലഭനിക്കുന്ന  വെരുമഭാനലാം
ആദനിവെഭാസനി  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട  വെഭാചര്മഭാര്ക്കയ്  ശമ്പളലാം  നല്കുന്നതനിനുലാം
വെനസലാംരക്ഷണ  സമനിതനി,  ഇകക്കഭാ  വഡവെലപ്വമന്റെയ്  കേമ്മേനിറനി  എന്നനിവെയനിവല
അലാംഗങ്ങളുവട  ഉപജതീവെനത്തനിനുലാം  ഉന്നമനത്തനിനുമഭായനിടഭാണയ്  വെനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതയ്.
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ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയനിലളവപടുത്തനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന  ട്രക്കനിലാംഗയ്
പരനിപഭാടനിയനില് നനിലവെനിലള സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുവട പരനിധനിയനില് നനിനവകേഭാണ്ടെയ്  എലഭാ
വെനിധത്തനിലള സുരക്ഷഭാക്രമതീകേരണങ്ങളുലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുന. ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം ട്രക്കനിലാംഗയ്
പരനിപഭാടനിയുലാം  വെനശതീ  വചേറുകേനിട  വെനവെനിഭവെ  പദതനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കുകേവെഴെനി
ഏകേകദശലാം  അറുന്നൂകറഭാളലാം ആദനിവെഭാസനി കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുനണ്ടെയ്.
തുടര്നലാം  വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങളുണ്ടെഭാകുന്നതയ്  ആ  കമഖലയനിവല  വെനഭാശനിത
സമൂഹത്തനിനുതവന്നയഭായനിരനിക്കുലാം.

ശതീമതനി  ഇ  .    എസയ്  .    ബനിജനികമഭാള:  സര്,  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
ചേനില  സനിനനിമകേളുവട  ഷൂടനിലാംഗയ്  നടക്കുന്നതനിവന്റെ  ഫലമഭായനി  ആ  സലലാം
വെളവര  പ്രശസ്തമഭാവകേയുലാം  അവെനികടയയ്  ധഭാരഭാളലാം  ടൂറനിസ്റ്റുകേള  എത്തനികചരുകേയുലാം
വചേയ്യുനണ്ടെയ്. എന്നഭാല് അവെരുവട സുരക്ഷ സലാംബനനിചയ് ഗഇൗരവെതരമഭായ ഇടവപടലലാം
ആവെശലമഭായ  തയഭാവറടുപ്പുകേളുലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ഭഭാഗത്തയ്  നനിനണ്ടെഭാകേണലാം.  ഇവെനിവട
ശതീ. സനി. ദനിവെഭാകേരവന്റെ കചേഭാദലത്തനില് പരഭാമര്ശനിചതുകപഭാവല, വെനലാം, വകേ.എസയ്.ഇ. ബനി.
റവെനമ്പ്യൂ  അടക്കമുള  വെനിവെനിധ  വെകേപ്പുകേളുവട  ഒരു  കജഭായനിന്റെയ്  മതീറനിലാംഗയ്/
പഭാറയ്കഫഭാമുണ്ടെഭാകകേണ്ടെതനിവന്റെ  ആവെശലകേത  ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി  ഞഭാന  അങ്ങവയ
ഓര്മ്മേനിപനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇഇൗ  വെനിഷയത്തനില്  എഫയ്.ഡനി.എ.  അടക്കമുള
ഏജനസനികേളുവട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ഒരു  കജഭായനിന്റെയ്  മതീറനിലാംഗയ്  നടത്തനി/കജഭായനിന്റെയ്
പഭാറയ്കഫഭാമുണ്ടെഭാക്കനി  എലഭാ  ആളുകേളുവടയുലാം  സഹകേരണലാം  ഉറപഭാക്കനി  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുവട
സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മറയ്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം
സര്ക്കഭാര്  മുനകേവയടുക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജ:  സര്,  സന്ദര്ശകേര്  ധഭാരഭാളലാം  എത്തനികചരുന്ന  എലഭാ
പ്രധഭാനവപട  ടൂറനിസയ്  കമഖലകേളനിലലാം  വഡവെലപ്വമന്റെയ്  കേമ്മേനിറനികേള   നനിലവെനിലണ്ടെയ്.
കഫഭാറസയ്  വഡവെലപ്വമന്റെയ്  കേമ്മേനിറനികേളനിലഭാത്ത  ടൂറനിസയ്  വസന്റെറുകേളനില്  അതയ്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുന്നതഭാണയ്.  അകതഭാവടഭാപലാം
അവെനിവടയുള വെനി.എസയ്.എസയ്., ഇ.ഡനി.സനി. എന്നനിവെയുമഭായനി ബനവപടയ് വെനഭാശനിത
സമൂഹത്തനില്നനിനലാം  വതരവഞ്ഞെടുക്കവപടുന്ന  കേമ്മേനിറനികേളക്കഭാണയ്  ഇവെനിവട  വെരുന്ന
വചേലവെയ്  മതീറയ്  വചേയഭാനുലാം  വെരുമഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുമുള  അവെകേഭാശലാം.  ഇഇൗ
വെരുമഭാനലാം  ഒരു  വപഭാതുനനിധനിയനില്  സൂക്ഷനിച്ചുവകേഭാണ്ടെയ്  ഓകരഭാ  പ്രകദശവത്തയുലാം
വെനികേസനത്തനിനുകവെണ്ടെനി,  അതതയ്  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  വസന്റെറുകേളനിവല  വെരുമഭാനലാം
ഉപകയഭാഗവപടുത്തഭാന കേഴെനിയുന്ന നനിലയനിലഭാണയ്  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്നതയ്.  സന്ദര്ശകേരുവട
സുരക്ഷ  വെളവര  പ്രധഭാനവപട  ആവെശലമഭാണയ്.  പ്രകതലകേനിചയ്,  വെനകമഖല
യഭാവണനളതുവകേഭാണ്ടെയ്  സന്ദര്ശകേര്ക്കഭാവെശലമഭായ  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപഭാക്കഭാനുള
ബഭാധലതയുണ്ടെയ്.  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കമഖലകേളനില്  അതനിനുകവെണ്ടെ  ശദ
കൂടുതലണ്ടെഭാകുന്നതഭാണയ്.
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ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനിക്കുകവെണ്ടെനി  ശതീ  .    ഇ  .    വകേ  .    വെനിജയന:  സര്,
സലാംസഭാനത്തയ്  ശതഭാസകകേഭാശ  സലാംബനമഭായ  അസുഖലാം  വെരുന്നവെരുവട  എണലാം
വെര്ദനിച്ചുവെരനികേയഭാണയ്. ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം വപ്രഭാകമഭാടയ് വചേയ്യുന്നതനിലൂവട, ഇത്തരക്കഭാര്ക്കയ്
ഒകന്നഭാ രകണ്ടെഭാ ദനിവെസലാം അവെനിവട തഭാമസനിക്കഭാനുളള അവെസരലാം  ലഭനിചഭാല് അവെര്ക്കയ്
ശുദവെഭായു  ശതസനിക്കഭാനുലാം  വമഭാവവബല്  കഫഭാണ്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുമുളള
സഭാഹചേരലമുണ്ടെഭാകുലാം.  അത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങള  വപ്രഭാകമഭാടയ്  വചേയണലാം.  മവറഭാന്നയ്,  മുന
എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തയ്  മരുകതഭാങര  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്
ജഭാനകേനിക്കഭാടയ്  ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനി ആവെനിഷ്കരനിചനിരുന. കേഴെനിഞ്ഞെ യു.ഡനി.എഫയ്.
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തയ് അതനിനയ് യഭാവതഭാരു  സഹഭായവലാം നല്കേഭാത്തതനിനഭാല് ആ
പദതനി  നനിലചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇക്കഭാരലലാം  ബഹുമഭാനവപട  മനനിയുവട
ശദയനില്വപടുത്തനിയനിരുന.  കയഭാജനിച  ആളുകേവള  ചുമതലവപടുത്തനി  പ്രസ്തുത
പദതനി വെതീണലാം നടപഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജ:  സര്,  അങ്ങയ്  ശതഭാസകകേഭാശ  സലാംബനമഭായ  കരഭാഗവമഭായനി
ബനവപടയ് പറഞ്ഞെ കേഭാരലങ്ങവളലഭാലാം ശരനിയഭാണയ്.  വെനവലാം  പശനിമഘട കമഖലയുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭാലഭാണയ് ശതഭാസകകേഭാശ കരഭാഗനികേളക്കുലാം മറ്റുളളവെര്ക്കുലാം ശുദവെഭായു
ലഭനിക്കുന്നതയ്.  വെനവലാം  പ്രകൃതനിയുലാം  സലാംരക്ഷനിചയ്  സന്ദര്ശകേര്ക്കയ്  ശുദവെഭായു
ശതസനിക്കഭാനുലാം അവെര്ക്കയ് കുറച്ചുകനരലാം ശഭാന്തെമഭായനി വെനഭാന്തെരതീക്ഷത്തനില് കേഴെനിയഭാനുമുള
അവെസരലാം  ഇകക്കഭാ ടൂറനിസത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഉണ്ടെഭാകകേണ്ടെതഭാവണനള അങ്ങയുവട
അഭനിപ്രഭായകത്തഭാടയ്  സര്ക്കഭാരുലാം പൂര്ണമഭായനി  കയഭാജനിക്കുകേയഭാണയ്.  പരനിപൂര്ണമഭായുലാം
ആ  കമഖല  പഭാസനികേയ് രഹനിതമഭായനിരനിക്കണലാം.  അതുകപഭാവല  മറയ്
മഭാലനിനലങ്ങളുമുണ്ടെഭാകേഭാന പഭാടനില.  പ്രകൃതനിയുവട എലഭാ സഇൗന്ദരലവലാം ആസതദനിക്കത്തക്ക
നനിലയനിലള  സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുണ്ടെഭാകേണലാം.  അത്തരലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങവളലഭാലാം
സതതീകേഭാരലമഭാണയ്. ഇകപഭാള ആ നനിലയനിലഭാണയ് പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്നതയ്. അങ്ങയ് പറഞ്ഞെ
പ്രകതലകേ  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രത്തനിവന്റെ  ആവെശലലാം  ഒരു  കേത്തയ്  മുകഖന  നല്കേനിയഭാല്
പ്രകതലകേമഭായനി  പരനിഗണനിക്കഭാലാം. 

ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം:  സര്,  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  വെനികേസന
പദതനിയനിലളവപടുത്തനിയനിട്ടുള കകേന്ദ്രമഭായ വപരുമ്പഭാവൂരനിവല  പഭാണനികയലനി  കപഭാരയ്
ധഭാരഭാളലാം  അപകേടങ്ങളുണ്ടെഭായനിട്ടുള സലമഭാണയ്.  പഭാണനികയലനി കപഭാരനിനയ്  സമതീപലാം
വവെളലാം കുറയുന്ന സമയത്തയ് വപരനിയഭാറനിനയ്  കുറുവകേ നടനനതീങ്ങഭാന ശമനിചതനിവന്റെ
ഫലമഭായനി അഗഭാധ ഗര്ത്തത്തനില് വെതീണയ് വചേറുപക്കഭാരുലാം വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുമടക്കലാം  82
കപര്  മരനിചനിട്ടുവണ്ടെന്നഭാണയ്  കേണക്കുകേള  പറയുന്നതയ്.  ഈ  സഭാഹചേരലത്തനില്
അവെനിടവത്ത  പ്രകദശവെഭാസനികേളഭായ  ആളുകേവള  വവഗഡുകേളഭായനി  വെയഭാന  സര്ക്കഭാര്
നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുവട  സുരക്ഷനിതതതലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനയ്
സര്ക്കഭാര് ഇകപഭാള ആകലഭാചേനിചനിട്ടുള ടൂറനിസലാം വെനികേസന പദതനിയനില്  പഭാണനികയലനി
കപഭാരനിവനക്കൂടനി  ഉളവപടുത്തുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 7

ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജ:  സര്,  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിവല  മലയഭാറ്റൂര് പഭാണനികയലനി
കപഭാരയ്  എന്നറനിയവപടുന്ന  പ്രകദശലാം  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  വസന്റെറഭാണയ്.  ആ
വസന്റെറനിവലത്തുന്ന  സന്ദര്ശകേര്ക്കയ്  ആവെശലമഭായ  സുരക്ഷനിതതതമനിവലന്നഭാണയ്
ബഹുമഭാനവപട  അലാംഗലാം  പറഞ്ഞെതയ്.  തതീര്ചയഭായുലാം  അക്കഭാരലലാം   പരനികശഭാധനിചയ്
ആവെശലമഭായ നടപടനി സതതീകേരനിക്കഭാലാം. 

ശതീ  .    എല്കദഭാസയ് പനി  .    കുന്നപനിളനില്:  സര്,  വപരുമ്പഭാവൂരനിവല പഭാണനികയലനി
കപഭാരയ്  ഏറവലാം  പ്രശസ്തമഭായ  ഒരു  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  വസന്റെറഭാണയ്.  വെലനിയ
പഭാറവക്കട്ടുകേളനില്ക്കൂടനി  ഒഴകുന്ന  നദനിയഭാണയ് ഇവെനിടവത്ത പ്രകതലകേത. ഈ വസന്റെറുലാം
കകേഭാടനഭാടയ്,  ചൂരുമുടനി  എന്നതീ പ്രകദശങ്ങളുലാം കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുവകേഭാണ്ടെയ്  ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം
സര്കേമ്പ്യൂടയ്  രൂപതീകേരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാ?

ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജ:  സര്,  പഭാണനികയലനി  കപഭാരയ്  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിവല
വപരുമ്പഭാവൂര്  മണ്ഡലത്തനിലഭാണയ്  സനിതനി  വചേയ്യുന്നതയ്.  ആ  ടൂറനിസലാം  വസന്റെറനിവന്റെ
വെനികേസനത്തനിനഭാവെശലമഭായ  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  കുറചയ്  വസന്റെറുകേവള
സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുവകേഭാണ്ടെയ്  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  സര്കേമ്പ്യൂട്ടുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുവമന്ന
പ്രഖലഭാപനലാം സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഏവതങനിലലാം  സര്കേമ്പ്യൂടനില് ഈ വസന്റെര്
ഉളവപടുനകണ്ടെഭാവയന്നതയ് സലാംബനനിചയ് പരനികശഭാധനിചയ് അറനിയനിക്കഭാലാം.  ഏതഭായഭാലലാം
കൂടുതല്  ടൂറനിസ്റ്റുകേവളകത്തണ്ടെ  കകേന്ദ്രമഭാവണങനില്  സമതീപ  പ്രകദശങ്ങളനിവല
ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം  വസന്റെറുകേവള  കചേര്ത്തുവകേഭാണ്ടെയ്  ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം  സര്കേമ്പ്യൂടനില്
ഉളവപടുത്തുന്ന കേഭാരലലാം ആകലഭാചേനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്. 

ശതീ  .    വജയനിലാംസയ്  മഭാതത:  സര്,  ഏവറ  പരനിസനിതനി  പ്രഭാധഭാനലമുളതഭാണയ്
കേണ്ടെല്  വെനകമഖല.  സലാംസഭാനവത്ത  ആവകേ  കേണ്ടെല്  വെനപ്രകദശങ്ങളനില്
പകുതനിയനികലവറയുലാം  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലഭാണയ്.  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്-കേണ്ണൂര്-കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
ജനിലകേളനിലഭായനി  80 ശതമഭാനകത്തഭാളലാം കേണ്ടെല് വെനകമഖല വെരുലാം. ഇകപഭാള  ടൂറനിസലാം
വെകുപനിവന്റെ കനതൃതതത്തനില് മലബഭാര് ക്രൂയനിസയ് ടൂറനിസയ്  എന്ന  ബൃഹതയ് പദതനിക്കയ്
തുടക്കലാം കുറനിക്കുകേയഭാണയ്. ഈ സന്ദര്ഭത്തനില് ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം കപ്രഭാജകഭായനി  കേണ്ടെല്
പ്രകദശവത്തക്കൂടനി  സലാംകയഭാജനിപനിചഭാല് വെളവര മകനഭാഹരമഭാവയഭാരു ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം
കപ്രഭാജകനിവന്റെ  വെനികേസനത്തനിനയ്  ഏവറ സഭാധലതയുണ്ടെയ്.  ബഹുമഭാനലനഭായ സതീക്കറുലാം
ബഹുമഭാനവപട  മനനിയുലാം  ഈ പ്രകദശലാം സന്ദര്ശനിചനിട്ടുളതഭാണയ്.  അത്തരത്തനിലളള
ഒരു  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കപ്രഭാജകയ്  മലബഭാര്  ക്രൂയനിസയ്  ടൂറനിസലാം  കപ്രഭാജകനില്
സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുവകേഭാണ്ടെയ് നടപഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജ: സര്, വെനകമഖല കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  ഒറത്തവെണ ബുക്കനിലാംഗനിലൂവട
ഒന്നനിലധനികേലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനിവല സന്ദര്ശനലാം സഭാധലമഭാക്കുന്ന തരത്തനില് ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം
സര്കേമ്പ്യൂടയ് ആവെനിഷ്കരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിവന്റെ സജതീവെ പരനിഗണനയനിലണ്ടെയ്. 
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(1)  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  വനയഭാര്-കകേഭാട്ടൂര്-വചേന്തുരുണനി-അചനകകേഭാവെനില്
എന്നനിവെ  ബനനിപനിച്ചുവകേഭാണളള  സര്കേമ്പ്യൂടയ്.  (2)  കകേഭാന്നനി-ഗവെനി-കതക്കടനി-വെഭാഗമണ്
എന്നനിവെ സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുവകേഭാണ്ടെയ്  ഒരു സര്കേമ്പ്യൂടയ്. (3)  മൂന്നഭാര്-ചേനിന്നഭാര്-ഇരവെനികുളലാം
എന്നനിവെ  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുവകേഭാണള  സര്കേമ്പ്യൂടയ്.  (4)  അതനിരപനിളനി-വെഭാഴെചഭാല്-
പറമ്പനിക്കുളലാം  എന്നനിവെ  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുവകേഭാണ്ടെയ്  സര്കേമ്പ്യൂടയ്.  (5)  വനലനിയഭാമ്പതനി-
ശനിരുവെഭാണനി-പതീചനി-വെഭാഴെഭാനനി  സര്കേമ്പ്യൂടയ്.  (6)  കേണ്ണൂര്  കനഭാര്ത്തയ്-വെയനഭാടയ്  എന്നനിവെ
സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുവകേഭാണ്ടെയ്  മലബഭാര്  സര്കേമ്പ്യൂടയ്  (7)  വകേഭാടനിയൂര്-ആറളലാം-റഭാണനിപുരലാം-
പരപ  എന്നനിവെ  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുവകേഭാണ്ടെയ്  സര്കേമ്പ്യൂടയ്  (8)  വവസലന്റെയ് വെഭാലനി-നനിലമ്പൂര്
എന്നനിവെ ബനനിപനിച്ചുവകേഭാണള സര്കേമ്പ്യൂടയ് (9) വെയനഭാടയ് കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ് ഒരു പ്രകതലകേ
സര്കേമ്പ്യൂടയ്  (10)  കേണ്ടെല്ക്കഭാടുകേവള  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്-കേണ്ണൂര്
സര്കേമ്പ്യൂടയ് എന്നകപരനില് ഇതുമഭായനി ബനവപടയ് ഒരു സര്കേമ്പ്യൂടയ് കൂടനി  രൂപതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കേഭാഴ്ചയ്ക്കുലാം  പ്രകൃതനിസലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  ആവെശലമഭാവണനളതു
വകേഭാണതവന്ന  കേണ്ടെല്ക്കഭാടുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ  എനളളതയ്  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
നയമഭാണയ്.  അതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ശതീ.  വജയനിലാംസയ്  മഭാതതവെനിവന്റെ  നനിര്കദ്ദേശലാം
പൂര്ണമഭായുലാം ഉളവക്കഭാണവകേഭാണ്ടെയ് ആവെശലമഭായ നടപടനി സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .    പനി  .    ഉവവബദുള:  സര്,  ധഭാരഭാളലാം  വെനികദശ  സഞഭാരനികേളക്കുളവപവട
ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങള സന്ദര്ശനിക്കണവമന്ന തഭാല്പരലമുവണ്ടെങനില്കപഭാലലാം പല
ടൂറനിസയ് കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം വൃത്തനിഹതീനമഭാണയ്.  അതുവകേഭാണതവന്ന ടൂറനിസ്റ്റുകേള പലകപഭാഴലാം
വെരഭാന  മടനിക്കുകേയഭാണയ്.  അതുവകേഭാണ്ടെയ്  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങള  കൃതലമഭായനി
വമയനിന്റെയനിന വചേയയ്  സലാംരക്ഷനിചയ്  കൂടുതല് ടൂറനിസ്റ്റുകേവള ആകേര്ഷനിക്കഭാനഭാവെശലമഭായ
നടപടനി   സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജ:  സര്,  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളുവട  കേഭാരലമഭാവണങനില്  അങ്ങയ്
പറഞ്ഞെതയ്  ശരനിയഭായനിരനിക്കഭാലാം.  പകക്ഷ  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങള
മഭാലനിനലക്കൂമ്പഭാരമഭാവണന്നതയ്  ശരനിയല.  കേഭാരണലാം,  ഇതയ്  വെനകമഖലയനിലഭാണയ്.
നനിയനനിതമഭായനി  മഭാത്രമഭാണയ്  അവെനിവട  ആളുകേളക്കയ്  പ്രകവെശനമുളതയ്.  മവറഭാന്നയ്,
പ്രകൃതനിയുമഭായനി  ഇണങ്ങുന്ന  തരത്തനിലള  സലാംവെനിധഭാനങ്ങളഭാണയ്  അവെനിവട
ഒരുക്കനിയനിട്ടുളതയ്.  അങ്ങയ്  വതന്മല  കേഭാണഭാന  വെരനികേയഭാവണങനില്  അതനിനുള
സഇൗകേരലമുണ്ടെഭാക്കഭാലാം.  മറയ്  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങവളകപഭാവല  പഭാസനിക്കുകേളുലാം  മറയ്
മഭാലനിനലങ്ങളുമനിടുന്നതനിനയ്  അവെനിവട  നനിയനണങ്ങളുണ്ടെയ്.  മഭാലനിനലങ്ങള  നതീക്കലാം
വചേയ്യുന്നതനിനയ്  ഇകക്കഭാ  വഡവെലപ്വമന്റെയ്  കേമ്മേനിറനിയനില്  നനിനളള  ജതീവെനക്കഭാവര
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  അവെരുവട  പ്രധഭാന  വതഭാഴെനില്  തവന്ന  അതഭാണയ്.  തൂപ്പുകേഭാരുവട
കജഭാലനികേള ഇകക്കഭാ വഡവെലപ്വമന്റെയ് കേമ്മേനിറനിയനിവല അലാംഗങ്ങളക്കുതവന്ന ലഭനിക്കുലാം.
അതവെര്വക്കഭാരു വെരുമഭാനമഭാര്ഗ്ഗമഭാണയ്.  എങനിലലാം അങ്ങയ് പറഞ്ഞെ നനിര്കദ്ദേശലാം വെളവര
പ്രഭാധഭാനലമര്ഹനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ടൂറനിസലാം  കമഖലകേള,  പ്രകതലകേനിചയ്   ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം
കമഖല മഭാലനിനലവെനിമുക്തമഭാകേണവമന്ന കേഭാരലത്തനില് യഭാവതഭാരു സലാംശയവമനില.  
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ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന:  സര്,  കകേരളത്തനിവന്റെ  സതര്ണഖനനിയഭായനി മഭാറുന്ന
ഒന്നഭാണയ് ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം.  കകേരളത്തനില് ഇകക്കഭാ സനിസലാം നനിലനനിര്ത്തുകേ എന്നതയ്
കേഭാലഭാവെസഭാ വെലതനിയഭാനമുളള ഈ കേഭാലത്തയ്  വെലനിവയഭാരു വവെല്ലുവെനിളനിയഭാണയ്.  അതയ്
നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  തരത്തനിലള ഗകവെഷണവലാം  അവെകബഭാധവലാം
മനുഷലരനില്  സൃഷനിക്കഭാന  ശദനിക്കുകമഭാ;  മവറഭാന്നയ്,  എവന്റെ  മണ്ഡലമഭായ
ചേടയമലാംഗലത്തയ്  കുടുക്കത്തുപഭാറയനില്  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസത്തനിവന്റെ  സഭാധലതകേള
വെനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  പുതനിയ തരത്തനിലള കപ്രഭാജക്ടുകേള  വകേഭാണവെരുകമഭാ?

ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജ:  സര്,  കുടുക്കത്തുപഭാറ  ബഹുമഭാനവപട  അലാംഗത്തനിവന്റെ
മണ്ഡലത്തനിലള  ചേടയമലാംഗലലാം  പഭാറയുവട  അനുബനമഭായനി  സനിതനിവചേയ്യുന്ന
ഒന്നഭാണയ്.  ചേടയമലാംഗലത്തയ്  ടൂറനിസലാം  പദതനിയുവട  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവെര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. അതയ് ഇകക്കഭാ ടൂറനിസമല; ടൂറനിസയ്   വസന്റെറഭായനി  വെളരുകേയഭാണയ്.
ജഡഭായു  വവെകടറയ്  വെതീണ  സലമഭാണയ്  ആ  പഭാറ.  രഭാവെണന  സതീതവയ
കേകടഭാണകപഭാകുകമ്പഭാള ജഡഭായു കപഭായനി തടയുകേയുലാം അതനിവന്റെ ഫലമഭായനി  വവെകടറയ്
ഈ  പഭാറപ്പുറത്തയ്  ചേനിറകേരനിഞ്ഞുവെതീണു  എനമഭാണയ്  സങല്പലാം.  ജഡഭായുവെനിവന്റെ
ശനില്പമഭാണയ് ആ പഭാറപ്പുറത്തയ് നനിര്മ്മേനിച്ചുവകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഏറവലാം കൂടുതലഭാളുകേവള
ആകേര്ഷനിക്കുന്ന  ഒരു  കകേന്ദ്രമഭായനി  അതയ്  മഭാറഭാന  കപഭാകുകേയഭാണയ്.  ആ  കേഥയുവട
തുടര്ചയഭായനി, ചേനിറകേരനിയഭാന ഉപകയഭാഗനിച കേത്തനി കപഭായനി വെതീണതയ് അകദ്ദേഹത്തനിവന്റെ
മണ്ഡലത്തനില്ത്തവന്നയുള  കുടുക്കത്തുപഭാറയനിലഭാണയ്.  ഈ  പഭാറയുവട പുറത്തയ്
കേയറനിനനിന്നഭാല്  ജഡഭായു  പഭാറയുലാം  അറബനിക്കടലലാം  കേഭാണഭാലാം.  അതുവകേഭാണ്ടെയ്  ഈ
വസന്റെര്  വെനികേസനിപനികക്കണ്ടെതഭാവെശലമഭാണയ്.  ഇതുസലാംബനനിചയ്  ഞഭാനുലാം  അകദ്ദേഹവലാം
പവങടുത്തയ്  ഒനരണ്ടെയ് കയഭാഗങ്ങളുലാം നടന.

മനി  .   സതീക്കര്  : ഇകക്കഭാ ടൂറനിസവമഭായനി അതനിനുള ബനലാം എന്തെഭാണയ്?

ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജ:  സര്,  അതയ് വെനത്തനിലളനിലഭാണയ്.  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുവടയുലാം
ബനവപട  ഉകദലഭാഗസരുവടയുലാം  മറയ്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവടയുലാം  കയഭാഗലാം
വെനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുകേയുലാം ആ ചേര്ചയനില് ഉയര്നവെന്ന നനിര്കദ്ദേശങ്ങവള ആധഭാരമഭാക്കനി
പ്രസ്തസ്തുത  പ്രകദശലാം  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയുമഭായനി  ബനവപടുത്തനി  നവലഭാരു
കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  നടപടനികേളുമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഇകപഭാളത്തവന്ന
അവെനിവട കേഇൗണ്ടെറനിവന്റെ പണനിയഭാരലാംഭനിക്കഭാനുള അനുമതനി നല്കേനി.  ലഘുഭക്ഷണശഭാല,
കടഭായ് വലറയ്  സഇൗകേരലങ്ങള എന്നനിവെ അവെനിവട ഒരുക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.  അതനിനുകശഷലാം
മറയ് കേഭാരലങ്ങവളക്കുറനിചയ് ആകലഭാചേനിചയ് മുകന്നഭാടയ് വകേഭാണകപഭാകേഭാവന്നതഭാണയ്. 

ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫയ്  : സര്,  ഇന്നവല  ബഹുമഭാനവപട  മനനി,  സഭയനില്
പറഞ്ഞെ  ആറളവത്ത  വകേഭാലയഭാളനിയഭായ  ചുളനിവക്കഭാമ്പവന  തളച്ചു  എന്ന  വെഭാര്ത്ത
മലയഭാള  മകനഭാരമ  പത്രത്തനില്  കഫഭാകടഭാ  ഉളവപവടയുണ്ടെയ്.  അവതഭാരു  നല
വെഭാര്ത്തയഭാണയ്. ഞഭാന മനനിക്കയ് പ്രകതലകേലാം നന്ദനി പറയുകേയഭാണയ്.  
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മനി  .   സതീക്കര്  : ചേര്ചയുവട ഗുണമുണ്ടെഭായനി.

ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫയ്:  സര്,  ഇതയ്  ചേര്ചയനില്  പറഞ്ഞെ  കേഭാരലമഭാണയ്.
ആനവയ തളചതനിവന്റെ നല കഫഭാകടഭായഭാണയ്  വെന്നനിരനിക്കുന്നതയ്.  അതുകപഭാവലതവന്ന,
ബഭാരഭാകപഭാള  ജലവവെദതത  പദതനി,  കേര്ണഭാടകേത്തനിവന്റെയുലാം  കകേരളത്തനിവന്റെയുലാം
വെനഭാതനിര്ത്തനി പങനിടുന്ന പ്രകൃതനിരമണതീയമഭായ സലമഭാണതയ്.  ശതീ. സനി. ദനിവെഭാകേരന
വചേയര്മഭാനഭായ വപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള സലാംബനനിച സമനിതനി  ആ സലലാം
സന്ദര്ശനിചനിരുന.  ഇകപഭാഴെവത്ത വവെദതതനി വെകുപ്പുമനനിയുലാം ആ സമനിതനിയനിലണ്ടെഭായനിരുന.
ഏറവലാം നവലഭാരു ടൂറനിസയ് കസഭാടഭായനി ബഭാരഭാകപഭാള പ്രകദശവത്ത മഭാറണവമന്നതയ് ആ
സമനിതനിയുവട  ശനിപഭാര്ശയഭാണയ്.  അതലാംഗതീകേരനിച്ചുവകേഭാണ്ടെയ്  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം
കകേഭാറനികഡഭാറനില് ബഭാരഭാകപഭാളകൂടനി ഉളവപടുത്തഭാന നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജ  : സര്, അങ്ങയ് അതനിവന്റെ പ്രകതലകേതകേള ഉളവപവട കേഭാണനിചയ്
ഒരു  കേത്തയ്  തന്നഭാല്  തതീര്ചയഭായുലാം  പരനിഗണനിക്കഭാലാം.  വകേഭാലവെനിളനി  നടത്തനിയ
ആനയുവട  കേഭാരലത്തനില്  എല്.ഡനി.എഫയ്.  പരനിഹഭാരലാം  കേണ്ടെനിരനിക്കുനവവെനളതയ്
അങ്ങയ്  അലാംഗതീകേരനിചതയ്  നന്നഭായനി.  ഇതഭാണയ്  എലഭാലാം  ശരനിയഭാക്കുവമന്നയ്  ഞങ്ങള
പറഞ്ഞെതയ്.  

മനി  .    സതീക്കര്  : ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസവലാം  ഇകക്കഭാളജനിയുമഭായനി  ബനവപട  ചേര്ചയയ്
വെലനിയ തഭാല്പരലമഭാണയ് അലാംഗങ്ങള പ്രകേടനിപനിചതയ്.  ഇനനി അടുത്ത കചേഭാദലത്തനികലയയ്
കേടക്കുകേയഭാണയ്.  

നനികരഭാധനഭാജ്ഞ പുറവപടുവെനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പയ് സര്ക്കഭാര് അനുമതനി

2 (*362) കഡഭാ  .   എലാം  .   വകേ  .   മുനതീര്  :
ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞെയ്  : 
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി  : 
ശതീ  .    വകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി  : സര്,  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനിലഭാഭരണകൂടലാം  അടനിയന്തെര ഘടങ്ങളനില് സനി.ആര്.പനി.സനി.  വസക്ഷന
144  പ്രകേഭാരലാം  നനികരഭാധനഭാജ്ഞ  പുറവപടുവെനിക്കുലാംമുമ്പയ്  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി
കതകടണ്ടെതുകണ്ടെഭാ; സര്ക്കഭാരനിനയ് ഇതുസലാംബനനിചയ് മുനകൂര് അറനിയനിപയ് നല്കകേണ്ടെതുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  അത്തരത്തനില്  അനുമതനി  കതടുകേകയഭാ  മുനകൂര്  അറനിയനിപയ്
നല്കേഭാതനിരനിക്കുകേകയഭാ വചേയ്യുന്ന സലാംഗതനിയനില് നനികരഭാധനഭാജ്ഞ പുറവപടുവെനിക്കുന്ന
ഉകദലഭാഗസവനതനിവര എവന്തെങനിലലാം തരത്തനിലള ശനിക്ഷണ നടപടനി സതതീകേരനിക്കഭാന
സര്ക്കഭാരനിനയ് അധനികേഭാരമുകണ്ടെഭാ;  എങനില് നനിയമപ്രകേഭാരലാം സതതീകേരനിക്കഭാവന്ന നടപടനി
എന്തെഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  നനിയമപ്രകേഭാരലാം ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുള കേര്ത്തവെലലാം  സന്ദര്കഭഭാചേനിതമഭായനി
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്ന  ഉകദലഭാഗസവന  അതനിവന്റെകപരനില്  ഭതീഷണനിവപടുത്തുനവവെങനില്
അതനിവനതനിവര  ആ  ഉകദലഭാഗസനയ്  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  സതയരക്ഷയയ്  എന്തെയ്  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കഭാനഭാവവമന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മനി  .    സതീക്കര്  : ഈ  കചേഭാദലത്തനിനയ്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്ക
സമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം  പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം  വെകുപയ്
മനനിയഭാണയ്  മറുപടനി  പറകയണ്ടെതയ്.  പവക്ഷ  പ്രസ്തുത  വെനിഷയലാം  മുഖലമനനിയുമഭായനി
ബനവപടതഭായതനിനഭാല് ബഹുമഭാനവപട മുഖലമനനി മറുപടനി പറയുലാം.

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വെനിജയന  ): സര്, 

(എ&ബനി) അടനിയന്തെരഘടങ്ങളനില് സനി.ആര്.പനി.സനി. വസക്ഷന 144 പ്രകേഭാരലാം
നനികരഭാധനഭാജ്ഞ  പുറവപടുവെനിക്കുലാംമുമ്പയ്  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  കതകടണ്ടെതനില.
വസക്ഷന 144 പ്രകേഭാരലാം ജനിലഭാ മജനികസ്ട്രേറനികനഭാ സബയ് ഡനിവെനിഷണല് മജനികസ്ട്രേറനികനഭാ
സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരവപടുത്തനിയനിട്ടുള എകനികേമ്പ്യൂടതീവെയ്  മജനികസ്ട്രേറനിവന്റെ അധനികേഭാരമുള
ഒരുകദലഭാഗസകനഭാ  അടനിയന്തെര  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  നനികരഭാധനഭാജ്ഞ
പ്രഖലഭാപനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  എന്നഭാല്  അത്തരലാം  ഘടങ്ങളനില്  ക്രമസമഭാധഭാന
പരനിപഭാലകേവരന്ന  നനിലയനില്  ബനവപട  കപഭാലതീസയ്  അധനികേഭാരനികേളുമഭായനി
കൂടനിയഭാകലഭാചേനിക്കുകേകയഭാ  ബനവപടുകേകയഭാ  വചേയകശഷലാം  നനികരഭാധനഭാജ്ഞ
പുറവപടുവെനിക്കുന്ന  കേതീഴെയ് വെഴെക്കമഭാണയ്  വപഭാതുവെനില്  നനിലനനില്ക്കുന്നതയ്.  നനികരഭാധനഭാജ്ഞ
നടപനിലഭാകക്കണ്ടെ ചുമതല കപഭാലതീസനിനഭാണയ് എന്നതുകൂടനിയഭാണയ് ഇതനിനയ് കേഭാരണലാം.  

(സനി)  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുള  കേര് ത്തവെലലാം  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്ന
ഉകദലഭാഗസവന  മനനഃപപ്പൂൂര്വ്വമഭായനി  തടസവപടുത്തുന്ന  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്  ഇനഡലന
പതീനല്  കകേഭാഡനിവല  വസക്ഷന  186  പ്രകേഭാരമുള  നനിയമപരനിരക്ഷ
ഉണ്ടെഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കഡഭാ.  എലാം.  വകേ.  മുനതീറനിനുകവെണ്ടെനി  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്  : സര്,  അടുത്തകേഭാലത്തയ്
കകേരളത്തനില് 144 പ്രഖലഭാപനിചതയ് മൂന്നഭാറനിലഭാണയ്.  മൂന്നഭാറനില് 144 പ്രഖലഭാപനിചകപഭാള
ബഹുമഭാനവപട  മുഖലമനനി  പറഞ്ഞെതയ്  നനികരഭാധനഭാജ്ഞ  പുറവപടുവെനിവചന്നയ്
കകേട്ടുവവെന്നഭാണയ്.  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  മുനകൂടനിയുളള  അനുമതനി  കവെവണ്ടെന്നയ്  അങ്ങയുവട
മറുപടനിയനില്ത്തവന്ന  പറയുനണ്ടെയ്.  എന്നഭാല്  ആഭലന്തെര  വെകുപനിനയ്
ക്രമസമഭാധഭാനത്തനിവന്റെ  ചുമതലയുളതുവകേഭാണ്ടെയ്  അവെരുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിക്കണ
വമന്നതഭാണയ് കേതീഴെയ് വെഴെക്കവമനലാം പറയുന. മൂന്നഭാറനില് ഈ രണ്ടെയ് വെകുപ്പുകേള തമ്മേനില്
കൂടനിയഭാകലഭാചേനിക്കഭാവത,  റവെനമ്പ്യൂ  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴെനിലളള  ജനിലഭാ  മജനികസ്ട്രേകറഭാ  സബയ്
ഡനിവെനിഷണല് മജനികസ്ട്രേകറഭാ ഏകേപക്ഷതീയമഭായനി  കപഭാലതീസുമഭായനി  ആകലഭാചേനിക്കഭാവത
യഭാകണഭാ 144 പ്രഖലഭാപനിചതയ് എനളതഭാണയ് അറനികയണ്ടെതയ്.
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ശതീ  .   പനിണറഭായനി വെനിജയന  : സര്, ജനിലഭാ മജനികസ്ട്രേറഭായഭാലലാം അതനിനുതഭാവഴെയുള
സബയ് ഡനിവെനിഷണല് മജനികസ്ട്രേറഭായഭാലലാം  വപഭാതുഭരണത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനിട്ടുളതഭാണയ്.
അതനിനകേത്തയ് കവെവറ വെകുപ്പുകേള തമ്മേനിലള പ്രശ്നലാം വെരുന്നനില.  സഭാധഭാരണ നനിലയയ്
ജനിലഭാ  മജനികസ്ട്രേറനിനയ്  നനികരഭാധനഭാജ്ഞ  പുറവപടുവെനിക്കുന്നതനിനുള  അവെകേഭാശമുണ്ടെയ്.
എന്നഭാല്  അത്തരലാം  നനികരഭാധനഭാജ്ഞ  പുറവപടുവെനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പയ്  സഭാധഭാരണ
നനിലയനില്  കപഭാലതീസുമഭായനി  കേഭാരലങ്ങള ചേര്ച വചേയ്യുലാം.   കേഭാരണലാം,  കപഭാലതീസഭാണയ്
ഇതുമഭായനി  ബനവപട   മറ്റു  കേഭാരലങ്ങള  നടപഭാകക്കണ്ടെതയ്.  രണ്ടെയ്  മഭാസലാംവെവര
നനികരഭാധനഭാജ്ഞ  പുറവപടുവെനിക്കഭാനുള  അധനികേഭാരലാം  ജനിലഭാ  മജനികസ്ട്രേറനിനുണ്ടെയ്
എന്നതഭാണയ്   സലാംസഭാനവത്ത  കേതീഴെയ് വെഴെക്കലാം.  രണ്ടെയ് മഭാസത്തനില് കൂടുതലവണ്ടെങനില്
മഭാത്രകമ സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഇടവപകടണ്ടെനി വെരുനള.  സഭാധഭാരണ ഇത്തരവമഭാരു
പ്രഖലഭാപനലാം  നടത്തുന്നതനിനുമുമ്പയ്  സര്ക്കഭാരനിവന  അറനിയനിക്കുന്ന  കേതീഴെയ് വെഴെക്കമഭാണയ്
വപഭാതുവെനിലളതയ്.  അതയ് രണലാം ഇവെനിവട ഉണ്ടെഭായനിരുന്നനില എന്നതഭാണയ് വെസ്തുത.  

ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്  : സര്,  144  പനിനവെലനിക്കുന്നതനിനുകവെണ്ടെനി  നനിര്കദ്ദേശലാം
വകേഭാടുത്തനിട്ടുവണ്ടെന്നയ്  അങ്ങുതവന്ന  പറഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഇകപഭാള  അവെനിവട  144
നനിലവെനിലകണ്ടെഭാ;  കപഭാലതീസുലാം  ജനിലഭാ  മജനികസ്ട്രേറ്റുലാം  തമ്മേനിലള  കൂടനിയഭാകലഭാചേന
നടക്കഭാത്തതനിവന്റെ  കപരനില്  സര്ക്കഭാര്  വെനിശദതീകേരണലാം  കചേഭാദനിക്കുകേകയഭാ
നടപടനിവയടുക്കുകേകയഭാ വചേയനിട്ടുകണ്ടെഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വെനിജയന  :  സര്,  ഈ  കേഭാരലത്തനില്  എന്തെഭാണയ്
സലാംഭവെനിചവതന്നയ്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  അതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായുള  തനിരുത്തലകേള
ഇനനിയുള  കേഭാരലങ്ങളനിലണ്ടെഭാകുലാം.   മറയ്  നടപടനികേളനികലയ്വക്കഭാനലാം  കേടന്നനിടനില.
ഇകപഭാള അവെനിവട 144 ഇല.  

ശതീ  .    വെനി  .    വകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞെയ്  : സര്,  അങ്ങയ്  സൂചേനിപനിചതുകപഭാവല
ആസന്നമഭായ  ആപത്തുകേളുലാം  സലാംഘര്ഷഭാവെസയുലാം  ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനയ്  ജനിലഭാ
മജനികസ്ട്രേറനികനഭാ  സബയ്  ഡനിവെനിഷണല്  മജനികസ്ട്രേറനികനഭാ  സനി.ആര്.പനി.സനി.  വസക്ഷന
144  പ്രകേഭാരലാം  നനികരഭാധനഭാജ്ഞ  പുറവപടുവെനിക്കഭാലാം.  പവക്ഷ  അങ്ങയുവട
മറുപടനിയനുസരനിചയ്,  ഇതനിവന്റെ  ഓപകററതീവെയ്  പഭാര്ടയ്  വകേകേഭാരലലാം  വചേകയണ്ടെതയ്
ആഭലന്തെര  വെകുപഭാണയ്.  അകപഭാള  ഈ  വെകുപ്പുകേളുവട  ഏകകേഭാപനലാം  വെളവര
പ്രധഭാനവപട സലാംഗതനിയഭാണയ്.   ഒരുപവക്ഷ രഭാഷതീയ പ്രവെര്ത്തകേരഭായ നമുവക്കലഭാലാം
അറനിയഭാവന്നതുകപഭാവല,  ആസന്നമഭായ  കുഴെപങ്ങകളഭാ  സലാംഘര്ഷഭാവെസകയഭാ
ഉണ്ടെഭാകുവമനളതനിവന  സലാംബനനിചയ്  കപഭാലതീസയ്  വചേറനിവയഭാരുപകദശലാം
വകേഭാടുത്തതനിനുകശഷമഭാണയ്  സഭാധഭാരണ  രതീതനിയനില്  144  പ്രഖലഭാപനികക്കണ്ടെതയ്.
ഇവതഭാരു  കൂട്ടുത്തരവെഭാദനിതതത്തനിവന്റെ  പ്രശ്നമഭായനി  മഭാറുകേയഭാണയ്.  തതീര്ചയഭായുലാം
സര്ക്കഭാരനിനുതവന്ന വെലനിയ ക്ഷതീണമഭാണനിതയ്.  ഇക്കഭാരലത്തനില് അടനിയന്തെര നടപടനി
സതതീകേരനിക്കഭാന  തയഭാറഭാകുകമഭാ;
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വെനിജയന  : സര്,  ഇതനില് വെകുപ്പുകേള തമ്മേനിലള പ്രശ്നമനില.
വപഭാതുഭരണ  വെകുപ്പുലാം  ആഭലന്തെര  വെകുപ്പുലാം  മുഖലമനനിയുവട  കേതീഴെനിലളതഭാണയ്.
ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഉകദലഭാഗസവനന്ന  നനിലയയ്  അകദ്ദേഹലാം  സതതീകേരനിചനിട്ടുള
നനിലപഭാടുകേളനില് സഭാധഭാരണയനില്നനിനലാം കുറചയ്   വെലതനിയഭാനമുണ്ടെഭായനിട്ടുണ്ടെയ്.   അതയ്
അകദ്ദേഹവത്ത  കബഭാദലവപടുത്തനിയനിട്ടുമുണ്ടെയ്.  അതുവകേഭാണ്ടെയ്  കമലനില്  അത്തരലാം
കേഭാരലങ്ങള ഉണ്ടെഭാകേനിവലനതവന്നയഭാണയ്  സര്ക്കഭാര് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.  

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി  : സര്,   ഇതനിനുമുമ്പയ്  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനില്  ഒരു സലാംഭവെലാം
നടന.  വെയര്വലസയ്  വസറനിലൂവട കപഭാലതീസുകേഭാര് തമ്മേനില് ചേര്ച വചേയതയ് കേളകര്
കകേടയ് നടപടനിവയടുത്തതുമഭായനി ബനവപട ഒരു വെനിഷയമുണ്ടെഭായനിരുന.  അതുകപഭാവല
ഇത്തരലാം  അടനിയന്തെര  ഘടങ്ങളനികലഭാ  അവലങനില്  ഒരു  സഭാഹചേരലവമനിലഭാത്ത
ഘടങ്ങളനികലഭാ  144  പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയുലാം  അതയ്  പരസരലാം  കൂടനിയഭാകലഭാചേന
യനിലഭാത്തതനിവന്റെ  കപരനികലഭാ  ഭരണപരമഭായ  ചേര്ചയനിലഭാവത  വചേയകതഭാ  ആയ
ഏവതങനിലലാം  സലാംഭവെലാം ഉണ്ടെഭായനിട്ടുകണ്ടെഭാ;   അതുസലാംബനനിചയ്  എവന്തെങനിലലാം  നടപടനി
സര്ക്കഭാര് സതതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വെനിജയന  : സര്,  ഈ കേഭാരലലാം ഞഭാന വെലക്തമഭാക്കനിയതഭാണയ്.
പുതനിയ കചേഭാദലലാം ഇതനിനകേത്തയ് അടങ്ങനിയനിടനിവലന്നഭാണയ് എനനിക്കയ് കതഭാനന്നതയ്.  

ശതീ.  വകേ.  എലാം.  ഷഭാജനിക്കുകവെണ്ടെനി  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന  : സര്,  144
പ്രഖലഭാപനിക്കഭാന   ഇടയഭായ  സഭാഹചേരലവത്ത  സലാംബനനിചയ്,  കമല്പറഞ്ഞെ  മൂന്നയ്
മജനികസ്ട്രേറ്റുമഭാരനില് ആവരങനിലവമഭാരഭാള അതയ് കരഖവപടുത്തനിയനിടഭാണയ് പ്രഖലഭാപനിക്കുന്ന
വതന്നയ്  അങ്ങയ്  പറയുകേയുണ്ടെഭായനി.  അന്നയ്  മൂന്നഭാറനില്  144  പ്രഖലഭാപനിക്കഭാനുളള
സഭാഹചേരലമുണ്ടെഭായനിരുവന്നങനില് പനിന്നതീടതയ് പനിനവെലനിക്കണവമങനില് സഭാഹചേരലത്തനി
വനഭാരു  മഭാറമുണ്ടെഭാകേണലാം.  അങ്ങവന  പനിനവെലനിചതനിനയ്  എവന്തെങനിലലാം  കേഭാരണലാം
പറഞ്ഞെനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  സഭാധഭാരണ  ഇത്ര  ദനിവെസകത്തയ്വക്കന്നയ്  പറഞ്ഞെഭാണയ്  144
പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതയ്.  ഒരഭാഴ്ചകത്തയയ്,  14  ദനിവെസകത്തയയ്,  അങ്ങവന  ദനിവെസലാം
പറഞ്ഞെനിവലങനില്  നനിയമത്തനില്  പറയുന്നതയ്  2  മഭാസകത്തയയ്  എന്നഭാണയ്;  2
മഭാസത്തനില്  കൂടഭാന  പഭാടനില.  2  മഭാസത്തനില്  കൂടണവമങനില്  സര്ക്കഭാര്
പ്രകതലകേമഭായനി  പറഞ്ഞെഭാല്,  മഭാകനിമലാം  6  മഭാസലാം  വെവര  മഭാത്രകമ  പഭാടുളവവെന്നയ്
നനിയമത്തനില്  പറയുനണ്ടെയ്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ആദലവത്ത  പ്രഖലഭാപനത്തനില്  ഇത്ര
ദനിവെസകത്തയ്വക്കന്നയ്  പറകഞ്ഞെഭാ;  ആ  ദനിവെസത്തനിനുമുമ്പഭാകണഭാ  പനിനവെലനിചതയ്;
പനിനവെലനിചതനിനയ് പ്രകതലകേമഭായനി എവന്തെങനിലലാം കേഭാരണമുകണ്ടെഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വെനിജയന  : സര്,  പനിനവെലനിചതനിനയ്  കേഭാരണലാം  144
പ്രഖലഭാപനികക്കണ്ടെ സഭാഹചേരലമനില എനളതുവകേഭാണതവന്നയഭാണയ്.  
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മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള

3 (*363) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷയ്:
ശതീ  .   എസയ്  .   ശര്മ്മേ:
ശതീ  .   വെനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന:
ശതീ  .    വകേ  .    ആനസലന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  മതല  വതഭാഴെനില്കമഖല  കനരനിടുന്ന  ഏറവലാം  പ്രധഭാന
പ്രശ്നലാം  കേടല് മതലവെനിഭവെ  കശഭാഷണമഭായതനിനഭാല്  അമനിതവലാം  അശഭാസതീയവമഭായ
മതലബനനലാം നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം മതലബനകനഭാപകേരണങ്ങളുവട ഉടമസഭാവെകേഭാശലാം
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി പരനിമനിതവപടുത്തുന്നതനിനുലാം ഉതകുന്ന സമഗ
ജലപരനിഷ്ക്കരണ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാ;  ഉവണ്ടെങനില്
വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ; 

(ബനി)  മവണണവെനില  ക്രമഭാനുഗതമഭായനി  വെര്ദനിപനിക്കുന്ന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
നയലാംവകേഭാണലാം മവണണ ലഭലതക്കുറവവകേഭാണലാം മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള കനരനിടുന്ന
പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഏതുവെനിധത്തനില്  ഇടവപടുനവവെന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  മതലത്തനിനയ്  വെനവെനില  വകേഭാടുകക്കണ്ടെനി  വെരുകമ്പഭാഴലാം
മതലബനനത്തനില്  ഏര്വപടുന്നവെര്ക്കയ്  നലഭായവെനില  ലഭനിക്കഭാത്ത  തരത്തനില്
ഇടത്തട്ടുകേഭാര്  നടത്തുന്ന  ചൂഷണലാം  ഒഴെനിവെഭാക്കഭാനഭായനി  എന്തെയ്  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനവവെന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ) : സര്,

(എ)  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണ്ടെയ്.  പനിടനിക്കുന്ന മതലത്തനിവന്റെ ആദല വെനില്പനഭാവെകേഭാശലാം
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുലാം മതലസമ്പത്തനിവന്റെ സലാംരക്ഷണലാം
ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുലാം  ഉതകുമഭാറയ്  'കകേരള  അകകേതറനിയലാം  റനികഫഭാലാംസയ്  ബനില്'
വകേഭാണവെരുന്നതനിനയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  അതനിവന്റെ കേരടയ്  ബനില് കഭദഗതനികേള വെരുത്തനി
സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി  സതതീകേരനിച്ചുവെരനികേയഭാണയ്.  മതലബനകനഭാപകേരണ
ങ്ങളുവട  ഉടമസഭാവെകേഭാശലാം  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭാക്കുന്നതനിനയ്
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  മുകഖന  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുന്നതയ്  പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.
അമനിതവലാം  അശഭാസതീയവമഭായ  മതലബനനലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുനണ്ടെയ്. മതലയനിനങ്ങളുവട പനിടനിവചടുക്കഭാവന്ന വെലനിപലാം (മനിനനിമലാം ലതീഗല്
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വസസയ്) നനിശയനിചയ് ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണ്ടെയ്.  അതുകപഭാവല ശഭാസതീയമഭായ മതലബനനലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ് നനിലവെനിവല വകേ.എലാം.എഫയ്.ആര്.  ആകയ്  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി  സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.  ഇടനനിലക്കഭാരുവട  ചൂഷണലാം  ഒഴെനിവെഭാക്കനി  മതലത്തനിനയ്
വമചവപട  വെനിലയുലാം  ഗുണനനിലവെഭാരവലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാവെനിനയ്
കകേടുകൂടഭാവത  മതലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഉതകുലാംവെനിധലാം  മതലകലലലാം,  വെനിപണനലാം,
ഗുണനനിലവെഭാര  കമല്കനഭാടവലാം  നനിയനണവലാം  ബനില്-2017,  ''ഫനിഷയ്  ഓക്ഷനനിലാംഗയ്
മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്  &  കേതഭാളനിറനി  മഭാകനജയ് വമന്റെയ്  ബനില്  2017''  എന്നനിവെ  വകേഭാണവെരഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണ്ടെയ്.

(ബനി) മവണണ വെനില കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ക്രമഭാനുഗതമഭായനി വെര്ദനിപനിക്കുന്നതുമൂലലാം
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള കനരനിടുന്ന പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി  മതലവഫഡയ്  മുകഖന
ലനിററനിനയ് 25 രൂപ (ഇരുപത്തനിയഞയ് രൂപ) സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് വവെള മവണണ
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് ലഭലമഭാക്കുനണ്ടെയ്. 

മവണണ  ലഭലതക്കുറവെയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മതലവഫഡയ്  ഒനപതയ്
തതീരകദശ ജനിലകേളനില്  സഭാപനിചനിട്ടുള 13 മവണണ ബങയ്  വെഴെനി എഞനിവന്റെ കഹഭാഴയ്
പവെര്  അനുസരനിചയ്  നനിശനിത  അളവെനില്  വപര്മനിറയ്  അടനിസഭാനത്തനില്
സബ്സനിഡനിയഭായനി വെനിപണനി നനിരക്കനിലലാം വവെള മവണണ നല്കേനിവെരുന.  

(സനി)  പ്രഭാഥമനികേ  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  വെനികേസനകക്ഷമ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളവെഴെനി തതീരകദശ കലല സമ്പ്രദഭായലാം നടപഭാക്കനിയതനിനഭാല് ഒരു പരനിധനിവെവര
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവള  ഇടത്തട്ടുകേഭാരുവട  ചൂഷണത്തനില്നനിന്നയ്  ഒഴെനിവെഭാക്കഭാന
കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഇടനനിലക്കഭാരുവട  ചൂഷണലാം  ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനുലാം
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് വമചവപട വെനില ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
കകേടുകൂടഭാവത  മതലലാം  വെനിലക്കുറവെനില്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണ്ടെയ്.

ശതീ.  എലാം.  മുകകേഷനിനുകവെണ്ടെനി  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  സര്,  യഭാദൃശനികേ
മഭായനിടഭാകേഭാലാം,  ഇന്നവത്ത  മഭാതൃഭൂമനി  പത്രത്തനില്  ബ്ലൂ  ഇക്കകണഭാമനിവയക്കുറനിചയ്
സൂചേനിപനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.    മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് പഞ്ഞെമഭാസത്തനില് കേനിട്ടുന്ന സമ്പഭാദല
സമഭാശതഭാസ പദതനിയനില്  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിവന്റെ വെനിഹനിതലാം മഭാത്രകമ ഇകപഭാള
ലഭനിക്കുനള.  കകേന്ദ്ര  വെനിഹനിതലാം  കേനിട്ടുന്നനിവലന്നഭാണയ്  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി
കമഖലയനില്നനിനലാം  അറനിയഭാന  കേഴെനിഞ്ഞെതയ്.  പ്രസ്തുത  വെനിഹനിതലാം  ലഭലമഭാക്കഭാ
നഭാവെശലമഭായ ഇടവപടലണ്ടെഭാകുകമഭാ; അകതഭാവടഭാപലാം  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട പല
വെതീടുകേളക്കുലാം  ഇകപഭാഴലാം  പടയമനില.  തലകശ്ശേരനി  കമഖലയനിവല  കഗഭാപഭാല്കപട
ഫനിഷറതീസയ് കകേഭാളനനിയനില് തഭാമസനിക്കുന്ന ആളുകേളക്കയ് ഇതുവെവര പടയലാം ലഭനിക്കഭാത്ത
സഭാഹചേരലമുണ്ടെയ്.  ഇഇൗ  രണ്ടെയ്  വെനിഷയങ്ങളുലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനലാം അടനിയന്തെര ഇടവപടലണ്ടെഭാകുകമഭാ?
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ശതീമതനി  വജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:  സര്,  ഈ  കചേഭാദലവമഭായനി  ബനവപട
തവലങനിലലാം  ഞഭാന  മറുപടനി  പറയഭാലാം.  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ഒന്നഭാലാം
വെഭാര്ഷനികേവമഭായനി  ബനവപടയ്  റവെനത വെകുപ്പുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  പടയലാം വകേഭാടുക്കുന്നതയ്
സലാംബനനിചയ്  ആകലഭാചേനിക്കുനണ്ടെയ്. സമഭാശതഭാസ പദതനിയുവട കുടനിശ്ശേനികേ കേനിടഭാനുണ്ടെയ്.
രണമൂന്നയ് വെര്ഷമഭായനി കകേന്ദ്ര വെനിഹനിതലാം ലഭനിക്കുന്നനില. സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുലാം കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരുലാം മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനിയുലാം തുലല വെനിഹനിതമഭാണയ് നല്കുന്നതയ്.  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്   സമഭാശതഭാസ  പദതനിയുവട  വെനിഹനിതലാം  900  രൂപയഭായനിരുന്നതയ്  1,500
രൂപയഭായനി  വെര്ദനിപനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഇകപഭാള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  വെനിഹനിതലാം
വകേഭാണ്ടെഭാണയ് സമഭാശതഭാസ പദതനി നടപഭാക്കുന്നതയ്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  വെനിഹനിതലാം
കേഴെനിഞ്ഞെ രണമൂന്നയ് വെര്ഷമഭായനി കുടനിശ്ശേനികേയഭാണയ്.    

ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്:  സര്,  തലകശ്ശേരനി അസലാംബനി മണ്ഡലവലാം ധര്മ്മേടവലാം
ഒത്തുകചേരുന്ന  തതീരകദശ  കമഖല  ഏതഭാണ്ടെയ്  പത്തനിരുപതയ്  കേനികലഭാമതീറര്
വവദര്ഘലമുളതഭാണയ്.  മണ്സൂണ്  കേഭാലലാം  ആസന്നമഭായനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  തതീരകദശ
കമഖലയനില് വെലനിയ കതഭാതനിലള കേടലഭാക്രമണലാം ഓകരഭാ ഘടത്തനിലമുണ്ടെഭാകേഭാറുണ്ടെയ്.
കേടലഭാക്രമണമുളവപവടയുള  സനിതനിഗതനികേള  മുനകൂടനി  കേണവകേഭാണ്ടെയ്  എവന്തെലഭാലാം
മുനകേരുതല്  നടപടനികേളഭാണയ്  സതതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;  ഇനനി ദനിവെസങ്ങള
മഭാത്രമഭാണയ്  കശഷനിക്കുന്നതയ്.  ഓകരഭാ  ഘടത്തനിലലാം  മണ്സൂണ്  സതീസണനില്
പ്രശ്നങ്ങളക്കയ്  പരനിഹഭാരമുണ്ടെഭാക്കുവമന്നയ്  പറയുവമങനിലലാം  പുലനിമുടയ്  നനിര്മ്മേഭാണ
മുളവപവടയുള  പ്രശ്നങ്ങളക്കയ്  പലകപഭാഴലാം  പരനിഹഭാരമുണ്ടെഭാകേഭാറനില.  ഇഇൗ
പശഭാത്തലത്തനില് ഫനിഷറതീസയ്-ഇറനികഗഷന വെകുപ്പുകേള  കയഭാജനിചയ് പ്രവെര്ത്തനിചഭാല്
മഭാത്രകമ ഇതനിനയ് പരനിഹഭാരമുണ്ടെഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള. അങ്ങവനവയഭാരു കയഭാജനിച
പ്രവെര്ത്തനലാം രണ്ടെയ് വെകുപ്പുകേളുവടയുലാം  ഭഭാഗത്തുനനിനമുണ്ടെഭാകുകമഭാ? 

ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ: സര്, ബഹുമഭാനവപട അലാംഗങ്ങള ഉന്നയനിക്കുന്ന
ഉപകചേഭാദലങ്ങള  പ്രധഭാന  കചേഭാദലവമഭായനി  ബനവപടവെയല.  പകക്ഷ  ഞഭാന
കചേഭാദലത്തനിനയ് മറുപടനി പറയഭാലാം.

മനി  .   സതീക്കര് : മനനിക്കയ്  കേഴെനിയുവമങനില് മറുപടനി പറഞ്ഞെഭാല് മതനി.

ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ : സര്, ഞഭാന മറുപടനി പറയഭാലാം. 590 കേനികലഭാമതീറര്
തതീരകദശ സലാംരക്ഷണവമന്നതയ് ഒരു പ്രശ്നമഭാണയ്. ഇതുവെവര പഭാറയനിടഭാണയ് തതീരപ്രകദശലാം
സലാംരക്ഷനിചനിരുന്നതയ്.  പഭാറയനിടുന്നതുവകേഭാണമഭാത്രലാം  തതീരകദശലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന
കേഴെനിയനിവലന്ന നയപരമഭായ തതീരുമഭാനമഭാണയ് സര്ക്കഭാര്  എടുത്തനിട്ടുളതയ്. പുതനിവയഭാരു
വമത്തകഡഭാളജനി  അക്കഭാരലത്തനില്  സതതീകേരനികക്കണ്ടെതുണ്ടെയ്.  കകേഭാസല്  മഭാകനജയ് വമന്റെയ്
പഭാനുമഭായനി  ബനവപടയ്  തതീരകദശത്തുനനിനലാം  50  മതീറര്  മഭാറനി  ആളുകേവള
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തഭാമസനിപനിക്കുകേവയന്നതഭാണയ്  ഉചേനിതമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗലാം.  അവതഭാരു  മഭാസര്  പഭാനഭാണയ്,
കകേഭാടനിക്കണക്കനിനയ്  രൂപയുവട  പദതനിയഭാണയ്.  ഇകപഭാള  അതനിവനക്കുറനിച്ചുള
ഗഇൗരവെതരമഭായ  ചേര്ചയനിലഭാണയ്.  കഗഭാബല്  വവക്ലെെമറയ്  വചേയ്ഞയ്  ഫണമഭായനി
ബനവപടയ്  ഒരു  കപ്രഭാജകയ്  വകേഭാടുത്തനിട്ടുണ്ടെയ്.  അതയ്  ഉടനടനി  പരനിഹരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല.  ഗഇൗരവെതരമഭായ പ്രശ്നവമന്ന നനിലയനില് സമയബനനിത
മഭായനി  മഭാത്രകമ കേഭാരലങ്ങള മുകന്നഭാട്ടുവകേഭാണകപഭാകേഭാന കേഴെനിയൂ.   അതനിവന്റെ ആഴെവലാം
ഗഇൗരവെവലാം  ബഹുമഭാനവപട  വമമ്പര്  മനസനിലഭാക്കണവമന്നഭാണയ്  എനനിക്കയ്
പറയഭാനുളതയ്.

ശതീ  .    എസയ്  .    ശര്മ്മേ:  സര്,  ഫനിഷറതീസയ്  വസകറനില്  വെനിപവെകേരമഭായ  ഒരു
മഭാറത്തനിനയ്  കനതൃതതലാം  വകേഭാടുക്കഭാന  കേഴെനിയുന്ന  ഒരു  നനിയമമഭാണയ്  അകകേതറനിയലാം
റനികഫഭാലാംസയ്.  ഇഇൗ കേഭാഴ്ചപഭാടനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  കേഴെനിഞ്ഞെ എല്.ഡനി.എഫയ്.
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തയ് കഡഭാകര് രവെതീന്ദ്രന വചേയര്മഭാനഭായ എകയ്വപര്ടയ് കേമ്മേനിറനിവയ
നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം  ഒരു  ഡഭാഫയ്  ബനില്  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  അന്നവത്ത  സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  വചേയതയ്.  നനിയമസഭയനില്  അവെതരനിപനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പയ്
രഭാഷപതനിയുവട അവസന്റെയ്  ആവെശലമഭാണയ്.  ഫനിഷറതീസയ്  കസറയ്  സബ്ജകഭാവണങനിലലാം
കേടലനിലളള മുത്തയ്, ചേനിപനി തുടങ്ങനിയവെവയലഭാലാം ഭരണഘടനഭാപരമഭായനി രഭാഷപതനിയുവട
നനിയനണത്തനില്  വെകരണ്ടെവെയഭാണയ്.  ആ  പശഭാത്തലത്തനില്  രഭാഷപതനിയുവട
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനയ്  വെനികധയമഭായനി  മഭാത്രകമ  അതയ്  അവെതരനിപനിക്കഭാന  കേഴെനിയൂ.
അക്കഭാരലലാം  പ്രകതലകേലാം  പരനികശഭാധനിചയ്  രഭാഷപതനിയുവട  അവസന്റെയ്  ലഭലമഭാക്കനി
പ്രസ്തുത  നനിയമലാം  പ്രഭാബലലത്തനില്  വകേഭാണവെരഭാന  കേഴെനിഞ്ഞെഭാല്  കകേരളവത്ത
സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം  വെനിപവെകേരമഭാവയഭാരു നനിയമ നടപടനിയഭായനിരനിക്കുലാം.  അതനിനയ്
സര്ക്കഭാര്   മുനകേവയടുക്കുകമഭാ? 

ശതീമതനി  വജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ :  സര്,  അതനിനുള  നടപടനി  സതതീകേരനിചയ്
വെരനികേയഭാണയ്.  അകകേതറനിയലാം റനികഫഭാലാംസയ് ആകനില് ചേനില കഭദഗതനികേള കവെണവമന്നയ്
ആവെശലവപടനിട്ടുണ്ടെയ്.  ആ  കഭദഗതനി  ഉറപഭാക്കനിവക്കഭാണ്ടെയ്  ബനില്  സഭയനില്
വകേഭാണവെരഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയഭാണയ്.

ശതീ  .    വെനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  സര്,  മതല-തതീരകദശ കമഖലയനില് അങ്ങയുവട
ഇടവപടല് വെലനിയ രതീതനിയനില് ഗുണലാം വചേയ്യുനണ്ടെയ്.  ഒരു  പരനിധനിവെവര അഴെനിമതനി
നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം വചേയഭാനുലാം അഴെനിമതനിക്കഭാരഭായ ഉകദലഭാഗസവര നനിലയയ് നനിര്ത്തഭാനുലാം
കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുളതയ് വെലനിയ കേഭാരലമഭാണയ്. പകക്ഷ മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കമഖലയനില് ഇന്നയ്
വതഭാഴെനില്  ദനിനങ്ങള  കുറഞ്ഞുവെരനികേയഭാണയ്.  ആഴെക്കടല്  മതലബനനലാം
കുറയുന്നതനുസരനിചയ്  ആഴെക്കടല്  മതലലാം  വെളര്ത്തല്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കണലാം.
അകതഭാവടഭാപലാം  പണനി  തതീര്ന്നനിടയ്  വെര്ഷങ്ങളഭായ  വപഭാന്നഭാനനി  ഹഭാര്ബര്
പ്രവെര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാന എവന്തെങനിലലാം നടപടനി സതതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ?
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ശതീമതനി  വജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:  സര്,  ബഹുമഭാനവപട  സതീക്കര്ക്കുകൂടനി
തഭാല്പരലമുള  വെനിഷയമഭാണതയ്.  അകദ്ദേഹലാം  ഇന്നവല  ഒരു  കുറനിപയ്  തന്നനിരുന.
മതലസമ്പത്തനിവന്റെ  ലഭലത  കേടലനില്  കുറവെഭാവണന്നതയ്  വെളവര  ഗഇൗരവെമഭാവയഭാരു
പ്രശ്നമഭാണയ്.  ഇതയ്  തരണലാം  വചേയഭാന  കേഴെനിയുന്ന  തരത്തനില്  മതലസമ്പത്തനിവന്റെ
സലാംരക്ഷണലാം ഉറപഭാക്കഭാനുള വെനിവെനിധ നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുനണ്ടെയ്.  ഞഭാന ആദലലാം
പറഞ്ഞെ  മറുപടനിയനില്  വെനിശദമഭായനി  പരഭാമര്ശനിചതുവകേഭാണ്ടെയ്  ആവെര്ത്തനിക്കുന്നനില.
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് കൂടുതല് മതലസമ്പത്തയ് ലഭലമഭാക്കുന്ന തരത്തനില് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  വകേഭാണവെരുന്ന  ബ്ലൂ  വറവെലമ്പ്യൂഷവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  'കേടലനിവല  കൂടയ്  കൃഷനി'
എവന്നഭാരു  പുതനിയ  പദതനി  ഇഇൗ  വെര്ഷലാം  വകേഭാണവെരനികേയഭാണയ്.  ആ  പദതനി
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതഭാണയ്.  വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങള  പരമഭാവെധനി  വെര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം
മതലസമ്പത്തയ്  അവെര്ക്കയ്  കേനിട്ടുനവവെന്നയ്  ഉറപഭാക്കഭാനുലാം  കേഴെനിയുന്ന പദതനികേളഭാണയ്
വെകുപയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  വപന്നഭാനനി ഹഭാര്ബറനിവല  നനിലവെനിലള വതഭാഴെനിലഭാളനികേള
ഉന്നയനിക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങളക്കയ്  വെഭാസ്തവെത്തനില്  അടനിസഭാനമനില.  അവെനിവട
തനിരയനിളക്കമുളതുവകേഭാണ്ടെയ് വെളമനിറക്കഭാന കേഴെനിയുന്നനിവലന്നഭാണയ് അവെര് പറയുന്നതയ്.
അവെനിവട ഒരു വജടനികൂടനി പണനിയഭാന   സഭാധനിക്കുകമഭാവയന്നയ് ബഹുമഭാനവപട സതീക്കര്
ഇന്നവല  കചേഭാദനിചനിരുന.  അവെനിവട  കലലക്കഭാര്ക്കയ്  വെലനിയ  സതഭാധതീനമഭാണയ്.
ഹഭാര്ബറനില്നനിനള  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  മതലലാം  കലലത്തനില്  പനിടനിചഭാല്
അവെനിവടയുള ഒരു കലഭാബനിക്കയ് അതനിവന്റെ സഇൗകേരലലാം കേനിട്ടുന്നനിവലനളതുവകേഭാണ്ടെഭാണയ്
തനിരയനിളക്കലാം എവന്നഭാവക്കയുള  പ്രചേരണലാം സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതയ്.  അക്കഭാരലത്തനില്
മതലവഫഡയ്  ശക്തമഭായനി  ഇടവപകടണ്ടെതുണ്ടെയ്.  തതീര്ചയഭായുലാം  അങ്ങയുവടകൂടനി
അഭനിപ്രഭായലാം മഭാനനിച്ചുവകേഭാണ്ടെയ് അതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനികേളനികലയയ് നതീങ്ങുന്നതഭാണയ്.
ബഹുമഭാനവപട  സതീക്കറുലാം  ഞഭാനുമടക്കലാം  വപഭാന്നഭാനനി  ഹഭാര്ബര് സന്ദര്ശനിചതഭാണയ്.
ഞങ്ങള  അതനിനഭാവെശലമഭായ  നടപടനിയനികലയയ്  നതീങ്ങനിയതഭാണയ്.  നനിര്ഭഭാഗലവെശഭാല്
അവെനിടവത്ത  കലലക്കഭാരുവട  സമ്മേര്ദ്ദേലാംവകേഭാണ്ടെയ്  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  വെരഭാന
കേഴെനിഞ്ഞെനില.  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  സതന്തെമഭായനി  വെളവലാം  വെലയുലാം  ഇവലന്നതഭാണയ്
പ്രശ്നലാം.  കലലക്കഭാരുവട പണലാംവകേഭാണ്ടെയ് വെളവലാം വെലയുലാം  വെഭാങ്ങനിയതുവകേഭാണ്ടെയ് അവെര്
നനില്ക്കുന്നനിടത്തുകപഭായനി കലലലാം വചേകയണ്ടെ അവെസയഭാണുളളതയ്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്
മതലവഫഡയ്  വെലനിയ  ഇടവപടല്  നടകത്തണ്ടെതുണ്ടെയ്.  അങ്ങയുവടകൂടനി  അഭനിപ്രഭായലാം
പരനിഗണനിച്ചുവകേഭാണ്ടെയ്  ആവെശലമഭായ ഇടവപടല് നടത്തഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

മനി  .   സതീക്കര്: കേടലനില് കപഭാകുന്ന മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള പറയുന്ന കേഭാരലലാംകൂടനി
മുഖവെനിലയ്വക്കടുക്കകണ്ടെ?

ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ : സര്,  നനിര്ഭഭാഗലവെശഭാല്  കേടലനില് കപഭാകുന്ന
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനിയുവട  അഭനിപ്രഭായമല, കലലക്കഭാരുവട തഭാല്പരലമഭാണയ് അപ്പുറത്തയ്
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വെളലാം അടുക്കണവമനളതയ്. കേടലനില് കപഭാകുന്ന മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനിക്കയ് സതന്തെമഭായനി
തതീരുമഭാനനിക്കഭാന കേഴെനിയനില. കേഭാരണലാം, വെളവലാം വെലയുലാം അവെരുകടതല. കലലക്കഭാരന
പണലാം  വകേഭാടുത്തഭാണയ്  വെളവലാം  വെലയുലാം  വെഭാങ്ങനിയതയ്.  അകപഭാള  കലലക്കഭാര്
പറയുന്നനിടത്തയ്  വെളങ്ങള  അടുപനിക്കഭാന  അവെര്  നനിര്ബനനിതരഭാകുകേയഭാണയ്.
മതലവഫഡനിനയ്   പത്തനിരുപത്തനിയഞയ് ലക്ഷലാം രൂപ  ഓകരഭാ ഗ്രൂപനിനുലാം വകേഭാടുക്കഭാന
കേഴെനിയുകമഭാവയന്നയ്  കനഭാക്കനിയകപഭാള  നമുക്കയ്  പരനിമനിതനിയുണ്ടെയ്.  അതനിനഭാല്
നബഭാര്ഡുമഭായനി  ചേര്ച  വചേയയ്  100  കകേഭാടനി  രൂപ  കുറഞ്ഞെ  പലനിശ
നനിരക്കനില്  മതലവഫഡനിനയ്  അനുവെദനിക്കണവമന്ന  രതീതനിയനിലള  ചേര്ചകേള
നടനവകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. ഫണ്ടെയ് കേനിട്ടുന്നമുറയയ് ആ പ്രശ്നത്തനിനയ് ഒരു പരനിധനിവെവര
പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാലാം.  അങ്ങയ്  സൂചേനിപനിചതുകപഭാവല  പുതനിവയഭാരു  വജടനിയുവട
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാകണഭാവയന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  ചേര്ച  വചേയയ്
തതീരുമഭാനനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .    വകേ  .    ആനസലന:  സര്,  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള  വെനകതഭാതനിലള
ചൂഷണത്തനിനയ്  ഇരയഭാവകേയഭാണയ്.  വെനകേടലനില്  വെനകേനിട  കേപലകേള  മതലലാം
കശഖരനിക്കുകമ്പഭാള പഭാവെവപട മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള വെലനിയ നഷലാം സഹനിചഭാണയ്
മതലലാം  കശഖരനിക്കുന്നതയ്.  ഇടനനിലക്കഭാര്  നലഭായമഭായ  വെനില  നല്കേഭാത്തതുലാം
കഫഭാര്മഭാലനിന കപഭാലള വെനിഷദഭാവെകേങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചയ് മതലങ്ങള ഫതീസറുകേളനില്
സൂക്ഷനിച്ചുവെചയ്  ഗുണകഭഭാക്കഭാക്കളക്കയ്  കൂടനിയ  വെനിലയയ്  വെനില്ക്കുന്നതുലാം
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  എവന്തെങനിലലാം  നടപടനി
സതതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  വെനിഴെനിഞ്ഞെലാം  ഹഭാര്ബറനിവല  മതലബനനലാം  ഇകപഭാള
അവെസഭാനനിപനിക്കുകേയഭാണയ്. അതനിവന്റെ അടുത്ത പ്രകദശമഭായ വപഭാഴെനിയൂരനില് ഫനിഷനിലാംഗയ്
ഹഭാര്ബറനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കയ് തുടക്കലാംകുറനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ?

ശതീമതനി  വജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:  സര്,  മതലത്തനിവന്റെ  നലഭായമഭായ
ഗുണനനിലവെഭാരലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാന കേഴെനിയുനകണ്ടെഭാ എന്നതഭാണയ് ആദലവത്ത കചേഭാദലലാം.
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  നലഭായവെനില  ഉറപഭാക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിച  കേഭാരലങ്ങള  ഇനലാം
പൂര്ണമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന നമുക്കയ്  കേഴെനിഞ്ഞെനിടനില.  അതുവകേഭാണ്ടെഭാണയ്  നലഭായവെനില
ഉറപഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബനവപടയ്  ഒരു മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്  ബനില് വകേഭാണവെരഭാന ഞങ്ങള
ആഗഹനിക്കുന്നതയ്.  അതുസലാംബനനിച നനിയമലാം നനിയമസഭയനില് പഭാസഭാകക്കണ്ടെതുണ്ടെയ്.
അങ്ങവനവയഭാരു  ബനില്  പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  അതയ്  വെരുന്നമുറയയ്  ഇത്തരലാം
കേഭാരലങ്ങളനികലയയ് കപഭാകേഭാന സഭാധനിക്കുലാം. 

കഫഭാര്മഭാലനിന  അടക്കമുള  വെനിഷദഭാവെകേങ്ങള  കേലര്ത്തനിയ  മതലലാം
ഇവെനിവടയുണ്ടെയ്  എന്നതയ്  വെസ്തുതയഭാണയ്.  അതയ്  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  പുറത്തുനനിനള
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മതലമഭാണയ്.  പുറത്തുനനിന്നയ്  വകേഭാണവെരുന്ന  മതലത്തനിലഭാണയ്  ഏവറയുലാം  ഇത്തരലാം
മഭാരകേമഭായ  വെനിഷഭാലാംശങ്ങള  കേലര്ന്നനിട്ടുളതയ്.  മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്  ബനില്
പഭാസഭാകുന്നകതഭാടുകൂടനി  നമുക്കയ്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ശക്തമഭായനി  ഇടവപടഭാന  കേഴെനിയുലാം.
മഭാര്ക്കറയ് എങ്ങവന കേണ്കട്രഭാള വചേയഭാന കേഴെനിയുവമന്നതുസലാംബനനിചയ് ഈ വെരുന്ന
16-ാം  തതീയതനി  തകദ്ദേശസതയലാംഭരണവലാം  നമ്പ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫയ്  ഹജയ്
തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വെകുപ്പുമനനിയുമഭായനി  ചേര്ച  വെചനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഇതയ്  സര്ക്കഭാര്  വെളവര
ഗഇൗരവെകത്തഭാവട  പരനിഗണനിക്കുന്ന  വെനിഷയമഭാണയ്.  ഈ  കേഭാരലങ്ങവളഭാവക്ക
നടപനിലഭാക്കഭാന ഇന്നയ്  നനിലനനില്ക്കുന്ന നനിയമലാം  അപരലഭാപ്തമഭാണയ്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്
ശക്തമഭായനി  ഇടവപടണവമങനില്  നനിയമത്തനില്  കഭദഗതനി  വെരുത്തണലാം.  ഇതുമഭായനി
ബനവപടയ്  മൂന്നയ്  നനിയമങ്ങളനിലഭാണയ്  കഭദഗതനി  വെരുത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.
കഭദഗതനിയുവട  കേരടയ്  തയഭാറഭായനിട്ടുണ്ടെയ്.  വതഭാടടുത്ത  ദനിവെസലാംതവന്ന  അതയ്
കേലഭാബനിനറനില്  വെചയ്   അലാംഗതീകേഭാരലാം  വെഭാങ്ങുലാം.  ഈ  സകമ്മേളനലാം  കേഴെനിഞ്ഞെയ്  ചേനില
കേഭാരലങ്ങളനില് ഓര്ഡനിനനസയ് ഇറക്കഭാന കേഴെനിയുകമഭാ എന്നയ് കനഭാക്കുകേയഭാണയ്. അടുത്ത
സകമ്മേളനമഭാകുകമ്പഭാള സമയലാം നതീണകപഭാകുവമന്നതനിനഭാലഭാണയ്  അങ്ങവന വചേയഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. സര്ക്കഭാര് അടനിയന്തെര പരനിഗണന വകേഭാടുക്കുന്ന വെനിഷയങ്ങളഭാണനിവെ.

ശതീ  .    വവഹബനി  ഈഡന:  സര്,  മതലസമ്പത്തനിവനയുലാം  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി
കേവളയുലാം ബഭാധനിക്കുന്ന  പ്രധഭാനവപട വെനിഷയമഭാണയ് കേടലനില് മതലലാം കുറഞ്ഞുവെരുന്ന
പ്രതനിഭഭാസലാം.  കേര്ണഭാടകേത്തനിവല  മലാംഗലഭാപുരത്തുനനിനലാം  തമനിഴെയ് നഭാടനിവല
കേനലഭാകുമഭാരനിയനില്നനിനലാം  വചേറുമതലങ്ങള  പനിടനിച്ചുവകേഭാണകപഭായനി  തതീറയഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്ന വെലനിവയഭാരു കലഭാബനി പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതയ് അങ്ങയുവട ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
സനി.എലാം.എഫയ്.ആര്.വഎ.  പ്രനിസയ് വവക്രബയ് വചേയനിട്ടുള എത്ര ഇനലാം മതലങ്ങവളയഭാണയ്
ആ  ലനിസനില്വപടുത്തനിയനിട്ടുളതയ്;  പുതനിയ  ശനിപഭാര്ശകേളനുസരനിചയ്  അതുലാംകൂടനി
ഉളവപടുത്തഭാനുള നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ്:  സര്,  സഭ  നടനവകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുകമ്പഭാള,  സഭ
കേഴെനിഞ്ഞെഭാല്  ഉടനതവന്ന  ഓര്ഡനിനനസയ്  ഇറക്കുവമന്നയ്  പറയുന്നതയ്  സഭവയ
അവെകഹളനിക്കുന്നതനിനയ് തുലലമഭാണയ്. അതയ് ശരനിയഭായ നടപടനിയല. അങ്ങയ് അക്കഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കണലാം.

ശതീമതനി  വജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:  സര്,  വെളമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നമ്മുവട  നഭാടനിവല  ആളുകേള  വചേറു  മതലങ്ങവള  പനിടനിക്കുന്നതയ്  ഗഇൗരവെതരമഭായ
വെനിഷയമഭാണയ്.  അതയ്  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ശദയനില്വപടുകേയുലാം  അവെര്ക്കുകമല് കേനത്ത
പനിഴെ ചുമത്തുകേയുലാം വചേയ്യുനണ്ടെയ്.  വകേഭാലത്തയ് കേഴെനിഞ്ഞെ ദനിവെസലാം ഒരു കബഭാടനിനയ് രണ്ടെയ്
ലക്ഷലാം രൂപയഭാണയ് പനിഴെ ചുമത്തനിയതയ്. വപനഭാല്റനി വകേഭാടുത്തുവകേഭാണ്ടെയ് ഇതനിവനതനിവര
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കേര്ശനമഭായ  നടപടനികേളനികലയയ്  കപഭാകുകേയഭാണയ്.  സനി.എലാം.എഫയ്.ആര്.വഎ.-യുവട
ശനിപഭാര്ശയനുസരനിചയ്  14  ഇനലാം  വചേറു  മതലങ്ങവള  പനിടനിക്കഭാന  പഭാടനിവലന്നയ്
സര്ക്കഭാര്  കനഭാടനിവവഫ  വചേയനിരുന.  ഇകപഭാള  44  ഇനലാം  വചേറുമതലങ്ങവളകൂടനി
പനിടനിക്കഭാന  പഭാടനിവലന്നയ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  ആ  44  ഇനലാം  വചേറുമതലങ്ങവള
പനിടനിക്കുന്നതയ്  നനികരഭാധനിച്ചുവകേഭാണള  വെനിജ്ഞഭാപനലാം  അടനിയന്തെരമഭായനി
പുറവപടുവെനിക്കഭാനുളള  നടപടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇക്കഭാരലങ്ങളനിവലഭാവക്ക
അടനിയന്തെര സതഭഭാവെമുവണ്ടെനള സദുകദ്ദേശപരമഭായ നനിലപഭാടഭാണയ് ഞഭാന കനരവത്ത
പറഞ്ഞെതയ്.  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ഓര്ഡനിനനസയ്  ഇറക്കണവമന്നയ്  നനിര്ബനമനില.
കേഴെനിയുവമങനില് ഇഇൗ സഭയനില്ത്തവന്ന ആ നനിയമലാം വകേഭാണവെരഭാന ശമനിക്കുവമങനിലലാം
പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി  അതനിനയ്  കേഴെനിയനില.  അടനിയന്തെര  സതഭഭാവെമുവണ്ടെന്നയ്  മഭാത്രമഭാണയ്
ശദയനില്വപടുത്തനിയതയ്. 

ശതീ  .    കജഭാണ്  വഫര്ണഭാണ്ടെസയ്:  സര്,  ആധുനനികേ  യഭാനങ്ങളഭാവണങനിലലാം
പരമ്പരഭാഗത  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  യഭാനങ്ങളഭാവണങനിലലാം
മതലബനന യഭാനങ്ങള ഇന്നയ് പല രൂപത്തനിലണ്ടെയ്.  അതുകപഭാവലതവന്ന വെലതലസ്ത
മതലബനന  രതീതനികേളുമുണ്ടെയ്.  ഇതയ്  പലതുലാം  മതലസമ്പത്തയ്  വെലഭാവത  ചൂഷണലാം
വചേയവപടഭാന  ഇടയഭാക്കുകേയുലാം  തത്ഫലമഭായനി  മതലസമ്പത്തയ്  കുറയുന്നതനിനയ്
കേഭാരണമഭാകുകേയുലാം വചേയ്യുന.  മഭാത്രമല,  മതല പ്രജനന സമയത്തയ് മതലബനനലാം
നടത്തുന്നതുലാം   മതലക്കുഞ്ഞുങ്ങവള  പനിടനിക്കുന്നതുലാം  തടയഭാന  കേഴെനിയുലാംവെനിധമുള
സമഗമഭായ  നനിയമ  നനിര്മ്മേഭാണമഭാണയ്  നമുക്കഭാവെശലലാം.  അക്കഭാരലത്തനില്  സര്ക്കഭാര്
എത്രകത്തഭാളലാം മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുനവവെന്നയ് പറയഭാകമഭാ?

ശതീമതനി  വജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:  സര്,  അക്കഭാരലത്തനില്  മുകന്നഭാടയ്
കപഭാകുവമന്നഭാണയ്  ഞഭാന   പറഞ്ഞെതയ്.  അതുസലാംബനനിചയ്  സര്ക്കഭാരനിനയ്  കൃതലമഭായ
നനിലപഭാടുകേളുണ്ടെയ്.   നനിയമങ്ങളനില്  കദദഗതനി  വെരുത്തഭാനഭായനി   വെനിപുലമഭായ  ചേര്ച
നടത്തനിക്കഴെനിഞ്ഞു.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുമഭായനി  സമവെഭായത്തനി
വലകത്തണ്ടെതുണ്ടെയ്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  എറണഭാകുളലാം,  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ജനിലകേളനില്വെചയ്
ഇതനിവന്റെ  ചേര്ചകേള  നടത്തനി.  അതനിനുകശഷലാം  തനിരുവെനന്തെപുരത്തുവെചയ്
എലഭാവെരുമഭായനി വെതീണവമഭാരു ചേര്ച നടത്തനി.  ഈ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണങ്ങളനില് കവെണ്ടെ
കഭദഗതനികേവളക്കുറനിചയ്  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുകടയുലാം  കബഭാട്ടുടമകേളുകടയുലാം  അഭനിപ്രഭായ
സമനതയലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  നനിയമത്തനിവന്റെ  കേരടയ്  തയഭാറഭാക്കനിക്കഴെനിഞ്ഞു.  അതയ്
അടനിയന്തെരമഭായനി വകേഭാണവെരുന്നതനിവനക്കുറനിചഭാണയ് ഞഭാന കനരവത്ത സൂചേനിപനിചതയ്.
അടനിയന്തെരമഭായനി  ഇടവപകടണ്ടെ  കേഭാരലങ്ങവളക്കുറനിചയ്  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ഉത്തമ
കബഭാധലമുണ്ടെയ്. അങ്ങവന ഇടവപടുകേതവന്ന വചേയ്യുലാം.
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ശതീ  .    വകേ  .    ദഭാസന:  സര്,  തമനിഴെയ് നഭാടയ്  സര്ക്കഭാര്  മവണണയുവട  ഉപകയഭാഗലാം
കുറച്ചുവകേഭാണവെരഭാനുളള  നടപടനി  സതതീകേരനിചതഭായനി  വെഭാര്ത്ത  വെന്നനിട്ടുണ്ടെയ്.  അവെനിവട
മവണണ  നനികരഭാധനിച്ചു  എന്നഭാണയ്  അറനിയുന്നതയ്.  കേടലനില്  വെനകതഭാതനിലളള
മലനിനതീകേരണമുണ്ടെഭാകുന  എന്നഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  അതനിനയ്  പറയുന്ന  കേഭാരണലാം.
അകതഭാവടഭാപലാം  ശബ്ദമലനിനതീകേരണവമുണ്ടെഭാകുന്നതയ്  മതല  സമ്പത്തനിവന  സഭാരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുനണ്ടെയ്.  ഇതനിനയ് ശഭാസതീയമഭായ എവന്തെങനിലലാം അടനിത്തറയുകണ്ടെഭാ;  അത്തരലാം
കേഭാരലങ്ങവള സലാംബനനിചയ് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ?

ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ: സര്, അങ്ങയ് സൂചേനിപനിചതയ് വെളവര പ്രധഭാനവപട
കേഭാരലമഭാണയ്.  മവണണ  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള  വചേറനിയ  എഞനിനുകേളഭാണയ്  കകേരളത്തനിവല
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്.  മവണണയുവട  ലഭലത  ഇകപഭാള
കുറഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടെയ്.  വവെളനിചത്തനിവന്റെ  ആവെശലത്തനിനയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അകലഭാടയ്  വചേയ്യുന്ന  മവണണയനില്നനിന്നയ്  ഒരു  ഭഭാഗലാം
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  വകേഭാടുക്കുകേയഭായനിരുന  കനരവത്ത  വചേയനിരുന്നതയ്.
ഇകപഭാഴെതനില്  വെലനിയ കുറവവെന. ഇന്നവല വെതീണലാം 50 ലനിറര് മവണണകൂടനി സനിവെനില്
സവവപസയ് വെകുപയ് വവെടനിക്കുറച്ചു എന്നഭാണയ് ഞഭാന മനസനിലഭാക്കുന്നതയ്.  ഫലത്തനില്
140  ലനിറര്  വകേഭാടുക്കുന്ന  സഭാനത്തയ്  ഇകപഭാള  50  ലനിറര്  മഭാത്രമഭാണയ്
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  കേനിട്ടുന്നതയ്.  ഇത്തരത്തനില്  ഗഇൗരവെതരമഭാവയഭാരു  പ്രശ്നലാം
ഇനനത്തനിവന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള  കനരനിടുകമ്പഭാളത്തവന്ന
മവണണ  സൃഷനിക്കുന്ന  മഭാലനിനല  പ്രശ്നവലാം  ഗഇൗരവെമഭായ  ചേര്ചയയ്
വെനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  അതയ്  ക്രകമണ  ഒഴെനിവെഭാക്കണവമന്നയ്  ശഭാസസമൂഹലാം  തവന്ന
ഇന്നയ്  മുന്നറനിയനിപയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  നമ്മുവട  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള  വപകട്രഭാള
എഞനിനുലാം ഡതീസല് എഞനിനുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന കേഴെനിയുന്ന തരത്തനികലയയ് വെരണലാം.
അതയ് ക്രകമണ നടത്തഭാകന സഭാധനിക്കുകേയുളള.  കേഭാരണലാം,  ഇകപഭാള വതഭാഴെനിലഭാളനികേള
വെലഭാപകേമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്  മവണണ  എഞനിനഭാണയ്.  ആയനിരക്കണക്കനിനയ്
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  യഭാനങ്ങളനില്നനിന്നയ്  വപവടവന്നഭാരു  ദനിവെസലാം  ഇതയ്
നനികരഭാധനിക്കുന്നതയ്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.  അതുവകേഭാണ്ടെയ്  ക്രകമണ  ഇക്കഭാരലത്തനില്നനിന്നയ്
അവെവര  മഭാറനി,  അവെവരക്കൂടനി  അവെകബഭാധത്തനിനയ്  വെനികധയമഭാക്കനി   ഈ  രലാംഗത്തയ്
ആവെശലമഭായ  ഇടവപടല്  നടത്തഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  തമനിഴെയ് നഭാടയ്
വചേയ്യുന്നതുകപഭാവലയുളള നനികരഭാധനലാം കകേരളത്തനില് പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.  അതുവകേഭാണ്ടെയ്
ക്രകമണ ഇക്കഭാരലത്തനില്   ഇടവപടല് നടത്തഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. 

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവെയ്  (ശതീ  .    രകമശയ്  വചേന്നനിത്തല  ):  സര്,  ജൂണ്,  ജൂവല
മഭാസങ്ങളനിവല ഏറവലാം വെലനിയ പ്രശ്നലാം കേടല്കക്ഷഭാഭമഭാണയ്.  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്
കേടലനിലനിറങ്ങഭാന കേഴെനിയുന്നനില.  കകേരളത്തനിവല തതീരപ്രകദശത്തയ് വെലനിയ കേടലഭാക്രമണലാം
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നടക്കുകേയഭാണയ്.  വെലനിയ ഭതീഷണനിയഭാണയ് കേടകലഭാരങ്ങള കനരനിടുന്നതയ്.  മനിനനിഞ്ഞെഭാനലാം
വെനകതഭാതനിലള  കേടലഭാക്രമണമുണ്ടെഭായനിരുന.  കേടല്ഭനിത്തനികേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേ
എനളതഭാണയ്  അതയ്  തടയഭാനുള   ഏകേ  മഭാര്ഗ്ഗലാം.  ഈ  സര്ക്കഭാര്  കേടല്ഭനിത്തനി
നനിര്മ്മേഭാണലാം  നനിര്ത്തനി  വെചനിരനിക്കുന  എന്നഭാണയ്  മനസനിലഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുന്നതയ്.
അടനിയന്തെരമഭായനി  അതനിനുള  നടപടനി  സതതീകേരനിചനിവലങനില്  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി
കേളുവട ജതീവെനിതലാം ദുരനിതപൂര്ണമഭാകുലാം.  ആ പ്രകദശങ്ങള മുഴവെന കേടവലടുക്കുലാം.  അതയ്
സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുള എന്തെയ് നടപടനിയഭാണയ് സര്ക്കഭാര് സതതീകേരനിക്കുന്നതയ്?

ശതീമതനി  വജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:  സര്,  കേടല്ഭനിത്തനി  സലാംരക്ഷണലാം  ഈ
സര്ക്കഭാര്  പൂര്ണമഭായനി  നനിര്ത്തനിവെചനിടനില.  അതുവകേഭാണമഭാത്രലാം  ഇതനിവനഭാരു
പരനിഹഭാരമഭാകേനിവലന്ന  ശഭാസതീയപഠനലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിച്ചുവവെകന്നയുള.
ഇകപഭാഴള  കേടല്ഭനിത്തനികേള  നഭാശലാംവെരുന്ന  സലങ്ങളനിവലലഭാലാം  സര്ക്കഭാര്
ഇടവപടുനണ്ടെയ്.   ഭനിത്തനി സലാംരക്ഷണത്തനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനി ഇറനികഗഷന വെകുപയ്
സതതീകേരനിക്കുനണ്ടെയ്.  പുലനിമുട്ടുകേളഭാണയ്  ഇന്നയ്  അതനിവനഭാരു  പരനിഹഭാരമഭായനി
ചൂണ്ടെനിക്കഭാട്ടുന്നതയ്.  ഇകപഭാള  മുതലക്കുഴെനിയനിലലാം  അങ്ങയുവട  മണ്ഡലത്തനിലവമഭാവക്ക
പുലനിമുട്ടുകേളുവട കേഭാരലത്തനിലഭാണയ്  നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുന്നതയ്. നബഭാര്ഡനിനയ്
ചേനില കപ്രഭാജക്ടുകേള വകേഭാടുക്കുനണ്ടെയ്.  ഇതനിനയ് പരനിസനിതനി ആഘഭാതപഠനലാം നടത്തനി
റനികപഭാര്ടയ്  വെഭാങ്ങണലാം.  ആ  റനികപഭാര്ടനിനയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കവെണലാം,  കപ്രഭാജകയ്
വകേഭാടുക്കണലാം.  അങ്ങവന  വെര്ഷങ്ങള  നതീളുന്ന  കപ്രഭാസസുകേളുണ്ടെയ്.  ഒരു  വെര്ഷലാം
വകേഭാകണ്ടെഭാ രണ്ടെയ്  വെര്ഷലാംവകേഭാകണ്ടെഭാ ഇതനിനയ്   പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന കേഴെനിയനിവലന്ന
യഭാഥഭാര്ത്ഥലലാം  ബഹുമഭാനവപട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവെടക്കലാം  തനിരനിചറനിയണലാം.
സഭാധലമഭായവതലഭാലാം വചേയഭാന ഈ സര്ക്കഭാര് സന്നദമഭാണയ്.       

ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന:  സര്,  പഞ്ഞെമഭാസങ്ങളനില്  മല്സലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്
ആശതഭാസലാം  നല്കുന്ന സമ്പഭാദല  സമഭാശതഭാസ പദതനി  തുകേ ഇകപഭാള വെര്ദനിപനിച്ചു
എന്നതയ്  ആശതഭാസകേരമഭാണയ്.  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  ആ  പദതനിയനില്
ഉളവപടുത്തനിയനിരുന്ന ഉളനഭാടന മല്സലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളനിവല അലാംഗങ്ങവള
കേണ്ണൂര് ജനില ഉളവപവടയുളള ചേനില ജനിലകേളനില് ഉളവപടുത്തുന്നനിവലന്ന ആകക്ഷപലാം
ഉയര്നവെന്നനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഇക്കഭാരലലാം  ബനവപടവെരുവട  ശദയനില്  കനരവത്ത
വകേഭാണവെന്നതഭാണയ്.  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികക്ഷമലാം  സലാംബനനിച  നനിയമസഭഭാ
സമനിതനിയുവട കയഭാഗത്തനില്  ഉയര്നവെന്നനിട്ടുളള വെനിഷയമഭാണനിതയ്.  ചേനില ജനിലകേളനി ല്
കുറചയ്  കുടുലാംബങ്ങവള ഒഴെനിവെഭാക്കുന്ന  കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചയ് ആവെശലമഭായ  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി  വജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:  സര്,  അങ്ങവനവയഭാരു  പ്രശ്നമനില.
ഏവതങനിലലാം  മല്സലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവള  ഒഴെനിവെഭാക്കുന്ന  പ്രശ്നലാം  ഉദനിക്കുന്നനില.
അങ്ങവന  എവന്തെങനിലലാം  പ്രശ്നമുവണ്ടെങനില്  അതയ്  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ശദയനില്
വപടുത്തനിയഭാല്  പരനിഹരനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.   ഉളനഭാടന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലാം  ഇകപഭാള
സമഭാശതഭാസ പദതനിയനില് ഉളവപടനിട്ടുണ്ടെയ്.  അക്കഭാരലത്തനില്  ഒരു വെനികവെചേനവമനില.
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ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    നഭാണു:  സര്,   ഇകപഭാള  പഴെയകേഭാലത്തയ്  ലഭനിചതുകപഭാവല
കേടകലഭാരത്തുനനിന്നയ് മല്സലലാം ലഭനിക്കഭാത്ത ഒരവെസയുണ്ടെയ്. കേടലനില് മതലമുവണ്ടെങനിലലാം
ഒരു ഭഭാഗത്തയ് ചേതീനവെല വെഭാരനിവക്കഭാണകപഭാകുകേയഭാണയ്. മറുഭഭാഗത്തയ്  കുകറക്കഭാലമഭായനി
പറയുന്ന കട്രഭാളറുകേളുമഭാണയ്. കേടലനിവല മതല സമ്പത്തനിവന വകേഭാളളയടനിക്കുന്നതയ് ഇഇൗ
രണ്ടെയ് ഏജനസനികേളഭാണയ്. പണ്ടെയ് നമ്മേള പറഞ്ഞെനിരുന്നതയ് വെനികദശ കട്രഭാളറുകേവളയഭാണയ്.
ഇകപഭാള  ഇന്തെലന  കുത്തകേകേളുലാം  കട്രഭാളറുമഭായനി  മല്സലസമ്പത്തയ്  വകേഭാളളയടനിക്കുകേ
യഭാണയ്.  കകേരളത്തനിവല മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട തഭാല്പരലങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കഭാന
ഇതനിവനതനിരഭായനി  സലാംഘടനിതമഭായനി എവന്തെലഭാലാം നടപടനി സതതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം?

ശതീമതനി  വജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:  സര്,  മതലസമ്പത്തനിവന്റെ  സലാംരക്ഷണലാം
വെളവര   പ്രധഭാനവപടതഭാണയ്.  കേഭായലകേളനില്  ചേതീനവെലയുലാം  കേടലനില്  ആഴെക്കടല്
കട്രഭാളറുകേളുമഭാണയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്.  ചേതീനവെല,   കുറനിവെല,  ഏറലാംവകേടല്  തുടങ്ങനി
മതലസമ്പത്തനിവന നശതീകേരനിക്കുന്ന നനിരവെധനി മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുനണ്ടെയ്.  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലഭാണയ്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  ചേതീനവെല,
കുറനിവെല,  ഏറലാംവകേടല്  എന്നനിവെയുളളതയ്.  അതനിനയ്  ബഹുമഭാനവപട
പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങളുവടവയലഭാലാം  പനിന്തുണ  ആവെശലമഭാണയ്.  അശഭാസതീയമഭായ
രതീതനികേളനില്നനിന്നയ്  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള  പനിനമഭാറണവമന്ന  ശക്തമഭായ  നനിലപഭാടഭാണയ്
സര്ക്കഭാര് സതതീകേരനിക്കുന്നതയ്. അതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനിടഭാണയ്  നനിലവെനിലളള നനിയമങ്ങളനില്
കഭദഗതനി  വകേഭാണവെരഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ഇതയ്  ഒറയടനിക്കയ്  നടക്കുന്ന  കേഭാരലമല.
കേഭാരണലാം, പതനിറഭാണകേളഭായനി വതഭാഴെനിലഭാളനികേള  തുടരുന്ന ചേനില രതീതനികേളഭാണനിതയ്.  ആ
രതീതനി  ഒരു  സുപ്രഭഭാതത്തനില്  നനികരഭാധനിക്കഭാന  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി  സഭാധനിക്കനില.
മതലസമ്പത്തനിനയ്  വെലാംശനഭാശലാം  വെരുത്തുന്നതഭാണയ്  ഇഇൗ  മല്സലബനന  രതീതനികേള
എന്നതയ്  അവെവര  കബഭാധലവപടുത്തനി  ക്രകമണ  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഇടവപടഭാനഭാണയ്
സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  അക്കഭാരലത്തനില്  ആവെശലമഭായ  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുലാം.
ആഴെക്കടലനിവന്റെ കേഭാരലത്തനില് കട്രഭാളറുകേളക്കയ് വലറര് ഓഫയ് വപര്മനിറയ് വകേഭാടുക്കുന്നതയ്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരഭാണയ്;  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരല.  അതയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
പരനിധനിയനില്  വെരുന്ന  വെനിഷയമഭാണയ്.  വതഭാഴെനിലഭാളനി  സലാംഘടനകേള  നടത്തനിയ
നനിരന്തെരമഭായ സമരത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പുതനിയ എല്.ഒ.പനി.  വകേഭാടുക്കനിവലന്നയ് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  പവക്ഷ നനിലനനില്ക്കുന്ന കട്രഭാളറുകേളുവട വവലസനസയ്
പുതുക്കരുവതന്നഭാണയ് വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട ആഗഹലാം.  അതനികലയയ് സര്ക്കഭാര് വെന്നനിടനില.
നനിലവെനില് പുതനിയ വപര്മനിറയ്  വകേഭാടുക്കനിവലന്നയ് മഭാത്രകമ പറഞ്ഞെനിട്ടുളള.  കേടലനിവലയുലാം
കേഭായലനിവലയുലാം  മതലസമ്പത്തയ്  നമ്മേവളഭാറവക്കടഭായനി  നനിന്നഭാല്  മഭാത്രകമ
സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  കേഴെനിയുകേയുളള.  നൂറഭാണകേളഭായനി  തുടരുന്ന  ചേനില  രതീതനികേളഭാണയ്
നഭാശത്തനികലയയ്  എത്തനിചനിട്ടുളളതയ്.  ക്രകമണ  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഇടവപട്ടുവകേഭാണ്ടെയ്
കൂടഭാവയഭാരു സലാംരലാംഭലാം വെഴെനി മല്സലസമ്പത്തയ് സലാംരക്ഷനിക്കഭാനഭാണയ് ശമനിക്കുന്നതയ്.
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വതഭാഴെനില് വവനപുണല രലാംഗവത്ത സമഗ വെനികേസനലാം

4 (*364) ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് പനി  .   കുന്നപനിളനില്   :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്  :
ശതീ  .   വകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന  :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര  : തഭാവഴെകേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  വതഭാഴെനിലലാം

എവവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വതഭാഴെനില്  വവനപുണല  രലാംഗവത്ത  സമഗ  വെനികേസനത്തനിനയ്  എവന്തെലഭാലാം
കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണയ്  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  ആസൂത്രണലാം  വചേയനിരനിക്കുന്നവതന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വതഭാഴെനില്  രലാംഗവത്ത  വവനപുണല  വെനികേസനത്തനിനയ്  മുന  സര്ക്കഭാര്
എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് വവകേവക്കഭാണ്ടെവതന്നയ് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇഇൗ രലാംഗവത്ത വെനികേസനത്തനിനയ് കകേന്ദ്രസഹഭായലാം പ്രകയഭാജനവപടുത്തഭാന
എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേള വവകേവക്കഭാണ്ടെനിട്ടുണ്ടെയ്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

വതഭാഴെനിലലാം എവവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .  പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന): സര്,

(എ)  വവനപുണല രലാംഗവത്ത സമഗ വെനികേസനത്തനിനഭായനി ഇഇൗ സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
കേഭാലത്തയ്  പുതനിയതഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയതുലാം  ഏവറടുത്തയ്  വെനിജയകേരമഭായനി
തുടരുന്നതുമഭായ പദതനികേവളക്കുറനിച്ചുളള വെനിവെരങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

• 1-11-2016-ല്  ആകരഭാഗല  സഇൗന്ദരലസലാംരക്ഷണ  ചേനികേനിതഭാരലാംഗത്തയ്
വവനപുണല പരനിശതീലനലാം നല്കുന്ന Centre for Natural Beauty Therapy (CNBT)
യുവട തനിരുവെനന്തെപുരത്തുളള  School  of  Wellness-ല്  PG  Programme  in  Spa
Management,  A  Level  Diploma  Programme  in  Spa  Therapy  എന്നതീ
കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു. A Level  Diploma Programme in Spa
Therapy-യുവട 12 കപരടങ്ങുന്ന ആദലവത്ത ബഭാചയ് 15-3-2017-ല് ആരലാംഭനിച്ചു.

• 3-11-2016-ല് വമക്കഭാനനിക്കല് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കമഖലയനില് അടനിസഭാന
സഭാകങതനികേ  വെനിദലഭാഭലഭാസലാം  കേഴെനിഞ്ഞെ  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി  വവനപുണല
പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്ന  നനിലമ്പൂര്  ആസഭാനമഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  Induscan
Petroleum  Institute-വന്റെ  Quality  Control  Engineer,  Quality  Control
Inspector  എന്നതീ  കകേഭാഴ്സുകേളുവട  ആദല  ബഭാചനിവന്റെ  പരനിശതീലനലാം  5-12-2016-നുലാം
രണ്ടെഭാമവത്ത ബഭാചയ് 15-3-2017-നുലാം ആരലാംഭനിച്ചു.

• 3-11-2016-ല്  ഓകടഭാകമഷന  കമഖലയനില്  വവനപുണല  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്ന വകേഭാചനി കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചു പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന SMEC Automation Pvt. Ltd.-വന്റെ
Certified  Automation  Engineer  എന്ന  കകേഭാഴനിവന്റെ  20  കപരടങ്ങനിയ  ആദല
ബഭാചനിവന്റെ പരനിശതീലനലാം 15-3-2017-നയ് ആരലാംഭനിച്ചു.
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• ആയുര്കവെദ  കമഖലയനില്  വവനപുണല പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്ന ധനതന്തെരനി
വവവെദലശഭാലയുവട  സഭാപനമഭായ  Dhanwanthari  Educational  &  Charitable
Society-യുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  Diploma  in  Ayurveda  Nursing,  Diploma  in
Panchakarma  Therapy,  Diploma  in  Ayurveda  Pharmacy  എന്നതീ കകേഭാഴ്സുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള കേരഭാറനില് 23-1-2017 -ല് ഒപനിട്ടു.

• ഫനിസനികയഭാവതറഭാപനി  കമഖലയനില്  വവനപുണല  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതനിനഭായനി  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  JDT  Islam  College  of
Physiotherapy-യുമഭായനി  സഹകേരനിച്ചുവകേഭാണ്ടെയ്  Fitness  Trainer/Gym  Instructor,
Sports  Physiotherapy,  Certificate  Course  to  Physical  Education  Teachers
എന്നതീ കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള കേരഭാറനില് 23-1-2017-ല് ഒപനിട്ടു.

• Marine  കമഖലയനില്  വവനപുണലപരനിശതീലനലാം  നല്കുന്ന  വകേഭാചനിയനില്
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  Aries  International  Maritime  Research  Institute  (AIMRI)-
യുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  Skill  Development  in  Naval  Architecture  &  Ship
Building, Skill Development in Offshore Engineering, Skill Development
in  Marine  Quality  Control  എന്നതീ കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള കേരഭാറനില്
23-1-2017-ല് ഒപനിട്ടു.

• Tourism & Hospitality കമഖലയനില് വവനപുണല പരനിശതീലനലാം നല്കുന്ന
Atheos  Institute  of  Skill  Excellence,  Palakkad-വന്റെ  House  keeping
Attendant,  Kitchen  Steward,  Food  and  Beverage  trainee  എന്നതീ കകേഭാഴ്സുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള കേരഭാറനില് 4-2-2017-ല് ഒപനിട്ടു.

• KASE  അലാംഗതീകൃത  സഭാപനമഭായ  Hedge  School  of  Applied
Economics  (HSAE)  മുകഖന  SCMS,  KOCHI-യനിവല  75  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്
വതഭാഴെനില് പരനിശതീലനലാം ലഭലമഭാക്കനി.  കൂടഭാവത Rajagiri College of Social Science,
Kochi-യനിവല 95 വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ് വതഭാഴെനില് പരനിശതീലനലാം ലഭലമഭാക്കനി.  കൂടഭാവത
Projects  &  Internship-വല  ആദല  ബഭാചനിവന്റെ  വതഭാഴെനില്  പരനിശതീലനവലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനി.  12  കപരടങ്ങനിയ  രണ്ടെഭാമവത്ത  ബഭാചനിവന്റെ  പരനിശതീലനലാം
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.

• KASE  അലാംഗതീകൃത  സഭാപനമഭായ  Lili  Academy  of  Scientific
Electrolysis  മുകഖന  4  കുടനികേള  പരനിശതീലനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം  കജഭാലനി
കനടുകേയുലാം  വചേയ.  6  കപര്ക്കയ്  വതഭാഴെനില്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനിക്രമങ്ങള
പുകരഭാഗമനിക്കുന.
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• 1-4-2017-ല്  Multi  Media  &  Animation  കമഖലയനില്  വവനപുണല
പരനിശതീലനലാം നല്കുന്ന Infoprism Solutions (P) Ltd -ഉലാം ആയനി കേരഭാറനില് ഒപനിട്ടു.

• 5-4-2017-ല്  Architecture  and  Interior  Design  കമഖലയനില്
വവനപുണല  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്ന  Terrafirm  Projects  (P)  Ltd-ഉലാം  ആയനി
കേരഭാറനില് ഒപനിട്ടു.

• പുതനിയ മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങള  (Centres of Excellence)

    1. KGNLA (KASE Global Nursing Leadership Academy)

7-1-2017-ല് നഴനിലാംഗയ് കമഖലയനില് ഓകസ്ട്രേലനിയ കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചു പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
Health Careers International  എന്ന സഭാപനലാം വകേഭാചനിയനില് മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രലാം
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള കേരഭാറനില് ഒപനിട്ടു.

2. Green Method Engineering (Pvt.) Ltd.

5-4-2017-ല് വെഭാടര് ആന്റെയ് കവെസയ് വെഭാടര് ട്രതീറയ്വമന്റെയ്  കമഖലയനില്  Green
Method  Engineering  (Pvt.)  Ltd.  എന്ന  സഭാപനലാം  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രലാം
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള കേരഭാറനില് ഒപനിട്ടു.

3. CEED (Centre of Excellence in Entrepreneurship Development)

Entrepreneurship  Development  India  (EDI),  Ahamedabad  എന്ന
സഭാപനവമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  Centre  of  Excellence  in  Entrepreneurship
Development  (CEED)  എന്ന  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രലാം  പ്രവെര്ത്തന
സജമഭാക്കുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  21-4-2017-ല്  EDI-യുമഭായുളള കേരഭാറനില് ഒപനിട്ടു.
2017 ജൂണ് മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി ക്ലെെഭാസ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

നനിലവെനിലണ്ടെഭായനിരുന്ന  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങള  വമചവപടുത്തഭാനഭായനി
വവകേവക്കഭാണ്ടെ നടപടനികേള

1. NICE (Nursing Institute for Career Enhancement)

NICE-വന്റെ  ഒന്നഭാമവത്ത  ബഭാചനിവല  പരനിശതീലനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  116
ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളനില് 86  കപര് കജഭാലനിയനില് പ്രകവെശനിച്ചു.  മറ്റു ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുവട
വെനിസ നടപടനിക്രമങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.

21  കപരടങ്ങനിയ  രണ്ടെഭാമവത്ത  ബഭാചനിവന്റെ  പരനിശതീലനലാം  വെനിജയകേരമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭായനി  അവെരുവട  വെനിസ  നടപടനിക്രമങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  74  കപര്
ഉളവപട മൂന്നഭാമവത്തയുലാം നഭാലഭാമവത്തയുലാം ബഭാചനിവന്റെ പരനിശതീലനലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുകേയുലാം
വവലസനസനിലാംഗയ് എകഭാമനികനഷനുളള പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവെരനികേയുലാം വചേയ്യുന.

10  ഹ്രസതകേഭാല  കകേഭാഴ്സുകേള  നടത്തുന്നതനിനുളള  അലാംഗതീകേഭാരലാം  NICE  -നയ്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.
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2. ESPOiR (Enlighten Skills Program for Oil & Rig)

• ESPOiR-വന്റെ രണ്ടെഭാലാം ബഭാചനില്  100  കപര് പ്രകവെശനലാം കനടനി.  ഇവെരുവട
പരനിശതീലനലാം  ഏപ്രനില്  മഭാസലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ജൂവവല  മഭാസലാം
പൂര്ത്തനിയഭാകുകേയുലാം  വചേയ.  ഇതനില്  43  കപര്ക്കയ്  നനിയമന  പത്രനികേ
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്. 

• 79  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേള  ഉളവപടുന്ന  മൂന്നഭാലാം  ബഭാചനിവന്റെ  പരനിശതീലനലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനി.  പരനിശതീലനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ 60 വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില് 24
കപര്ക്കയ്  നനിയമനപത്രനികേ  വെനിതരണലാം  വചേയ.  കൂടഭാവത  നഭാലഭാമവത്ത
ബഭാചനിവല  പരനിശതീലനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  54  കപരനില്  21  കപര്ക്കയ്
നനിയമന പത്രനികേ വെനിതരണലാം വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.

• പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട  യുവെഭാക്കളക്കയ്  ESPOiR-ല്  പ്രകവെശനലാം
നല്കേനി  വെനികദശകത്തയയ്  അയയ്ക്കുന്നതനിനുളള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കഭാനുളള  പദതനി  ഏവറടുത്തയ്  നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്  അങമഭാലനി
കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തനിനയ് അനുമതനി നല്കേനി.

• PMKVY കകേഭാഴ്സുകേള  ESPOiR-ല്  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  91
ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുവട  പരനിശതീലന  നടപടനികേള  3  കട്രഡുകേളനിലഭായനി
പുകരഭാഗമനിക്കുകേയുലാം വചേയ്യുന.

• 11-2-2017-ല് അങമഭാലനി കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തനിവന്റെ സഹകേരണകത്തഭാവട
ESPOiR അക്കഭാദമനി വതഭാഴെനില്കമളയുലാം വവനപുണലകമളയുലാം നടത്തനി.

3. CRETT (Centre for Research in Education and Teacher Training)

അദലഭാപകേരുവട  വവനപുണല  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  ആരലാംഭനിച  CRETT-വന്റെ
18  കപരടങ്ങനിയ  ആദല  ബഭാചനിവന്റെ  പരനിശതീലനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുകേയുലാം  നനിയമന
പത്രനികേയുലാം വെനിസയുലാം വെനിതരണലാം വചേയ്യുകേയുമുണ്ടെഭായനി.

CRETT-വന്റെ  9  കപരടങ്ങനിയ  രണ്ടെഭാമവത്ത  ബഭാചനിവന്റെ  പരനിശതീലനലാം
പൂര്ത്തനിയഭാകുകേയുലാം  ഇഇൗ രണ്ടെയ് ബഭാച്ചുകേളനിവല  27  കപരനില്  14  കപര്ക്കയ്  നനിയമന
പത്രനികേ ലഭലമഭാകുകേയുലാം വചേയ.

4. CATS (Centre for Advanced Training in Security)

വെനിവെനിധ വെനിഷയങ്ങളനിലഭായനി ഇതുവെവര 52 കപര് പരനിശതീലനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.
ഇവെരുവട വതഭാഴെനില് ലഭലത ഉറപഭാക്കഭാനുളള നടപടനിക്രമങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.
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5. കകേരള കസറയ് ഇനസനിറമ്പ്യൂടയ് ഓഫയ് ഡനിവവസന   (KSID)

KSID-യനിവല  രണ്ടെഭാലാം  ബഭാചനിവന്റെ  ക്ലെെഭാസ്സുകേള  2016  ജൂവവല  മഭാസത്തനില്
ആരലാംഭനിച്ചു. മൂന്നഭാമവത്ത ബഭാചനികലയ്ക്കുളള അഡനിഷന നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.

നനിലവെനില് രണ ബഭാച്ചുകേളനിലഭായനി 38 വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേള KSID-യനില് പഠനിക്കുന.

കേഇൗശല് കകേന്ദ്രങ്ങള

പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള ഉളവപടുത്തനിവക്കഭാണളള  Request  for Proposal  (RFP)
2016 വസപ്റലാംബര് മഭാസലാം ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം ആയതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പുതനിയ
ഓപകററര്ക്കയ് 2016 നവെലാംബര് മഭാസലാം ചുമതല നല്കുകേയുലാം വചേയ.

എലാംകപഭായബനിലനിറനി വസന്റെര്

• എലാംകപഭായബനിലനിറനി  വസന്റെറനിനകേത്തുലാം  പുറത്തുമഭായനി  വചേറുതുലാം  വെലതുമഭായ
265  വതഭാഴെനില് കമളകേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ വെഴെനി  9388  കപര്ക്കയ് വതഭാഴെനില്
ലഭലമഭാക്കനി. 

• ഇഇൗ കേഭാലയളവെനില് എലാംകപഭായബനിലനിറനി വസന്റെറുകേളനില്  247  കേമ്പനനികേള
വതഭാഴെനില്ദഭാതഭാക്കളഭായനി രജനിസര് വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.

• കൂടഭാവത  ഡയറകകററയ്  ഓഫയ്  എലാംകപഭായ്വമന്റുമഭായനി  സഹകേരനിച്ചുവകേഭാണ്ടെയ്
ഒരു വമഗഭാ വതഭാഴെനില് കമള  'നനിയുക്തനി 2017'  എന്ന കപരനില് എറണഭാകുളലാം
കമഖലയനില്  2017  ജനുവെരനി  14-നുലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  തനിരുവെനന്തെപുരലാം
കമഖലകേളനില് 2017 വഫബ്രുവെരനി 11-നുലാം സലാംഘടനിപനിച്ചു.

• എലാംകപഭായബനിലനിറനി  വസന്റെറുകേളുവട  സുഗമമഭായ  നടത്തനിപനിനുലാം
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭായനി  ഒരു ഓണ്വവലന  മഭാകനജയ് വമന്റെയ്  സലാംവെനിധഭാനലാം
വകേല്കട്രഭാണനിവന്റെ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി പ്രവെര്ത്തനസജമഭാക്കനി.

• പുതുതഭായനി  തൃശ്ശൂരനിലലാം  മലപ്പുറത്തുലാം  എലാംകപഭായബനിലനിറനി  വസന്റെറുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.

കേരനിയര് വഡവെലപ്വമന്റെയ് വസന്റെര്

• ആദല  കേരനിയര്  വഡവെലപ്വമന്റെയ്  വസന്റെര്  2017  വഫബ്രുവെരനി  4-നയ്
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിവല  കപരഭാമ്പ്രയനിലലാം  രണ്ടെഭാമവത്ത  വസന്റെര്  2017
വഫബ്രുവെരനി 16-നയ് പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനിവല ചേനിറ്റൂരനിലലാം പ്രവെര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച്ചു.

• കേരനിയര്  വഡവെലപ്വമന്റെയ്  വസന്റെറനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്ന
തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  KELTRON-വന്റെ  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  വെനികേസനിപനിച
ഒരു ഓണ്വവലന മഭാകനജയ് വമന്റെയ് ഇനഫര്കമഷന സനിസലാം  (MIS)  മുകഖന
രജനികസ്ട്രേഷന  ആരലാംഭനിച്ചു.  MIS-വന്റെ  കസവെനലാം  വമചവപടുത്തുന്നതനിവന്റെ
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.
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വവെബയ് അധനിഷനിത കജഭാബയ് കപഭാര്ടല് പദതനി

വവനപുണല  വെനികേസനലാം  കനടനിയ  വതഭാഴെനില്  അകനതഷകേര്ക്കുലാം  വതഭാഴെനില്
ദഭാതഭാക്കളക്കുലാം  ഒരുകപഭാവല  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാകേത്തക്ക  രതീതനിയനില്  ഒരു  വവെബയ്
അധനിഷനിത കജഭാബയ് കപഭാര്ടല് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനിക്രമങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചു
വെരുന.   ഇതനില്  വെലഭാവെസഭായനികേ  പരനിശതീലന  വെകുപയ്,  എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  വെകുപയ്,
ഓവെര്സതീസയ്  എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  വഡവെലപ്വമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷന  എന്നനിവെരുവട
പങഭാളനിത്തകത്തഭാവടയഭാണയ് പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.

ഇന്തെലന ഇനസനിറമ്പ്യൂടയ് ഓഫയ് ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് ആനഡയ് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന   (IIIC)

അന്തെഭാരഭാഷ നനിലവെഭാരത്തനില് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന കമഖലയനിവല വെനിവെനിധ കട്രഡുകേളനില്
കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  പരനിശതീലന  പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേവള
കലഭാകകേഭാത്തര  നനിലവെഭാരത്തനികലയ്ക്കുയര്ത്തനി  വതഭാഴെനില്  സഭാധലത  വെര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം
വചേയ്യുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാവടയഭാണയ്  IIIC  പ്രവെര്ത്തനസജമഭാകുന്നതയ്.  192000
ചേതുരശയടനിയുളള  അക്കഭാഡമനികേയ്  കബഭാക്കനിവന്റെ  അവെസഭാനഘട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  240  കപവര  ഉളവക്കഭാളളനിക്കഭാന  കേഴെനിയുന്ന  35600
ചേതുരശയടനിയുളള  കഹഭാസല്  കബഭാക്കനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനിവെരുന.

DDUGKY   കപ്രഭാജകനിവന്റെ വടകനിക്കല് സകപഭാര്ടയ് ഏജനസനി

• കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേതീഴെനിലള  ഗഭാമതീണവെനികേസന  മനഭാലയലാം  'ദതീന
ദയഭാല്  ഉപഭാധലഭായ  ഗഭാമതീണ  കേഇൗശലല  കയഭാജന'(DDUGKY)  എന്ന  കപരനില്
വനപുണല വെനികേസനകത്തഭാവടഭാപലാം  വതഭാഴെനിലലാം  എന്ന പദതനി  കുടുലാംബശതീ  മുകഖന
നടപഭാക്കനിവെരുന.  പ്രസ്തുത  പദതനിയുവട  കകേരളത്തനിവല  വടകനിക്കല്  സകപഭാര്ടയ്
ഏജനസനിയഭായനി  KASE-വന നനികയഭാഗനിച്ചുവകേഭാണള ധഭാരണഭാപത്രലാം  19-12-2016-നയ്
ഒപ്പുവെച്ചു.  മനിനനിസ്ട്രേനി  ഓഫയ്  റൂറല്  വഡവെലപ്വമന്റെയ്  (MoRD)നനിഷ്കര്ഷനിച
മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിചയ്  നനിശനിത സമയപരനിധനിക്കുളനില്ത്തവന്ന ലഭലമഭായ  40
വപ്രഭാകപഭാസലകേളുവടയുലാം  പ്രഥമ  സൂകപരനികശഭാധന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം  ഒരു
കേതഭാളനികററതീവെയ്  അവപ്രസല്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  വചേയ.  മനിനനിസ്ട്രേനിയുവട
നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം  മറ്റു  വപ്രഭാകപഭാസലകേളുവട  അവെകലഭാകേനവലാം  വെനിലയനിരുത്തല്
സന്ദര്ശനവലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)  വെനിവെനിധ  കമഖലയനില്  വതഭാഴെനില്  വനപുണല  വെനികേസന  കകേന്ദ്രങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനില്  കകേരള  അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്
സനില്സയ് എകലനസയ് (Kerala Academy for Skills Excellence) സഭാപനിതമഭായനി.
പ്രസ്തുത  സഭാപനത്തനിവന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  തഭാവഴെപറയുന്ന  വനപുണലവെനികേസന
കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം തുടങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.
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I. വസന്റെര് ഓഫയ് എകലനസയ്

• NICE (നഴനിലാംഗയ് ഇനസനിറമ്പ്യൂടയ് കഫഭാര് കേരനിയര് എനഹഭാനവസ്മെന്റെയ്)

• CATS   (വസന്റെര്  കഫഭാര്  അഡതഭാനസ്ഡയ്  വട്രയനിനനിലാംഗയ്  ഇന  
വസകേമ്പ്യൂരനിറനി)

• ESPOiR (എനവലറന സനില്സയ് കപ്രഭാഗഭാലാം കഫഭാര് ഓയനില് & റനിഗയ്)

• CRETT (വസന്റെര് കഫഭാര് റനിസര്ചയ് ഇന എഡമ്പ്യൂകക്കഷന ആന്റെയ് ടതീചര്
വട്രയനിനനിലാംഗയ്)

• CEED  (വസന്റെര്  കഫഭാര്  എകലനസയ്  എന്റെര്വപ്രണര്ഷനിപയ്   
വഡവെലപ്വമന്റെയ്)

II.   ഇന്തെലന ഇനസനിറമ്പ്യൂടയ് ഓഫയ് ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് ആന്റെയ് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന   (IIIC)

കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  കമഖലയനില്  അതനിവെനിദഗ്ദ്ധ  വതഭാഴെനില്  വപ്രഭാഫഷണലകേവള
വെഭാര്വത്തടുക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാവട  വകേഭാലലാം  ജനിലയനിവല  ചേവെറയനില്  Indian
Institute  of  Infrastructure  and  Construction  (IIIC)-വന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  IIIC-യനില്  അന്തെഭാരഭാഷ  നനിലവെഭാരത്തനിലള
കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  ആന്റെയ്  മഭാകനജയ് വമന്റെയ്  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  കമസണറനി,
കേഭാര്വപന്റെറനി,  പലാംബനിലാംഗയ്,  ഇലകനിക്കല്,  ഡഭാഫയ്സ്മെഭാന,  സൂപര്വവെസര്,  വസറയ്
മഭാകനജര്  എന്നതീ  വെലതലസ്ത  കമഖലകേളനില്  വനപുണല  വെനികേസനത്തനിനുതകുന്ന
കകേഭാഴ്സുകേളുലാം ലഭലമഭാക്കഭാന ആകലഭാചേനിക്കുന.

III. കേഇൗശല് കകേന്ദ്രങ്ങള

വനപുണല  വെനികേഭാസത്തനിനുലാം  വെലക്തനിതത  വെനികേസനത്തനിനുലാം  വതഭാഴെനില്
കനടുന്നതനിനുലാം  കവെണ്ടെനിയുള  സഭാപനമഭാണയ്  കേഇൗശല്  കകേന്ദ്ര.  സ്കൂള  കകേഭാകളജയ്
തലത്തനിലള  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുവട  വതഭാഴെനില്  അഭനിരുചേനി  മനസനിലഭാക്കനി  അവെര്ക്കയ്
ഉചേനിതമഭായ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുന്നതനിനുള അവസസയ്വമന്റെയ് ആന്റെയ് കേരനിയര്
വഗഡനസയ് വസലഭായനി കേഇൗശല് കകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.

IV. എലാംകപഭായബനിലനിറനി വസന്റെറുകേള

കകേരള  അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്  സനില്സയ്  എകലനസയ്  ഡയറകകററയ്  ഓഫയ്
എലാംകപഭായ്വമന്റുമഭായനി സഹകേരനിചയ് എലാംകപഭായ്വമന്റെയ് എകയ്കചേഞ്ചുകേവള എലാംകപഭായബനിലനിറനി
വസന്റെറുകേളഭാക്കനി മഭാറനി വനപുണല വെനികേസന പദതനി നടത്തനിവെരുന.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം
എലാംകപഭായബനിലനിറനി  വസന്റെറുകേളനില്  രജനിസര്  വചേയ്യുന്ന  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്
അവെരുവട  കയഭാഗലതയുലാം  കേഴെനിവലാം  അഭനിരുചേനിയുലാം  മനസനിലഭാക്കനി  കുറവകേള
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പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവെശലമഭായ  തരത്തനിലള  പരനിശതീലനങ്ങള  നല്കേനി
വതഭാഴെനിലനിനയ്  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേയുലാം,  എലാംകപഭായബനിലനിറനി  വസന്റെറനിനകേത്തുലാം പുറത്തുമഭായനി
വചേറുതുലാം  വെലതുമഭായ  വതഭാഴെനില്  കമളകേള  സലാംഘടനിപനിചയ്  സതകേഭാരല  കമഖലയനില്
വതഭാഴെനില് കനടനിവയടുക്കഭാന അവെവര സഹഭായനിക്കുകേയുലാം വചേയ്യുന.

V. കകേരള കസറയ് ഇനസനിറമ്പ്യൂടയ് ഒഭാഫയ് ഡനിവസന   (KSID)

പരമ്പരഭാഗത  രതീതനിയുലാം  ആധുനനികേ  രതീതനിയുലാം  സലാംകയഭാജനിപനിചയ്  ഡനിവസന
കമഖലയനില് സര്ഗ്ഗകശഷനിയുള സമൂഹവത്ത വെഭാര്വത്തടുക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാവട
കകേരള കസറയ് ഇനസനിറമ്പ്യൂടയ് ഓഫയ് ഡനിവസന എന്ന സഭാപനലാം വകേഭാലലാം ജനിലയനിവല
ചേന്ദനകത്തഭാപനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.  നഭാഷണല്  ഇനസനിറമ്പ്യൂടയ്  ഓഫയ്  ഡനിവസന,
അഹമ്മേദഭാബഭാദനിവന്റെ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസരനിചഭാണയ്  പ്രസ്തുത  സഭാപനലാം
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്നതയ്.

VI. കേരനിയര് വഡവെലപ്വമന്റെയ് വസന്റെര്

വതഭാഴെനില്  അകനതഷകേര്ക്കയ്  നനിശനിത  പ്രഭായപരനിധനിക്കകേലാം  അഭനിരുചേനിയുള
കകേഭാഴ്സുകേളനില് പ്രകവെശനലാം കനടുകേയുലാം കയഭാഗലതയനുസരനിചയ് വതഭാഴെനില് ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം
വചേയ്യുകേ  എന്നതഭാണയ്  കേരനിയര്    വഡവെലപ്വമന്റെയ്  വസന്റെറനിവന്റെ  സുപ്രധഭാന  ലക്ഷലലാം.
നഭാഷണല്  എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  സര്വ്വതീസയ്  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴെനിലഭാണയ്  കേരനിയര്
വഡവെലപ്വമന്റെയ്  വസന്റെര് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.  കകേരള  അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്  സനില്സയ്
എകലനസയ്  (KASE)-മഭായനി  സഹകേരനിച്ചുവകേഭാണ്ടെയ്  കകേരളത്തനിവല  വെനിവെനിധ
ജനിലകേളനില് കേരനിയര് വഡവെലപ്വമന്റെയ് വസന്റെറുകേള സഭാപനിച്ചുവെരുന.

അവക്രഡനികറഷന

കൂടഭാവത വെനിവെനിധ വെലവെസഭായ കമഖലകേളനില് നനിനലാം ഉന്നത നനിലവെഭാരത്തനിലള
വതഭാഴെനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്ന  കകേരളത്തനിവല  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  KASE
അവക്രഡനികറഷന  ലഭലമഭാക്കുന.  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിചയ്
കകേഭാഴ്സുകേള  രൂപകേല്പന  വചേയയ്  പരനിശതീലനലാം  ലഭലമഭാക്കനി  പരമഭാവെധനി
ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  വതഭാഴെനില്  കനടനിവകേഭാടുക്കുകേ  എന്ന വെലവെസയനിലഭാണയ്  ഇഇൗ
സഭാപനങ്ങളക്കയ് അവക്രഡനികറഷന നല്കുന്നതയ്.

(സനി)  സലാംസഭാന  വനപുണല  വെനികേസന  പദതനികേളുവട  സുഗമമഭായ
നടത്തനിപനിനഭായനി  290  കകേഭാടനി  രൂപയുവട  കകേന്ദ്ര  ധനസഹഭായലാം  അഭലര്ത്ഥനിചയ്
വകേഭാണള  ഒരു  വമകമ്മേഭാറഭാണ്ടെലാം  കകേന്ദ്ര  സനില്  വഡവെലപ്വമന്റെയ്  ആന്റെയ്
എന്റെര്വപ്രണര്ഷനിപയ്  വെകുപ്പുമനനിക്കയ്  സമര്പനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.  കൂടഭാവത  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  സലാംസഭാന  വനപുണല  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര
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ബജറനില്  100  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  വപ്രഭാകപഭാസലലാം
സമര്പനിചനിരുന.  സനില്  ഇന്തെല  മനിഷന  ഓപകറഷന  (SIMO)-വന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസഭാനവത്ത വനപുണല വെനികേസന പദതനികേളക്കഭായനി 60:40 അനുപഭാതത്തനില്
കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുവമന്ന പ്രതതീക്ഷയനില്  2017-18  ബജറനില്
10 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

ശതീ  .    എല്കദഭാസയ്  പനി  .    കുന്നപനിളളനില്:  സര്,  കേരനിയര്  വഡവെലപ്വമന്റെയ്
വസന്റെറനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വെനികേസനിപനിച
ഓണ്വവലന  മഭാകനജയ് വമന്റെയ്   ഇനഫര്കമഷന  സനിസലാം  വമചവപടുത്തുന്നതനിനയ്
എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സതതീകേരനിചനിട്ടുളളതയ്?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന:  സര്,  ഓണ്വവലന  മഭാകനജയ് വമന്റെയ്  സമ്പ്രദഭായലാം
സമതീപകേഭാലത്തഭാണയ്  ആരലാംഭനിചതയ്.  അതനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നനിരതീക്ഷനിചയ്
പുകരഭാഗതനിക്കഭാവെശലമഭായ നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .    എല്കദഭാസയ്  പനി  .    കുന്നപനിളളനില്:  സര്,  കുടുലാംബശതീ  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുന്ന വതഭാഴെനില് വവനപുണല പദതനികേള ഏവതലഭാമഭാണയ്,  കകേരളത്തനിവല
എത്ര കുടുലാംബശതീ പ്രവെര്ത്തകേര്ക്കയ് ഇതനിവന്റെ ഗുണലാം ലഭലമഭായനിട്ടുവണ്ടെന്നയ്  സര്ക്കഭാര്
അവെകലഭാകേനലാം വചേയനിട്ടുകണ്ടെഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന:  സര്,  ഇതയ് പുതുതഭായനി ആവെനിഷ്കരനിച  പദതനിയനില്
വപടുന്നതഭാണയ്.  അതനിവന്റെ  ഫലലാം  പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന്നകതയുളള.  അതനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  കൂടുതല്  വമചവപടുത്തുന്നതനിനുലാം  വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങള
സൃഷനിക്കുന്നതനിനുലാം ആവെശലമഭായ നടപടനി സര്ക്കഭാര് ആവെനിഷ്ക്കരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ശതീ.  ഷഭാഫനി  പറമ്പനിലനിനുകവെണ്ടെനി  ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം:  സര്,  കേഴെനിഞ്ഞെ
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തയ്  ഇഇൗ  രലാംഗത്തയ്  നടത്തനിയ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട  കൂടത്തനില്
അങ്ങയ്  എടുത്തുപറഞ്ഞെ  കേഭാരലമഭാണയ്  കേഇൗശല്  കകേന്ദ്രങ്ങള.  കകേരളത്തനിവല  മൂന്നയ്
കേഇൗശല്  കകേന്ദ്രങ്ങളനിവലഭാന്നയ്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതയ്  എവന്റെ  മണ്ഡലത്തനിലളവപട
കൂറനഭാടഭാണയ്.  അവെനിവട  പുതനിയ  ഓപകററര്  വെരനികേയുലാം  സനിതനിഗതനികേള  കുറചയ്
വമചവപടുകേയുലാം  വചേയനിട്ടുവണ്ടെങനിലലാം  നനിലവെനിലളള  സഇൗകേരലങ്ങള  കവെണ്ടെരതീതനിയനില്
ഉപകയഭാഗവപടുത്തുന്നനില.  നവലഭാരു  ഡനിജനിറല്  വവലബറനിയുണ്ടെയ്.  പകക്ഷ,  പുസ്തകേ
പ്രസഭാധകേരുമഭായനിട്ടുളള  വവലസനസയ്  എഗനിവമന്റെയ്   ഉണ്ടെഭാകേഭാത്തതുകേഭാരണലാം  ആ
ഡനിജനിറല് വവലബറനിയനില് പുസ്തകേങ്ങള വെഭായനിക്കഭാന ആളുകേളക്കയ് സഭാധനിക്കുന്നനില.
ലഭാലാംകഗതജയ്  സനില്  വഡവെലപ്വമന്റെനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇലാംഗതീഷയ്,  ഫഞയ്,  അറബനികേയ്
അടക്കമുളള ഭഭാഷകേള പഠനിപനിക്കഭാനുളള സഇൗകേരലമുണ്ടെയ്. എന്നഭാല് നനിലവെനില് ഇലാംഗതീഷയ്
മഭാത്രകമ  പഠനിപനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുനളള.  കേഇൗശല്  കകേന്ദ്രങ്ങളനിവല  നനിലവെനിലളള
സഇൗകേരലലാംകപഭാലലാം  ഉപകയഭാഗവപടുത്തഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  സഭാഹചേരലലാം  പ്രകതലകേമഭായനി
അവെകലഭാകേനലാം  വചേയയ്  ആ  കേഭാരലത്തനില്  ഒരു  പരനിഹഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശനിക്കഭാനുള
ഇടവപടലണ്ടെഭാകുകമഭാ?

99/2020.
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ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന:  സര്,  ബഹുമഭാനവപട  അലാംഗത്തനിവന്റെ  നനിര്കദ്ദേശലാം
സര്ക്കഭാര്  സതതീകേരനിക്കുകേയഭാണയ്.  നനിലവെനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  എലഭാ  പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രങ്ങളുകടയുലാം  അനുഭവെങ്ങള  പരനികശഭാധനിചയ്,  കൂടുതല്  വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങള
സൃഷനിക്കുന്നതനിനുളള  വെനിവെനിധ  പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കുലാം.  ഇഇൗ
കേഭാരലങ്ങളനില് ആവെശലമഭായ നടപടനി സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .    വകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന:  സര്,  നമ്മുവട  നഭാടനിവല  യുവെഭാക്കളക്കയ്
കൂടുതല്  അവെസരങ്ങള  ലഭനിക്കഭാനഭായനി  വതഭാഴെനില്  വവനപുണല  കമഖലകേളനില്,
പ്രകതലകേനിചയ് ടൂറനിസലാം,  നഴനിലാംഗയ്,  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി,  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് എന്നനിവെയനിവലലഭാലാം
സര്ക്കഭാര്  സതീലാം  മുഖഭാന്തെരലാം  വട്രയനിന  വചേയ  കുടനികേളക്കയ്  കജഭാലനി  കേനിട്ടുനണ്ടെയ്.
പലകപഭാഴലാം സര്ക്കഭാര് വട്രയനിന വചേയ്തൂവെനിടുന്ന കുടനികേള  കകേരളത്തനിനകേത്തുലാം പുറത്തുലാം
മനിനനിമലാം കവെതനവലാം  കേടുത്ത വതഭാഴെനില് ധതലാംസനങ്ങളുലാം കനരനിട്ടുവകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
നമ്മേള  പഠനിപനിച്ചുവെനിടുന്ന  കുടനികേള  കകേരളത്തനിനകേത്തുലാം  പുറത്തുലാം  വതഭാഴെനില്
ചേതനികേളനില് ഏര്വപടഭാതനിരനിക്കഭാന എന്തെയ് നടപടനിയഭാണയ്  സര്ക്കഭാര് സതതീകേരനിക്കുന്നതയ്?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന:  സര്,  കകേരളത്തനിനകേത്തുലാം  പുറത്തുലാം   ഇന്തെലയ്ക്കു
പുറത്തുലാം  വതഭാഴെനില് സഭാധലതകേള എത്രകത്തഭാളമുവണ്ടെന്നയ്  പരനികശഭാധനിചയ്,  കൂടുതല്
വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേളഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്
സതതീകേരനിക്കുന്നതയ്.  KASE  (Kerala  Academy  for  Skills  Excellence)
ഉളവപവടയുളള സര്ക്കഭാരനിവന്റെ നനിലവെനിലളള ഏജനസനികേള വെഴെനി  63297  കപര്ക്കയ്
ഇതനിനകേലാം പരനിശതീലനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.   ഇപ്രകേഭാരലാം പരനിശതീലനലാം കനടനിയവെരനില്
33478  കപര്ക്കയ്  വതഭാഴെനില്  ലഭലമഭായനിട്ടുണ്ടെയ്.   സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങള  മഭാത്രമല,
സതകേഭാരല  കമഖലകേളനില്ക്കൂടനി  വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങള  പരമഭാവെധനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
കേഴെനിയത്തക്ക രതീതനിയനിലളള നനിലപഭാടുകേളഭാണയ് സര്ക്കഭാര് സതതീകേരനിക്കുന്നതയ്.  ഇകപഭാള
നനിലവെനിലളള  എലാംകപഭായബനിലനിറനി  വസന്റെറുകേളവെഴെനി  വമഗഭാ  കജഭാബ്വഫയറുകേള
സലാംഘടനിപനിക്കുനണ്ടെയ്;  അതുവെഴെനി  സതകേഭാരലകമഖലയനിവല  വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാണയ് ശമനിക്കുന്നതയ്. കൂടുതല് വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങള സൃഷനിക്കുന്നതനിനുളള
എലഭാ സഭാധലതകേളുലാം പരനികശഭാധനിചയ് മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാനഭാണയ്  ശമനിക്കുന്നതയ്. 

ശതീ  .    അനനില്  അക്കര:  സര്,  സലാംസഭാനത്തയ്  വപ്രഭാഫഷണല്  രലാംഗത്തയ്
നനിരവെധനി  വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങളുണ്ടെയ്.  എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  എകയ്കചേഞ്ചുകേളനില്  രജനിസര്
വചേയ്യുന്നതയ്  പലകപഭാഴലാം  പത്തഭാലാം  ക്ലെെഭാസയ്  കേഴെനിഞ്ഞെയ് മറ്റുതരത്തനിലളള കജഭാലനികേളക്കയ്
കവെണ്ടെനി മഭാത്രമഭാണയ്.  സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവെനിലളള വപ്രഭാഫഷണല് എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്
എകയ്കചേഞ്ചുകേളനില്  വചേറുപക്കഭാര്  രജനിസര്  വചേയ്യുന്നനില.  അതുവകേഭാണതവന്ന
പലകപഭാഴലാം  ദനിവെസ  കവെതനഭാടനിസഭാനത്തനിലളള  നനിയമനത്തനിനയ്  കകേഭാണ്ട്രഭാകയ്
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അടനിസഭാനത്തനില്  ഇന്റെര്വെമ്പ്യൂ  നടത്തുകേയഭാണയ്  വചേയ്യുന്നതയ്.  അതുവകേഭാണ്ടെയ്
വപ്രഭാഫഷണല്  എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  എകയ്കചേഞ്ചുകേളനില്  കൂടുതലഭാളുകേവള  രജനിസര്
വചേയനിക്കഭാനുലാം  വപഭാതുഫണ്ടെയ്  ഉപകയഭാഗവപടുത്തുന്ന  വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങളനില്
ഇത്തരത്തനിലളള വപ്രഭാഫഷണല് എലാംകപഭായ്വമന്റെയ് എകയ്കചേഞ്ചുകേളനില് നനിന്നയ്  മഭാത്രലാം
ആളുകേവള നനിയമനിക്കഭാവന്ന രതീതനിയനികലയയ്   മഭാറലാം വെരുത്തഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാ,
ഇക്കഭാരലത്തനില് എന്തെയ്  വചേയഭാന കേഴെനിയുലാം?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന:  സര്,  വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങള കൂടുതല് ഉപകയഭാഗനിക്ക
ത്തക്കനനിലയനിലളള  ആധുനനികേ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  ഇഇൗ  കമഖലയനില്  നടപനിലഭാക്കനി
വെരനികേയഭാണയ്.  ഇകപഭാള എലാംകപഭായ്വമന്റെയ് എകയ്കചേഞ്ചുകേളനില് രജനിസര് വചേയനിട്ടുളളതയ്
35 ലക്ഷത്തനില്പരലാം ആളുകേളഭാണയ്.  അവെര്വക്കലഭാവെര്ക്കുലാം പ്രകവെശനിക്കഭാന കേഴെനിയുന്ന
പുതനിവയഭാരു  കപഭാര്ടല്  ഇകപഭാള  സര്ക്കഭാര്  ആവെനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.
കകേരളത്തനില് ആരലാംഭനിചനിട്ടുളള,  കകേരളത്തനിവല എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം  വെലഭാപനിപനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  കേരനിയര്  വവഗഡനസയ്  വസന്റെര്  വെഴെനി  കൂടുതല്  വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങള
സൃഷനിക്കുന്നതനിനുളള സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുലാം ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.   വപ്രഭാഫഷണലഭായനി
നമുക്കയ് സതതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാവന്ന എലഭാ സഭാധലതകേളുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതഭാണയ്.
കൂടുതല്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  വെരുകമ്പഭാള  അതുളവപവട  പരനികശഭാധനിചയ്  ഇത്തരലാം
കേഭാരലങ്ങള  സമ്പുഷമഭാക്കുന്നതനിനുളള നനിലപഭാടയ് സര്ക്കഭാര്  സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

മനി  .   സതീക്കര്  : ഓര്ഡര്.....ഓര്ഡര്......കചേഭാകദലഭാത്തരകവെള അവെസഭാനനിച്ചു.

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ്ഞു.)

2. കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുവട ഉത്തരങ്ങള

കതഭാടലാം വതഭാഴെനില് കമഖലയനിവല പ്രശ്നങ്ങള 

5 (*365) ശതീ  .   എസയ്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീ  .   വകേ  .   സുകരഷയ് കുറുപയ് :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീമതനി  വെതീണഭാ  കജഭാര്ജയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കതഭാടലാം വതഭാഴെനില് കമഖലയനിവല പ്രശ്നങ്ങള പഠനിക്കഭാനഭായനി നനികയഭാഗനിച
കേമ്മേനിറനിയുവട  ശനിപഭാര്ശകേളനില്  എവതഭാവക്ക  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്;  പഭാകന്റെഷന
കപഭാളനിസനി രൂപതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാ;
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(ബനി)  കതഭാടലാം  വതഭാഴെനിലഭാളനികേവള  ഇ.എസയ്.വഎ.  സതീമനില്  ഉളവപടുത്തഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാവയന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(സനി)  സതന്തെമഭായനി  വെതീടനിലഭാത്ത  പഭാകന്റെഷന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  വെതീടയ്
നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കുവെഭാനുലാം നനിലവെനിവല ലയങ്ങള നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം പദതനിയുകണ്ടെഭാ;
എങനില് വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

വതഭാഴെനിലലാം എവവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .  പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന): 

(എ)  ശനിപഭാര്ശകേള  പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.  കതഭാടലാം  കമഖലയനിവല  വതഭാഴെനില്
പ്രശ്നങ്ങള  പഠനിക്കഭാനഭായനി  നനികയഭാഗനിച  ജസനിസയ്  കൃഷ്ണന  നഭായര്  കേമ്മേനിറനി
റനികപഭാര്ടനിവന്റെ  ശനിപഭാര്ശകേള  സലാംബനനിചയ്  ബഹു.വതഭാഴെനില്  വെകുപ്പുമനനിയുവടയുലാം
ബഹു.മുഖലമനനിയുവടയുലാം അദലക്ഷതയനില് കട്ര  ഡയ്  യൂണനിയന പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായുലാം
വതഭാഴെനില് ഉടമകേളുമഭായുലാം വെനിവെനിധ തലത്തനില് വെനിശദമഭായ ചേര്ചകേള നടത്തനിയനിട്ടുളതുലാം
ആയതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് തുടര്നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരനികേയുമഭാണയ്.

(ബനി)  പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

(സനി) കതഭാടലാം കമഖലയനിവല വതഭാഴെനിലഭാളനികേളനില് സതന്തെമഭായനി സലമുണ്ടെഭായനിട്ടുലാം
വെതീടനിലഭാത്തവെരുലാം  സതന്തെമഭായനി  സലകമഭാ  വെതീകടഭാ  ഇലഭാത്തവെര്ക്കുമഭായനി  own  your
Own  Housing  Scheme  എന്ന കപരനില് വെതീടയ്/അപഭാര്ടയ്വമന്റെയ്  നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കുന്ന
ഒരു പദതനി സര്ക്കഭാര് ആവെനിഷ്കരനിച്ചു നടപനിലഭാക്കുനണ്ടെയ്.  സലാംസഭാനവത്ത കതഭാടലാം
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  വമചവപട  തഭാമസസഇൗകേരലലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ നനിയനണത്തനിലള  "ഭവെനലാം ഫഇൗകണ്ടെഷന ഓഫയ് കകേരള"  മുകഖന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവെരുനണ്ടെയ്.  ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പഭാകന്റെഷന
ഇനവസകര്മഭാര്  മുകഖന  കതഭാടലാം  കമഖലയനില്  സമഗ  സര്കവ്വ  2016-ല്
നടത്തനിയനിരുന.  സര്കവ്വയുവട  അടനിസഭാനത്തനില്  സതന്തെമഭായനി  വെതീടുലാം  ഭൂമനിയുലാം
ഇലഭാത്ത  കതഭാടലാംവതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  ഭവെനലാം  ഫഇൗകണ്ടെഷന  മുകഖനകയഭാ  കകേരള
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  സമ്പൂര്ണ  പഭാര്പനിട  പദതനിയഭായ  "വലഫയ്  മനിഷന"  മുകഖനകയഭാ
സതന്തെമഭായനി  വെതീടയ്  നനിര്മ്മേനിചയ്  നല്കുന്നതനിനുള  പദതനി  സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനിച്ചുവെരനികേയഭാണയ്.  പദതനി പ്രകേഭാരലാം സതന്തെമഭായനി  3  വസന്റെയ് ഭൂമനിവയങനിലലാം
ഉളവെര്ക്കയ് 400 sq.ft ഉള വെലക്തനിഗത വെതീടുകേളുലാം സതന്തെമഭായനി സലമനിലഭാത്തവെര്ക്കയ്
400 sq.ft ഉള അപഭാര്ടയ്വമന്റുകേളുലാം നനിര്മ്മേനിചയ് നല്കേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  പഭാകന്റെഷന
കലബര്  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ലയങ്ങളുവട  നവെതീകേരണലാം  കതഭാടലാം  ഉടമകേളുവട
ഉത്തരവെഭാദനിതതമഭാണയ്.  പഭാകന്റെഷന  ഇനവസകര്മഭാര്  ലയങ്ങളുവട  സനിതനി
പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  ഉടമകേളക്കയ്  കവെണ്ടെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകേയുലാം
നനിയമപ്രകേഭാരമുള നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകേയുലാം വചേയ്യുനണ്ടെയ്.
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പടനികേകഗഭാത്ര വെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ് പ്രകതലകേ വതഭാഴെനിലറപയ് പദതനിയുലാം വെനഭൂമനിയുലാം 

6 (*366) ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   വെനിജയദഭാസയ് :
ശതീ  .   വജയനിലാംസയ് മഭാതത :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടയ് റസഭാഖയ് :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തയ്  പടനികേകഗഭാത്ര  വെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  ഇടയനില്
പടനിണനി മരണലാം ഉണ്ടെഭായനിട്ടുകണ്ടെഭാ; എങനില് ഇതയ് ആവെര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന സർക്കഭാർ
എടുത്തനിട്ടുള നടപടനികേള എവന്തെലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  പഞ്ഞെമഭാസങ്ങളനില്  സഇൗജനല  ഭക്ഷലധഭാനല  വെനിതരണലാം  നടത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാ;  ഇതയ്  എത്ര  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാകുവമന്നയ്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(സനി) പടനികേകഗഭാത്ര വെര്ഗ്ഗത്തനില്വപടവെരുവട പടനിണനി അകേറഭാനഭായനി പ്രകതലകേ
വതഭാഴെനിലറപയ്  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ;  വെനഭാവെകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
അര്ഹതവപടവെര്ക്കയ്  കൃഷനിക്കനുകയഭാജലമഭായ  വെനഭൂമനി  നല്കേഭാന  നടപടനി
സതതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   എ  .  വകേ  .   ബഭാലന): 

(എ)  പടനിണനി  മരണലാം  റനികപഭാര്ടയ്  വചേയനിടനില.  മഴെക്കഭാലത്തയ്  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട ഇടയനില് പടനിണനി ഉണ്ടെഭാകേഭാവത ഇരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഭക്ഷല സഹഭായ
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെരുകമ്പഭാള
അടപഭാടനിയനില്  അമ്പത്തനിമൂന്നയ്  ഊരുകേളനില്  മഭാത്രലാം  കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി  കേനിചന
പ്രവെര്ത്തനിചനിരുന്നതയ് 192 ഊരുകേളനികലക്കുലാം വെലഭാപനിപനിച്ചു. ഇതനിനഭായനി കുടുലാംബശതീക്കയ്
2016-17 ല്  3.5  കകേഭാടനി രൂപ അനുവെദനിച്ചു.  ഈ പദതനി ഇകപഭാള വെയനഭാടനിലലാം
മലപ്പുറത്തുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം സതന്തെലാം
നനിലയനില് കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം വെഭാങ്ങനി കേഴെനിക്കുന്നതനികലയഭായനി പ്രതനിമഭാസലാം 1,000 രൂപ
വെതീതലാം  നല്കുന്ന  ജനനനി-ജന്മരക്ഷഭാ  പദതനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  കൂടഭാവത
അടപഭാടനിയനിലലാം മലപ്പുറലാം ജനിലയനിവല മഭാഞനിരനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനിയനിലലാം ഭക്ഷണലാം
പഭാകേലാം  വചേയയ്  നല്കുന്ന  കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി  കേനിചന  പദതനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.
സഭാമൂഹലനതീതനി  വെകുപനിന  കേതീഴെനില്   അങണവെഭാടനികേള  മുകഖന  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം
കുടനികേളക്കുലാം  പ്രകതലകേ  കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം  നല്കേനിവെരുന.  കേഇൗമഭാരക്കഭാരഭായ
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വപണ്കുടനികേളക്കഭായനി  സബല  കേനിറ്റുകേള  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന.  കപഭാഷകേഭാഹഭാര
അപരലഭാപ്തതയുളവെവര  കേവണ്ടെത്തനി  സപനിവമന്റെറനി  നമ്പ്യൂട്രതീഷലന  കപ്രഭാഗഭാലാം
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  കുടനികേളക്കഭായനി  അമൃതലാം  നമ്പ്യൂട്രനിമനികയ്  വെനിതരണലാം  നടത്തനി
വെരനികേയുലാം വചേയ്യുന.

(ബനി)  ഉണ്ടെയ്.  80000  കത്തഭാളലാം  പടനികേവെര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷലസഹഭായ
പദതനിയുവട പ്രകയഭാജനലാം ലഭലമഭാകുവമന്നയ്  കേണക്കഭാക്കുന.  ഇതനിനഭായനി  25  കകേഭാടനി
രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

(സനി)  പടനികേകഗഭാത്ര  വെര്ഗ്ഗത്തനില്വപടവെരുവട  പടനിണനി  അകേറ്റുന്നതനിനഭായനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ്  മഭാത്രമഭായനി  100-ലധനികേലാം  ദനിവെസങ്ങളനില്  വതഭാഴെനില്
ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനഭായനി  നടപ്പുവെര്ഷലാം  വെകുപനിവന്റെ  ബജറയ്  വെനിഹനിതത്തനില്  തുകേ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  വെനഭാവെകേഭാശ നനിയമലാം  (2006)  പ്രകേഭാരലാം ഭൂമനി ലഭനിക്കുവെഭാന
അര്ഹരഭായ  5075  കപര്ക്കുലാം  ഭൂമനി  നല്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സതതീകേരനിചയ്
വെരുനണ്ടെയ്. നഭാളനിതുവെവര 25081 കപര്ക്കയ് 33778.11 ഏക്കര് ഭൂമനിയനികന്മല് വെലക്തഗത
വകേവെശഭാവെകേഭാശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഇതനിനുപുറവമ സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനി വെനിധനിപ്രകേഭാരലാം
ലഭലമഭായ  7149  ഏക്കര്  വെനിതരണകയഭാഗലമഭായ  ഭൂമനി  4000  കപര്വക്കങനിലലാം
വെനിതരണലാം വചേയഭാന നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷവന്റെ പ്രവെര്ത്തനലാം

7 (*367) ശതീ  .   പനി  .   വെനി  .   അനവെര്:
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി:
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണ്ടെനി:
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷവന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേകഗഭാത്ര  വെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  സഭാമൂഹനികേ-സഭാമ്പത്തനികേ
വെനികേസന പ്രക്രനിയയനില് കകേഭാര്പകറഷവന്റെ പങയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  നടത്തുന്ന  സതയലാംവതഭാഴെനില്  പദതനി,  ലഘു
സലാംരലാംഭകേ  വെഭായ,  മറ്റു  വെരുമഭാന  സമ്പഭാദല  പദതനികേള,  കക്ഷമ  പദതനികേള
എന്നനിവെയുവട  വെനിശദഭാലാംശലാം  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനി
വലത്തനിയതനിനുകശഷലാം  ഇത്തരലാം  പദതനികേള  വെഴെനി  എത്ര  കപര്ക്കയ്  പ്രകയഭാജനലാം
ലഭനിവചന്നയ് വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ?
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പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   എ  .  വകേ  .   ബഭാലന): 

(എ)  ഉണ്ടെയ്.  കകേരള  സലാംസഭാന  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷവന്റെ പദതനികേളുവട ഫലമൂലലനനിര്ണയലാം സഭാധലമഭാകേത്തക്ക വെനിധത്തനില്
സമഗമഭായ  ഒരു  പഠനലാം  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ  വസന്റെര്  കഫഭാര്  മഭാകനജ് വമന്റെയ്
വഡവെലപ്വമന്റെയ് വെഴെനി നടത്തുന്നതനിനയ് സതന്തെലാം ഫണ്ടെനില് നനിനലാം തുകേ കേവണ്ടെത്തുവെഭാന
കകേഭാര്പകറഷന മഭാകനജനിലാംഗയ്  ഡയറകര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ബനി)  1972-ല്  കകേരള  സലാംസഭാന   പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന സഭാപനിതമഭായതുമുതല് നഭാളനിതുവെവര  175770  പടനികേജഭാതനി പടനികേ
കഗഭാത്രവെര്ഗ്ഗ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി  510.71  കകേഭാടനി  രൂപയുവട  വെഭായ
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  കേഴെനിഞ്ഞെ  അഞയ്  വെര്ഷ  കേഭാലയളവെനില്  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന
നടത്തനിയ വെഭായഭാ വെനിതരണത്തനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(സനി) 50,000  രൂപ മുതല്  10,00,000  രൂപ വെവര മുതല്മുടക്കഭാവെശലമുള
സതയലാം വതഭാഴെനില് പദതനികേളക്കഭാണയ് കകേഭാര്പകറഷന വെഭായ നല്കുന്നതയ്.  ഇവെയനില്
50,000  രൂപ പദതനി  തുകേയുള വവമകക്രഭാ  വക്രഡനിറയ്,  മഹനിളഭാ  സമൃദനി  കയഭാജന
വെഭായകേളക്കയ് പലനിശ നനിരക്കയ് യഥഭാക്രമലാം 4%-ഉലാം 3%-ഉലാം ആണയ്. മറയ് സതയലാംവതഭാഴെനില്
പദതനികേളുവട പലനിശ നനിരക്കയ്  5,00,000  രൂപ വെവര  6%-ഉലാം   അതനിനുമുകേളനില്
8%-ഉലാം  ആണയ്.  വമകക്രഭാ  വെഭായകേളുവട  തനിരനിചടവെയ്  കേഭാലഭാവെധനി  3  വെര്ഷവലാം
5 വെര്ഷവലാം  ആണയ്.  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  സതന്തെലാം  മൂലധനലാം  മഭാത്രലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചു
വകേഭാണള  സതയലാം  വതഭാഴെനില്  പദതനികേളനിനകേതീഴെനില്  അകപക്ഷകേവന്റെ  കുടുലാംബ
വെഭാര്ഷനികേ  വെരുമഭാന  പരനിധനി  3,50,000  രൂപയുലാം  കദശതീയ  ധനകേഭാരല
സഭാപനങ്ങളഭായ   കദശതീയ  പടനികേജഭാതനി  ധനകേഭാരല  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന,
കദശതീയ പടനികേവെര്ഗ്ഗ ധനകേഭാരല വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന എന്നനിവെയുവട പുനര്വെഭായ
ഉപകയഭാഗനിച്ചുള  പദതനികേളക്കയ് ഇതയ്  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില്  98,000  രൂപയുലാം
നഗരപ്രകദശങ്ങളനില് 1,20,000 രൂപയുമഭാണയ്.

കകേഭാര്പകറഷന നടപഭാക്കുന്ന പ്രധഭാനവപട കക്ഷമപദതനികേള വെനിവെഭാഹ വെഭായഭാ
പദതനി,  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെഭായഭാ  പദതനി എന്നനിവെയഭാണയ്.   ഇതനില് വെനിവെഭാഹ വെഭായഭാ
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2,00,000  രൂപയുലാം  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെഭായഭാ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുള  പഠനത്തനിനയ്   2,50,000  രൂപയുലാം   സലാംസഭാനത്തനിനയ്
പുറത്തുള പഠനത്തനിനയ് 4,00,000 രൂപയുലാം വെനികദശ പഠനത്തനിനയ് 10,00,000  രൂപ
വെവരയുലാം  വെഭായ  നല്കുന.  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെഭായയുവടയുലാം  വെനിവെഭാഹ  വെഭായഭാ

* വലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്.
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പദതനിയുവടയുലാം പലനിശ നനിരക്കയ്  6%-ഉലാം വെനികദശ വെനിദലഭാഭലഭാസ വെഭായഭാ  5,00,000
രൂപ വെവര  6%-ഉലാം അതനിനുമുകേളനില്   8.5%-ഉലാം ആണയ്.  വെനിവെഭാഹ വെഭായയയ് കുടുലാംബ
വെഭാര്ഷനികേ വെരുമഭാന പരനിധനി  2,00,000 രൂപയുലാം വെനിദലഭാഭലഭാസ വെഭായയയ്  3,50,000
രൂപയുലാം  വെനികദശ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെഭായയയ്  5,00,000/-  രൂപയുലാം  ആണയ്.   വെനിവെഭാഹ
വെഭായയുവട തനിരനിചടവെയ് കേഭാലഭാവെധനി  5  വെര്ഷവലാം വെനിദലഭാഭലഭാസ വെഭായയുവട തനിരനിചടവെയ്
കേഭാലഭാവെധനി പഠനലാം കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുള 5 വെര്ഷവമഭാണയ്. ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്
വെന്നതനിനുകശഷലാം  ഇത്തരലാം  പദതനികേള  വെഴെനി  5036  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

കേശുമഭാവെയ് കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനയ് നടപടനി

8 (*368) ശതീ  .   അനവെര് സഭാദത്തയ്:
ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന:
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ്:
ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേശുമഭാവെയ്  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനയ്  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സതതീകേരനിചനിട്ടുളതയ്;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നകശഷലാം എത്ര വഹകര് സലത്തയ്
പുതനിയതഭായനി കേശുമഭാവെയ് കൃഷനി ആരലാംഭനിച്ചു ;

(സനി)  കേശുമഭാവെയ്  കൃഷനി  വെനികേസന  ഏജനസനി  ഇതനിനഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ) :  

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കേശുമഭാവെയ്  കൃഷനി  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
കേശുമഭാവെയ്  കൃഷനി വെനികേസന ഏജനസനി  (വകേ.എസയ്.എ.സനി.സനി.)  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.
തഭാല്പരലമുള കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം സഇൗജനലമഭായനി ഗഭാഫയ് വതകേള
വകേഭാടുക്കുകേ.   കേശുമഭാവെയ്  പുതുകൃഷനി  സതീമനില്വപടയ്  വത  ലഭനിക്കുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
സബ്സനിഡനി നല്കുകേ, കേശുമഭാവെയ് കതഭാടലാം സതീമനില്വപടവെര്ക്കയ് നനിലലാം ഒരുക്കഭാനഭായനി
പ്രകതലകേ  സഭാമ്പത്തനികേസഹഭായലാം  നല്കുകേ,  കേശുമഭാവെയ്  കേര്ഷകേരുവട  കൂടഭായ
സലാംഘടനിപനിചയ് അവെരുവട പ്രശ്നങ്ങള ചേര്ച വചേയഭാനുള കവെദനി ഒരുക്കുകേ, കേശുമഭാവെനില്
നനിനമുള മൂലലവെര്ദനിത ഉത്പന്നങ്ങള   നനിര്മ്മേനിക്കഭാന തയഭാറഭായനി വെരുന്നവെര്ക്കയ്
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സഹഭായലാം നല്കുകേ, കേശുമഭാവെയ് കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി കബഭാധവെല്ക്കരണ ക്ലെെഭാസ്സുകേളുലാം മറ്റുലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുകേ,  സ്കൂള കുടനികേള,  വറസനിഡന്റെയ്സയ് അകസഭാസനികയഷന,  കേശുവെണ്ടെനി
വതഭാഴെനിലഭാളനികേള,  സന്നദസലാംഘടനകേള  എന്നനിവെര്ക്കയ്  കേശുമഭാവെയ്  കൃഷനിയനില്
തഭാല്പരലമുണ്ടെഭാക്കഭാനഭായനി സഇൗജനല വത വെനിതരണലാം വചേയ്യുകേ എന്നതീ കേഭാരലങ്ങള
പ്രധഭാനമഭായുലാം കേശുമഭാവെയ് കൃഷനി വെനികേസന ഏജനസനി വെഴെനി വചേയവെരുന.  കൂടഭാവത
എകസറയ്  അടനിസഭാനത്തനില്  കേശുമഭാവെയ്  കൃഷനി  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
അകസഭാസനികയഷന  ഓഫയ്  പഭാകന്റെഴയ്  കകേരളയുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനി  അതനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  കൃഷനി വചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില്  662560  വതകേള കേശുമഭാവെയ്
കൃഷനിയനില് തഭാല്പരലമുള കേര്ഷകേര്ക്കയ് കനരനിട്ടുലാം സഭാപനങ്ങള വെഴെനിയുലാം വെനിതരണലാം
വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  ഏകേകദശലാം  3312.8  വഹകര്  സലത്തയ്  കൃഷനി
വചേയ്യുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ വതകേള വെനിതരണലാം വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.

(സനി)  വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്ന വതകേള നടുന്നതയ്  സലാംബനനിച നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ഉളവപടുന്ന ഒരു സമ്മേതപത്രലാം കേര്ഷകേരനി ല്നനിനലാം അകപക്ഷകയഭാവടഭാപലാം വെഭാങ്ങുന.
സബ്സനിഡനി  അര്ഹമഭായ  പദതനികേളനില്  സബ്സനിഡനി  നല്കുന്നതനിനയ്  മുമ്പയ്
വതകേളുവട  പരനിപഭാലനലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുന.   കൂടഭാവത  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  വതകേളുവട
പരനിചേരണലാം  സലാംബനനിച  കബഭാധവെല്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  ഫതീല്ഡയ്
സഭാഫനിനയ് കഭാസ്സുകേള നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

പുതനിയ വതഭാഴെനില് അവെസരങ്ങള

9 (*369) ശതീ  .   എന  .   എ  .   വനലനിക്കുന്നയ്:
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന:
ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞെയ്:
ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  വതഭാഴെനിലലാം

എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എത്രകത്തഭാളലാം  പുതനിയ  വതഭാഴെനില്  അവെസരങ്ങള  സൃഷനിക്കഭാവമന്ന
വെഭാഗഭാനലാം നല്കേനിയഭാണയ് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറതയ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വെഭാഗഭാനലാം  പഭാലനിക്കഭാനഭായനി  എവന്തെഭാവക്ക  നടപടനികേള
സതതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്;

(സനി)  ഏവതഭാവക്ക  കമഖലകേളനില്  എത്രവയഭാവക്ക  വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങള
സൃഷനിക്കഭാനഭാവവമന്നഭാണയ് കേരുതുന്നതയ്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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വതഭാഴെനിലലാം എവവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .  പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന): 

(എ&ബനി)  വതഭാഴെനില്  വെകുപനിനയ്  കേതീഴെനില്  സലാംസഭാനവത്ത  എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്
എകയ്കചേഞ്ചുകേള മുകഖനയുള നനിയമന നടപടനികേള തതരനിതവപടുത്തുവെഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  അതനിവനഭാപലാം  'നനിയുക്തനി'  കജഭാബ്വഫയര് മുകഖനയുലാം എലാംകപഭായബനിലനിറനി
വസന്റെറുകേള  മുകഖനയുളള  കജഭാബയ്  വഡവകേള  വെഴെനിയുലാം  സതകേഭാരലകമഖലയനില്
നനിലവെനിലള  വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങള  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  പരമഭാവെധനി  ലഭലമഭാക്കനി
വെരുന.

(സനി)  വതഭാഴെനില്  വെനിപണനിക്കയ്  അനുസരനിചയ്  വതഭാഴെനില്  സഭാധലതകയറനിയ
കമഖലകേളക്കയ് മുനതൂക്കലാം നല്കേനി വതഭാഴെനില് വെകുപനിനയ് കേതീഴെനിലള കകേരള അക്കഭാദമനി
കഫഭാര് സനില്സയ് എകലനസയ് (വകേയ്സയ്) ആണയ്  പരനിശതീലന പദതനികേള വെനിഭഭാവെന
വചേയ്യുന്നതയ്.   നഴനിലാംഗയ് , വസകേമ്പ്യൂരനിറനി സര്വ്വതീസസയ്, ഓയനില് ആന്റെയ് ഗലഭാസയ്, ടതീചനിലാംഗയ് ,
എന്റെര്വപ്രണര്ഷനിപയ്,  വവെസയ് വെഭാടര് ട്രതീറയ്വമന്റെയ്,  ആകരഭാഗല സഇൗന്ദരല സലാംരക്ഷണലാം,
ബഭാങനിലാംഗയ്  ആന്റെയ്  ഫനിനഭാനസയ്,  മവറന,  ഇനഡസ്ട്രേനിയല്  ഓകടഭാകമഷന,
വപകട്രഭാളനിയലാം,  ആയുര്കവെദലാം,  മളടനി മതീഡനിയ ആന്റെയ് ആനനികമഷന,  ആര്ക്കനിവടക്ചേറല്
ആന്റെയ് ഇന്റെതീരനിയര് ഡനിവസന,  ഫനിസനികയഭാവതറഭാപനി,  ടൂറനിസലാം ആന്റെയ്  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി,
എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  തുടങ്ങനി  വെനിവെനിധ  കമഖലകേളനില്  ഇതനികനഭാടകേലാം  പരനിശതീലന
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  തുടര്നലാം  വവെവെനിധലമഭാര്ന്ന  വതഭാഴെനില്സഭാധലതയുള
കമഖലകേളനില് നനിനലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ലഭലമഭാകുന്നമുറയയ് മുനഗണന നല്കേനി പരനിശതീന
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

വതഭാഴെനില് വെകുപനിനുകേതീഴെനിലള വെനിവെനിധ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേള

10 (*370) ശതീ  .   വകേ  .   ബഭാബു:
ശതീ  .   വകേ  .   ദഭാസന:
ശതീ  .   റനി  .   വെനി  .   രഭാകജഷയ്:
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വതഭാഴെനില്  വെകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലള  വെനിവെനിധ  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേവള
പുനനഃസലാംഘടനിപനിചയ് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവെഭാന സതതീകേരനിച നടപടനികേള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗങ്ങളക്കയ്  ലഭനിച്ചുവെരുന്ന  ആനുകൂലലങ്ങള
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി പുതുക്കഭാന നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളുവട പ്രവെര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമവലാം സുതഭാരലവമഭായനി
നടക്കുനവവെന്നയ് ഉറപ്പുവെരുത്തുവെഭാനഭാവെശലമഭായ നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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വതഭാഴെനിലലാം എവവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .  പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന): 

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നതനിനുകശഷലാം വതഭാഴെനില് വെകുപനിനയ്
കേതീഴെനില്  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്ന  പതനിവനഭാന്നയ്  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേള
പുനനഃസലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശഷലാം  കക്ഷമനനിധനി
വപനഷന തുകേ 2016 ജൂണ് മുതല് 600 രൂപയനില് നനിനലാം 1,000 രൂപയഭായുലാം 2017
ഏപ്രനില്  മുതല്  1,100  രൂപയഭായുലാം  വെര്ദനിപനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  കകേരള  കേളയ്  വെലവെസഭായ
വതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡയ്,  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  വതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമ
കബഭാര്ഡയ്,  കകേരള  കമഭാകടഭാര്  വതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡയ്,  കകേരള  തയല്
വതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡയ്  എന്നതീ  കബഭാര്ഡുകേള  നല്കേനിവെരുന്ന
ആനുകൂലലങ്ങള ചേനിലവെ കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. കക്ഷമ വപനഷനുകേളുലാം
മറഭാനുകൂലലങ്ങളുലാം  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിച  വെനിഷയലാം
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(സനി)  സതതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ  കബഭാര്ഡുകേളനിലലാം  കേമ്പമ്പ്യൂടവറകസഷന
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.  കക്ഷമനനിധനി  അലാംശദഭായലാം
കനരനിടയ് ഓഫതീസുകേളനിവലത്തനി അടയ്ക്കുന്നതനിനുപകേരലാം എന.ഇ.എഫയ്.റനി. സഇൗകേരലമുള
ബഭാങയ് വെഴെനി അടയ്ക്കുന്നതനിനുള സഇൗകേരലലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  വപനഷന ഉളവപവടയുള
എലഭാവെനിധ  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  ബഭാങയ്  വെഴെനി  നല്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സതതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  ആനുകൂലല അകപക്ഷകേളുവട തതീര്പഭാക്കല്,  അലാംശദഭായലാം ഒടുക്കുകേ
എന്നനിവെ എസയ്.എലാം.എസയ്. വെഴെനി വതഭാഴെനിലഭാളനികേവള അറനിയനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേളുലാം
സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളനില്  ഡനിജനിവറകസഷനയ്  കവെണ്ടെനി
അഡതഭാനസ്ഡയ്  ഇനഫര്കമഷന  ഇന്റെര്വഫയ്സയ്  സനിസലാം  എന്ന  കസഭാഫയ് വവെയര്
വകേല്കട്രഭാണനിവന്റെ  സഹഭായകത്തഭാവട  വെനികേസനിപനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  അക്ഷയ  വസന്റെറുകേളുവട
സഹഭായകത്തഭാവട  അലാംഗങ്ങളുവട  വെലക്തനിഗത  വെനിവെരങ്ങള,  ആധഭാര്  നമ്പര്,  ബഭാങയ്
അക്കഇൗണ്ടെയ്  നമ്പര്,  കഫഭാകടഭാ  എന്നനിവെകൂടനി  ഉളവപടുത്തനി  കഡറ  ഡനിജനിവറസയ്
വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.

'ഒരു വനല്ലുലാം ഒരു മതീനുലാം' പദതനി

11 (*371) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജയ്:
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന:
ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ്:
ശതീ  .    സനി  .    എഫയ്  .    കതഭാമസയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  'ഒരു  വനല്ലുലാം  ഒരു  മതീനുലാം'  പദതനി  വെനിജയകേരമഭായനി  നടപഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുനകണ്ടെഭാവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം കേഴെനിഞ്ഞെ വെര്ഷലാം എത്ര വഹകര് സലത്തയ് കൃഷനിയനിറക്കനി
വയന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനല്-മതല കൃഷനി  കേര്ഷകേര് തമ്മേനിലള അഭനിപ്രഭായഭനിന്നത  പ്രസ്തുത
പദതനി  പ്രതനിസനനിയനിലഭാകേഭാന  കേഭാരണമഭായനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  എങനില്  വെനിശദഭാലാംശലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ; ഇതയ് പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ) :  

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് ഉളനഭാടന ജലഭാശയ മതലകൃഷനി വെനിപുലമഭാക്കുന്നതനിനയ്
ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപയ്  മതല സമൃദനി പദതനി മുകഖന എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം  അഡഭാക്കയ്
വെഴെനി  ''ഒരു വനല്ലുലാം ഒരു മതീനുലാം''  എന്ന പദതനി കകേഭാടയലാം,  ആലപ്പുഴെ,  എറണഭാകുളലാം,
തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറലാം, കേണ്ണൂര് എന്നതീ ജനിലകേളനിലലാം വെനിജയകേരമഭായനി നടപഭാക്കനിവെരുന.

(ബനി)  മതല സമൃദനി  II  പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷത്തനില് ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില് 1204.63 വഹകര് സലത്തുലാം കകേഭാടയലാം ജനിലയനില്
624.04 വഹകര് സലത്തുലാം തൃശ്ശൂര് കകേഭാള നനിലങ്ങളനില് 1816 വഹകര് ഏരനിയയനിലലാം
മലപ്പുറലാം കകേഭാള നനിലങ്ങളനില് 325 വഹകര് ഏരനിയയനിലലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.
ഇതനിനുപുറവമ വകേപഭാടയ്-വപഭാക്കഭാളനി നനിലങ്ങളനിവല സലാംകയഭാജനിത മതല/വനല്കൃഷനി
പദതനി പ്രകേഭാരലാം  (2015-2019)  ആദലവെര്ഷമഭായ  2016-17-ല് ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില്
45  വഹകര്  സലത്തുലാം  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  5  വഹകര്  സലത്തുലാം  കേണ്ണൂര്
ജനിലയനില് 25 വഹകര് സലത്തുലാം വനല്/മതലകൃഷനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.

(സനി)  ഒരു  വനല്ലുലാം  ഒരു  മതീനുലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വനലയ് ല്ല്  കൃഷനി  വചേയതനിനയ്
കശഷമുള ഇടകവെളകേളനില് മഭാത്രമഭാണയ്  മതലകൃഷനി വചേയ്യുന്നതയ്.  കൃഷനി കേഭാലയളവെയ്
സലാംബനനിചയ് കേര്ഷകേര് തമ്മേനില് അഭനിപ്രഭായഭനിന്നത ഉണ്ടെഭായനിടനില.

എസയ്.സനി./എസയ്.റനി. വെനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുള ദുരനിതഭാശതഭാസ നനിധനി
12  (*372) ശതീ  .   റനി  .   വെനി  .   രഭാകജഷയ്:

ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷയ്:
ശതീ  .   വകേ  .   വകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര്:
ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിൽ  വെന്നകശഷലാം  വെകുപയ്  മനനിയുവട
ദുരനിതഭാശതഭാസനനിധനിയനില് നനിനലാം എവന്തെലഭാലാം ധനസഹഭായമഭാണയ് എസയ്.സനി./എസയ്.റനി.
വെനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കയ് നല്കേനിയനിട്ടുളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ദുരനിതഭാശതഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി

അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള വെരുമഭാനപരനിധനി നനിലവെനില് എത്രയഭാണയ്;  കൂടുതല് കപര്ക്കയ്

ഇതനിവന്റെ  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  വെരുമഭാനപരനിധനി  ഉയര്ത്തഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാ; വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ദുരനിതഭാശതഭാസ  നനിധനിയനികലയയ്  അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള  മറയ്

നടപടനിക്രമങ്ങള എവന്തെഭാവക്കയഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം

സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   എ  .  വകേ  .   ബഭാലന):  

(എ) പടനികേജഭാതനി വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട മഭാരകേമഭായ കരഭാഗങ്ങള ബഭാധനിചവെര്ക്കയ്

വെകുപ്പുമനനിയുവട  ദുരനിതഭാശതഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായമഭായനി

50,000 രൂപ അനുവെദനിക്കുനണ്ടെയ്. കേലഭാനസര്, ഹൃദയ ശസക്രനിയ, വൃക്ക മഭാറനിവെയല്,

വബയനിന ടമ്പ്യൂമര്, ഹനികമഭാഫതീലനിയ തുടങ്ങനിയ മഭാരകേ കരഭാഗങ്ങളക്കയ് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ

വെവര  ചേനികേനിത  ധനസഹഭായലാം  അനുവെദനിക്കുനണ്ടെയ്.  കൂടഭാവത  കുടുലാംബത്തനിവല

ഏകേവെരുമഭാനദഭായകേന മരണവപടഭാല് 50,000 രൂപ ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിക്കുന.

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നകശഷലാം  31-3-2017 വെവര  23073  കപര്ക്കയ്

45,99,28,104  രൂപ  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായമഭായനി  വെനിതരണലാം  വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.

കുടുലാംബത്തനിവല വെരുമഭാനദഭായകേനഭായ അലാംഗലാം മരണവപട 17 കകേസ്സുകേളനില് ഇതുവെവര

ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട  201  കപര്ക്കയ്  65,81,896  രൂപ  ചേനികേനിതഭാ

ധനസഹഭായമഭായനി  അനുവെദനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  കൃഷനി  നശനിചവെര്ക്കയ്

50,000 രൂപ വെതീതലാം ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെര്ക്കയ്  ദുരനിതഭാശതഭാസ  നനിധനിയനില്

നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള  വെരുമഭാനപരനിധനി  നനിലവെനില്  50,000

രൂപയഭാണയ്. ഇതയ് വെര്ദനിപനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിച വെനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു

വെരുന.

പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെര്ക്കയ്  ദുരനിതഭാശതഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം

ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള വെരുമഭാനപരനിധനി നനിലവെനില്

ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയഭാണയ്.
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(സനി) ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് അകപക്ഷയുലാം, ജഭാതനി, വെരുമഭാന
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലാം ചേനികേനിതനിപനിക്കുന്ന കഡഭാകറുവട സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം വെചയ് ബനവപട
ഓഫതീസുകേളനില് സമര്പനിക്കണലാം.

തതീപനിടുത്തലാം,  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാം എന്നനിവെമൂലലാം വെസ്തുവെകേകേളക്കയ് നഷമുണ്ടെഭാകുന്ന
കകേസ്സുകേളനില് അകപക്ഷകേവന്റെ ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറയ്, വെരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറയ്, നഭാശ
നഷലാം  സലാംബനനിചയ്  തഹസതീല്ദഭാരുവട  റനികപഭാര്ടയ്  എന്നനിവെ  അകപക്ഷകയഭാവടഭാപലാം
ഹഭാജരഭാകക്കണ്ടെതഭാണയ്.  കുടുലാംബത്തനിവന്റെ  ഏകേവെരുമഭാനദഭായകേവന്റെ  അപകേട
മരണവത്ത തുടര്നള ധനസഹഭായത്തനിനയ്  അകപക്ഷകേവന്റെ ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറയ്,
വെരുമഭാന  സര്ടനിഫനിക്കറയ്,  ബനവപട  തഹസതീല്ദഭാരുവട  റനികപഭാര്ടയ്,  മരണ
സര്ടനിഫനിക്കറയ് എന്നനിവെ അകപക്ഷകയഭാവടഭാപലാം ഹഭാജരഭാകക്കണ്ടെതഭാണയ്. 

ക്ഷതീരകമഖലയുവട പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി പദതനികേള

13 (*373) ശതീ  .   മുരളനി വപരുവനലനി:
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്:
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം:
ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ക്ഷതീര  കമഖലയുവട  പുകരഭാഗതനി  ലക്ഷലമഭാക്കനി  ത്രനിതല
പഞഭായത്തുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന്ന പദതനികേള ഏവതഭാവക്ക
യഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ക്ഷതീര സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുവട അടനിസഭാന സഇൗകേരലലാം ഉറപഭാക്കനിയുലാം
അവെയുവട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനിയുലാം  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ്
കൂടുതല് ആനുകൂലലങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേനകുടനികേളുവട  ശഭാസതീയ  പരനിപഭാലനത്തനിനുലാം  കേഭാലനിത്തതീറയുവട
ഉല്പഭാദനവലാം  ഗുണകമന്മയുലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുവമന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജ):

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത ക്ഷതീരകമഖലയനിവല  പുകരഭാഗതനി  ലക്ഷലമഭാക്കനി  ത്രനിതല
പഞഭായത്തുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  ക്ഷതീരവെനികേസന  വെകുപയ്  പ്രധഭാനമഭായുലാം
തഭാവഴെപറയുന്ന പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്:

(1) പഭാലനിനയ് സബ്സനിഡനി

(2) കേറവെപശു വെളര്ത്തല്

(3) കേനിടഭാരനി വെളര്ത്തല്
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(4) കേഭാലനിവത്തഭാഴത്തയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

(5) തതീറപ്പുല്കൃഷനി

(6) ക്ഷതീരസഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് റനികവെഭാളവെനിലാംഗയ് ഫണ്ടെയ്.

(7) പടനികേജഭാതനി ഗ്രൂപ്പുകേളക്കയ് കേഭാളക്കുടനി-കപഭാത്തുകുടനി പരനിപഭാലനലാം.

(8) ചേഭാണകേനനിര്ജലതീകേരണ യൂണനിറയ്

(9) കേറവെയനലാം വെഭാങ്ങുന്നതനിനുള പദതനി

(10) വമഭാവബല് ഗുണനനിയനണ പദതനി.

മൃഗസലാംരക്ഷണ  വെകുപയ്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  തഭാവഴെപറയുന്ന  പദതനികേളഭാണയ്
നടപനിലഭാക്കനി വെരുന്നതയ്:

(1)  പ്രകതലകേ  കേനകുടനി  പരനിപഭാലന  പരനിപഭാടനിയനിലൂവട  കേഭാഫയ്
അകഡഭാപ്ഷന കപ്രഭാഗഭാലാം എന്ന പദതനിയനില് സബ്സനിഡനി വെനിഹനിതത്തനിവന്റെ പകുതനി
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുലാം  പകുതനി  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുലാം  വെഹനിക്കുന.  ഈ
പദതനിയനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  വെനിഹനിതലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്
സബ്സനിഡനി പൂര്ണമഭായുലാം പഞഭായത്തുകേള വെഹനിക്കുന. 

(2)  കഗഭാസമൃദനി-കേനകേഭാലനി  ഇനഷതറനസയ്  പദതനിയനില്  വപഭാതുകമഖലഭാ
ഇനഷതറനസയ്  കേമ്പനനിക്കയ്  നല്കകേണ്ടെ  ഗുണകഭഭാക്തൃവെനിഹനിതത്തനിവന്റെ  പകുതനി
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള വെഹനിക്കുന.

(ബനി)  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുലാം.  ക്ഷതീരകേര്ഷകേവര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പഭാലനിനയ്  സനിരമഭായ  വെനിപണനിയുലാം  നലഭായമഭായ  വെനിലയുലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം സലാംസഭാനവത്ത ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം ശക്തനിവപടു
ത്തുന്നതനിനുലാം  ആധുനനികേവെത്കേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഓകടഭാകമഷന  എന്നനിവെയ്ക്കുമഭായനി
2017-18-ല് 2,585 ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

കൂടഭാവത  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളനില്  പഭാല് അളക്കുന്ന മുഴവെന കേര്ഷകേര്ക്കുലാം ഒരു
ലനിറര്  പഭാലനിനയ്  ഒരു  രൂപ  കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി  നല്കുന്ന  പദതനിയുലാം
നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന.  ഇതനിനഭായനി  2017-18-ല്  പതനിനഭാലയ്  കകേഭാടനി  രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്. 

(സനി) കേഭാഫയ്  അകഡഭാപ്ഷന കപ്രഭാഗഭാലാം, കഗഭാവെര്ദനിനനി എന്നതീ പദതനികേളഭാണയ്
കേനക്കുടനി  പരനിപഭാലന  പരനിപഭാടനിയനില്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുളതയ്.  ഒരു  പശുക്കുടനിവയ
4  മഭാസലാം  മുതല്  30  മഭാസലാം  പ്രഭായലാം  വെവര  ശഭാസതീയമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്
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ആവെശലമഭായ  വചേലവെനിവന്റെ  പകുതനി  പരനിധനിക്കയ്  വെനികധയമഭായനി  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
വെനികേസന  ഫണ്ടെനില്  നനിനലാം  ധനസഹഭായമഭായനി  നല്കുന്ന  പദതനികേയഭാണയ്
കഗഭാവെര്ദനിനനി  പദതനി.  സമഭാനമഭായ  ഒരു  പദതനിയഭാണയ്  കേഭാഫയ്  അകഡഭാപ്ഷന
കപ്രഭാഗഭാലാം.  ഈ പദതനിയനില് ധനസഹഭായത്തനിവന്റെ പകുതനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുലാം
കശഷനിക്കുന്ന പകുതനി ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുലാം നല്കുന.

• 4  മഭാസലാം  മുതല്  30  മഭാസലാം  വെവര  ആവെശലമഭായനി  വെരുന്ന  കേനകുടനി
തതീറയുവട പകുതനി വെനില പരനിധനിക്കയ് വെനികധയമഭായനി ധനസഹഭായലാം നല്കുന.

• പശുക്കുടനിവയ  4  മഭാസലാം  മുതല്  32  മഭാസലാം  വെവര  ഇനഷതര്  വചേയ്യുന്ന
പ്രതീമനിയലാം തുകേയുവട പകുതനി ധനസഹഭായലാം നല്കുന.

• കേര്ഷകേനയ്  ശഭാസതീയ  പരനിശതീലനലാം  നല്കുകേയുലാം  100  രൂപ  പരനിശതീലന
ബത്ത നല്കുകേയുലാം വചേയ്യുന.

• ആവെശലമഭായ വവെററനിനറനി സഹഭായലാം നല്കേ സ്തുന.

• സഇൗജനല വെനിരമരുനലാം ധഭാതുല വെണ മനിശനിതവലാം വെനിതരണലാം വചേയവെരുന.

കേനകുടനികേളുവട  ശഭാസതീയ  പരനിപഭാലനത്തനിനുലാം  ഗുണകമന്മയുള  കേഭാലനിത്തതീറയുവട
ലഭലത  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  സലാംസഭാനത്തയ്  മ മൃഗസലാംരക്ഷണ  വെകുപനിവന്റെ
കേതീഴെനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കന്ന വപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ കകേരള ഫതീഡ്സയ് ലനിമനിറഡുലാം
മനില്മയുമഭാണയ് കേഭാലനിത്തതീറ ഉത്പഭാദനിപനിചയ് കകേരളത്തനിലടനതീളലാം മനിതമഭായ നനിരക്കനില്
വെനിപണനലാം നടത്തനിവെരുന്നതയ്.   എന്നഭാല് ഇകപഭാള കേഭാലനിത്തതീറ ഉത്പഭാദനത്തനിനയ്
അസലാംസ് കൃത  വെസ്തുക്കളുവട  ലഭലതക്കുറവമൂലലാം  ഈ  സഭാപനങ്ങളുലാം  പ്രതനിസനനി
കനരനിടുനണ്ടെയ്.   കചേരുവെകേളുവട  വെനിലക്കയറത്തനിനനുസരനിചയ്  കേഭാലനിത്തതീറയുവട  വെനില
വെര്ദനിപനിക്കഭാതനിരനിക്കുവെഭാനകവെണ്ടെ  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചുവെരുനണ്ടെയ്.   കുനകുടനി
പരനിപഭാലന പദതനിയനിലൂവട സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില്  സങരവെര്ഗ്ഗ കേനക്കുടനികേളക്കയ്
തതീറ ലഭലമഭാക്കനി വെരുനണ്ടെയ്. 

മനില്മയുവട കേതീഴെനിലള രണ്ടെയ് കേഭാലനിത്തതീറ ഫഭാകറനികേളനിലലാം ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
കേഭാലനിത്തതീറയുവട  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  കേര്ശനമഭായ  പരനികശഭാധനകേളക്കയ്
വെനികധയമഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രമഭാണയ്  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്നതയ്.  കേഭാലനിത്തതീറ
ഉത്പഭാദനത്തനിനയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  അസലാംസ്കൃത  വെസ്തുക്കവളലഭാലാംതവന്ന
ഗുണകമന്മയുളവെയഭാവണന്നയ്  ഉറപ്പുവെരുത്തനിയകശഷലാംമഭാത്രകമ  ഉത്പഭാദനത്തനിനയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാറുള.    കേഭാലനിത്തതീറ ഫഭാകറനികേളുവട പഴെക്കലാംവചേന്ന യനസഭാമഗനികേള
മനിക്കവെയുലാം  അതലഭാധുനനികേ  യനസഭാമഗനികേളഭാല്  മഭാറനി  സഭാപനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.
ഇതയ്  ഫഭാകറനികേളുവട  ഉത്പഭാദനക്ഷമത  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  സഹഭായനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.
നൂതന  പരനികശഭാധനഭാ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  പരനികശഭാധനകേളുവട  കവെഗത  കൂട്ടുകേയുലാം
കൃതലത  വെര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം  വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഇതയ്  കേഭാലനിത്തതീറയുവട  ഗുണകമന്മ
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ് സഹഭായകേമഭായനിട്ടുണ്ടെയ്.
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വെനഭൂമനിയനിവല കേകയറങ്ങള ഒഴെനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലത്തനിലള നയലാം

14 (*374) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ്:
ശതീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ്:
ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം:
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെനഭൂമനിയനിവല  കേകയറങ്ങള  ഒഴെനിപനിക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനിലള  നയലാം
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേകയറക്കഭാരനില് നനിനലാം ഒഴെനിപനിച വെനഭൂമനി വെതീണലാം കേകയറഭാതനിരനിക്കഭാന
സതതീകേരനിചനിട്ടുള മുനകേരുതലകേള എവന്തെലഭാമഭാവണന്നയ് വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വെനഭൂമനിയുലാം  റവെനമ്പ്യൂ  ഭൂമനിയുലാം  തമ്മേനില്  അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണയനിക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനികേള അടനിയന്തെരമഭായനി നടത്തുകമഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജ):

(എ)  പുതുതഭായനി  ഒരു  വെനലാം  കേകയറവലാം  അനുവെദനിക്കുകേയനില  എനലാം  അവെ
അപകപഭാളത്തവന്ന ഒഴെനിപനിക്കുകേ എനളതുമഭാണയ് നയലാം.  പഴെയ വെനലാം കേകയറങ്ങള
നനിയമങ്ങളനിലലാം ചേടങ്ങളനിലലാം നനിശയനിചനിട്ടുള നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുലാം കകേഭാടതനി
ഉത്തരവകേള  പഭാലനിച്ചുലാം ആവെശലമഭായ അവെധഭാനതകയഭാവടയുലാം ഒഴെനിപനിക്കുകേ എന്നതുലാം
നയത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭാണയ്. 

(ബനി)  കേകയറക്കഭാരനില്നനിനലാം ഒഴെനിപനിച വെനഭൂമനി വെതീണലാം കേകയറഭാതനിരനിക്കഭാന
വെനഭാതനിര്ത്തനികേളനില്  സനിരലാം  ജണ്ടെകേളുലാം  കേയഭാലകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം  ഫതീല്ഡയ്
പകട്രഭാളനിലാംഗുകേള  യഥഭാസമയലാം  നടത്തനിയുലാം  വെനസലാംരക്ഷണ  സമനിതനികേള  മുകഖന
കബഭാധവെല്ക്കരണലാം സലാംഘടനിപനിച്ചുലാം നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(സനി)  വെനഭൂമനിയുലാം  റവെനമ്പ്യൂ  ഭൂമനിയുലാം  തമ്മേനില്  കവെര്തനിരനിക്കുന്നതനിനുള
പ്രവൃത്തനികേള  സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.  ആയതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വെനഭാതനിര്ത്തനികേളനില്
സനിരലാം  ജണ്ടെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇത്തരത്തനില്  സഭാപനികക്കണ്ടെ
ജണ്ടെകേളുവട എണലാം,  ജണ്ടെ സഭാപനികക്കണ്ടെ സലലാം എന്നതീ വെനിവെരങ്ങള വറയനിഞയ്/
ഡനിവെനിഷന തലങ്ങളനില് നനിര്ണയനിചയ്  ആയതയ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള
സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

വെനഭാതനിര്ത്തനി  പൂര്ണമഭായുലാം  ജണ്ടെ  സഭാപനിചയ്  കവെര്തനിരനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി
അവെകശഷനിക്കുന്ന ജണ്ടെനനിര്മ്മേഭാണലാം,  വെര്ഷലാം തനിരനിചയ്  സഭാപനികക്കണ്ടെ ജണ്ടെകേളുവട

99/2020.
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എണലാം  നനിശയനിചയ്  തുടര്  നടപടനി  വറയനിഞയ്/ഡനിവെനിഷന  തലങ്ങളനില്  സതതീകേരനിചയ്
വെരുന.  വെനഭാതനിര്ത്തനി കേവണ്ടെത്തുന്നതനിനുള സര്കവ്വ കജഭാലനികേളനിവല കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനഭായനി 120 വെനലാം വെകുപയ് ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ് മൂന്നയ് മഭാസവത്ത  സര്കവ്വ
പരനിശതീലനലാം നല്കേനി ഇവെരുവട കസവെനലാം ഉപകയഭാഗനിച്ചുവെരുനണ്ടെയ്.  ഈ പ്രവൃത്തനിക്കയ്
ആവെശലമഭായ ഫണലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  

ജണ്ടെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റെ  പുകരഭാഗതനി  വെനിലയനിരുത്തുന്നതനികലക്കഭായനി
ഡനിമഭാര്കക്കഷന  ഓഫയ്  കഫഭാറസയ്  ബഇൗണ്ടെറതീസയ്  എന്ന  കപ്രകതലകേ  കമഭാഡമ്പ്യൂള
തയഭാറഭാക്കനി  സര്ക്കനിള  വഹഡ്കേതഭാര്കടഴയ്,  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  പ്രതനിമഭാസ
അവെകലഭാകേനലാം നടത്തനിവെരുന.

കദശതീയ മതല വെലവെസഭായ വെനികേസന കബഭാര്ഡയ് ലഭലമഭാക്കുന്ന  സഹഭായങ്ങള

15 (*375) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ്:
ശതീ  .   വെനി  .   കജഭായനി:
ശതീ  .   വകേ  .   കുഞ്ഞെനിരഭാമന:
ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  മതല  വെലവെസഭായ  വെനികേസനകബഭാര്ഡയ്,  കുളങ്ങളനിലലാം
ജലഭാശയങ്ങളനിലലാം  മതലകൃഷനിക്കഭായനി  ഏവതഭാക്ക  തരത്തനിലളള  സഹഭായങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുനണ്ടെയ്;  ആഴെക്കടല്  മതലബനന  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  ലഭലമഭാക്കുന്ന
സഹഭായങ്ങള എവന്തെലഭാമഭാണയ്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട  ആധുനനികേവെല്ക്കരണത്തനിനുലാം  മതലലാം  ഉണക്കനി
സൂക്ഷനിക്കഭാന  കവെണ്ടെ  ആധുനനികേ  രതീതനികേള  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്
നടത്തുന്ന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള എവന്തെലഭാവമന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ) :  

(എ)  കദശതീയ  മതല  വെനികേസന  കബഭാര്ഡയ്  ഇകപഭാള  കനരനിടയ്  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നനില.  കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്വമന്റെനിവന്റെ  ബ്ലൂ  റവെലമ്പ്യൂഷന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
കുളങ്ങളനിലലാം  ജലഭാശയങ്ങളനിലലാം  മതലകൃഷനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ആഴെക്കടല്
മതലബനനലാം തുടങ്ങനിയ പദതനികേളക്കുലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുന. ബ്ലൂ റവെലമ്പ്യൂഷന
പദതനികേള  സ്ക്രൂടനിനനി  വചേയ്യുന്നതുലാം  കമഭാണനിറര്  വചേയ്യുന്നതുലാം  എന.എഫയ്.ഡനി.ബനി.
മുകഖനയഭാണയ്.  2016-17-ല് ബ്ലൂ റവെലമ്പ്യൂഷന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപയ്
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പുതനിയ കുളങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിലവെനിവല കുളങ്ങളുവട പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം
ഒഭാരുജലത്തനിവല കൂടുകൃഷനിക്കുലാം സമുദജല കൂടുകൃഷനിക്കുലാം ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കനി
യനിരുന.  വെനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  മഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട  ആധുനനികേവെത്കേരണത്തനിനയ്  മതലവഫ ഡയ്,  കകേരള
തതീരകദശ  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  എന്നനിവെ  മുകഖന  നടപടനികേള  സതതീകേരനിചയ്
വെരുന.

വകേഭാലലാം ശക്തനികുളങ്ങരയനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന വസനട്രവലസ്ഡയ് കപ്രഭാസസനിലാംഗയ്
പഭാന്റെനില്  മതല  ഉത്പന്നങ്ങള  കസഭാളഭാര്  ഡയര്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഉണക്കനി
ആകേര്ഷകേമഭായ പഭായറ്റുകേളനില് 'ഡനിഷയ് കകേരള'  എന്ന കപരനില് തതീരകദശ വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന വെഴെനി വെനിപണനിയനില് എത്തനിച്ചുവെരുന.

വതഭാഴെനില് നനിയമങ്ങള നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനി

16 (*376) ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   നഭാണു:
ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി:
ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ശശതീന്ദ്രന:
ശതീ  .    വകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ് കുമഭാര്: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇനഫര്കമഷന  വടകകഭാളജനി,  ബഭാങനിലാംഗയ്,  ഇനഷതറനസയ്,  വമകക്രഭാ
ഫനിനഭാനസയ്  തുടങ്ങനിയ  രലാംഗങ്ങളനില്  വതഭാഴെനില്  നനിയമങ്ങള  കേര്ശനമഭായനി
നടപഭാക്കുനകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനയ്  കമല്കനഭാടലാം  വെഹനിക്കഭാന  വതഭാഴെനില്  വെകുപനില്  എവന്തെഭാവക്ക
സലാംവെനിധഭാനങ്ങളഭാണയ് നനിലവെനിലളതയ് എന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കമല്പറഞ്ഞെ കമഖലകേളനില് നടക്കുന്ന വതഭാഴെനിലഭാളനി ചൂഷണവലാം വതഭാഴെനില്
നനിയമങ്ങളുവട ലലാംഘനവലാം പരനിഹരനിക്കഭാന എവന്തെഭാവക്കയഭാണയ് വചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്
എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

വതഭാഴെനിലലാം എവവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .  പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന): 

(എ) നടപഭാക്കുനണ്ടെയ്.

(ബനി)  ജനിലഭാ  കലബര്  ഓഫതീസര്മഭാരുവട  കനതൃതതത്തനില്  101 അസനിസന്റെയ്
കലബര് ഓഫതീസര്മഭാര് ഉളവപടുന്ന എനകഫഭാഴയ്വമന്റെയ് വെനിഭഭാഗലാം പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.
1960-വല  കകേരള  കഷഭാപയ്   &  വകേഭാകമഴലല്  എസഭാബനിവഷ്മെന്റെയ്  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
കേടകേളനിലലാം  വെഭാണനിജല  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുലാം
കേവണ്ടെത്തുന്ന  നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കയ്  കനഭാടതീസയ്  നല്കേനി  തുടര്നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുകേയുലാം മനിനനിമലാം കവെതനലാം നല്കേഭാത്ത കകേസുകേളനില് വക്ലെെയനിലാം വപറതീഷനുലാം
* വലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്

99/2020.
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മറയ്  വെനിവെനിധ  നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കയ്  കപ്രഭാസനികേമ്പ്യൂഷനുലാം  ഫയല്  വചേയവെരുന.
അസലാംഘടനിത കമഖലയനിവല വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് മനിനനിമലാം കവെതനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
കവെതന  വെനിതരണത്തനില്  സുതഭാരലത  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനികലക്കുമഭായനി  കവെതന
സുരക്ഷഭാ പദതനി (WPS) നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്. ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം
വതഭാഴെനില്  വെകുപയ്  ആരലാംഭനിച  കകേഭാളവസന്റെര്  മുകഖന  വെകുപനിവന  സലാംബനനിച്ചുള
സലാംശയങ്ങളുലാം പരഭാതനികേളുലാം  155214/180042555214  എന്നതീ നമ്പരുകേളനില് രഭാവെനിവല
7  മണനി മുതല്  വവെകുകന്നരലാം  7  മണനി വെവരയുള സമയത്തയ് വെനിളനിചയ്  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണഭാവന്നതഭാണയ്.

(സനി)  സതകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനില്  കജഭാലനി  വചേയ്യുന്ന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട
വതഭാഴെനില്  സഭാഹചേരലവലാം  കവെതനവലാം  വമചവപടുത്തുന്നതനിനയ്  പരലഭാപ്തമഭാക്കുന്ന
രതീതനിയനില്  വതഭാഴെനില്  വെകുപനിവന്റെ  എനകഫഭാഴയ്വമന്റെയ്  വെനിഭഭാഗലാം  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം
നവെതീകേരനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്യുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.  നനിയമ
ലലാംഘനങ്ങളക്കുളള  പനിഴെത്തുകേ  വെര്ദനിപനിച്ചുവകേഭാണള  കകേരള  കഷഭാപയ്  ആന്റെയ്
വകേഭാകമഴലല് എസഭാബനിവഷ്മെന്റെയ് ചേടങ്ങളനിലള കഭദഗതനി സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.
മനിനനിമലാം  കവെതന  നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കുള  പനിഴെത്തുകേ  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ടനി നനിയമത്തനിവല വസക്ഷന  20(1) പ്രകേഭാരലാം മനിനനിമലാം കവെജസയ് വക്ലെെയനിലാം കകേസുകേളുവട
അകതഭാറനിറനിയഭായനി  വഡപമ്പ്യൂടനി  കലബര്  കേമ്മേതീഷണര്മഭാവര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുമുള
കഭദഗതനി ബനില് നനിയമസഭ പഭാസഭാക്കനി ബഹു. പ്രസനിഡന്റെനിവന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  വതഭാഴെനില്  സഭാപനങ്ങളുവട  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  വമചവപടുത്തനി
വമചവപട  വതഭാഴെനില്  അന്തെരതീക്ഷലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  കഷഭാപയ്  ആന്റെയ്
വകേഭാകമഴലല്  എസഭാബനിവഷ്മെന്റെയ്  നനിയമത്തനിനയ്  കേതീഴെനില്  വെരുന്ന  സഭാപനങ്ങളനില്
കഗഡനിലാംഗയ് സനിസലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

ആഴെക്കടല് മതലബനനത്തനിനയ് വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് പരനിശതീലനലാം

17 (*377) ശതീ  .   വെനി  .   എസയ്  .   ശനിവെകുമഭാര്:
ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന:
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്:
ശതീ  .    എലാം  .    വെനിനവസന്റെയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവള  ആഴെക്കടല്  മതലബനന
ത്തനിനയ്  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന്നതനിനയ്  എവന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണയ്  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്
ആവെനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുളതയ്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വതഭാഴെനിലഭാളനികേവള മതലബനനത്തനിനയ് പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന്നതനിനയ് പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതനിനയ് പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പദതനിയനുസരനിചയ്  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  എവന്തെലഭാലാം
സഇൗകേരലങ്ങളഭാണയ് നല്കേനിയനിട്ടുളവതന്നയ് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ) :  

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  സലാംസഭാനവത്ത
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവള ആഴെക്കടല് മതലബനനത്തനിനയ് പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായ  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  മതലബനന  ഉപകേരണങ്ങള
വെഭാങ്ങനിനല്കുന്നതനിനയ്  ''കസഭാഫനിസനികക്കറഡയ് ഫനിഷനിലാംഗയ് ഗനിയര് അകസറതീസയ് കഫഭാര്
ഡതീപയ് സതീ ഫനിഷനിലാംഗയ്''  എന്ന പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  50  ലക്ഷലാം രൂപയുവട
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ആഴെക്കടല് മതലബനനത്തനിനുതകുന്ന ആര്ടനിഫനിഷലല്
കബയ്റയ്,  ജനിഗ്ഗയ്,  ജപഭാനതീസയ്  വഡവെനിലാംഗയ്  കബഭാര്ഡയ്,  ബഭാരഭാസ്പൂണ്  ഉളവപവടയുള
ഉപകേരണങ്ങള വെഭാങ്ങനി നല്കുന്നതഭാണയ് ഈ പദതനിയനിലൂവട വെനിഭഭാവെന വചേയ്യുന്നതയ്.
കൂടഭാവത ആഴെക്കടല് മതലബനനത്തനിനയ് പരലഭാപ്തമഭായ യഭാനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ആഴെക്കടല്  മതലബനന  പരനിശതീലനത്തനിനുമഭായനി  2016-17-ല്  1575  ലക്ഷലാം
രൂപയുവട  ഒരു  പദതനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികലയയ്  അനുമതനിക്കഭായനി  നല്കേനിയനിരുന
വവെങനിലലാം അനുമതനി ലഭനിചനില. നടപ്പുവെര്ഷലാം ടനി പദതനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പുതുക്കനിയ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം അനുസരനിചയ് വെതീണലാം സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)  പദതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികലക്കയ്  അനുമതനിക്കഭായനി
സമര്പനിച  കമല്  സൂചേനിപനിച  പദതനിയനില്  ആഴെക്കടല്  മതലബനനത്തനിനയ്
സനിവഫ്നെറയ്, എഫയ്.എസയ്.ഐ.  എന്നതീ ഏജനസനികേള വെഴെനി ആഴെക്കടല് മതലബനന
പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനയ് പ്രകതലകേമഭായ ഘടകേലാം ഉളവപടുത്തനിയനിരുന. എന്നഭാല്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനില.

(സനി)  ഫതീഷറതീസയ്  വെകുപയ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനിയനില്  ആഴെക്കടല്
മതലബനനത്തനിനുതകുന്ന  ആര്ടനിഫനിഷലല്  കബയ്റയ്,  ജനിഗ്ഗയ്,  ബഭാരഭാസ്പൂണ്,
വഡവെനിലാംഗയ് കബഭാര്ഡയ് തുടങ്ങനിയ ഉപകേരണങ്ങള ലഭലമഭാക്കുലാം.

ബഭാലകവെല നനിയനനിക്കഭാന നടപടനി

18 (*378) വപ്രഭാഫ  .   ആബനിദയ് ഹുവസന തങ്ങള:
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്:
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കയ്:
ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഭാലകവെല  പൂര്ണമഭായ  കതഭാതനില്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള
സതതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നകശഷലാം  ബഭാലകവെലയുമഭായനി
ബനവപട കകേസുകേള റനികപഭാര്ടയ് വചേയനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതര  സലാംസഭാനക്കഭാര്  നടത്തുന്ന  സഭാപനങ്ങളനില്  ബഭാലകവെല
വെര്ദനിച്ചുവെരുന്നതഭായുളള സഭാഹചേരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

വതഭാഴെനിലലാം എവവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .  പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന): 

(എ) ഉണ്ടെയ്. 1986-വല ബഭാലകവെല (നനിയനണലാം & നനികരഭാധനലാം) നനിയമത്തനിവന്റെ
ഇനവസകര്മഭാരഭായനി അസനിസന്റെയ് കലബര്   ഓഫതീസര് (കഗഡയ്  II)  മഭാവരയുലാം ജനിലഭാ
കലബര്  ഓഫതീസര്  (എനകഫഭാഴയ്വമന്റെയ്)മഭാവരയുലാം  ചുമതലവപടുത്തനി  വെനിജ്ഞഭാപനലാം
പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  ടനി നനിയമലാം  സലാംസഭാനത്തയ് നടപനിലഭാക്കനി വെരുന്നതനികനഭാവടഭാപലാം
ബഹുമഭാനവപട  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയുവട  ഉത്തരവെനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എലഭാ
ജനിലകേളനിലലാം  ജനിലഭാ  കേളകര്  വചേയര്മഭാനഭായുലാം  ജനിലഭാ  കലബര്  ഓഫതീസര്
(എനകഫഭാഴയ്വമന്റെയ്)  കേണ്വെതീനറഭായുലാം  വചേല്ഡയ്  കലബര്  റതീഹഭാബനിലനികറഷന-കേലാം-
വവെല്വഫയര്  വസഭാവസറനികേളുലാം  ജനിലഭാതല  ടഭാസയ്കഫഭാഴ്സുലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഈ
കേമ്മേനിറനികേളുവട ആഭനിമുഖലത്തനില് വസമനിനഭാറുകേള,  ശനില്പശഭാലകേള,  കബഭാധവെത്കേരണ
ക്ലെെഭാസ്സുകേള എന്നനിവെ നടത്തനിവെരുന. കൂടഭാവത 1986-വല ബഭാലകവെല (നനിയനണലാം  &
നനികരഭാധനലാം)  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  2010  മുതല്  2016  വെവര  സലാംസഭാനത്തയ്  വതഭാഴെനില്
വെകുപനിവല  പരനികശഭാധന  ഉകദലഭാഗസര്   17507  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുലാം
11 കപ്രഭാസനികേമ്പ്യൂഷന കകേസുകേള ഫയല് വചേയ്യുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ബനി)  ഉണ്ടെയ്.  കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് തലകശ്ശേരനി അസനിസന്റെയ് കലബര് ഓഫതീസറുവട
അധനികേഭാരപരനിധനിയനില്  2016 ആഗസയ് മഭാസലാം ബഭാലകവെലയുമഭായനി ബനവപടയ് ഒരു
കകേസയ്  റനികപഭാര്ടയ്  വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  അകനതഷണലാം  നടത്തനി
വതഭാഴെനിലടമയ്വക്കതനിവര ബഭാലകവെല (നനികരഭാധനലാം  &  നനിയനണലാം)  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
കപ്രഭാസനികേമ്പ്യൂഷന ഫയല് വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്. 

മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  15-3-2017-ല്  കലബര്  ഡനിപഭാര്ടയ്വമന്റെയ്  ഉകദലഭാഗസര്
അകനതഷണലാം നടത്തനി ബഭാലകവെല  (നനികരഭാധനലാം  &  നനിയനണലാം)  നനിയമലാം,  1986
പ്രകേഭാരലാം കപ്രഭാസനികേമ്പ്യൂഷന ഫയല് വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.

(സനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  2010-2016  വെവര  സലാംസഭാനത്തയ്  വതഭാഴെനില്
വെകുപനിവല ഉകദലഭാഗസര് 17507 പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയുലാം 11  കപ്രഭാസനികേമ്പ്യൂഷന
ഫയല്  വചേയ്യുകേയുലാം  വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ടനി  പരനികശഭാധനകേളനില്  ഇതര  സലാംസഭാനക്കഭാര്
നടത്തുന്ന സഭാപനങ്ങളനില് ബഭാലകവെല കേവണ്ടെത്തനിയനിടനില.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 55

വെനിമുക്തനി പദതനി

19 (*379) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം:

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി:

ശതീ  .   ഡനി  .   വകേ  .   മുരളനി:

വപ്രഭാഫ  .    വകേ  .    യു  .    അരുണന:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വെനിമുക്തനി പദതനിയുവട ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനത്തയ് കദശതീയ നനിലവെഭാരത്തനില്

ലഹരനി കമഭാചേന-ഗകവെഷണ കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന പദതനിയുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  എങനിൽ  ഈ  സഭാപനത്തനിനുലാം  ജനിലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിൽ  ആരലാംഭനിക്കുന്ന

ലഹരനികമഭാചേന കകേന്ദ്രങ്ങളക്കുലാം സലലാം കേവണ്ടെത്തുന്നതനിനുളള നടപടനി സതതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലഹരനി  കമഭാചേന  പ്രവെര്ത്തനത്തനിനയ്  ബനിവെകറജസയ്  കകേഭാര്പകറഷന

നതീക്കനിവെചനിരനിക്കുന്ന  തുകേയനില്  ഒരു  ഭഭാഗലാം  ഇതനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

വതഭാഴെനിലലാം എവവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന): 

(എ)  ഇകപഭാള  പരനിഗണനയനിലനില.  എന്നഭാല്  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി

വെര്ജന  മനിഷന  'വെനിമുക്തനി'യുവട  ഭഭാഗമഭായനി  കദശതീയ  നനിലവെഭാരത്തനില്  ആധുനനികേ

സജതീകേരണങ്ങകളഭാടുകൂടനി  ഒരു  മഭാതൃകേഭാ  ഡതീ  അഡനിക്ഷന  വസന്റെര്  എവകസയ്

വെകുപനിനയ് കേതീഴെനില് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവെരുനണ്ടെയ്.

(ബനി)  കദശതീയ  നനിലവെഭാരത്തനില്  ആധുനനികേ  സജതീകേരണങ്ങകളഭാടുകൂടനി  ഒരു

മഭാതൃകേഭാ ഡതീ അഡനിക്ഷന വസന്റെര് എവകസയ് വെകുപനിനയ് കേതീഴെനില് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്

സലലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവെണ്ടെനി  വെനിവെനിധ സര്ക്കഭാര് വെകുപയ് വപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപന

കമധഭാവെനിയുമഭായുലാം  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാരുമഭായുലാം  ബനവപടയ്  തതരനിതഗതനിയനില്

നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുനണ്ടെയ്.

(സനി)  കകേരള  കസറയ്  ബനിവെകറജസയ്  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  മദലവെനില്പനയനില്

ഏര്വപടുത്തനിയ അഞയ് ശതമഭാനലാം പുനരധനിവെഭാസ വസസയ് ഇനത്തനില് സമഭാഹരനിക്കുന്ന

തുകേയനില്നനിനലാം  നൂറയ്  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വെര്ജനമനിഷന

'വെനിമുക്തനി'യുവട ഘടലാംഘടമഭായുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി നതീക്കനിവെചനിട്ടുണ്ടെയ്.
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സര്ക്കഭാര് സര്വ്വതീസനില് പടനികേവെനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ് അര്ഹമഭായ പ്രഭാതനിനനിധലലാം

20 (*380) ശതീമതനി വെതീണഭാ കജഭാര്ജയ്:
ശതീ  .   മുരളനി വപരുവനലനി:
ശതീ  .   വകേ  .   ആനസലന:
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനി
കേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  സര്വ്വതീസനില്  ഭരണഘടനഭാനുസൃതമഭായ  സലാംവെരണതതതലാം
പഭാലനിചയ് പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെര്ക്കയ് അര്ഹമഭായ പ്രഭാതനിനനിധലലാം
ഉറപഭാക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  സലാംവെരണ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  ലലാംഘനിച്ചുവകേഭാണ്ടെയ്  എവെനിവടവയങനിലലാം
നനിയമന നടപടനികേള നടന്നതഭായനി ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(സനി)  വസഷലല്  റനിക്രൂടയ്വമന്റെയ്  വെഴെനി  നനിയമഭാനുസൃത  പ്രഭാതനിനനിധലലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ് സഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ഡനി)  നനിയമനത്തനിലലാം  വപ്രഭാകമഭാഷനനിലലാം  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെര്ക്കയ്  അര്ഹമഭായ  പ്രഭാതനിനനിധലലാം  ലഭനിക്കുനവണ്ടെന്നയ്  ഉറപയ്
വെരുത്തഭാന  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കേമ്മേതീഷന  നടത്തുന്ന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
എവന്തെലഭാ മഭാവണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ബഭാലന):  

(എ) ഉണ്ടെയ്.

(ബനി)  ശദയനില്വപടനിടനില.

(സനി)  ഉണ്ടെയ്.  സര്ക്കഭാര്  സര്വ്വതീസനിവല  ജതീവെനക്കഭാവര  ഗസറഡയ്,  കനഭാണ്
ഗസറഡയ്,  ലഭാസയ് കഗഡയ് എന്നനിങ്ങവന മൂന്നയ് വെനിഭഭാഗമഭാക്കനി തനിരനിചയ് എലഭാ വെര്ഷവലാം
ജനുവെരനി  ഒന്നയ്  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  ടനി  തസ്തനികേകേളനില്  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിഭഭാഗത്തനിനയ്  8%-ഉലാം  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനിനയ്   2%-ഉലാം  ഉളവപവട  ആവകേ
10%  പ്രഭാതനിനനിധലമുകണ്ടെഭാ  എന്നയ്  അവെകലഭാകേനലാം  വചേയ്യുകേയുലാം  ഏവതങനിലലാം
വെനിഭഭാഗത്തനില്  നനിയമഭാനുസൃതമഭായ  പ്രഭാതനിനനിധലത്തനില്  കുറവെയ്  കേവണ്ടെത്തുന്നപക്ഷലാം
അതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  തസ്തനികേകേള  കേവണ്ടെത്തനി  പ്രകതലകേ
നനിയമനത്തനിനഭായനി റനിസര്വെയ്  വചേയയ്  ഉത്തരവെയ്  പുറവപടുവെനിക്കുകേയുലാം  ഇതനിലൂവട
നനിയമഭാനുസൃതമഭായ പ്രഭാതനിനനിധലലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുകേയുലാം വചേയ്യുനണ്ടെയ്.
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(ഡനി)  അതതയ്  കേഭാലത്തുണ്ടെഭാകുന്ന ഒഴെനിവകേള കൃതലമഭായനി  പബനികേയ്  സര്വ്വതീസയ്
കേമ്മേതീഷനയ്  റനികപഭാര്ടയ്  വചേയഭാത്ത  വെകുപയ്  കമധഭാവെനികേകളഭാടയ്  വെനിശദതീകേരണലാം
കതടണവമനലാം  സര്ക്കഭാര്തല  ഇടവപടലകേള  നടത്തണവമനലാം  വെലക്തമഭാക്കനി
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കേമ്മേതീഷന  ഉത്തരവകേള  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  സര്ക്കഭാര്
സര്വ്വതീസനില്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേകഗഭാത്ര  വെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  പ്രഭാതനിനനിധലലാം
വെനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം  അപരലഭാപ്തമഭാവണങനില്  അത്തരലാം  കപഭാരഭായകേള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുളള  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  സതതീകേരനിക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിച  വെനിഷയങ്ങള
കേമ്മേതീഷന  പരനിഗണനിക്കുന.  അര്ഹരഭായ  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  കൃതലമഭായ
സലാംവെരണലാം  പഭാലനിചയ്  ഒഴെനിവവെരുന്ന  തസ്തനികേകേളനില്  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം
വെരഭാനനിരനിക്കുന്ന ഒഴെനിവകേളുവട സഭാധലതഭാ പടനികേകേള ഉടനടനി  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
കവെണ്ടെ  ഉത്തരവകേള  കേമ്മേതീഷന  നല്കേനിവെരുനണ്ടെയ്.  കമല്  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്
നനിയമഭാനുസൃതലാം  അവെകേഭാശവപട  കതഭാതനിലള  സലാംവെരണലാം  ലഭലമഭാക്കനി  ഇവെരുവട
പ്രഭാതനിനനിധലലാം  കൃതലമഭായനി  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനഭായനി  അര്ഹരഭായ  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കയ്
വപ്രഭാകമഭാഷന  നഷവപടഭാത്ത  രതീതനിയനില്  സമയബനനിതമഭായനി  ഡനിപഭാര്ടയ്വമന്റെല്
വപ്രഭാകമഭാഷന  കേമ്മേനിറനികേള  കൂടുകേ,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്
അര്ഹമഭായ  പ്രഭാതനിനനിധലമനിലഭാവത  വെകുപ്പുകേളനില്  വസഷലല്  റനിക്രൂടയ്വമന്റെയ്  വെഴെനി
നനിയമനങ്ങള  നടത്തുകേ,  ഇവെരുവട  പ്രഭാതനിനനിധലലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനയ്  കസറയ്
വലവെല്  കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേ  എന്നതീ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

പഭാല്വെനില വെര്ദനവെനിവന്റെ ആനുകൂലലലാം ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്
നടത്തനിയ ഇടവപടലകേള

21 (*381) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്:
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി:
ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജന:
ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി.:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2017 വഫബ്രുവെരനിയനില് നടത്തനിയ പഭാല്വെനില വെര്ദനവെനിവന്റെ ആനുകൂലലലാം
ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ്  ലഭലമഭായനില  എനളള  മഭാധലമ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ; എങനില് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഭാല്വെനില വെര്ദനയുവട ആനുകൂലലലാം ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിന്നയ്  നടത്തനിയ  ഇടവപടലകേള  എവന്തെലഭാലാം;
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുവട  ചേനിരകേഭാല  ആവെശലമഭായ  പഭാല്വെനില  ചേഭാര്ടയ്
പരനിഷ്ക്കരണലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് നതീക്കലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജ): 

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടെയ്. വെര്ദനിപനിച പഭാല്വെനില കേര്ഷകേര്ക്കയ് ലഭനിക്കുന്നനിവലന്ന
വെഭാര്ത്ത  ശദയനില്വപടകപഭാളത്തവന്ന  സലാംസഭാനവത്ത  വെനിവെനിധ  ജനിലകേളനില്
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളനില് നനിനലാം പഭാല്വെനില വെര്ദനവെനിവന്റെ   ഭഭാഗമഭായനി
കേര് ഷകേര്ക്കയ് പുതുക്കനിയ പഭാല്വെനില പ്രകേഭാരമുള അധനികേവെനില ലഭനിക്കുനവവെന്നയ് ജനില,
കബഭാക്കയ്,  ക്ഷതീരവെനികേസന  വെകുപയ്  ഉകദലഭാഗസരുവട  സഹഭായകത്തഭാവട  ഉറപയ്
വെരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ബനി) ക്ഷതീരവെനികേസന വെകുപയ് സലാംഘടനിപനിച സലാംസഭാന ക്ഷതീര സലാംഗമത്തനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനവത്ത 162  ക്ഷതീരവെനികേസന യൂണനിറ്റുകേളനില് നനിനള 162  ക്ഷതീര
കേര്ഷകേ പ്രതനിനനിധനികേവള  പവങടുപനിചയ്  നടത്തനിയ ക്ഷതീര  കേര്ഷകേ പഭാര്ലവമന്റെനില്
പ്രധഭാനമഭായുലാം  ഉയര്നവെന്ന  പഭാല്വെനില  വെര്ദനവെയ്  എന്ന  ആവെശലലാം  സര്ക്കഭാര്
ഗഇൗരവെമഭായനി പരനിഗണനിചതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലലാം കേഴെനിഞ്ഞെ രണ്ടെയ്  വെര്ഷത്തനിനനിടയനില്
കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഉല്പഭാദനവചലവെനിലണ്ടെഭായ വെര്ദനവലാം  കേണക്കനിവലടുത്തഭാണയ്  പഭാല്
വെനില  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  അനുകൂല  സമതീപനവമടുത്തതയ്.  വെര്ദനിപനിച  വെനില്പന
വെനിലയുവട  83.75%  അതഭായതയ്  വെനില്പനവെനില  4  രൂപ  വെര്ദനിപനിചകപഭാള
അതനില്നനിനലാം  3.35  രൂപയുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  മനില്മ  നല്കുകേയുമഭാണയ്  ഉണ്ടെഭായതയ്.
അകതഭാവടഭാപലാം  പഭാല്വെനില  ചേഭാര്ടനില്  കേഭാരലമഭായ  പരനിഷ്കരണലാം  നടത്തുകേ  വെഴെനി
കേര്ഷകേര്ക്കയ്  കൂടുതല്  ഗുണലാം  ലഭനിക്കഭാനഭായനി  സഭാധഭാരണ  പഭാല്  വെനില
വെര്ദനിപനിക്കുകമ്പഭാള  സലാംഭരണവെനില  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതയ്  3.5  ശതമഭാനലാം  വകേഭാഴപ്പുലാം
8.5% വകേഭാഴപനിതര ഖര പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുവട കതഭാതനിലഭാണയ്. എന്നഭാല് ഇത്തവെണ അതയ്
മൂന്നയ്  ശതമഭാനലാം  വകേഭാഴപ്പുലാം  8.5%  വകേഭാഴപനിതര  ഖര  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുമടങ്ങനിയ
പഭാലനിനഭാണയ് സലാംഭരണവെനിലയനില്  ലനിറവറഭാന്നനിനയ്  3.35  രൂപ  വെര്ദനിപനിചതയ്.  ഈ
കേഭാരണത്തഭാല്  സലാംസഭാനത്തയ്  ഇന്നയ്  സലാംഭരനിക്കുന്ന  പഭാലനിവന്റെ  ശരഭാശരനി
ഗുണനനിലവെഭാരമഭായ 4.1%  വകേഭാഴപ്പുലാം  8. 3 %  വകേഭാഴപനിതര ഖര പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുമുള
പഭാലനിനയ്  കേര്ഷകേനയ്  ലനിററനിനയ്  4.02  രൂപ  വെര്ദനവെയ്  ലഭലമഭായനിട്ടുണ്ടെയ്.  അതഭായതയ്
പഭാലനിവന്റെ വെനില്പനവെനില ലനിറനിനയ് നഭാലയ് രൂപ വെര്ദനിപനിചകപഭാള കേര്ഷകേനയ് ലനിററനിനയ്
4.02 രൂപ ലഭലമഭായനി. ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ് വെര്ദനിപനിച പഭാല് വെനിലയുവട സനിലാംഹഭഭാഗവലാം
ലഭനിക്കുലാം എന്നയ് ഉറപ്പുവെരുത്തുന്ന സമതീപനമഭാണയ് സര്ക്കഭാര് സതതീകേരനിചതയ്.

വെര്ദനിപനിച പഭാല്വെനില കേര്ഷകേര്ക്കയ് ലഭനിക്കുനവവെന്നയ്  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനയ്
സലാംസഭാനവത്ത  വെനിവെനിധ  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളനില്നനിനലാം  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നല്കേനിയ
പഭാല്വെനിലയുവട  വെനിവെരങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  ആയതനിന  പ്രകേഭാരലാം  വെനില
വെര്ദനവെയ് കേര്ഷകേര്ക്കയ് ലഭനിക്കുന്നതഭായനി കബഭാധലവപടുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.
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പുതുക്കനിയ  പഭാല്വെനില  ചേഭാര്ടയ്,  സലാംഘലാം  കനഭാടതീസയ്  കബഭാര്ഡനില്
പ്രസനിദവപടുത്തുന്നതനിനയ്  എലഭാ ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.
അകതഭാവടഭാപലാംതവന്ന  പഭാല്വെനിലയുമഭായനി  ബനവപടയ്  വെന്നനിട്ടുള  പരഭാതനികേള
പരനികശഭാധനിചയ്  ആവെശലമഭായ  നടപടനികേള  സതതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ജനിലഭാ  വഡപലടനി
ഡയറകര്മഭാര്ക്കുലാം/കേതഭാളനിറനി കേണ്കട്രഭാള ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

പഭാല്വെനില  വെര്ദനവെയ്  സലാംബനനിച  തതീരുമഭാനലാം  എടുത്ത  മനില്മ  ഭരണ
സമനിതനിവയ കയഭാഗത്തനില് സര്ക്കഭാര് പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി ഗവെണ്വമന്റെയ് വസക്രടറനിയുലാം
ക്ഷതീരവെനികേസന വെകുപയ് ഡയറകറുലാം പവങടുത്തുവകേഭാണ്ടെയ് പഭാല് വെനില വെര്ദനവെനിവന്റെ
ഗുണലാം  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ്  പരമഭാവെധനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവെണ്ടെ  നനിലപഭാടുകേള
സതതീകേരനിക്കുകേയുലാം അവെ കേര്ഷകേര്ക്കയ് ലഭലമഭാകുവമന്നയ് ഉറപ്പുവെരുത്തുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.

(സനി)  പഭാല് വെനില  ചേഭാര്ടയ്  അശഭാസതീയമഭാവണന്നയ്  ചൂണ്ടെനിക്കഭാണനിചയ്  നനിരവെധനി
പരഭാതനികേള സര്ക്കഭാരനില് കേനിടനിയതനിവന തുടര്ന്നയ് കേഴെനിഞ്ഞെ പഭാല് വെനില വെര്ദനവെയ്
സമയത്തയ്  സര്ക്കഭാര്  മനില്മയുമഭായനി  ആശയവെനിനനിമയലാം  നടത്തനിയതനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ആവെശലമഭായ  മഭാറങ്ങള  ചേഭാര്ടനില്  വെരുത്തുന്നതനിനയ്  ഇടയഭായനി.
ഇതനിവന്റെ  ഫലമഭായനി  സഭാധഭാരണ പഭാല്  വെനില  വെര്ദനിപനിക്കുകമ്പഭാള  സലാംഭരണവെനില
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതയ്  3.5%വകേഭാഴപ്പുലാം   8.5%  വകേഭാഴപനിതര ഖര പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുവടയുലാം
കതഭാതനിലഭാണയ്.  എന്നഭാല്  ഇത്തവെണ  3%  വകേഭാഴപ്പുലാം  8.5%  വകേഭാഴപനിതര  ഖര
പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുമടങ്ങനിയ പഭാലനിനഭാണയ് സലാംഭരരണവെനിലയനില് ലനിറവറഭാന്നനിനയ് 3.35 രൂപ
വെര്ദനിപനിചതയ്.  

കനഭാക്കുകൂലനി പ്രശ്നലാം

22 (*382) ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന:
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്:
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ്:
ശതീ  .    വെനി  .    എസയ്  .    ശനിവെകുമഭാര്:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനവത്ത വതഭാഴെനില് കമഖലയനിവല കനഭാക്കുകൂലനി ഈടഭാക്കല് പ്രശ്നലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  വകേവക്കഭാണ്ടെനിട്ടുളവതന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചയ്  മുന  സര്ക്കഭാര്  സതതീകേരനിച  നടപടനികേള
എവന്തെലഭാമഭാണയ്; വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വതഭാഴെനില്  വെകുപനില് ഇതയ്  സലാംബനനിച  പരഭാതനികേള നല്കുന്നതനിനുലാം
അവെ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം എവന്തെലഭാലാം സലാംവെനിധഭാനങ്ങള നനിലവെനിലണ്ടെയ്; വെനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?
99/2020.
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വതഭാഴെനിലലാം എവവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന): 

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  വതഭാഴെനില്കമഖലയനിലള  കനഭാക്കുകൂലനിയുമഭായനി
ബനവപട  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ചുമട്ടുവതഭാഴെനില്  കമഖലയനില്
ഏകേതീകൃത  ചുമട്ടുകൂലനി  പ്രഭാബലലത്തനില്  വെരുത്തുവെഭാനുള  നടപടനികേള  സതതീകേരനിചയ്
വെരുന.  ഇതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  വകേഭാലലാം,  പത്തനലാംതനിട,  ആലപ്പുഴെ,
കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  പഭാലക്കഭാട് ,  കേണ്ണൂര് എന്നതീ  പത്തയ്
ജനിലകേളനില് ഏകേതീകൃത കേയറനിറക്കയ് കൂലനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  മലപ്പുറലാം,  വെയനഭാടയ്
ജനിലകേളനിലലാം ഏകേതീകൃത കേയറനിറക്കയ് കൂലനി സലാംബനനിചയ് ധഭാരണയഭായനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഇടുക്കനി,
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലകേളനില്  ഇതുസലാംബനനിച  ചേര്ചകേള  നടനവെരനികേയഭാണയ്.
കൂടഭാവത,  ചുമട്ടുവതഭാഴെനില്  കമഖലയനിവല  അനഭനിലക്ഷണതീയമഭായ  പ്രവെണതകേള
നനിരുതഭാഹവപടുത്തുന്നതനിനുകവെണ്ടെനിയുള പ്രചേഭാരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ഊര്ജനിത
വപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

(സനി)  ചുമട്ടുവതഭാഴെനിലമഭായനി  ബനവപട  കനഭാക്കുകൂലനി  പ്രശ്നങ്ങളനില്  സതതര
നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി വതഭാഴെനില് വെകുപയ് കേഭാളവസന്റെര് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.
1800-42-555-214/155214  എന്നതീ  കടഭാളഫതീ  നമ്പരുകേളനില്  വെനിളനിചയ്  പരഭാതനി
കരഖവപടുത്തഭാവന്നതഭാണയ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  ലഭനിക്കന്ന  പരഭാതനികേളനില്  ബനവപട
അസനിസന്റെയ്  കലബര്  ഓഫതീസര്മഭാര്  ഇടവപടയ്  അനര്ഹമഭായനി  തുകേ
വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുവണ്ടെങനില് ആയതയ് വെഭാങ്ങനിയ വതഭാഴെനിലഭാളനികേളനില്നനിനലാം  വതഭാഴെനിലടമയയ്
തനിരനിവകേ  വെഭാങ്ങനി  വകേഭാടുക്കുകേയുലാം  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ഗുരുതരമഭായ
ക്രമകക്കടുകേള സലാംഭവെനിചനിട്ടുളതഭായനി ശദയനില്വപടഭാല് രജനികസ്ട്രേഷന കേഭാര്ഡയ്  റദ്ദേയ്
വചേയ്യുകേയുലാം കൂടഭാവത വതഭാഴെനിലടമവയ അധനികക്ഷപനിക്കുകേകയഭാ ഭതീഷണനിവപടുത്തുകേകയഭാ
ആക്രമനിക്കുകേകയഭാ വചേയ്യുന്നതഭായ പരഭാതനികേള കപഭാലതീസനിനയ്  വകേമഭാറനി ഉചേനിതമഭായ
നനിയമനടപടനി സതതീകേരനിക്കുകേയുലാം വചേയവെരുന.

വെനവെല്ക്കരണ പരനിപഭാടനി

23(*383) വപ്രഭാഫ  .   വകേ  .   യു  .   അരുണന:
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവെസനി:
ശതീ  .   വജയനിലാംസയ് മഭാതത:
ശതീ  .    വകേ  .    വജ  .    മഭാകനി:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വെനകമഖലയയ് പുറത്തയ് പചപ്പുലാം വജവെ വവെവെനിധലവലാം വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
വെകനതര പ്രകദശങ്ങളനില് വെനവെത്കേരണ പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി) ഇപ്രകേഭാരമുളള വെനത്തനിവന്റെ വെലഭാപ്തനി എത്രവയന്നയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(സനി)  'എവന്റെ  മരലാം  നമ്മുവട  മരലാം',  'വെഴെനികയഭാര  തണല്',  'ഹരനിത  തതീരലാം'
തുടങ്ങനിയ വെനിവെനിധ പദതനികേളനിലൂവട നട്ടുപനിടനിപനിചനിട്ടുളള മരങ്ങളുവട തുടര്സലാംരക്ഷണലാം
ഫലപ്രദമഭാകേഭാവത കപഭാകുന്നതഭായനി ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ?
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വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജ):

(എ) വെനകമഖലയയ് പുറത്തയ് പചപ്പുലാം വജവെവവെവെനിധലവലാം വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
വെകനതര പ്രകദശങ്ങളനില് വെനവെത്കേരണ പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ബനി)  വെകനതരപ്രകദശങ്ങളനില്  സഭാമൂഹലവെനവെല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനിയനിലൂവട
വപഭാതുസലത്തനിലലാം  മറ്റു  സലങ്ങളനിലലാം  വൃക്ഷവെല്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനിലൂവട
പചപനിവന്റെയുലാം  വജവെവവെവെനിധലത്തനിവന്റെയുലാം  മൂലലവെര്ദനവെയ്  വെര്ദനിച്ചുവെരുന്ന
വൃക്ഷഭാവെരണത്തനിലൂവട ഉണ്ടെഭാകുനണ്ടെയ്.  ഈ വൃക്ഷഭാവെരണത്തനിവന്റെ വെലഭാപ്തനി വെനത്തനിവന്റെ
വെലഭാപ്തനിയഭായനി കേണക്കഭാക്കനി തനിടവപടുത്തുവെഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില.

(സനി)  എവന്റെ മരലാം നമ്മുവട മരലാം,  വെഴെനികയഭാരത്തണല്,  ഹരനിതതതീരലാം തുടങ്ങനിയ
പദതനികേളനിലൂവട നട്ടുപനിടനിപനിചനിട്ടുള മരങ്ങളുവട തുടര്സലാംരക്ഷണലാം ഫലപ്രദമഭാകേഭാവത
കപഭാകുന്നതഭായനി ശദയനില്വപടനിടനില.

ഹഭാലാംലറയ് വെനികേസന പദതനി

24 (*384) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ:
ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   ശശതീന്ദ്രന:
ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളുവട  സമഗ  വെനികേസനലാം  ലക്ഷലലാംവെച്ചുവകേഭാണ്ടെയ്
നടപഭാക്കനി വെരുന്ന ഹഭാലാംലറയ്  വെനികേസന പദതനി വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  എങനില്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഹഭാലാംവലറയ് വെനികേസന പദതനി നടത്തനിപനില് ഏവതങനിലലാം തരത്തനിലള
എതനിര്പ്പുകേകളഭാ തടസങ്ങകളഭാ കനരനികടണ്ടെനി വെന്നനിട്ടുകണ്ടെഭാ; എങനില് അവെ പരനിഹരനിചയ്
പദതനി ലക്ഷലലാം വകേവെരനിക്കുന്നതനിനഭായനി എവന്തെലഭാലാം ഇടവപടല് നടത്തുകേയുണ്ടെഭായനി;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയുവട പ്രവെര്ത്തനങ്ങള എത്രമഭാത്രലാം പുകരഭാഗമനിചനിട്ടുവണ്ടെനലാം
എവെനിവടവയലഭാലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞുവവെനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   എ  .  വകേ  .   ബഭാലന):  

(എ)  ഉണ്ടെയ്.  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളനിവല  വെനികേസന  ആവെശലങ്ങളക്കഭായനി
സകങതത്തനിവന്റെ  സമഗ വെനികേസനലാം ലക്ഷലമഭാക്കനിയഭാണയ് അതലഭാവെശലമഭായ വെനികേസന
പദതനികേള ഉളവപടുത്തനി ഹഭാലാംലറയ് വെനികേസന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.
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അതതയ്  സകങതങ്ങളനില്  വെച്ചുകൂടുന്ന  ഊരുകൂടങ്ങളനില്  ഉരുത്തനിരനിയുന്ന
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുവട  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിര്വ്വഹണ  ഏജനസനികേള  ഡനി.പനി.ആര്.
തയഭാറഭാക്കനി  ജനിലഭാതല  വെര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപനിവന്റെ  അനുമതനികയഭാവടയഭാണയ്  പദതനി
നടപഭാക്കുന്നതയ്.

ജനിലഭാ കേളകര് അദലക്ഷനഭായുലാം ബനവപട എലാം.എല്.എ.,  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്
പ്രസനിഡന്റുമഭാര്,  വമമ്പര്മഭാര്,  ഐ.റനി.ഡനി.  കപ്രഭാജകയ്  ഓഫതീസര്,  വട്രബല്
വഡവെലപ്വമന്റെയ്  ഓഫതീസര്,  വട്രബല്  എകയ്റനഷന  ഓഫതീസര്മഭാര്,  എസയ്.ടനി.
വപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്  എന്നനിവെര്  അലാംഗങ്ങളഭായ  കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  കേമ്മേനിറനി  പദതനി
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട പുകരഭാഗതനി ജനിലഭാതലത്തനില് വെനിലയനിരുത്തനി വെരുന.  കൂടഭാവത
സലാംസഭാനതലത്തനില്  ഏജനസനികേളുവടയുലാം  ജനിലഭാതല  ഉകദലഭാഗസരുവടയുലാം
സഭാന്നനിദലത്തനില് പദതനി പ്രവെര്ത്തനങ്ങള വെനിലയനിരുത്തനിവെരുന.

ജനകേതീയവലാം സുതഭാരലവമഭായ നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിച്ചു നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.
ഹഭാലാംലറയ്  വെനികേസന  പദതനി  സകങതങ്ങളനിവല  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  അടനിസഭാന
ആവെശലങ്ങളക്കയ്  ഊന്നല്  നല്കേനി  സമഗ  വെനികേസനലാം  എന്ന  ലക്ഷലലാം
സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുന്നതനിനയ് ഈ പദതനി ഉപകേരനിചനിട്ടുവണ്ടെന്നയ് വെനിലയനിരുത്തുന.

(ബനി)  ഉണ്ടെയ്.  ചേനില  സകങതങ്ങളനില്  പ്രഭാകദശനികേ തലത്തനിലള  തര്ക്കങ്ങളുലാം
തടസങ്ങളുലാം  കനരനിടകടണ്ടെനി  വെന്നനിട്ടുവണ്ടെങനിലലാം  ആയവെ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പ്രകതലകേ ഊരുകൂടലാം  വെനിളനിച്ചുകചേര്ത്തയ്  പുതനിയ ഡനി.പനി.ആര്.തയഭാറഭാക്കനി  ജനിലഭാതല
വെര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപനിവന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാവട  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  കൂടഭാവത
പദതനി  നടത്തനിപ്പുമഭായനി  ബനവപടയ്  ഉണ്ടെഭായനിട്ടുള  പരഭാതനികേളുലാം  അകക്ഷപങ്ങളുലാം
ജനിലഭാതല കമഭാണനിററനിലാംഗയ് സമനിതനി പരനികശഭാധനിചയ് ആവെശലവമങനില് കഭദഗതനികേളക്കയ്
സര്ക്കഭാരനികലക്കയ് ശനിപഭാര്ശ വചേയയ് അനുമതനി വെഭാങ്ങഭാറുണ്ടെയ്.

(സനി)  2013-14,  2014-15,  2015-16  എന്നതീ  വെര്ഷങ്ങളനില്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  അനുവെദനിച  49  കകേഭാളനനികേളനില്  17  കകേഭാളനനികേളുവട
പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ബഭാക്കനി  32  കകേഭാളനനികേളനില്  29  കകേഭാളനനികേളുവട
പ്രവൃത്തനികേള  വെനിവെനിധ  ഘടത്തനിലഭാണയ്.  2014-15  വെര്ഷലാം  വതര വഞ്ഞെടുത്ത
കകേഭാളനനികേളനില് കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിവല കുമ്പള ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല മഭാവെനക്കട
കകേഭാളനനിയനിലലാം  വെയനഭാടയ്  ജനിലയനിവല  വനകന്മനനി  ഗമഭാപഞഭായത്തനിവല  കേഴെമ്പുകേര
കുറുമ  കകേഭാളനനിയനിലലാം  2015-16  വെര്ഷലാം  വതരവഞ്ഞെടുത്ത  തവെനിഞ്ഞെഭാല്
പഞഭായത്തനിവല  വകേഭാലനിയനില്  കകേഭാളനനിയനിലലാം  പ്രവൃത്തനികേള  തുടങ്ങഭാത്തതനിനഭാല്
പദതനി ഉകപക്ഷനിച്ചു.

പൂര്ത്തതീകേരനിച കകേഭാളനനികേളുവട ലനിസ്റ്റുലാം പുകരഭാഗതനി വെനിവെരവലാം അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് 10 കകേഭാളനനികേളഭാണയ് ഈ പദതനിയനില്
ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളതയ്.

* വലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്.
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ചുമട്ടുവതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട വതഭാഴെനില് കുറയുന്ന സഭാഹചേരലലാം

25 (*385) ശതീ  .   എന  .   വെനിജയന പനിള:
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന:
ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദയ്:
ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ശശനി: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴെനിലലാം

എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേയറനിറക്കയ്  കമഖലയനില്  യന  സഹഭായകത്തഭാവടയുള  കേയറനിറക്കയ്
വെര്ദനിചതുലാം  ആവെശലത്തനിലധനികേലാം  കേഭാര്ഡുകേള  ഉകദലഭാഗസര്  ഏകേപക്ഷതീയമഭായനി
നല്കുന്നതുലാം ചുമട്ടുവതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് വതഭാഴെനില് കുറയുന്ന സഭാഹചേരലമുണ്ടെഭാക്കുന്നതയ്
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം സഭാഹചേരലത്തനില് ഒറവപട സലാംഭവെങ്ങളുവട പശഭാത്തലത്തനില്
ചുമട്ടുവതഭാഴെനിലഭാളനികേവളയഭാവകേ  പനിടനിച്ചുപറനിക്കഭാരഭായനി  ചേനിത്രതീകേരനിക്കുന്ന  പ്രവെണത
ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഈ  കമഖലയനിവല  വതഭാഴെനില്  നഷ  പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി
നനികയഭാഗനിച  കേമ്മേനിറനി  ശനിപഭാര്ശകേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ആവെശലമഭായ  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുനസര്ക്കഭാര്  ചുമട്ടുവതഭാഴെനിലഭാളനി  (സഭാകറര്ഡയ്  വെനിഭഭാഗലാം)  കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനത്തനിനഭായനി  കടഭാക്കണ്  തുകേ  മഭാത്രലാം  വെകേയനിരുത്തനി
യനിരുന്നനിടത്തയ്  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് ആറരകക്കഭാടനി  രൂപ അനുവെദനിചതയ്  ആനുകൂലലങ്ങള
യഥഭാസമയലാം  നല്കുന്നതനിനു  സഭാധലമഭാക്കനിവയങനിലലാം  കുടനിശ്ശേനികേ  ആനുകൂലലങ്ങള
നല്കേഭാനുള തുകേ കൂടനി അധനികേമഭായനി അനുവെദനിക്കുവെഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ?

വതഭാഴെനിലലാം എവവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .  പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന): 

(എ)  കേയറനിറക്കയ്  കമഖലയനില്  യനസഹഭായകത്തഭാവടയുള  കേയറനിറക്കയ്
വെര്ദനിച്ചുവെരുന്നതയ്  ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഉകദലഭാഗസര്  ഏകേപക്ഷതീയമഭായനി
കേഭാര്ഡുകേള നല്കുന്നതഭായനി ശദയനില്വപടനിടനില.

(ബനി)  ചുമട്ടുവതഭാഴെനില്  കമഖലയനിവല  പ്രശ്നങ്ങവളക്കുറനിചയ്  പഠനലാം  നടത്തനി
റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുവെഭാന  നനികയഭാഗനിക്കവപട  കേമ്മേനിറനിയുവട  ശനിപഭാര്ശകേള
പരനികശഭാധനയുവട വെനിവെനിധ ഘടങ്ങളനിലഭാണയ്.

(സനി)  കുടനിശ്ശേനികേ ആനുകൂലലങ്ങള നല്കുന്നതയ് സലാംബനനിച ശനിപഭാര്ശ കലബര്
കേമ്മേതീഷണറനില്  നനിനലാം  ലഭലമഭാകുന്നമുറയയ്  ഈ  വെനിഷയത്തനില്  തതീരുമഭാനലാം
വകേവക്കഭാള്ളുന്നതഭാണയ്.
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വതഭാഴെനില് നയലാം

26 (*386) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല:
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര്:
ശതീ  .   മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി അലനി:
ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദയ്  .    പനി.:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) രഭാഷ പുനര്നനിര്മ്മേഭാണത്തനില് പ്രധഭാന പങ്കുവെഹനിക്കുന്ന ജനവെനിഭഭാഗമഭാണയ്
വതഭാഴെനിലഭാളനികേള എന്നയ് കേരുതുനകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  എങനില്  അതനിനനുസൃതമഭായ  വതഭാഴെനില്നയത്തനിനയ്  രൂപലാം  നല്കേഭാന
സതതീകേരനിച നടപടനികേള എവന്തെഭാവക്കയഭാവണന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വതഭാഴെനില്  നയത്തനില്  എലഭാത്തരലാം  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം  മനികേച
രതീതനിയനിലളള  വതഭാഴെനില്  അന്തെരതീക്ഷലാം,  ആകരഭാഗലസുരക്ഷ,  സഭാമ്പത്തനികേ  ഭദത,
സഭാലാംസഭാരനികേ ഉന്നമനലാം എന്നനിവെ ഉറപ്പുവെരുത്തഭാനുളള വെലവെസകേള ഉളവപടുത്തുകമഭാ?

വതഭാഴെനിലലാം എവവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന): 

(എ) ഉണ്ടെയ്.

(ബനി) സമഗമഭായ വതഭാഴെനില് നയലാം സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

ലഹരനിവക്കതനിവര ശക്തമഭായ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
27 (*387) ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫയ്:

ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന:
ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ്:
ശതീ  .    അനവെര്  സഭാദത്തയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഹരനിവക്കതനിവര  ശക്തമഭായ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തഭാന  എവകസയ്
വെകുപയ് എവന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണയ് ആവെനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എവന്തെലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്  ഇതനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്
ആവെനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുളവതന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി ജനകേതീയ പങഭാളനിത്തലാം എങ്ങവന പ്രകയഭാജനവപടുത്തുവെഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നയ് വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  ലഹരനി  മഭാഫനിയവയക്കുറനിചയ്  വെകുപനിവന  അറനിയനിക്കഭാന  എവന്തെലഭാലാം
ആധുനനികേ സഭാകങതനികേവെനിദലകേളഭാണയ് ലഭലമഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

വതഭാഴെനിലലാം എവവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന): 

(എ)  ശക്തമഭായ  എനകഫഭാഴയ്വമന്റെയ്  പ്രവെര്ത്തനങ്ങകളഭാവടഭാപലാം  വെനിപുലമഭായ
കബഭാധവെല്ക്കരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  എവകസയ്  വെകുപയ്  നടത്തനിവെരുന.
ആയതനിനുകവെണ്ടെനി  വെനിവെനിധങ്ങളഭായ  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനികേളഭാണയ്  എവകസയ്  വെകുപയ്
ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുളതയ്.  സ്കൂള/കകേഭാകളജയ് ലഹരനിവെനിരുദ ക്ലെെബ്ബുകേളനിലൂവട കബഭാധവെല്ക്കരണലാം,
ആദനിവെഭാസനി  കമഖലകേളനിവല  കബഭാധവെല്ക്കരണലാം,  ആദനിവെഭാസനി  കമഖലകേളനിവല
ആദനിവെഭാസനി  യുവെതതീ  യുവെഭാക്കളക്കയ്  കബഭാധവെല്ക്കരണ  വട്രയനിനനിലാംഗയ്,  ജൂണ്  26
അന്തെഭാരഭാഷ  മയക്കുമരുന്നയ് വെനിരുദ ദനിനപരനിപഭാടനികേള, ഒകകഭാബര് 2 ഗഭാനനിജയന്തെനി
വെഭാരഭാകഘഭാഷകത്തഭാടനുബനനിച്ചുള ലഹരനിവെനിരുദ കബഭാധവെല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള
തുടങ്ങനിയവെയഭാണയ് എവകസയ് വെകുപയ് മുഖഭാന്തെരലാം ആവെനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന
പ്രധഭാന കേര്മ്മേ പദതനികേള.

(ബനി)  സഭാമൂഹനികേ  ക്രനിയഭാത്മകേ  ചുവെടുവെയ്പ്പുകേള,  തതീരകദശ  ആദനിവെഭാസനി
കമഖലകേളനിലലാം  കകേഭാളനനികേളനിലലാം  പ്രകതലകേ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള,  സ്കൂള/കകേഭാകളജയ്
വെനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനതല  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള,  വെനിവെര  വെലഭാപന  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള,
മദലവലാം  മയക്കുമരുനലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചുതുടങ്ങനിയവെവര  തനിരുത്തല്  പ്രക്രനിയ,
നനിയമവെനിരുദ  ലഹരനി  ഉത്പന്നങ്ങളുവട  ലഭലതയുലാം  വെനിതരണവലാം  ഇലഭാതഭാക്കല്
ഉകദ്ദേശനിച്ചുവകേഭാണള  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള,  പുനരധനിവെഭാസലാം  എന്നനിവെയഭാണയ്  വെനിമുക്തനി
മനിഷനുമഭായനി ബനവപടയ് ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുള കേര്മ്മേപദതനികേള .

(സനി)  വെനിവെനിധ  തലങ്ങളനിവല  ജനപ്രതനിനനിധനികേള,  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസര്,
വലബറനി  കേഇൗണ്സനില്,  മദലവെര്ജന  സമനിതനികേളടക്കമുള  സഭാമൂഹല-സന്നദ
സലാംഘടനകേള,  വെനിദലഭാര്ത്ഥനി  യുവെജന  മഹനിളഭാ  സലാംഘടനകേള  എന്നനിവെരുവട
സഹകേരണവലാം  പങഭാളനിത്തവലാം  പ്രകയഭാജനവപടുത്തുവെഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.
ഇതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  തലത്തനില്  ബഹു.മുഖലമനനി  വചേയര്മഭാനുലാം  എവകസയ്
വെകുപ്പുമനനി  വവെസയ്  വചേയര്മഭാനുലാം  നനികുതനി  വെകുപയ്  വസക്രടറനി  കേണ്വെതീനറുമഭായനി
ഗകവെണനിലാംഗയ്  കബഭാഡനിയുലാം  എവകസയ്  വെകുപ്പുമനനി  വചേയര്മഭാനുലാം  നനികുതനി  വെകുപയ്
വസക്രടറനി  വവെസയ്  വചേയര്മഭാനുലാം  എവകസയ്  കേമ്മേതീഷണര് കേണ്വെതീനറുമഭായനി  കസറയ്
എകനികേമ്പ്യൂടതീവെയ്  കേമ്മേനിറനിയുലാം  ജനിലഭാതലത്തനില്  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തയ്  പ്രസനിഡന്റെയ്
വചേയര്മഭാനുലാം  കകേഭാര്പകറഷന  കമയര്,  മുനനിസനിപല്  വചേയര്കപഴണ്മഭാര്,  വവെസയ്
വചേയര്മഭാനമഭാരഭായുലാം  ജനിലഭാ  കേളകര്  കേണ്വെതീനറഭായുലാം  എവകസയ്  വഡപമ്പ്യൂടനി
കേമ്മേതീഷണല്  കജഭായനിന്റെയ്  കേണ്വെതീനറഭായുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേള  ഉളവപവടയുളവെര്
വമമ്പര്മഭാരഭായുലാം  ഉള  ജനിലഭാ  എകനികേമ്പ്യൂടതീവെയ്  കേമ്മേനിറനിയുലാം  കബഭാക്കയ്/കകേഭാര്പകറഷന/
മുനനിസനിപഭാലനിറനി/പഞഭായത്തയ്,  വെഭാര്ഡുതല കേമ്മേനിറനികേളുലാം  രൂപതീകേരനിചയ്  പ്രവെര്ത്തനിചയ്
വെരുന. 
99/2020.
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(ഡനി)  ലഹരനി  മഭാഫനിയവയക്കുറനിചയ്  വെകുപനിവന  അറനിയനിക്കുന്നതനിനയ്  24
മണനിക്കൂറുലാം പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  9061178000  വെഭാടയ്സയ്  ആപയ് നമ്പരുലാം  9447178000
വമഭാവബല്  വഹല്പയ് വലന  നമ്പരുലാം  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  എലഭാ  ജനിലഭാ
ആസഭാനങ്ങളനിലലാം 24 മണനിക്കൂറുലാം പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന   155358  എന്ന കഹഭാടയ് വലന
നമ്പരുലാം  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  എവകസയ്  വെകുപനിനയ്  ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേളുലാം
രഹസലവെനിവെരങ്ങളുലാം  ഇരുപത്തനിനഭാലയ്  മണനിക്കൂറനിനകേലാം  പരനികശഭാധനിചയ്  നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങള ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

വെനപ്രകദശങ്ങളനിവല മഭാലനിനല നനികക്ഷപലാം

28(*388) ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജന:
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന:
ശതീ  .   ഇ  .   വകേ  .   വെനിജയന:
ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെനപ്രകദശങ്ങളനില്  വെനകതഭാതനില്  മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതയ്
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഇതനിവനതനിവര  നടപടനിവയടുക്കഭാന നനിലവെനിലളള  നനിയമങ്ങള
പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ; അവലങനില് നനിയമ കഭദഗതനി നടത്തുന്നതയ് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവെനില്  നനികക്ഷപനിക്കവപട  മഭാലനിനലങ്ങള  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം
വചേയ്യുന്നതനിനയ് എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുവമന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജ):

(എ)  ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടെയ്.  നഗരമഭാലനിനലങ്ങള  വെനപ്രകദശങ്ങളനില്
ഉകപക്ഷനിക്കുന്ന  പ്രവെണത  വെര്ദനിച്ചുവെരുന്നതഭായനി  കേഭാണുനണ്ടെയ്.  വെയനഭാടയ്,  തൃശ്ശൂര്,
ഇടുക്കനി,  വകേഭാലലാം  എന്നതീ  ജനിലകേളനിവല  വെനകമഖലയനിവല  ചേനില  പ്രകദശങ്ങളനില്
ധഭാരഭാളലാം നഗര മഭാലനിനലങ്ങള നനികക്ഷപനിക്കുന്നതഭായനി കേവണ്ടെത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ബനി) നനിലവെനിവല വെനനനിയമലാം, വെനകമഖലയനില് മഭാലനിനലലാം നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനി
വനതനിവര നടപടനി സതതീകേരനിക്കഭാന പരലഭാപ്തമല.

വെനകമഖലയനില്  മഭാലനിനലങ്ങള  നനികക്ഷപനിക്കുന്നവെര്വക്കതനിവര  നനിലവെനില്
റനിസര്വെയ്  വെനത്തനില്  അതനിക്രമനിചയ്  കേടക്കുന്നതനിനുലാം  അടനിക്കഭാടുകേളക്കുലാം  മറ്റുലാം
നഭാശനഷമുണ്ടെഭാക്കുന്നതനിനുമഭാണയ്  1961-വല  കകേരള  വെന  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കകേസയ്
രജനിസര് വചേയഭാനഭാകുന്നതയ്.  ഇതനിനയ് ഒരു വെര്ഷലാം മുതല് അഞയ് വെര്ഷലാം വെവര തടവലാം
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1,000 രൂപ മുതല് 5,000 രൂപ വെവര പനിഴെയുലാം ലഭനിക്കഭാവമങനിലലാം അത്തരലാം കകേസുകേള
ശനിക്ഷനിക്കവപടഭാനുള  സഭാധലത  വെളവര  വെനിരളമഭാണയ്.  വെനലജതീവെനി  സകങതങ്ങള
ഉളവപവടയുള  സലാംരക്ഷനിത  പ്രകദശങ്ങളനില്  മഭാലനിനല  നനികക്ഷപലാം  നടത്തുന്നതയ്
1972-വല  വെനലജതീവെനി  (സലാംരക്ഷണലാം)  നനിയമത്തനിവല  27(4)  വെകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം
കുറകേരവലാം ശനിക്ഷഭാര്ഹവമഭാണയ്.  ഇതനിനയ്   3  വെര്ഷലാം വെവര തടകവെഭാ  25,000  രൂപ
വെവരകയഭാ പനിഴെകയഭാ രണലാം കൂടനികയഭാ ലഭനിക്കഭാലാം.

വെനത്തനിവല മഭാലനിനല നനികക്ഷപലാം ശനിക്ഷഭാര്ഹമഭായ കുറമഭായനി കേണക്കഭാക്കഭാവന്ന
തരത്തനില്  കകേരള  വെനലാം  നനിയമത്തനില്  കഭദഗതനി  ആവെശലമഭാണയ്.  ആയതനിനഭാല്
വെനത്തനിലലാം വെനപ്രകദശവത്ത ജലഭാശയങ്ങളനിലലാം പഭാസനികേയ് അടക്കമുള മഭാലനിനലങ്ങള
നനികക്ഷപനിക്കുന്നതയ് കുറകേരമഭായ പ്രവൃത്തനിയഭായനി ഉളവപടുത്തനി 1961-വല കകേരള വെന
നനിയമലാം  വസക്ഷന  27-ല്  കവെണ്ടെ  കഭഗഗതനി  വെരുത്തുന്നതനിനുള  കേരടയ്  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന,

(സനി) വെനപ്രകദശത്തയ് മഭാലനിനലങ്ങള നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിവനതനിവര മുന്നറനിയനിപയ്
കബഭാര്ഡുകേള,  കപഭാസറുകേള,  കനഭാടതീസുകേള  എന്നനിവെ  വെനഭഭാഗങ്ങളനിവല
വപഭാതുനനിരത്തുകേളനിലലാം ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം കപഭായനിന്റുകേളനിലലാം സഭാപനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനില് വെനസലാംരക്ഷണ ജതീവെനക്കഭാരുലാം വെനസലാംരക്ഷണ
സമനിതനി-ഇകക്കഭാ  വഡവെലപ്വമന്റെയ്  കേമ്മേനിറനി  അലാംഗങ്ങളുലാം  സന്നദ  സലാംഘടനകേളുലാം
സ്കൂള-കകേഭാകളജതല നഭാഷണല് സര്വ്വതീസയ് സതീലാം അലാംഗങ്ങളുലാം മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം
വചേയവെരുനണ്ടെയ്.  നഗര  മഭാലനിനലങ്ങള  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിലൂവട  ഉണ്ടെഭാകുന്ന
ഭവെനിഷലത്തുകേവളപറനി  ജനങ്ങവളയുലാം  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേവളയുലാം  കബഭാധവെഭാന്മഭാരഭാക്കുന്നതനി
നഭായനി  പ്രകൃതനി  പഠന  കേലഭാമ്പുകേളനില്  പ്രകതലകേ  അവെകബഭാധവലാം  സകന്ദശവലാം
നല്കേനിവെരുന.

മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിക്കഭാന  സഭാധലതയുളതുലാം  വെനിജനവമഭായ  ചേനില
വെനപ്രകദശങ്ങളനില് നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറകേള സഭാപനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

വെനത്തനിനകേകത്തയയ്  കപഭാകുന്ന  വെഭാഹനങ്ങളനില്  മഭാലനിനലലാം  കേടത്തനിവക്കഭാണ്ടെയ്
കപഭാകുന്നതുലാം  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതുലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി  കഫഭാറസയ്  വചേക്കയ്
കപഭാസ്റ്റുകേളനില് പരനികശഭാധന കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

ചേനില പ്രകദശങ്ങളനില് വെനലാം വെകുപ്പുലാം കപഭാലതീസുലാം സലാംയുക്തമഭായനി പകട്രഭാളനിലാംഗയ്
നടത്തുകേയുലാം രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില് സലാംശയലാം കതഭാനന്ന വെഭാഹനങ്ങള പരനികശഭാധനിചയ്
നടപടനി എടുക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.
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വെനങ്ങളുവട പരനിപഭാലനലാം

29 (*389) ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശന:
ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ്:
ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന:
ശതീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവെനിലളള വെനങ്ങളുവട പരനിപഭാലനത്തനിനയ് എവന്തെലഭാലാം
കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണയ് ആസൂത്രണലാം വചേയനിരനിക്കുന്നവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനിലവെനിലളള പദതനികേള ശക്തനിവപടുത്തഭാനുലാം തുടരഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(സനി)  വെനപരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി  ഏവതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്  ആസൂത്രണലാം
വചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവെയനില്  ഏവതലഭാലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന  നടപടനികേള
സതതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള എവന്തെലഭാലാം?

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജ):

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവെനിലള വെനങ്ങളുവട പരനിപഭാലനത്തനിനയ്

1. വെനങ്ങളുവട  അതനിര്ത്തനി  സര്കവ്വ  നടത്തനി  സനിരലാം  ജണ്ടെകേള  വകേടനി
കവെര്തനിരനിചയ്  കേകയറത്തനില്നനിനലാം  മറയ്  നനിയമവെനിരുദ
പ്രവെര്ത്തനികേളനില്നനിനലാം വെനങ്ങവള സലാംരക്ഷനിക്കുന.

2. കേഭാട്ടുതതീ നനിയനണലാം,  കേഞഭാവെയ് കൃഷനി തടയല്,  മണയ്-ജല സലാംരക്ഷണലാം
എന്നനിവെ വെഴെനി വെനത്തനിവന്റെ വജവെവവെവെനിധലലാം നനിലനനിര്ത്തുന.

3.  പ്രകതലകേ  ആവെഭാസ  വെലവെസകേളഭായ  ചേന്ദന  വെനങ്ങളുവടയുലാം
കചേഭാലവെനങ്ങളുവടയുലാം  വെനത്തനിവല  തണതീര്ത്തടങ്ങളുവടയുലാം
സലാംരക്ഷണത്തനിനുള പ്രകതലകേ പരനിപഭാടനികേള നടപഭാക്കുന.

4. നശനിച്ചുകപഭായതുലാം  കശഭാഷനിചതുമഭായ  വെനങ്ങളുവട  പുനരുജതീവെനത്തനിനഭായനി
വെനവെല്ക്കരണലാം നടത്തുന.

5. വജവെവവെവെനിധലത്തനിവന്റെ  പ്രധഭാന  ഘടകേമഭായ  ഔഷധസസലങ്ങളുവട
പരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി പ്രകതലകേലാം പദതനികേള നടപഭാക്കുന.

6. നനിലവെനിലള  വെന  കതഭാടങ്ങളുവടയുലാം  വെലഭാവെസഭായനികേ  അസലാംസ്കൃത
വെസ്തുക്കള  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കതഭാടങ്ങളുവടയുലാം  ഉല്പഭാദനക്ഷമത
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള പദതനികേള നടപഭാക്കുന.
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7.  വെകനതര  പ്രകദശങ്ങളനിവല  വൃക്ഷവെല്ക്കരണലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേവെഴെനി
വെര്ദനിച്ചുവെരുന്ന  സഭാമൂഹല  ആവെശലങ്ങളമൂലലാം  വെനപരനിസനിതനി
വെലവെസനിതനിയനില്  ഉണ്ടെഭാകുന്ന  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്ന  പദതനി
നടപഭാക്കുന.

8.  വെനപരനിപഭാലനവലാം  വെനസലാംരക്ഷണവലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനുള
അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങളഭായ കഫഭാറസയ്  കസഷനുകേളക്കയ്  ആവെശലമഭായ
വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  നനിലവെനിലളവെയുവട  അറകുറപണനി,  വെനലാം
കറഭാഡുകേളുവട  പരനിപഭാലനലാം,  പശഭാത്തല  സഇൗകേരലലാം  ഒരുക്കല്  എന്നനിവെ
നടപഭാക്കുന.

9.  വെനഭാശനിത  സമൂഹങ്ങളുവട  വെനഭാശനിതതതലാം  കുറച്ചുവകേഭാണവെരുന്നതനിനുലാം
അതുവെഴെനിയുള  വജവെവവെവെനിധലകശഭാഷണലാം  തടയുന്നതനിനുമഭായനി
പങഭാളനിത്ത വെനപരനിപഭാലനലാം നടപഭാക്കുന.  

10.  വെനലജതീവെനികേളുവട  ആവെഭാസവെലവെസ അഭനിവൃദനിവപടുത്തുന്നതുമഭായനി  ബനവപടയ്
കകേന്ദ്ര സഹഭായകത്തഭാവട പദതനികേള നടപഭാക്കുന.

11.  കേഭാലഭാവെസഭാ വെലതനിയഭാനലാം തടയുന്നതനില് വെനങ്ങവള സജമഭാക്കഭാനഭായനി
കകേന്ദ്ര സഹഭായകത്തഭാവട ഗതീന ഇന്തെലഭാ മനിഷന പദതനി നടപഭാക്കുന.

12.ആന,  കേടുവെ  എന്നതീ  പ്രധഭാന  വെനലജതീവെനികേളുവട  ആവെഭാസവെലവെസ
പുനനഃനനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സഹഭായകത്തഭാവട  പ്രകതലകേ
പദതനികേള നടപഭാക്കുന.

13.  വെനകമഖലവയ വമഭാത്തത്തനില് കേണവകേഭാണ്ടെയ് വെനിവെനിധ ഭൂവെനിനനികയഭാഗങ്ങളുലാം
മനുഷലവന്റെ  ആവെഭാസവലാം  പരസര  പൂരകേങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര
സഹഭായകത്തഭാവട ബകയഭാസനിയര് റനിസര്വെയ് പദതനി നടപഭാക്കുന.

(ബനി)  നനിലവെനിലള  പദതനികേള  തുടരുന്നതനിനുലാം  ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

(സനി)  വെനങ്ങളുവട  പരനിപഭാലനത്തനിനുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി
ആസൂത്രണലാം  വചേയഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പുതനിയ  പദതനികേള  നയപ്രഖലഭാപന
പ്രസലാംഗത്തനിലലാം സൂചേനിപനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  അവെ ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1.  വതരവഞ്ഞെടുക്കവപട  അഞ്ഞൂറയ്  ജലഭാശയങ്ങവള  പുനരുജതീവെനിപനിചയ്
വെനങ്ങളുവട ജല സലാംഭരണകശഷനി വെര്ദനിപനിക്കുലാം. നദനികേളനിവല നതീവരഭാഴക്കയ്
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വെനകമഖലയനിവല  തണതീര്ത്തടങ്ങള
സലാംരക്ഷനിക്കുലാം.  

2.  വെനകമഖലയയ് പുറത്തയ് വൃക്ഷലാം വെളര്ത്തല് വെര്ദനിപനിക്കുലാം.
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3.  കഗഭാത്രസമൂഹത്തനിനയ്  ഉപകേരനിക്കുലാംവെനിധലാം  നൂറയ്  സലങ്ങളനില്  വെനിപണന
കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിക്കുലാം.

4.  അതനിരുകേളനിലൂവട  ജണ്ടെകേള  സഭാപനിചയ്  മുഴവെന  വെനപ്രകദശവലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുലാം.

5.  മനുഷല-വെനലജതീവെനി  ഏറ്റുമുടല്മൂലമുള  പ്രശ്നങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
220.50  കേനി.മതീ.  വദര്ഘലത്തനില്  സഇൗകരഭാര്ജകവെലനി,  2.91  കേനി.മതീ.  ആന
പ്രതനികരഭാധ മതനില്, 11.35 കേനി.മതീ. വറയനില് വഫനസയ് എന്നനിവെ നനിര്മ്മേനിക്കുലാം.

6.  സലാംസഭാനത്തയ് ഒരു വെനമമ്പ്യൂസനിയലാം സഭാപനിക്കുലാം.  

7.  വെനലമൃഗ  ആക്രമണലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  പ്രതനികരഭാധനിക്കുവെഭാന  പഞഭായത്തയ്
തലത്തനില് ജനജഭാഗതഭാ സമനിതനികേള സഭാപനിക്കുലാം. 

8.  കേഭാവകേളുലാം  കുളങ്ങളുലാം  നതീര്ത്തടങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുവെഭാന  ആവെശലമഭായ
നടപടനി എടുക്കുലാം.

9.  മൃഗങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷണവലാം ജലവലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനഭായനി ഫലവൃക്ഷങ്ങള
നടുന്നതനിനുലാം  നതീര്ത്തടങ്ങള/തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  സമഗമഭായ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തുലാം.

10.  കേലഭാമറ  സഹഭായകത്തഭാവടയുള  നനിരതീക്ഷണലാം  ഉളവപവട  ശഭാസതീയ
ജഭാഗതഭാ സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്വപടുത്തുലാം.

11.  ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പ്രവെര്ത്തനങ്ങള വെനിപുലവപടുത്തുലാം.

12.  നഭാടഭാന  പരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി  കകേഭാട്ടൂരനില്  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം  105
കകേഭാടനി രൂപ മുതല്മുടക്കനി ആന പുനരധനിവെഭാസകകേന്ദ്രലാം സഭാപനിക്കുലാം.

(ഡനി)  കമല്പറഞ്ഞെ  പദതനികേവളലഭാലാംതവന്ന  നടപഭാക്കുന്നതനിനുള  പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചു.

ഉളനഭാടന മതലകമഖലയുവട  വെനികേസനലാം

30  (*390) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി:
ശതീ  .   കജഭാണ് വഫര്ണഭാണ്ടെസയ്:
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന:
ശതീ  .    വകേ  .    വകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര്:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമൃദമഭായ  ഉളനഭാടന  ജല  സമ്പത്തുണ്ടെഭായനിട്ടുലാം  ഉളനഭാടന  മതല
കമഖലയുവട ഉല്പഭാദന വെനിഹനിതലാം വെളവര കുറവെഭായനിരനിക്കുന്നതനിവന്റെ കേഭാരണങ്ങള പഠന
വെനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
99/2020.
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(ബനി) കേടല് മതല വെനിഭവെകശഭാഷണലാം ഗുരുതരമഭായനി വെരുന്ന പശഭാത്തലത്തനില്,
ഉളനഭാടന  മതലബനന  കമഖലയനില്  മകതലഭാല്പഭാദന  വെര്ദനവെനിനഭായനി
പരനിപഭാടനിയുകണ്ടെഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഏവറ  ആവെശലക്കഭാരുള  മതലയനിനങ്ങള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  മുമ്പുണ്ടെഭായനിരുന്ന ജനകേതീയ മതലകൃഷനി മഭാതൃകേയനില് പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാ?

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ) :  

(എ) ഫനിഷറതീസയ് വെകുപയ് ഇതനിവനക്കുറനിചയ് പ്രകതലകേ പഠനങ്ങള നടത്തനിയനിടനില.
എന്നഭാല് ഇക്കഭാരലലാം ശദയനില്വപടതനിവന തുടര്ന്നയ് ഉത്പഭാദനലാം വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള
പ്രഭാകയഭാഗനികേ പദതനികേള സര്ക്കഭാര് ആവെനിഷ്കരനിച്ചുവെരനികേയഭാണയ്.

(ബനി)  ഉണ്ടെയ്.  ഉളനഭാടന  മതലബനന  കമഖലയനില്  മകതലഭാല്പഭാദന
വെര്ദനവെനിനഭായനി ചുവെവട പറയുന്ന പദതനികേള നടപഭാക്കനി വെരുന:

1.  ജലകൃഷനി വെലഭാപന പദതനികേള

2. നതീലവെനിപവെലാം പദതനി

3. നൂതന മതലകൃഷനി പദതനി

4. കകേഭാള നനിലങ്ങളനിവല സലാംകയഭാജനിത ആറ്റുവകേഭാഞയ് കൃഷനി പദതനി

5.വകേപഭാടയ്-വപഭാക്കഭാളനി പദതനി

6.ഓപണ് വെഭാടര് റഭാഞനിലാംഗയ്

7.മതലസകങതങ്ങള സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി

8. മകതലഭാത്പഭാദന കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം ഹഭാചറനികേളുലാം സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി

9. നനിലവെനിലള ഫഭാമുകേളുവടയുലാം ഹഭാചറനികേളുവടയുലാം നവെതീകേരണ പദതനി

10. മതലസമൃദനി II പദതനി

(സനി)  ഉണ്ടെയ്.  ജനകേതീയ മതലകൃഷനി പദതനി  II  എന്ന കപരനില്  48.38  കകേഭാടനി
രൂപ  അടങലള  ഒരു  പദതനി  ഉളനഭാടന  മതലകൃഷനി  വെലഭാപനത്തനിനഭായനി
നടപഭാക്കുന്നതനിനയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.
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(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുവട ഉത്തരങ്ങള

വെഭാമനപുരലാം മണ്ഡലത്തനിവല കകേഭാളനനികേളനില് സതയലാംപരലഭാപ്ത ഗഭാമലാം പദതനി

1 (3419) ശതീ  .   ഡനി  .   വകേ  .   മുരളനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനി
കേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സതയലാംപരലഭാപ്ത ഗഭാമലാം പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനി നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  വെഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  നനിനലാം
വതരവഞ്ഞെടുക്കവപട കകേഭാളനനികേളുവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുവട  നനിലവെനിവല  പുകരഭാഗതനി  സലാംബനനിച
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17-ല് അലാംകബദ്കേര് ഗഭാമവെനികേസന പരനിപഭാടനി എന്ന കപരനിലഭാണയ്
പദതനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുളതയ്.  വെഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  നനിനലാം
വപരനിങ്ങമ്മേല  ശഭാസ്തഭാലാംനട,  പനവൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല  കപരുമല  എന്നതീ
പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേവളയഭാണയ് വതരവഞ്ഞെടുത്തനിട്ടുളതയ്.

(ബനി)  ടനി  കകേഭാളനനികേളുവട  പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായനി ജനിലഭാ നനിര്മ്മേനിതനി
കകേന്ദ്രവമഭായനി MoU ഒപ്പുവെയ്ക്കുകേയുലാം ഓകരഭാ കകേഭാളനനിക്കുലാം അനുവെദനിചനിട്ടുള ഒരു കകേഭാടനി
രൂപയുവട  50  ശതമഭാനലാം  തുകേയഭായ  50  ലക്ഷലാം  രൂപ  വെതീതലാം  ഒന്നഭാലാം  ഗഡുവെഭായനി
നനിര്വ്വഹണ  ഏജനസനിക്കയ്  അനുവെദനിക്കുകേയുലാം  വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.  എലാം.എല്.എ.-യുവട
അദലക്ഷതയനില് കമഭാണനിററനിലാംഗയ് കേമ്മേനിറനി കചേര്ന്നയ് തയഭാറഭാക്കുന്ന കേര്മ്മേ പദതനിക്കയ്
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ്  പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ആയതനിനുള
നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. 

കുഴെല്മന്ദലാം പ്രതീ-എകഭാമനികനഷന വട്രയനിനനിലാംഗയ് വസന്റെറനിനയ് സതന്തെമഭായനി വകേടനിടലാം

2  (3420)  ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വെനികേസന  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴെനില്  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിവല  കുഴെല്മന്ദത്തയ്  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്ന  പ്രതീ-എകഭാമനികനഷന
വട്രയനിനനിലാംഗയ്  വസന്റെറനിനയ്  (പനി.ഇ.റനി.സനി.)  സതന്തെമഭായനി  വകേടനിടമനില  എന്ന  വെനിവെരലാം
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
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(ബനി)  പ്രതീ-എകഭാമനികനഷന  വട്രയനിനനിലാംഗയ്  വസന്റെറനിനയ്  സതന്തെമഭായനി  വകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാ ; എങനിൽ വെനിശദഭാലാംശലാം നൽകുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  വട്രയനിനനിലാംഗയ്  വസന്റെറനിനയ്  സതന്തെമഭായനി  വകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സർക്കഭാർ സതതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ബനി&സനി)  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണ്ടെയ്.  സലലാം  ലഭലമഭാകുന്നമുറയയ്  നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

വകേഭാടഭാരക്കര മണ്ഡലത്തനില് വെതീടനിനയ് അര്ഹതയുള പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്

3 (3421)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നകശഷലാം  പടനികേജഭാതനി
വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെര്ക്കയ്  വെതീടയ്  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില് നനിനലാം ലഭനിച അകപക്ഷകേള എത്രയഭാണയ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേളനില്  വെതീടയ്  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  അര്ഹതയുളവെര്
എത്രകപര്  ഉണ്ടെഭായനിരുന;  ധനസഹഭായലാം  അനുവെദനിചവെരുവട  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 302 അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  അകപക്ഷകേളനില്  വെതീടയ്  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  അര്ഹതയുള  248
അകപക്ഷകേള ഉണ്ടെഭായനിരുന.  ഇതനില്  176  കപര്ക്കയ്  2016-17  വെര്ഷലാം  3,00,000
രൂപ  വെതീതലാം  അനുവെദനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  ധനസഹഭായലാം  അനുവെദനിചവെരുവട  ലനിസയ്
അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന. 

ആലത്തൂരനില് പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര് ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട ഭവെനരഹനിതര്

4  (3422)  ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട എത്ര ഭവെനരഹനിതരുവണ്ടെന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പഞഭായത്തടനിസഭാനത്തനില് ഭവെനരഹനിതരുവട ലനിസയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

*വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്. 
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ഉത്തരലാം

(എ) ആലത്തൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഭവെനരഹനിതരഭായ 745 പടനികേജഭാതനി
വെനിഭഭാഗക്കഭാരുലാം 85 പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗക്കഭാരുലാം ഉണ്ടെയ്.

(ബനി)  പഞഭായത്തടനിസഭാനത്തനിലള  ഭവെനരഹനിതരുവട  വെനിവെരലാം  ചുവെവട
കചേര്ക്കുന:

ക്രമ 
നമ്പര്

പ ഞഭായത്തയ് പടനികേജഭാതനി വെനിഭഭാഗലാം പടനികേവെര്ഗ്ഗ 
വെനിഭഭാഗലാം

1 വെണ്ടെഭായനി 175 47

2 കമലഭാര്കകേഭാടയ് 118 0

3 കേനിഴെക്കകഞരനി 138 15

4 ആലത്തൂര് 75 23

5 എരനിമയൂര് 175 0

6 കുഴെല്മന്ദലാം 36 0

7 കതങ്കുറനിശ്ശേനി 28 0

ആലത്തൂര് മണ്ഡലത്തനില് കകേഭാര്പസയ് ഫണ്ടെനില്നനിനലാം അനുവെദനിച തുകേ

5(3423)  ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നകശഷലാം  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയയ്
കകേഭാര്പസയ് ഫണ്ടെയ് ഇനത്തനില് എത്ര തുകേ അനുവെദനിച്ചു; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഫണ്ടെനില്  നനിനലാം  ആലത്തൂര്  മണ്ഡലത്തനികലക്കയ്  അനുവെദനിച
തുകേവയത്ര; പദതനികേള ഏവതലഭാവമന്നയ് വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ആലത്തൂര് മണ്ഡലത്തനികലക്കയ് കകേഭാര്പസയ് ഫണ്ടെനില് നനിനലാം അനുവെദനിച
പ്രവൃത്തനികേളനില് ഏതനിവനലഭാലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിവയന്നയ് വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപയ്

പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയയ്  കകേഭാര്പസയ്  ഫണ്ടെയ്  ഇനത്തനില്  810.70  ലക്ഷലാം  രൂപ
അനുവെദനിച്ചു.
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പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപയ്

പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയയ്  കകേഭാര്പസയ്  ഫണ്ടെയ്  ഇനത്തനില്  227.86  ലക്ഷലാം  രൂപ
അനുവെദനിച്ചു.

(ബനി) പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപയ്

ആലത്തൂര് മണ്ഡലത്തനികലക്കയ്  85.56920 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവെദനിച്ചു.  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

പടനികേ വെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപയ്

കകേഭാര്പസയ്  ഫണ്ടെനില് നനിനലാം നനിലവെനില് ആലത്തൂര് മണ്ഡലത്തനികലക്കയ്  തുകേ
അനുവെദനിചനിടനില.

(സനി) തുകേ അനുവെദനിച എലഭാ പദതനികേളക്കുലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

കേനിഫ്ബനിയനികലക്കയ് സമര്പനിച പദതനികേള

6(3424)  ശതീ  .    വകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിവല പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ വെനികേസന വെകുപ്പുകേള കേനിഫ്ബനി
യനികലക്കയ് സമര്പനിച പദതനികേള എവന്തെഭാവക്കയഭാണയ്;

(ബനി)  ഇതനില്  ഏവതഭാവക്ക  പദതനികേള  അലാംഗതീകേരനിക്കവപട്ടു;  ഈ
പദതനികേളക്കഭായനി എത്ര രൂപ വെതീതമഭാണയ്  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതയ്;  വെനിശദവെനിവെരലാം
നൽകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപയ്

പടനികേജഭാതനി  വെനികേസന  വെകുപനില്  നനിനലാം  കേനിഫ്ബനിയനികലക്കയ്  സമര്പനിച
പദതനികേള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1. പഭാലക്കഭാടയ്  വമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനികനഭാടനുബനനിചയ്  എലാം.ആര്.എസയ്.
അദലഭാപകേ കേതഭാര്കടഴയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം.

2. കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ചേക്കനിടപഭാറയനില്  എലാം.ആര്.എസയ്.,  അദലഭാപകേ
കേതഭാര്കടഴയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം.
* വലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്.
99/2020.
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3. കേണ്ണൂര്-തളനിപറമ്പനില് എലാം.ആര്.എസയ്., അദലഭാപകേ കേതഭാര്കടഴയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം.

4. തനിരുവെനന്തെപുരലാം  കതഭാന്നയല്  എലാം.ആര്.എസയ്.,  അദലഭാപകേ  കേതഭാര്കടഴയ്
നനിര്മ്മേഭാണലാം.

5. എറണഭാകുളലാം-ആലവെ  പനി.ഇ.റനി.സനി.-കയഭാടയ്  കചേര്ന്നയ്  കപഭാസയ്  വമട്രനികേയ്
കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം.

6. പഭാലക്കഭാടയ്  വകേഭാഴെനിഞ്ഞെഭാമ്പഭാറയനില്  എലാം.ആര്.എസയ്.,  അദലഭാപകേ
കേതഭാര്കടഴയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം.

7. കേണ്ണൂര് തഭാനയനില് കപഭാസയ് വമട്രനികേയ് കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം.

8. കേഭാസര്കഗഭാഡയ് വവെളചഭാല് എലാം.ആര്.എസയ്.-ല് +2 കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം.

9. കേണ്ണൂര് കേതനിരൂരനില് പ്രതീ-വമട്രനികേയ് കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം.

10. തനിരുവെനന്തെപുരലാം മണന്തെലയനില് കപഭാസയ് വമട്രനികേയ് കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം.

11.   കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് CREST-നയ് വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

12. കേണ്ണൂര് അഴെതീകക്കഭാടയ് PETC നനിര്മ്മേഭാണലാം.

13. കപരുമല വഎ.ടനി.വഎ. വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

14. വവെടനിക്കവെല വഎ.ടനി.വഎ. വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

15. ആറനിപ്ര വഎ.ടനി.വഎ. വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

16. വപഭാന്നഭാനനി വഎ.ടനി.വഎ. വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

17.  തനിരുവെനന്തെപുരലാം മണന്തെലയനില് വറസനിഡനഷലല് കേതഭാര്കടഴ്സുകേള.

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപയ്

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപയ്  കേനിഫ്ബനിയനികലക്കയ്  സമര്പനിച പദതനികേളുവട
വെനിശദവെനിവെരങ്ങള ചുവെവട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

 സഭാപനലാം ആവകേ തുകേ
(കകേഭാടനി)

1 2 3

എലാം.ആര്.എസയ്.

1 എലാം.ആര്.എസയ്. ആറളലാം, കേണ്ണൂര് 25

2 എലാം.ആര്.എസയ്. കുറനിചല്, തനിരുവെനന്തെപുരലാം 25
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1 2 3

പ്രതീവമട്രനികേയ് കഹഭാസല്

1 പനി.എലാം.എചയ്. കബഡഡുക്ക
(വപണ്)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്

5

2 പനി.എലാം.എചയ്. കുറനികക്കഭാല് 
(ആണ്) കേഭാസര്കഗഭാഡയ്

5

3 പനി.എലാം.എചയ്. അചനകകേഭാവെനില് 
(വപണ്)  വകേഭാലലാം

5

4 പനി.എലാം.എചയ്. അരുവെനിളഭാലാംചേഭാല്  
(വപണ്)  ഇടുക്കനി

5

5 പനി.എലാം.എചയ്. പനിണവൂര്കുടനി
(ആണ്)  എറണഭാകുളലാം

5

കപഭാസയ് വമട്രനികേയ് കഹഭാസല് 

1 കപഭാസയ് വമട്രനികേയ് കഹഭാസല്, കനരലമലാംഗലലാം
(വപണ്), എറണഭാകുളലാം

5

2 കപഭാസയ് വമട്രനികേയ് കഹഭാസല്, കകേഭാടഭാലനിപഭാറ
(ആണ്),ഇടുക്കനി

5

1 വവെഭാകക്കഷണല് വട്രയനിനനിലാംഗയ് വസന്റെര്,
നഭാടുകേഭാണനി, ഇടുക്കനി

10

1 യൂത്തയ് കഹഭാസല്, പഭാകലഭാടയ് (മനികഡയ്) 5

                                           ആവകേ 100

(ബനി) പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപയ്

തഭാവഴെപറയുന്ന  പദതനികേള  KIIFB  തതതത്തനില്  അലാംഗതീകേരനിചയ്  ഉത്തരവെയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്:

1.  എറണഭാകുളലാം-ആലവെ  PETC-കയഭാടയ്  കചേര്ന്നയ് കപഭാസയ് വമട്രനികേയ്  കഹഭാസല്
നനിര്മ്മേഭാണലാം.

2.  പഭാലക്കഭാടയ്  വകേഭാഴെനിഞ്ഞെഭാമ്പഭാറയനില്  കപഭാസയ്  വമട്രനികേയ്  കഹഭാസല്
നനിര്മ്മേഭാണലാം.

3. കേണ്ണൂര് തഭാനയനില് കപഭാസയ് വമട്രനികേയ് കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം. 

4. കേണ്ണൂര് കേതനിരൂരനില് പ്രതീ-വമട്രനികേയ് കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം.

5. തനിരുവെനന്തെപുരലാം മണന്തെലയനില് കപഭാസയ് വമട്രനികേയ് കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം.
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6. തനിരുവെനന്തെപുരലാം മണന്തെലയനില് വറസനിഡനഷലല് കേതഭാര്കടഴയ്.

7. കപരുമല, ആറനിപ്ര, വവെടനിക്കവെല, വഎ.ടനി.വഎ.-കേളക്കയ് വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

8. കേഭാസര്കഗഭാഡയ് എലാം.ആര്.എസയ്.-ല്  +2 കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം.

9. കേണ്ണൂര് അഴെതീകക്കഭാടയ് PETC നനിര്മ്മേഭാണലാം.

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപയ്

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപയ് സമര്പനിചനിട്ടുള ടനി പദതനികേള കേനിഫ്ബനിയുവട
സജതീവെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപയ്  സമര്പനിചനിട്ടുള പദതനികേളക്കയ്
അന്തെനിമ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭായതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ടനി  പദതനികേളക്കഭായനി
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള തുകേ സലാംബനനിചയ് വെനിശദവെനിവെരലാം ലഭലമഭാവകേയുള.  

വെനിവെനിധ പടനികേജഭാതനി വെനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായുള ജനസലാംഖല

7(3425)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വെനിവെനിധ  പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  എത്ര
ജനസലാംഖല ഉവണ്ടെന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവെരനില്  പുലയ,  സനിദനര്,  സഭാലാംബവെര്  എന്നനിവെരുവട  കേണക്കയ്
പ്രകതലകേലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2011-വല  വസനസസയ്  ഓഫയ്  ഇന്തെലയുവട  റനികപഭാര്ടയ്  പ്രകേഭാരലാം
കകേരളത്തനിവല പടനികേജഭാതനി ജനസലാംഖല 30,39,573 ആണയ്.

(ബനി)  2011-വല  വസനസസയ്  ഓഫയ്  ഇന്തെലയുവട  റനികപഭാര്ടയ്  പ്രകേഭാരമുള
കേണക്കയ് ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

പടനികേജഭാതനി വെനിഭഭാഗലാം എണലാം

പുലയര് 10,20,290

സനിദനര് 2,77,377

സഭാലാംബവെര് 2,27,433
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വകേഭാലലാം മണ്ഡലത്തനില് പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപയ് നടപനിലഭാക്കനിയ
പ്രവൃത്തനികേള

8 (3426)  ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷയ് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനി
കേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം പടനികേജഭാതനി കക്ഷമ വെകുപയ് മുഖഭാന്തെരലാം
വകേഭാലലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പ്രവൃത്തനികേളുവടയുലാം  വെനിതരണലാം
വചേയ വെനിവെനിധ സഹഭായങ്ങളുവടയുലാം വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നമ്പര് പദതനികേള വെനിതരണലാം
വചേയ 
തുകേ

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട
എണലാം

1 ഭവെനപുനരുദഭാരണലാം 13,50,000 35

2 ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം 8,23,000 44

3 ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണലാം 57,75,000 83

4 സതയലാം വതഭാഴെനില് പദതനി 2,64,970 4

5 ഭൂരഹനിത പുനരധനിവെഭാസ പദതനി 2,22,00,000 40

6 വെനിവെഭാഹധനസഹഭായലാം 46,50,000 93

7 മനിശവെനിവെഭാഹ ധനസഹഭായലാം 11,50,000 23

8 പ്രകതലകേ കപ്രഭാതഭാഹന
സമ്മേഭാനലാം

6,02,500 219

9 വവപ്രമറനി എഡമ്പ്യൂകക്കഷന
എയ്ഡയ്

26,04,000 1302

10 വെനികദശത്തയ് വതഭാഴെനില്
കനടുന്നതനിനുള ധനസഹഭായലാം 

1,00,000 2

11 ശതീ  അയങഭാളനി  ടഭാലന്റെയ്  വസര്ചയ്
കസഭാളര്ഷനിപയ്

1,26,000 28

12 ദുര്ബല  വെനിഭഭാഗ  പുനരധനിവെഭാസ
പദതനി വെതീടയ് കേനിണര് കടഭായ് വലറയ്

21,55,000
77,500
50,000

13
4
3

13 വൃത്തനിഹതീന വതഭാഴെനിലനില്
ഏര്വപടനിരനിക്കുന്നവെരുവട
ആശനിതര്ക്കുള കസഭാളര്ഷനിപയ്

3,64,450 197

14 ലലാംപലാംഗഭാന്റെയ് 31,35,895 4776
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ഭൂരഹനിത- ഭവെനരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗത്തനില്
വപടുന്നവെരുവട എണലാം സലാംബനനിചയ് സര്കവ്വ

9 (3427) ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനി
കേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  ഭൂരഹനിത-ഭവെനരഹനിതരഭായ  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടുന്നവെരുവട  എണലാം  സലാംബനനിചയ്  എവന്തെങനിലലാം  സര്കവ്വ
നടത്തുകേയുണ്ടെഭായനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  കുറമറ രതീതനിയനില് ഇവെര്ക്കയ് വെതീടയ് ലഭലമഭാക്കുന എന്നയ് ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന
എവന്തെഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സതതീകേരനിചനിട്ടുളതയ്; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനവത്ത ഭൂരഹനിത-ഭവെനരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനി വെനിഭഭാഗത്തനില്
വപടുന്നവെരുവട എണലാം സലാംബനനിചയ്  2009-ല്  'കേനില'   സര്കവ്വ നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.
അതുപ്രകേഭാരലാം 25154 കുടുലാംബങ്ങളഭാണയ് ഭൂരഹനിതരഭായുണ്ടെഭായനിരുന്നതയ്.

2008-ല്  തകദ്ദേശസതയലാംഭരണ  സഭാപനവെകുപ്പുലാം  കേനിലയുലാം  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനികേസന  വെകുപ്പുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  നടത്തനിയ  കസഭാകഷലഭാ  ഇക്കകണഭാമനികയ്
സര്കവ്വയനില്  ഭൂരഹനിത-ഭവെനരഹനിതരഭായ  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  വെനിശദഭാലാംശലാം
കശഖരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. 12435 കുടുലാംബങ്ങളഭാണയ് ഭൂരഹനിതരഭായുളതയ്.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  വെനികേസന  വെകുപനിവന്റെ  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായ
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  3  ലക്ഷലാം  രൂപ  ധനസഹഭായമഭായനി  അനുവെദനിചയ്  നല്കുനണ്ടെയ്.
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള  ഗഭാമസഭഭാ  ലനിസനില്  നനിനമഭാണയ്  കേവണ്ടെത്തുന്നതയ്.  ഇവെരുവട
അര്ഹത ഉറപ്പുവെരുത്തനി ധനസഹഭായ തുകേ നനിശനിത നഭാലയ്  ഗഡുക്കളഭായനി   (15%,
30%,  40%,  15%)  ഇ-ഹഇൗസനിലാംഗയ്  കസഭാഫയ് വവെയര്  മുകഖന  ഗുണകഭഭാക്തഭാവെനിവന്റെ
അക്കഇൗണ്ടെയ്  വെഴെനി  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുനണ്ടെയ്.  തുകേ  വെനിതരണത്തനില്  കേഭാലതഭാമസലാം
ഉണ്ടെഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന  ആവെശലമഭായ  ഫണ്ടെയ്  ജനിലഭാ  പടനികേജഭാതനി  വെനികേസന
ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കയ് നല്കേനികേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടെയ്. 

അര്ഹരഭായ  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാവര  തവന്ന  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
കേവണ്ടെത്തുന്നതനിനഭായനി  ഊരുകൂടങ്ങള  മുകഖന  കക്ലെെശഘടകേങ്ങളുലാം  മറയ്  അര്ഹതഭാ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിചയ് കേവണ്ടെത്തനി മുനഗണനഭാ ലനിസയ് തയഭാറഭാക്കനിയഭാണയ് വെതീടുകേള
അനുവെദനിച്ചുവെരുന്നതയ്. കൂടഭാവത ടനി ആളക്കഭാര് ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായത്തനിനയ്
അര്ഹരഭാകണഭാവയന്നയ് വട്രബല് എകേയ് സനഷന ഓഫതീസര്മഭാര് മുകഖന അകനതഷനിചയ്
കബഭാധലവപടുകേയുലാം വചേയ്യുന.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 81

പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപയ്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ
പദതനിയുവട ധനസഹഭായലാം നഭാലയ് ഗഡുക്കളഭായഭാണയ് അനുവെദനിക്കുന്നതയ്.  ആദല മൂന്നയ്
ഗ ഡുക്കള മുനകൂറഭായുലാം  അവെസഭാന ഗഡു വെതീടയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം വെഭാസകയഭാഗലമഭാലാംവെനിധലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനയ്  കശഷവമഭാണയ്  അനുവെദനിചയ്  നല്കുന്നതയ്.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
ആദലഗ ഡ സ്തുവെഭായ 15% എഗനിവമന്റെയ് വെയ്ക്കുകമ്പഭാള തവന്ന അനുവെദനിചയ് നല്കുന. ടനി തുകേ
ഉപകയഭാഗനിചയ്  വെതീടനിവന്റെ  അടനിസഭാനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  എനള  വട്രബല്
എകേയ് സനഷന ഓഫതീസറുവട റനികപഭാര്ടനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് രണ്ടെഭാലാം ഗഡുവെഭായനി
30%  തുകേ  അനുവെദനിക്കുന.  ടനി  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചയ്  വെതീടയ്  ലനിന്റെനില്  വലവെല്  വെവര
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു  എനള  വട്രബല്  എകേയ് സനഷന  ഓഫതീസറുവട  റനികപഭാര്ടനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  മൂന്നഭാലാം  ഗഡുവെഭായനി  40%  തുകേയുലാം  അനുവെദനിക്കുന.  ടനി  തുകേ
ഉപകയഭാഗനിചയ്  വെഭാസകയഭാഗലമഭാലാംവെനിധലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു  എനള  വട്രബല്
എകേയ് സനഷന ഓഫതീസറുവട പൂര്ത്തതീകേരണ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം ബനവപട അസനിസന്റെയ്
എഞനിനതീയറുവട  വെഭാലമ്പ്യൂകവെഷന  സര്ടനിഫനിക്കറനിവന്റെയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില്
അവെസഭാനഗഡുവെഭായ 15% തുകേയുലാം അനുവെദനിച്ചു നല്കേനിവെരുന.

പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാവര  ചൂഷണലാം  വചേയ്യുന്നതയ്  തടയഭാനഭായനി  ഇടനനിലക്കഭാവര
ഒഴെനിവെഭാക്കനി ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള കനരനിടയ്  ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കണവമന്നയ്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വസഭാവസറനികേള നനിലവെനിലള സലങ്ങളനില് വസഭാവവസറനികേള മുകഖനയുലാം കുറമറ
രതീതനിയനില്  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുനണ്ടെയ്.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  സതന്തെലാം
കപരനിലള അക്കഇൗണ്ടെനിലഭാണയ് ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിച്ചുവെരുന്നതയ്.
ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായലാം  ഉപകയഭാഗനിചയ്  വെതീടയ്  പണനി  യഥഭാസമയലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനയ്  ആവെശലമഭായ  കബഭാധവെല്ക്കരണവലാം  നല്കേനിവെരുന.
ഏവതങനിലലാം  കേഭാരണവെശഭാല്  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണലാം  കേരഭാറുകേഭാവര  ഏല്പനിചയ്  ടനി
ആളക്കഭാര്  ചൂഷണലാം  വചേയ്യുന്നതയ്  ശദയനില്വപടുന്നപക്ഷലാം  അവെര്വക്കതനിവര
കപഭാലതീസയ് കകേസയ് ഉളവപവട നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കഭാറുണ്ടെയ്.

അയനിലൂര് പ്രതീവമട്രനികേയ് കഹഭാസലനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനലാം

10 (3428) ശതീ  .   വകേ  .   ബഭാബു : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനി
കേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനന്മഭാറ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിവല അയനിലൂര് പ്രതീവമട്രനികേയ് കഹഭാസലനിവന്റെ
പ്രവെര്ത്തനലാം വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  സതന്തെമഭായനി സലവലാം വകേടനിടവലാം ഇലഭാത്ത കഹഭാസലനിനയ്  സതന്തെമഭായനി
സലലാം  വെഭാങ്ങനി  വകേടനിടലാം  പണനിയുന്നതനിനയ്  ആവെശലമഭായ  നടപടനി  ഉണ്ടെഭാവകമഭാ;
എങനിൽ വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
99/2020.
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടെയ്. വെഭാടകേ വകേടനിടത്തനിലഭാണയ് വപണ്കുടനികേളക്കഭായനി പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
അയനിലൂര്  പ്രതീവമട്രനികേയ്  കഹഭാസല്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷത്തനില്  64  അകന്തെവെഭാസനികേള  തഭാമസനിചയ്  പഠനലാം  നടത്തുനണ്ടെയ്.  2016-17
അധലയന വെര്ഷലാം 14 അകന്തെവെഭാസനികേള എസയ്.എസയ്.എല്.സനി. പരതീക്ഷ എഴതുകേയുലാം
ആയതനില് 13 കപര് വെനിജയലാം വകേവെരനിക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ബനി)  സതന്തെമഭായനി  സലവലാം  വകേടനിടവലാം  ഇലഭാത്ത  കഹഭാസലനിനയ്  സലലാം
ലഭലമഭാക്കനി വകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

ഏലത്തൂര് മണ്ഡലത്തനിവല പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേള

11 (3429) ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ശശതീന്ദ്രന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനി
കേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

എലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  എവതലഭാലാം  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനി
കേളനിലഭാണയ്  വെനികേസന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;  എവന്തെലഭാലാം
വെനികേസന  പദതനികേളഭാണയ്  നടപഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;  ഇതനിനഭായനി  എത്ര തുകേ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്?

ഉത്തരലാം

ഏലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  കമപഭാടനി  ചേഭാലനില്,  വചേറുവെറ  IHDP
എന്നതീ  പടനികേജഭാതനികക്കഭാളനനികേളനിലഭാണയ്  വെനികേസന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തഭാ
നുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ടനി  കകേഭാളനനികേളക്കയ്  ആവെശലമഭായനി  വെരുന്നതുലാം  ബഹുമഭാനവപട
എലാം.എല്.എ.-യുവട  അദലക്ഷതയനില്  കചേരുന്ന  കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  കേമ്മേനിറനി
അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതുമഭായ വെനികേസന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ഒരു കകേഭാളനനിയനില് പരമഭാവെധനി
ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  എന്ന  കതഭാതനില്  വചേലവെഴെനിചയ്  നടപഭാക്കുന്നതഭാണയ്.  ടനി  രണ്ടെയ്
കകേഭാളനനികേളുവടയുലാം പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി ഒന്നഭാലാം ഗഡുവെഭായനി  50  ലക്ഷലാം രൂപ വെതീതലാം
ജനിലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രത്തനിനയ്  അനുവെദനിചയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  പ്രവൃത്തനിയുവട
പുകരഭാഗതനിയനുസരനിചയ് ബഭാക്കനി തുകേ അനുവെദനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ഒറപഭാലലാം മണ്ഡലത്തനിവല പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേള

12 (3430)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനി
കേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനില്  എത്ര പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേള
ഉവണ്ടെന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില്  സുലഭമഭായനി  കുടനിവവെളളലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഏവതലഭാലാം  കുടനിവവെളള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്;
വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ഒറപഭാലലാം  മണ്ഡലത്തനിവല  ഏവതലഭാലാം  പടനികേജഭാതനി
കകേഭാളനനികേളനില്  കുടനിവവെളള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനി : ഓകരഭാന്നനിവന്റെയുലാം വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഒറപഭാലലാം അസലാംബനി മണ്ഡലത്തനില് 425 പടനികേജഭാതനികക്കഭാളനനികേളുണ്ടെയ്.

(ബനി) വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം I ആയനി* കചേര്ക്കുന.

(സനി) വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം II ആയനി കചേര്ക്കുന.

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള വെനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലങ്ങള

13 (3431) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനി
കേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2016-17-വല  ബജറനിൽ  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെർഗ്ഗ  വെനിദലഭാർത്ഥനികേൾ  ക്കഭായനി
പ്രഖലഭാപനിച വെനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലങ്ങള അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള ഏതയ്
ഘടത്തനിലഭാവണനലാം,  എന്നകത്തക്കയ്  ആനുകൂലലങ്ങള  നല്കേഭാനഭാവവമനമഭാണയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്?

ഉത്തരലാം

2016-17-വല  ബജറനില്  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി  പ്രഖലഭാപനിച
വെനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലങ്ങളനില് ലലാംപലാംഗഭാന്റുലാം ജൂണ് മഭാസലാം മുതല് ഒകകഭാബര് മഭാസലാം
വെവരയുള  അഞയ്  മഭാസവത്ത  വസപന്റുലാം  2016  ജൂണനില്ത്തവന്ന  അനുവെദനിച്ചു.
നവെലാംബര്  മുതല് മഭാര്ചയ് വെവരയുള മഭാസങ്ങളനിവല ആനുകൂലലങ്ങള ഒകകഭാബര് മഭാസലാം
മുതല്  വെനിതരണലാം  വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.  കപഭാസയ്വമട്രനികേയ്  ആനുകൂലലങ്ങള  ഇ-ഗഭാന്റെയ്സയ്
മുഖഭാന്തെരലാം  സഭാപനകമധഭാവെനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  വക്ലെെയനിലാം  വചേയ്യുന്നതനിനയ്
അനുസരനിചയ്  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുവട  അക്കഇൗണ്ടെനികലക്കയ്  കനരനിടയ്  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിനുലാം
നടപടനി സതതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

* വലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്.

99/2020.
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2016-17-ല് പടനികേജഭാതനി വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട പ്രതീവമട്രനികേയ് വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്
എലഭാ വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങളുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  കപഭാസയ് വമട്രനികേയ് വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്
ഇ-ഗഭാന്റെയ്സയ്  മുകഖനയുള  ആനുകൂലലങ്ങള  ബഭാങയ്  അക്കഇൗണകേളനികലയഭാണയ്
നല്കുന്നതയ്.  ലലാംപലാംഗഭാന്റെയ്, വസപന്റെയ് മുതലഭായവെ 25% വെര്ദനിപനിക്കുകേയുമുണ്ടെഭായനി.

പഴെയന്നൂര് കബഭാക്കയ് പരനിധനിയനിലള പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളുവട വെനിവെരലാം

14  (3432)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കചേലക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല പഴെയന്നൂര് കബഭാക്കയ് പടനികേജഭാതനി
വെനികേസന  ആഫതീസനിവന്റെ  പരനിധനിയനില്  വെരുന്ന  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലലാം
വെടക്കഭാകഞരനി കബഭാക്കയ് പടനികേജഭാതനി വെനികേസന ആഫതീസനിവന്റെ പരനിധനിയനില് വെരുന്ന
മുളളുര്ക്കര,  പരവൂര്,  കദശമലാംഗലലാം എന്നനി പഞഭായത്തയ് പരനിധനി പ്രകദശത്തുലാം എത്ര
പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേള ഉണ്ടെയ്;

(ബനി)  ഓകരഭാ  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനിലലാം  എത്ര കുടുലാംബങ്ങള വെതീതമുണ്ടെയ്;
പഞഭായത്തയ് അടനിസഭാനത്തനില് കകേഭാളനനികേളുവട എണവലാം അതനിവല കുടുലാംബങ്ങളുവട
എണവലാം  വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഓകരഭാ  കകേഭാളനനികേളനിവലയുലാം  ആണ്-വപണ്  എണലാം
പ്രകതലകേലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പഴെയന്നൂര് കബഭാക്കയ് പടനികേജഭാതനി വെനികേസന ഓഫതീസനിവന്റെ പരനിധനിയനില്
178-ഉലാം വെടക്കഭാകഞരനി കബഭാക്കയ് പടനികേജഭാതനി വെനികേസന ഓഫതീസനിവന്റെ പരനിധനിയനിവല
മുളര്ക്കര, പരവൂര്, കദശമലാംഗലലാം എന്നതീ പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി 64-ഉലാം പടനികേജഭാതനി
കകേഭാളനനികേളുണ്ടെയ്.

(ബനി) വെനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി * കചേര്ക്കുന.

ഭവെനരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് ഭവെന
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് ധനസഹഭായലാം

15 (3433) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്:
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന:
ശതീ  .   വെനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന:
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര്  ഭവെനരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  ഭവെന
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ധനസഹഭായലാം  അനുവെദനിചതയ്  സലാംബനനിചയ്  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
* വലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്.
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(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളുവട  വെഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത  വെതീടുകേള

നന്നഭാക്കുന്നതനിനുള ധനസഹഭായലാം സലാംബനനിച വെനിശദഭാലാംശങ്ങള എവന്തെല ല്ല്ഭാലാം?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത ഭവെനരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  വെതീടയ്

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  3,00,000

രൂപയുലാം  ദുര്ബ്ബല  വെനിഭഭാഗ  പുനരധനിവെഭാസ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  3,50,000  രൂപയുലാം

അനുവെദനിച്ചു നല്കുനണ്ടെയ്.  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  2016-17  വെര്ഷലാം

14946  വെതീടയ്  അനുവെദനിച്ചു  നല്കുകേയുലാം  ആയതനില്  967  വെതീടുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.  കൂടഭാവത  2007-08  വെര്ഷലാം  മുതല്  അനുവെദനിച

വെതീടുകേളനില്  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാവത  അവെകശഷനിച  16360  വെതീടുകേളുവട

പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  സനില്ഓവെര് പദതനി പ്രകേഭാരലാം ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിച്ചു

വെരുനണ്ടെയ്.  2007-08  മുതല്  അനുവെദനിചതനില്  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാവത  അവെകശഷനിച

16360 വെതീടുകേളനില് 4567 വെതീടുകേള ഈ സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തയ് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

ഇതനിനുപുറവമ  2007-08  മുതല്  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  മുടങ്ങനിക്കനിടന്ന  വെതീടുകേള

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു പ്രകതലകേ പഭാകക്കജയ്  എന്ന നനിലയനില്  55 കകേഭാടനി

രൂപയുവട  പ്രകതലകേ  പദതനി  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഒടഭാവകേ  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ

വെര്ഷലാം 373.67 കകേഭാടനി രൂപ ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി വചേലവെഴെനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ബനി) പടനികേജഭാതനി വെനിഭഭാഗക്കഭാരുവട 5 മുതല് 25 വെവര വെര്ഷലാം പഴെക്കലാംവചേന്ന

വെതീടുകേള  വെഭാസകയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഭവെന  പുനരുദഭാരണ  ധനസഹഭായ  പദതനി

പ്രകേഭാരലാം  50,000  രൂപ  ധനസഹഭായമഭായനി  അനുവെദനിച്ചുവെരുന.  ടനി  തുകേ  രണ്ടെയ്

ഗ ഡുക്കളഭായനി  ഇ-ഹഇൗസനിലാംഗയ്  കസഭാഫയ് വവെയര്  മുകഖന  ഗുണകഭഭാക്തഭാവെനിവന്റെ

അക്കഇൗണ്ടെനികലക്കയ്  നല്കുന.  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  2016-17

വെര്ഷലാം  7167  വെതീടുകേളക്കയ്  ഭവെന  പുനരുദഭാരണ  ധനസഹഭായലാം  അനുവെദനിച്ചു

നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്. ഇതനികലയഭായനി 31,52,75,000 രൂപ വചേലവെഴെനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

ഒറപഭാലലാം മണ്ഡലത്തനിവല ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങള

16 (3434)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനി

കേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവെര്ഗ്ഗത്തനില്
വപടവെരുവടയുലാം, പടനികേജഭാതനിയനില്വപടവെരുവടയുലാം വെനിശദവെനിവെരങ്ങള കശഖരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
ഉവണ്ടെങനില് പഞഭായത്തയ്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി അടനിസഭാനത്തനില് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കൂടുലാംബങ്ങളക്കയ് ഭൂമനി നല്കുന്നതനിനഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര് എത്ര തുകേ
വചേലവെഴെനിച്ചു;  എത്ര  കുടുലാംബങ്ങൾക്കയ്  ഭൂമനി  നല്കുകേയുണ്ടെഭായനി;  1-7-2016  മുതല്
31-3-2017 വെവരയുള കേഭാലവത്ത വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണ്ടെയ്.  ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിവല കേരനിമ്പുഴെ പഞഭായത്തനില്
ഭൂരഹനിതരഭായ രണ്ടെയ് പടനികേവെര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളുണ്ടെയ്.

ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേജഭാതനി
വെനിഭഭാഗക്കഭാരുവട വെനിവെരലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ നമ്പര് ഗഭാമപഞഭായത്തയ് /നഗരസഭ ഭൂരഹനിതരുവട എണലാം

1 തചനഭാട്ടുകേര 46

2 ശതീകൃഷ്ണപുരലാം 14

3 പൂകക്കഭാട്ടുകേഭാവെയ് 24

4 കേടമ്പഴെനിപ്പുറലാം 30

5 കേരനിമ്പുഴെ 25

6 ഒറപഭാലലാം നഗരസഭ 12

7 അമ്പലപഭാറ 24

8 ലക്കനിടനി കപരൂര് 28

ആവകേ 203

(ബനി)  ടനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  അര്ഹത  വതളനിയനിക്കുന്ന  കരഖകേള

ഹഭാജരഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിചയ്  ഭൂമനി  നല്കുവെഭാന  പടനികേവെര്ഗ്ഗ

വെനികേസന വെകുപനിനയ് കേഴെനിഞ്ഞെനിടനില.

പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപനിവന്റെ ഭൂരഹനിത പുനരധനിവെഭാസ പദതനി പ്രകേഭാരലാം

ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഭൂമനി  നല്കേനിയ  കുടുലാംബങ്ങളുവട  വെനിവെരങ്ങളുലാം

വചേലവെഴെനിച തുകേയുലാം തഭാവഴെ കചേര്ക്കുന. (1-7-2016 മുതല് 31-3-2017 വെവര)
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ക്രമ
നമ്പര്

ഗഭാമ പഞഭായത്തയ് കുടുലാംബങ്ങളുവട
എണലാം

വചേലവെഴെനിച തുകേ

1 തചനഭാട്ടുകേര 4 15,00,000

2 ശതീകൃഷ്ണപുരലാം 3 11,25,000

3 പൂകക്കഭാട്ടുകേഭാവെയ് 4 15,00,000

4 കേടമ്പഴെനിപ്പുറലാം 6 22,50,000

5 കേരനിമ്പുഴെ 6 22,50,000

6 ഒറപഭാലലാം നഗരസഭ 7 31,50,000

7 അമ്പലപഭാറ 3 11,25,000

8 ലക്കനിടനി കപരൂര് 3 11,25,000

         ആവകേ 36 1,40,25,000

കുറലഭാടനി മണ്ഡലത്തനില് പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ കക്ഷമപ്രവെര്ത്തനത്തനിനഭായനി
അനുവെദനിച പദതനികേള

17(3435)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  പടനികേജഭാതനി-
പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കക്ഷമ  പ്രവെര്ത്തനത്തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അനുവെദനിച  പദതനികേള
ഏവതഭാവക്കവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയുവട  കപരയ്,  അനുവെദനിച  തുകേ  എന്നനിവെ  സലാംബനനിച
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനികേള  ഇകപഭാള  ഏതയ്  ഘടത്തനിലഭാണയ്;  അനുവെദനിച
തുകേയനില് നനിന്നയ് എത്ര തുകേ പദതനിക്കഭായനി ഇതനിനകേലാം വെനിനനികയഭാഗനിച്ചു;

(ഡനി) പദതനി എന്നകത്തക്കയ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; പദതനി
പൂര്ത്തതീകേരണകത്തഭാവട  വകേവെരനിക്കുന്ന  പ്രധഭാന  കനടങ്ങള  എവന്തെഭാവക്ക;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള  നല്കുകമഭാ;  ഇവലങനിൽ  എത്രയുലാംകവെഗലാം  ഫയല്  തതീര്പഭാക്കനി
കകേഭാകളജനിനയ് സലലാം വെനിട്ടുനല്കുന്നതനിനയ് സതതര നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപയ്

ഈ സര്ക്കഭാര് പടനികേജഭാതനി കക്ഷമ പ്രവെര്ത്തനത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കുടനിവവെള
പദതനി, ഭൂരഹനിത പുനരധനിവെഭാസ പദതനി, ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായ പദതനി,
വെനിവെഭാഹ  ധനസഹഭായലാം,  മനിശവെനിവെഭാഹ  ധനസഹഭായലാം,  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം
എന്നനിവെയഭാണയ് അനുവെദനിചനിട്ടുളതയ്.
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പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപയ്

ബഭാധകേമല.

(ബനി)

ക്രമ
നമ്പര്

പദതനിയുവട കപരയ് അനുവെദനിച തുകേ

1 പഭാവലഭാളനിക്കുന്നയ് നമ്പ്രലാംവപഭായനില് കുടനിവവെള പദതനി 31,00,000

2 ഭൂരഹനിത പുനരധനിവെഭാസ പദതനി 37,50,000

3 ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായ പദതനി 28,95,000

4 വെനിവെഭാഹ ധനസഹഭായ പദതനി 14,00,000

5 മനിശ വെനിവെഭാഹ ധനസഹഭായ പദതനി 7,00,000

6 ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം 4,00,000

(സനി)  പഭാവലഭാളനിക്കുന്നയ്-നമ്പ്രലാംവപഭായനില്  കുടനിവവെള  പദതനിക്കയ്  അനുവെദനിച
31,00,000  രൂപ വെടകേര,  പനി.എചയ്.  ഡനിവെനിഷനനിവല എകനികേമ്പ്യൂടതീവെയ് എഞനിനതീയറുവട
അക്കഇൗണ്ടെനില്  വക്രഡനിറയ്  വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.  പദതനി  പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  ഭൂരഹനിത
പുനരധനിവെഭാസ  പദതനിക്കനുവെദനിച  മുഴവെന  തുകേയുലാം  (37,50,5000  രൂപ)
വെനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിക്കഭായനി  അനുവെദനിച  തുകേയുവട
വചേലവെയ് വെനിവെരലാം തഭാവഴെ വകേഭാടുക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

അനുവെദനിച തുകേ വെതീടുകേളുവട എണലാം വചേലവെഴെനിച തുകേ

1 I 28 12,60,000

2 II 11 9,90,000

3 III 5 6,00,000

4 IV 1 45,000

ആവകേ 28,95,000
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(ഡനി)  പഭാവലഭാളനിക്കുന്നയ്-നമ്പ്രലാംവപഭായനില് കുടനിവവെള പദതനി  31-3-2018-ഓടുകൂടനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  കുടനിവവെള പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നകതഭാടു
കൂടനി  പതനിമൂന്നയ്  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളുവട  കുടനിവവെള  പ്രശ്നത്തനിനയ്  പരനിഹഭാര
മഭാകുന്നതഭാണയ്. ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായ പദതനി പ്രകേഭാരലാം 28 കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്
2018  മഭാര്കചഭാടുകൂടനി  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലാം.  10  ഭൂരഹനിത
പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങള ഭൂരഹനിത പുനരധനിവെഭാസ പദതനിയനിലൂവട ഭൂമനി വെഭാങ്ങനിച്ചു.
2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് 28 പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കയ് വെനിവെഭാഹ ധനസഹഭായ
ആനുകൂലലലാം ലഭനിച്ചു. 14 കപര്ക്കയ് മനിശ വെനിവെഭാഹ ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭായനി. ചേനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായ  പദതനിയനിലൂവട  26  കപര്ക്കയ്  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിച്ചു.  പദതനിയനില്
കകേഭാകളജയ് ഉളവപടനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് മറയ് കേഭാരലങ്ങള ബഭാധകേമല.

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളഭായ യുവെതനികേളുവട വെനിവെഭാഹ
പദതനികേള

18(3436)  ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളഭായ യുവെതനികേളുവട വെനിവെഭാഹലാം
നടത്തുന്നതനിനഭായനി എവന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് നടപഭാക്കനി വെരുന്നതയ്;  പദതനിയുവട
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനിവല  അകപക്ഷകേര്ക്കുള  വെരുമഭാന  പരനിധനി
എത്രയഭാണയ്;  ഈ  വെരുമഭാന  പരനിധനി  എന്നയ്  നനിശയനിചതഭാണയ്;  പ്രസ്തുത  പരനിധനി
ഉയര്ത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  രൂപയഭാണയ്  ഇകപഭാള  ധനസഹഭായമഭായനി  അനുവെദനിക്കുന്നതയ്;
പ്രസ്തുത  തുകേ  എന്നയ്  മുതലഭാണയ്  നല്കേനി  വെരുന്നതയ്;  തുകേ  വെര്ദനിപനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മനിശവെനിവെഭാഹലാം  വചേയ്യുന്ന  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗങ്ങളനില്
വപടവെര്ക്കയ് പ്രസ്തുത ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കഭാറുകണ്ടെഭാ; ഇത്തരത്തനില്വപടുന്നവെര്ക്കഭായനി
പ്രകതലകേ പദതനിയഭാകണഭാ ഉളതയ്; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിര്ദനരഭായ പടനികേവെര്ഗ്ഗ വപണ്കുടനികേളക്കുള വെനിവെഭാഹ ധനസഹഭായ
പദതനി  നനിലവെനിലണ്ടെയ്.  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  മഭാതഭാപനിതഭാക്കള  മരണവപട
യുവെതനികേളക്കുലാം  കജഭാലനി  വചേയഭാന  പറഭാത്തവെനിധലാം  അലാംഗവവെകേലലലാം  സലാംഭവെനിചതുലാം
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നനിതലകരഭാഗനികേളുമഭായ മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുവട മക്കളക്കയ് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ വെവര വെഭാര്ഷനികേ
വെരുമഭാനമുളതുമഭായ  അര്ഹരഭായ  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  യുവെതനികേളക്കയ്  മുനഗണന  നല്കേനി
സ.ഉ.(വകേ)നമ്പര്  148/12/പ.ജ.പ.വെ.വെനി.വെ.  ഉത്തരവെയ്  പ്രകേഭാരലാം  50,000  രൂപ
അനുവെദനിച്ചു  നല്കേനിവെരുന.  ജഭാതനി,  വെരുമഭാന  സര്ടനിഫനിക്കറയ്,  തകദ്ദേശസതയലാംഭരണ
സഭാപനത്തനില്  നനിനലാം  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിചനിടനിവലന്ന  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  തുടങ്ങനിയ
കരഖകേള  സഹനിതലാം  ബനവപട  വട്രബല്  എകേയ് സനഷന  ഓഫതീസര്മഭാര്
മുകഖനയഭാണയ് അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണ്ടെതയ്.

പടനികേജഭാതനിയനില്വപട  വപണ്കുടനികേളുവട  വെനിവെഭാഹത്തനിനയ്  50,000  രൂപ
ധനസഹഭായമഭായനി  നല്കേനിവെരുന.  22-3-2017-വല  സ.ഉ.(വകേ.)  നമ്പര്
21/17/പ.ജ.പ.വെ.വെനി.വെ.  നമ്പര്  ഉത്തരവെനിന  പ്രകേഭാരലാം  75,000  രൂപയഭായനി
വെര്ദനിപനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള  വെരുമഭാന  പരനിധനി  50,000
രൂപയഭാണയ്.  ജഭാതനി,  വെരുമഭാന  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള,  തകദ്ദേശ സതയലാംഭരണ വെകുപനില്
നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിചനിടനിവലന്ന  സര്ടനിഫനിക്കറയ്,  വെനിവെഭാഹലാം
നനിശയനിചനിട്ടുളതനിവന്റെ  കരഖ എന്നനിവെ  സഹനിതലാം  നനിശനിത അകപക്ഷ ബനവപട
കബഭാക്കയ് പടനികേജഭാതനി വെനികേസന ഓഫതീസര്ക്കയ് നല്കകേണ്ടെതഭാണയ്.  വെനിവെഭാഹകശഷലാം
അകപക്ഷ  നല്കുകേയഭാവണങനില്  വെനിവെഭാഹ  സര്ടനിഫനിക്കറനിവന്റെ  പകേര്പ്പുകൂടനി
നല്കകേണ്ടെതഭാണയ്.

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയനിവല അകപക്ഷകേര്ക്കുള വെരുമഭാന പരനിധനി  1,00,000
രൂപയഭാണയ്.  സ.ഉ. (വവകേ) നമ്പര് 54/16/പജപവെവെനിവെ. നമ്പര്  20-7-2016 തതീയതനി
പ്രകേഭാരമഭാണയ്   ഉത്തരവെഭായതയ്.

പടനികേജഭാതനി വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടുന്നവെരുവട വെരുമഭാന പരനിധനി  1-4-2012  മുതല്
50,000 രൂപയഭാണയ്.

(സനി) നനിര്ദനരഭായ പടനികേവെര്ഗ്ഗ വപണ്കുടനികേളക്കുള വെനിവെഭാഹ ധനസഹഭായ
തുകേ ഇകപഭാള  50,000  രൂപയഭാണയ്.  സ.ഉ.(വകേ)  നമ്പര്  148/12/പ.ജ.പ.വെ.വെനി.വെ.
നമ്പര്  ഉത്തരവെയ്  പ്രകേഭാരലാം  7-12-2012  മുതല്  മുനകേഭാല  പ്രഭാബലലലാം  നല്കേനി
1-4-2012  മുതലഭാണയ്  ടനി  തുകേ  നല്കേനി  വെരുന്നതയ്.  വെനിവെഭാഹ  ധനസഹഭായ  തുകേ
1,00,000 രൂപയഭായനി വെര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണയ്.

പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട  വപണ്കുടനികേളുവട  വെനിവെഭാഹ  ധനസഹഭായലാം
1-4-2012  മുതല്  50,000  രൂപയഭാണയ്  നല്കേനി  വെരുന്നതയ്.  22-3-2017-വല
സ.ഉ.(വകേ)നമ്പര്  21/17/പ.ജ.പ.വെ.വെനി.വെ.  നമ്പര്  ഉത്തരവെനിന  പ്രകേഭാരലാം
75,000 രൂപയഭായനി വെര്ദനിപനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ഡനി)  മനിശ  വെനിവെഭാഹലാം  വചേയ്യുന്ന  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  യുവെതനികേളക്കയ്  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവെനിവല  നനിബനനകേളക്കയ്  വെനികധയമഭായനി  അര്ഹതയുവണ്ടെങനില്  പ്രസ്തുത
ധനസഹഭായലാം  അനുവെദനിക്കഭാറുണ്ടെയ്.  ഇത്തരത്തനില്വപടുന്നവെര്ക്കയ്  പ്രകതലകേ  പദതനി
നനിലവെനിലനില.
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പടനികേജഭാതനിയനില്വപടുന്ന മനിശ വെനിവെഭാഹ ദമ്പതനികേളക്കയ് 50,000 രൂപയഭാണയ്
ധനസഹഭായമഭായനി  നല്കേനിയനിരുന്നതയ്.  സ.ഉ.(വകേ)നമ്പര്  20/17/പ.ജ.പ.വെ.വെനി.വെ.,
തനിരുവെനന്തെപുരലാം  തതീയതനി  22-3-2017-വല  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവ പ്രകേഭാരലാം  75,000
രൂപ  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനയ്  ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണ്ടെയ്.  മനിശവെനിവെഭാഹനിതര്ക്കയ്  ആനുകൂലലലാം
അനുവെദനിക്കുന്നതയ്  ഒരു  പ്രകതലകേ  പദതനിയഭാണയ്.  മനിശ  വെനിവെഭാഹ  ധനസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് വെനിവെഭാഹലാം കേഴെനിഞ്ഞെയ് ഒരു വെര്ഷത്തനിനു കശഷവലാം മൂന്നയ് വെര്ഷത്തനിനു
മുനപുലാം  അകപക്ഷ  നല്കകേണ്ടെതഭാണയ്.  ജഭാതനി,  വെരുമഭാനലാം,  ദമ്പതനികേള  ഒരുമനിച്ചു
തഭാമസനിക്കുനവവെനള  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  നനിശനിത  അകപക്ഷയുലാം  കൂടനി  ബനവപട
കബഭാക്കയ് പടനികേജഭാതനി വെനികേസന ഓഫതീസര്ക്കയ് നല്കകേണ്ടെതഭാണയ്. വെരുമഭാന പരനിധനി
ഒരു ലക്ഷലാം രൂപവെവരയുളവെര്ക്കയ് ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള ബജറയ് വെനിഹനിതലാം

19 (3437) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനി
കേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങള
ക്കഭായനി എത്ര തുകേ വെകേയനിരുത്തനിയനിരുന എനലാം അതനില് എത്ര തുകേ വചേലവെഭാക്കനി
വയനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം വചേലവെഭാക്കനിയ തുകേയുവട വെനിശദഭാലാംശലാം
ഇനലാം തനിരനിചയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപയ്

അനുവെദനിചതയ് വചേലവെഴെനിചതയ് വചേലവെയ് ശതമഭാനലാം 

 174642 ലക്ഷലാം 144713.55 ലക്ഷലാം 82.86%.

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപയ്

അനുവെദനിചതയ് വചേലവെഴെനിചതയ് വചേലവെയ് ശതമഭാനലാം 

54448.12 ലക്ഷലാം 51957.42 ലക്ഷലാം 95.42%

(ബനി) വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി *കചേര്ക്കുന.

* വലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്.
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അലാംകബദ്കേര് സതഭാശയഗഭാമലാം പദതനി നടപഭാക്കനിവെരുന്ന കബഭാക്കുകേള

20(3438)  ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അലാംകബദ്കേര് സതഭാശയ ഗഭാമലാം പദതനി എത്ര കബഭാക്കുകേളനില് നടപഭാക്കനി
വെരുന എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഏവതലഭാലാം കബഭാക്കുകേളനിലഭാവണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനിയുവട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലലാം  വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിലൂവട  ഒകരഭാ
കബഭാക്കനിനുലാം ലഭനിക്കുന്ന തുകേയുലാം ഇവെയുവട പൂര്ത്തതീകേരണലാം എന്നകത്തക്കഭാകുവമനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേടുത്തുരുത്തനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  നനിന്നയ്  ഏവതഭാവക്ക
കകേഭാളനനികേവളയഭാണയ് ഈ പദതനിയനികലക്കയ് വതരഞ്ഞെടുത്തനിരനിക്കുന്നതയ് : വെനിശദഭാലാംശലാം
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അലാംകബദ്കേര്  സതഭാശയഗഭാമലാം  പദതനിയനില്  ഒരു  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  രണ്ടെയ്  കകേഭാളനനികേള  എന്ന  ക്രമത്തനില്  140  എലാം.എല്.എ.
മഭാര്ക്കയ്  280  കകേഭാളനനികേവള വതരവഞ്ഞെടുത്തയ് പ്രവൃത്തനികേള നടപഭാക്കഭാവന്നതഭാണയ്.
ടനി കകേഭാളനനികേള ഉളവപടുന്ന കബഭാക്കുകേളുവട വെനിവെരലാം കശഖരനിചയ് നല്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി) നഭാല്പകതഭാ അതനിലധനികേകമഭാ പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങള അധനിവെസനിക്കുന്നതുലാം
വെനികേസന  കേഭാരലങ്ങളനില്  പനിന്നഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്നതുമഭായ  കകേഭാളനനികേളനിലഭാണയ്
അലാംകബദ്കേര് സതഭാശയ ഗഭാമവെനികേസന പദതനി നടപഭാക്കുന്നതയ്. ടനി പദതനി പ്രകേഭാരലാം
വതരവഞ്ഞെടുക്കവപടുന്ന  ഓകരഭാ  കകേഭാളനനിക്കുലാം  ആവെശലമഭായ  പ്രവൃത്തനികേള
കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  കേമ്മേനിറനിയുവട  അനുമതനികയഭാവട  നടപഭാക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിചയ്  ആറുമഭാസത്തനിനകേലാം  ഓകരഭാ  കകേഭാളനനിയുകടയുലാം  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാണയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതയ്.

(സനി) കേടുത്തുരുത്തനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് നനിന്നയ് ചേനിറപഭാടലാം, ചേഭാമക്കഭാല,
എഴവെഭാത്തുരുത്തയ്,  വകേഭാലങരനി  എന്നതീ  പടനികേജഭാതനികകേഭാളനനികേവളയഭാണയ്
അലാംകബദ്കേര്  സതഭാശയ  ഗഭാമലാം  പദതനിയനികലക്കയ്  വതര വഞ്ഞെടുത്തനിരനിക്കുന്നതയ്.  ടനി
രണ്ടെയ്  കകേഭാളനനികേളുകടയുലാം  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  ഓകരഭാ  കകേഭാടനി  രൂപ  വെതീതലാം
അനുവെദനിചയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുലാം ഒന്നഭാലാം ഗഡുവെഭായനി  50  ലക്ഷലാം രൂപ വെതീതലാം
കകേഭാടയലാം ജനിലഭാ നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രത്തനിനയ് അനുവെദനിചയ് നല്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.
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പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ-പനികന്നഭാക്ക സമുദഭായങ്ങളനിവല
വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ് സ് കകേഭാളര്ഷനിപ്പുകേള

21 (3439) ശതീ  .   വെനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനി
കേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ-പനികന്നഭാക്ക സമുദഭായങ്ങളനിവല വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്
നല്കുന്ന കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള ഏവതലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  വെലതലസ  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്  നല്കുന്ന  കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുലാം  അവെയുവട
തുകേയുലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തയ്  പ്രസ്തുത  കസഭാളര്ഷനിപയ്  തുകേകേളനില്
വെര്ദനവെയ് വെരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ഡനി)  കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള അര്ഹരഭായ എലഭാവെര്ക്കുലാം ലഭനിക്കുനകണ്ടെഭാവയനലാം
അവെര് അതയ് കൃതലമഭായനി വകേപറ്റുനകണ്ടെഭാവയനലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ഇ)  കേഴെനിഞ്ഞെ  വെര്ഷലാം  അനുവെദനിചതനില്  തുകേ  വകേപറഭാത്തതഭായനി  ഉകണ്ടെഭാ;
ഉവണ്ടെങനില് പ്രസ്തുത കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  അനുവെദനിചയ്  വെരുന്ന  വെനിവെനിധ
സ് കകേഭാളര്ഷനിപ്പുകേള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1. പ്രതീവമട്രനികേയ് സ്  കകേഭാളര്ഷനിപയ്

2. കപഭാസയ് വമട്രനികേയ് സയ് കകേഭാളര്ഷനിപയ്

3. വപ്രമറനി എഡമ്പ്യൂകക്കഷന എയ്ഡയ്

4. അപ്ഗകഡഷന ഓഫയ് വമറനിറയ്

5. 9, 10 ക്ലെെഭാസ്സുകേളനിവല പ്രതീവമട്രനികേയ് സയ് കകേഭാളര്ഷനിപയ്  (100% CSS)

6. ഗവെണ്വമന്റെയ് ഓഫയ് ഇന്തെലഭാ സയ് കകേഭാളര്ഷനിപയ്

7. വസതകസഭാപയ് വെഭാങ്ങല്

8. ലഭാപയ് കടഭാപയ് വെഭാങ്ങല്

9. പ്രഭാരലാംഭവചലവെയ്
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10. വൃത്തനിഹതീന  വതഭാഴെനിലനില്  ഏര്വപടനിരനിക്കുന്നവെരുവട  മക്കളക്കുള
ധനസഹഭായലാം.

11. അയങഭാളനി ടഭാലന്റെയ് വസര്ചയ് & വഡവെലപ്വമന്റെയ് സതീലാം.

12. വമഡനിക്കല് /എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് പ്രകവെശന പരതീക്ഷഭാ പരനിശതീലനത്തനിനയ്
ധനസഹഭായലാം നല്കുന്ന പദതനി.

13.  പ്രകതലകേ കപ്രഭാതഭാഹന സമ്മേഭാനലാം.

14. ബുക്കയ് ബഭാങയ് സതീലാം (50% CSS)

15. Upgradation of Merit (State Scheme)

16. പഭാരലല് കകേഭാകളജകേളനില് പഠനിക്കുന്നവെര്ക്കയ് ധനസഹഭായലാം.

17. വെനികദശ പഠനസഹഭായലാം.

പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  തഭാവഴെപറയുന്ന  വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള
അനുവെദനിക്കുന:

(1) നഴറനി സ്കൂള വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ് ലലാംപലാം ഗഭാന്റെയ്.

(2) പ്രതീവമട്രനിക്കയ് തലലാം

ഒന  മുതല്   പത്തയ്  വെവര  പഠനിക്കുന്ന  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  ലലാംപലാം  ഗഭാന്റെയ്,
വസപന്റെയ്.

(3) കപഭാസയ് വമട്രനിക്കയ് തലലാം

സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിച ഫതീസയ് (വെരുമഭാനപരനിധനിയനിലഭാവത) വെഭാര്ഷനികേ ലലാംപലാം
ഗഭാന്റെയ്  പ്രതനിമഭാസ  വസപന്റെയ്,  കകേഭാകളജയ്/അലാംഗതീകൃത  കഹഭാസകലഴനിനു  ABLC-യുലാം
കപഭാക്കറയ് മണനിയുലാം നല്കുന.

(4)  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനി പ്രകേഭാരലാം പ്രതീവമട്രനിക്കയ് തലലാം  9, 10  ക്ലെെഭാസ്സുകേളനില്
പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളക്കയ് പ്രതനിവെര്ഷ കസഭാളര്ഷനിപയ് 1,500 രൂപ.

(5)  ബുക്കുകേള  തുടങ്ങനിയ  പഠന  സഭാമഗനികേള  വെഭാങ്ങുന്നതനിനുള  ഗഭാന്റെയ്
750 രൂപ.

(6)  കഹഭാസലനില്  തഭാമസനിചയ്  പഠനിക്കുന്ന  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  (2.5  ലക്ഷലാം
കുടുലാംബ വെഭാര്ഷനികേ വെരുമഭാനമുള) 3,500 രൂപ.

(7)  വപരനിപതറനിക്കയ് വസന്റെര്,  ഏകേഭാധലഭാപകേ വെനിദലഭാലയലാം എന്നനിവെനിടങ്ങളനിവല
കുടനികേളക്കയ് ലലാംപലാം ഗഭാന്റെയ്/പ്രതനിമഭാസ വസപന്റെയ്.
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(8) അയങഭാളനി വമകമ്മേഭാറനിയല് ടഭാലന്റെയ് വസര്ചയ് ആന്റെയ് വഡവെലപ്വമന്റെയ് സതീലാം.

(9) ടമ്പ്യൂകടഭാറനിയല് ഗഭാന്റെയ്.

(10) സമര്ത്ഥരഭായ വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ് പ്രകതലകേ കപ്രഭാതഭാഹനലാം.

(11) വബറര് എഡമ്പ്യൂകക്കഷന.

(12) ലഭാപയ് കടഭാപയ് വെനിതരണലാം.

(13) വമഡനിക്കല് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് എനട്രനസയ് പരനിശതീലനലാം.

(14) വെനികദശ പഠനധനസഹഭായലാം.

പനിന്നഭാക്ക  വെനിഭഭാഗങ്ങളനില്  ഉളവപടുന്ന  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  നല്കുന്ന
സയ് കകേഭാളര്ഷനിപ്പുകേള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1. ഒ.ബനി.സനി. പ്രതീവമട്രനികേയ് സയ് കകേഭാളര്ഷനിപയ് (50% കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃതലാം) 

2. ഒ.ബനി.സനി. കപഭാസയ്വമട്രനികേയ് സയ് കകേഭാളര്ഷനിപയ് (50% കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃതലാം) 

3. ഒ.ഇ.സനി. പ്രതീവമട്രനികേയ് വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലലാം

4. ഒ.ഇ.സനി. കപഭാസയ്വമട്രനികേയ് വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലലാം

5. ഓവെര്സതീസയ് സയ് കകേഭാളര്ഷനിപയ്.

6. വകേ.പനി.സനി.ആര്. ആനുകൂലലലാം.

ഇതനിവനലഭാമുപരനിയഭായനി  2-7-2009-വല സ.ഉ.(പനി)  50/2009/പജ.പ.വെ.വെനി.വെ.
ഉത്തരവെനില്  പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുള  എലഭാ  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ് നല്കേനിവെരുന.

(ബനി)  ധനസഹഭായ  തുകേ  കരഖവപടുത്തനിയ  ഉത്തരവകേളുവട  പകേര്പ്പുകേള
ഇകതഭാവടഭാപലാം ഉളടക്കലാം*വചേയ്യുന.

1. സ.ഉ.(എലാംഎസയ്.)നമ്പര് 43/2016/പ.ജ.പ.വെ.വെനി.വെ. തതീയതനി 25-6-2016

2. സ.ഉ.(പനി)നമ്പര് 4/2016/പ.ജ.പ.വെ.വെനി.വെ. തതീയതനി 23-7-2016

(സനി)  2016-17  അധലയന  വെര്ഷലാം  മുതല്  വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള  25%
വെര്ദനിപനിചയ് ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണ്ടെയ്. ഉത്തരവെനിവന്റെ പകേര്പ്പുകേള ഉളടക്കലാം വചേയ്യുന.

(ഡനി) ഉണ്ടെയ്. കപഭാസയ്വമട്രനികേയ് സയ് കകേഭാളര്ഷനിപയ് ഇനത്തനില് എസയ്.സനി., ഒ.ഇ.സനി.,
ഒ.ബനി.സനി.,  എസയ്.ഇ.ബനി.സനി.,  എഫയ്.സനി.,  വകേ.പനി.സനി.ആര്.  വെനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി
5,93,885  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേള  സയ് കകേഭാളര്ഷനിപനിനയ്  അകപക്ഷനിക്കുകേയുലാം  അതനില്
5,74,077 വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ് അനുമതനി ഉത്തരവെയ് നല്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.

* വലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്.
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(ഇ)  കപഭാസയ്വമട്രനികേയ് സയ് കകേഭാളര്ഷനിപയ് തുകേ വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുവട ബഭാങയ് അക്കഇൗണ്ടെനില്
കനരനിടയ്  ഓണ്വലന  സലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവട  വക്രഡനിറയ്  വചേയ്യുന്ന  തരത്തനിലള
സലാംവെനിധഭാനമഭാണയ് നനിലവെനിലളതയ്.

പടനികേജഭാതനി, പടനികേവെര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളുവട വെനികേസത്തനിനഭായനി പുതനിയ
പദതനികേള

22(3440)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി,  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളുവട  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  ഈ
സര്ക്കഭാര് ഏവതങനിലലാം പുതനിയ പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
ഏങനില് അവെ ഏവതലഭാമഭാവണനലാം, ഇതനിനുകവെണ്ടെനി എന്തെയ് തുകേ അനുവെദനിചനിട്ടുവണ്ടെനലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി,  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കക്ഷമവെനികേസനത്തനിനഭായുള  പദതനി
വെനിഹനിതലാം ലഭാപഭാകേഭാവത സമയബനനിതമഭായനി വെനിനനികയഭാഗനിക്കുവെഭാന സതതീകേരനിചനിട്ടുള
നടപടനികേള എവന്തെലഭാമഭാവണന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണ്ടെയ്.  പടനികേജഭാതനി സകങതങ്ങളുവട വെനികേസനത്തനിനഭായനി അലാംകബദ്കേര്
ഗഭാമ  വെനികേസന  പദതനിയുലാം  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളുവട  വെനികേസനത്തനിനഭായനി
അലാംകബദ്കേര് വസറനില്വമന്റെയ് വെനികേസന പദതനിയുലാം ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. പടനികേജഭാതനി
വെനികേസന വെകുപനിനയ് അനുവെദനിചനിട്ടുള കകേഭാര്പസയ് ഫണ്ടെനില് നനിന്നഭാണയ് അലാംകബദ്കേര്
ഗഭാമവെനികേസന  പദതനിയുവട  വചേലവെയ്  വെഹനിക്കുന്നതയ്.  അലാംകബദ്കേര്  വസറനില്വമന്റെയ്
വെനികേസന പദതനിക്കയ്  9999.99 ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  വെനികേസനത്തനിനഭായുള  പദതനി  വെനിഹനിതലാം  ലഭാപഭാകേഭാവത
സമയബനനിതമഭായനി  വെനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന  സതതീകേരനിചനിട്ടുള  നടപടനികേള  ചുവെവട
കചേര്ക്കുന:

i. ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  വെസ്തു  വെഭാങ്ങല്,  വെതീടയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വെതീടയ്
പുനരുദഭാരണലാം  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേള  സമയബനനിതമഭായഭാണയ്  നടപഭാക്കുന്നതയ്.
ആയതനികലക്കഭായനി അകപക്ഷകേള സതതീകേരനിക്കുകേ,  ഗുണകഭഭാക്തൃ  ലനിസയ് അലാംഗതീകേരനിചയ്
വെഭാങ്ങുകേ തുടങ്ങനിയ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട സമയക്രമലാം മുനകൂടനി തയഭാറഭാക്കനി നടപഭാക്കനി
വെരുന.

ii. ജനിലഭാ  കബഭാക്കയ്  തലത്തനില്  physical/Financial  target  നനിശയനിചയ്
നല്കേനി ടനി ലക്ഷലങ്ങളുവടയടനിസഭാനത്തനില് കപ്രഭാജകയ് നനിര്വ്വഹണലാം നടത്തനിവെരുന.
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iii. പടനികേജഭാതനി  വെനികേസന  വെകുപനിവല  ഉകദലഭാഗസരുവട  കയഭാഗലാം  എലഭാ
മഭാസവലാം  വെനിളനിച്ചുകചേര്ത്തയ്  പുകരഭാഗതനി  വെനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  പനിന്നഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്ന
കബഭാക്കയ്/ജനിലകേവള നനിര്ദ്ദേനിഷ ടഭാര്ജറനികലക്കയ്  ഉയര്ത്തുവെഭാനുള നടപടനി സതതീകേരനിച്ചു
വെരനികേയുലാം വചേയ്യുന.

iv. വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലല പദതനിയുലാം ഇ-ഗഭാന്റെയ്സയ് മുകഖന സമയബനനിതമഭായനി
വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനയ് നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കക്ഷമ  കേഭാരലങ്ങളക്കയ്  അനുവെദനിക്കുന്ന  തുകേ  അതതയ്
പദതനികേളക്കയ്തവന്ന കേഭാരലക്ഷമതകയഭാടുകൂടനി പദതനി നനിര്വ്വഹണലാം നടത്തനി മുഴവെന
തുകേയുലാം  വചേലവെഴെനിക്കുന്നതനിനയ്  അതതീവെ  ജഭാഗത  പഭാലനിച്ചുവെരുന.  എന്നഭാല്
സഭാമ്പത്തനികേ നനിയനണലാംമൂലലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള ഉളവപവടയുള ഏതഭാനുലാം
പദതനികേളക്കയ്  അനുവെദനിക്കുന്ന  തുകേ  മുഴവെനഭായനി  വചേലവെഴെനിക്കഭാന  കേഭാലതഭാമസലാം
വെരുന്നതയ്  മനസനിലഭാക്കനി,  തുകേ  ലഭാപഭാകേഭാവത  വചേലവെയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന  മറയ്
പദതനികേളക്കയ് തുകേ അനുവെദനിച്ചുവെരുന.  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട കക്ഷമപ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ക്കഭായനി  വെകേയനിരുത്തുന്ന  തുകേ  അവെരുവട  കക്ഷമപ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  തവന്ന
സമയബനനിതമഭായനി  വചേലവെഴെനിക്കുനവവെന്നയ്  കമഭാണനിറര്  വചേയ്യുകേയുലാം  പദതനി
നടത്തനിപനിവന്റെ പുകരഭാഗതനി വെനിലയനിരുത്തുകേയുലാം വചേയ്യുനണ്ടെയ്.

കേരുനഭാഗപളനി മണ്ഡലത്തനിവല അലാംകബദ്കേര് ഗഭാമലാം

23(3441)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപളനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  എത്ര  പടനികേജഭാതനി
കകേഭാളനനികേവള  അലാംകബദ്കേര്  ഗഭാമമഭായനി  വതരവഞ്ഞെടുത്തുവവെന്നയ്  വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
പ്രസ്തുത  കകേഭാളനനികേള  ഏതയ്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  ഉളവപടതഭാവണന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എവന്തെലഭാലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്  ഇവെനിവട
നടപനിലഭാക്കഭാന നനിശയനിചനിട്ടുളവതന്നയ് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം എത്ര രൂപയുവട വെനികേസന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേരുനഭാഗപളനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  വതഭാടനിയൂര്
ഗഭാമപഞഭായത്തനിലളവപട  ഒരു  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനിവയയഭാണയ്  അലാംകബദ്കേര്
ഗഭാമവെനികേസന പരനിപഭാടനിയനികലക്കയ് വതരവഞ്ഞെടുത്തനിട്ടുളതയ്.
99/2020.
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(ബനി)  ടനി  കകേഭാളനനിയുവട  വെനികേസനത്തനിനഭാവെശലമഭായ  അടനിസഭാനസഇൗകേരല
വെനികേസന  പ്രവൃത്തനികേവളലഭാലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്.  പ്രവൃത്തനികേളുവട  എസനികമറയ്
എടുക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചു വെരുന.

(സനി) 1,00,00,000  രൂപയ്ക്കുള വെനികേസന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. 

പടനികേവെര്ഗ്ഗ ജനവെനിഭഭാഗങ്ങളുവട ജനിലതനിരനിച്ചുള കേണക്കയ്

24(3442)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് വമഭാത്തലാം എത്ര പടനികേവെര്ഗ്ഗ ജനവെനിഭഭാഗങ്ങള ഉവണ്ടെന്നയ്
വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  വെനിവെനിധ  വെനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  ആവകേയുള  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  ജനസലാംഖല
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇതനിവന്റെ ജനിലതനിരനിച്ചുള കേണക്കയ് വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് വമഭാത്തലാം 37 പടനികേവെര്ഗ്ഗ ജനവെനിഭഭാഗങ്ങളുണ്ടെയ്.

(ബനി)  കകേരളത്തനിവല  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  എണലാം  4,84,839  (2011
വസനസസയ് പ്രകേഭാരലാം) ആണയ്.

(സനി) ജനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കയ് അനുബനമഭായനി *കചേര്ക്കുന.

വപരനികങ്ങഭാത്തയ് കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല് സ്കൂള

25(3443)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്  പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനി
കേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പയന്നൂര്  മണ്ഡലത്തനിവല  വപരനികങ്ങഭാത്തയ്,  കമഭാഡല്  റസനിഡനഷലല്  സ്കൂള
അനുവെദനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  സ്കൂളനികലക്കയ്  ആവെശലമഭായ  ജതീവെനക്കഭാരുവട  തസ്തനികേകേള
അനുവെദനിക്കുന്നതയ് സലാംബനനിച നടപടനികേള വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിവല  തളനിപറമ്പയ്  വപരനികങ്ങഭാലാം  വെനികലജനില്  എലാം.ആര്.എസയ്.
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം തസ്തനികേകേള സൃഷനിക്കുന്നതനിനുമുള വപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
സജതീവെ  പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  എലാം.ആര്.എസയ്.-നഭായനി  പുതനിയ  വകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  KIIFB-യനില് വപ്രഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

* വലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്.
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പടനികേജഭാതനിക്കഭാരഭായ ഭവെന-ഭൂരഹനിതരുവട പുനരധനിവെഭാസലാം

26 (3444) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന:
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ്:
ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ:
ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ശശതീന്ദ്രന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനിക്കഭാരഭായ  ഭവെനരഹനിതരുവടയുലാം  ഭൂരഹനിതരുവടയുലാം
പുനരധനിവെഭാസത്തനിനയ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  സതതീകേരനിച  നടപടനികേള  എവന്തെലഭാവമന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തയ്  പണനി  മുടങ്ങനിക്കനിടന്ന  എത്ര  വെതീടുകേള
ഉവണ്ടെന്നയ്  പരനികശഭാധനിചനിരുകന്നഭാ;  ഇവെയുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനയ്
വചേയ കേഭാരലങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  ഭൂരഹനിത  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  വെതീടയ്  വെയഭാനുള സലലാം  നല്കേഭാന
സഭാധനിച്ചുവവെന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത ഭവെനരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  വെതീടയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായ പദതനി പ്രകേഭാരലാം 3 ലക്ഷലാം രൂപ
അനുവെദനിച്ചു  നല്കുനണ്ടെയ്.  2016-17  വെര്ഷലാം  14946  വെതീടുകേള  പുതുതഭായനി
അനുവെദനിക്കുകേയുലാം  ആയതനില്  967  വെതീടുകേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.
കൂടഭാവത 2007-08 മുതല് അനുവെദനിചതനില് പണനി പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാവത അവെകശഷനിച
16360  വെതീടുകേളനില്  4567  വെതീടുകേള  2016-17  വെര്ഷലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.
ഇതനികലക്കഭായനി  2,32,35,94,800 രൂപ വചേലവെഴെനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

സലാംസഭാനവത്ത ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് ഭൂമനി വെഭാങ്ങുന്നതനിനയ്
ഗഭാമ  പ്രകദശങ്ങളനില്  അഞയ്  വസന്റെനിനയ്  3,75,000  രൂപയുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനി
പ്രകദശത്തയ്  മൂന്നയ് വസന്റെനിനയ്  4,50,000  രൂപയുലാം കകേഭാര്പകറഷന പ്രകദശത്തയ് മൂന്നയ്
വസന്റെനിനയ്  ആറയ്  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ഭൂരഹനിത  പുനരധനിവെഭാസ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
നല്കുനണ്ടെയ്. ഇതനിനഭായനി 2016-17 വെര്ഷലാം 17497 ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തുകേയുലാം
4465 കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് ഭൂമനി നല്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.

പടനികേജഭാതനിയനില്വപട  ദുര്ബല  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്  ഭൂമനി  വെഭാങ്ങനി  വെതീടയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  ദുര്ബല വെനിഭഭാഗ പുനരധനിവെഭാസ പദതനി പ്രകേഭാരലാം  7.25  ലക്ഷലാം
രൂപ  ധനസഹഭായമഭായനി  അനുവെദനിച്ചു  നല്കുനണ്ടെയ്.  ഇതനിനഭായനി  2016-17  വെര്ഷലാം
501.20 ലക്ഷലാം രൂപ വചേലവെഴെനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.
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(ബനി)  പരനികശഭാധനിചനിരുന.  2007-08  മുതല്  അനുവെദനിച  വെതീടുകേളനില്
പണനിപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാവത അവെകശഷനിച 16360 വെതീടുകേളനില് 4567 വെതീടുകേള 2016-17
വെര്ഷലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നമുറയയ്  നനിശനിത  ഗഡു  തുകേ
പുതുക്കനിയ തുകേയയ് ആനുപഭാതനികേമഭായ നനിരക്കനില് അനുവെദനിച്ചുനല്കുനണ്ടെയ്.

(സനി)  2016-17  വെര്ഷലാം  ഭൂരഹനിതരഭായ  4465  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്
ഭൂമനി വെഭാങ്ങുന്നതനിനയ് ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

പടനികേവെനിഭഭാഗങ്ങളുവട പഠനനനിലവെഭാരലാം വമചവപടുത്തഭാന എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം
കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല് സ്കൂളുകേള

27 (3445) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്:
ശതീ  .   വെനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന:
ശതീ  .   അനനില് അക്കര:
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജഭാതനി വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട പഠന നനിലവെഭാരലാം വമചവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
എവന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് നടപഭാക്കനിവെരുന്നവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവെരുവട  പഠന  നനിലവെഭാരലാം  വമചവപടുത്തുന്നതനിനഭായുളള  കമഭാഡല്
റസനിഡനഷലല് സ്കൂളുകേള എത്രകത്തഭാളലാം സഹഭായകേരമഭായനി എന്നയ് വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
എങനിൽ വെനിശദഭാലാംശലാം വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി) എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല് സ്കൂളുകേള ആരലാംഭനിചയ് പഠന
നനിലവെഭാരലാം  വമചവപടുത്തുന്നതനിനഭായുളള  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുകമഭാവയന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുവട  പഠന നനിലവെഭാരലാം  വമചവപടുത്തുന്നതനി
നഭായനി തഭാവഴെപറയുന്ന പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനി വെരുന:

1. പ്രതീവമട്രനികേയ് സ്  കകേഭാളര്ഷനിപയ്

2. കപഭാസയ് വമട്രനികേയ് സയ് കകേഭാളര്ഷനിപയ്

3. വപ്രമറനി എഡമ്പ്യൂകക്കഷന എയ്ഡയ്

4. അപ്ഗകഡഷന ഓഫയ് വമറനിറയ്
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5. 9, 10 ക്ലെെഭാസ്സുകേളനിവല പ്രതീവമട്രനികേയ് സയ് കകേഭാളര്ഷനിപയ് (100% CSS)

6. ഗവെണ്വമന്റെയ് ഓഫയ് ഇന്തെലഭാ സയ് കകേഭാളര്ഷനിപയ്

7. വസതകസഭാപയ് വെഭാങ്ങല്

8. ലഭാപയ് കടഭാപയ് വെഭാങ്ങല്

9. പ്രഭാരലാംഭവചലവെയ്

10. വൃത്തനിഹതീന  വതഭാഴെനിലനില്  ഏര്വപടനിരനിക്കുന്നവെരുവട  മക്കളക്കുള
ധനസഹഭായലാം.

11. അയങഭാളനി ടഭാലന്റെയ് വസര്ചയ് & വഡവെലപ്വമന്റെയ് സതീലാം.

12. വമഡനിക്കല്/എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  പ്രകവെശന പരതീക്ഷഭാ പരനിശതീലനത്തനിനയ്
ധനസഹഭായലാം നല്കുന്ന പദതനി.

13. പ്രകതലകേ കപ്രഭാതഭാഹന സമ്മേഭാനലാം.

14. ബുക്കയ് ബഭാങയ് സതീലാം (50% CSS)

15. Upgradation of Merit (State Scheme)

പഠനനനിലവെഭാരലാം വമചവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  വെകുപനിനുകേതീഴെനില് റസനിഡനഷലല്
സഇൗകേരലകത്തഭാടുകൂടനിയ പത്തയ് സ്കൂളുകേളുലാം പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുനണ്ടെയ്.

(ബനി)  വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  വെകുപനിനുകേതീഴെനിലള കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല്
സ്കൂളുകേള  മനികേച  നനിലവെഭാരലാം  പുലര്ത്തനി  വെരുന്നവെയഭാണയ്.  2016-17  വെര്ഷവത്ത
എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.  പരതീക്ഷ  എഴതനിയ  291  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില്  290  കപരുലാം
വെനിജയനിക്കുകേയുലാം 11 കപര് ഫുള എ+  കനടനിയനിട്ടുമുണ്ടെയ്.  29-ല്  28 എലാം.ആര്.എസയ്-കേളുലാം
എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.-ക്കയ് 100 ശതമഭാനലാം വെനിജയലാം കനടനി. 

കമഭാഡല്  റസനിഡനഷലല്  സ്കൂള  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുവട  പഠനനനിലവെഭാരലാം
ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ്  മഭാകനജര്-കേലാം-റസനിഡന്റെയ്  ടമ്പ്യൂടര്മഭാരുവട  (എലാം.സനി.ആര്.റനി.)
കസവെനലാം ലഭലമഭാക്കുനണ്ടെയ്.  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേവള സമൂഹത്തനില് ഉത്തമ പഇൗരന്മഭാരഭാക്കനി
വെളര്ത്തനിവക്കഭാണവെരുന്നതനിനയ്  എസയ്.പനി.സനി.  പദതനി  എലഭാ  കമഭാഡല്
റസനിഡനഷലല്  സ്കൂളുകേളനിലലാം  വെനിജയകേരമഭായനി  നടത്തനിവെരുന.  കേലഭാകേഭായനികേ
ഇനങ്ങളനില് മനികേവപുലര്ത്തുന്ന വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേവള കേവണ്ടെത്തനി വപഭാതു വെനിദലഭാഭലഭാസ
വെകുപയ് നടത്തുന്ന കേലഭാകേഭായനികേ കമളകേളനില് പവങടുപനിക്കുനണ്ടെയ്. ഈ വെര്ഷലാം മുതല്
കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല് സ്കൂളുകേളുവട മഭാത്രലാം സലാംസഭാനതല കേഭായനികേ മതരങ്ങള
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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(സനി)  എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല് സ്കൂളുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനി  പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ചേക്കനിടപഭാറ,  കേണ്ണൂരനില്  തളനിപറമ്പയ്,
വപരനികങ്ങഭാലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില്  കമഭാഡല്  റസനിഡനഷലല്  സ്കൂളുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  കേനിഫ്ബനിയനില്  വപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  നനിലവെനില്
കമഭാഡല്  റസനിഡനഷലല്  സ്കൂളുകേള  ഇലഭാത്ത  മറയ്  ജനിലകേളനില്  കമഭാഡല്
റസനിഡനഷലല് സ്കൂളുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  സലലാം ലഭലമഭാകുന്ന മുറയഭായനിരനിക്കുലാം
നടപടനി സതതീകേരനിക്കുന്നതയ്.  

പടനികേവെര്ഗ്ഗത്തനില്വപടവെര്ക്കുള സഇൗജനല ചേനികേനിത പടനികേജഭാതനിക്കയ്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് പദതനി

28 (3446) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷയ് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനി
കേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേലഭാനസര്,  വൃക്കകരഭാഗലാം,  ഹൃദയസലാംബനമഭായ  കരഭാഗങ്ങള,  അപകേടങ്ങള
എന്നതീ സഭാഹചേരലങ്ങളനില് പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗത്തനില്വപട കരഭാഗനികേളക്കയ് നല്കേനിവെരുന്ന
സഇൗജനല ചേനികേനിത പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെര്ക്കുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുളള
പദതനി ആവെനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കയ്  കേലഭാനസര്,  വൃക്കകരഭാഗലാം,  ഹൃദയ  സലാംബനമഭായ
കരഭാഗങ്ങള, ഹതീകമഭാഫതീലനിയ, അപകേടങ്ങള എന്നനിവെ ഉണ്ടെഭാകുന്ന സഭാഹചേരലങ്ങളനില്
ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപവെവരയുലാം  അതനില്  കൂടുതല്  തുകേ  ആവെശലമുള  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്
ആയതനുസരനിച്ചുള  തുകേയുലാം  ആശുപത്രനി  മുകഖന  അനുവെദനിചയ്  നല്കുനണ്ടെയ്.
ചേനികേനിതയയ്  50,000  രൂപ  വെവരയഭാണയ്  വചേലവെയ്  കവെണ്ടെനിവെരുന്നവതങനില്  ആയതയ്
കരഭാഗനിക്കയ്  കനരനിടനുവെദനിക്കുനമുണ്ടെയ്.  അകപക്ഷകേവന്റെ കുടുലാംബ വെഭാര്ഷനികേ വെരുമഭാനലാം
50,000  രൂപ  വെവരയുളവെര്ക്കയ്  ഈ  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ടനി  വെരുമഭാന
പരനിധനി ഉയര്ത്തുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുനണ്ടെയ്.

കകേഭാളനനികേളുവട നവെതീകേരണത്തനിനയ് 40 കുടുലാംബങ്ങള കവെണവമന്ന നനിബനന

29(3447)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലാംകബദ്കേര് പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനി എസയ്.  സനി.  കകേഭാളനനികേളുവട
നവെതീകേരണത്തനിനയ് 40 കുടുലാംബങ്ങളനില് കൂടുതല് കവെണവമന്ന നനിബനനയുകണ്ടെഭാ;
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(ബനി)  ഉവണ്ടെങനില്  40  കുടുലാംബങ്ങളനില്  തഭാവഴെ  ആളുകേള  തഭാമസനിക്കുന്ന
കകേഭാളനനികേളുവട  നവെതീകേരണത്തനിനയ്  എവന്തെങനിലലാം  പദതനികേള  നനിലവെനിലകണ്ടെഭാ;
ഉവണ്ടെങനില് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കുറഞ്ഞെതയ് 40 പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങളുണ്ടെഭാകേണവമന്നയ് നനിബനനയുണ്ടെയ്.

(ബനി)  40  കുടുലാംബങ്ങളനില്ത്തഭാവഴെ  ആളുകേള  തഭാമസനിക്കുന്ന  കകേഭാളനനികേളുവട
നവെതീകേരണത്തനിനഭായനി പ്രകതലകേ പദതനികേവളഭാനലാം നനിലവെനിലനില. എന്നഭാല് അത്തരലാം
കകേഭാളനനികേളനിവല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലവെനികേസനത്തനിനുകവെണ്ടെനിയുള
വപ്രഭാകപഭാസലകേള  ലഭനിക്കുന്നമുറയയ്  ആയതയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  വെര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപനിവന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാവട നടപഭാക്കനി വെരുനണ്ടെയ്.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനിലയനിവല സകങതങ്ങളനില് നടപനിലഭാക്കനിയ ഹഭാലാംവലറയ് പദതനി

30 (3448)  ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ്:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  കേഭാലത്തയ്  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളനില്
നടപനിലഭാക്കനിയ  ഹഭാലാംവലറയ്  പദതനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനില്  ഏവതലഭാലാം
സകങതങ്ങളനില് നടപനിലഭാക്കനിവയന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എവന്തെലഭാലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്  എസയ്.ടനി.
സകങതങ്ങളനില് നടപനിലഭാക്കനിയതയ്;

(സനി) പദതനിയുവട നനിലവെനിലള അവെസ വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തയ്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനില്  2013-14
വെര്ഷലാം  കകേഭാടകഞരനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല  വചേമ്പുകേടവെയ്  അലാംകബദ്കേര്  കകേഭാളനനി,
2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  കകേഭാട്ടൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല  വചേകങ്ങഭാടയ്മല
കകേഭാളനനി,  കേഭാരകശ്ശേരനി ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല ഏഴെയ് കകേഭാളനനികേള അടങ്ങനിയ ഒരു ക്ലെെസര്
(മഭായങ്ങല്, ചേണങ്ങല്, എളമ്പനിലഭാകശ്ശേരനി,  മറനിയലാംകുഴെനി,  വെരനികക്കക്കല്, ഭഗവെതനിക്കഭാവെയ്,
കേനിഴെവക്കചേണങ്ങള) എന്നതീ സകങതങ്ങളനിലഭാണയ് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയതയ്.

(ബനി&സനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനില്  വതരവഞ്ഞെടുത്ത  കകേഭാളനനികേളുവട
പ്രവൃത്തനികേള സലാംബനനിച വെനിവെരലാം അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

* വലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്.
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കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് എസയ്. റനി. വെനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുള
വെനിദലഭാഭലഭാസസഭാപനലാം

31(3449)  ശതീ  .    വകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില് എസയ്. റനി. വെനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായനി അനുവെദനിചതുലാം
എന്നഭാല്  ഇതുവെവര  തുടങ്ങഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തതുമഭായ  ഏവതങനിലലാം  വെനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനമുകണ്ടെഭാ; എങനിൽ വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  സഭാപനലാം  അടുത്ത അദലയന  വെര്ഷലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
എവന്തെങനിലലാം  നടപടനി  സതതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  ഇതുസലാംബനനിച  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടെയ്. പ്രഭാക്തന വകേഭാറഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി അനുവെദനിച ആശമലാം സ്കുള
ഇതുവെവര പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില.  2011-ല് അനുവെദനിച  ഈ സ്കൂള വകേടനിടലാം
ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാലഭാണയ് ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന കേഴെനിയഭാതനിരുന്നതയ്.

(ബനി)  കമല്പറഞ്ഞെ ആശമലാം കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല്  സ്കൂള കബഡഡുക്ക
വെനികലജനിലള  വെകുപനിവന്റെ  നനിയനണത്തനിലള  പത്തയ്  ഏക്കര്  സലത്തയ്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  അനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള  വപ്രഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാരനില്
പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

2017-18 അദലയന വെര്ഷലാം അനുകയഭാജലമഭായ വെഭാടകേ വകേടനിടലാം കേവണ്ടെത്തനി ടനി
സഭാപനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  വട്രബല്     വഡവെലപ്വമന്റെയ്
ഓഫതീസര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

പടനികേവെര്ഗ്ഗ സലാംസഭാരത്തനിവന്റെയുലാം വപതൃകേത്തനിവന്റെയുലാം സലാംരക്ഷണത്തനിനയ്
വെനബന്ധു കേലലഭാണ് കയഭാജന

32 (3450) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു:
ശതീ  .   പനി  .   വെനി  .   അനവെര്:
ശതീ  .   കേഭാരഭാടയ് റസഭാഖയ്:
ശതീ  .   വകേ  .   ബഭാബു: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനി
കേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട  സമ്പൂര്ണ വെനികേസനത്തനിനുലാം  കക്ഷമത്തനിനു
മഭായനി 'വെനബന്ധു കേലലഭാണ് കയഭാജന' നടപഭാക്കനിവെരുനകണ്ടെഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എവന്തെലഭാലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്
നടപഭാക്കുന്നവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗക്കഭാരുവട  സമ്പൂര്ണ  ആകരഭാഗലത്തനിനുലാം
വെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനുലാം ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുമഭായനി എവന്തെലഭാലാം പ്രവെ ര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്
പ്രസ്തുത പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  സലാംസഭാരത്തനിവന്റെയുലാം
വപതൃകേത്തനിവന്റെയുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനുമഭായനി  നടപടനികേള
സതതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ; എങനിൽ വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടെയ്.

(ബനി) വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി*കചേര്ക്കുന.

(സനി)  വെനബന്ധു  കേലലഭാണ്  കയഭാജന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനികേള ചുവെവട കചേര്ക്കുന.

• സമ്പൂര്ണ ആകരഭാഗല സലാംരക്ഷണ പരനിപഭാടനികേള.

• ഗുണനനിലവെഭാരമുള  വെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനുലാം  ഉന്നത  വെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനുലാം
ഊന്നല് നല്കേല്.

• പടനികേവെര്ഗ്ഗ കമഖലകേളനില് സഭാമ്പത്തനികേ വെനികേസനലാം തതരനിതവപടുത്തുകേ.

• സമ്പൂര്ണ ഭവെനലാം.

• ശുദമഭായ കുടനിവവെളലാം എലഭാവെര്ക്കുലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.

• സലത്തനിനയ് അനുകയഭാജലമഭായ ജലകസചേന സഇൗകേരലങ്ങള.

• അടുത്തുള  ഠഇൗണ്/സനിറനികേവളയുലാം  ബനനിപനിക്കുന്നതനിനുള  എലഭാ
കേഭാലഭാവെസയ്ക്കുലാം അനുകയഭാജലമഭായ കറഭാഡയ്.

• എലഭാവെര്ക്കുലാം വവെദതതനി ലഭലമഭാക്കുകേ.

• പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കമഖലകേളനില്  കേലഭാ  കേഭായനികേ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ.

• പടനികേവെര്ഗ്ഗ സലാംസഭാരത്തനിവന്റെയുലാം വപതൃകേത്തനിവന്റെയുലാം സലാംരക്ഷണവലാം
കപ്രഭാതഭാഹനവലാം.

(ഡനി)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ സലാംസഭാരത്തനിവന്റെയുലാം വപതൃകേത്തനിവന്റെയുലാം സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം
കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനുമഭായനി നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.
* വലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്.
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എസയ്. റനി. വെനിഭഭാഗത്തനിലളവെരുവട ബഭാങയ് വെഭായ എഴതനിത്തള്ളുന്നതനിനുള
നടപടനി

33(3451)  ശതീ  .    വകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എസയ്.  റനി.  വെനിഭഭാഗത്തനിലളവെര് എടുത്തനിട്ടുള വെനിവെനിധ ബഭാങയ് വെഭായകേള
എഴതനിത്തള്ളുന്നതനിനയ്  വെകുപയ്  എവന്തെങനിലലാം  നടപടനി  സതതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  എങനിൽ
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  കേഭാസര്കകേഭാഡയ്  ജനിലയനിവല  പ്രസ്തുത  വെനിഭഭാഗത്തനിലളവെരനില്
എത്ര  കപരുവട  വെഭായ  എഴതനിത്തള്ളുന്നതനിനുള  നടപടനി  സതതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കൂടുതല്  കപവര  ഈ  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തുന്ന  വെനിഷയലാം
സർക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലകണ്ടെഭാ; എങനിൽ വെനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണ്ടെയ്.  സലാംസഭാനവത്ത  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗക്കഭാര്  വെനിവെനിധ  സര്ക്കഭാര്
വെകുപ്പുകേള,  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള,  കദശസഭാത്കൃത ബഭാങ്കുകേള,  പടനികേജഭാതനി-
പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന,  കുടുലാംബശതീ യൂണനിറ്റുകേള എന്നനിവെനിടങ്ങളനില്
നനിനലാം എടുത്തനിട്ടുളതുലാം  1-4-2006  മുതല്  31-3-2014-ല് തനിരനിചടവെയ്  കേഭാലഭാവെധനി
കേഴെനിഞ്ഞെയ്  കുടനിശ്ശേനികേയഭായതുമഭായ  ഒരു ലക്ഷലാം  രൂപ  വെവരയുള  വെഭായകേള  (മുതലലാം,
പലനിശയുലാം,  പനിഴെപലനിശയുലാം മറ്റു വചേലവകേളുലാം ഉളവപവട)  എഴതനിത്തള്ളുന്ന പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

(ബനി)  ടനി പദതനി പ്രകേഭാരലാം കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിവല 29  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട
ആവകേ  10,11,448  രൂപ  എഴതനിത്തളനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  വെനിശദഭാലാംശലാം  അനുബനമഭായനി*

കചേര്ക്കുന.

(സനി)  അര്ഹരഭായവെരുവട  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന്നമുറയയ്  പരനികശഭാധനിചയ്
ആവെശലമഭായ നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല് സ്കൂളുകേവള മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കഭാന നടപടനി

34 (3452) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   വെനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന  :
ശതീ  .   വകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനി കേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

* വലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്.
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(എ)  സലാംസഭാനവത്ത പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപനിനയ് കേതീഴെനിലള കമഭാഡല്
റസനിഡനഷലല്  സ്കൂളുകേവള  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനയ്  എവന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സതതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) യൂനനിവസഫനിവന്റെ മഭാനദണ്ഡലാം അനുസരനിച്ചുള അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള
ഇവെനിടങ്ങളനില് ഒരുക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ; എങനിൽ വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സ്കൂളുകേകളഭാടയ്  അനുബനനിച്ചുള  കഹഭാസലകേള  നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് വകേവക്കഭാണ്ടെനിട്ടുളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപനിന കേതീഴെനില്  19  കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല്
സ്കൂളുകേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണ്ടെയ്. പ്രസ്തുത കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല് സ്കൂളുകേവള മനികേവെനിവന്റെ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി അന്തെഭാരഭാഷ നനിലവെഭാരത്തനികലക്കയ് ഉയര്ത്തുകേ എന്നതഭാണയ് വെകുപനിവന്റെ
ലക്ഷലലാം.  ഇതനിനഭായനി  വെനിവെനിധ  പദതനികേള  എലഭാ  കമഭാഡല്  റസനിഡനഷലല്
സ്കൂളുകേളനിലലാം നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.  വെകുപനിനയ് കേതീഴെനിലള കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല്
സ്കൂളുകേളുവട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വെനികേസനലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനഭായനി  നനിരവെധനി
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനി വെരുന. വെകുപനിനയ് കേതീഴെനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന പ്രസ്തുത
കമഭാഡല്  റസനിഡനഷലല്  സ്കൂളുകേളനില്  18  എണത്തനില്  സ്മെഭാര്ടയ്  ക്ലെെഭാസയ്  റൂമുകേള
സഭാപനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  കൂടഭാവത  പ്രസ്തസ്തുത  സ്കൂളുകേളുവട  വദനലാംദനിന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം
അടനിസഭാന സഇൗകേരല വെനികേസനത്തനിനഭായുള വകേടനിടലാം,  കടഭായയ് വലറ്റുകേള,  ശുദജല
വെനിതരണലാം,  ചുറ്റുമതനില്,  ട്രസയ് വെര്ക്കയ്,  വസകേമ്പ്യൂരനിറനി റൂലാം,  കുഴെല്ക്കനിണര് എന്നനിവെയുവട
നനിര്മ്മേഭാണലാം/അറകുറപണനികേള,  സതന്തെമഭായനി വകേടനിടമനിലഭാത്ത എലാം.ആര്.എസയ്-കേളക്കയ്
തഭാല്ക്കഭാലനികേ  സഇൗകേരലലാം  ഏര്വപടുത്തല്  എന്നനിവെയ്ക്കുലാം  ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങള
വമചവപടുത്തുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കുടനികേളക്കഭാവെശലമഭായ ബഞയ്, ഡസയ്, പഠനകമശ,
കേടനില്,  വമത്ത,  പഠകനഭാപകേരണങ്ങള എന്നനിവെയുലാം,  വലബറനി/റഫറനസയ് പുസ്തകേങ്ങള,
വഹസ്കൂള/ഹയര്  വസക്കണ്ടെറനി  സ്കൂളുകേളക്കയ്  ആവെശലമഭായ  സയനസയ്/കേമ്പമ്പ്യൂടര്
ലഭാബുകേള,  കേമ്പമ്പ്യൂടര്  അനുബന  ഉപകേരണങ്ങള,  വടലനിവെനിഷന,  കുടനികേളക്കയ്
വെലക്തനിതത വെനികേസനത്തനിനുലാം വതഭാഴെനില് പരനിശതീലനത്തനിവല കേഭായനികേ പരനിശതീലനത്തനി
നഭായുള  വെനിവെനിധ  പദതനികേളുലാം  ഇതനിനഭാവെശലമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള/യൂണനികഫഭാലാം
എന്നനിവെ  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  വെടകശ്ശേരനിക്കര,  ഇടുക്കനി,
മലമ്പുഴെ,  തനിരുവനലനി,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  അഞയ്
കമഭാഡല്  റസനിഡനഷലല്  സ്കൂളുകേളനില്  കസഭാളഭാര്  പവെര്  പഭാന്റെയ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്
ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണ്ടെയ്. കേകടല, ഞഭാറനതീലനി കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല് സ്കൂളുകേളനില് Node
based  computer  lab  സഭാപനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.  കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല് സ്കൂളുകേളനിവല
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വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുവട സുരക്ഷഭാ സലാംവെനിധഭാനലാം ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി സനി.സനി.ടനി.വെനി.
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചു വെരുന. കൂടഭാവത വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനിവല
ശഭാസ അഭനിരുചേനി വെളര്ത്തനിവയടുക്കുന്നതനിനഭായനി സയനസയ് എകയ്പനിരനിവമന്റെയ് കേനിറ്റുകേള
എലഭാ കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല് സ്കൂളുകേളനിലലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല്
സ്കൂളുകേളനിവല  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുവട  ആകരഭാഗലപരവലാം  മഭാനസനികേവമഭായ  കേഭാരലങ്ങളനില്
ശദവചേലത്തുന്നതനിനയ്  JPHN,  കേഇൗണ്സനിലര്മഭാര്  എന്നനിവെവര  വെര്ഷലാംകതഭാറുലാം
ഇന്റെര്വെമ്പ്യൂ നടത്തനി നനിയമനിച്ചു വെരുന. വെലക്തനിതത വെനികേസന ക്ലെെഭാസ്സുകേള വെനിദലഭാവെനിസ്മെയലാം
എന്ന പദതനിയനിലളവപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

(ബനി&സനി) പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപനിവന്റെ നനിയനണത്തനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
കമഭാഡല്  റസനിഡനഷലല്  സ്കൂളുകേളനിവല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള  (കഹഭാസല്
നവെതീകേരണലാം  ഉളവപവട)  അന്തെഭാരഭാഷ  നനിലവെഭാരത്തനികലക്കയ്  ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ്
യൂണനിവസഫയ് നനിഷ്കര്ഷനിച മഭാതൃകേയനില് വപ്രഭാകപഭാസല് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ് കപ്രഭാജകയ്
ഓഫതീസര്/വട്രബല്  വഡവെലപ്വമന്റെയ്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം
ലഭലമഭായ വപ്രഭാകപഭാസലകേള പ്രകേഭാരലാം എലാം.ആര്.എസയ്.-കേളുവട നവെതീകേരണലാം നടപനിലഭാക്കനി
വെരനികേയുലാം വചേയ്യുന.

തലകശ്ശേരനി കുടനിമഭാക്കൂല് കകേഭാളനനിയനില് രൂക്ഷമഭായ കുടനിവവെളക്ഷഭാമലാം

35  (3453)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നകശഷലാം  ആദനിവെഭാസനി
ജനവെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ  ഉന്നമനത്തനിനുകവെണ്ടെനി  എവന്തെഭാവക്ക  കേഭാരലങ്ങള  ആണയ്
വചേയനിട്ടുളതയ്;

(ബനി)  തലകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  കുടനിമഭാക്കൂല്  പടനികേജഭാതനി-
പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനിയനിവല  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിവവെളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
ഇടവപടുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാനവത്ത
പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപയ്  മുകഖന
വമചവപട വെനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ആകരഭാഗലലാം,  അടനിസഭാന സഇൗകേരല വെനികേസനലാം,  ഭവെനലാം,
ഭൂമനി, സതയലാംവതഭാഴെനില് എന്നനിവെ ലക്ഷലലാം വെച്ചുവകേഭാണ്ടെയ് വെനിവെനിധ വെനികേസന പ്രവെര്ത്തന
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.
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• പടനികേവെര്ഗ്ഗ ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനി  6709  വെതീടുകേള
പുതനിയതഭായനി അനുവെദനിച്ചു. 2016-17 വെര്ഷലാം സഭാമ്പത്തനികേ ഭവെന പദതനികേളക്കഭായനി
ജനറല്  ഹഇൗസനിലാംഗനില്  46.29  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം,  എ.ടനി.എസയ്.പനി.  ഹഇൗസനിലാംഗയ്
പദതനിയനില്  143.24  കകേഭാടനി രൂപയുലാം,  ഹഡ്കകേഭാ ഹഇൗസനിലാംഗയ് പദതനിയനില് 26.38
കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  വെനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  അതനില്  മുന  വെര്ഷങ്ങളനില്  അനുവെദനിച
വെതീടുകേളുവട പൂര്ത്തതീകേരണവലാം ഇതനില് ഉളവപടുലാം. മുനവെര്ഷങ്ങളനില് അനുവെദനിചതനില്
4965 വെതീടുകേള നഭാളനിതുവെവരയഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

• മണ്സൂണ്  കേഭാലത്തയ്  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങവള  പടനിണനി  ഉണ്ടെഭാകേഭാവത
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഭക്ഷലസഹഭായ പദതനിയനിലളവപടുത്തനി 82133 പടനികേവെര്ഗ്ഗ
കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് ഭക്ഷല ധഭാനലങ്ങള വെനിതരണലാം വചേയ. ടനി ആവെശലത്തനികലക്കയ്  18.55
കകേഭാടനി രൂപ വെനിനനികയഭാഗനിച്ചു.

• പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാവര  പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  13.37  കകേഭാടനി  രൂപ
വചേലവെഴെനിച്ചുവകേഭാണ്ടെയ്  174  കപര്ക്കയ്  81.983  ഏക്കര് ഭൂമനി  വെഭാങ്ങനി നല്കേനി.  കൂടഭാവത
പുനരധനിവെഭാസ  കമഖലയനില്   കറഭാഡയ്,  കുടനിവവെളലാം,  വവെദതതതീകേരണലാം  മുതലഭായ
അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  30.15  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  വചേലവെഴെനിച്ചു.
ആവകേ 45.08 കകേഭാടനി രൂപ ടനി ആവെശലങ്ങളക്കയ് വെനിനനികയഭാഗനിച്ചു.

• കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപനിവന്റെ  10
പദതനികേളക്കയ് തഭാല്ക്കഭാലനികേ അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനി.  പ്രതീവമട്രനികേയ്,  കപഭാസയ് വമട്രനികേയ്
കഹഭാസലകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഇടുക്കനി  നഭാടുകേഭാണനി  വെനി.ടനി.സനി.-യുവട  വെനികേസനലാം
എന്നനിവെ  ടനി പദതനിയനിലൂവട ലക്ഷലമനിടുന.

• സമഗ ആകരഭാഗല സുരക്ഷഭാ പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനി 29614 പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കയ് ചേനികേനിതഭാ ആനുകൂലലലാം  നല്കുന്നതനിനയ് കേഴെനിഞ്ഞു. 16  കകേഭാടനി രൂപ
ടനി ആവെശലത്തനികലക്കയ് വെനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞു.

• ജനനനി-ജന്മരക്ഷ  പദതനിയനിലളവപടുത്തനി  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം  മുലയൂട്ടുന്ന
അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം നല്കുന്നതനിനുമഭായനി 10 കകേഭാടനി രൂപ വെനിനനികയഭാഗനിചയ്
വകേഭാണ്ടെയ് 11880 കപര്ക്കയ് ആനുകൂലലലാം നല്കേനി.

• കകേഭാര്പസയ്  ഫണ്ടെനിലളവപടുത്തനി  47.53  കകേഭാടനി  രൂപയുവട  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി.  സമ്പൂര്ണ  വവവെദതതതീകേരണലാം,  പഭാലങ്ങള,  കറഭാഡുകേള,  കുടനിവവെള
പദതനികേള  തുടങ്ങനിയ  നനിരവെധനി  പദതനികേള  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കമഖലയനില്
നടപനിലഭാക്കനി.  അടപഭാടനിയനിവല കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി കേനിചന പദതനിയുലാം ഇതനിലളവപടുന.  

(ബനി)  തലകശ്ശേരനി   നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  കുടനിമഭാക്കൂല്  പടനികേജഭാതനി
കകേഭാളനനിയനിവല  കുടനിവവെളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  എസയ്.സനി.എസയ്.പനി.
പദതനിയനിലളവപടുത്തനി  കുടനിവവെള  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
ആകലഭാചേനിക്കുന്നതഭാണയ്. 
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പടനികേവെര്ഗ്ഗ ദുരനിതഭാശതഭാസ നനിധനിയുവട ലക്ഷലങ്ങള

36 (3454) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :
ശതീ  .   ഇ  .   വകേ  .   വെനിജയന  :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   വടസണ് മഭാസര്  :
ശതീമതനി  സനി  .    വകേ  .    ആശ:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേവെര്ഗ്ഗ ജനവെനിഭഭാഗങ്ങളുവട ചേനികേനിതയ്ക്കുലാം ആകരഭാഗല സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി
എവന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് ആവെനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുളളവതന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സമഗ  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണ  പദതനിയനില്  ഉളവപട
പടനികേവെര്ഗ്ഗ ദുരനിതഭാശതഭാസ നനിധനിയുവട ലക്ഷലങ്ങള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പടനികേവെര്ഗ്ഗ ദുരനിതഭാശതഭാസ നനിധനി പ്രകേഭാരലാം എത്ര രൂപയുവട സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായങ്ങളഭാണയ് നലനിവെരുന്നവതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  ജനവെനിഭഭാഗങ്ങളുവട  ചേനികേനിതയ്ക്കുലാം  ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണ
ത്തനിനുമഭായനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപയ്,  സഭാമൂഹലനതീതനി  വെകുപയ്,  ആകരഭാഗല
വെകുപയ് എന്നനിവെ മുകഖന വെനിവെനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപനിനയ് കേതീഴെനില് വെര്ഷകേഭാലത്തുലാം പഞ്ഞെമഭാസങ്ങളനിലലാം
ഭക്ഷലസഹഭായ പദതനി, ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം സതന്തെലാം നനിലയയ്
കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം  വെഭാങ്ങനിക്കഴെനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  പ്രതനിമഭാസലാം  1,000  രൂപ  വെതീതലാം
നല്കുന്ന ജനനനി-ജന്മരക്ഷഭാ പദതനി, അടപഭാടനി കമഖലയനില് പഭാകേലാംവചേയ ഭക്ഷണലാം
നല്കുന്ന  കേമ്മേമ്പ്യൂണനിറനി  കേനിചന  പദതനി  എന്നനിവെ  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന.  192
ഊരുകേളനില് കുടുലാംബശതീ മുകഖന ഈ വെര്ഷലാം വെയനഭാടനിലലാം മലപ്പുറത്തുലാം ഈ പദതനി
നടപനിലഭാക്കുലാം. 

സഭാമൂഹലനതീതനി വെകുപനിനകേതീഴെനില്  അങണവെഭാടനികേള മുകഖന ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം
കുടനികേളക്കുലാം  പ്രകതലകേ  കപഭാഷഭാകേഭാഹഭാരലാം  നല്കേനിവെരുന.  പ്രതീ-സ്കൂള  കുടനികേളക്കയ്
പഭാല്, മുട എന്നനിവെയുലാം വെനിതരണലാം വചേയ്യുന. കേഇൗമഭാരപ്രഭായക്കഭാരഭായ വപണ്കുടനികേള
ക്കഭായനി  സബല  കേനിറ്റുകേള  വെനിതരണലാം  നടത്തുന.  കപഭാഷഭാകേഭാഹഭാര  അപരലഭാപ്തത
യുളവെവര  കേവണ്ടെത്തനി  സപനിവമന്റെറനി  നമ്പ്യൂട്രതീഷന  കപ്രഭാഗഭാലാം  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.
കുടനികേളക്കഭായനി അമൃതലാം നമ്പ്യൂട്രതീമനികയ് വെനിതരണലാം നടത്തുന. ആകരഭാഗലവെകുപയ് മുകഖന
ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം അയണ്കഫഭാളനികേയ് ആസനിഡയ് ഗുളനികേകേള വെനിതരണലാം
നടത്തുകേയുലാം വചേയ്യുന. 
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സലാംസഭാനത്തയ്  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ്  ആകരഭാഗലസലാംരക്ഷണലാം  ഉറപയ്
വെരുത്തുന്നതനിനഭായനി സമഗ ആകരഭാഗല സുരക്ഷഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വെരുന. ഈ
പദതനിപ്രകേഭാരലാം  വമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേള  ഉളവപവടയുള  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളനിലലാം  വതരവഞ്ഞെടുക്കവപട  മറയ്  സഹകേരണ  ആശുപത്രനികേളനിലലാം
പൂര്ണമഭായുലാം  സഇൗജനല  ചേനികേനിത  ഉറപ്പുവെരുത്തുന.  വഎ.ടനി.ഡനി.പനി  കപ്രഭാജകയ്
ഓഫതീസര്മഭാര്/പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന ആഫതീസര്മഭാര് മുകഖനയുലാം വെകുപയ് അദലക്ഷന
മുകഖനയുലാം  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന.  കൂടഭാവത  ബഹുമഭാനവപട
വെകുപ്പുമനനിയുവട  ദുരനിതഭാശതഭാസനനിധനിയനില്  നനിനലാം  വെനിവെനിധ  ചേനികേനിതകേളക്കയ്
ധനസഹഭായലാം  അനുവെദനിച്ചുവെരുന.  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപനിനയ്  കേതീഴെനില്
5  അകലഭാപതനി  ഒ.പനി.  ക്ലെെനിനനിക്കുകേളുലാം  ആറളത്തയ്  ഒരു  ആയുര്കവ്വദ  ആശുപത്രനിയുലാം
സലാംസഭാനത്തഭാവകേ  17  ആയുര്കവ്വദ ഡനിവസനസറനികേളുലാം  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.  ഇടുക്കനി
ജനിലയനിലലാം തനിരുവെനന്തെപുരലാം ജനിലയനിവല വനടുമങ്ങഭാടുലാം ഓകരഭാ വവട്രബല് വമഭാവവബല്
വമഡനിക്കല് യൂണനിറ്റുകേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുന. HLL  (Hindustan  Lifecare  Limited)
മുകഖന വെകുപനിനയ് കേതീഴെനില് മലപ്പുറലാം, വെയനഭാടയ്, പഭാലക്കഭാടയ് എന്നതീ ജനിലകേളനില് ഓകരഭാ
വവട്രബല്  വമഭാവവബല്  വമഡനിക്കല്  യൂണനിറ്റുകേള  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.  കൂടഭാവത
KMSCL  (Kerala  Medical  Services  Corporation  Ltd.)  മുകഖന  വകേഭാലലാം
ജനിലയനിലലാം  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിവല  അടനിമഭാലനിയനിലലാം  ഓകരഭാ  വവട്രബല്  വമഭാവവബല്
വമഡനിക്കല് യൂണനിറ്റുകേളുലാം പ്രവെര്ത്തനിക്കുന. 

സനിക്കനിളവസല്  അനതീമനിയ  കരഭാഗനികേളക്കയ്  മരുന്നയ്,  മറയ്  ജതീവെകനഭാപഭാധനികേള
എന്നനിവെ  വെഭാങ്ങുന്നതനികലയഭായനി  പ്രതനിമഭാസലാം  2,000  രൂപ  വെതീതലാം  സമഭാശതഭാസ
ധനസഹഭായലാം നല്കുന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.

അടപഭാടനിയനിവല ശനിശുമരണ നനിരക്കയ് കുറയഭാനഭായനി കമല്പറഞ്ഞെവെ കൂടഭാവത 3
Nutrition  Rehabilitation  Centre-കേളുലാം  കകേഭാടത്തറ  വവട്രബല്  വസഷലഭാലനിറനി
ആശുപത്രനിയുവട കേതീഴെനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.  ഇവെനിവട കപഭാഷഭാകേഭാഹഭാരക്കുറവമൂലമുള
കരഭാഗങ്ങളക്കയ് ചേനികേനിത നല്കുന.

കകേഭാടത്തറ വവട്രബല് വസഷലഭാലനിറനി ആശുപത്രനിയനില്  നനിലവെനില് കരഭാഗനികേവള
കേനിടത്തനി ചേനികേനിതനിക്കഭാനുള സഇൗകേരലമുണ്ടെയ്.  കൂടഭാവത  24  മണനിക്കൂര് കേഭാഷതഭാലനിറനി-
ലഭാബയ്,  മരുന്നയ്  വെനിതരണ  സലാംവെനിധഭാനവമുണ്ടെയ്.  സഭാനനിലാംഗനിനുള  സഇൗകേരലങ്ങള,
ഓപകറഷന തനികയറര്, രക്തബഭാങയ് എന്നനിവെയുലാം വസഷലല് ഒ.പനി. ചേനികേനിതയുമുണ്ടെയ്.

പ്രതനിമഭാസ  കുത്തനിവെയയ്  നല്കേല്,  നവെജഭാത  ശനിശു  സലാംരക്ഷണ  സഇൗകേരലലാം,
പഭാലനികയറതീവെയ് വകേയര് യൂണനിറയ്, ഡയഭാലനിസനിസയ് യൂണനിറയ്, സനിക്കനിളവസല് അനതീമനിയ
ക്ലെെനിനനികേയ്,  കേഇൗണ്സനിലനിലാംഗയ്,  മഭാനസനികേകരഭാഗ,  ക്ഷയകരഭാഗ-അരനിവെഭാള  കരഭാഗ
പുനരധനിവെഭാസ പദതനികേള എന്നനിവെയുലാം മഭാരകേകരഭാഗങ്ങളുവട സതീനനിലാംഗയ് വടസ്റ്റുലാം ഈ
ആശുപത്രനിയനില് നടത്തനിവെരുന. 
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(ബനി)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെര്ക്കയ്  അതലഭാഹനിത  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുളതഭാണയ് ബഹുമഭാനവപട
പടനികേവെര്ഗ്ഗകക്ഷമ വെകുപ്പുമനനിയുവട ഒഇൗകദലഭാഗനികേ നഭാമകധയത്തനിലള ദുരനിതഭാശതഭാസ
നനിധനി.  പടനികേവെര്ഗ്ഗ കുടുലാംബത്തനിവല വെരുമഭാനദഭായകേനഭായ വെലക്തനി അപകേടമരണത്തനിനയ്
ഇരയഭാകുകേ,  കേലഭാനസര്,  ഹൃദയ  ശസക്രനിയ,  വൃക്ക  മഭാറനിവെയല്,  ഡയഭാലനിസനിസയ്,
വബയനിന  ടമ്പ്യൂമര്,  പക്ഷഭാഘഭാതലാം,  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  തുടങ്ങനിയവെയ്ക്കുള  ചേനികേനിത
കവെണ്ടെനിവെരനികേ,  തതീപനിടുത്തലാംമൂലലാം  വെതീടയ്  നഷവപടുകേ,  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം
വെസ്തുവെകേകേളക്കയ്  നഷമുണ്ടെഭാകുകേ  തുടങ്ങനിയ  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  സമഭാശതഭാസ
ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിക്കുകേ എന്നതഭാണയ് പദതനിയുവട ലക്ഷലലാം. 

(സനി)  വെരുമഭാനദഭായകേനഭായ വെലക്തനിയുവട അപകേടമരണത്തനിനയ്  50,000  രൂപ
വെവരയുലാം  മഭാരകേ  കരഭാഗങ്ങളുവട  ചേനികേനിതയഭായനി  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപവെവരയുലാം
പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാം തുടങ്ങനിയ സന്ദര്ഭങ്ങളനില്  50,000  രൂപവെവരയുലാം ഈ ഇനത്തനില്
ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവെരുന. 

വെഭായകേള ലഭനിക്കഭാനുള വെരുമഭാന പരനിധനി ഉയര്ത്തുവെഭാന നടപടനി

37(3455)  ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനലനി:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വകേ. എസയ്. ബനി. സനി. ഡനി. സനി., പനികന്നഭാക്ക-നമ്പ്യൂനപക്ഷ വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്
നല്കുന്ന വെനിവെഭാഹ  വെഭായ,  സതയലാം  വതഭാഴെനില്  വെഭായ,  വതഭാഴെനില്  കതടനി  വെനികദശത്തു
കപഭാകുന്നതനിനുള വെഭായ,  സുവെര്ണ ശതീ വെഭായ എന്നനിവെ ലഭനിക്കുന്നതനിനുള വെരുമഭാന
പരനിധനി എത്രയഭാണയ്;

(ബനി) പ്രസ്തുത വെഭായകേള ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായുളള നനിലവെനിലള വെരുമഭാന പരനിധനി
ഉയര്ത്തുവെഭാന നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  പനികന്നഭാക്ക  വെനിഭഭാഗ  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന
കദശതീയ  ഏജനസനികേളഭായ  കദശതീയ  പനികന്നഭാക്ക  വെനിഭഭാഗ  ധനകേഭാരല  വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന  (NBCFDC),  കദശതീയ  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  വെനിഭഭാഗ  വെനികേസന  ധനകേഭാരല
കകേഭാര്പകറഷന  (NMDFC)  എന്നനിവെയുവട  വെഭായ,  സതന്തെലാം  ഫണ്ടെയ്  എന്നനിവെ
വെനിനനികയഭാഗനിചഭാണയ്  വെഭായഭാ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന്നതയ്.  പനികന്നഭാക്ക
നമ്പ്യൂനപക്ഷ  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  സതന്തെലാം  ഫണ്ടെയ്  വെനിനനികയഭാഗനിചയ്
നടപനിലഭാക്കുന്ന  വെനിവെഭാഹ  വെഭായ,  വതഭാഴെനില്  കതടനി  വെനികദശത്തയ്  കപഭാകുന്നതനിനുള
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വെഭായ,  സുവെര്ണശതീ  വെഭായ  എന്നനിവെ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള  കുടുലാംബ  വെഭാര്ഷനികേ
വെരുമഭാന  പരനിധനി  1,20,000  രൂപയഭാണയ്.  കദശതീയ  പനിന്നഭാക്ക  വെനിഭഭാഗ  ധനകേഭാരല
വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന  (NBCFDC)  ഫണ്ടെയ് വെനിനനികയഭാഗനിചയ്   മറയ്   പനികന്നഭാക്ക
വെനിഭഭാഗത്തനില്  (ഒ.ബനി.സനി.)വപടവെര്ക്കയ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  സതയലാംവതഭാഴെനില്  വെഭായയയ്
ഗഭാമപ്രകദശത്തയ്  അധനിവെസനിക്കുന്നവെര്ക്കയ്  98,000  രൂപയുലാം  നഗരപ്രകദശത്തയ്
അധനിവെസനിക്കുന്നവെര്ക്കയ് 1,20,000 രൂപയുമഭാണയ് കുടുലാംബ വെഭാര്ഷനികേ  വെരുമഭാപരനിധനി.
കദശതീയ  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  വെനിഭഭാഗ  വെനികേസന  ധനകേഭാരല  കകേഭാര്പകറഷന  (NMDFC)
ഫണ്ടെയ്  വെനിനനികയഭാഗനിചയ്  മതനമ്പ്യൂനപക്ഷ  വെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെര്ക്കയ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന
രണ്ടെയ്  വെലതലസ്ത സതയലാംവതഭാഴെനില് വെഭായഭാ  പദതനികേള നനിലവെനിലണ്ടെയ്.  പദതനി  ഒന്നയ്
പ്രകേഭാരലാം ഗഭാമപ്രകദശത്തയ് അധനിവെസനിക്കുന്നവെര്ക്കയ് 81,000 രൂപയുലാം നഗരപ്രകദശത്തയ്
അധനിവെസനിക്കുന്നവെര്ക്കയ് 1,03,000 രൂപയുമഭാണയ് കുടുലാംബവെഭാര്ഷനികേ വെരുമഭാന പരനിധനി.
പദതനി രണ്ടെയ് പ്രകേഭാരലാം 6 ലക്ഷലാം രൂപ വെവര കുടുലാംബ വെഭാര്ഷനികേ  വെരുമഭാനമുളവെര്ക്കയ്
വെഭായ ലഭനിക്കുലാം.

(ബനി)  കദശതീയ ഏജനസനികേളുവട വെഭായഭാ പദതനി വെലവെസകേളക്കയ്  അനുസൃത
മഭായനിടഭാണയ്  സതയലാംവതഭാഴെനില് വെഭായഭാ  പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നവതന്നതനിനഭാല് വെരുമഭാന
പരനിധനിയനില് കഭദഗതനി വെരുത്തുവെഭാന കകേഭാര്പകറഷനയ് അധനികേഭാരമനില. സതന്തെലാം ഫണ്ടെയ്
വെനിനനികയഭാഗനിചയ്  കകേരള സലാംസഭാന പനികന്നഭാക്ക വെനിഭഭാഗ വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന
നടപനിലഭാക്കുന്ന വെഭായഭാ പദതനികേളുവട വെരുമഭാന പരനിധനി 1-4-2017 മുതല് 1,03,000
രൂപയനില് നനിനലാം 1,20,000 രൂപയഭായനി വെര്ദനിപനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. 

ആലാംകഗഭാ ഇന്തെലന സമൂഹലാം കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള

38 (3456)  ശതീ  .    കജഭാണ് വഫര്ണഭാണ്ടെസയ്:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആലാംകഗഭാ ഇന്തെലന സമൂഹലാം കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള ചേര്ച വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി
24-1-2017-ല് കചേര്ന്ന കയഭാഗത്തനില് എടുത്ത തതീരുമഭാനങ്ങള എവന്തെലഭാമഭായനിരുന;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തതീരുമഭാനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സതതീകേരനിചനിട്ടുള
നടപടനികേള എവന്തെലഭാവമന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)തതീരുമഭാനങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്. 

99/2020.
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(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  തതീരുമഭാനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  സലാംസഭാന
പനികന്നഭാക്ക  വെനിഭഭാഗ  കേമ്മേതീഷന,  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസലാം,  വപഭാതുഭരണലാം,  റവെനമ്പ്യൂ,
സഭാലാംസഭാരനികേലാം  എന്നതീ  വെകുപ്പുകേളക്കയ്  കയഭാഗനടപടനിക്കുറനിപനിവന്റെ  പകേര്പയ്  അയചയ്
വകേഭാടുക്കുകേയുലാം പ്രസ്തുത വെകുപ്പുകേള നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവെരനികേയുമഭാണയ്.  

പരനിവെര്ത്തനിത വവക്രസ്തവെ ശനിപഭാര്ശനിത വെനിഭഭാഗ വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷവന്റെ പ്രവെര്ത്തനലാം

 39 (3457) ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം:
ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന:
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ്:
ശതീ  .    വകേ  .    സുകരഷയ്  കുറുപയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന പരനിവെര്ത്തനിത വക്രസ്തവെ ശനിപഭാര്ശനിത വെനിഭഭാഗ വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷവന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള അവെകലഭാകേനലാം വചേയഭാറുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  നടപയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  പ്രസ്തുത  കകേഭാര്പകറഷന  നടപനിലഭാക്കഭാ
നുകദ്ദേശനിക്കുന്ന പ്രധഭാന പദതനികേള എവന്തെഭാവക്കയഭാണയ്;

(സനി)  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ വെനിവെനിധ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭാവെശലമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ
കസഭാതസയ് ഏവതലഭാമഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാര്പകറഷനനില്നനിനലാം  വെഭായ  എടുത്തയ്  തനിരനിചടയഭാന
കേഴെനിയഭാത്ത മഭാരകേകരഭാഗനികേളുവടയുലാം മരണവപടവെരുവടയുലാം വെഭായകേള എഴതനിത്തളഭാന
പദതനിയുകണ്ടെഭാ; എങനിൽ വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഇ)  കകേഭാര്പകറഷന നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന വെനിവെനിധ പദതനികേള ലക്ഷലവെനിഭഭാഗ
ത്തനിവന്റെ  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  ഫലപ്രദമഭായനി  വെനിനനികയഭാഗനിക്കവപടുനവവെന്നയ്
ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന  ഇതയ്  സലാംബനനിചയ്  വെനിലയനിരുത്തലകേള  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്
നടത്തഭാന നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണ്ടെയ്.

(ബനി)  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  ലക്ഷലവെനിഭഭാഗത്തനില്വപടവെരുവട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന വെഭായ പദതനികേളുവട വെനിവെരങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന: 
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ക്രമ നമ്പര് വെഭായഭാ പദതനികേള

1 കൃഷനിഭൂമനി വെഭായ

2 ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ വെഭായ

3 ഭൂരഹനിത ഭവെനരഹനിത വെഭായ

4  ഭവെന പുനരുദഭാരണ വെഭായ

5 വെനിവെഭാഹ വെഭായ

6 സതയലാംവതഭാഴെനില് വെഭായ

7 വെനിദലഭാഭലഭാസ വെഭായ

8 വെലക്തനിഗത വെഭായ

9 സര്ക്കഭാര്/അര്ദ സര്ക്കഭാര് ഉകദലഭാഗസര്ക്കുളള വെലക്തനിഗത വെഭായ.

കൂടഭാവത ലക്ഷലവെനിഭഭാഗത്തനില്വപട എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.,  പസയ് ടു പരതീക്ഷകേളനില്
ഉന്നത വെനിജയലാം (ഫസയ് ക്ലെെഭാസയ്/ ഡനിസനിലാംഗ്ഷന) കേരസമഭാക്കുന്ന വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്
വെനിദലഭാഭലഭാസ കപ്രഭാതഭാഹന സമ്മേഭാനവലാം ലക്ഷലവെനിഭഭാഗത്തനില്വപട വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്
വമഡനിക്കല്/എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  എനട്രനസയ്  പരതീക്ഷഭാ  പരനിശതീലനലാം  കനടുന്നതനിനയ്
ടമ്പ്യൂഷന ഫതീസയ്,  കഹഭാസല് ഫതീസയ് ഇനത്തനില്  40,000  രൂപവെവര ധനസഹഭായവലാം
നല്കേനിവെരുന. 

(സനി)  ബജറനില്  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളള  തുകേയുലാം  വെഭായഭാ  പദതനികേളുവട
തനിരനിചടവെനിനത്തനില്  ലഭനിക്കുന്ന  തുകേയുമഭാണയ്  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  വെനിവെനിധ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭാവെശലമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ കസഭാതസയ്.

(ഡനി)  നനിലവെനില് മരണവപട ഗുണകഭഭാക്തഭാവെനിവന്റെ നനിലനനില്ക്കുന്ന വെഭായയനില്
പലനിശയുലാം പനിഴെപലനിശയുലാം പൂര്ണമഭായുലാം, 25,000 രൂപവെവര മുതലലാം എഴതനിത്തളളഭാനുളള
പദതനി മഭാത്രമഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്നതയ്. 

(ഇ) കകേഭാര്പകറഷവന്റെ വെനിവെനിധ പദതനികേളുവട വെനിനനികയഭാഗലാം ഫലപ്രദമഭാവണന്നയ്
ഉറപഭാക്കഭാനുളള നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കേടുത്തുരുത്തനി ഞതീഴൂര് പഞഭായത്തുവെകേ സലലാം കകേഭാകളജനിനയ് 
വവകേമഭാറുന്ന നടപടനിക്കയ് കേഭാലതഭാമസലാം

40(3458)  ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടുത്തുരുത്തനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  ഐ.എചയ്.ആർ.ഡനി.
എഞനിനനിയറനിലാംഗയ്  കകേഭാകളജനിനയ്  ഞതീഴൂര് പഞഭായത്തയ് വെകേ സലലാം വകേമഭാറുന്നതനിനയ്
നല്കേനിയനിരുന്ന  വപ്രഭാകപഭാസലനിനയ്  നനിയമ  വെകുപയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
ഇവലങനിൽ  ഇക്കഭാരലത്തനിൽ  ഉണ്ടെഭായനിരനിക്കുന്ന  കേഭാലതഭാമസത്തനിനയ്  കേഭാരണലാം
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
99/2020.
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(ബനി)  ഈ  ഫയല്  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനയ്  നനിയമ  വെകുപനിവന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം
വെതീഴ്ചയുണ്ടെഭായനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  ഇവലങനിൽ  എത്രയുലാംകവെഗലാം ഫയല് തതീര്പഭാക്കനി കകേഭാകളജനിനയ്
സലലാം വെനിട്ടുനല്കുന്നതനിനയ് സതതര നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേടുത്തുരുത്തനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  വഎ.എചയ്.ആര്.ഡനി.
എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാകളജനിനയ് ഞതീഴൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തുവെകേ സലലാം വവകേമഭാറുന്നതനിനയ്
ഞതീഴൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭായ  പുറകമ്പഭാക്കയ്ഭൂമനി  സര്ക്കഭാരനില്
പുനര്നനിക്ഷനിപ്തമഭാക്കനി  ഭരണ വെകുപയ്  വെനിജ്ഞഭാപനലാം പുറവപടുവെനികക്കണ്ടെതുലാം,  ടനി  ഭൂമനി
റവെനമ്പ്യൂ  പുറകമ്പഭാക്കുഭൂമനിയഭാകുന്നമുറയയ്,  ഭൂമനി  IHRD-യയ്  വവകേമഭാറഭാന  റവെനമ്പ്യൂ
വെകുപനികനഭാടയ്  ആവെശലവപടഭാവന്നതഭാവണനലാം  ഭരണവെകുപനിവന  നനിയമ  വെകുപയ്
അറനിയനിചനിരുന.  ഇതനിവനത്തുടര്ന്നയ്  പ്രസ്തസ്തുത  പുറകമ്പഭാക്കുഭൂമനി  സര്ക്കഭാരനികലയയ്
പുനര്നനിക്ഷനിപ്തമഭാക്കുന്നതനിനുളള  കേരടയ്  വെനിജ്ഞഭാപനലാം  സൂകപരനികശഭാധനയഭായനി
നനിയമവെകുപനിനയ്  നല്കേനിയനിരുന്നതുലാം  നനിയമവെകുപയ്  സൂകപരനികശഭാധന  നടത്തനി
5-5-2017-നയ് തകദ്ദേശസതയലാംഭരണ വെകുപനിനയ് നല്കേനിയനിട്ടുളളതുമഭാകുന. ഇക്കഭാരലത്തനില്
നനിയമ വെകുപനില് നനിനലാം കേഭാലതഭാമസമുണ്ടെഭായനിടനില. 

(ബനി)  ഫയല്  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനയ്  നനിയമവെകുപനിവന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം
വെതീഴ്ചയുണ്ടെഭായനിടനില.  സലലാം  വെനിട്ടുനല്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള  സതതീകേരനികക്കണ്ടെതയ്
ബനവപട ഭരണ വെകുപഭാണയ്. 

ലതീഗല് അസനിസന്റുമഭാരുവട തസ്തനികേ സൃഷനിക്കഭാനുളള നടപടനി

41(3459)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ചുരുക്കലാം  ചേനില  വെകുപ്പുകേളനില്  മഭാത്രകമ  നനിലവെനിൽ  ലതീഗല്
അസനിസന്റുമഭാരുവട  തസ്തനികേ  നനിലവെനിലളവവെന്നതനിനഭാൽ  ഇവെരുവട  കസവെനലാം
അതലഭാവെശലമഭാകുന്ന ഇകപഭാഴെവത്ത സഭാഹചേരലത്തനില് വെനിവെനിധ വെകുപ്പുകേളനില് ലതീഗല്
അസനിസന്റെയ് തസ്തനികേ സൃഷനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം 

വെനിവെനിധ വെകുപ്പുകേളനില് ലതീഗല് അസനിസന്റുമഭാരുവട തസ്തനികേ സൃഷനിക്കുന്നതനിനുളള
വപ്രഭാകപഭാസല് ഇകപഭാള നനിലവെനിലനില.
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കകേന്ദ്ര റനിയല് എകസറയ് നനിയനണ നനിയമലാം സലാംസഭാനത്തയ്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി

 42 (3460) ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി:
ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .  നഭാണു:
ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ശശതീന്ദ്രന:
ശതീ  .    വകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ്  കുമഭാര്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  പുതനിയ  റനിയല്  എകസറയ്  നനിയനണ  നനിയമലാം
സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇതുവെവര  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സതതീകേരനിചനിട്ടുളതയ്  എന്നയ്  വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പുതനിയ  നനിയമത്തനിവല  ഏവതലഭാലാം
വെലവെസകേളഭാണയ് ഉപകഭഭാക്തഭാവെനിനയ് ഏറവലാം ഗുണകേരമഭായനിട്ടുളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനിയമലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ചേടങ്ങള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഏതുവെവരയഭായനി;  കേരടു  ചേടങ്ങളുവട
കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവെനിലള  റനിയല്  എകസറയ്  നനിയനണ  അകതഭാറനിറനി
പനിരനിച്ചുവെനിടുന്നതനികനഭാ  അഥവെഭാ  പുതനിയ  നനിയമലാം  അനുസരനിചയ്  ഇതനിനയ്  നനിയമ
പ്രഭാബലലലാം നല്കേഭാനഭാകണഭാ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(ഡനി)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കവള  റനിയല്  എകസറയ്  തടനിപ്പുകേഭാരനില്നനിനലാം
രക്ഷനിക്കഭാനുള  പ്രസ്തസ്തുത  നനിയമലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  ഉടന  നടപനില്വെരുത്തഭാനഭായനി
സതതീകേരനിക്കഭാൻ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന കേഭാരലങ്ങള വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേന്ദ്ര  ആകഭായ  2016-വല  റനിയല്  എകസറയ്  (നനിയനണവലാം
വെനികേസനവലാം)  ആകയ്  നനിലവെനില്വെരുന്നതനിനയ്  മുമ്പുതവന്ന  ഇഇൗ   വെനിഷയത്തനിലളള
സലാംസഭാന  ആകയ്  പ്രഭാബലലത്തനില്  വെന്നനിരുന.  കകേന്ദ്ര  ആകനിനയ്  അനുസൃതമഭായനി
ചേടങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി സലാംസഭാന ആകയ് റദ്ദേഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള
സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന്നകതയുളള. 

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  ആകനിനയ്  അനുസൃതമഭായനി  ചേടങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സലാംസഭാന ആകയ് റദ്ദേഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 



118 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 12, 2017

ഗവെ. പതീഡര്മഭാവര നനിയമനിക്കുന്നതനിനുളള മഭാനദണ്ഡങ്ങള

43  (3461)  ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനിലഭാതലത്തനില്  ഗവെണ്വമന്റെയ്  പതീഡര്മഭാവര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള എവന്തെലഭാമഭാവണന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇകപഭാള എലഭാ ജനിലയനിലലാം ഗവെണ്വമന്റെയ് പതീഡര്മഭാവര നനിയമനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
ഇവലങനില് നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഗവെണ്വമന്റെയ്  പതീഡര്മഭാരുവട  പ്രവെര്ത്തങ്ങള  വെനിലയനിരുത്തുന്നതനിനയ്
സതതീകേരനിചനിട്ടുള സലാംവെനിധഭാനങ്ങള എവന്തെലഭാവമന്നയ് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) 1978-വല The Kerala Government Law Officers (Appointment &
Conditions  of  Service)  and  Conduct  of  Cases  Rules -വല വെലവെസകേളക്കയ്
വെനികധയമഭായഭാണയ് ജനിലഭാതലത്തനില് ഗവെ. പതീഡര്മഭാവര നനിയമനിക്കുന്നതയ്. 

(ബനി) എലഭാ ജനിലകേളനികലയ്ക്കുമുളള ജനിലഭാ ഗവെ. പതീഡര്മഭാരുവടയുലാം അഡതീഷണല്
ജനിലഭാ ഗവെ. പതീഡര്മഭാരുവടയുലാം നനിയമന നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(സനി) ഗവെണ്വമന്റെയ് പതീഡര്മഭാരുവട പ്രവെര്ത്തനങ്ങള വെനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി
ഓകരഭാ  മഭാസവലാം  ജനിലഭാ  കേളകറുവട  കനതൃതതത്തനില്  അതതയ്  ജനിലകേളനില്  സമ്പ്യൂടയ്
കകേഭാണ്ഫറനസുലാം ഇതനിനുപുറവമ നനിയമ  (ഇനവസക്ഷന)  വെകുപനില് നനിനലാം ജനിലഭാ
ഗവെ.  പതീഡര്മഭാരുവട  കേഭാരലഭാലയങ്ങള,  അഡതീഷണല് ജനിലഭാ  ഗവെ.  പതീഡര്മഭാരുവട
കേഭാരലഭാലയങ്ങള  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില്  ഇനവസക്ഷനുകേളുലാം  നടത്തഭാറുണ്ടെയ്.  കൂടഭാവത
കകേസുകേളുവട കേഭാരലക്ഷമമഭായ നടത്തനിപയ് നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി എലഭാ ജനിലഭാ ഗവെ.
പതീഡര്മഭാരുവട കേഭാരലഭാലയങ്ങളനിലലാം CCMS (Court Cases Monitoring Solutions)
സലാംവെനിധഭാനവലാം നനിലവെനിലണ്ടെയ്. 

സലാംസഭാന കഫഭാകേയ് കലഭാര് അക്കഭാദമനി

44 (3462) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷയ്:
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണ്ടെനി:
ശതീ  .   കജഭാണ് വഫര്ണഭാണ്ടെസയ്:
ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ശശനി: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനി
കേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നകശഷലാം സലാംസഭാന കഫഭാകേയ് കലഭാര്
അക്കഭാദമനിയുവട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനി
ലണ്ടെഭായനിട്ടുള കനടങ്ങള എവന്തെലഭാവമന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പഇൗരഭാണനികേ  ചേരനിത്രത്തനിവന്റെ  കശഷനിപ്പുകേള  പുതുതലമുറയയ്  പരനിചേയ
വപടുത്തുന്നതനിനുലാം വവകേമഭാറുന്നതനിനുലാം അക്കഭാദമനിവയ പ്രഭാപ്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തഭാകേമഭാനമുള, അനലലാം നനിനകപഭാകുന്നകതഭാ നഭാമഭാവെകശഷ
മഭായകതഭാ  ആയ  നഭാകടഭാടനി  കേലഭാസഭാലാംസഭാരനികേ  വവപതൃകേലാം  വെതീവണ്ടെടുക്കഭാനുലാം
കശഖരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംസഭാരനികേവെനിനനിമയലാം  സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അക്കഭാദമനിവയ
സജമഭാക്കുന്നതനിനയ് ഇടവപടുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

(എ) 1.  നഭാടന കേലഭാരലാംഗത്തുളള കേലഭാകേഭാരന്മഭാര്ക്കയ് നല്കേനിവെരുന്ന ചേനികേനിതഭാ
സഹഭായലാം 10,000 രൂപയനില്നനിന്നയ് 25,000 രൂപയഭായനി വെര്ദനിപനിച്ചു.

2.  398  കുടനികേളക്കയ്  നഭാടന കേലകേളുവട  അഭലസനത്തനിനയ്  പ്രതനിമഭാസലാം  200
രൂപ പ്രകേഭാരലാം വവസപന്റെയ് നല്കേനി.  പ്രസ്തുത തുകേ 2017-18-ല് 200  രൂപയനില്നനിന്നയ്
300 രൂപയഭായനി വെര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

3.  ഉത്തകരന്തെലന  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  കേലഭാകേഭാരന്മഭാവരയടക്കലാം
പവങടുപനിച്ചുവകേഭാണ്ടെയ്  10  ദനിവെസലാം  നതീണനനിന്ന  കഫഭാകേയ് ക്രഭാഫയ്  വപയനിന്റെനിലാംഗയ്
വെര്ക്കയ്കഷഭാപയ്  (കലഭാഹഭാര് -16)  സലാംഘടനിപനിച്ചു.  കകേരളത്തനില്  ഇദലാംപ്രഥമമഭായഭാണയ്
ഇത്തരത്തനിലളള ശനില്പശഭാല സലാംഘടനിപനിചതയ്.

4. പത്തനലാംതനിട, പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലഭാ നഭാടന കേകലഭാതവെങ്ങളുലാം, കേഭാസര്കഗഭാഡയ്
ജനിലയനില്  ആദനിവെഭാസനി  കേകലഭാതവെവലാം  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിവല  വപഭാന്നലത്തയ്
കേളരനിപയറ്റുലാം  നഭാടനകേലകേളുലാം  തമ്മേനിലളള  ബനവത്തക്കുറനിചയ്  ശനില്പശഭാലയുലാം
സലാംഘടനിപനിച്ചു.  ഇരനിടനിയനില്  കൃഷനിയുലാം  കഫഭാകേയ് കലഭാറുലാം  എന്ന  വെനിഷയവത്ത
ആസദമഭാക്കനി വസമനിനഭാറുലാം കേലഭാവെതരണങ്ങളുലാം നടത്തനി.

5.  അക്കഭാദമനിയനില്  അഫനിലനികയറയ്  വചേയ  നൂകറഭാളലാം  ക്ലെെബ്ബുകേളുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്
ഗഭാമതീണതലത്തനില്  നഭാടന  കേകലഭാതവെങ്ങള  അക്കഭാദമനിയുവട  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായകത്തഭാവട സലാംഘടനിപനിച്ചു.

6.  സഭാലാംസഭാരനികേ  വെകുപ്പുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  കേണ്ണൂരനില്  കേഭാശതീരനിവല  നഭാടന
കേലഭാകേഭാരന്മഭാരുവട പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിച്ചു.

7.  കകേരളത്തനിവല  പ്രധഭാനവപട  കേഭാവകേളനില്  ഒന്നഭായ  കേര്ണഭാടകേ
അതനിര്ത്തനിയനിവല  തുളുര്വെനത്തനില്  10  ദനിവെസലാം  നതീണനനിന്ന  60  വതയങ്ങളുവട
കേളനിയഭാടലാം കഡഭാകേതവമന്റെയ് വചേയയ്  സൂക്ഷനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.
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(ബനി)  പഇൗരഭാണനികേ  ചേരനിത്രത്തനിവന്റെ  കശഷനിപ്പുകേള  പുതുതലമുറയയ്
പകേര്നവകേഭാടുക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുന. സ്കൂള കുടനികേളക്കയ്
അനപകതഭാളലാം  നഭാടന  കേലഭാരൂപങ്ങള  പരനിചേയവപടുത്തുന്നതനിനയ്  സനി.ഡനി.
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(സനി) നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

ആറനമുള വെഭാസ്തുവെനിദലഭാ ഗുരുകുലത്തനിവന്റെ ജനറല് കേഇൗണ്സനില്

45 (3463) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ്:
ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം:
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്:
ശതീ  .    വെനി  .    എസയ്  .    ശനിവെകുമഭാര്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറനമുള  വെഭാസ്തുവെനിദലഭാ  ഗുരുകുലത്തനിവന്റെ  ജനറല്  കേഇൗണ്സനില്
പുനനഃസലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി) എങനില് പ്രസ്തസ്തുത ജനറല് കേഇൗണ്സനിലനില് വെഭാസ്തുവെനിദലയുമഭായനി ബനമുള
എത്രകപരുണ്ടെയ്; അവെരുവട കപരുവെനിവെരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനറല്  കേഇൗണ്സനിലനില്  നനിനലാം  വെഭാസ്തുവെനിദലയനില്  കുലപതനിയഭായ
കേഭാണനിപയ്യൂര്  കൃഷ്ണന  നമ്പൂതനിരനിവയ  ഒഴെനിവെഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  ഉവണ്ടെങനില്  കേഭാരണലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 15-3 -2017-വല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)നമ്പര് 153/2017/സഭാലാം.കേ.വെ. ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം
ആറനമുള വെഭാസ്തുവെനിദലഭാ ഗുരുകുലത്തനിവന്റെ ജനറല് കേഇൗണ്സനില് പുനനഃസലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. 

(ബനി)  വെഭാസ്തുവെനിദലഭാ  ഗുരുകുലത്തനിവന്റെ  വവബകലഭായനില്  വെകുപയ്  VIII3a(j)
പ്രകേഭാരലാം  വെലതലസ്ത  കമഖലകേളനില്  സലാംഭഭാവെനകേള  നല്കേനിയ  8  കപവര
ഭരണസമനിതനികലയയ്  സര്ക്കഭാര്  നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം  വചേകയണ്ടെതഭാണയ്.  ഇതനില്  3  കപര്
വെനനിതകേളുലാം ഒരഭാള എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.  വെനിഭഭാഗത്തനില് നനിനലാം ഒരഭാള വെനിശതകേര്മ്മേ
വെനിഭഭാഗത്തനില്നനിനലാം ആയനിരനിക്കണവമന്നയ് വെലവെസ വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്. ഇഇൗ വെലവെസകേള
പൂര്ണമഭായുലാം  പഭാലനിച്ചുവകേഭാണ്ടെഭാണയ്  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നകശഷലാം
ഭരണസമനിതനി പുനനഃസലാംഘടനിപനിചനിരനിക്കുന്നതയ്. 

(സനി) വെഭാസ്തുവെനിദലയനില് കുലപതനിയഭായ ശതീ. കേഭാണനിപയ്യൂര് കൃഷ്ണന നമ്പൂതനിരനിവയ
ഇഇൗ  കമഖലയനിവല  അകദ്ദേഹത്തനിവന്റെ  സലാംഭഭാവെനകേള  പരനിഗണനിചയ്  വെഭാസ്തുവെനിദലഭാ
ഗുരുകുലത്തനിവന്റെ  ഡതീന  ആയനി  നനിയമനിക്കഭാന  നടപടനി  സതതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  ജനറല്
കേഇൗണ്സനില് അലാംഗമഭായനി നനിയമനിക്കഭാനുലാം നനിശയനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. 
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കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളവപടുത്തനി തനികയറര് സമുചയ നനിര്മ്മേഭാണലാം

46(3464)  ശതീ  .    വെനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളവപടുത്തനി നഗരങ്ങളനിലലാം ഗഭാമങ്ങളനിലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
തനികയറര് സമുചയങ്ങളുവട നനിലവെനിവല സനിതനി എന്തെഭാണയ്;

(ബനി) എത്ര മണ്ഡലങ്ങളനിലഭാണയ് ഇതനിനഭായനി സലലാം ലഭലമഭായനിട്ടുളതയ്;

(സനി) ഇവെയുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നകത്തക്കയ് ആരലാംഭനിചയ് എകപഭാള തതീര്ക്കഭാനഭാണയ്
വെകുപയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(ഡനി)  തഭാനൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  സനിനനിമ-നഭാടകേ  തനികയറര്
സമുചയത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള എകപഭാള തുടങ്ങഭാനഭാവലാം;

(ഇ)  ഒരു  തനികയറര്  സമുചയത്തനില്  എത്ര  കപര്ക്കയ്  വതഭാഴെനില്  നല്കേഭാന
കേഴെനിയുവമന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്; വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആധുനനികേ ചേലചനിത്ര തനികയറര് സമുചയങ്ങള വെഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനില്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  കകേരള  സലാംസഭാന  ചേലചനിത്ര  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനയ്
കേനിഫ്ബനിയനില് നനിനലാം  100  കകേഭാടനി രൂപ നനികക്ഷപനിക്കുന്നതഭാവണന്നയ്  2017-18-വല
ബജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  തതീകയറര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  സലലാം
വെനിട്ടുനല്കേഭാന  തഭാല്പരലലാം  പ്രകേടനിപനിച  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട/വെകുപ്പുകേളുവട
സലങ്ങള കകേരള സലാംസഭാന ചേലചനിത്ര വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന ഉകദലഭാഗസ
സലാംഘലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  സലലാം  കകേരള  സലാംസഭാന  ചേലചനിത്ര  വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷനയ്  വവകേമഭാറുന്നതുമഭായനി  ബനവപട  നടപടനികേളുമഭായനി  സഭാപന
കമധഭാവെനികേളുമഭായനി  തുടര്  ചേര്ചകേള  നടനവെരനികേയുമഭാണയ്.  ചേനില  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുമഭായനി സലലാം വെനിട്ടുനല്കുന്നതനിനുളള കേരടയ്  കേരഭാര് വവകേമഭാറനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.
കേനിഫ്ബനി  ഫണ്ടെനിലാംഗനിനുളള  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുളള  പ്രഭാരലാംഭ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടനവെരനികേയഭാണയ്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ  വെനിവെനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനിവല  39  തകദ്ദേശ  സതയലാംഭരണ/
വെകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം ടനി പദതനിയനില് പങഭാളനികേളഭാകുന്നതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. 

(സനി)  ആദലഘടത്തനില്  100  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  കേനിഫ്ബനിയനില്  നനിന്നയ്
ലഭനിക്കുകേ.  ഇഇൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  ഇഇൗ  ഫണ്ടെയ്  ഉപകയഭാഗവപടുത്തനി  15
സലങ്ങളനില് 25 സതീനുകേളുവട പണനി തുടങ്ങഭാന കേഴെനിയുവമന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്. 
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(ഡനി) തഭാനൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് സനിനനിമഭാ തതീകയറര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനി
നഭായനി  കകേരള  സലാംസഭാന  ചേലചനിത്ര  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനയ്  വവകേമഭാറഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന സലലാം പനി.ഡബത.ഡനി.-യനില്നനിന്നയ്  നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്
കകേരള സലാംസഭാന ചേലചനിത്ര വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷനയ് ലഭലമഭാകുന്നമുറയയ് ഇക്കഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ഇ) രണ്ടെയ് തതീകയററടങ്ങുന്ന സമുചയത്തനില് കനരനിടയ് 10 കപര്ക്കുലാം പകരഭാക്ഷമഭായനി
12  കപര്ക്കുലാം  വതഭാഴെനില്  നല്കേഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  എന്നഭാല്  തതീകയററനിവന്റെ  വെനിസ്തഭാര
മനുസരനിചയ് കമല് കേണക്കുകേള മഭാറഭാവന്നതഭാണയ്. 

തൃപണനിത്തുറയനില് മഭാനവെതീയലാം വെതീഥനി മഭാതൃകേയനില് സഭാലാംസഭാരനികേ
പരനിപഭാടനി അവെതരണ കകേന്ദ്രലാം

47 (3465) ശതീ  .   എലാം  .   സതരഭാജയ്: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനി
കേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  നഗരത്തനിവല  മഭാനവെതീയലാം  വെതീഥനിയുവട  മഭാതൃകേയനില്
തൃപണനിത്തുറ  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ഒരു  പ്രതനിവെഭാര  സഭാലാംസഭാരനികേപരനിപഭാടനി  അവെതരണ
കകേന്ദ്രലാം ഉണ്ടെഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാരമ്പരലകേലകേളക്കുകൂടനി ഇത്തരലാം പ്രദര്ശന കകേന്ദ്രങ്ങളനില് അനുമതനി
നല്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എങനില് വെനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  തൃപണനിത്തുറ  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  പ്രതനിവെഭാര  സഭാലാംസഭാരനികേ  പരനിപഭാടനി
അവെതരണ  കകേന്ദ്രത്തനിനുളള  വപ്രഭാകപഭാസല്  നനിലവെനിലനില.  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയയ്
പരനികശഭാധനിചയ് തതീരുമഭാനവമടുക്കുന്നതഭാണയ്. 

സനിനനിമ -ടനി.വെനി. സതീരനിയല് രലാംഗത്തുളള വതഭാഴെനിലഭാളനികേള

48 (3466) ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി:
ശതീ  .   വകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷയ് കുമഭാര്: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്റെറനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിവല  സനിനനിമഭാരലാംഗത്തയ്  വെനിവെനിധ  വെനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  എത്ര
വതഭാഴെനിലഭാളനികേള  കജഭാലനി  വചേയ്യുന;  കേഭാറഗറനി  തനിരനിചയ്  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  എണലാം
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇവെരുവട വതഭാഴെനില് സുരക്ഷക്കഭായനി സര്ക്കഭാര് എവന്തെഭാവക്കയഭാണയ്
വചേയനിട്ടുളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  സനിനനിമഭാവെലവെസഭായലാംമൂലലാം സര്ക്കഭാരനിനയ് ലഭനിക്കുന്ന വമഭാത്തലാം വെരുമഭാനലാം
എത്രവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനിവല  സനിനനിമ  അനുബന  കമഖലയഭായ  ടനി.വെനി.  സതീരനിയല്
രലാംഗത്തയ്  എത്ര  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള  കജഭാലനിവചേയ്യുന;  ഇവെര്ക്കയ്  പ്രകതലകേ
കക്ഷമനനിധനികയഭാ  വതഭാഴെനില്  മഭാനദണ്ഡങ്ങകളഭാ  നനിലവെനിലകണ്ടെഭാ;  ഇവെ  എപ്രകേഭാരലാം
നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്?   

ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേരളത്തനിവല സനിനനിമഭാ  രലാംഗത്തയ്  വെനിവെനിധ  വെനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  കജഭാലനി
വചേയ്യുന്ന വതഭാഴെനിലഭാളനികേവള സലാംബനനിച കക്രഭാഡതീകേരനിച വെനിവെരലാം ലഭലമല. സനിനനിമഭാ
വെലവെസഭായവത്ത കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ടനി  കമഖലയനില് വതഭാഴെനില് സലാംരക്ഷണലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുമുളള  നടപടനികേളഭാണയ്  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  സതീകേരനിചയ്  വെരുന്നതയ്.
സനിനനിമഭാ രലാംഗത്തയ് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നവെര്ക്കയ് ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായമഭായനി പരമഭാവെധനി
25,000 രൂപയുലാം അവെശകേലഭാകേഭാരന്മഭാര്ക്കയ് പ്രതനിമഭാസലാം 1,000 രൂപ വെതീതലാം വപനഷനുലാം
ചേലചനിത്ര  അക്കഭാദമനി  നല്കേനിവെരുന.  കൂടഭാവത  സഭാലാംസഭാരനികേ  പ്രവെര്ത്തകേ
കക്ഷമനനിധനിയനില്  അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുളള  എലഭാവെര്ക്കുലാം  കക്ഷമനനിധനി  പദതനി
പ്രകേഭാരമുളള എലഭാവെനിധ ആനുകൂലലങ്ങളുലാം നല്കേനിവെരുനണ്ടെയ്.

(ബനി) ഇതുസലാംബനനിചയ് കക്രഭാഡതീകേരനിച വെനിവെരലാം ലഭലമല. 

(സനി) ടനി.വെനി. സതീരനിയല് രലാംഗത്തയ് കജഭാലനി വചേയ്യുന്ന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട എണലാം
സലാംബനനിചയ്  കക്രഭാഡതീകേരനിച  വെനിവെരലാം  ലഭലമല.  ടനി.വെനി.  രലാംഗത്തയ്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
വെര്ക്കയ് പ്രകതലകേ കക്ഷമനനിധനി നനിലവെനിലനില. 

ചേലചനിത്ര വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷവന്റെ തനികയറര് സമുചയങ്ങള

49 (3467) ശതീ  .   ഡനി  .   വകേ  .   മുരളനി: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനി
കേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തകദ്ദേശസതയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്ന  സലങ്ങളനില്  കകേരള
സലാംസഭാന  ചേലചനിത്ര  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  കനതൃതതത്തനില്  തതീകയറര്
സമുചങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഏവതഭാവക്ക  സലങ്ങളഭാണയ്
പ്രസ്തസ്തുത സമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന വതരവഞ്ഞെടുക്കവപടനിട്ടുളതയ്; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

തകദ്ദേശ  സതയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്ന  സലങ്ങളനില്  കകേരള
സലാംസഭാന  ചേലചനിത്ര  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  കനതൃതതത്തനില്  തനികയറര്
സമുചയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുളള  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഏകേകദശലാം  39-ഓളലാം
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സലങ്ങള കകേരള സലാംസഭാന ചേലചനിത്ര വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷനനിവല ഉകദലഭാഗസ
സലാംഘലാം  സന്ദര്ശനിചയ്  സഭാധലതഭാ  റനികപഭാര്ടയ്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ആദലഘടത്തനില്
പരനിഗണനികക്കണ്ടെ  സലങ്ങള  സലാംബനനിചയ്  തതീരുമഭാനവമടുക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി
സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.  

നഗരസഭകേളനില് ചേലചനിത്ര വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷവന്റെ തനികയറര്
കകേഭാലാംപക്സുകേള 

50 (3468) ശതീ  .   എലാം  .   സതരഭാജയ്: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനി
കേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലഭാ  നഗരസഭകേളനിലലാം  കകേരള  സലാംസഭാന  ചേലചനിത്ര  വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  കനതൃതതത്തനില്  തനികയറര്  കകേഭാലാംപക്സുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിവന്റെ  ആദലഘടവമന്ന  നനിലയനില്  എലഭാ  നഗരസഭകേളുവടയുലാം
അദലക്ഷരുവട കയഭാഗലാം വെനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ആധുനനികേ ചേലചനിത്ര തനികയറര് സമുചയങ്ങള വെഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനില്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  കകേരള  സലാംസഭാന  ചേലചനിത്ര  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനയ്
കേനിഫ്ബനിയനില് നനിനലാം  100  കകേഭാടനി രൂപ നനികക്ഷപനിക്കുന്നതഭാവണന്നയ്  2017-18-വല
ബജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  നല  മലയഭാള  ചേലചനിത്രങ്ങള
കപ്രക്ഷകേരനില്  ഒകര  സമയലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനില്
അകങ്ങഭാളമനികങ്ങഭാളലാം  തനികയറര്  സമുചയങ്ങള  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുവട
സഹകേരണകത്തഭാവട  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  ബൃഹതയ്  പദതനിക്കയ്  സര്ക്കഭാരുലാം  കകേരള
സലാംസഭാന  ചേലചനിത്ര  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  തുടക്കമനിട്ടുകേഴെനിഞ്ഞു.  ഇതനിവന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ആവെശലത്തനിനയ് സലലാം ലഭലതയുളള നഗരസഭകേളനില് കകേരള സലാംസഭാന
ചേലചനിത്ര വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷവന്റെ തനികയററുകേള സഭാപനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.
ഒടഭാവകേ  50  തനികയററുകേളഭാവലാം  വകേ.എസയ്.എഫയ്.ഡനി.സനി.  വെഴെനി  നനിര്മ്മേനിക്കുകേ.  ഇതയ്
ഘടലാംഘടമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. 

(ബനി)  എലഭാ നഗരസഭകേളുവടയുലാം അദലക്ഷന്മഭാരുവട കയഭാഗലാം വെനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുന്നതയ്
പരനിഗണനയനിലനില.  ആദലഘടത്തനില്  തനികയറര്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
തഭാല്പരലവപടുന്ന 39 തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള നല്കേനിയ വപ്രഭാകപഭാസലകേളനില്
നനിനലാം 15 എണലാം വതരവഞ്ഞെടുത്തനിട്ടുണ്ടെയ്. 
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ചേലചനിത്ര വസഭാവവസറനികേളുവട പ്രവെര്ത്തനലാം വെനിപുലവപടുത്തഭാന നടപടനി

51 (3469) ശതീ  .   എലാം  .   സതരഭാജയ്: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്റെറനി

കേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  ചേലചനിത്ര  വസഭാവസറനികേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  കൂടുതല്

വെനിപുലവപടുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉളനഭാടന  ഗഭാമകകേന്ദ്രങ്ങളനില്  നല  സഭാലാംസഭാരനികേ  മൂലലമുളതുലാം

കലഭാകകേഭാത്തര ക്ലെെഭാസനിക്കുകേളുലാം ആയ ചേലചനിത്രങ്ങള പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനികലക്കഭായനി ചേലചനിത്ര അക്കഭാഡമനി മുകഖന കൂടുതല് സഞരനിക്കുന്ന

തതീകയററുകേള സജമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേലചനിത്ര വസഭാവവസറനികേളുവട പ്രവെര്ത്തനലാം കൂടുതല് വെനിപുലവപടുത്തുന്ന

തനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അവെരുവട  ആവെശലപ്രകേഭാരലാം  നല  കേഭാലഭാമൂലലമുളള  സനിനനിമകേള

പ്രദര്ശനിപനിച്ചുവെരുനണ്ടെയ്.  കൂടഭാവത ചേലചനിത്ര വസഭാവവസറനികേള നടത്തുന്ന ചേലചനിത്ര

കമളകേളക്കയ്  അവെരുവട  ആവെശലപ്രകേഭാരലാം  അക്കഭാദമനി  ഭരണസമനിതനിയുവട

അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടുകൂടനി സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം നല്കേനിവെരുന. 

(ബനി)  ഉളനഭാടന  ഗഭാമകകേന്ദ്രങ്ങളനില്  നല  സഭാലാംസഭാരനികേമൂലലമുളളതുലാം

കലഭാകകേഭാത്തര  ക്ലെെഭാസനിക്കുകേളുമഭായ  ചേലചനിത്രങ്ങള  അവെനിവടയുളള  ചേലചനിത്ര

വസഭാവവസറനികേളുവടയുലാം  ക്ലെെബ്ബുകേളുവടയുലാം  ആവെശലപ്രകേഭാരലാം  അക്കഭാദമനിയുവട  ടൂറനിലാംഗയ്

ടഭാക്കതീസയ്  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി  പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള

സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(സനി)  ടൂറനിലാംഗയ്  ടഭാക്കതീസയ്  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സലാംസഭാനത്തയ്  3  കമഖലകേളഭായനി

തനിരനിചയ്  ഓകരഭാ  കമഖലയ്ക്കുലാം  പ്രകതലകേലാം  വമഭാവവബല്  തതീകയററുകേള  അനുവെദനിചയ്

വെനിപുലതീകേരനിക്കുന്ന പദതനി ഇഇൗ വെര്ഷലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയഭാണയ്. 
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കഫഭാറസയ് കസഷനുകേളക്കയ് അനുമതനി

52 (3470)  ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നകശഷലാം  എത്ര  കഫഭാറസയ്
കസഷനുകേളക്കയ്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്;  ജനിലയുലാം  മണ്ഡലവലാം  തനിരനിച്ചുള
വെനിശദവെനിവെരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാങ്ങഭാടയ് മണ്ഡലത്തനികലക്കഭായനി ഒരു കഫഭാറസയ് കസഷന അനുവെദനിച്ചു
നല്കുന്നതനിനഭായനി  നലനിയ  വപ്രഭാകപഭാസലനിനകമല്  നടപടനി  സതതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
എങനില് വെനിശദവെനിവെരലാം നല്കുകമഭാ; ഇവലങനില് എന്തുവകേഭാണ്ടെയ് എന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നതനിനുകശഷലാം പുതനിയ കഫഭാറസയ്
കസഷനുകേളക്കയ് അനുമതനി നല്കേനിയനിടനില.

(ബനി)  കേരനിമ്പ ഗഭാമപഞഭായത്തനിവല ഇടകുര്ശനി കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ് ഒരു കഫഭാറസയ്
കസഷന അനുവെദനിച്ചുനല്കേണവമന്നയ്  കകേഭാങ്ങഭാടയ്  എലാം.എല്.എ.  അകപക്ഷനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.
പുതനിയ കഫഭാറസയ് കസഷന അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള തയഭാറഭാക്കുകമ്പഭാള
കമല് അകപക്ഷയുലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

തടനി മനില്ലുകേളക്കുളള വവലസനസയ്

53 (3471) ശതീ  .    പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജയ്: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലവെനില്  വലസനസുള  എത്ര  തടനിമനില്ലുകേള
പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണ്ടെയ്; ആയതനിവന്റെ കേണക്കയ് സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പക്കല് ലഭലമഭാവണങനില്
ജനില തനിരനിചയ് മറയ് വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ഉളവപവട വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ തടനിമനില്ലുകേളക്കയ്  വലസനസയ്  ഇകപഭാള നല്കേനിവെരുനകണ്ടെഭാ;
ഇവലങനില് എന്തുവകേഭാവണ്ടെഭാവണന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  തടനിമനിലയ് ല്ല്  തുടങ്ങുന്നതനിനഭായനി  അകപക്ഷകേൻ  എവന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സതതീകേരനികക്കണ്ടെവതന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  പലയനിടങ്ങളനിലലാം  വലസനസയ്  കേനിടനിയതനിനുകശഷലാം
പൂടനിയ  തടനിമനില്ലുകേള  തുറക്കുവെഭാന  ഇകപഭാള  നനിയമലാം  അനുവെദനിക്കുനകണ്ടെഭാ;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  വലസനസയ്  കേനിടനിയതനിനുകശഷലാം  പൂടനിക്കനിടക്കുന്ന  തടനിമനില്ലുകേള
നനിലവെനിലള ജനിലയനില്നനിനലാം മവറഭാരു ജനിലയനികലയയ് മഭാറനിസഭാപനിക്കുവെഭാന ഇകപഭാള
അനുമതനി നല്കേനി വെരുനകണ്ടെഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?  
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലവെനില്  വവലസനസുളള  2949  തടനിമനില്ലുകേള
പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണ്ടെയ്. ജനില തനിരനിച്ചുളള വെനിവെരലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

ജനില എണലാം

1 തനിരുവെനന്തെപുരലാം 110

2 വകേഭാലലാം 354

3 പത്തനലാംതനിട 182

4 കകേഭാടയലാം 241

5 ആലപ്പുഴെ 202

6 ഇടുക്കനി 57

7 എറണഭാകുളലാം 308

8 തൃശ്ശൂര് 269

9 പഭാലക്കഭാടയ് 371

10 മലപ്പുറലാം 320

11 കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 229

12 വെയനഭാടയ് 45

13 കേണ്ണൂര് 189

14 കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 72

                      ആവകേ 2949

(ബനി)  റബ്ബര്,  ഇറക്കുമതനി  വചേയ  തടനി  എന്നനിവെയനില്  അധനിഷനിതമഭായ
മനില്ലുകേളക്കയ് കകേരള കഫഭാറസയ് (വറഗുകലഷന ഓഫയ് സഭാ മനില്സയ് ആനഡയ് അദര് വഡയ്
കബസ്ഡയ് ഇനഡസ്ട്രേനിയല് യൂണനിറയ്സയ്) റൂള 2012, അമനഡയ് വമന്റെയ് റൂള 2015 എന്നതീ
ചേടങ്ങളക്കയ്  വെനികധയമഭായനി  പുതുതഭായനി  വവലസനസയ്  നല്കേനിവെരുനണ്ടെയ്.  എന്നഭാല്
പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  മറ്റു  തടനിയധനിഷനിത  മനില്ലുകേളക്കയ്  ടനി  ചേടങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം
വഡയ്  ബഭാലനസയ്  സഡനി  കേഴെനിഞ്ഞെതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  വവലസനസയ്
നല്കേഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുളള.  ആയതനിനഭായനി  വകേ.എഫയ്.ആര്.വഎ.  പതീചനിവയ
ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്. 
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(സനി)  റബ്ബര്,  ഇറക്കുമതനി വചേയ തടനി  എന്നനിവെ ഉപകയഭാഗനിച്ചുളള  തടനിമനിലനിനയ്
കകേരള കഫഭാറസയ് (വറഗുകലഷന ഓഫയ് സഭാ മനില്സയ് ആനഡയ് അദര് വഡയ് കബസ്ഡയ്
ഇനഡസ്ട്രേനിയല് യൂണനിറയ്സയ്)  റൂള  2012,  അവമന്റെയ്വമന്റെയ്  റൂള  2015  എന്നതീ ചേടങ്ങള
പ്രകേഭാരലാം  നനിശനിത  വപ്രഭാകഫഭാര്മയനില്  അതതയ്  ആതവവറസ്ഡയ്  ഓഫതീസര്ക്കയ്
ഇതനിനഭായനി  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  മറ്റു  മരങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുളള
തടനിമനില്ലുകേളക്കയ് വഡയ് ബഭാലനസയ് സഡനി റനികപഭാര്ടനികന്മല് തതീരുമഭാനമഭാകുന്നതുവെവര
അകപക്ഷകേള  സതതീകേരനിക്കുന്നനില.  വഡയ്  ബഭാലനസയ്  സഡനി  റനികപഭാര്ടനിനഭായനി
വകേ.എഫയ്.ആര്.വഎ. പതീചനിവയ ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്. 

(ഡനി)  കകേരള കഫഭാറസയ്   (വറഗുകലഷന ഓഫയ് സഭാ മനില്സയ്  ആനഡയ് അദര്
വഡയ് കബസ്ഡയ് ഇനഡസ്ട്രേനിയല് യൂണനിറയ്സയ്)  റൂള  2012,  അവമന്റെയ്വമന്റെയ്  റൂള  2015
എന്നതീ  ചേടങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  വവലസനസയ്  ലഭനിച  തടനിമനില്ലുകേളക്കയ്  നനിയമ
തടസങ്ങളനിലഭാവയങനില് തുറക്കുന്നതനിനയ് അനുമതനി നല്കേനിവെരുനണ്ടെയ്.

(ഇ) കകേരള കഫഭാറസയ്  (വറഗുകലഷന ഓഫയ് സഭാ മനില്സയ് ആനഡയ് അദര് വഡയ്
കബസ്ഡയ് ഇനഡസ്ട്രേനിയല് യൂണനിറയ്സയ്)  റൂള 2012,  അവമന്റെയ്വമന്റെയ് റൂള 2015  എന്നതീ
ചേടങ്ങള പ്രകേഭാരലാം  വവലസനസയ്  ലഭനിച തടനിമനില്ലുകേള നനിലവെനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
ജനിലയനില് നനിനലാം മവറഭാരു ജനിലയനികലയയ് മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് കമല് ചേടങ്ങളക്കയ്
വെനികധയമഭായനി വെനലാം വെകുപനില്നനിനലാം അനുമതനി നല്കേനിവെരുനണ്ടെയ്. 

വെനപ്രകദശത്തനിവന്റെ വെനിസ്തൃതനി

54(3472)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വെനപ്രകദശത്തനിവന്റെ  വെനിസ്തൃതനി  കുറഞ്ഞെ സ്തുവെരുന്നതയ്
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ; എങനില് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതയ്  തടയഭാന  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സതതീകേരനിചനിട്ടുളളവതന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വെനപ്രകദശത്തനിവന്റെ  വെനിസ്തൃതനി  കുറഞ്ഞുവെരുന്നതഭായനി
ശദയനില്വപടനിടനില.

(ബനി)  വെനപ്രകദശത്തനിവന്റെ വെനിസ്തൃതനി കുറയഭാതനിരനിക്കഭാന വെനഭാതനിര്ത്തനി സര്കവ്വ
വചേയയ്  അതനിര്ത്തനി നനിര്ണയനിചയ്  സനിരലാം  ജണ്ടെയനിടയ്  വെനപ്രകദശവത്ത സലാംരക്ഷനിചയ്
വെരുന. 
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ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനികേള

55 (3473) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന:
ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ്:
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ്:
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജയ്:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനവത്ത പ്രധഭാന ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനികേള ഏവതലഭാമഭാണയ് ;
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ടൂറനിസലാം വെകുപനിവന്റെയുലാം സതകേഭാരല വെലക്തനികേളുവടയുലാം സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം കപ്രഭാജക്ടുകേള വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
പദതനി വെനിഭഭാവെനലാം വചേയനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവെനിലള ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം വസന്റെറുകേവള തമ്മേനില് ബനനിപനിക്കുന്ന
ഇടകറഭാഡുകേള സമയബനനിതമഭായനി നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് ആവെശലമഭായ നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  32  വെനലാം  ഡനിവെനിഷനുകേളുവട  കേതീഴെനിലഭായനി  60  ഇകക്കഭാ
ടൂറനിസലാം പദതനികേള നനിലവെനില് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  ഇവെയുവട ലനിസയ്  അനുബന
മഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണ്ടെയ്*. 

(ബനി) വെനലാം വെകുപനിവന്റെ പഭാന ഫണ്ടെയ് ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം ടൂറനിസലാം വെകുപനില് നനിനലാം
കേനിട്ടുന്ന  ധനസഹഭായലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം  ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി
വെരുന.  ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പ്രകദശങ്ങള സന്ദര്ശനിക്കഭാവനത്തുന്നവെര്ക്കയ് ആവെശലമുളള
കടഭായയ് വലറയ്  അടക്കമുളള  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള  സജതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
മറ്റുമഭായനി  ഇഇൗ  ഫണ്ടെയ്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന.  ഇത്തരത്തനില്  38
പ്രകദശങ്ങളനില് ടൂറനിസലാം വെകുപനിവന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാവട ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം
നടപഭാക്കനി വെരുനണ്ടെയ്.

(സനി)  വെനത്തനിനുളളനിവല  കറഭാഡുകേളനില്  നനിലവെനിവല  നനിയമങ്ങളക്കയ്
വെനികധയമഭായനി  അറകുറപണനികേളുലാം  നവെതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  നടത്തനിവെരുനണ്ടെയ്.
ഇവെയനില്  ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം  വസന്റെറുകേവള  തമ്മേനില്  ബനനിപനിക്കുന്ന  കറഭാഡുകേളനിലലാം
ഇത്തരത്തനിലളള പ്രവൃത്തനികേള നടത്തഭാറുണ്ടെയ്. 

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്.

99/2020.
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വെനഭൂമനി കേകയറലാം

56 (3474)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്  വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നകശഷലാം  വെനഭൂമനി  കേകയറവമഭായനി
ബനവപടയ് എത്ര കകേസുകേള രജനിസര് വചേയനിട്ടുവണ്ടെന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

ഇഇൗ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശഷലാം  വെനഭൂമനി  കേകയറവമഭായനി
ബനവപടയ് 45 കകേസ്സുകേള രജനിസര് വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്. 

ഉയര്ന്ന അന്തെരതീക്ഷ തഭാപലാം കേഭാരണലാം കേഭാട്ടുതതീയുവട സഭാധലതകേള

57  (3475)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദയ്  .    പനി  .:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഉയര്ന്ന അന്തെരതീക്ഷ തഭാപലാം കേഭാട്ടുതതീയുവട സഭാധലതകേള വെര്ദനിപനിചനിട്ടുളതയ്
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എവന്തെലഭാലാം  മുനകേരുതല്  നടപടനികേളഭാണയ്
സതതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നകശഷലാം കേഭാട്ടുതതീ കേഭാരണലാം എത്ര
വെനലാം നശനിച്ചുവവെന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ബനി)  2016-വല  തുലഭാവെര്ഷത്തനിലലാം  കേഭാലവെര്ഷത്തനിലലാം  കേഭാരലമഭായ  കുറവെയ്
വെന്നനിട്ടുളളതുലാം കവെനല്മഴെയുവട അഭഭാവെവലാം കേടുത്ത വെരളചയയ് കേഭാരണമഭായനിട്ടുണ്ടെയ്. ഇഇൗ
സഭാഹചേരലത്തനില് സലാംസഭാനവത്ത വെനകമഖലയനില് കേഭാട്ടുതതീ ഉണ്ടെഭാകേഭാനുളള സഭാധലത
വെളവര കൂടുതലഭാണയ്.  ഇതയ്  മുന്നനില്കേണവകേഭാണ്ടെയ് വെനലാംവെകുപയ്,  വെനകമഖലയനിലണ്ടെഭാകുന്ന
പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങവളക്കുറനിചയ്  വെനിലയനിരുത്തനി  സതതീകേരനിചനിട്ടുളള  മുനകേരുതലകേളുലാം
നടപടനികേളുലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണ്ടെയ്*.  

(സനി)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നതനിനുകശഷലാം  2984.18  വഹകര്
വെനഭൂമനിയനില് കേഭാട്ടുതതീ ബഭാധനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. 

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്.
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കഫഭാറസ്ട്രേനി ക്ലെെബ്ബുകേള

58(3476)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുവസന  തങ്ങള:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  വെനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂളുകേളനില്  കഫഭാറസയ്  ക്ലെെബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  എവന്തെങനിലലാം
പരനിപഭാടനികേള സര്ക്കഭാര് ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത  വെനിവെനിധ  സന്നദ  സലാംഘടനകേള,  വെഭായനശഭാലകേള
എന്നനിവെനിടങ്ങളനില്  ട്രതീ  ക്ലെെബ്ബുകേള  നനിലവെനിലകണ്ടെഭാ;  ഇവെയുവട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
എവന്തെലഭാവമന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില് നനിരവെധനി ട്രതീ ക്ലെെബ്ബുകേള സലാംസഭാനത്തയ് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന
വണ്ടെന്ന കേഭാരലലാം കഫഭാറസയ് വെകുപനിനയ് അറനിയഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  ട്രതീ  ക്ലെെബ്ബുകേളക്കയ്  ആവെശലമഭായ കപ്രഭാതഭാഹനലാം  നല്കുവെഭാന
നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സമൂഹല  വെനവെത്കേരണ  വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാവട
സ്കൂളുകേളനില്  കഫഭാറസ്ട്രേനി  ക്ലെെബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  സലാംസഭാനത്തയ്  ആവകേ  957
കഫഭാറസ്ട്രേനി ക്ലെെബ്ബസ്തുകേള പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുനണ്ടെയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ട്രതീ  ക്ലെെബ്ബുകേള  കപഭാവലയുളള  അകനകേലാം  പരനിസനിതനി
സലാംരക്ഷണ  സലാംഘടനകേള  നനിലവെനിലണ്ടെയ്.  ജൂണ്  5 -വല  കലഭാകേ  പരനിസനിതനി
ദനിനകത്തഭാടനുബനനിചയ്  ഇവെയനില്  മനിക്ക  ക്ലെെബ്ബുകേളുലാം  വൃക്ഷവവത്ത  നടതീല്,  മറയ്
പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണ അവെകബഭാധ പരനിപഭാടനികേള എന്നനിവെ നടത്തനിവെരുനണ്ടെയ്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ട്രതീ  ക്ലെെബ്ബുകേള  കപഭാവലയുളള  അകനകേലാം  പരനിസനിതനി
സലാംരക്ഷണ സലാംഘടനകേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുനവണ്ടെന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ഡനി)  ഇത്തരത്തനിലളള  ക്ലെെബ്ബുകേളക്കയ്  അവെരുവട  അകപക്ഷയനികന്മല്
വമമ്പര്മഭാര്ക്കുലാം  വപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണവത്തക്കുറനിചയ്
കബഭാധവെത്കേരണ  ക്ലെെഭാസുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേ,  വൃക്ഷവവത്തകേള  അത്തരലാം
ക്ലെെബ്ബുകേളനിലൂവട  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുകേ  എന്നതീ  സഹഭായങ്ങള  നനിലവെനിലളള
മഭാനദണ്ഡങ്ങളനുസരനിചയ് വെനലാം വെകുപയ് നല്കേനിവെരുനണ്ടെയ്. 

വെനസലാംരക്ഷണ വെനിഭഭാഗങ്ങളനിവല കകേഭാണ്ട്രഭാകയ് ജതീവെനക്കഭാര്

59(3477)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുവസന  തങ്ങള:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  വെനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ) സലാംസഭാനത്തയ് വെനലാം വെകുപനിവന്റെ വെനിവെനിധ വെനിഭഭാഗങ്ങളനിലലാം വെനസലാംരക്ഷണ
വെനിഭഭാഗങ്ങളനിലലാം ദനിവെസകവെതന അടനിസഭാനത്തനിലലാം കകേഭാണ്ട്രഭാകയ് അടനിസഭാനത്തനിലലാം
ജതീവെനക്കഭാവര നനിയമനിക്കുനകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  വെനിഭഭാഗത്തനിലലാം  ഇത്തരത്തനില് നനിയമനിചനിട്ടുള ജതീവെനക്കഭാരുവട
വെലക്തമഭായ വെനിവെരലാം ; ജനില തനിരനിച്ചുലാം ഡനിവെനിഷന തനിരനിച്ചുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  വെനിഭഭാഗലാം  ജതീവെനക്കഭാരുവട  നനിയമനത്തനില്  സലാംവെരണതതതലാം
പഭാലനിക്കുന്നനിവലന്ന പരഭാതനി പരനിഹരനിക്കുവെഭാന നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ദനിവെസകവെതനഭാടനിസഭാനത്തനിലലാം കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനിലലാം ജതീവെനക്കഭാവര
നനിയമനിക്കഭാറുണ്ടെയ്.

(ബനി) വെനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(സനി)  അനുവെദനതീയമഭായ  തസ്തനികേ  ഇലഭാത്ത  സന്ദര്ഭങ്ങളനിലലാം  അടനിയന്തെര
സഭാഹചേരലങ്ങളനിലമഭാണയ് ദനിവെസകവെതന/കേരഭാര് ജതീവെനക്കഭാവര നനിയമനിക്കുന്നതയ്. വെനലാം
വെകുപനില്  സലാംവെരണതതതലാം  പഭാലനിക്കുന്നനിവലന്ന  തരത്തനിലളള  പരഭാതനികേവളഭാനലാം
ലഭനിചനിടനില. 

വെനകമഖലയനില് മഭാലനിനലങ്ങള നനികക്ഷപനിക്കുന്നതയ് തടയഭാന നടപടനി

60 (3478) ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞെയ്: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വെനകമഖലയനിവല കറഭാഡനിവന്റെ വെശങ്ങളനിലലാം പരനിസരങ്ങളനിലലാം അറവശഭാല
മഭാലനിനലങ്ങളുലാം പഭാസനികേയ് ഉളവപവടയുളള മഭാലനിനലങ്ങളുലാം വെഭാഹനങ്ങളനില് വകേഭാണവെന്നയ്
തളളുന്ന പ്രവെണത വെര്ദനിച്ചുവെരുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില് വെന്നനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  വെഭാഹനങ്ങള  ഏവതങനിലലാം  കേഴെനിഞ്ഞെ  ഒരു  വെര്ഷത്തനിനകേലാം
കേസഡനിയനില് എടുത്തനിട്ടുകണ്ടെഭാ; എങനില് അതനിവന്റെ വെനിവെരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) നനിലമ്പൂര് വെനകമഖല, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് -ഗൂഡല്ലുര് പഭാത എന്നനിവെടങ്ങളനിവല
ഇത്തരലാം മഭാലനിനല നനികക്ഷപലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ഡനി)  വെനലജതീവെനികേളുവട  നനിലനനില്പനിനയ്  ഭതീഷണനി  ഉയര്ത്തുന്ന ഈ പ്രവെണത
തടയഭാന  വെനലാം വെകുപനിനയ്  സലാംവെനിധഭാനമുകണ്ടെഭാ;  എങനില്  അവതന്തെഭാവണനലാം  അതയ്
പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കഭാത്തവതന്തുവകേഭാണ്ടെഭാവണനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്. 
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില് വെന്നനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ബനി) വെനിവെനിധ വെനലാം ഡനിവെനിഷനുകേളനില് രജനിസര് വചേയ ഇത്തരലാം കകേസുകേളനില്
കേഴെനിഞ്ഞെ ഒരു വെര്ഷത്തനിനകേലാം 6 വെഭാഹനങ്ങള കേസഡനിയനിവലടുത്തനിട്ടുണ്ടെയ്. 

(സനി) ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ഡനി)  വെനലജതീവെനികേളുവട  നനിലനനില്പനിനയ്  ഭതീഷണനിയുയര്ത്തുന്ന  ഇത്തരലാം
പ്രവെണതകേള  തടയുന്നതനിനഭായനി  പ്രകതലകേമഭായനി  സലാംരക്ഷണ  ജതീവെനക്കഭാവര
രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില് പകട്രഭാളനിലാംഗനിനയ് നനികയഭാഗനിക്കുനണ്ടെയ്. കൂടഭാവത രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില്
ഇഇൗ  കമഖലയനില്  വെഭാഹന  പരനികശഭാധനയുലാം  നടത്തുനണ്ടെയ്.  കൂടഭാവത  നനിയമ
കഭദഗതനിയുലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

പത്തനലാംതനിട ജനിലയനിവല വെനങ്ങളനില്നനിനലാം മൃഗങ്ങവള കവെടയഭാടനിയ കകേസുകേള

61(3479)  ശതീമതനി  വെതീണഭാ  കജഭാര്ജയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നകശഷലാം പത്തനലാംതനിട ജനിലയനിവല
വെനങ്ങളനില്നനിനലാം  മൃഗങ്ങവള  കവെടയഭാടനിയതയ്  സലാംബനനിചയ്  വെനലാം  വെകുപയ്  എത്ര
കകേസുകേള എടുത്തനിട്ടുണ്ടെയ്;

(ബനി)  ഏവതലഭാലാം  കകേസുകേളഭാണയ്  ഇകപഭാള  കകേഭാടതനിയുവട  പരനിഗണനയനില്
ഉളതയ്; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എത്ര കകേസുകേള രജനിസര് വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്; ഇതനില് അറസയ് ഉളവപവടയുള
നനിയമനടപടനികേള സതതീകേരനിച കകേസുകേള ഏവതലഭാമഭാണയ്;

(ഡനി)  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനില്  വലസനസയ്  ഇലഭാത്ത  കതഭാക്കയ്  വകേവെശലാം
വെചതനിനയ് വെനലാം വെകുപയ് പനിടനികൂടനിയ കകേസുകേള ഏവതലഭാമഭാണയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശഷലാം  പത്തനലാംതനിട
ജനിലയനിവല വെനങ്ങളനില്നനിനലാം മൃഗങ്ങവള കവെടയഭാടനിയതയ് സലാംബനനിചയ് വെനലാം വെകുപയ്
അഞയ് കകേസുകേവളടുത്തനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ബനി)  ഇവെയനില്  ചുവെവട  പറയുന്ന  നഭാലയ്  കകേസുകേള  കകേഭാടതനിയുവട
പരനിഗണനയനിലഭാണയ്:
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1. ഒ.ആര്. 1/2016 ഗുരുനഭാഥനമണയ് കഫഭാറസയ് കസഷന

2. ഒ.ആര്. 1/ 2016 പഭാപളളനി കഫഭാറസയ് കസഷന 

3. ഒ.ആര്. 6/2016 വകേഭാച്ചുകകേഭായനിക്കല് കഫഭാറസയ് കസഷന 

4. ഒ.ആര്. 3/2016 ഗുരുനഭാഥനമണയ് കഫഭാറസയ് കസഷന 

(സനി) അഞയ് കകേസുകേള രജനിസര് വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്. ഇവെയനില് തഭാവഴെപറയുന്ന നഭാലയ്
കകേസുകേളനില് അറസയ് ഉളവപവടയുളള നനിയമ നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്:

          1.  ഒ.ആര്. 1/2016 ഗുരുനഭാഥനമണയ് കഫഭാറസയ് കസഷന

         2.  ഒ.ആര്. 1/ 2016 പഭാപളളനി കഫഭാറസയ് കസഷന 

         3.  ഒ.ആര്. 6/2016 വകേഭാച്ചുകകേഭായനിക്കല് കഫഭാറസയ് കസഷന 

         4.  ഒ.ആര്. 3/2016 ഗുരുനഭാഥനമണയ് കഫഭാറസയ് കസഷന 

ഒരു കകേസനില് അകനതഷണലാം നടനവെരുന. 

(ഡനി) പുലനിവയ വവെടനിവെചതനിനയ് പഭാപളളനി കഫഭാറസയ് കസഷനനില് രജനിസര് വചേയ
ഒ.ആര്.  1/2016  നമ്പര് കകേസനില് വതഭാണ്ടെനിയഭായനി  കേവണ്ടെടുത്ത നഭാടന കതഭാക്കനിനയ്
വവലസനസനില.  ടനി  വതഭാണ്ടെനിമുതല്  റഭാന്നനി  ജഡതീഷലല്  ഫസയ്  ക്ലെെഭാസയ്  മജനികസ്ട്രേറയ്
കകേഭാടതനിയനില് ഹഭാജരഭാക്കനി തുടര്നടപടനി സതതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. 

സലാംസഭാനവത്ത വെനവെനിസ്തൃതനി

62 (3480) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ  വെനവെനിസ്തൃതനി  ഇകപഭാള  എത്ര  ഹകറഭാണയ്;  ഇതയ്
സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ ഏവതഭാവക്ക ഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി സനിതനിവചേയ്യുന;

(ബനി)  വെനഭൂമനിയുലാം  വെന  സമ്പത്തുലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  കുറഞ്ഞുവെരുന്നതഭായ
സഭാഹചേരലമുകണ്ടെഭാ;

(സനി) എങനില് ഇവെ രണലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി നനിലവെനിലള നനിയമങ്ങളുലാം
സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുലാം എവന്തെലഭാമഭാണയ്;

(ഡനി)  ഇകപഭാഴെവത്ത  നനിയമങ്ങളുലാം  സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുലാം  വെനഭൂമനിയുവടയുലാം
വെനസമ്പത്തനിവന്റെയുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനയ്  പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ;  ഇവലങനില്  ഭഭാവെനിയനില്
ഈ രലാംഗത്തയ് നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന പരനിഷ്കഭാരങ്ങള എവന്തെലഭാലാം?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ  വെനവെനിസ്തൃതനി  ഇകപഭാള  1130941.71  വഹകറഭാണയ്.
ജനില തനിരനിച്ചുളള വെനവെനിസ്തൃതനിയുവട വെനിശദഭാലാംശലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ 
നമ്പര്

ജനില വെനിസതതീര്ണലാം
(വഹകറനില് )

1 തനിരുവെനന്തെപുരലാം 46383.41

2 വകേഭാലലാം 84056.72

3 പത്തനലാംതനിട 153379.37

4 ആലപ്പുഴെ 0.00

5 കകേഭാടയലാം 10084.50

6 എറണഭാകുളലാം 82383.02

7 ഇടുക്കനി 271372.26

8 തൃശ്ശൂര് 102275.17

9 പഭാലക്കഭാടയ് 152735.64

10 മലപ്പുറലാം 72391.81

11 കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 29045.14

12 വെയനഭാടയ് 90704.47

13 കേണ്ണൂര് 24157.16

14 കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 11973.04

                    ആവകേ 1130941.71

(ബനി)  വെനഭൂമനിയുലാം  വെനസമ്പത്തുലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  കുറഞ്ഞുവെരുന്നതഭായ
സഭാഹചേരലമനില. 

(സനി) കമല് മറുപടനിയുവട വവെളനിചത്തനില് ബഭാധകേമല.

(ഡനി)  പൂര്ണമഭായുലാം  പരലഭാപ്തമല.  ഭഭാവെനിയനില്  വെനത്തനിവന്റെ  സഭായനിയഭായ
നനിലനനില്പനിനുലാം വവജവെവവവെവെനിധല സലാംരക്ഷണത്തനിനയ് പരലഭാപ്തമഭാകുന്ന വെനിധത്തനില്
കകേരള വെനനനിയമത്തനിവന്റെ കേരടയ് കഭദഗതനി തയഭാറഭാക്കനിവെരുന. നനിയമ കഭദഗതനിയനില്
നനിലവെനില് വെനകുറങ്ങളഭായനി ഉളവപടനിടനിലഭാത്ത വെനത്തനിനുളളനില് പഭാസനികേയ് ഉളവപവടയുളള
മഭാലനിനലങ്ങള  ഉകപക്ഷനിക്കല്  വെനത്തനിനുളളനിവല  ജലകസഭാതസ്സുകേവളയുലാം
ജലഭാശയങ്ങവളയുലാം  വെനിഷവെസ്തുക്കള/കസഭാടകേ  വെസ്തുക്കള  മുതലഭായവെമൂലലാം  മലനിന
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വപടുത്തല്,  വെനത്തനിനുളളനില്  കതഭാക്കയ്/കസഭാടകേ  വെസ്തുക്കളുമഭായനി  പ്രകവെശനിക്കല്,
വെനലമൃഗങ്ങവള  ഉപദവെനിക്കല്/ആഹഭാരലാം  നല്കേല്,  വെനലജതീവെനികേളക്കയ്  അപകേടലാം
വെരത്തക്കവെനിധത്തനിലളള  അലക്ഷലമഭായ  വെഭാഹനലാം  ഓടനിക്കല്  എന്നനിവെ
വെനകുറകൃതലങ്ങളഭായനി  നനിയമത്തനിവന്റെ  പരനിധനിയനില്  ഉളവപടുത്തുന്നതനിനുളള
നടപടനികേളഭാണയ് സതതീകേരനിച്ചുവെരുന്നതയ്. 

വകേഭാടനികുത്തനിമല പ്രകദശവത്ത വെനവെല്ക്കരണലാം

63(3481)  ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി  അലനി:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വപരനിന്തെല്മണ  മണ്ഡലത്തനിവല  വെനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രമഭായ
വകേഭാടനികുത്തനിമല പ്രകദശത്തയ് വെനവെത്കേരണലാം നടത്തുന്നതനിനയ്  സഹഭായമഭലര്ത്ഥനിച്ചു
വകേഭാണ്ടെയ്  പനി.റനി.എലാം.എചയ്.എസയ്.എസയ്  തഭാവഴെകക്കഭാടയ്  സ്കൂളനിവല  എന.എസയ്.എസയ്.
യൂണനിറയ്  സമര്പനിച  അകപക്ഷയനിനകമല്  മലപ്പുറലാം  (കസഭാഷലല്  കഫഭാറസ്ട്രേനി)
അസനിസന്റെയ്  കഫഭാറസയ്  കേണ്സര്കവെറര്ക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയതനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്;

(ബനി) പ്രസ്തുത അകപക്ഷ സമര്പനിച സന്നദ കസവെകേര്ക്കുലാം വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം
ആവെശലമഭായ എവന്തെലഭാലാം സഹഭായങ്ങള ഇതുവെവര നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്;  ടനി അകപക്ഷയുവട
അടനിസഭാനത്തനില് വെനവെല്ക്കരണത്തനിനഭായനി വൃക്ഷവത്തകേകളഭാ വചേടനികേകളഭാ സന്നദ
കസവെകേര്ക്കയ് വെനിതരണലാം വചേയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  എങനില് ഏകേകദശലാം എത്ര സലത്തയ് ഇവെ
വെച്ചു പനിടനിപനിക്കുന്നതനിനയ് സഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കസഭാഷലല് കഫഭാറസ്ട്രേനി വെനിഭഭാഗത്തനിവല, മലപ്പുറലാം (കസഭാഷലല് കഫഭാറസ്ട്രേനി)
അസനിസന്റെയ്  കഫഭാറസയ്  കേണ്സര്കവെറര് ഓഫതീസനില് പനിടനി.എലാം.  എചയ്.എസയ്.എസയ്.
തഭാകഴെകക്കഭാടയ് എന.എസയ്.എസയ്.  യൂണനിറയ് സമര്പനിച അകപക്ഷയനില് അകനതഷണലാം
നടത്തനി.  വകേഭാടനികുത്തനി  മലയനിവല  മുഴവെന  ഭഭാഗങ്ങളുലാം  ധഭാരഭാളലാം  പഭാറകേളുളള
പുല്കമടഭായതനിനഭാല് വവതകേള വെച്ചുപനിടനിപനിക്കഭാന കേഴെനിയനില. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത അകപക്ഷ സമര്പനിച സന്നദ കസവെകേര്ക്കുലാം വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം
ആവെശലമഭായ സഹഭായങ്ങള നല്കേഭാന സഭാധനിചനിടനില. വകേഭാടനികുത്തനിമല പ്രകദശവത്ത
പനിടനി.എലാം.  എചയ്.എസയ്.എസയ്.  തഭാകഴെകക്കഭാടയ്  സ്കൂളനിവല  എന.എസയ്.എസയ്.
യൂണനിറനിവനക്ക പ്പൂൂടനി  വെനവെല്ക്കരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില്  പവങടുപനിക്കഭാന  മലപ്പുറലാം
(കസഭാഷലല്  കഫഭാറസ്ട്രേനി)  അസനിസന്റെയ്  കഫഭാറസയ്  കേണ്സര്കവെറര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിരുന. പ്രസ്തുത സലത്തയ് വെനവെത്കേരണലാം നടത്തുന്നതയ് നനിലമ്പൂര് സഇൗത്തയ്
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ഡനിവെനിഷനനിവല   ഇ.ഡനി.സനി.  മുകഖനയഭാണയ്.   നനിലമ്പൂര്  സഇൗത്തയ്  ഡനിവെനിഷനനിവല
കേഭാളനികേഭാവെയ്  വറയ്ഞനിവന്റെ  പരനിധനിയനില്വെരുന്ന  വകേഭാടനികുത്തനിമല  വെനഭഭാഗലാം
പഭാറവക്കട്ടുകേള  നനിറഞ്ഞെ  പുല്കമടഭായതനിനഭാലലാം  സതഭാഭഭാവെനികേ  സസലജഭാലലാം
പുല്ലുകേളഭായതനിനഭാലലാം  വൃക്ഷവവത്തകേള  നടുന്നതനിനയ്  അനുകയഭാജലമല.  ഇതനിനയ്
സമതീപത്തുളള നനിലമ്പൂര് സഇൗത്തയ് ഡനിവെനിഷനനിവല വവെടത്തൂര് ഭഭാഗത്തയ് വെനവെത്കേരണലാം
നടത്തുന്നതനിനയ്  എന.എസയ്.എസയ്.  യൂണനിറനിനയ്  തഭാല്പരലമുവണ്ടെങനില്  പരനിഗണനിക്കുന്ന
തഭാണയ്. 

വെനഭാതനിര്ത്തനികയഭാടയ് കചേര്നകേനിടക്കുന്ന ഭൂമനി വെനകത്തഭാടയ്
കചേര്ത്തുവകേഭാണളള വെനിജ്ഞഭാപനലാം

64 (3482)  ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 1977-നയ് കശഷലാം വെനഭാതനിര്ത്തനികയഭാടയ്  കചേര്നകേനിടക്കുന്ന എത്ര ഏക്കര്
ഭൂമനി  വെനകത്തഭാടയ്  കചേര്ത്തയ്  വെനലാം  വെകുപയ്  വെനിജ്ഞഭാപനലാം  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണ്ടെയ്;
വെനിശദവെനിവെരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കൃഷനിയനിടങ്ങള  വെനലാം  വെകുപനികനഭാടയ്  കചേര്ത്തനിട്ടുള  ഇടങ്ങളനിവല
പരഭാതനികേള അദഭാലത്തയ് നടത്തനി നനിയമപരമഭായനി അര്ഹതവപടവെര്ക്കയ് അതനികവെഗലാം
നല്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനിലള  വെനിശദവെനിവെരലാം
നല്കുകമഭാ; ഇതനിനയ് എവന്തെങനിലലാം നനിയമതടസമുകണ്ടെഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1977-നയ്  കശഷലാം  വെനഭാതനിര്ത്തനികയഭാടയ്  കചേര്നകേനിടക്കുന്ന  140695336
വഹകര്  (34766.5746  ഏക്കര്)  ഭൂമനി  ഇകക്കഭാളജനിക്കലനി  ഫവവജല്  ലഭാന്റെയ്
(ഇ.എഫയ്.എല്.)  ആയനി വെനലാം വെകുപയ് വെനിജ്ഞഭാപനലാം പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  കകേഭാടയലാം
വവവെല്ഡയ് വവലഫയ്  സര്ക്കനിളനിവന്റെ പരനിധനിയനില്വെരുന്ന മൂന്നഭാര് വവവെല്ഡയ് വവലഫയ്
ഡനിവെനിഷനനില് റവെനമ്പ്യൂ വെകുപനിവന്റെ  നനിയനണത്തനിലണ്ടെഭായനിരുന്നതുമഭായ 1281.7430
വഹകര് (3167.2532 ഏക്കര്) പ്രകദശലാം മതനിവകേടഭാനകഷഭാല നഭാഷണല് പഭാര്ക്കഭായുലാം
3,200.0027  വഹകര്  (7,907.372  ഏക്കര്)  വെരുന്ന  റവെനമ്പ്യൂ  ഭൂമനി  കുറനിഞ്ഞെനിമല
വെനലജതീവെനി  സകങതമഭായുലാം  പ്രഖലഭാപനിചയ്  വെനലാം  വെകുപയ്  വെനിജ്ഞഭാപനലാം
പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. 

(ബനി)  രണ്ടെയ്  വഹകറനില് കൂടഭാത്ത ഇ.എഫയ്.എല്.  സലങ്ങവള സലാംബനനിച
പരഭാതനികേള പരനികശഭാധനിചയ്  ശനിപഭാര്ശകേള നല്കേഭാന എലാം.എല്.എ.,  പഞഭായത്തയ്
പ്രസനിഡന്റെയ്,  ശഭാസജ്ഞര്,  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേളനിവല  ഉകദലഭാഗസര്  അടങ്ങനിയ  ഒരു
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കേമ്മേനിറനിവയ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. കൂടഭാവത 2001 -വല ഇ.എഫയ്.എല്. ഓര്ഡനിനനസനിനയ്
കേതീഴെനില്  വെനിജ്ഞഭാപനലാം  വചേയവപട  ഇ.എഫയ്.എല്.  സലങ്ങള  പരനികശഭാധനിചയ്
പുതുക്കനിയ ഉത്തരവെയ് പുറവപടുവെനിക്കുവെഭാന കേകസഭാഡനിയവന അധനികേഭാരവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.
ഇ.എഫയ്.എല്.  ആയനി  ഏവറടുത്തതനിവനതനിവര  മുന  ഉടമസര്ക്കയ്  ഇതനിനഭായനി
സഭാപനിചനിട്ടുളള ട്രനിബമ്പ്യൂണലകേവളയുലാം സമതീപനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  നഭാഷണല് പഭാര്ക്കഭായുലാം
വെനലജതീവെനി  സകങതമഭായുലാം  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുളള  സലങ്ങവള  സലാംബനനിചയ്
ജനങ്ങളക്കുളള  തര്ക്കങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  കഫഭാറസയ്  വസറനില്വമന്റെയ്
ഓഫതീസര്മഭാവര സര്ക്കഭാര് നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

കേണ്ടെല്ക്കഭാടുകേള സലാംരക്ഷനിക്കഭാന നടപടനി

65(3483)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുവസന  തങ്ങള:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  വെനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കേണ്ടെല്ക്കഭാടുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുവെഭാന  സര്ക്കഭാര്
സതതീകേരനിച്ചു വെരുന്ന നടപടനികേള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ദനിനലാംപ്രതനി  കേണ്ടെല്ക്കഭാടുകേള  നശനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;എങനില് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഭായലകേള,  കതഭാടുകേള,  നദനികേള,  ആറുകേള  ഇവെയുവട  വെശങ്ങളനില്
കേഭാണഭാറുള കേണ്ടെല്ക്കഭാടുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുവെഭാന ആവെശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം തകദ്ദേശ
സതയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  നല്കുവെഭാന  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;എങനില്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) കേണ്ടെല് കമഖലയുവട വസച്ചുലാം മഭാപ്പുകേളുലാം വെനലാം വെകുപയ് സൂക്ഷനിക്കഭാറുകണ്ടെഭാ;
എങനില് എത്ര വെനിസ്തൃതനിയനില് ഇകപഭാള കേണ്ടെല്ക്കഭാടുകേളുവണ്ടെന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്ടെല്ക്കഭാടുകേള  വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
സഭാമൂഹല  വെനവെല്ക്കരണ വെനിഭഭാഗലാം  വെനിവെനിധ  പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുനണ്ടെയ്.
ഇതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേണ്ടെല്ക്കഭാടുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന  സല  ഉടമസര്ക്കയ്
കപ്രഭാതഭാഹനവമന്ന നനിലയയ് ഏക്കറനിനയ് 4,000 രൂപ എന്ന കതഭാതനില് ധനസഹഭായലാം
നല്കുന്ന  പദതനി  നടപഭാക്കനിവെരുനണ്ടെയ്.  അനുകയഭാജലമഭായ  പ്രകദശങ്ങളനില്
കേണ്ടെല്  വെച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിവനപറനി  വപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്,  പ്രകതലകേനിചയ്
വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  കബഭാധവെത്ക്കരണ  ക്ലെെഭാസ്സുകേള  നടത്തനിവെരുനണ്ടെയ്.  കേണ്ണൂര്
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ജനിലയനില് 237.92 വഹകര് കേണ്ടെല് വെനങ്ങള റനിസര്വെയ് കഫഭാറസഭായുലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
ജനിലയനില്  2.82  വഹകറുലാം  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  20.78  വഹകറുലാം  "പ്രഭാകപഭാസ്ഡയ്"
റനിസര്വെയ്  കഫഭാറസഭായുലാം  1961-വല  കകേരള  വെന  സലാംരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയുലാം  അവെ  സലാംരക്ഷനിക്കുകേയുലാം  പരനിപഭാലനിക്കുകേയുലാം  വചേയവെരുന.
നനിലവെനിലളള നനിയമ നടപടനിക്രമങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി കേണ്ടെല്ക്കഭാടുളള മറ്റു ഭൂമനികേള
റനിസര്വെയ് വെനമഭായനി പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേളുലാം സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(ബനി) ദനിനലാംപ്രതനി കേണ്ടെല്ക്കഭാടുകേള നശനിക്കുനവവെന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്വപടനിടനില. 

(സനി)  കേഭായലകേള,  കതഭാടുകേള,  നദനികേള,  ആറുകേള  ഇവെയുവട  വെശങ്ങളനില്
കേണവെരുന്ന  കേണ്ടെല്ക്കഭാടുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുവടയുലാം
റവെനമ്പ്യൂ  വെകുപനിവന്റെയുലാം  സഹകേരണകത്തഭാവട  കവെണ്ടെ  നടപടനികേള  സതതീകേരനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ഡനി)  2015 -വല  'കഫഭാറസയ്  സര്വവ്വ ഓഫയ് ഇന്തെല'  തയഭാറഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ടയ്
പ്രകേഭാരലാം  കകേരള  സലാംസഭാനത്തനിവന്റെ  കേണ്ടെല്  കമഖലയുവട  മഭാപ്പുകേള  ലഭലമഭാണയ്.
ഇതനുസരനിചയ്  കകേരളത്തനില്  9  ചേതുരശ  കേനികലഭാമതീറര്  കേണ്ടെല്ക്കഭാടുകേളുളളതഭായനി
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

വെനലജതീവെനി ആക്രമണലാം

66 (3484) ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെനവെഭാസനികേളക്കുലാം,  വെനഭാതനിര്ത്തനിയനില്  തഭാമസനിക്കുന്നവെര്ക്കുലാം
വെനലജതീവെനി  ആക്രമണലാംമൂലലാം  ജതീവെനുലാം  സതത്തനിനുമുണ്ടെഭാകുന്ന  നഭാശനഷങ്ങളക്കയ്
സര്ക്കഭാര് നല്കേനി വെരുന്ന നഷപരനിഹഭാരലാം എവന്തെലഭാമഭാവണന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വെനലജതീവെനി ആക്രമണലാം തടയുന്നതനിനയ് സതതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന നടപടനികേള
എവന്തെലഭാമഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വെനവെഭാസനികേളക്കുലാം വെനഭാതനിര്ത്തനിയനില് തഭാമസനിക്കുന്നവെര്ക്കുലാം വെനലജതീവെനി
ആക്രമണലാംമൂലലാം ജതീവെനുലാം സതത്തനിനുമുണ്ടെഭാകുന്ന നഭാശനഷങ്ങളക്കയ് 1980-വല കകേരളഭാ
റൂളസയ് കഫഭാര് കപയ്വമന്റെയ് ഓഫയ് കകേഭാമ്പനകസഷന ടു വെനികനിലാംസയ് ഓഫയ് വവവെല്ഡയ്
വവലഫയ്  അറഭാക്കയ്  പ്രകേഭാരലാം  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കേനിവെരുന.  ആയതുപ്രകേഭാരലാം
നനിലവെനിവല നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ ചുവെവട കചേര്ക്കുന:
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ക്രമ
നമ്പര്

കേഷനഷങ്ങളുവട
സതഭഭാവെലാം

നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ

1 സഭായനിയഭായ
അലാംഗഭലാംഗലാം

പരമഭാവെധനി 75,000 രൂപ

2 വെനിളനഭാശലാം,  വെതീടയ്  നഷലാം,
കേനകേഭാലനി നഷലാം

നഷത്തനിവന്റെ  100%  (പരമഭാവെധനി  75,000
രൂപ)

3 പരനിക്കയ് പരമഭാവെധനി  75,000  രൂപ പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ്
പരനിധനിയനിലഭാവത  വചേലവെഭായ മുഴവെന  തുകേയുലാം
നല്കുലാം  (വമഡനിക്കല്  ഓഫതീസറുവട
സര്ടനിഫനിക്കറനിവന്റെ വവെളനിചത്തനില് )

4  മരണലാം 5 ലക്ഷലാം രൂപ

5 വെനത്തനിനയ് പുറത്തുവെച്ചുളള
പഭാമ്പുകേടനിമൂലമുളള മരണലാം

1 ലക്ഷലാം രൂപ 

(ബനി)  വെനലജതീവെനി ആക്രമണലാം തടയുന്നതനിനയ് സതതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന നടപടനികേള
ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1. സഇൗകരഭാര്ജ കേമ്പനികവെലനി നനിര്മ്മേനിച്ചുവകേഭാണളള പ്രതനികരഭാധലാം

2. ആനപ്രതനികരഭാധ കേനിടങ്ങുകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം

3. ആനപ്രതനികരഭാധ മതനിലകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം. 

4. റഭാപനിഡയ് വറകസഭാണ്സയ് ടതീമുകേള രൂപതീകേരനിചയ് വെനത്തനിനയ് വവെളനിയനില്
വെരുന്ന  മൃഗങ്ങവള  തനിരനിചയ്  വെനത്തനിനുളളനികലക്കയ്
വതളനിച്ചുവെനിടുന്നതനിനുളള നടപടനികേള.

5. പ്രശ്നക്കഭാരഭായ ആനകേവള കറഡനികയഭാ കകേഭാളര് ഘടനിപനിചയ് നനിരതീക്ഷനിചയ്
കേര്ഷര്ക്കയ്  മുന്നറനിയനിപയ്  വകേഭാടുക്കുന്നതനിനുളള  സലാംവെനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനിവയടുത്തുവെരുന. 

6. പ്രശ്നബഭാധനിത  കമഖലകേളനില്  വെനലജതീവെനികേള  കേഭാടനിനയ്
പുറകത്തയനിറങ്ങനിയ  തഭായനി  അറനിഞ്ഞെഭാല്  ആ  വെനിവെരലാം
പ്രകദശവെഭാസനികേളക്കയ് എസയ്.എലാം.എസയ്.  മുഖഭാന്തെരലാം അറനിയനിക്കുകേയുലാം
ജഭാഗത പഭാലനിക്കുന്നതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുന്ന  Early  Warning
SMS  System  വെയനഭാടയ്,  മൂന്നഭാര്  എന്നതീ  കമഖലകേളനില്
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  മറ്റു  കമഖലകേളനില്  ഇതയ്  നടപനിലഭാക്കഭാനുളള
നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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7. വെനലജതീവെനികേവള  ആകേര്ഷനിക്കുന്ന  കൃഷനിരതീതനികേള
ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കേര്ഷകേര്ക്കനിടയനില്  അവെകബഭാധലാം
സൃഷനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള.

8. വെനലജതീവെനി  ആക്രമണലാംമൂലമുളള  കൃഷനിനഭാശലാം  അനുഭവെവപടുന്ന
വെനത്തനിനകേത്തുളള  വസറനില്വമന്റുകേളനില്  നനിനലാം  കുടുലാംബങ്ങവള
നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കേനി  അവെരുവട  സമ്മേതകത്തഭാവട  മഭാറനി
പഭാര്പനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള.

9. വെനത്തനിനകേത്തയ്  വെനലമൃഗങ്ങളക്കയ്  ജലവലാം  ഭക്ഷണവലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ജലസലാംഭരണനികേളുലാം  വചേക്കയ്  ഡഭാമുകേളുലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  വെനവെത്കേരണലാം  നടത്തുന്നതനിനുമുളള
നടപടനികേള.

10. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെഭാക്കുന്ന  കുരങ്ങുകേവള  പനിടനിച്ചുമഭാറഭാനുലാം  നനിയമഭാനുസരണലാം
വെനലലാംകേരനിക്കുവെഭാനുമുളള നടപടനികേള

11. വെനത്തനിനകേത്തയ്  വെനലമൃഗങ്ങളക്കയ്  ഭക്ഷണ  ലഭലത  ഉറപ്പു
വെരുത്തുന്നതനിനഭായനി ഫലവൃക്ഷങ്ങള നട്ടുവെളര്ത്തുകേ.

12. മനുഷല-വെനലജതീവെനി സലാംഘര്ഷലാം ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി രൂപതീകേരനിച
ജനജഭാഗതഭാ സമനിതനികേള മുകഖനയുളള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള.

വെനലാം-വെനലജതീവെനികേവള അറനിയുന്നതനിനയ് പരനിശതീലനലാം

67(3485)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുവസന  തങ്ങള:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  വെനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വെനലാം  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴെനില്  വെനലാം  വെനല  ജതീവെനികേവള
അറനിയുവെഭാനുലാം  പഠനിക്കുവെഭാനുലാം  പ്രകയഭാജനകേരമഭാകുന്നവെനിധമുള  പരനിശതീലനലാം
കുടനികേളക്കയ് നല്കുനകണ്ടെഭാ; ഉവണ്ടെങനില് എകപഭാവഴെഭാവക്കയഭാണയ്; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പരനിശതീലനത്തനിനയ് വതവരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രതീതനി എങ്ങവനയഭാണയ്; ആരഭാണയ്
ഇതനിവന്റെ കനഭാഡല് ഒഭാഫതീസര്; വെലക്തമഭായ വെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏവതലഭാലാം  സലങ്ങളനില്  വെചഭാണയ്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതയ്;
പരനിശതീലനത്തനില് പവങടുക്കുന്ന കുടനികേളക്കയ് കഗസയ് മഭാര്ക്കയ് നല്കുനകണ്ടെഭാ;

(ഡനി)  പ്രകൃതനികസ്നേഹവലാം  പ്രകൃതനി  സലാംരക്ഷണവലാം  കുടനികേളനില്  വെളര്ത്തുവെഭാന
പഭാഠല പദതനിയനില് കവെണ്ടെ മഭാറങ്ങള വെരുത്തുകമഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടെയ്. വെനലാം വെനലജതീവെനി വെകുപനിനയ് കേതീഴെനിലളള വെനലജതീവെനി സകങതങ്ങളനിലലാം
വവടഗര്  റനിസര്വ്വുകേളനിലലാം  പ്രകൃതനിപഠന  കേലഭാമ്പുകേള  നടത്തനിവെരുനണ്ടെയ്.  എലഭാ
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സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനിവന്റെയുലാം തുടക്കലാംമുതല് ഒടുക്കലാംവെവര ഏപ്രനില് മുതല് മഭാര്ചയ്
വെവര ഫണ്ടെനിവന്റെ ലഭലതയനുസരനിചയ് പ്രകൃതനിപഠന കേലഭാമ്പുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുനണ്ടെയ്.
ഓകരഭാ  സലാംരക്ഷനിത  കമഖലയുവടയുലാം  അലാംഗതീകൃത  മഭാകനജയ് വമന്റെയ്  പഭാനനില്
നനിഷ്ക്കര്ഷനിചനിട്ടുളള  കക്ലെെഭാഷര്  പതീരതീഡയ്  (അടചനിടുന്ന  കേഭാലയളവെയ്)  ഒഴെനിവകേയുളള
കേഭാലയളവെനില് പ്രകൃതനി പഠന കേലഭാമ്പുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുന. 

(ബനി)  ഓകരഭാ  വെനലജതീവെനി  സകങതത്തനിവന്റെയുലാം/വവടഗര്  റനിസര്വ്വനിവന്റെയുലാം
വവവെല്ഡയ്  വവലഫയ്  വെഭാര്ഡന/വഡപമ്പ്യൂടനി  ഡയറകര്ക്കയ്  ബനവപട  വെനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനത്തനിവന്റെ  കമലധനികേഭാരനിയഭാണയ്  അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണ്ടെതയ്.  വെനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനത്തനിവന്റെ  കമലധനികേഭാരനിയനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  അകപക്ഷയുവട
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  പരനിശതീലനത്തനിനയ്  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  അവെസരലാം
നല്കുന്നതയ്.  അതതു  വെനലജതീവെനി  സകങതത്തനിവന്റെയുലാം/വവടഗര്  റനിസര്വ്വനിവന്റെയുലാം
വവവെല്ഡയ്  വവലഫയ്  വെഭാര്ഡന/വഡപമ്പ്യൂടനി  ഡയറകറഭാണയ്  കനഭാഡല്  ഓഫതീസര്.
ലഭനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേള മുനഗണനഭാക്രമത്തനില് പരനിഗണനിക്കുലാം. 

(സനി)  കകേരള  വെനലാം  വെകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലളള  വനയഭാര്,  കപപഭാറ,  വശന്തുരുണനി,
വെയനഭാടയ്,  വവസലന്റെയ് വെഭാലനി,  പതീചനി,  ചേനിമ്മേനിനനി,  ചൂലന്നൂര്, ആറളലാം,  വകേഭാടനിയൂര് എന്നതീ
വെനലജതീവെനി  സകങതങ്ങളനിലലാം  വപരനിയഭാര്,  പറമ്പനിക്കുളലാം  എന്നതീ  വവടഗര്
റനിസര്വ്വുകേളനിലലാം  പ്രകൃതനി  പഠന  കേലഭാമ്പുകേളക്കയ്  സഇൗകേരലമുണ്ടെയ്.  നനിലവെനില്
പരനിശതീലനത്തനില് പവങടുക്കുന്ന കുടനികേളക്കയ് കഗസയ് മഭാര്ക്കയ് നല്കുന്നനില.

(ഡനി)  നനിലവെനിവല  സ്കൂള  പഭാഠലപദതനിയനില്  പ്രകൃതനി  കസ്നേഹവലാം  പ്രകൃതനി
സലാംരക്ഷണ  മകനഭാഭഭാവെവലാം  കുടനികേളനില്  വെളര്ത്തുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  പഭാഠഭഭാഗങ്ങള
ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  കൂടഭാവത  പ്രസ്തുത  മൂലലങ്ങള  വെളര്ത്തുന്നതനിനുളള
പഠനപ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഉളകചര്ത്തനിട്ടുണ്ടെയ്.  നനിലവെനിവല  പഭാഠലപദതനി
പരനിഷ്ക്കരനിക്കുകമ്പഭാള ഇഇൗ കമഖലയയ് കവെണ്ടെ ഉഇൗന്നല് നല്കുന്നതഭാണയ്. 

കദവെനികുളലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല വെനകമഖല സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്
ആവെശലമഭായ തസ്തനികേകേള

68 (3486)  ശതീ  .    എസയ്  .  രഭാകജന്ദ്രന:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവെനികുളലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല വെനകമഖല സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്
എത്ര തസ്തനികേകേളുവണ്ടെന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  തസ്തനികേകേളനില്  നനിലവെനില്  എത്ര  ജതീവെനക്കഭാരുവണ്ടെന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  വെനപഭാലകേര്ക്കയ്  ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
വെനലമൃഗങ്ങവള വകേകേഭാരലലാം വചേയ്യുന്നതനിനയ്  പ്രകതലകേ പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനുലാം
എവന്തെലഭാലാം നടപനികേള സതതീകേരനിക്കുവമന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കദവെനികുളലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിവല വെനകമഖല സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്
305 തസ്തനികേകേള അനുവെദനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. 

(ബനി) പ്രസ്തുത തസ്തനികേകേളനില് നനിലവെനില് 265 ജതീവെനക്കഭാര് കജഭാലനികനഭാക്കുന.

(സനി)  ജനി.പനി.എസയ്.,  വെയര്വലസയ്,  വെഭാക്കനികടഭാക്കനി,  വമഭാവവബല്  കഫഭാണ്
തുടങ്ങനിയ  ആധുനനികേ  സഇൗകേരലങ്ങള  വെനപഭാലകേര്ക്കയ്  ലഭലമഭാക്കുനണ്ടെയ്.  കൂടഭാവത
വെനലമൃഗങ്ങവള  വവകേകേഭാരലലാം  വചേയ്യുന്നതനിനുകവെണ്ടെ  പരനിശതീലനവലാം  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കയ്
നല്കുനണ്ടെയ്. 

വെനലജതീവെനികേള കേഭാര്ഷനികേ വെനിളകേളക്കയ് ഉണ്ടെഭാക്കുന്ന നഭാശനഷങ്ങള
തടയുന്നതനിനയ് നടപടനി

69 (3487) ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ്:
ശതീ  .   അനനില് അക്കര:
ശതീ  .   വകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന:
ശതീ  .    എല്കദഭാസയ്  പനി  .    കുന്നപനിളനില്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  വെനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെനലജതീവെനികേള  വെനഭാതനിര്ത്തനികേളനില്  തഭാമസനിക്കുന്നവെരുവട  കേഭാര്ഷനികേ
വെനിളകേളക്കയ് ഉണ്ടെഭാക്കുന്ന നഭാശനഷങ്ങള തടയുന്നതനിനയ്  എവന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേപദതനി
കേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്നവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഇത്തരലാം  പ്രശ്നബഭാധനിത  പ്രകദശങ്ങള
കേവണ്ടെത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  വെനലാം  വെകുപയ്  വചേലവെഴെനിക്കുന്ന  ഫണ്ടെയ്  ഫലപ്രദമഭായനി
വെനിനനികയഭാഗനിക്കുന  എന്നയ്  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനയ്  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
വകേവക്കഭാളഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വെനലജതീവെനികേള  വെനഭാതനിര്ത്തനികേളനില്  തഭാമസനിക്കുന്നവെരുവട  കേഭാര്ഷനികേ
വെനിളകേളക്കയ് ഉണ്ടെഭാക്കുന്ന നഭാശനഷങ്ങള തടയുന്നതനിനയ് ചുവെവട പറയുന്ന നടപടനികേള
സതതീകേരനിച്ചുവെരുന:
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1. സഇൗകരഭാര്ജ കേമ്പനികവെലനി നനിര്മ്മേനിച്ചുവകേഭാണളള പ്രതനികരഭാധലാം.

2. ആനപ്രതനികരഭാധ കേനിടങ്ങുകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

3. ആനപ്രതനികരഭാധ മതനിലകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

4. റഭാപനിഡയ് വറകസഭാണ്സയ് ടതീമുകേള രൂപതീകേരനിചയ് വെനത്തനിനയ് വവെളനിയനില്
വെരുന്ന മൃഗങ്ങവള തനിരനിചയ് വെനത്തനിനുളളനികലയയ് വതളനിച്ചുവെനിടുന്നതനിനുളള നടപടനികേള.

5. പ്രശ്നക്കഭാരഭായ ആനകേവള കറഡനികയഭാ കകേഭാളര് ഘടനിപനിചയ് നനിരതീക്ഷനിചയ്
കേര്ഷകേര്ക്കയ്  മുന്നറനിയനിപയ്  വകേഭാടുക്കുന്നതനിനുളള  സലാംവെനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന
നടപടനിവയടുത്തുവെരുന. 

6. പ്രശ്നബഭാധനിത  കമഖലകേളനില്  വെനലജതീവെനികേള  കേഭാടനിനയ്
പുറകത്തയനിറങ്ങനിയ  തഭായനി  അറനിഞ്ഞെഭാല്  ആ  വെനിവെരലാം  പ്രകദശവെഭാസനികേളക്കയ്
എസയ്.എലാം.എസയ്.  മുഖഭാന്തെരലാം  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  ജഭാഗത  പഭാലനിക്കുന്നതനിനുളള
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുന്ന  Early  Warning  SMS  System  വെയനഭാടയ്,  മൂന്നഭാര്  എന്നതീ
കമഖലകേളനില് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്. മറ്റു കമഖലകേളനില് ഇതയ് നടപനിലഭാക്കഭാനുളള നടപടനി
സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

7. വെനലജതീവെനികേവള ആര്ഷനിക്കുന്ന കൃഷനിരതീതനികേള ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കേര്ഷകേര്ക്കനിടയനില് അവെകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള.

8. വെനലജതീവെനി  ആക്രമണലാംമൂലമുളള  കൃഷനിനഭാശലാം  അനുഭവെവപടുന്ന
വെനത്തനിനകേത്തുളള  വസറനില്വമന്റുകേളനില്നനിനലാം  കുടുലാംബങ്ങവള  നഷപരനിഹഭാരലാം
നല്കേനി അവെരുവട സമ്മേതകത്തഭാവട മഭാറനിപഭാര്പനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള.

9. വെനത്തനിനകേത്തയ്  വെനലമൃഗങ്ങളക്കയ്  ജലവലാം  ഭക്ഷണവലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ജലസലാംഭരണനികേളുലാം  വചേക്കയ്  ഡഭാമുകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം
വെനവെത്കേരണലാം നടത്തുന്നതനിനുമുളള നടപടനികേള.

10. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെഭാക്കുന്ന  കുരങ്ങുകേവള  പനിടനിച്ചുമഭാറഭാനുലാം  നനിയമഭാനുസരണലാം
വെനലലാംകേരനിക്കുവെഭാനുമുളള നടപടനികേള.

11. വെനത്തനിനകേത്തയ്  വെനലമൃഗങ്ങളക്കയ്  ഭക്ഷണ  ലഭലത
ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനഭായനി ഫലവൃക്ഷങ്ങള നട്ടുവെളര്ത്തുകേ.

12. മനുഷല-വെനലജതീവെനി സലാംഘര്ഷലാം ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി രൂപതീകേരനിച
ജനജഭാഗതഭാ സമനിതനികേള മുകഖനയുളള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള.

(ബനി)  കേവണ്ടെത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  ആറളലാം  പ്രകദശലാം,  വെയനഭാടയ്
ജനിലയനില് തനിരുവനലനി,  നൂല്പ്പുഴെ കമഖലകേള,  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനില് മണഭാര്ക്കഭാടയ്,



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 145

മുക്കഭാളനി പ്രകദശങ്ങള,  ഇടുക്കനി ജനിലയനില് കദവെനികുളലാം പ്രകദശലാം,  വകേഭാലലാം ജനിലയനില്
കുളത്തൂപ്പുഴെ  വെനകമഖല,  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിവല  പഭാകലഭാടയ്,  കപപഭാറ
വെനകമഖലകേള  എന്നതീ  പ്രകദശങ്ങളനിലഭാണയ്  വെനലമൃഗങ്ങള  കൂടുതലഭായനി  ജനവെഭാസ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലനിറങ്ങനി നഭാശനഷങ്ങളുണ്ടെഭാക്കുന്നതയ്. 

(സനി)  വെകുപയ്  തലത്തനിലലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ധനകേഭാരല  പരനികശഭാധനഭാ
വെനിഭഭാഗതലത്തനിലലാം അക്കഇൗണ്ടെന്റെയ് ജനറലനിവന്റെ ആഡനിറയ് വെനിഭഭാഗത്തനിലലാം യഥഭാസമയലാം
നടത്തുന്ന  ആഡനിറനിലാംഗനിലൂവട  ഫണ്ടെയ്  ഫലപ്രദമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുനവവെന്നയ്
ഉറപ്പുവെരുത്തുനണ്ടെയ്. 

വെനലമൃഗങ്ങളമൂലമുളള കൃഷനിനഭാശലാം

70(3488)  ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി  അലനി:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വെനലമൃഗങ്ങളമൂലമുള  കൃഷനിനഭാശലാം  വെര്ദനിച്ചുവെരുന്ന  സഭാഹചേരലലാം
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  എങനില് ഇതയ്  തടയുന്നതനിനഭായനി  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സതതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്;

(ബനി)  വെനലമൃഗങ്ങളമൂലമുള  വെനിളനഭാശത്തനിനയ്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കേഭാന
നനിലവെനില് വെലവെസയുകണ്ടെഭാ; എങനില് ഉത്തരവെനിവന്റെ പകേര്പയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവെമൂലലാം വെതീടുകേളക്കുലാം മറയ്  ആസ്തനികേളക്കുലാം ഉണ്ടെഭാകുന്ന നഭാശനഷങ്ങളക്കയ്
ഏവതങനിലലാം  തരത്തനിലള  നഷപരനിഹഭാരലാം  ലഭനിക്കഭാന  വെലവെസയുകണ്ടെഭാ;  എങനില്
അതയ് അനുവെദനിക്കുന്നതനിവന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങള സലാംബനനിച വെനിശദഭാലാംശലാം ബനവപട
ഉത്തരവെനിവന്റെ പകേര്പയ് സഹനിതലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടെയ്. വെനലമൃഗങ്ങളമൂലമുളള കൃഷനിനഭാശലാം തടയുന്നതനിനഭായനി
സതതീകേരനിച്ചുവെരുന്ന നടപടനികേള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1.  സഇൗകരഭാര്ജ കേമ്പനികവെലനി നനിര്മ്മേനിച്ചുവകേഭാണളള പ്രതനികരഭാധലാം.

2.  ആനപ്രതനികരഭാധ കേനിടങ്ങുകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

3.  ആനപ്രതനികരഭാധ മതനിലകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

4.  റഭാപനിഡയ്  വറകസഭാണ്സയ് ടതീമുകേള രൂപതീകേരനിചയ്  വെനത്തനിനയ്  വവെളനിയനില്
    വെരുന്ന മൃഗങ്ങവള തനിരനിചയ് വെനത്തനിനുളളനികലയയ് വതളനിച്ചുവെനിടുന്നതനിനുളള
     നടപടനികേള.

99/2020.
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5.  പ്രശ്നക്കഭാരഭായ ആനകേവള കറഡനികയഭാ കകേഭാളര് ഘടനിപനിചയ്  നനിരതീക്ഷനിചയ്
കേര്ഷകേര്ക്കയ്  മുന്നറനിയനിപയ്  വകേഭാടുക്കുന്നതനിനുളള  സലാംവെനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന
നടപടനിവയടുത്തുവെരുന. 

6.  പ്രശ്നബഭാധനിത  കമഖലകേളനില്  വെനലജതീവെനികേള  കേഭാടനിനയ്
പുറകത്തയനിറങ്ങനിയതഭായനി  അറനിഞ്ഞെഭാല്  ആ  വെനിവെരലാം  പ്രകദശവെഭാസനികേളക്കയ്
എസയ്.എലാം.എസയ്.  മുഖഭാന്തെരലാം അറനിയനിക്കുകേയുലാം ജഭാഗത പഭാലനിക്കുന്നതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുന്ന Early Warning SMS System  വെയനഭാടയ്,  മൂന്നഭാര് എന്നതീ കമഖലകേളനില്
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  മറ്റു  കമഖലകേളനില്  ഇതയ്  നടപനിലഭാക്കഭാനുളള  നടപടനി
സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

7.   വെനലജതീവെനികേവള ആര്ഷനിക്കുന്ന കൃഷനിരതീതനികേള ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കേര്ഷകേര്ക്കനിടയനില് അവെകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള.

8.  വെനലജതീവെനി  ആക്രമണലാംമൂലമുളള  കൃഷനിനഭാശലാം  അനുഭവെവപടുന്ന
വെനത്തനിനകേത്തുളള  വസറനില്വമന്റുകേളനില്നനിനലാം  കുടുലാംബങ്ങവള  നഷപരനിഹഭാരലാം
നല്കേനി അവെരുവട സമ്മേതകത്തഭാവട മഭാറനിപഭാര്പനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള.

9.  വെനത്തനിനകേത്തയ് വെനലമൃഗങ്ങളക്കയ് ജലവലാം ഭക്ഷണവലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്
ജലസലാംഭരണനികേളുലാം വചേക്കയ് ഡഭാമുകേളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  വെനവെത്കേരണലാം
നടത്തുന്നതനിനുമുളള നടപടനികേള.

10.  പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെഭാക്കുന്ന  കുരങ്ങുകേവള  പനിടനിച്ചുമഭാറഭാനുലാം  നനിയമഭാനുസരണലാം
വെനലലാംകേരനിക്കുവെഭാനുമുളള നടപടനികേള.

11.  വെനത്തനിനകേത്തയ്  വെനലമൃഗങ്ങളക്കയ്  ഭക്ഷണ  ലഭലത  ഉറപയ്
വെരുത്തുന്നതനിനഭായനി ഫലവൃക്ഷങ്ങള നട്ടുവെളര്ത്തുകേ.

12.  മനുഷല-വെനലജതീവെനി സലാംഘര്ഷലാം ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി രൂപതീകേരനിച
ജനജഭാഗതഭാ സമനിതനികേള മുകഖനയുളള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള.

(ബനി)  വെനലമൃഗങ്ങളമൂലമുളള  വെനിളനഭാശത്തനിനയ്  8-1-2015-വല  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവെയ്  (എലാംഎസയ്.)  നമ്പര്  02/2015/വെനലാം  പ്രകേഭാരലാം  നഷപരനിഹഭാരലാം
നല്കേനിവെരുന. ആയതനിവന്റെ പകേര്പയ് അനുബനലാം* ആയനി കചേര്ക്കുന. 

(സനി) വെലവെസയുണ്ടെയ്. 22-3-2013-വല ജനി.ഒ. (എലാംഎസയ്.) നമ്പര് 32/2013/വെനലാം
പ്രകേഭാരമഭാണയ്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്നതയ്.  നഷപരനിഹഭാരത്തനിനുളള  അകപക്ഷ
ഓണ്വവലന  സലാംവെനിധഭാനമഭായ  ഇ-ഡനിസ്ട്രേനികനിലൂവട  അകപക്ഷകേനയ്  സതയകമഭാ
അവലങനില്  അക്ഷയകകേന്ദ്രലാം  മുകഖനകയഭാ  ബനവപട  വറയനിഞയ്  കഫഭാറസയ്
ഓഫതീസര്ക്കയ്  സമര്പനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  ആയതനിവന്റെ  പകേര്പയ്  അനുബനലാം*ആയനി
കചേര്ക്കുന. 

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്.
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മൃഗശഭാലകേളുവട വെനിവെരങ്ങള

71 (3489) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  എത്ര  മൃഗശഭാലകേള  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണ്ടെയ്;  ഏവതലഭാ
മഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മൃഗശഭാലകേളനിവല  പ്രതനിമഭാസ  സന്ദര്ശകേരുവട  ശരഭാശരനി  എണവലാം
ശരഭാശരനി പ്രതനിമഭാസ വെരുമഭാനവലാം വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നകശഷലാം  മൃഗശഭാലകേളുവട
നവെതീകേരണത്തനിനയ് സതതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് 2 മൃഗശഭാലകേളഭാണയ് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതയ്. തനിരുവെനന്തെപുരലാം
മൃഗശഭാല, തൃശ്ശൂര് മൃഗശഭാല.

(ബനി)  ശരഭാശരനി സന്ദര്ശകേരുവട എണലാം- 229185.  തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  തൃശ്ശൂര്
മൃഗശഭാലകേളനിവല ശരഭാശരനി മഭാസവെരുമഭാനലാം 36,36,908 രൂപയഭാണയ്. 

(സനി) നവെതീകേരണത്തനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തൃശ്ശൂര് മൃഗശഭാല പുത്തൂര് എന്ന സലത്തയ്
മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവെണ്ടെ  നടപടനി  വെനലാം  വെകുപനിവന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്
സതതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. 

ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  മൃഗശഭായനികലയയ്
വെണ്ടെല്ലൂര്  മൃഗശഭാലയനില്  നനിനലാം  രണ്ടെയ്  കജഭാഡനി  വററനിക്കുകലറഡയ്  വവപത്തണ്,
2  കജഭാഡനി  വവെളള  മയനിലകേള,  നഭാഗഭാലഭാന്റെയ്  മൃഗശഭാലയനില്നനിനലാം  ഒരു  കജഭാഡനി
ഹനിമഭാലയന  കേരടനികേള  എന്നനിവെവയ  വകേഭാണവെന്നനിട്ടുണ്ടെയ്.  ജലപക്ഷനികേളക്കു
കവെണ്ടെനിയുളള വെനിശഭാലമഭായ പരനിബനനലാം,  നതീര്നഭായയുവട പരനിബനനലാം എന്നനിവെയുവട
പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  കേരടനിക്കൂടുകേളുവട  നവെതീകേരണലാം,  അകകേതറനിയത്തനിവന്റെ
നവെതീകേരണലാം,  കേഭാട്ടുകപഭാത്തുകേളക്കുകവെണ്ടെനിയുളള  പരനിബനനത്തനിവന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
എന്നനിവെ ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. 

സതീ സഇൗഹഭാര്ദ്ദേപരവലാം വെനിശമമുറനിയുലാം കചേര്ന്ന കടഭായയ് വലറയ്,  മകദഴയ് ഫതീഡനിലാംഗയ്
വസന്റെര്,  സന്ദര്ശകേര്ക്കഭായനി  ഇന്റെര്പ്രനികടഷന  വസന്റെര്  എന്നനിവെയുവട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കയ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

തൃശ്ശൂര് മൃഗശഭാലയനില് അകകേതറനിയലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  അനുമതനി നല്കുകേയുലാം
ഒരു  കജഭാഡനി  ഏഷലഭാറനികേയ്  സനിലാംഹലാം,  ഒരു  കജഭാഡനി  കേഴതപ്പുലനി  എന്നനിവെവയ
വകേഭാണവെരുന്നതനിനയ്  കകേന്ദ്ര മൃഗശഭാലഭാ അകതഭാറനിറനിയുവട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം
വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്. 
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മൃഗഭാശുപത്രനികേളുവട നവെതീകേരണത്തനിനഭായനിട്ടുളള പദതനികേള

72 (3490) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:  

(എ) മൃഗഭാശുപത്രനികേളുവട നവെതീകേരണത്തനിനഭായനിട്ടുള പദതനികേളുവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  വകേഭാടഭാരക്കര  വവെറനിവനറനി  ഡനിവസനസറനി  എത്രനഭാളഭായനി  വെഭാടകേ
വകേടനിടത്തനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന എന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഡനിവസനസറനിക്കയ് സതന്തെലാം വകേടനിടത്തനിനഭായനി സലലാം കേവണ്ടെത്തുന്നതനിനുലാം
വകേടനിടലാം  നനിർമ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വെകുപയ്  നടപടനി  സതതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) മൃഗഭാശുപത്രനികേളുവട നവെതീകേരണത്തനിനഭായനി ഫണ്ടെയ് വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.
വപ്രഭാകപഭാസല് ലഭനിക്കുന്നമുറയയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിവെരുന. 

(ബനി) 1-10-1959 മുതല്. 

(സനി) ഉണ്ടെയ്. 2004-05 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവെണ്ടെനി
സലലാം അനുവെദനിവചങനിലലാം ആയതയ് മഹനിളഭാ സമഭാജലാം, കകേഭാടതനി ഉത്തരവെയ് മുഖഭാന്തെരലാം
സലലാം  വവകേവെശവപടുത്തനി.  വകേഭാടഭാരക്കര  ഗഭാമപഞഭായത്തയ്  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ
പദതനിയനില്  5  ലക്ഷലാം  രൂപ  വെകേയനിരുത്തനി  സലലാം  വെഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  കപ്രഭാജകയ്
വെചനിരുവന്നങനിലലാം സലലാം ലഭലമഭായനില. 

വകേഭാടഭാരക്കര  വറയനില്കവെ  കസഷനയ്  സമതീപത്തഭായനി  ലഭാന്റെയ്  ബഭാങനില്
ഉളവപടുത്തനി  സലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ശമനിവചങനിലലാം  ആയതയ്  സഭാധലമഭായനില.
വകേഭാടഭാരക്കര  വകേ.വഎ.പനി.  അഡതീഷണല്  കകേഭാളനനിയുവട  26  വസന്റെയ്  സലലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സതതീകേരനിവചങനിലലാം ആയതയ് ലഭലമഭായനില.

പഞഭായത്തയ് സലലാം അനുവെദനിക്കുകേയഭാവണങനില് വകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

വവലവ്കസഭാക്കയ് ഇനവസകര്മഭാരുവട ഒഴെനിവകേള

73 (3491)  ശതീ  .    വകേ  .    എലാം  .  ഷഭാജനി:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് വലവ്കസഭാക്കയ് ഇനവസകര്മഭാരുവട എത്ര ഒഴെനിവകേള
നനിലവെനിലവണ്ടെന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനില് എത്ര ഒഴെനിവകേള പനി.എസയ്.സനി.യയ്  റനികപഭാര്ടയ്  വചേയനിട്ടുവണ്ടെന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  സലലാംമഭാറലാം  ലഭനിച  ആവരവയങനിലലാം  വെനിടുതല്  വചേയഭാനുകണ്ടെഭാ
എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇനനിയുലാം  പനി.എസയ്.സനി.-യയ്  റനികപഭാര്ടയ്  വചേയഭാത്ത  ഒഴെനിവകേള  എന്നയ്
റനികപഭാര്ടയ് വചേയഭാന കേഴെനിയുവമന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  2017-2018  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  ജനിലയനില്  വലവ്കസഭാക്കയ്
ഇനവസകര്മഭാരുവട എത്ര പ്രതതീക്ഷനിത ഒഴെനിവകേള ഉണ്ടെഭാകുവമന്നയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
എങനില് എത്രവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 14 എണലാം.

(ബനി) 12  ഒഴെനിവകേള പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ്  വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.  സലലാംമഭാറലാം
ലഭനിച ആകരയുലാംതവന്ന വെനിടുതല് വചേയഭാനനില. 

(സനി)  2017  ഏപ്രനില്/കമയയ്  മഭാസത്തനില്  2  ഒഴെനിവകേള വെന്നനിട്ടുണ്ടെയ്.  ആയതയ്
ഉടനതവന്ന പനി.എസയ്.സനി-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് വചേയ്യുന്നതഭാണയ്. 

(ഡനി) ഉണ്ടെയ്. 18 ഒഴെനിവകേള. 

പശുഗഭാമലാം പദതനി

74(3492)  ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള സര്ക്കഭാരനിവനറ ഗഭാമതീണ വെനികേസനലാം ലക്ഷലമഭാക്കനി നടപനിലഭാക്കുന്ന
പശുഗഭാമലാം പദതനിയുവട ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാടയലാം ജനിലയനിവല ഏവതലഭാലാം പഞഭായത്തുകേളനിലഭാണയ് ഈ പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്; പഞഭായത്തുകേവള ടനി പദതനിയനികലക്കയ് വതരവഞ്ഞെടുക്കുന്നതനിനുള
മഭാനദണ്ഡലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേടുത്തുരുത്തനി നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  കേഭാണക്കഭാരനി  പഞഭായത്തയ്
ഇതു സലാംബനനിചയ് മൃഗ സലാംരക്ഷണ വെകുപനിനയ് അകപക്ഷ നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ; എങനില്
ഈ അകപക്ഷയനിനകമല് സതതീകേരനിച നടപടനികേള വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വെകുപയ്  പശുഗഭാമലാം  എന്ന പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നനില.
എന്നഭാല് ക്ഷതീരവെനികേസന വെകുപയ് ക്ഷതീരഗഭാമലാം എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കുനണ്ടെയ്. ടനി
പദതനിയുവട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:
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1. കൂടുതല്  കേര്ഷകേവര,  ക്ഷതീകരഭാത്പഭാദന  കമഖല  ഒരു  വതഭാഴെനിലഭായനി
സതതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ.

2. കൂടുതല് കേര്ഷകേവരയുലാം സലാംരലാംഭകേവരയുലാം സതയലാംസഹഭായ സലാംഘങ്ങവളയുലാം
ക്ഷതീരകമഖലയനികലയയ് വകേഭാണവെരനികേ.

3. ഉത്പഭാദനക്ഷമതയുളള കേനകേഭാലനികേളുവട എണലാം വെര്ദനിപനിക്കുകേ.

4. ഭഭാവെനിയനികലക്കയ്  വമചവപട  കേനകേഭാലനികേവള  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ്  കേനിടഭാരനി  
പരനിപഭാലനലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ.

5. കേഭാലനിവെളര്ത്തലനില് ശഭാസതീയ പരനിചേരണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സതതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് 
കേര്ഷകേരനില് അവെകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുകേ. 

6. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ഗുണകമന്മയുളളതുലാം  സുരക്ഷനിതവമഭായ  പഭാല്  
ഉറപഭാക്കുകേ. 

(ബനി)  കകേഭാടയലാം ജനിലയനിവല ഉദയനഭാപുരലാം ഗഭാമപഞഭായത്തനിലഭാണയ്  2016 -17
വെഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനിലളവപടുത്തനി  ക്ഷതീരഗഭാമലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്നതയ്.
പഭാലല്പഭാദനലാം സതയലാംപരലഭാപ്തതയനില് എത്തനിക്കുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനത്തയ്
ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനത്തനിനയ്  സഭാധലതകൂടനിയ  പഞഭായത്തുകേവള വതരവഞ്ഞെടുത്തഭാണയ്  ഇഇൗ
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  ഘടലാംഘടമഭായനി  മറ്റുപഞഭായത്തുകേളനികലയ്ക്കുലാം  ടനി  പദതനി
വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(സനി) ബഭാധകേമല. 

മഭാകവെലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിവല മൃഗസലാംരക്ഷണ ആശുപത്രനികേള

75 (3493)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ്:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവെലനിക്കര  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
മൃഗസലാംരക്ഷണ ആശുപത്രനികേളുവട വെനിശദവെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ആശുപത്രനികേവള  ഉന്നതനനിലവെഭാരത്തനിവലത്തനിക്കുന്നതനിനയ്
സതതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇവെനിവട ആവെശലമഭായ ജതീവെനക്കഭാര് നനിലവെനിലകണ്ടെഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത ആശുപത്രനികേളനില് ഒഴെനിവള തസ്തനികേകേളനില് അടനിയന്തെരമഭായനി
നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനയ് ആവെശലമഭായ നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 1. മഭാകവെലനിക്കര വവെററനിനറനി കപഭാളനിക്ലെെനിനനികേയ്

2. തഭാമരക്കുളലാം വവെററനിനറനി കഹഭാസനിറല്

3. നൂറനഭാടയ് വവെററനിനറനി കഹഭാസനിറല്

4. വെഭാത്തനിക്കുളലാം വവെററനിനറനി കഹഭാസനിറല്

5. ചുനക്കര വവെററനിനറനി ഡനിവസനസറനി

6. തഴെക്കര വവെററനിനറനി ഡനിവസനസറനി

7. പഭാറ്റൂര് വവെററനിനറനി ഡനിവസനസറനി

8. വെളളനിക്കുന്നലാം വവെററനിനറനി ഡനിവസനസറനി

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  പദതനികേള  പ്രകേഭാരലാം  ഓകരഭാ  വെര്ഷവലാം  അനുവെദനിക്കുന്ന
ഫണ്ടെയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  സഇൗകേരലങ്ങള  വമചവപടുത്തുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(സനി)  എലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലലാം  വവെററനിനറനി  ഓഫതീസര്മഭാര്,  വവലവ്കസഭാക്കയ്
ഇനവസകര്,  അറന്റെന്റെയ്  തുടങ്ങനിയ  തസ്തനികേകേളനില്  ജതീവെനക്കഭാര്  നനിലവെനിലണ്ടെയ്.
തഭാമരക്കുളലാം  വവെററനിനറനി  കഹഭാസനിറല്,  പഭാറ്റൂര്  വവെററനിനറനി  ഡനിവസനസറനി,
വെളളനിക്കുന്നലാം  വവെററനിനറനി  ഡനിവസനസറനി  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങളനില്  പഭാര്ടയ്-വവടലാം
സതതീപര്മഭാരുവട ഒഴെനിവകേളുണ്ടെയ്. 

(ഡനി)  പഭാര്ടയ്-വവടലാം  സതതീപര്  തസ്തനികേയനിവല  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനി
നഭാവെശലമഭായ  നടപടനികേള  ജനിലഭാ  എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  എകയ്കചേഞയ്  ഓഫതീസയ്  മുകഖന
സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

മൃഗസലാംരക്ഷണ വെകുപയ് വപരനിന്തെല്മണ മണ്ഡലത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിയ
പദതനികേള

76  (3494)  ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി  അലനി:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വെകുപനിവന്റെകേതീഴെനില്  വപരനിന്തെല്മണ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേള  എവതലഭാവമന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ; ഇതനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2017-18-ല്  ഈ  മണ്ഡലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
പദതനികേളുവട വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  എത്ര തുകേയഭാണയ് മൃഗസലാംരക്ഷണ വെകുപയ്
വെഴെനി  ഈ  വെര്ഷലാം  ഈ  മണ്ഡലത്തനില്  വചേലവെഴെനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ? 
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(എ)  വപരനിന്തെല്മണ  മണ്ഡലത്തനില്  ഉളവപട  ഏലലാംകുളലാം,  കമലഭാറ്റൂര്,
വവെടത്തൂര്,  തഭാകഴെകകേഭാടയ്,  ആലനിപറമ്പയ് എന്നതീ പഞഭായത്തുകേളനിലലാം  വപരനിന്തെല്മണ
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലലാം നടപഭാക്കനിയ പദതനികേളുവട വെനിവെരലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1.   സമ്മേര്ട്രസയ് കേലഭാമ്പയ്  -11,000 രൂപ.

2. വസഭാവവസറനി വെനിസനിറയ് കേലഭാമ്പയ് -45,000 രൂപ.

3.  സ്കൂള പഇൗളട്രനി ക്ലെെബയ് -1,54,875 രൂപ

4.  ജന്തുജനല കബഭാധവെത്ക്കരണലാം -4,000 രൂപ

5.  ഇനവഫര്ടനിലനിറനി കേലഭാമ്പയ്- 20,000 രൂപ

6.  കഹഭാസനിറല് വഡവെലപ്വമന്റെയ് കേമ്മേനിറനി മതീറനിലാംഗയ് -10,500 രൂപ

7.  റനിപയര് ആന്റെയ് വമയനിന്റെനനസയ് ഓഫയ് VPC/VD/VH-10,000 രൂപ.

8.  കഗഭാവെര്ദനിനനി &CAP-43,31,250 

9.  എ.ബനി.സനി. തഭാലൂക്കുതല കബഭാധവെത്ക്കരണലാം- 10,000 രൂപ

10.  SREP-നഗര പ്രകദശങ്ങളനില് കകേഭാഴെനിയുലാം കൂടുലാം നല്കേല്-20,000 രൂപ.

11.  കേറവെയനലാം- 25,000 രൂപ 

12.  കഗഭാടയ് സഭാറവവലറയ് യൂണനിറയ്- 75,000 രൂപ 

(ബനി) 2017-18 വെര്ഷവത്ത പദതനി രൂപകരഖകേള അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണയ്. 

വകേപ്കകേഭായുവട ആശയ പദതനി

77  (3495)  ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകേപ്കകേഭായുവട  'ആശയ'  പദതനി  കകേഭാങ്ങഭാടയ്  മണ്ഡലത്തനികലക്കയ്
അനുവെദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നല്കേനിയനിരുന്ന  നനികവെദനങ്ങളുവട  അടനിസഭാനത്തനില്  ടനി
പദതനി അനുവെദനിച്ചുനല്കുകമഭാ; എങനില് വെനിശദവെനിവെരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നകശഷലാം  എത്ര  ആശയ
പദതനികേള,  ഏവതലഭാലാം  മണ്ഡലങ്ങളനിലഭായനി  അനുവെദനിച്ചു  എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
ആയതനിവനറ ലനിസയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കകേഭാങ്ങഭാടയ് മണ്ഡലത്തനില് ആശയ പദതനി ഉടന നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്.
അവെനിവട നനിനലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട ലനിസയ് ലഭനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നതനിനുകശഷലാം ആശയ പദതനി
അഞയ്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ആശയ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയ മണ്ഡലങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

(1) കപരഭാവൂര്

(2) ചേഭാലക്കുടനി

(3) പുനലൂര്

(4) വകേഭാടഭാരക്കര

(5) പഭാറശ്ശേഭാല.

കകേഭാഴെനിയനിറചനി-കകേഭാഴെനിമുട ഉത്പഭാദനത്തനില് സതയലാംപരലഭാപ്തത

78 (3496)  ശതീ  .    രഭാജ എബഹഭാലാം:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  കകേഭാഴെനിയനിറചനി-കകേഭാഴെനിമുട  ഉത്പഭാദനത്തനില്
സതയലാംപരലഭാപ്തത  കനടഭാന  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന  പദതനികേള  എവന്തെലഭാലാം  എന്നയ്
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള സഹനിതലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  ഇതനില്  വെര്ദനവെയ്
ഉണ്ടെഭായനിട്ടുളളതഭായനി കേവണ്ടെത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(സനി)  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  കരഭാഗലാംബഭാധനിച  കകേഭാഴെനികേവളയുലാം,
തഭാറഭാവകേവളയുലാം  സലാംസഭാനകത്തക്കയ്  കേടത്തുന്നതയ്  സലാംബനനിച  വെഭാര്ത്തകേള
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  എങനില് ഇതയ്  തടയുന്നതനിനയ്  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സര്ക്കഭാര് സതതീകേരനിചനിട്ടുളളതയ് എന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേഭാഴെനിമുട ഉല്പഭാദനലാം വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവെണ്ടെനി മൃഗസലാംരക്ഷണ വെകുപ്പുലാം
സലാംസഭാന പഇൗളട്രനി വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷനുലാം വെനിവെനിധ പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചയ്
നടപഭാക്കനിവെരുന.  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴെനിലളള  ഫഭാമുകേളനില്
വെനിരനിയനിവചടുക്കുന്ന  25  ലക്ഷകത്തഭാളലാം വെരുന്ന കകേഭാഴെനിക്കുഞ്ഞുങ്ങവള സലാംസഭാനത്തയ്
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പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്ന അലാംഗതീകേഭാരമുളള എഗ്ഗര് നഴറനികേളനിലൂവട വെളര്ത്തനി 45-60 ദനിവെസലാം
പ്രഭായത്തനില് പനിന്നഭാമ്പുറ കകേഭാഴെനി വെളര്ത്തല് പദതനിയനിലൂവട സബ്സനിഡനികയഭാവടയുലാം,
വെകുപനില് കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് നനിശയനിക്കുന്ന നനിരക്കനില് മൃഗഭാശുപത്രനികേള വെഴെനിയുലാം
അലഭാവതയുലാം  വെനിതരണലാം  നടത്തനിവെരുന.  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വെകുപയ്  നടപനിലഭാക്കനി
വെരുന്ന സ്കൂള വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുളള ബഭാക്കയ് യഭാര്ഡയ് പഇൗളട്രനി വപ്രഭാഡക്ഷന പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  സലാംസഭാനവത്ത  വതരവഞ്ഞെടുത്ത  905
സ്കൂളുകേളനി ല്  50  വെതീതലാം  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  മുടകക്കഭാഴെനി  കുഞ്ഞുങ്ങവള  വെനിതരണലാം
വചേയ്യുനണ്ടെയ്.  സലാംസഭാനവത്ത  കകേഭാഴെനിയനിറചനി,  കകേഭാഴെനിമുട  ഉല്പഭാദനത്തനില്
സതയലാംപരലഭാപ്തത  കനടഭാന  കകേരള  കസറയ്  പഇൗളട്രനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന
നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേളുവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) മുടയുവട ഉല്പഭാദനത്തനില് വെര്ദനവെയ് ഉണ്ടെഭായതഭായനി കേവണ്ടെത്തനിയനിടനില.
വകേപ്കകേഭാ നടപഭാക്കനി വെരുന്ന പദതനികേളനിലൂവട വെനിതരണലാം വചേയവപട കകേഭാഴെനികേളുവട
എണത്തനിനയ്  ആനുപഭാതനികേമഭായ  വെര്ദനവണ്ടെഭായനിട്ടുണ്ടെയ്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷത്തനില്  സലാംസഭാന  പഇൗളട്രനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  സതന്തെലാംനനിലയനില്
600 ടണ് വകേപ്കകേഭാ കകേഭാഴെനിയനിറചനി ഉല്പദഭാപനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

(സനി)  വെഭാര്ത്തകേള  ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടെയ്.  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം
വകേഭാണവെരുന്ന തഭാറഭാവകേളുകടയുലാം കകേഭാഴെനികേളുകടയുലാം പരനികശഭാധന, വചേക്കയ് കപഭാസനില്
നടത്തനി അസുഖമുളള പക്ഷനിക്കൂടങ്ങവള സലാംസഭാനത്തയ് പ്രകവെശനിപനിക്കഭാവത ഉറവെനിട
സഭാനകത്തയയ്  മടക്കനിഅയയ്ക്കുനണ്ടെയ്.  വചേക്കയ്  കപഭാസ്റ്റുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  വെകുപയ്
കമലധനികേഭാരനികേള  വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  പ്രവെര്ത്തന  റനികപഭാര്ടയ്  ആധഭാരമഭാക്കനി
എലഭാ മഭാസങ്ങളനിലലാം ചേര്ചകേളുലാം വെനിലയനിരുത്തലകേളുലാം നടത്തനിവെരുന. 

തനിരുവെനന്തെപുരലാം മൃഗശഭാലയനില് പുതുതഭായനി എത്തുന്ന മൃഗങ്ങള

79 (3497) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  മൃഗശഭാലയനില്  ഇകപഭാള  എത്ര  ഹനിമഭാലയന
കേരടനികേളുണ്ടെയ്; ഇവെ എന്നഭാണയ് മൃഗശഭാലയനിവലത്തനിയതയ്; എവെനിവട നനിന്നഭാണയ് ഇവെവയ
വകേഭാണവെന്നതയ്; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവെയ്ക്കുപുറകമ  വവെള  സനിലാംഹലാം,  കേഴതപ്പുലനി  എന്നനിവെ  അടുത്തുതവന്ന
മൃഗശഭാലയനില് എത്തുകമഭാ;  എങനില് എവെനിവടനനിന്നഭാണയ് ഇവെവയ വകേഭാണവെരുന്നവതന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* വലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്.
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(സനി) ഇവെയയ് പകേരമഭായനി തനിരുവെനന്തെപുരലാം മൃഗശഭാലയനില് നനിന്നയ് ഏവതങനിലലാം
മൃഗങ്ങവളവയഭാ പക്ഷനികേവളകയഭാ തനിരനിച്ചുനല്കകേണ്ടെതുകണ്ടെഭാ; എങനില് വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) പുതുതഭായനി എത്തുന്ന മൃഗങ്ങള എകപഭാള തനിരുവെനന്തെപുരലാം മൃഗശഭാലയനില്
എത്തനികചരുലാം; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  മൃഗശഭാലയനില്  2  ഹനിമഭാലയന  കേരടനികേളഭാണുളളതയ്.
18-1-2017-ലഭാണയ് നഭാഗലഭാന്റെയ് മൃഗശഭാലയനില്നനിനലാം ഇവെവയ വകേഭാണവെന്നനിട്ടുളളതയ്. 

(ബനി) കേഭാണ്പൂര് മൃഗശഭാലയനില് നനിനമഭാണയ് കേഴതപ്പുലനികേവള വകേഭാണവെരുന്നതയ്.
വവെളളസനിലാംഹവത്ത  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുളള  വപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭനിചനിരനിക്കുന്നതയ്  പഭാന
ആഫനിക്കന അകസഭാസനികയഷന സൂവെനില് അലാംഗമഭായനിട്ടുളള Mystic Monkeys എന്ന
സഭാപനത്തനില് നനിനമഭാണയ്. കകേന്ദ്ര വെനലാം പരനിസനിതനി മനഭാലയത്തനിവന്റെ അനുമതനി
ലഭലമഭായഭാലടന വവെളളസനിലാംഹവത്ത വകേഭാണവെരുന്നതഭാണയ്. 

(സനി) കേഭാണ്പൂര് മൃഗശലഭായനികലയയ് 2 കജഭാഡനി റനിയ പക്ഷനികേവള നല്കേനിയഭാണയ്
കേഴതപ്പുലനികേവള തനിരുവെനന്തെപുരലാം മൃഗശഭാലയനികലയയ് വകേഭാണവെരുന്നതയ്. 

(ഡനി) കേഴതപ്പുലനികേവള ജൂണ് മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി വകേഭാണവെരുവെഭാന സഭാധനിക്കുവമന്നയ്
കേരുതുന.  വവെളള  സനിലാംഹങ്ങവള  കകേന്ദ്ര  മൃഗശഭാലഭാ  അകതഭാറനിറനിയുവടയുലാം  വെനലാം
പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിവന്റെയുലാം  അനുമതനി  ലഭലമഭാകുന്നമുറയയ്  മൃഗശഭാലയനില്
വകേഭാണവെരുന്നതഭാണയ്. 

മൃഗസലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം മൃഗങ്ങളുവട ആകരഭാഗലലാം
ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുമഭായുളള പദതനികേള

80 (3498) ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ്:
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ്:
ശതീ  .   എസയ്  .   രഭാകജന്ദ്രന:
ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മൃഗസലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം മൃഗങ്ങളുവട ആകരഭാഗലലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി
എവന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് ആവെനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുളളതയ് ;

(ബനി)  മൃഗങ്ങളനിവല  കുളമ്പുകരഭാഗ  പ്രതനികരഭാധത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിവന്റെ
സഹഭായകത്തഭാവട കേളമ്പുകരഭാഗ വെഭാകനിന കേലഭാമ്പുകേള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
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(സനി)  മൃഗങ്ങളനിലണ്ടെഭാകുന്ന  വെനിവെനിധ  കരഭാഗങ്ങളുവട  നനിര്ണയലാം  കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലകബഭാറടറനികേളുവട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള
വമചവപടുത്തഭാന നടപടനി സതതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ഡനി)  വവെറനിവനറനി  കഡഭാകര്മഭാരുവട  കസവെനലാം  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിലലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വെകുപനിവന്റെ  കനതൃതതത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കേനകുടനി
പരനിപഭാലന  പദതനിയുവട  ആനുകൂലലലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  ജനനിക്കുന്ന  മുഴവെന
പശു/എരുമക്കുടനികേളക്കയ്  (പ്രതനിവെര്ഷലാം  2  ലക്ഷലാം  പശു/എരുമക്കുടനികേള)
ലഭനിക്കുലാംവെനിധലാം  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള  പദതനി  ആസൂത്രണലാം  വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.
കൂടഭാവത  ഈ  രലാംഗത്തയ്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ്  സഹഭായകേമഭാകുന്ന
വെനിധത്തനില്  കേനകേഭാലനി  ഇനഷതറനസയ്,  ഫഭാലാം  യനവെത്കേരണലാം,  കേനിടഭാരനി
വെളര്ത്തല്,  സലാംരലാംഭകേ  വെനികേസന  പദതനികേള,  ബഭാങയ്  വെഭായയുവട  പലനിശയയ്
സബ്സനിഡനി,  വചേറുകേനിട  ഡയറനി  യൂണനിറ്റുകേള  ഇവെയഭാണയ്  13-ാം  പഞവെതര
പദതനിയനില് ആസൂത്രണലാം വചേയനിരനിക്കുന്നതയ്. 

മൃഗചേനികേനിതഭാ  കസവെനരലാംഗത്തയ്  രഭാത്രനികേഭാല  അടനിയന്തെര  മൃഗചേനികേനിതഭാ
കസവെനലാം  നല്കുന്ന  പദതനി  നനിലവെനില്  65  കബഭാക്കുകേളനില്  നടപനിലഭാക്കുനണ്ടെയ്.
13-ാം പഞവെതര പദതനി കേഭാലയളവെനില് ടനി പദതനി കൂടുതല് കബഭാക്കുകേളനികലയയ്
വെലഭാപനിപനിക്കഭാന ലക്ഷലമനിടുന.  കൂടഭാവത മൃഗഭാശുപത്രനികേള ശഭാക്തതീകേരനിചയ് വമചവപട
കരഭാഗനനിര്ണയ  ചേനികേനിതഭാ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  ഒരുക്കുലാം.  പഭാകലഭാടയ്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
വവെററനിനറനി  ബകയഭാളജനിക്കല്  ഇനസനിറമ്പ്യൂടനില്  കപവെനിഷ  പ്രതനികരഭാധ  വെഭാകനിന
ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനുലാം  ലക്ഷലമനിടുന.  കപവെനിഷബഭാധ  ഉളവപവടയുളള  ജന്തുജനല
കരഭാഗങ്ങളുവട  നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനുളള  പദതനികേളുലാം  വെകുപയ്  ആസൂത്രണലാം
വചേയ്യുനണ്ടെയ്. 

മൃഗചേനികേനിത  മരുനകേളുവട  ലഭലത  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുകവെണ്ടെനി  15  കകേഭാടനി
രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്. 

(ബനി)  2016-17 -ല്  മൃഗങ്ങളനിവല  കുളമ്പുകരഭാഗ  പ്രതനികരഭാധത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ സഹഭായകത്തഭാവട രണ്ടെയ് കുളമ്പുകരഭാഗ വെഭാകനിന കേലഭാമ്പയനിനുകേള (19th

& 20th round) സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

(സനി)  മൃഗങ്ങളനിലണ്ടെഭാകുന്ന  വെനിവെനിധ  കരഭാഗങ്ങളുവട  നനിര്ണയലാം  കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  സലാംസഭാന  ലഭാബനിവന്റെയുലാം  മൂന്നയ്  കമഖലഭാ
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ലഭാബുകേളുവടയുലാം  പതനിനഭാലയ്  ജനിലഭാ  ലഭാബുകേളുവടയുലാം  അനപതയ്  തഭാലൂക്കയ്തല
ലഭാബുകേളുവടയുലാം അടനിസഭാന സഇൗകേരലത്തനിനുലാം ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുമഭായനി 2016-17-ല്
പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്. 2017-18-ലലാം ഇതയ് തുടരുന്നതഭാണയ്. 

(ഡനി)  നനിലവെനില്  വതരവഞ്ഞെടുക്കവപട  65  കബഭാക്കുകേളനില്  വവെററനിനറനി
കഡഭാകര്മഭാവര  രഭാത്രനികേഭാല  മൃഗചേനികേനിതഭാ  കസവെനത്തനിനയ്  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില്
നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. 2017-18-ല് 20 കബഭാക്കുകേളനില്കൂടനി ടനി കസവെനലാം ലഭലമഭാക്കുലാം. 

ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുളള വപനഷന

81 (3499) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ്:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നതനിനുകശഷലാം ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുള
വപനഷന തുകേ വെര്ദനിപനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  വെര്ദനിപനിച  വപനഷന  തുകേ  എത്രയഭാണയ്;  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
മുനപുള വപനഷന തുകേ എത്ര രൂപയഭായനിരുനവവെനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വപനഷന  വെര്ദന  എത്ര  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഗുണലാം  വചേയ്യുവമന്നയ്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നതനിനുകശഷലാം ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുളള
വപനഷന തുകേ  2017  ജനുവെരനി മുതല്  1,000  രൂപയഭായുലാം  2017  ഏപ്രനില് മുതല്
1,100 രൂപയഭായുലാം വെര്ദനിപനിക്കഭാന തതതത്തനില് തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഇതനിനഭായുളള
നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  നനിലവെനില്  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ്  60  വെയസയ്
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നമുറയയ്  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡയ്  500  രൂപ  പ്രതനിമഭാസലാം  വപനഷന
അനുവെദനിച്ചുവെരുന.

(സനി)  വപനഷന  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതുവകേഭാണ്ടെയ്  42628  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ്
ഗുണലാം ലഭനിക്കുലാം. 

ആര്.സനി.ഇ.പനി. കേരഭാര് ക്ഷതീര കമഖലവയ ബഭാധനിക്കുവമന്ന ആശങ

82 (3500) ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി:
ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   നഭാണു:
ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ശശതീന്ദ്രന:
ശതീ  .    വകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ് കുമഭാര്: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ഒപനിടഭാന  കപഭാകുന്ന  ആര്.സനി.ഇ.പനി.  കേരഭാര്  ക്ഷതീര
കമഖലവയ എങ്ങവനയലഭാലാം ബഭാധനിക്കുവമന്നയ് മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
എങനില്  ഇതുസലാംബനനിച  കകേരളത്തനിവന്റെ  ആശങ  കകേന്ദ്രവത്ത  അറനിയനിക്കഭാന
സതതീകേരനിച നടപടനികേള വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) 2017  ജൂവല മഭാസത്തനില് വഹദരബഭാദനില് നടക്കുന്ന ആര്.സനി.ഇ.പനി.

മതീറനിലാംഗനില് കകേരളത്തനിവല ക്ഷതീര കേര്ഷകേരുവടയുലാം ക്ഷതീര സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുവടയുലാം

ആശങകേള കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിവന്റെ ശദയനില്വപടുത്തഭാന എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്

വചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;  ഇതനിനഭായനി  ക്ഷതീര  സലാംഘലാം  പ്രതനിനനിധനികേളുവട  പ്രകതലകേ

കയഭാഗലാം വെനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഇന്തെല,  വചേന,  ജപഭാന,  ദക്ഷനിണവകേഭാറനിയ,

ആകസ്ട്രേലനിയ,  നമ്പ്യൂസനിലഭാന്റെയ്  എന്നതീ  ഏഷല-പസഫനിക്കയ്  രഭാജലങ്ങളുലാം  ആസനിയഭാന

കേരഭാറനില് ഒപനിട 10 രഭാജലങ്ങളുലാം ഉളവപവട ആവകേ 16 രഭാജലങ്ങള തമ്മേനിലളള വമഗഭാ

റതീജനിയണല്  ഫതീ  വട്രയ്ഡയ്  എഗനിവമന്റെഭാണയ്  ആര്.സനി.ഇ.പനി.-യനില്  (Regional

Comprehensive Economic Partnership) മുകന്നഭാട്ടുവെചനിരനിക്കുന്നതയ്. 

ആര്.സനി.ഇ.പനി.  ഉടമ്പടനിപ്രകേഭാരലാം തഭാവഴെപറയുന്ന കേഭാരലങ്ങളഭാണയ്  പ്രധഭാനമഭായുലാം

ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതയ്:

(1) അലാംഗരഭാജലങ്ങള തമ്മേനിലളള  ചേരക്കുകസവെന വെലഭാപഭാരലാം,  സഭാമ്പത്തനികേവലാം

സഭാകങതനികേവമഭായ  സഹകേരണലാം,  നനികക്ഷപലാം,  തര്ക്ക  പരനിഹഭാരലാം  തുടങ്ങനിയ

വെനിഷയങ്ങള.

(2)അലാംഗരഭാജലങ്ങള  തമ്മേനിലളള  ചേരക്കയ്  വെലഭാപഭാരത്തനിവന്റെ  കേഭാരലക്ഷമത

വെര്ദനിപനിക്കുകേ. 

(3)തഭാരനിഫയ്  നനിരക്കുകേളനില്  ഗണലമഭായ  കുറവവെരുത്തനിവക്കഭാണ്ടെയ്  രഭാജലങ്ങള

തമ്മേനിലളള  ചേരക്കയ്  വെലഭാപഭാരലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകമ്പഭാള  ഡയറനി  ഉല്പന്നങ്ങളുവട

കേയറ്റുമതനിയനില്  മുനനനിരയനില്  നനില്ക്കുന്ന  നമ്പ്യൂസനിലഭാന്റെയ്,  ആകസ്ട്രേലനിയ  തുടങ്ങനിയ

രഭാജലങ്ങളനില്നനിനലാം  പഭാലലാം  പഭാലല്പന്നങ്ങളുലാം  കുറഞ്ഞെ  തഭാരനിഫയ്  നനിരക്കനില്

ഇന്തെലയനികലയയ് ഇറക്കുമതനി വചേയഭാനുളള സഭാധലതയഭാണയ് കേഭാണുന്നതയ്.

ഈ ഉടമ്പടനി കകേരളത്തനിവല ക്ഷതീരകേര്ഷകേവര പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുവെഭാന

സഭാധലതയുണ്ടെയ്. 

ആര്.സനി.ഇ.പനി.  ഉടമ്പടനി  സലാംബനനിച  കകേരളത്തനിവന്റെ  ആശങ  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനികലയയ് അറനിയനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 
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(ബനി) 2017 ജൂവല മഭാസത്തനില് വഹദഭാബഭാദനില് നടക്കുന്ന ആര്.സനി.ഇ.പനി.
മതീറനിലാംഗനില്  തഭാരനിഫയ്  നനിരക്കുകേളുലാം  തതീരുവെകേളുലാം  പരമഭാവെധനി  വവെടനിക്കുറച്ചുവകേഭാണ്ടെയ്
ചേരക്കുവെലഭാപഭാരലാം (പഭാലലാം പഭാലല്പന്നങ്ങളുലാം ഉളവപവടയുളള) വെര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം
പ്രധഭാനമഭായുലാം ചേര്ച വചേയവപടുവമന്നതനിനഭാല്, കകേരളത്തനിവല ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുവട ആശങ
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ശദയനില്വപടുത്തുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.
ക്ഷതീരസലാംഘലാം  പ്രതനിനനിധനികേളുവട  കയഭാഗലാം  വെനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്
പരനികശഭാധനിചയ് ഉചേനിതമഭായ നടപടനി സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

പഭാല് ഉല്പഭാദനത്തനില് സതയലാംപരലഭാപ്തത

83 (3501)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളലാം  പഭാല്  ഉത്പഭാദനത്തനില്  സതയലാംപരലഭാപ്തമഭാകണഭാ  എന്നയ്
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;  കകേരളത്തനില് മനില്മ പ്രതനിവെര്ഷലാം എത്ര ലനിറര്  പഭാല് വെനില്പന
നടത്തുനവവെനലാം എത്ര പഭാല് സലാംഭരനിക്കുനവവെനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാകലഭാ പഭാല് ഉത്പന്നങ്ങകളഭാ മനില്മ അനല സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിന്നയ്
സലാംഭരനിക്കുനകണ്ടെഭാ; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കവെനല്  കേടുത്തകതഭാവട  പഭാല്  സലാംഭരണത്തനില്  കുറവണ്ടെഭായനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
ഉവണ്ടെങനില് എത്രവയന്നയ് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിനയ്  ആവെശലമുളള പഭാലനിവന്റെ  70  മുതല്  75  ശതമഭാനലാം വെവര
ആഭലന്തെരമഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കവപടുന എന്നയ് കേണക്കഭാക്കവപടുന.

2016-17  വെര്ഷത്തനില്  60.26  കകേഭാടനി  ലനിറര്  പഭാല്  ക്ഷതീരസഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള മുകഖന സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം ഇതനില്  37.79  കകേഭാടനി ലനിറര് പഭാല് മനില്മയയ്
നല്കുകേയുലാം  22.47  കകേഭാടനി  ലനിറര്  പഭാല്  സലാംഘങ്ങള  പ്രഭാകദശനികേ  വെനിപണനലാം
നടത്തുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.

മനില്മയുവട  ശരഭാശരനി  പ്രതനിദനിന  വെനില്പന  13.15  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  പഭാലഭാണയ്.
കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേളനിലൂവട  പ്രതനിദനിനലാം  മനില്മ  സലാംഭരനിക്കുന്നതയ്  ശരഭാശരനി  10.47
ലക്ഷലാം ലനിറര് പഭാലഭാണയ്. 

(ബനി)  മനില്മ  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള  വെഴെനി  സലാംഭരനിക്കുന്ന  പഭാലനിനുപുറവമ
വെനിപണനി നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുകവെണ്ടെനി അധനികേലാം പഭാല് ആവെശലമഭായ സഭാഹചേരലത്തനില്
തമനിഴഭാടയ്,  കേര്ണഭാടകേ  തുടങ്ങനിയ  സഹകേരണ  ക്ഷതീരവഫഡകറഷനുകേളനില്നനിനലാം
കകേന്ദ്രതീകൃത സലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവട പഭാല് വെഭാങ്ങുനണ്ടെയ്. ഇതയ് പഭാല് സലാംഭരണമല.
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(സനി)  കവെനല്  കേടുത്തകതഭാവട  പഭാല്  സലാംഭരണത്തനില്  ഗണലമഭായ  കുറവെയ്
സലാംഭവെനിചനിടനില. 

കേടുത്ത  കവെനല്  അനുഭവെവപട  2017  വഫബ്രുവെരനി,  മഭാര്ചയ്  മഭാസങ്ങളനില്
മനില്മയുവട  ആഭലന്തെര  സലാംഭരണത്തനില്  ഏതഭാണ്ടെയ്  4.62  ശതമഭാനലാം
കുറവണ്ടെഭായനിട്ടുണ്ടെയ്.  എന്നഭാല്  ഏപ്രനില്  മഭാസത്തനില്  മനില്മയുവട  ആഭലന്തെര
സലാംഭരണത്തനില് വെര്ദനവണ്ടെഭായനിട്ടുണ്ടെയ്. 

അയല് സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം എത്തുന്ന പഭാലനിവന്റെ ഗുണനനിലവെഭാരലാം

84(3502)  ശതീ  .    വകേ  .    ബഭാബു:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  ശരഭാശരനി  എത്ര  ലനിറര്  പഭാലഭാണയ്
ദനിനലാംപ്രതനി എത്തുന്നതയ് എന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് എത്തുന്ന പഭാലനിവന്റെ ഗുണനനിലവെഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ്
നനിലവെനില് എവന്തെലഭാലാം സലാംവെനിധഭാനങ്ങളഭാണയ് ഉളതയ്; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മനില്മ മറയ് സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം ശരഭാശരനി 2.5 ലക്ഷലാം ലനിറര് പഭാല്
പ്രതനിദനിനലാം  വെഭാങ്ങുനണ്ടെയ്.  എന്നഭാല്  സതകേഭാരല  കേമ്പനനികേള  മുകഖന  മറയ്
സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം എത്തുന്ന പഭാലനിവന്റെ വെലക്തമഭായ കേണക്കുകേള ലഭലമല. 

(ബനി) 2011-വല ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം നനിലവെനില് വെന്നകതഭാടുകൂടനി പഭാലനിവന്റെ
ഗുണനനിലവെഭാര പരനികശഭാധനയനികന്മലളള നടപടനി സതതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള അധനികേഭാരലാം
ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  വെകുപനിനഭാണയ്.  അനല  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  വചേക്കയ്  കപഭാസയ്
കേടനവെരുന്ന  ടഭാങറുകേളനില്നനിനലാം  പഭാലനിവന്റെ  സഭാമ്പനിളുകേള  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ
ഉകദലഭാഗസര്  കശഖരനിചയ്  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനിവെരുന.  ഇതനിനുകവെണ്ടെനി
തനിരുവെനന്തെപുരലാം, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് എന്നതീ ജനിലകേള കകേന്ദ്രമഭാക്കനി പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന രണ്ടെയ്
വമഭാവബല് വടസനിലാംഗയ് ലഭാബുകേള ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വെകുപയ് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്. 

ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വെകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലളള  തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിവല  ലഭാബുകേളനില്  പഭാലനിവന്റെ  സഭാമ്പനിളുകേള
പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.  ഇതനില് തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം എന്നതീ ജനിലകേളനിവല
ലഭാബുകേളക്കയ്  (നഭാഷണല്  അക്രഡനികറഷന  കബഭാര്ഡയ്  കഫഭാര്  വടസനിലാംഗയ്  ആന്റെയ്
കേഭാലനികബഷന ലകബഭാറടറതീസയ്) അക്രഡനികറഷന ലഭനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം സലാംസഭാനത്തയ് എത്തുന്ന മുഴവെന പഭാലനിവന്റെയുലാം
ഗുണനനിലവെഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുളള  സലാംവെനിധഭാനലാം  നനിലവെനിലനില.  എന്നഭാല്
ക്ഷതീരവെനികേസന  വെകുപയ്  ഓണക്കഭാലത്തയ്  അതനിര്ത്തനി  വചേക്കയ്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്
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തഭാലഭാലനികേ സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്വപടുത്തനി  പഭാലനിവന്റെ ഗുണനനിലവെഭാരലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുനണ്ടെയ്.
ക്ഷതീരവെനികേസന  വെകുപനിവന്റെ  ജനിലഭാ  ഗുണനനിയനണ  വെനിഭഭാഗലാം  മുകഖന
വെനിപണനിയനിവലത്തുന്ന മനില്ക്കയ് സഭാമ്പനിളുകേളുവട പരനികശഭാധന നടത്തുനണ്ടെയ്.

ആഭലന്തെര വെനിപണനിയനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന പഭാല് വെനിപണനത്തനിനയ് തനികേയഭാത്ത
സഭാഹചേരലത്തനില് അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം മനില്മ പഭാല് സതതീകേരനിക്കുനണ്ടെയ്.
കേര്ശനമഭായ ഗുണനനിലവെഭാര പരനികശഭാധനകേളക്കയ് വെനികധയമഭാക്കനിയതനിനുകശഷമഭാണയ്
മനില്മ  ഇങ്ങവന  പഭാല്  സതതീകേരനിക്കുന്നതയ്.  മനില്മ  പഭാന്റുകേളനിവലലഭാലാംതവന്ന
ഇതനിനഭായനി സുസജമഭായ ലകബഭാറടറനികേള ഉണ്ടെഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  മനില്മ ഡയറനികേളുവട
ലകബഭാറടറനികേളനില്  ആന്റെനിബകയഭാടനിക്കയ്  വടസയ്,  അഡല്ടകറഷന  വടസയ്,
പ്രനിസര്കവ്വറതീവെയ് വടസയ്,  ബഭാകതീരനികയഭാളജനിക്കല് വടസയ് എന്നതീ പരനികശഭാധനകേളകൂടനി
നടത്തനി പഭാലനിവന്റെ ഗുണനനിലവെഭാരലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുന.  കൂടഭാവത പുറവമയുളള  NABL
(National  Accreditation  Board  for  Testing  and  Calibration  Laboratories)
Accredited  ലഭാബുകേള  വെഴെനി  മനില്മയുവട  ഡയറനികേള  വഹവെനിവമറല്സയ്,
ആന്റെനിബകയഭാടനികയ്, വപസനിവസഡ്സയ് തുടങ്ങനിയവെയുവട പരനികശഭാധനയുലാം കൃതലമഭായനി
നടത്തനിവെരുന.  കൃതലമഭായ  ഇടകവെളകേളനില്  ഗവെണ്വമന്റെയ്  ലഭാബയ്/ഗവെണ്വമന്റെയ്
അലാംഗതീകൃത  ലഭാബുകേളനിലൂവടയുലാം  പഭാലനിവന്റെ  ഗുണനനിലവെഭാര  പരനികശഭാധന  മനില്മ
നടത്തുകേയുലാം വചേയ്യുനണ്ടെയ്. 

പഭാലനിവന്റെ പ്രതനിദനിന ഉപകഭഭാഗലാം

85 (3503)  ശതീ  .    രഭാജ എബഹഭാലാം:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത പഭാലനിവന്റെ പ്രതനിദനിന ഉപകഭഭാഗലാം എത്രയഭാണയ്;  ഇതനില്
സലാംസഭാനത്തയ് ഉത്പഭാദനിപനിക്കവപടുന്നതയ് എത്രയഭാണയ്; ഇതയ് ആവകേ ഉപകഭഭാഗത്തനിവന്റെ
എത്ര  ശതമഭാനമഭാണയ്;  മനില്മ  വെഴെനി  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്നതയ്  എത്ര;  മറയ്  സതകേഭാരല
വഡയറനികേള വെഴെനി എത്ര;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം പഭാലല്പഭാദനലാം വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
കവെണ്ടെനിയുള പദതനികേളക്കഭായനി വചേലവെഴെനിചതയ് എത്ര രൂപയഭാണയ്; മുന വെര്ഷങ്ങവള
അകപക്ഷനിചയ് പഭാലല്പഭാദനത്തനില് വെര്ദനവെയ് കരഖവപടുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഏകേകദശലാം  87  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  പഭാല്  പ്രതനിദനിനലാം
ആവെശലമഭാവണന്നനിരനിവക്ക  ഏകേകദശലാം  78  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  പഭാല്  സലാംസഭാനത്തയ്
പ്രതനിദനിനലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കവപടുന  എന്നയ്  കേണക്കഭാക്കവപടുന.  ഇതയ്  ആവകേ
ഉപകഭഭാഗത്തനിവന്റെ ഏകേകദശലാം 90 ശതമഭാനമഭാണയ്. 

99/2020.
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പഭാല് ഉപകഭഭാഗത്തനിവന്റെ ഏകേകദശലാം  20  ശതമഭാനലാം  മഭാത്രമഭാണയ്  മനില്മ വെഴെനി
വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതയ്.  ബഭാക്കനിയുളളവെ ക്ഷതീരകേര്ഷകേര് കനരനിട്ടുലാം ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങള
പ്രഭാകദശനികേ വെനിപണനലാം വെഴെനി സതകേഭാരല ഡയറനികേള വെഴെനിയുലാം വെനിതരണലാം വചേയ്യുനണ്ടെയ്.
മനില്മയുവട ശരഭാശരനി പ്രതനിദനിന വെനില്പന 13.15  ലക്ഷലാം ലനിറര് പഭാലഭാണയ്.  മനില്മയയ്
ലഭനിക്കുന്ന  പഭാലനിവന്റെ  ഇനഡന്റെയ്  പൂര്ണമഭായുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവെഭാന  മനില്മയയ്
കേഴെനിയുനണ്ടെയ്. 

സതകേഭാരല  ഡയറനികേള  വെഴെനി  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്ന  പഭാലനിവന്റെ  ശരനിയഭായ
കേണക്കുകേള ലഭലമല. 

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം പഭാലല്പഭാദനലാം വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
2016-17-ല്  100.5  കകേഭാടനി  രൂപ  വചേലവെഴെനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  2016  മഭാര്ചയ്  മഭാസത്തനില്
സലാംസഭാനവത്ത ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങള മുകഖന പ്രതനിദനിനലാം  16.24  ലക്ഷലാം ലനിറര് പഭാല്
സലാംഭരനിചനിരുന്നനിടത്തയ്  2017  ജനുവെരനി മഭാസത്തനില് സലാംസഭാനവത്ത ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങള
മുകഖന  പ്രതനിദനിനലാം  16.68  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  പഭാല്  സലാംഭരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  പ്രതനിദനിനലാം
ഏകേകദശലാം 44000 ലനിറര് പഭാല് സലാംഭരണത്തനില് വെര്ദനവെയ് ഉണ്ടെഭായനിട്ടുണ്ടെയ്. 

പഭാല് ഗുണകമന്മ സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി

86 (3504) ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ബഷതീര്: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മനില്മ സലാംസഭാനത്തയ് വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്ന പഭാല് പൂര്ണമഭായുലാം ഇവെനിവട
ഉദ്പഭാദനിപനിക്കുന്നതഭാകണഭാ;  ഇതനില് പഭാല്വപഭാടനി അടങ്ങനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  എങനില് ഏതയ്
കേമ്പനനിയുവട പഭാല്വപഭാടനിയഭാണയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  വെരുന്ന  പഭാലനിവന്റെ
ഗുണകമന്മ  പരനികശഭാധന,  വെനില്പനഭാനുമതനി  എന്നനിവെ  നല്കുന്നതയ്  ആരഭാണയ്;
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനമുള  എത്ര  കേമ്പനനികേളുവട  പഭാലലാം
പഭാലത്പന്നങ്ങളുലാം  ഇവെനിവട  വെനിറഴെനിക്കുനണ്ടെയ്;  കേമ്പനനികേളുവട  കപരയ്  ഉളവപവട
വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മനില്മയുവട  ശരഭാശരനി  പ്രതനിദനിന  വെനില്പന  13.15  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  പഭാല്
ആണയ്.  ഇകപഭാള  കമഖല യൂണനിയനുകേളനിലൂവട  പ്രതനിദനിനലാം  മനില്മ  സലാംഭരനിക്കുന്നതയ്
ശരഭാശരനി  10.47  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  പഭാലഭാണയ്.  മനില്മ  സലാംഭരനിക്കുന്ന  പഭാലനിവന്റെ
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വകേഭാഴപനിതര  ഖരപദഭാര്ത്ഥങ്ങളുവട  ശരഭാശരനി  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  8.3  ശതമഭാനമഭാണയ്.
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വെകുപയ്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന  വെനില്പന  നടത്തഭാവന്ന  പഭാലനിവന്റെ
വകേഭാഴപനിതര ഖരപദഭാര്ത്ഥങ്ങളുവട അളവെയ് കടഭാണ്ഡയ് മനില്ക്കയ്,  സഭാകന്റെര്വഡസ്ഡയ്
മനില്ക്കയ്  തുടങ്ങനിയവെയയ്  8.5  ശതമഭാനവലാം  ഡബനിള  കടഭാണ്ഡയ്  മനില്ക്കനിനയ്
9 ശതമഭാനവമഭാണയ്. ഇതയ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവെണ്ടെനി പഭാല്വപഭാടനി ഉപകയഭാഗനികക്കണ്ടെനി
വെരുനണ്ടെയ്.  ഇതനിനുകവെണ്ടെനി  ഇനഡലയനിവല  വെനിവെനിധ  സഹകേരണ  ക്ഷതീരവെനിപണന
വഫഡകറഷനുകേളനില്നനിനലാം കകേന്ദ്രതീകൃത രതീതനിയനില് പഭാല്വപഭാടനി വെഭാങ്ങുനണ്ടെയ്. 

(ബനി)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  നനിലവെനില്  വെന്നകതഭാടുകൂടനി  പഭാലനിവന്റെ
ഗുണനനിലവെഭാര പരനികശഭാധനയനികന്മലളള അധനികേഭാരലാം ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വെകുപനിനഭാണയ്.
അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം വചേക്കയ് കപഭാസയ് കേടനവെരുന്ന ടഭാങറുകേളനില്നനിനലാം
പഭാലനിവന്റെ സഭാമ്പനിളുകേള ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഉകദലഭാഗസര് കശഖരനിചയ് പരനികശഭാധനകേള
നടത്തനിവെരുന.  ഇതനിനുകവെണ്ടെനി  തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
എന്നതീ  ജനിലകേള  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  രണ്ടെയ്  വമഭാവബല്  വടസനിലാംഗയ്
ലഭാബുകേള  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വെകുപയ്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  കൂടഭാവത  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ
വെകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലളള  തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ
ജനിലകേളനിവല  ലഭാബുകേളക്കയ്  എന.എ.ബനി.എല്.  (നഭാഷണല്  അക്രഡനികറഷന
കബഭാര്ഡയ് കഫഭാര് വടസനിലാംഗയ് ആന്റെയ് കേഭാലനികബഷന ലകബഭാറടറതീസയ്) അക്രഡനികറഷന
ലഭനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. 

അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം സലാംസഭാനത്തയ് എത്തുന്ന മുഴവെന പഭാലനിവന്റെയുലാം
ഗുണനനിലവെഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുളള  സലാംവെനിധഭാനലാം  നനിലവെനിലനില.  എന്നഭാല്
ക്ഷതീരവെനികേസന  വെകുപയ്  ഓണക്കഭാലത്തയ്  മഭാത്രമഭായനി  അതനിര്ത്തനി  വചേക്കയ്
കപഭാസ്റ്റുകേളനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേ സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്വപടുത്തനി പഭാലനിവന്റെ ഗുണനനിലവെഭാരലാം
ഉറപ്പുവെരുത്തുനണ്ടെയ്.  ക്ഷതീരവെനികേസന  വെകുപനിവന്റെ  ജനിലഭാ  ഗുണനനിയനണ  വെനിഭഭാഗലാം
മുകഖന വെനിപണനിയനിവലത്തുന്ന മനില്ക്കയ് സഭാമ്പനിളുകേളുവട പരനികശഭാധന നടത്തുനണ്ടെയ്. 

അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  വെരുന്ന  പഭാലനിനയ്  പ്രകതലകേ  വെനില്പനഭാനുമതനി
നല്കുന്നതനിനയ് ക്ഷതീരവെനികേസന വെകുപനിനയ് യഭാവതഭാരു പങ്കുമനില. 

(സനി)  മറയ് സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം പഭാലലാം പഭാലല്പന്നങ്ങളുലാം കകേരളത്തനില്
വെനിപണനലാം  നടത്തുന്ന  എലഭാ  കേമ്പനനികേകളയുലാം  കുറനിച്ചുളള  വെനിവെരലാം  ലഭലമല.
പ്രധഭാനമഭായുലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  പഭാല്  വെനിപണനലാം  നടത്തുന്ന  അനല  സലാംസഭാന
കേമ്പനനികേള മഭാതഭാ,  വഹറനികറജയ്,  നഭാഞനില്,  ശക്തനി,  അമൃത,  കേഭാവെനിനസയ്,  സുഗുണ,
തനിരുമല എന്നനിവെയഭാണയ്. 
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സലാംസഭാനത്തയ് വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്ന കേവെര്പഭാല്

87  (T*3505)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്ന  കേവെര്പഭാല്  ബഭാനഡുകേളുവട
ഗുണനനിലവെഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുവെഭാന
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വെകുപ്പുലാം ക്ഷതീരവെനികേസന വെകുപ്പുലാം തമ്മേനിലള ഏകകേഭാപനമനിലഭായമൂലലാം
കേഴെനിയുന്നനിലഭാവയന്നതയ് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ ;

(ബനി)  എങനില്,  ഇരു  വെകുപ്പുകേളുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  ഈ  കേഭാരലത്തനില്
ആവെശലമഭായ നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്വപടനിടനില.  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  പ്രഭാബലലത്തനില്
വെന്നതനിനുകശഷലാം  പഭാല്  സഭാമ്പനിളുകേള  പരനികശഭാധനിചയ്  നനിയമനടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള  അധനികേഭാരലാം  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  വെകുപനിനഭാണയ്.  നനിലവെനില്
ഓണക്കഭാലത്തയ്  അതനിര്ത്തനി  വചേക്കയ്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില് നടക്കുന്ന പരനികശഭാധനകേളനില്
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വെകുപ്പുലാം  ക്ഷതീരവെനികേസന  വെകുപ്പുലാം  സഹകേരണകത്തഭാവടയഭാണയ്
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതയ്. 

(ബനി)  ക്ഷതീരവെനികേസന വെകുപയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  ഗുണനനിലവെഭാരലാം  പുലര്ത്തഭാത്ത
സഭാമ്പനിളുകേളുവട  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വെകുപനിനയ്  വകേമഭാറുകമ്പഭാള
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വെകുപനിവന്റെ ഉകദലഭാഗസര് പ്രസ്തുത പഭാലനിവന്റെ സഭാറമ്പ്യൂടറനി സഭാമ്പനിളുകേള
കശഖരനിചയ്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ഗുണനനിലവെഭാര  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ് രതീതനി. 

ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ് പദതനികേള

88 (3506) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്:
ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശന:
ശതീ  .   വകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന:
ശതീ  .    എല്കദഭാസയ് പനി  .   കുന്നപനിളനില്: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ക്ഷതീര കേര്ഷകേവര സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ക്ഷതീര വെനിപണന സലാംഘങ്ങളുവട
പ്രവെര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ് എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് വകേവക്കഭാളളഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നയ് വെനിവെരനിക്കുകമഭാ?

* 'T' മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

ക്ഷതീരകേര്ഷകേവര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തയ്  ആനന്ദയ്  മഭാതൃകേ
ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദകേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലാം ക്ഷതീരവെലവെസഭായ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലാം
പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണ്ടെയ്. 

ക്ഷതീരകേര്ഷകേവര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവെര്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പഭാലനിനയ്
സനിരമഭായ  വെനിപണനിയുലാം  നലഭായമഭായ  വെനിലയുലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംസഭാനത്തയ്
ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനുമുളള  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളുവട  ആധുനനികേവെത്കേരണലാം,  ഓകടഭാകമഷന
എന്നനിവെയഭായനി  2017-18-ല്  25.85  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.
ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കയ് പഭാല്സലാംഭരണ മുറനി, കഗഭാഡഇൗണ്, ഫഭാര്മര് വഫസനിലനികറഷന-
കേലാം-ഇനഫര്കമഷന വസന്റെര്,  ആകടഭാമഭാറനികേയ് മനില്ക്കയ് കേളക്ഷന യൂണനിറയ്  (AMCU),
ഫുഡയ്  കസഫനി  ആന്റെയ്  സഭാകന്റെര്ഡ്സയ്  ആകയ്  (FSSA)  പ്രകേഭാരമുളള  സഇൗകേരലങ്ങള
ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളനില് ഒരുക്കുന്നതനിനുളള ധനസഹഭായലാം,  പുതനിയ ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളുവട
രൂപതീകേരണലാം,  പ്രവെര്ത്തനരഹനിതമഭായ  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുളള  പുനരുദഭാരണ
സഹഭായലാം,  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുളള  ആവെശലഭാധനിഷനിത  സഹഭായലാം,  ക്ഷതീരസലാംഘലാം
ജതീവെനക്കഭാര്ക്കുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  ആവെശലമഭായ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള
എന്നനിവെയഭാണയ് ഈ തുകേ വെനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതയ്. 

കൂടഭാവത ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ് വെര്ദനിച ഉല്പഭാദന വചേലവെനില്നനിനലാം ആശതഭാസലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളനില് പഭാല് അളക്കുന്ന ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ് ഒരു
ലനിറര് പഭാല് ഒരു രൂപ നനിരക്കനില് കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡനി നല്കുന്ന പദതനിയുലാം
നടപനിലഭാക്കനി  വെരുനണ്ടെയ്.  ഇതനിനഭായനി  2017-18  വെര്ഷത്തനില്  14  കകേഭാടനി  രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്. 

ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുവട ഉന്നമനത്തനിനുലാം പഭാല് ഉല്പഭാദനത്തനില്
സതയലാംപരലഭാപ്തത വകേവെരുത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനി

89 (3507)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷയ്:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്  വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തയ് ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുവട  ഉന്നമനത്തനിനുലാം പഭാല് ഉത്പഭാദനത്തനില്
സതയലാംപരലഭാപ്തത  വകേവെരുത്തുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  എവന്തെങനിലലാം  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉകദ്ദേശനിക്കുനണ്ടെയ്.  സലാംസഭാനവത്ത  ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുവട  ഉന്നമനത്തനിനുലാം
പഭാലല്പദനത്തനില് സതയലാംപരലഭാപ്തത വകേവെരുത്തുന്നതനിനുലാം ക്ഷതീരവെനികേസന വെകുപയ്
തഭാവഴെപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന:
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തതീറപ്പുല്കൃഷനി വെനികേസന പദതനി, കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡനി, മനില്ക്കയ് വഷഡയ്
വഡവെലപയ്വമന്റെയ്  (എലാം.എസയ്.ഡനി.പനി.)  പദതനിയനിലൂവട കേറവെമഭാടുകേവള വെഭാങ്ങുന്നതനിനുളള
ധനസഹഭായലാം,  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുളള  ആവെശലഭാധനിഷനിത  സഹഭായലാം,  കേറവെയനലാം
വെഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  കേഭാലനിവത്തഭാഴത്തയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുമുളള  സഹഭായലാം,  പഭാല്
ഗുണനനിലവെഭാരലാം വമചവപടുത്തുന്നതനിനുളള പദതനികേള എന്നനിവെ നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.
കൂടഭാവത  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനിയനിലൂവട  വപനഷന,  കുടുലാംബവപനഷന,
അവെശതഭാ  വപനഷന,  വെനിവെഭാഹ  ധനസഹഭായലാം,  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം,
മരണഭാനന്തെര  ധനസഹഭായലാം,  ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുവട  മക്കളക്കുളള  വെനിദലഭാഭലഭാസ
കസഭാളര്ഷനിപയ് എന്നനിവെയുലാം നല്കേനിവെരുന. 

മനില്മയുവട  കേതീഴെനിലളള  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള  ക്ഷതീരകേര്ഷകേവര  സഹഭായനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി  സതന്തെലാം  ഫണപകയഭാഗനിച്ചുലാം  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുവട
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം വവെവെനിധലമഭാര്ന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി
വെരുന. 

ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ് പദതനികേള

90 (3508) ശതീ  .   വകേ  .   കുഞ്ഞെനിരഭാമന: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാനത്തയ്
ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളുവട
അടനിസഭാനത്തനില് ഉത്പഭാദനലാം വെര്ദനിപനിക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശഷലാം  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളുവട  അടനിസഭാനത്തനില്
പഭാലല്പഭാദനലാം വെര്ദനിപനിക്കുവെഭാന കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടെയ്. 

2016  മഭാര്ചയ്  മഭാസത്തനില്  സലാംസഭാനവത്ത  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങള  മുകഖന
പ്രതനിദനിനലാം  16.24  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  പഭാല്  സലാംഭരനിചനിരുന്നനിടത്തയ്  2017  ജനുവെരനി
മഭാസത്തനില് സലാംസഭാനവത്ത ക്ഷതീര സലാംഘങ്ങള മുകഖന പ്രതനിദനിനലാം  16.68  ലക്ഷലാം
ലനിറര്  പഭാല്  സലാംഭരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  പ്രതനിദനിനലാം  ഏകേകദശലാം  44000  ലനിറര്  പഭാല്
സലാംഭരണത്തനില് വെര്ദനവെയ് ഉണ്ടെഭായനിട്ടുണ്ടെയ്. 
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നൂതന മതലകൃഷനി രതീതനികേളുവട വെനിജയസഭാധലത

91(3509)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദയ്  .    പനി.:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതല  കൂട്ടുകൃഷനി,  അകേതഭാകപഭാണനികയ്  എന്നനിവെ  സലാംസഭാനത്തയ്
നനിലവെനിലകണ്ടെഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം നൂതന പദതനികേളക്കയ് സര്ക്കഭാര് സഹഭായലാം നല്കുനകണ്ടെഭാ;
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇത്തരലാം മതലകൃഷനി രതീതനികേളുവട വെനിജയസഭാധലത പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനവത്ത  ആഭലന്തെര  മകതലഭാത്പഭാദനലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
എവന്തെഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സതതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നൂതന  മതലകൃഷനി  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി  കൂടുകേളനില്
മതലകൃഷനി,  റതീ-സര്ക്കുകലററനി  അകേതഭാകേളചര്  സലാംവെനിധഭാനകത്തഭാടുകൂടനിയ
അകേതഭാകപഭാണനികയ്  എന്നനിവെ  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലവെനിലണ്ടെയ്.  ഈ  ഘടകേങ്ങള
അടങ്ങനിയ  പദതനിക്കയ്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  550  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

(സനി)  ഉണ്ടെയ്.  വെനിജയസഭാധലത  സലാംബനനിചയ്  പ്രഭാരലാംഭ  പരനികശഭാധന
നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഇതനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നൂതന  മതലകൃഷനി  പദതനിയനില്
ഉളവപടുത്തനി  സലാംസഭാനത്തയ്  മഭാതൃകേഭാ  ഫഭാമുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സതതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. 

(ഡനി)   സലാംസഭാനവത്ത ആഭലന്തെര മകതലഭാല്പഭാദനലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
സതതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

വെനികദശ കട്രഭാളറുകേളുവട മതലബനനലാം

92  (3510)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദയ്  .    പനി  .:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

* വലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്.
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(എ)  വെനികദശ  കട്രഭാളറുകേള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  അനുമതനികയഭാവട
കകേരളത്തനിവന്റെ  മതല  ലഭലതവയ  ബഭാധനിക്കുന്ന  വെനിധത്തനില്  മതലബനനലാം
നടത്തുനകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  വെനികദശ കട്രഭാളറുകേളുവട പ്രവെര്ത്തനലാം നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം എന.ഒ.സനി.
റദ്ദേഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് സമ്മേര്ദ്ദേലാം വചേലത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വെനികദശ  കട്രഭാളറുകേളക്കയ്  അനുമതനി  നല്കുന്ന  വലറര്  ഓഫയ്  വപര്മനിറയ്
സതീലാം(കലഭാപയ് സതീലാം) നനിലനിവെനിലകണ്ടെഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടെയ്.

(ബനി) വെനികദശ കട്രഭാളറുകേളുവട പ്രവെര്ത്തനലാം നനിയനനിക്കണവമനലാം എല്.ഒ.പനി.
(വലറര്  ഓഫയ്  വപര്മനിറയ്)  റദ്ദേഭാക്കണമവമനലാം  ആവെശലവപട്ടുവകേഭാണ്ടെയ്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനയ്  പല പ്രഭാവെശലലാം നനികവെദനലാം നല്കുകേയുലാം പഭാര്ലവമന്റെയ്  വമമ്പര്മഭാരുവട
മതീറനിലാംഗുകേളനില്  ഈ  വെനിഷയലാം  ശദയനില്വപടുത്തുകേയുലാം  അതുവെഴെനി  പഭാര്ലവമന്റെനില്
ഈ വെനിഷയലാം ഉന്നയനിക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.

(സനി)  എല്.ഒ.പനി.  ഇകപഭാഴലാം നനിലവെനിലണ്ടെയ്.  എന്നഭാല് പുതനിയതഭായനി എല്.ഒ.പനി.
അനുവെദനിക്കുന്നതയ്  തടഞ്ഞുവകേഭാണ്ടെയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അടുത്തകേഭാലത്തഭായനി
ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണ്ടെയ്. 

ഏകേതീകൃത ഫനിഷറതീസയ് നനിയമലാം

93 (3511) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മതലബനനവലാം
ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവെണ്ടെനി വെലവെസഭായവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏകേതീകൃത ഫനിഷറതീസയ് നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇവലങനില് അതനിനുള നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലക്ഷലലാം  നനിറകവെറ്റുന്നതനിനഭായനി  ഉളനഭാടന  കമഖലവയ
സലാംബനനിച നനിയമങ്ങള കക്രഭാഡതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  ഒരു  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കണവമന്നയ്  കകേന്ദ്രസർക്കഭാർ
ആവെശലവപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 169

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണ്ടെയ്.  2010-വല  കകേരള  ഉളനഭാടന  മതലബനനവലാം
മതലകൃഷനിയുലാം ആകയ് ഉളനഭാടന കമഖലയനിവല ഏകേതീകൃത നനിയമമഭാണയ്. ഈ നനിയമലാം
പ്രഭാബലലത്തനില്  വെരുന്നതനിനുമുമ്പയ്  തൃശ്ശൂരനിവല  കചേറ്റുവെ  മുതല്  വെടകക്കഭാട്ടുളള
പ്രകദശങ്ങളനില്  ഇന്തെലന  ഫനിഷറതീസയ്  ആകനിവന്റെ  1927-വല  മദഭാസയ്  അവമന്റെയ്വമന്റെയ്
ആക്ടുലാം  തനിരുവെനിതഭാലാംകൂര്  വകേഭാചനി  പ്രകദശത്തയ്  1950-വല  തനിരുവെനിതഭാലാംകൂര്  വകേഭാചനി
ഫനിഷറതീസയ് ആക്ടുമഭായനിരുന നനിലവെനിലണ്ടെഭായനിരുന്നതയ്. കേടകലഭാര കമഖലയനില് 1980-
വല കകേരള മവറന ഫനിഷറതീസയ് റഗുകലഷന ആകയ് നനിലവെനില്വെന്നകതഭാവട ഏകേതീകൃത
ഫനിഷറതീസയ് നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കനി. 

(സനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഒരു  പുതനിയ  മവറന  ഫനിഷറതീസയ്  കപഭാളനിസനി
ആവെനിഷ്കരനിചയ് പ്രസനിദതീകേരനിച്ചു കേഴെനിഞ്ഞു. ഇതലഭാവത ഏകേതീകൃത ഫനിഷറതീസയ് നനിയമലാം
നടപനിലഭാക്കണവമന്നയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം നനിര്കദ്ദേശവമഭാനലാം ലഭനിചനിടനില. 

തതീരകദശ കറഭാഡുകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം

94(3512)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവെണ്ടെനി വെലവെസഭായവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തതീരകദശ  കറഭാഡുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  എവന്തെങനിലലാം
പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ; എങനില് ഇതനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

തതീരകദശ പഞഭായത്തുകേളനികലയുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനികലയുലാം കകേഭാര്പകറഷനു
കേളനികലയുലാം തതീരകദശ വെഭാര്ഡുകേള,  ഉളനഭാടന മതല വതഭാഴെനിലഭാളനികേള പഭാര്ക്കുന്ന
സലങ്ങള,  ഉളനഭാടന  മതല  ഗഭാമങ്ങള,  കേഭായല്,  റനിസര്കവെഭായര്  തതീരങ്ങള,
സര്ക്കഭാര്വെകേ  മതലലാം  വെളര്ത്തല്  കകേന്ദ്രങ്ങള  എന്നനിവെയനിലൂവട  കേടനകപഭാകുന്ന
കറഭാഡുകേവള  തതീരകദശ  കറഭാഡുകേളുവട  നനിലവെഭാരലാം  ഉയര്ത്തുന്ന  പ്രവൃത്തനിയനില്
ഉളവപടുത്തനി നനിര്മ്മേനിച്ചുവെരുന.  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നതനിനുകശ ഷലാം
210 പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി 8,265.63 ലക്ഷലാം രൂപയുവട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

കേടലനിവല ആവെസവെലവെസ സലാംരക്ഷനിക്കഭാന നടപടനി

95 (3513) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന:
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന:
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   വടസണ് മഭാസര്:
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  മതലബനന  കബഭാട്ടുകേളുലാം  കട്രഭാളറുകേളുലാം  മതലക്കുഞ്ഞുങ്ങവള  പനിടനിചയ്
ഇതരസലാംസഭാനങ്ങളനിവല  തതീറ-വെളലാം  നനിര്മ്മേഭാണ ഫഭാകറനികേളനികലക്കയ്  അയയ്ക്കുന്നതയ്
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  വവബകേലഭാചയ്  എന്ന  കപരനില്,  കേടലനിവന്റെ  അടനിത്തടനിലളള  നക്ഷത്ര
മതലങ്ങള,  ശലാംഖുകേള,  കേടല്വചളളുകേള  തുടങ്ങനിയവെവയ  പനിടനിചയ്  വെനില്ക്കുന്നതുമൂലലാം
കേടലനിവന്റെ ആവെഭാസവെലവെസ തകേനിടലാംമറനിയുന്നതയ് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  അനധനികൃത  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  തടയുന്നതനിനയ്  എവന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുനവവെന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതയ് തടയുന്നതനിനയ് കകേരളത്തനിവല എലഭാ ഹഭാര്ബറുകേളനിലലാം ഏകേതീകൃത
നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണ്ടെയ്.

(സനി)  വകേ.എലാം.എഫയ്.ആര്.  ആകയ്  പ്രകേഭാരലാം  ശഭാസതീയ  മതലബനനലാം
ഉറപഭാക്കനി  വചേറുമതലങ്ങവളയുലാം  വബകേലഭാചയ്  എന്ന  നനിലയനില്  മറയ്  വെനിവെനിധതരലാം
കേടല്  ജതീവെനികേവളയുലാം  പനിടനിചയ്  വെനില്പന  നടത്തുന്നതയ്  തടയുന്നതനിനുളള
കേഭാരലക്ഷമമഭായ നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.  വെനിഴെനിഞ്ഞെലാം,  നതീണ്ടെകേര,  വവെപനിന,
കബപര്,  കേണ്ണൂര്  എന്നനിങ്ങവന  നനിലവെനിലളള  5  ഫനിഷറതീസയ്  കസഷനുകേള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  മവറന  എനകഫഭാഴയ് വമന്റെനിവന്റെ  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ഇത്തരലാം
അശഭാസതീയമഭായനി  മതലബനനത്തനികലര്വപടുന്ന  മതലബനന  യഭാനങ്ങവള
ഇലാംപഇൗണ്ടെയ് വചേയയ് പനിഴെ ഈടഭാക്കുനണ്ടെയ്. മറയ് ജനിലകേളനില്ക്ക പ്പൂൂടനി ഇത്തരലാം നടപടനികേള
ഊര്ജനിതമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഫനിഷറതീസയ്  കസഷനുകേളനിലഭാത്ത  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,
മലപ്പുറലാം,  തൃശ്ശൂര്,  ആലപ്പുഴെ  എന്നതീ  4  തതീരകദശ  ജനിലകേളനില്ക്ക പ്പൂൂടനി  ഫനിഷറതീസയ്
കസഷനുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. വചേറുമതലങ്ങവള
പനിടനിക്കുന്നതയ്  നനിയനനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇതനിനകേലാം  14  മതലഇനങ്ങളുവട
പനിടനിവചടുക്കഭാവന്ന  വെലനിപലാം  നനിശയനിചയ്  (എലാം.എല്.എസയ്.-മനിനനിമലാം  ലതീഗല്
വസസയ്) സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെഭാകുകേയുലാം അതയ് നടപഭാക്കുകേയുലാം വചേയവെരുന. ഇത്തരലാം
44  ഇനങ്ങളുവട നനിശനിത വെലനിപത്തനില് കുറഞ്ഞെ മതലങ്ങവളക്ക പ്പൂൂടനി  പനിടനിക്കുന്നതയ്
നനികരഭാധനിചയ്  ഉത്തരവെഭാകുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.  കൂടഭാവത
വെലകേളുവട കേണനിവെലനിപമുളവപവട നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവെനിവല വകേ.എലാം.എഫയ്.ആര്.
ആകയ് പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേളുലാം സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.
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(ഡനി)  ശഭാസതീയമഭായ മതലബനനലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ് ഫനിഷറതീസയ് കസഷനുകേള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  മവറന  എനകഫഭാഴയ്വമന്റെയ്,  കകേഭാസല്  കപഭാലതീസയ്  എന്നനിവെവയ
ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുളള പ്രവെര്ത്തനമഭാണയ് എലഭാ ഹഭാര്ബറുകേളനിലലാം നടത്തനിവെരുന്നതയ്. 

മതല മഭാര്ക്കറയ് വെനിപുലതീകേരണത്തനിനയ് പദതനികേള

96(3514)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുവസന  തങ്ങള:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി
വെലവെസഭായവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതല  മഭാര്ക്കറയ്  വെനിപുലതീകേരണത്തനിനയ്  എവന്തെങനിലലാം  പദതനികേള
നനിലവെനിലകണ്ടെഭാ;

(ബനി) പുതനിയ മതല മഭാര്ക്കറയ് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് പദതനികേള നനിലവെനിലകണ്ടെഭാ;

(സനി) മതല മഭാര്ക്കറയ് നവെതീകേരണത്തനിനയ് എത്ര തുകേ അനുവെദനിക്കുനണ്ടെയ്; തുകേ
അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുളള മഭാനദണ്ഡലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കകേഭാടക്കല് മണ്ഡലത്തനില് നനിലവെനിലളള മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേള ഏവതലഭാലാം;
പുതനിയതഭായനി  ആലാംഭനിക്കുവെഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന മഭാര്ക്കറ്റുകേള ഏവതലഭാലാം;  ഇതനിനഭായനി
ഓകരഭാന്നനിനുലാം തുകേ മഭാറനിവവെചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ഇ) മതല മഭാര്ക്കറ്റുകേള നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് ഏവതങനിലലാം കകേന്ദ്ര പദതനികേള
നനിലവെനിലകണ്ടെഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാര്ക്കറ്റുകേള നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  50  ശതമഭാനലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
ധനസഹഭായകത്തഭാവട നടപഭാക്കനി വെരുന്ന പദതനി നനിലവെനിലണ്ടെയ്. 

(ബനി)  പുതനിയവെ ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  പദതനികേള നനിലവെനിലനില.  നനിലവെനിലളള
മഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട  ആധുനനികേവെത്കേരണത്തനിനഭാണയ്  പദതനികേള  നനിലവെനിലളളതയ്.
എങനിലലാം പുതനിയ മഭാര്ക്കറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് പ്രകതലകേ പദതനി ആവെനിഷ്കരനിക്കുന്നതയ്
ആകലഭാചേനയനിലണ്ടെയ്. 

(സനി)  ഓകരഭാ  മഭാര്ക്കറനിവന്റെയുലാം  സഭാധലതയുലാം  ആവെശലകേതയുലാം  അടനിസഭാന
മഭാക്കനിയഭാണയ്  പദതനി  അടങല്  നനിശയനിക്കുന്നതയ്.  ഒരു  ചേനിലറ  വെനില്പന  സഭാളനിനയ്
പരമഭാവെധനി  10  ലക്ഷലാം  രൂപ  കേണക്കനിലഭാണയ്  പദതനി  അടങല്  തയഭാറഭാക്കുന്നതയ്.
50 ശതമഭാനമഭാണയ് കകേന്ദ്ര ധനസഹഭായമഭായനി ലഭനിക്കുന്നതയ്. ബഭാക്കനി തുകേ സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  വെനിഹനിതമഭാണയ്.  ഇതനുസരനിചയ്  10  ചേനിലറ  മതല  വെനില്പന  സഭാളുകേള
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അടങ്ങുന്ന  മതല  മഭാര്ക്കറയ്  ആധുനനികേവെല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ആവകേ  അടങല്
തുകേയുവട  50  ശതമഭാനലാം തുകേകയഭാ അവലങനില് പരമഭാവെധനി  50  ലക്ഷലാം രൂപകയഭാ,
20  ചേനിലറ  മതല  വെനില്പന  സഭാളുകേള  അടങ്ങുന്ന  മതലമഭാര്ക്കറയ്  ആധുനനികേ
വെല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ആവകേ  അടങല്  തുകേയുവട  50  ശതമഭാനലാം  തുകേകയഭാ
അവലങനില് പരമഭാവെധനി ഒരു കകേഭാടനി രൂപകയഭാ, 50 ചേനിലറ മതല വെനില്പന സഭാളുകേള
അടങ്ങുന്ന  മതലമഭാര്ക്കറയ്  ആധുനനികേവെല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ആവകേ  അടങല്
തുകേയുവട 50 ശതമഭാനലാം തുകേകയഭാ അവലങനില് പരമഭാവെധനി 250 ലക്ഷലാം രൂപകയഭാ പദതനി
റനികപഭാര്ടനിവന അടനിസഭാനമഭാക്കനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം അനുവെദനിക്കഭാറുണ്ടെയ്. 

(ഡനി)  കകേഭാടക്കല്  മണ്ഡലത്തനില്  പുതനിയതഭായനി  മതല  മഭാര്ക്കറ്റുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് പദതനികേള നനിലവെനിലനില.

(ഇ)  മതല  മഭാര്ക്കറ്റുകേള  നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  50  ശതമഭാനലാം  ധനസഹഭായ
കത്തഭാവട കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ബ്ലൂ റവെലമ്പ്യൂഷന പദതനി നനിലവെനിലണ്ടെയ്. 

പഞ്ഞെമഭാസ സമഭാശതഭാസ പദതനി

97 (3515) ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന:
ശതീ  .   വെനി  .   എസയ്  .   ശനിവെകുമഭാര്:
ശതീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതതീശന:
ശതീ  .    എലാം  .    വെനിനവസന്റെയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  പഞ്ഞെമഭാസ  സമഭാശതഭാസ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവെരുനകണ്ടെഭാ, വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനുസരനിചയ്  എവന്തെലഭാലാം  ആനുകൂലലങ്ങളഭാണയ്
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് നല്കുന്നതയ്; വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയുവട ആനുകൂലലലാം നല്കുന്നതനിനയ് നനിബനനകേള എവന്തെങനിലമുകണ്ടെഭാ;
എങനില്  എലഭാ  വെനിഭഭാഗലാം  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം  ആനുകൂലലലാം  നല്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി വകേവക്കഭാള്ളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടെയ്. സമ്പഭാദല സമഭാശതഭാസ പദതനി പ്രകേഭാരമുളള ആനുകൂലലലാം 2016-17
വെര്ഷലാം മുതല് 2,700 രൂപയനില്നനിന്നയ് 4,500 രൂപയഭായനി വെര്ദനിപനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. 6 മഭാസ
തവെണകേളഭായനി  250  രൂപ  വെതീതലാം  പനിരനിവചടുത്തയ്  ആവകേ  1,500  രൂപ  കശഖരനിചയ്
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ബഭാങനിലടയ്ക്കുകേയുലാം  തുലല  അനുപഭാതത്തനിലളള കകേന്ദ്ര,  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുവട
(1,500 രൂപ വെതീതലാം) വെനിഹനിതവലാം കചേര്ത്തയ്  4,500 രൂപ മൂന്നയ് തവെണകേളഭായനിടഭാണയ്
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  നല്കുന്നതയ്.  കമയയ്,  ജൂണ്,  ജൂവല  മഭാസങ്ങളനില്
തതീരകദശ മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം ജൂവല,  ആഗസയ്,  വസപ്റലാംബര് മഭാസങ്ങളനില്
ഉളനഭാടന മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം ഈ ആനുകൂലലലാം നല്കേനിവെരുന.

(ബനി)  സമ്പഭാദല  സമഭാശതഭാസ  പദതനിയനുസരനിചയ്  തതീരകദശ  മതല
വത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  പഞ്ഞെ  മഭാസങ്ങളഭായ  കമയയ്,  ജൂണ്,  ജൂവല  മഭാസങ്ങളനിലലാം
ഉളനഭാടന  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  ജൂവല,  ആഗസയ്,  വസപ്റലാംബര്
മഭാസങ്ങളനിലലാം  4,500  രൂപ  ആനുകൂലലലാം  നല്കുന.  കനഭാഡല്  ബഭാങയ്  മുകഖന
ഡനി.ബനി.ടനി. വെഴെനിയഭാണയ് മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് തുകേ നല്കേനിവെരുന്നതയ്. 

(സനി)  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ സമ്പഭാദല സമഭാശതസ പദതനിയനുസരനിചയ്
മതലബനനലാം  മുഖല  ഉപജതീവെനമഭാര്ഗ്ഗമഭായനി  സതതീകേരനിചനിട്ടുളള  സജതീവെ
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭാണയ്  ആനുകൂലലലാം  നല്കുന്നതയ്.  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി
കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  അലാംഗതതമുളള   18-നുലാം   60-നുലാം  മകദല  പ്രഭായമുളള
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള ആനുകൂലലത്തനിനയ് അര്ഹരഭാണയ്. 

കേടലനില് നനികക്ഷപനിചനിട്ടുളള മതലക്കുഞ്ഞുങ്ങള

98  (3516)  ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവെണ്ടെനി വെലവെസഭായവലാം വെകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേന്ദ്ര ഏജനസനികേളുവട സഹഭായകത്തഭാവട ഏവതലഭാലാം മതലയനിനങ്ങളുവട
കുഞ്ഞുങ്ങവളയഭാണയ് കേടലനില് നനികക്ഷപനിചനിട്ടുളതയ്; വെനിശദവെനിവെരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുനകേഭാലങ്ങളനില്  മതലസമ്പത്തയ്  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇത്തരലാം
നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ; ഉവണ്ടെങനില് വെനിശദവെനിവെരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിവന്റെ  ഫലമഭായനി  മതലസമ്പത്തയ്  വെര്ദനിചനിട്ടുളതഭായ
റനികപഭാര്ട്ടുകേളുകണ്ടെഭാ; എങനില് വെനിശദവെനിവെരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര ഏജനസനികേളുവട സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാവട മതലക്കു ഞ്ഞുങ്ങവള
ഫനിഷറതീസയ് വെകുപയ് കേടലനില് നനികക്ഷപനിചനിടനില. എന്നഭാല്, സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
ഫണ്ടെയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപയ്  കേടലനില്  മതലക്കുഞ്ഞുങ്ങവള
നനികക്ഷപനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. അഴെനി, വപഭാഴെനി തുടങ്ങനിയ ഇടങ്ങളനില് നനികക്ഷപനിക്കുന്നതയ് കേടലനില്
മതലലഭലത  ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭാണയ്.  പൂമതീന,  നഭാരന/കേഭാര  വചേമ്മേതീന
മതലവെനിത്തുകേളഭാണയ് അഴെനി, വപഭാഴെനി തുടങ്ങനിയ ഇടങ്ങളനില് നനികക്ഷപനിചനിട്ടുളളതയ്. 
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(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  9  മവറന  ജനിലകേളക്കഭായനി
90  ലക്ഷലാം രൂപ ഉളനഭാടന ജലഭാശയങ്ങളനില് മതലക്കുഞ്ഞെയ്/വചേമ്മേതീന കുഞ്ഞുങ്ങള
നനികക്ഷപലാം നടത്തുന്നതനിനഭായനി അനുവെദനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില്
253 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ഇതനിനഭായനി വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്. 

(സനി)  ഇതനിവന്റെ ഫലമഭായനി ഉളനഭാടന മകതലഭാല്പഭാദനലാം 1.4  ലക്ഷലാം വമട്രനികേയ്
ടണനില്  (2011-12)  നനിനലാം  2.11  ലക്ഷലാം  വമട്രനികേയ്  ടണ്  (2015-16)  ആയനി
ഉയര്ത്തുവെഭാന കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുളളതഭായനി കേണക്കഭാക്കവപടനിട്ടുണ്ടെയ്. 

പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനിനനിരയഭാകുന്ന മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് അടനിയന്തെര
സഹഭായലാം

99(3517)  ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനിനനിരയഭാകുന്ന  മല്സല  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  ഈ
സര്ക്കഭാഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നകശഷലാം, എത്ര രൂപയഭാണയ് അടനിയന്തെര സഹഭായലാം
നല്കേനി വെരുന്നവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  എത്ര കപര്ക്കയ് തുകേ അനുവെദനിചനിട്ടുവണ്ടെന്നയ്
ജനില തനിരനിചയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നകശഷലാം,  മല്സല  വതഭാഴെനിലഭാളനി
കേടഭാശതഭാസ കേമ്മേതീഷന വെഴെനി എത്ര കപര്ക്കയ് ആനൂകൂലലലാം ലഭനിച്ചുവവെന്നയ് ജനിലതനിരനിചയ്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനിലഭാ കേളകറുവട ഫണ്ടെനില്  (എസയ്.ഡനി.ആര്.എഫയ്./എന.ഡനി.ആര്.എഫയ്.)
നനിനലാം  20-5-2015-വല  സ.ഉ.  (വകേ.)  194/15/ഡനിഎലാംഡനി  നമ്പര്  ഉത്തരവെയ്,
23-7-2015-വല  സ.ഉ.(വകേ.)  343/15/ഡനിഎലാംഡനി  നമ്പര്  ഉത്തരവെയ്  എന്നനിവെ
പ്രകേഭാരലാം  കേടല്കക്ഷഭാഭത്തനില്  മതലബനനയഭാനലാം  പൂര്ണമഭായനി  തകേര്ന്നവെര്ക്കയ്
9,600  രൂപയുലാം  ഭഭാഗനികേമഭായനി  നഭാശനഷലാം  ഉണ്ടെഭായവെര്ക്കയ്  4,100  രൂപയുലാം  വെല
പൂര്ണമഭായുലാം നശനിചവെര്ക്കയ് 2,600 രൂപയുലാം ഭഭാഗനികേമഭായനി നഭാശനഷലാം ഉണ്ടെഭായവെര്ക്കയ്
2,100 രൂപയുലാം നല്കേനിവെരുന. കൂടഭാവത 5-8-2016-വല സ.ഉ.(വകേവയഴത്തയ്) നമ്പര്
441/16/റവെ.  പ്രകേഭാരലാം  ശക്തമഭായ  കേടല്കക്ഷഭാഭവത്തത്തുടര്ന്നയ്  കകേരളത്തനിവന്റെ
കേടകലഭാര പ്രകദശങ്ങളനില് ഈ മഴെക്കഭാലത്തയ് വെളളലാം,  വെല തുടങ്ങനിയ മതലബനന
ഉപഭാധനികേള നഷവപട മതലബനനത്തനികലര്വപടനിരനിക്കുന്ന സലാംഘങ്ങളക്കയ് (ഗ്രൂപയ്)
മുഖലമനനിയുവട ദുരനിതഭാശതഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം സലാംഘലാം ഒന്നനിനയ് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ
വെതീതലാം അനുവെദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശഷലാം  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനിനനിര
യഭായവെര്ക്കയ്  നല്കേനിയ  അടനിയന്തെര  സഹഭായത്തനിവന്റെ  ജനില  തനിരനിച്ചുളള  വെനിശദ
വെനിവെരങ്ങള കശഖരനിച്ചുവെരുന. 
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(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നകശഷലാം  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി
കേടഭാശതഭാസ  കേമ്മേതീഷവന്റെ  ശനിപഭാര്ശയുവട  അടനിസഭാനത്തനില്  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുമഭായനി ബനവപടയ് വെഭായകേളനില് അര്ഹതയുവണ്ടെന്നയ് കേവണ്ടെത്തനിയ  1166
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  കേടഭാശതഭാസലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  2,74,39,448  രൂപ
അനുവെദനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. ജനില തനിരനിച്ചുളള വെനിവെരലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

ജനില മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട
എണലാം

തുകേ

1 വകേഭാലലാം 583 98,96,664

2 ആലപ്പുഴെ 78 26,43,376

3 കകേഭാടയലാം 13 5,03,684

4 എറണഭാകുളലാം 163 58,02,072

5 തൃശ്ശൂര് 60 20,03,675

6 മലപ്പുറലാം 30 3,78,793

7 കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 87 28,91,610

8 വെയനഭാടയ് 1 20,000

9 കേണ്ണൂര് 120 25,80,684

10 കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 31 7,18,890

ആവകേ 1166 274,39,448

മതലവഫഡയ് വെഴെനി  138  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  31.74  ലക്ഷലാം രൂപ കേടഭാശതഭാസമഭായനി
അനുവെദനിച്ചു. ജനില തനിരനിച്ചുളള ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട എണലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

വകേഭാലലാം 23

ആലപ്പുഴെ 24

കകേഭാടയലാം 15

എറണഭാകുളലാം 32

തൃശ്ശൂര് 25

മലപ്പുറലാം 8

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 9

കേണ്ണൂര് 2

                                       ആവകേ 138
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കദശസഭാല്കൃത  ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  ബനവപട  കേടങ്ങളക്കയ്  കേടഭാശതഭാസലാം
നല്കുന്നതനിനഭായനി  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നകശഷലാം  4  ഗഡുക്കളഭായനി
യഥഭാക്രമലാം 4,17,99,631 രൂപ, 17,66,051 രൂപ, 1,34,31,441 രൂപ, 1,73,70,826 രൂപ
(ആവകേ  7,43,67,949  രൂപ)  ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപനില്നനിനലാം വെനിവെനിധ ബഭാങ്കുകേളക്കയ്
അനുവെദനിചയ് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്. 

മറയ്  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങള  വെഴെനി  96  കപര്ക്കഭായനി  65,97,570  രൂപ
കേടഭാശതഭാസത്തനിനഭായനി  അനുവെദനിച്ചു.  ജനിലതനിരനിച്ചുളള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട  എണലാം
ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

വകേഭാലലാം 47

തനിരുവെനന്തെപുരലാം 3

ആലപ്പുഴെ 24

എറണഭാകുളലാം 7

കകേഭാടയലാം 1

തൃശ്ശൂര് 1

മലപ്പുറലാം 3

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 8

കേണ്ണൂര് 1

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 1

ആവകേ 96

കൂടഭാവത  വെനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷനവെഴെനി  4,59,707  രൂപ
കേടഭാശതഭാസമഭായനി അനുവെദനിചയ് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

കേഭായലനില് എക്കല് അടനിഞ്ഞെതനിനഭാല് മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള
അനുഭവെനിക്കുന്ന ദുരനിതലാം

100 (3518)  ശതീ  .    കജഭാണ് വഫര്ണഭാണ്ടെസയ്:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിവല  കുമ്പളങ്ങനി  കേലകഞരനി  കേഭായലനില്  എക്കല്
അടനിഞ്ഞെതനിനഭാല്,  മഭാനഭാകശ്ശേരനി  മുതല്  അനകേഭാരനഴെനി  വെവരയുലാം  കകേഭാണലാം  മുതല്
കുമ്പളങ്ങനി  വതകക്കയറലാം  വെവരയുമുള  അയഭായനിരകത്തഭാളലാം  വെരുന്ന  പരമ്പരഭാഗത
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള അനുഭവെനിക്കുന്ന കേഷപഭാടുകേള ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
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(ബനി)  ഈ  കേഭായലനില്  ഡഡ്ജനിലാംഗയ്  നടത്തനി  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട
ദുരനിതങ്ങള മഭാറ്റുവെഭാന നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടെയ്. 

(ബനി)  മതല ആവെഭാസ വെലവെസയയ് കകേഭാടലാംതടഭാത്ത രതീതനിയനില് ശഭാസതീയമഭായ
ഡഡ്ജനിലാംഗയ് നടത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്. 

തലകശ്ശേരനി മകഞ്ഞെഭാടനിയനിവല മതല മഭാര്ക്കറയ്

101  (3519)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തലകശ്ശേരനി  നഗരസഭ  മകഞ്ഞെഭാടനിയനില്  നനിര്മ്മേനിച  മതല  മഭാര്ക്കറയ്  ചേനില
എതനിര്പ്പുകേളമൂലലാം  ഉത്ഘഭാടനലാം  വചേയഭാന  സഭാധനിക്കഭാവത  അടചനിടനിരനിക്കുന്നതഭായനി
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  എങനില് ഒരു സമവെഭായത്തനിലൂവട ആയതയ് തുറക്കഭാനഭാവെശല
മഭായ നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണ്ടെയ്.  പ്രസ്തുത  മഭാര്ക്കറയ്  പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനവപടയ്
സലവെഭാസനികേള  ബഹുമഭാനവപട  വഹകക്കഭാടതനിവയ  സമതീപനിചതനിവനത്തുടര്ന്നയ്
WP(c)  14108/15  നമ്പര്  കകേസയ്  വഹകക്കഭാടതനിയനില്  നനിലനനില്ക്കുനണ്ടെയ്.
ഇതനിവനത്തുടര്ന്നയ്  ഫനിഷറതീസയ്  ഡയറകര്,  തതീരകദശ  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന
ഭഭാരവെഭാഹനികേള,  തലകശ്ശേരനി  നഗരസഭഭാ  അഗങ്ങള  എന്നനിവെര്  പരഭാതനിക്കഭാരുമഭായനി
പലപ്രഭാവെശലലാം  ചേര്ച  നടത്തനി  സമവെഭായത്തനിലൂവട  മതലമഭാര്ക്കറയ്  തുറന്നയ്
പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുവെഭാന  ശമനിചനിരുനവവെങനിലലാം  സമവെഭായത്തനില്  എത്തനികചര്ന്നനില.
തുടര്ന്നയ് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നകശഷലാം വെകുപ്പുമനനിതവന്ന ഇവെനിവട
സന്ദര്ശനിചയ് നഗരസഭഭാധനികൃതരുലാം ബനവപട സലവെഭാസനികേളുമഭായനി ചേര്ച നടത്തനി
മതലമഭാര്ക്കറയ്  തുറനപ്രവെര്ത്തനിപനിക്കഭാന  ശമനിച്ചുവവെങനിലലാം  ഇകപഭാഴലാം  അതനിനയ്
കേഴെനിഞ്ഞെനിടനില.  വഹകക്കഭാടതനിയുവട പരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുന്ന വെനിഷയമഭായതനിനഭാല്
കകേഭാടതനിവെനിധനികൂടനി കേണക്കനിവലടുത്തയ് തുടര്നടപടനി സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

കേഭായലാംകുളലാം കേരനിപ്പുഴെയനില് ഫനിഷയ് മഭാര്ക്കറയ്

102  (3520)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
99/2020.
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കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനിവല വചേടനികുളങ്ങര ഗഭാമപഞഭായത്തനില് കേരനിപ്പുഴെയനില്
ആധുനനികേ  സഇൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  ഫനിഷയ്  മഭാര്ക്കറയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്
എവന്തെങനിലലാം  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം  വചേയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  എങനില്  വെനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനിവല വചേടനികുളങ്ങര ഗഭാമപഞഭായത്തനില് കേരനിപ്പുഴെയനില്
ആധുനനികേ  സഇൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  ഫനിഷയ്  മഭാര്ക്കറയ്  KIIFB-യുവട  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായകത്തഭാവട  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  കകേരള  കസറയ്  കകേഭാസല്  ഏരനിയ
വഡവെലപ്വമന്റെയ് കകേഭാര്പകറഷന 120 ലക്ഷലാം രൂപയുവട കപ്രഭാജകനികന്മല് നടപടനികേള
സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

പഴെയങ്ങഭാടനി മതല മഭാര്ക്കറനിവന്റെ നവെതീകേരണലാം

103(3521)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മതല  മഭാര്ക്കറ്റുകേള  നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവെനിലള  പദതനികേള
ഏവതഭാവക്കയഭാണയ്;  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിവല  കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിവല  പഴെയങ്ങഭാടനി
മതല  മഭാര്ക്കറയ്  നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ഫണ്ടെയ്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  ഉവണ്ടെങനില്
വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ബ്ലൂ  റവെലമ്പ്യൂഷന  പദതനിയനിലലാം  KIIFB-യനില്നനിനലാം
മഭാര്ക്കറ്റുകേള  നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള  പദതനി
ഘടകേങ്ങള ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിവല കേലലഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിവല
പഴെയങ്ങഭാടനിയനില് മതല മഭാര്ക്കറയ് സഭാപനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  59  ലക്ഷലാം രൂപയുവട
പദതനി കകേരള സലാംസഭാന തതീരകദശ വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന തയഭാറഭാക്കനി
KIIFB-യനില്  ഉളവപടുത്തനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കനടുന്നതനിനഭായനി  ഫനിഷറതീസയ്  ഡയറകര്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ആയതയ് സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്. 19  ചേനിലറ വെനില്പന
സഭാളുകേള,  വെനിശമ മുറനി എന്നനിവെ ഉളവപവട  218  ചേതുരശ മതീറര് വെനിസ്തൃതനിയനില് ഒരു
ഇരുനനില മഭാര്ക്കറയ് വകേടനിടമഭാണയ് പദതനിയനിലൂവട വെനിഭഭാവെന വചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.
മതലലാം  വൃത്തനിയഭായനി  കേഴകുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  സനിങയ്,  മതലലാം  മുറനിക്കുന്നതനി
നഭാവെശലമഭായ  സഭാബയ്,  മലനിനജലലാം  ഒഴകേനികപഭാകുന്നതനിനഭായനി  വഡയനിന  എന്നനിവെ
മതലമഭാര്ക്കറയ് നവെതീകേരണ പദതനിയനില് ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്. 
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പുത്തൂര് മതല മഭാര്ക്കറനിവന്റെ നവെതീകേരണലാം

104 (3522) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മതല മഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട നവെതീകേരണത്തനിനുള പദതനികേള എവന്തെലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  വകേഭാലലാം  ജനിലയനിവല  പുത്തൂര്  മതല  മഭാര്ക്കറനിവന്റെ  നവെതീകേരണത്തനിനയ്
അനുമതനി ലഭലമഭാക്കനികയഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര സഹഭായകത്തഭാവട നടപഭാക്കുന്ന ആധുനനികേ മഭാര്ക്കറയ് നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനി നനിലവെനില് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുന. 

(ബനി)  വകേഭാലലാം  ജനിലയനിവല  പുത്തൂരനില്  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലളള
ശുചേനിതതപൂര്ണമഭായ  മതലമഭാര്ക്കറയ്  സഭാപനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  208  ലക്ഷലാം
രൂപയുവട പദതനി കകേരള സലാംസഭാന തതീരകദശ വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്. 35 ചേനിലറ വെനില്പന സഭാളുകേള, 7 ഉണക്ക മതല വെനില്പന മുറനി,
അധനികേലാം വെരുന്ന മതലലാം കകേടുകൂടഭാവത സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി ചേനില്ഡയ് റൂലാം, ശുദമഭായ
ഐസനിവന്റെ ലഭലത  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനഭായനി  കഫ്ലേക്കയ്  ഐസയ്  യൂണനിറയ്,  മലനിനജല
സലാംസരണ  പഭാന്റെയ്,  വെനിശമ  മുറനി,  മതലലാം  വൃത്തനിയഭായനി  കേഴകുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ
സനിങയ്,  മതലലാം  മുറനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സഭാബയ്,  മലനിനജലലാം  ഒഴകേനി  കപഭാകുന്നതനിനഭായനി
വഡയനിന എന്നനിവെ അടങ്ങനിയ 607.40 ചേതുരശ മതീറര് വെനിസ്തൃതനിയനില് ഒരു ഇരുനനില
മഭാര്ക്കറയ്  വകേടനിടമഭാണയ്  പദതനിയനിലൂവട  വെനിഭഭാവെന  വചേയനിട്ടുളളതയ്.  വപ്രഭാകപഭാസല്
ഫനിഷറതീസയ് ഡയറകകററയ് തലത്തനില് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന. 

ഇടവക്കഭാചനി ഫനിഷയ് ഫഭാലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

105 (3523)  ശതീ  .   കജഭാണ് വഫര്ണഭാണ്ടെസയ്: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇടവക്കഭാചനിയനിവല  ഫനിഷയ്  ഫഭാലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനില് കനരനിടുന്ന കേഭാലതഭാമസത്തനിനയ് കേഭാരണലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  ഇതനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തന  കേഭാലഭാവെധനി  എന്നഭാണയ്
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നതയ്;
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(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  എന്നകത്തക്കയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുവമന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇടവക്കഭാചനി  ഫനിഷയ്  ഫഭാമനിവന  അകേതഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയനില്
ഉളവപടുത്തണവമന്നഭാവെശലവപടയ്  സമര്പനിച  നനികവെദനത്തനില്  സതതീകേരനിചനിട്ടുള
നടപടനി എവന്തെന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രതനികൂലമഭായ കേഭാലഭാവെസമൂലലാം ജലനനിരപയ് ഉയര്ന്നതനിനഭാലലാം,  പദതനി
കേഭാലയളവെനില്  പല പ്രഭാവെശലലാം  കേതഭാറനി  സമരലാം  കേഭാരണലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗനികേള
ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണ്ടെഭായതനിനഭാലലാം,  കനഭാടയ്  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  ലഭലതയനിലണ്ടെഭായ  കുറവമൂലവലാം  ഇടവക്കഭാചനി  ഫനിഷ് ഫഭാലാം
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനില് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിട്ടു. 

(ബനി)  പദതനി  രണ്ടെയ്  ഘടമഭായനിടഭാണയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തനിവെരുന്നതയ്.  കേരഭാര്
പ്രകേഭാരലാം  ഒന്നഭാലാംഘടലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  29-9-2016-ലലാം  രണ്ടെഭാലാംഘടലാം
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള 21-3-2017-ലമഭാണയ് പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണ്ടെനിയനിരുന്നതയ്. 

(സനി)  പദതനിയുവട  ഒന്നഭാലാംഘടലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  രണ്ടെഭാലാം
ഘടലാം പ്രവെര്ത്തനങ്ങള 2017 ആഗകസഭാവട പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

(ഡനി)  ഇടവക്കഭാചനി  ഫനിഷയ്  ഫഭാമനിവന  അകേതഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയനില്
ഉളവപടുത്തണവമന്നഭാവെശലവപടയ് നനിലവെനില് നനികവെദനലാം ലഭലമഭായതഭായനി കേഭാണുന്നനില.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിവല ഫനിഷറതീസയ് കസഷനുകേള

106 (3524)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    വനലനിക്കുന്നയ്:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  നനിലവെനില്  എത്ര ഫനിഷറതീസയ്  കസഷനുകേള
ഉവണ്ടെന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയതഭായനി  ജനിലയനില്  ഫനിഷറതീസയ്  കസഷനുകേകളഭാ  സബയ്
കസഷനുകേകളഭാ നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(സനി)  എങനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുലാം  ഉദ്ഘഭാടനലാം വചേയഭാത്ത സബയ്
കസഷന ഏതഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഉദ്ഘഭാടനലാം നടത്തഭാനുളള തടസങ്ങള എന്തെഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  നനിലവെനില്  ഫനിഷറതീസയ്  കസഷനുകേള
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നനില. 

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  പുതനിയതഭായനി  തുടങ്ങഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
ഫനിഷറതീസയ് കസഷന വകേടനിടത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണ്ടെയ്.

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ഫനിഷറതീസയ്  കസഷവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ്
സലാംബനനിച വെനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

(ഡനി)  ഫനിഷറതീസയ് കസഷന പ്രവെര്ത്തനത്തനിനഭാവെശലമഭായ തസ്തനികേ സൃഷനിചയ്
കേഴെനിഞ്ഞെഭാലടനതവന്ന പ്രവെര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ഉളനഭാടന മതലകൃഷനി

107 (3525)  ശതീ  .    കജഭാര്ജയ്  എലാം  .    കതഭാമസയ്:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഉളനഭാടന മതല കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ഫനിഷറതീസയ്
വെകുപയ് വെലക്തനികേളക്കുലാം ഗ്രൂപ്പുകേളക്കുലാം എവന്തെലഭാലാം സഹഭായങ്ങളുലാം ആനുകൂലലങ്ങളുമഭാണയ്
നല്കേനി വെരുന്നവതന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉളനഭാടന  മതലകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഫനിഷറതീസയ്
വെകുപയ് നല്കേനിവെരുന്ന ധനസഹഭായ പദതനികേള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ഉളനഭാടന മതലകൃഷനി വെലഭാപനവലാം മതലവെനിത്തുകേളുവട ഉല്പഭാദനവലാം

108  (3526)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉളനഭാടന മതലകൃഷനി വെലഭാപകേമഭാക്കഭാനുലാം മതലലഭലത ഉറപ്പുവെരുത്തുവെഭാനുലാം
മതല വെനിത്തുകേളുവട ഉല്പഭാദനത്തനില് സതയലാംപരലഭാപ്തത വകേവെരനിക്കുവെഭാനുലാം എവന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സതതീകേരനിചനിട്ടുളളതയ്; വെനിശദഭാലാംശലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ് ഉളനഭാടന മതല കൃഷനി  വെഴെനി  പ്രതനിവെര്ഷലാം  ശരഭാശരനി
എത്ര  ടണ്  മതലലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണ്ടെയ്  എന്നഭാണയ്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളളതയ്;
വെനിശദഭാലാംശലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* വലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉളനഭാടന  മതലകൃഷനി  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  മതലലഭലത  ഉറപയ്
വെരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി തഭാവഴെപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന:

1. ജലകൃഷനി വെലഭാപന പദതനികേള

2. നതീലവെനിപവെലാം പദതനി

3. നൂതന മതലകൃഷനി പദതനി

4. ഓപണ് വെഭാടര് റഭാഞനിലാംഗയ്

5. മതലസകങതങ്ങള സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി

6. മകതലഭാല്പഭാദന കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം ഹഭാചറനികേളുലാം സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി

7. നനിലവെനിലളള ഫഭാമുകേളുവടയുലാം ഹഭാചറനികേളുവടയുലാം നവെതീകേരണ പദതനി

8. മതല സമൃദനി II പദതനി.

കൂടഭാവത,  കകേന്ദ്ര  വെനലാം-പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിനുകേതീഴെനില്  നഭാഷണല്
അഡഭാപ്കറഷന  ഫണ്ടെയ്  കഫഭാര്  വക്ലെെമറയ്  വചേയ്ഞയ്  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി
വകേപഭാടയ്-വപഭാക്കഭാളനി  പദതനിയുലാം,  നനിലവെനില് ഒരു വനല്ലുലാം ഒരു മതീനുലാം പദതനിയുലാം,
മതലവെനിത്തുകേളുവട  ഉല്പഭാദനത്തനിനയ്  സതയലാംപരലഭാപ്തത  വകേവെരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  മകതലഭാല്പഭാദന  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  ഹഭാചറനികേളുലാം
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  900  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട  പദതനിയുലാം  നനിലവെനിലളള
ഫഭാമുകേളുവടയുലാം  ഹഭാചറനികേളുവടയുലാം  വെനികേസനങ്ങളക്കുലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭായനി
800 ലക്ഷലാം രൂപയുവട പദതനികേളുലാം നടപഭാക്കനിവെരുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഉളനഭാടന  മതലകൃഷനി  വെഴെനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷലാം  40000  വമട്രനികേയ്  ടണ്  മതലലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കവപടതഭായനിടഭാണയ്
കേണക്കഭാക്കവപടനിട്ടുളളതയ്. 

ഉളനഭാടന മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുകവെണ്ടെനിയുളള പുതനിയ പദതനികേള

109(3527)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം ഉളനഭാടന മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്
കവെണ്ടെനി നടപനിലഭാക്കുന്ന പുതനിയ പദതനികേളുവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ഉളനഭാടന  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുകവെണ്ടെനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പുതനിയ
പദതനികേളുവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1.  ഭൂരഹനിത  ഭവെനരഹനിത  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  ഭൂമനിയുലാം  വെതീടനിനുമുളള
പദതനി

2. വമഡനിക്കല് കേലഭാമ്പയ്

3.  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളക്കയ്  സഇൗജനല  പനി.എസയ്.സനി.,  ബഭാങയ്,
സനിവെനില് സര്വ്വതീസയ് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി

4.  മരണവപട  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളക്കയ്  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വചേലവെയ്
വെഹനിക്കല്

5. മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട മക്കളുവട വെനിദലഭാലയത്തനില്നനിനളള വകേഭാഴെനി ഞ്ഞെയ്
കപഭാക്കയ് തടയല് പദതനി

6. മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി ഭവെന പുനര് വവെദതതതീകേരണലാം

7.  ഭൂരഹനിത  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  വകേടനിട  സമുചയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
പദതനി

8.  കപഭാസയ്  വമട്രനികേയ്  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലലാം  ഇ-ഗഭാന്റെയ്
മുകഖന വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്ന പദതനി

9. കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  അലാംഗതതമുളള  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്
ആര്.എസയ്.ബനി.വവെ. മുകഖനയുളള സമഗ ആകരഭാഗല ഇനഷതറനസയ് പദതനി.

(ഓകരഭാ പദതനിയുവടയുലാം വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*).

ഗുണകമന്മയുളള വചേമ്മേതീന വെനിത്തയ്

110(3528)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില് ഗുണകമന്മയുള വചേമ്മേതീന വെനിത്തയ് കേനിടഭാനനിവലന്ന പരഭാതനി
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  'അഡഭാക്കയ്'  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  കരഭാഗവെനിമുക്തമഭാവണന്നയ്
സര്ടനിഫനിക്കറയ്  നല്കേനിയ  വെനിത്തുകേള,  മലാംഗലഭാപുരലാം  ഫനിഷറതീസയ്  കകേഭാകളജനിലലാം

* വലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്.
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പനങ്ങഭാടയ്  ഫനിഷറതീസയ്  യൂണനികവെഴനിറനിയനിലലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയകപഭാള
കരഭാഗബഭാധനിതമഭാവണന്നയ്  റനികപഭാര്ടയ്  വെരുന്നതയ്  ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  എങനില്
കരഭാഗവെനിമുക്തമഭായ  വെനിത്തയ്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നല്കേഭാന  എന്തെയ്  നടപടനിയഭാണയ്
സതതീകേരനിചതയ്;

(സനി)  2013-വല  കകേരള  മതല  വെനിത്തയ്  നനിയമത്തനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
കസറയ്  സതീഡയ്  വസന്റെറുകേളുലാം  പ്രഭാകദശനികേ  സതീഡയ്  വസന്റെറുകേളുലാം  സഭാപനിക്കഭാന
എവന്തെങനിലലാം നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  2010-വല  ഉളനഭാടന  ഫനിഷറതീസുലാം  അകേതഭാകേളചറുലാം  ആകനിവന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംസഭാന-ജനിലഭാ  ഫനിഷറതീസയ്  മഭാകനജയ് വമന്റെയ്  ഉപകദശകേ
സമനിതനികേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള  സതതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  ഉവണ്ടെങനില്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  കേണ്ണൂരനില്  'സനിബ'  (CIBA)യുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  മതലവഫഡയ്  ഒരു
വചേമ്മേതീന/മതലത്തതീറ നനിര്മ്മേഭാണശഭാല ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് എലാം.ഒ.യു. ഒപനിടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
എങനില്  ഇതയ്  പ്രഭാവെര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന  എവന്തെങനിലലാം  തടസങ്ങള  ഉകണ്ടെഭാ  എന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടെയ്.

(ബനി)  ഉണ്ടെയ്.  Random  Sampling  വടകനികേയ്  പ്രകയഭാജനവപടുത്തനിയഭാണയ്
ഇതനിനഭായനി  സഭാമ്പനിള കശഖരനിക്കുന്നതയ്.  അഡഭാക്കനിവന്റെ പനി.സനി.ആര്.  ലഭാബുകേളനില്
പരനികശഭാധനിചയ്  കരഭാഗബഭാധനിതമലഭാവയന്നയ്  ഉറുപ്പുവെരുത്തനിയകശഷമഭാണയ്  വചേമ്മേതീന
വെനിത്തുകേള കേര്ഷകേര്ക്കയ് നല്കേനിവെരുന്നതയ്. 

(സനി)  കസറയ്  സതീഡയ്  വസന്റെറുകേളുലാം  പ്രഭാകദശനികേ  സതീഡയ്  വസന്റെറുകേളുലാം
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള കേരടയ് വെനി ജ്ഞഭാപനലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന. 

(ഡനി)  2010-വല  കകേരള  ഉളനഭാടന  ഫനിഷറതീസുലാം  അകേതഭാകേളചറുലാം  ആകയ്
പ്രകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിച  38-ാം  ചേട  പ്രകേഭാരവലാം  സലാംസഭാനതലത്തനില്  സലാംസഭാന
ഫനിഷറതീസയ്  മഭാകനജ് വമന്റെയ്  ഉപകദശകേ  സമനിതനിയുലാം  ജനിലഭാതലത്തനില്  ജനിലഭാതല
ഫനിഷറതീസയ്  മഭാകനജ് വമന്റെയ്  ഉപകദശകേസമനിതനിയുലാം  രൂപതീകേനിരനിക്കുന്നതനിനുളള  കേരടയ്
വെനിജ്ഞഭാപനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാന  ഫനിഷറതീസയ്  ഡയറകകറഭാടയ്  ആവെശലവപടനിട്ടുണ്ടെയ്.
അവെ ലഭലമഭാക്കുന്നമുറയയ് തുടര് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ഇ)  കേണ്ണൂരനില്  CIBA-യുവട സഭാകങതനികേ സഹകേരണകത്തഭാവട മതലത്തതീറ
ഫഭാകറനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് മതലവഫഡുമഭായനി CIBA MOU ഒപനിടനിട്ടുണ്ടെയ്. എന്നഭാല്
പ്രസ്തുത മതലത്തതീറ ഫഭാകറനി തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് വപഭായയനില് സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാണയ്
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സര്ക്കഭാര്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന്നതയ്.  കേണ്ണൂരനില്  മഭാപനിള  കബയനില്  പ്രസ്തുത
തതീറ  ഫഭാകറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  പുതുക്കനിയ  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കകേണ്ടെതുണ്ടെയ്.
അതനിനുളള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

മതലവഫഡനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

111 (3529) ശതീ  .   വകേ  .   കുഞ്ഞെനിരഭാമന:
ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ:
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി:
ശതീ  .    ബനി  .    സതലന: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് മതലബനനവലാം

ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേശുവെണ്ടെനി വെലവെസഭായവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) മതലവഫഡനിവന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള അവെകലഭാകേനലാം വചേയഭാറുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  മതലബനനത്തനിനഭാവെശലമഭായ  ഉപഭാധനികേളുലാം
അറനിവകേളുലാം  എത്തനിക്കുന്നതനില്  മതലവഫഡയ്  എത്രമഭാത്രലാം  വെനിജയനിചനിട്ടുവണ്ടെന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  സമൂഹത്തനിനുളനില് സതയലാംസഹഭായ സലാംഘങ്ങള
രൂപതീകേരനിക്കഭാനുലാം  അതുവെഴെനി  അവെരുവട  ഇടയനില്  സമ്പഭാദലശതീലലാം  വെളര്ത്തുവെഭാനുലാം
മതലവഫഡയ് എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സതതീകേരനിചനിട്ടുളതയ്;

(ഡനി)  മതലവഫഡനിനയ്  വമകക്രഭാ വക്രഡനിറയ്  കമഖലയനില് കേഭാരലമഭായ പ്രഭഭാവെലാം
ഉണ്ടെഭാക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഇ)  മതല വെനിപണനത്തനിനഭായനി മതലവഫഡനിവന്റെ കേതീഴെനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
ഫനിഷയ് സഭാളുകേളുവട പ്രവെര്ത്തനലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടെയ്. 

(ബനി) മതലവഫഡയ് ജനിലഭാ തലത്തനില് മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവള ഉളവപടുത്തനി
കബഭാധവെത്കേരണ കേലഭാമ്പുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം ഫനിഷറതീസയ് പദതനികേവളക്കുറനിച്ചുലാം,
മതലബനന  ഉപഭാധനികേവളക്കുറനിച്ചുമുളള  അറനിവകേള  പകേര്നനല്കേഭാറുമുണ്ടെയ്.
എന.സനി.ഡനി.സനി.  സഹഭായകത്തഭാവട  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  വെഴെനി
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് മതലബനന ഉപകേരണങ്ങള വെനിതരണലാം വചേയവെരുന.
അകതഭാവടഭാപലാം കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുവട സഹഭായകത്തഭാവട യനവെല്കൃത
യഭാനങ്ങളക്കയ് സബ്സനിഡനിയുലാം നല്കേനിവെരുന. 
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(സനി)  മതലവഫഡയ്  1996  മുതല്  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  സമൂഹത്തനിനുളളനില്
മതല  ഗഭാമങ്ങളനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  പ്രഭാഥമനികേ  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുവട  കേതീഴെനില്  സതയലാംസഹഭായ  ഗ്രൂപ്പുകേള  രൂപതീകേരനിചയ്  സമ്പഭാദലശതീലലാം
വെളര്ത്തനിയുലാം ചുരുങ്ങനിയ പലനിശ നനിരക്കനില് വമകക്രഭാ വക്രഡനിറയ് വെനിതരണലാം വചേയലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  നനിലവെനില്  368  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുവട കേതീഴെനില് 178502 കപര് അലാംഗങ്ങളഭായുളള 14904 സതയലാം
സഹഭായ ഗ്രൂപ്പുകേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുന. ലഘു സമ്പഭാദലലാം ഇനത്തനില് 11277 ലക്ഷലാം രൂപ
അലാംഗങ്ങളനില്നനിനലാം സമഭാഹരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. 

(ഡനി)   ഉണ്ടെയ്.  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കമഖലയനില്  സതയലാംസഹഭായ  ഗ്രൂപ്പുകേവള
സലാംഘടനിപനിച്ചുവകേഭാണ്ടെയ്  കദശതീയ  പനികന്നഭാക്ക  വെനിഭഭാഗ  ധനകേഭാരല  വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന,  കദശതീയ നമ്പ്യൂനപക്ഷ വെനികേസന ധനകേഭാരല കകേഭാര്പകറഷന എന്നതീ
സഭാപനങ്ങളുവട ചുരുങ്ങനിയ പലനിശ നനിരക്കനിലളള വമകക്രഭാ വക്രഡനിറയ്  ലഭലമഭാക്കനി
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കമഖലയനില്  സതയലാം  സഹഭായ  ഗ്രൂപ്പുകേള  വെഴെനി  വെനിതരണലാം
വചേയവെരുന.  ഒരു വെര്ഷലാം  60  കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്  6  ശതമഭാനലാം പലനിശ നനിരക്കനില്
വമകക്രഭാ  വക്രഡനിറയ്  ഇനത്തനില്  സതയലാം  സഹഭായ  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കയ്  വെനിതരണലാം
വചേയ്യുന്നതയ്.  നഭാളനിതുവെവര  435  കകേഭാടനി  രൂപ  വമകക്രഭാ  വക്രഡനിറയ്  ഇനത്തനില്
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കമഖലയനിവല  സതയലാം  സഹഭായ  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കയ്  വെനിതരണലാം
വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്. 

(ഇ)  മതലവഫഡനിവന്റെ  കേതീഴെനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  ഫനിഷയ്  സഭാളുകേളുവട
പ്രവെര്ത്തനഭാവെകലഭാകേനലാം  ജനിലഭാ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഓകരഭാ  മഭാസവലാം  നടത്തനി
വെരഭാറുണ്ടെയ്.  വപഭാതുജനങ്ങളുവട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം,  അഭനിപ്രഭായങ്ങളുലാം,  സതയലാം  സഹഭായ
സലാംഘങ്ങളുവട  ആവെശലങ്ങളുവമഭാവക്ക  ടനി  അവെകലഭാകേനങ്ങളനില്  ചേര്ചയയ്  വെരനികേയുലാം
അവെയയ്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുവെഭാന ശമനിക്കഭാറുമുണ്ടെയ്.  തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  പത്തനലാംതനിട,
വകേഭാലലാം  ജനിലകേളനില്  രണ  വെതീതവലാം,  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനില്  പതനിവനഭാനലാം,
എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില് പത്തുലാം,  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് ഒനലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനിലയനില്
മൂനലാം സഭാളുകേള ഉളവപവട ആവകേ 31  ഫനിഷയ് സഭാളുകേള മതലവഫഡനിവന്റെ കേതീഴെനില്
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  കകേഭാടയലാം,  തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  തൃശ്ശൂര്  ജനിലകേളനിവല  എലഭാ
സഭാളുകേളുലാം  ലഭാഭകേരമഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിവല
അരയനിടത്തുപഭാലലാം  ഫനിഷയ്  സഭാളുലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാടയലാം  എന്നതീ  ജനിലകേളനിവല
ഫനിഷയ്  മഭാര്ട്ടുകേളുലാം  നലരതീതനിയനില്  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  വെനില്പന  കുറവളള  ഫനിഷയ്
മഭാര്ട്ടുകേളനിവല  പ്രശ്നങ്ങള  മനസനിലഭാക്കനി  അവെയയ്  പരനിഹഭാരലാം  കേവണ്ടെത്തുന്നതനിനുളള
നടപടനിയുലാം മതലവഫഡയ് സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 
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മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡയ്

112(3530)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില് എത്ര കപര് അലാംഗങ്ങളഭായനി
കചേര്ന്നനിട്ടുണ്ടെയ്;

(ബനി)  ഇവെര്ക്കയ്  നല്കുന്ന  പ്രതനിമഭാസവപനഷന  തുകേ  എത്ര  രൂപയഭാണയ്;
വപനഷന  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള  നനിബനനകേള  എവന്തെഭാവക്കയഭാണയ്;  വെനിശദഭാലാംശലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  മറയ്  എവന്തെലഭാലാം  ആനുകൂലലങ്ങളഭാണയ്  കക്ഷമനനിധനി  വെഴെനി
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് ലഭലമഭാക്കുന്നതയ്; വെനിശദഭാലാംശലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  പടനികേ  പ്രകേഭാരലാം  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി
അലാംഗങ്ങള-234844 അനുബനവത്തഭാഴെനിലഭാളനി അലാംഗങ്ങള-77597

(ബനി)  നനിലവെനില്  1,000  രൂപയഭാണയ്  പ്രതനിമഭാസ  വപനഷന.  2017  ജൂണ്
മഭാസലാം മുതല് 1,100 രൂപയഭായനി വപനഷന വെര്ദനിപനിചയ് നല്കുന്നതഭാണയ്. 

വപനഷന ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള നനിബനനകേള 

മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി:

കകേരളത്തനില് കുറഞ്ഞെതയ് 10 വെര്ഷവമങനിലലാം മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനിയഭായനി കജഭാലനി
വചേയയ്  ഉപജതീവെനലാം  കേഴെനിക്കുകേയുലാം,  60  വെയസയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം  വതഭാഴെനിലനില്
നനിന്നയ് വെനിരമനിക്കുകേയുലാം വചേയ്യുന്ന കക്ഷമനനിധനി അലാംഗങ്ങള വപനഷന ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്
അര്ഹരഭാണയ്.  അകപക്ഷനിക്കുന്ന  തതീയതനി  വതഭാടയ്  5  വെര്ഷലാം  മുവമ്പങനിലലാം
മതലകബഭാര്ഡനില്  വെനിഹനിതലാം  അടചനിരനിക്കണലാം.  പഞഭായത്തനില്നനിനലാം  സഭാമൂഹല
സുരക്ഷഭാ  വപനഷനുകേള  ഒഴെനിവകേ  മറയ്  വപനഷനുകേള  ലഭനിക്കുന്നനില  എന്ന
സര്ടനിഫനിക്കറയ്  ഹഭാജരഭാക്കണലാം.  കമല് പറഞ്ഞെവെയ്ക്കുപുറകമ  2016  ഒകകഭാബര് മുതല്
വപനഷന  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  ആധഭാര്  നമ്പര്  വവെരനിവഫ  വചേയയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കണലാം എന്ന നനിബനനയുലാം ബഭാധകേമഭാണയ്. 

അനുബനവത്തഭാഴെനിലഭാളനി:

5  വെര്ഷലാം  തുടര്ചയഭായനി  കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗതതലാം  ഉണ്ടെഭായനിരനികക്കണ്ടെതഭാണയ്.
60  വെയസയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം  വതഭാഴെനിലനില്നനിന്നയ്  വെനിരമനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്യുന്ന
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കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗങ്ങള  വപനഷന  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  അര്ഹരഭാണയ്.  അകപക്ഷകേര്
കകേരളത്തനില്  സനിര  തഭാമസക്കഭാരുലാം  വെഭാര്ഷനികേ  കുടുലാംബ  വെരുമഭാനലാം  ദഭാരനിദലകരഖ
നനിരക്കനികനക്കഭാള  തഭാഴ്ന്നതുമഭായനിരനിക്കണലാം.  കക്ഷമനനിധനി  വെനിഹനിതലാം  പൂര്ണമഭായനി
അടചനിരനിക്കണലാം. പഞഭായത്തനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന സുരക്ഷഭാ വപനഷനുകേള ഒഴെനിവകേ
മറയ്  വപനഷന  ലഭനിക്കുന്നനില  എന്ന  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  ഹഭാജരഭാക്കണലാം.  കമല്
പറഞ്ഞെവെയയ്  2016  ഒകകഭാബര് മുതല് വപനഷന ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  ആധഭാര്  നമ്പര്
വവെരനിവഫ വചേയയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കണലാം എന്ന നനിബനനയുലാം ബഭാധകേമഭാണയ്. 

വെനിധവെഭാ വപനഷന

മതല  കബഭാര്ഡനില്  വെനിഹനിതമടചയ്  അലാംഗതതവമടുത്തകശഷലാം  വെഭാര്ദകേലകേഭാല
വപനഷന പദതനി പ്രകേഭാരമുളള വപനഷന ഒരു ഗഡുകപഭാലലാം വെഭാങ്ങുന്നതനിനയ് മുമ്പഭായനി
മരണമടയുന്ന  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  ഭഭാരലമഭാര്ക്കയ്  ഈ  വപനഷന
നല്കേനിവെരുന.

മരണലാം നടന്നയ്  90  ദനിവെസത്തനിനുളളനില് ഫനിഷറതീസയ് ഓഫതീസര്ക്കയ് അകപക്ഷ
നല്കേണലാം.  കമല്  പറഞ്ഞെവെയയ്  പുറവമ  2016  ഒകകഭാബര്  മുതല്  വപനഷന
ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് ആധഭാര് നമ്പര് വവെരനിവഫ വചേയയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കണലാം എന്ന
നനിബനനയുലാം  ബഭാധകേമഭാണയ്.  നനിലവെനില്  മതല  കബഭാര്ഡയ്  വെഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനികേള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

ഭൂതത്തഭാനവകേടയ് റനിസര്കവെഭായറനില് മതലകൃഷനി

113(3531)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  ഭൂതത്തഭാനവകേടയ്  റനിസര്കവെഭായറുമഭായനി
ബനവപടയ് മതലലാം വെളര്ത്തുന്നതനിനുലാം പനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം എവന്തെങനിലലാം പദതനികേള
നനിലവെനിലകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  ഇവലങനില്  ഭൂതത്തഭാനവകേടയ്  റനിസര്കവെഭായറുമഭായനി  ബനവപടയ്  മതലലാം
വെളര്ത്തുന്നതനിനുലാം  പനിടനിക്കുന്നതനിനുലാംകവെണ്ടെ  പദതനിക്കയ്  രൂപലാം  വകേഭാടുക്കുകമഭാ;
വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  റനിസര്കവെഭായറുകേളനില്  മതലവെനിഭവെ  സലാംരക്ഷണലാം

* വലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്.
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സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മതലവെനിത്തുല്പഭാദനലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇതനിലൂവട
മതലകമഖലയുവട വെനികേസനത്തനിനഭായനി ഫനിഷറതീസയ് വെകുപയ് ഫനിഷറതീസയ് മഭാകനജ് വമന്റെയ്
വസഭാവസറനി  (ഫനിര്മ)  മുകഖനയുലാം  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിവല  ഭൂതത്തഭാനവകേടനില്
മളടനിസതീഷതീഷയ്  ഇകക്കഭാ  ഹഭാചറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിരുന.  ഗുണകമന്മയുളള  മതലവെനിത്തനിവന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  സതയലാംപരലഭാപ്തത
വകേവെരനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാവടയഭാണയ്  ഭൂതത്തഭാനവകേടനില്  പ്രസ്തുത  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്. 10  ദശലക്ഷലാം ഉല്പഭാദനകശഷനിയുളള ഒരു മതലവെനിത്തുല്പഭാദന
കകേന്ദ്രലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാണയ്  പദതനി  വെനിഭഭാവെന  വചേയനിരനിക്കുന്നതയ്.  പ്രസ്തുത
പദതനി  ആര്.വകേ.വെനി.വവെ.,  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തയ്,  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
എന്നനിവെയുവട  ധനസഹഭായകത്തഭാവടയഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്നതയ്.  പ്രസ്തുത
പദതനിക്കയ്  250  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട  ആര്.വകേ.വെനി.വവെ.  വെനിഹനിതവലാം  155  ലക്ഷലാം
രൂപയുവട സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വെനിഹനിതവലാം 200 ലക്ഷലാം രൂപ എറണഭാകുളലാം ജനിലഭാ
പഞഭായത്തയ്  വെനിഹനിതവമഭാണയ്.  ഇതനിവന്റെ  ആദലഘടലാം  28-12-2016-ല്  കേമ്മേതീഷന
വചേയയ് മകതലഭാല്പഭാദനലാം നടത്തനിവെരുന.  ജലകൃഷനി വെനികേസന ഏജനസനി,  കകേരള
(അഡഭാക്കയ്) മുകഖന ഭൂതത്തഭാനവകേടയ് റനിസര്കവെഭായറനില് മതലക്കുഞ്ഞുങ്ങവള കസഭാക്കയ്
വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്. 

(ബനി)  ഭൂതത്തഭാനവകേടയ് റനിസര്കവെഭായറനില് മതലസമ്പത്തയ് വെര്ദനിപനിക്കഭാനഭായനി
ടഭാണയ്,  അഡഭാക്കയ്  "reservoir  stocking”  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി
മതലക്കുഞ്ഞുങ്ങവള കസഭാക്കയ് വചേയനിട്ടുളളതയ്. 

മതലകമഖലയുവടയുലാം തതീരകദശത്തനിവന്റെയുലാം സമഗ വെനികേസനലാം

114 (3532) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര്:
ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്:
ശതീ  .   വകേ  .   വജ  .   മഭാകനി:
ശതീ  .    എലാം  .    നഇൗഷഭാദയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതലകമഖലയുവടയുലാം തതീരകദശത്തനിവന്റെയുലാം സമഗ വെനികേസനത്തനിനഭായനി
എവന്തെലഭാലാം നൂതന പദതനികേളഭാണയ് ആവെനിഷ്കരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി)  കേടല്ത്തതീരത്തുനനിനലാം  50  മതീറര്  ദൂരത്തനിനുളളനില്  അതതീവെ  അപകേട
കമഖലയനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങവള  പുനരധനിവെസനിപനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്;

(സനി)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുളള പഞ്ഞെമഭാസ സമഭാശതഭാസ പദതനി പ്രകേഭാരലാം
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നനിലവെനില്  എത്ര  രൂപയഭാണയ്  ഒരു  കുടുലാംബത്തനിനയ്  നല്കുന്നതയ്;  പ്രസ്തുത  തുകേ
അര്ഹരഭായ എലഭാവെര്ക്കുലാം യഥഭാസമയലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  നല്കേനിവെരുന്ന  ഇനഷതറനസയ്  തുകേ
വെര്ദനിപനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  മതല  അനുബന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം  മതലബനന
ഉപകേരണങ്ങളക്കുലാം ഇനഷതറനസയ് ഏര്വപടുത്തഭാന നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മതലകമഖലയുവടയുലാം തതീരകദശത്തനിവന്റെയുലാം സമഗ വെനികേസനത്തനിനഭായനി
ഈ സര്ക്കഭാര് ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപയ് മുകഖനയുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വെകുപയ്
മുകഖനയുലാം  പുതുതഭായനി  ആവെനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന്ന  പദതനികേള  ചുവെവട
കചേര്ക്കുന:

ഫനിഷറതീസയ് വെകുപയ്

1.  ഭൂരഹനിത ഭവെനരഹനിത മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട ഭൂമനിയുലാം വെതീടനിനുമുളള
പദതനി

2.  കേടകലഭാരത്തയ്  കേടലഭാക്രമണത്തനില്  ഭൂമനിയുലാം  വെതീടുലാം  നഷവപടവെവര
പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്ന പദതനി

3. വമഡനിക്കല് കേലഭാമ്പയ്

4. അക്ഷരസഭാഗരലാം

5.  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട മക്കളക്കയ് സഇൗജനല പനി.എസയ്.സനി.,  ബഭാങയ്,
സനിവെനില് സര്വ്വതീസയ് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി

6.  മരണവപട മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട മക്കളക്കയ് വെനിദലഭാഭലഭാസ വചേലവെയ്
വെഹനിക്കല്

7.  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളുവട  വെനിദലഭാലയത്തനില്  നനിനളള
വകേഭാഴെനിഞ്ഞുകപഭാക്കയ് തടയല് പദതനി

8. തതീരകദശ വെനിദലഭാലയങ്ങളനില് അടുക്കളപ്പുര നവെതീകേരണ പദതനി

9. തതീരകദശ സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില് സ്മെഭാര്ടയ് ക്ലെെഭാസ്റൂലാം പദതനി

10.  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  വപണ്മക്കളക്കയ്  വസക്കനിള  നല്കുന്ന
പദതനി

11.  തതീരകദശവത്ത  സ്കൂളുകേളനില്  കേഭായനികേ  സഇൗകേരലവലാം  കേളനിസലവലാം
ഏര്വപടുത്തുന്ന പദതനി 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 191

12.  കപഭാസയ് വമട്രനികേയ് വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ് വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലലാം ഇ-ഗഭാന്റെയ്
മുകഖന വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്ന പദതനി

13. മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി ഭവെന പുനര് വവെദതതതീകേരണലാം

14.  ഭൂരഹനിത മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് വകേടനിട സമുചയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
പദതനി

15. കേടലനില് മതലകൂടയ് കൃഷനി

16.  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  അലാംഗതതമുളള
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് സമഗ ആകരഭാഗല ഇനഷതറനസയ് പദതനി

17. മതലബനകനഭാപകേരണങ്ങളക്കുളള ഇനഷതറനസയ്.

ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് വെകുപയ്

1. നനിലവെനില് പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന്ന മതലബനന തുറമുഖങ്ങളുവടയുലാം മതലലാം
കേരയടുപനിക്കല് കകേന്ദ്രങ്ങളുവടയുലാം പൂര്ത്തതീകേരണലാം

2.  പൂര്ത്തതീകേരനിച  മതലബനന  തുറമുഖങ്ങളുവട  രണ്ടെഭാലാംഘട/മൂന്നഭാലാംഘട
വെനികേസനലാം

3.  ഇനവവെസനികഗഷന  പ്രവൃത്തനികേള  പൂകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന്ന  പുതനിയ
മതലബനന തുറമുഖങ്ങളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം

4.  പൂര്ത്തതീകേരനിച  മതലബനന  തുറമുഖങ്ങളുവട  പരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി
വമയനിന്റെനനസയ് ഡഡ്ജനിലാംഗുലാം പ്രധഭാന അറകുറപണനികേളുലാം

5. നനിലവെനിലളള മതലബനന തുറമുഖങ്ങവള യൂകറഭാപലന നനിലവെഭാരത്തനികലയയ്
എത്തനിക്കുന്നതനിനുളള പദതനികേള

6. തതീരകദശ കമഖലയനിവല കറഭാഡുകേളുവടയുലാം പഭാലങ്ങളുവടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം.

(ബനി)  കേടകലഭാരത്തയ്  നനിന്നയ്  50  മതീററനിനുളളനില്  തഭാമസനിക്കുന്നവെവര
പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  അടനിസഭാന
സഇൗകേരലവെനികേസനവലാം  മഭാനവെകശഷനി  വെനികേസനവലാം  എന്നതനില്വപടുത്തനി  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില് നടപഭാക്കുന്ന ഭവെന പദതനിയനില്,  ഒരു വഹകര് സലലാം
ഏവറടുക്കുന്നതനിനഭായനി 700 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം 750 മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്
സലലാം വെഭാങ്ങനി വെതീടയ് വെയ്ക്കുന്നതനിനുളള ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി 7500 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്. 
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(സനി)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുളള  പഞ്ഞെമഭാസ  സമഭാശതഭാസ  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  ഗുണകഭഭാക്തഭാവെനിനയ്  നനിലവെനില്  4,500  രൂപയഭാണയ്  നല്കുന്നതയ്.
കേടകലഭാര  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  കമയയ്,  ജൂണ്,  ജൂവല
മഭാസങ്ങളനിലലാം  ഉളനഭാടന  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ജൂവല,
ആഗസയ്,  വസപ്റലാംബര് മഭാസങ്ങളനിലലാം  മൂന്നയ്  തുലല ഗഡുക്കളഭായനി  തുകേ അനുവെദനിചയ്
വെരുന. 2017-18 ബഡ്ജറനില് പദതനിക്കഭായനി 2060 ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.
സമഭാശതഭാസ  പദതനിയനില്  193693  കപര്  അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുണ്ടെയ്.  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  58.11  കകേഭാടനി  രൂപ  ആവെശലമഭായനി  വെരുലാം.  അധനികേലാം
ആവെശലമഭായ തുകേ അഡതീഷണല് ആതവറകസഷന മുകഖന ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനി സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ഡനി)  ഉണ്ടെയ്.  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി/അനുബനവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  അപകേട
ഇനഷതറനസയ്  പദതനി  പ്രകേഭാരമുളള  ആനുകൂലലലാം  5  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്നനിനലാം  10
ലക്ഷലാം  രൂപയഭായനി  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ആയതയ്
2017 ഡനിസലാംബര് 17 മുതല് നനിലവെനില്വെരുലാം. കക്ഷമനനിധനി അലാംഗതതമുളള അനുബന
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളനില്നനിനലാം പ്രകതലകേലാം പ്രതീമനിയലാം തുകേവയഭാനലാം ഈടഭാക്കഭാവത
തവന്ന അവെര്ക്കുലാം ഗ്രൂപയ് ഇനഷതറനസയ് പദതനിയുവട ആനുകൂലലലാം നല്കുനണ്ടെയ്. 

ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപനില്  രജനിസര്  വചേയനിട്ടുളള  പരമ്പരഭാഗത  മതലബനന
യഭാനങ്ങളക്കയ്  നടപയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  ഇനഷതറനസയ്  പരനിരക്ഷ
ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനയ് 50 ലക്ഷലാം രൂപയുവട പദതനി സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിലഭാണയ്  ആദലഘടത്തനില്
പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. 

മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി വപനഷന

115  (3533)  ശതീ  .    കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  നല്കേനിവെന്നനിരുന്ന  വപനഷന  എത്ര
മഭാസമഭായനി മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കരഭാഗനികേളഭായ  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  മരുന്നയ്  വെഭാങ്ങുവെഭാനകപഭാലലാം
നനിവൃത്തനിയനിലഭാത്ത  സഭാഹചേരലലാം  കേണക്കനിവലടുത്തയ്  ആയതയ്  എത്രയുലാംകവെഗലാം
വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനയ് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മതലകബഭാര്ഡനില്  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി,  അനുബനവത്തഭാഴെനിലഭാളനി,
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വെനിധവെ എന്നതീ വെനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  65300 കപര് വപനഷണര്മഭാരഭായനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഇതനില്
49898  കപര്ക്കയ്  ആധഭാര്  ലനിങനിലാംഗയ്  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണ്ടെയ്.  ആധഭാര്  ലനിങനിലാംഗയ്
പൂര്ത്തനിയഭായവെരുവട  31-3-2017  വെവരയുള  വപനഷന  വെനിതരണലാം  വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.
ബഭാക്കനിയുള  അലാംഗങ്ങളുവട  ആധഭാര്  ലനിങനിലാംഗയ്  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നമുറയയ്  വപനഷന
വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്നതഭാണയ്.  അതനിനുള  ഉഇൗര്ജനിത  നടപടനികേള  മതലകബഭാര്ഡയ്
മുകഖന സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(ബനി) നനിലവെനില് 31-3-2017 വെവര വപനഷന വെനിതരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.
തുടര്നള മഭാസങ്ങളനിവല വപനഷന,  ഫണ്ടെനിവന്റെ ലഭലതയനുസരനിചയ് കേഭാലതഭാമസലാം
കൂടഭാവത അനുവെദനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കേടലഭാക്രമണത്തനിനനിരയഭായ മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട പുനരധനിവെഭാസലാം

116 (3534) ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന:
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്:
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്:
ശതീ  .    എലാം  .    വെനിനവസന്റെയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കേടലഭാക്രമണലാംമൂലലാം  ഭൂമനിയുലാം  വെതീടുലാം  നഷവപട
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവള  പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എവന്തെലഭാലാം
പദതനികേളഭാണയ് ആവെനിഷ്കരനിചയ് നടപഭാക്കനിയവതന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എത്ര  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങവള
പുനരധനിവെസനിപനിചനിട്ടുണ്ടെയ്; വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  പുനരധനിവെഭാസലാം  നടപഭാക്കഭാത്ത  സലങ്ങളനില്,
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങള  ഇകപഭാഴലാം  സ്കൂളുകേളനിലലാം  മറ്റുലാം  തഭാമസനിക്കുന്നതയ്
ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇവെവര പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്നതനിനയ് അടനിയന്തെര നടപടനി വകേവക്കഭാള്ളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  കേടലഭാക്രമണത്തനില്  ഭൂമനിയുലാം  വെതീടുലാം  നഷവപട
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവള  പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്നതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആദലഘടവമന്ന
നനിലയനില്  248  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് സലലാം വെഭാങ്ങനി വെതീടയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  25
കകേഭാടനി  രൂപയുവട  പദതനിക്കയ്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ടനി  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  യൂണനിറനിനയ്  10  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണയ്
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതയ്.  ഇതനിനഭായനി  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം 2 കകേഭാടനി രൂപ
99/2020.
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അഡതീഷണല് ആതവവറകസഷന മുകഖന ലഭനിക്കുകേയുലാം ആയതയ് തനിരുവെനന്തെപുരലാം,
തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറലാം  ജനിലകേളക്കയ്  അനുവെദനിച്ചുനല്കുകേയുലാം  വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.  പദതനി
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ജനിലകേളനില് പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)  തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  വകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴെ,  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലകേളനില്  കേടല്കക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  വെതീടുലാം  സലവലാം  നഷവപട  248
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവള  പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്നതനിനഭാണയ്  ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.
ആദലഘടത്തനില്  ലഭലമഭായ  2  കകേഭാടനി  രൂപ  തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറലാം
ജനിലകേളക്കയ് അനുവെദനിച്ചുനല്കേനി. ജനിലകേളനില് പദതനി പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

(സനി & ഡനി) ഉണ്ടെയ്.  ഇവെവര  പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
ജനിലകേളനില്  തതരനിതഗതനിയനില്  പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  കേടലഭാക്രമണ  ഭതീഷണനി
നനിലനനില്ക്കുന്ന  50  മതീററനിനുളനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന  മതലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവള
സുരക്ഷനിതമഭായ സലങ്ങളനികലയയ് മഭാറനി തഭാമസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനിടഭാണയ്  2017-18-വല
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  ഭവെനപദതനികേള  വെനിഭഭാവെന  വചേയനിട്ടുളതയ്.  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  ഭവെന  പദതനികേളക്കഭായനി  മഭാത്രലാം
150 കകേഭാടനി രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനിക്കയ് കേടഭാശതഭാസലാം

117 (3535) ശതീ  .   എലാം  .   സതരഭാജയ്:
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന:
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്:
ശതീ  .    വകേ  .    ആനസലന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കേടഭാശതഭാസ കേമ്മേതീഷവന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
അവെകലഭാകേനലാം വചേയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി) മുൻ സര്ക്കഭാരനിവന്റെകേഭാലത്തയ് കേമ്മേതീഷന കേടഭാശതഭാസലാം അനുവെദനിച്ചുവവെങനിലലാം
സര്ക്കഭാര് തുകേ അനുവെദനിക്കഭാവത കുടനിശ്ശേനികേ ആക്കനിയതഭായനി ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(സനി)  എങനില്,  ആവെശലത്തനിനയ്  തുകേ  അനുവെദനിചയ്  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവള
കേടവക്കണനിയനില് നനിന്നയ് കമഭാചേനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സതതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ഡനി) 2008  ഡനിസലാംബര് മഭാസത്തനിനുകശഷലാം വെനിവെനിധ ആവെശലങ്ങളക്കയ് വെഭായ
എടുത്തയ്  കേടവക്കണനിയനിലഭായ  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  വെഭായ  എഴതനിത്തളഭാന
സഭാധലമഭാകുകമഭാ എന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  കകേരള  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കേടഭാശതഭാസ കേമ്മേതീഷവന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
സര്ക്കഭാര്തലത്തനില് അവെകലഭാകേനലാം വചേയ്യുനണ്ടെയ്.

(ബനി) ഉണ്ടെയ്.

(സനി)  2016-17  വെര്ഷലാം  17.50  കകേഭാടനി  രൂപ  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി
കേടഭാശതഭാസത്തനിനഭായനി  വെകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  കേടഭാശതഭാസ  കേമ്മേതീഷവന്റെ  ശനിപഭാര്ശ
പ്രകേഭാരലാം  9.32  കകേഭാടനി  രൂപ  കേടഭാശതഭാസമഭായനി  അനുവെദനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കേടഭാശതഭാസത്തനിനഭായനി ബഡ്ജറനില് 17.50
കകേഭാടനി  രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഇതനില് നനിനലാം ഇതുവെവരയഭായനി  2.74  കകേഭാടനി
രൂപ  രജനിസ്ട്രേഭാര്  സഹകേരണ  വെകുപനിനുലാം  44,83,647  രൂപ  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ
കബഭാര്ഡനിനുലാം കേടഭാശതഭാസലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി അനുവെദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.  

മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട ഭവെന പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം

118(3536)  ശതീ  .    വെനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാറ്റുലാം  മഴെയുലാം  മറയ്  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭവലാംമൂലലാം  വെതീടയ്  നഷവപട  ഒടനവെധനി
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള വെതീടയ് പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാവെഭാവത കക്ലെെശനിക്കുന്നതയ് ശദയനില്
വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് ഏവതഭാവക്ക തരത്തനിലള ഭവെന
പദതനികേളഭാണയ് ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുളതയ്;

(സനി)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള  ഫ്ലേഭാറയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  എത്രവയണലാം
ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടെയ്;

(ഡനി)  പുനരധനിവെസനിപനിക്കവപകടണ്ടെതുലാം  വെതീടയ്  നനിര്മ്മേനിചയ്  നല്കകേണ്ടെതുമഭായ
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളുവട എണലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  എങനില് അവെ
എത്രവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  ഭവെനപദതനി  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടുന്നതനിനുള കേഭാരണങ്ങള എവന്തെലഭാമഭാണയ്; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടെയ്.

(ബനി)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി  വെകുപയ്  ആവെനിഷ്കരനിചയ്



196 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 12, 2017

നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന  ഭവെന  പദതനികേളുവട  വെനിശദഭാലാംശലാം  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(സനി)  കകേരള  സലാംസഭാന  തതീരകദശ  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന
തനിരുവെനന്തെപുരലാം  വെലനിയതുറയനില്  32  ഫ്ലേഭാറ്റുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം
ഇതനില്  8  എണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  മുടത്തറ
വെനികലജനില് ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപനിനയ്  വവകേമഭാറനിക്കനിടനിയ  3.5  ഏക്കര് സലത്തയ്  192
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങവള  പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായുള  ഫ്ളഭാറയ്
സമുചയത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. 

(ഡനി)  ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപയ്  2016-17-ല്  നടത്തനിയ  പ്രഭാഥമനികേ  കേണവക്കടുപയ്
പ്രകേഭാരലാം  തതീരകദശത്തയ്  50  മതീററനിനുളനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന  ഏകേകദശലാം  24454
കുടുലാംബങ്ങളുവണ്ടെന്നയ്  കേവണ്ടെത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  തതീരപ്രകദശത്തയ്  50  മതീററനിനുളനില്
തഭാമസനിക്കുന്നവെവര  കേവണ്ടെത്തുന്നതനിനഭായനി  തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്
ജനിലകേളനില് സര്കവ്വ നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ടനി സര്കവ്വ റനികപഭാര്ടയ് പ്രകേഭാരലാം തനിരുവെനന്തെപുരലാം
ജനിലയനില്  3339  കുടുലാംബങ്ങളുലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില്  1102  കുടുലാംബങ്ങളുലാം
ഉവണ്ടെന്നയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ബഭാക്കനിയുള ഏഴെയ് തതീരകദശ ജനിലകേളനിലലാം സര്കവ്വ
നടത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ഇ)  ഓകരഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷവലാം  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ഭവെന  പദതനിക്കയ്
ബനവപട ജനിലകേളനില് അകപക്ഷകേള ക്ഷണനിചയ്  ഫതീല്ഡയ്  വലവെല് പരനികശഭാധന
നടത്തനി  കേരടയ്  അര്ഹതഭാ  ലനിസയ്  പ്രസനിദതീകേരനിചയ്  ആകക്ഷപലാം  ഉവണ്ടെങനില്
പരനിഹരനിചയ് പ്രസനിദവപടുത്തുന. ടനി അര്ഹതഭാ ലനിസനില് നനിനലാം ബനവപട ജനിലഭാ
കേളകര്  വചേയര്മഭാനഭായുള  ജനിലഭാതല  ഗുണകഭഭാക്തൃ  വസലക്ഷന  കേമ്മേനിറനി
നറുവക്കടുപനിലൂവട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള  വതരവഞ്ഞെടുക്കുന.  ഇത്തരത്തനില്
വതരവഞ്ഞെടുക്കവപടുന്ന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  ആവെശലമഭായ  കരഖകേള  ഹഭാജരഭാക്കനി
ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപ്പുമഭായനി  എഗനിവമന്റെനില്  ഏര്വപടയ്  ധനസഹഭായലാം  വവകേപറനി
ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം വചേയ്യുന.  ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി
വതരവഞ്ഞെടുക്കവപടുന്നവെരനില്  ചേനിലര്  സതന്തെലാം  നനിലയനില്  വെതീടയ്  വെയ്ക്കുകേകയഭാ  മറയ്
സര്ക്കഭാര് വെകുപ്പുകേളനില് നനിനലാം  ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായലാം വവകേപറ്റുകേകയഭാ
വചേയഭാറുണ്ടെയ്.   ഇത്തരത്തനിലളവെര്ക്കയ്  പകേരലാം പുതനിയ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കവള വെതീണലാം
വതരവഞ്ഞെടുകക്കണ്ടെതഭായനി  വെരുനണ്ടെയ്.  ഇത്തരലാം  സന്ദര്ഭത്തനില്  പദതനി
നനിര്വ്വഹണത്തനില് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടഭാറുണ്ടെയ്.  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി വെളവരയധനികേലാം
പനികന്നഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്ന  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ

* വലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്.
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സഭാമഗനികേളുവട  വെര്ദനിപനിച  വെനില,  ദഇൗര്ലഭലലാം,  വെര്ദനിച  നനിര്മ്മേഭാണ  കൂലനി
എന്നനിവെമൂലലാം  നനിശനിത  സമയപരനിധനിയകേലാം  ധനസഹഭായലാം  ഉപകയഭാഗവപടുത്തനി
ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണലാം സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാവതയുലാം വെരുനണ്ടെയ്.

മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട ഉന്നമനത്തനിനഭായുള പദതനികേള

119  (3537)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നകശഷലാം മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട
ഉന്നമനത്തനിനഭായനി എവന്തെഭാവക്ക പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) ഉളക്കടലനില് കപഭായനി മതീന പനിടനിക്കുന്ന മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട യന
വെളങ്ങള,  കബഭാട്ടുകേള  മുതലഭായവെ  സഭാമ്പത്തനികേക്കുറവമൂലലാം  വെളവര  കമഭാശമഭായ
സനിതനിയനില് കേടലനികലയയ് വകേഭാണകപഭാകകേണ്ടെനിവെരുന്നതയ് കേണക്കനിവലടുത്തയ്, ഇവെരുവട
മതലബനനലാം സുഖകേരമഭാക്കഭാന ഉചേനിതമഭായ നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വെനിവെനിധ കേടകലഭാരകമഖലകേളനില് നനിനലാം ആഴെക്കടലനില് മതലബനന
ത്തനിനഭായനി  കപഭാകുന്ന മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള  അപകേടങ്ങളനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാവയന്നയ്
കേരയനില് നനിന്നയ് നനിരതീക്ഷനിക്കുവെഭാനുലാം ഇവെവര സഹഭായനിക്കുവെഭാനുലാം ആവെശലമഭായ ഒരു
പ്രകതലകേ  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനി  ഇതനികലയയ്  വെനിവെനിധ  കേടകലഭാര  കമഖലകേളനില്
ആളുകേവള നനിയമനിക്കുവെഭാന നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  തഭാവഴെ  പറയുന്ന
പദതനികേള പുതുതഭായനി ആവെനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന:

(1) ഭൂരഹനിത/ഭവെനരഹനിത  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട ഭൂമനിയുലാം വെതീടനിനുമുള
പദതനി.

(2)  കേടകലഭാരത്തയ്  കേടലഭാക്രമണത്തനില്  ഭൂമനിയുലാം  വെതീടുലാം  നഷവപടവെവര
പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്ന പദതനി.

(3) വമഡനിക്കല് കേലഭാമ്പയ്.

(4) അക്ഷരസഭാഗരലാം.

(5)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളുവട  വെനിദലഭാലയത്തനില്  നനിനള
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വകേഭാഴെനിഞ്ഞുകപഭാക്കയ് തടയല് പദതനി.

(6) മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട മക്കളക്കയ് സഇൗജനല പനി.എസയ്.സനി., ബഭാങയ്,
സനിവെനില് സര്വ്വതീസയ് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി.

(7) മരണവപട മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളക്കയ് വെനിദലഭാഭലഭാസ വചേലവെയ്
വെഹനിക്കല്.

(8) തതീരകദശ വെനിദലഭാലയങ്ങളനില് അടുക്കളപ്പുര നവെതീകേരണ പദതനി.

(9) തതീരകദശ സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില് സ്മെഭാര്ടയ് ക്ലെെഭാസയ് റൂലാം പദതനി.

(10)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  വപണ്മക്കളക്കയ്  വവസക്കനിള  നല്കുന്ന
പദതനി.

(11)  തതീരകദശ  സ്കൂളുകേളനില്  കേഭായനികേ  സഇൗകേരലവലാം  കേളനിസലവലാം
ഏര്വപടുത്തുന്ന പദതനി.

(12)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി ഭവെന പുനര് വവവെദതതതീകേരണലാം.

(13)  ഭൂരഹനിത മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് വകേടനിടസമുചയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
പദതനി.

(14) സതീകകേജയ് ഫഭാമനിലാംഗയ് പദതനി.

(ബനി)  എന.സനി.ഡനി.സനി.  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  മതലബനന  യഭാനങ്ങളുലാം  മതലബനന
ഉപകേരണങ്ങളുലാം  നല്കുന്ന  പദതനി  മതലവഫഡയ്  വെഴെനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുനണ്ടെയ്.
കേടലനില്  അപകേടത്തനില്വപടുന്ന  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവള  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
മവവറന  ആലാംബുലനസയ്  സലാംവെനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  2  കകേഭാടനി  രൂപ
അനുവെദനിക്കുകേയുലാം തുടര് നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരനികേയുമഭാണയ്.  വവപലറയ് കപ്രഭാജകയ്
എന്ന  നനിലയനില്  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിവല  വെനിഴെനിഞ്ഞെത്തഭാണയ്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  12  കനഭാടനിക്കല്  വവമല്  വെവര  മതലബനനലാം
നടത്തുന്ന  മതലബനന  കബഭാട്ടുകേവള  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം,  അപകേടത്തനില്
വപടഭാല്  ഉടനതവന്ന  കേണ്കട്രഭാള  റൂമനില്  വെനിവെരലാം  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  വചേയ്യുന്നവെനിധലാം
'ഓകടഭാമഭാറനികേയ് വവെസല് കമഭാണനിററനിലാംഗയ് സനിസലാം'  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. ആദലഘടത്തനില്
വകേഭാലലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ ജനിലകേളനിവല  300  കബഭാട്ടുകേളനിലഭാണയ്
ഇഇൗ സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്വപടുത്തുന്നതയ്.  കൂടഭാവത വെനിഴെനിഞ്ഞെലാം,  നതീണ്ടെകേര,  വവവെപനിന,
കബപര്,  കേണ്ണൂര് എന്നതീ  5  ഫനിഷറതീസയ്  കസഷനുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  24  മണനിക്കൂര്
കേണ്കട്രഭാള റൂമുലാം വറസമ്പ്യൂ കബഭാട്ടുലാം പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണ്ടെയ്.
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(സനി)  ആഴെക്കടല് മതലബനനത്തനികലര്വപടനിരനിക്കുന്ന മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള
അപകേടത്തനില്വപടഭാല്  കേരയനില്നനിന്നയ്  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  'ഓകടഭാമഭാറനികേയ്
വവെസല് കമഭാണനിററനിലാംഗയ് സനിസലാം'  എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 300  യൂണനിറ്റുകേള
90%  സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് കബഭാട്ടുകേളനില് ഘടനിപനിക്കുകേയുലാം ഫനിഷറതീസയ് കസഷന
വെഴെനി  കേണ്കട്രഭാള  റൂലാം  പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുകേയുമഭാണയ്  പദതനി  വെനിഭഭാവെന  വചേയ്യുന്നതയ്.
ഇതുമഭായനി  ബനവപടയ്  നഭാളനിതുവെവര വകേഭാലലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  എന്നതീ
ജനിലകേളനിലഭായനി  വമഭാത്തലാം  155  ജനി.പനി.എസയ്.  വവെസല്  ട്രഭാക്കനിലാംഗയ്  സനിസലാം
കബഭാട്ടുകേളനില് ഘടനിപനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് സമ്പഭാദല സമഭാശതഭാസ പദതനി

120(3538)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഞ്ഞെമഭാസങ്ങളനില്  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  വതഭാഴെനില്  ഇലഭാവത
വെരുന്നതുമൂലമുള  ബുദനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്
സമ്പഭാദല സമഭാശതഭാസ പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വെരുനകണ്ടെഭാ;

(ബനി) 2017-18-വല ബഡ്ജറനില് ഇതനിനഭായനി എത്ര തുകേ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്;

(സനി) ഈ പദതനിമൂലലാം മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് എവന്തെലഭാലാം ആനുകൂലലങ്ങ
ളഭാണയ് ലഭലമഭാക്കുന്നതയ്; വെനിശദഭാലാംശലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടെയ്.

(ബനി)  2017-18  വെര്ഷത്തനില് പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി  2060  ലക്ഷലാം രൂപ
2405-00-800-99 (പഭാന) ശതീര്ഷകേത്തനില് വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്. 

(സനി)  സമ്പഭാദല സമഭാശതഭാസ പദതനി പ്രകേഭാരലാം മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി അടയ്ക്കുന്ന
1,500  രൂപയുലാം അകത തുകേ അനുപഭാതത്തനില് സലാംസഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുകേളുവട
വെനിഹനിതവലാം കചേര്ത്തയ്  4,500  രൂപ കമയയ്,  ജൂണ്,  ജൂവവല മഭാസങ്ങളനില് തതീരകദശ
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം  ജൂവവല,  ആഗസയ്,  വസപ്റലാംബര്  മഭാസങ്ങളനില്
ഉളനഭാടന മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം നല്കുന്നതഭാണയ്. എന്നഭാല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
വെനിഹനിതലാം വെകേയനിരുത്തനിയതഭായനി അറനിയനിപയ് ഇതുവെവരയുലാം ലഭനിചനിടനില.

മതലക്കചവെടക്കഭാര്ക്കയ് വവലസനസുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം 

121(3539)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദയ്  .    പനി  .:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:



200 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 12, 2017

(എ)  മതലക്കചവെടക്കഭാര്ക്കയ്  വലസനസുലാം  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  നനിര്ബന
മഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  രഭാസവെസ്തുക്കള  കചേര്ത്ത  മതീന  വെനില്ക്കുന്നതയ്  തടയഭാന  നനിയമ

നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  വവലസനസുലാം  നനിര്ബനമഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി

പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(ബനി) ഉണ്ടെയ്. രഭാസവെസ്തുക്കള കചേര്ത്ത മതീന വെനില്ക്കുന്നതയ് തടയുന്നതനികലക്കഭായനി

2017-വല  കകേരള  മതലകലലവലാം  വെനിപണനവലാം  ഗുണകമന്മ  ഉറപഭാക്കലലാം  ബനില്

തയഭാറഭാക്കനി വെരുന. ഇതുസലാംബനനിചയ് പ്രഭാരലാംഭ ചേര്ചകേള നടത്തനിവെരുന.

കേഭായലാംകുളലാം ഫനിഷനിലാംഗയ് ഹഭാര്ബര് കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള

122(3540)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  ഫനിഷനിലാംഗയ്  ഹഭാര്ബറനിവല  സഇൗകേരലങ്ങളുവട  കുറവെയ്

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് സതതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മതലബനന  വെളങ്ങള  ഹഭാര്ബറനില്  അടുക്കുകമ്പഭാഴണ്ടെഭാകുന്ന

അപകേടങ്ങള ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനുകവെണ്ടെനി സതതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഹഭാര്ബറനില്  രഭാത്രനികേഭാലത്തുള  വവെളനിചക്കുറവെയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്

സതതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കേഭായലാംകുളലാം ഫനിഷനിലാംഗയ് ഹഭാര്ബര് കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള അടനിയന്തെരമഭായനി

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  ഫനിഷനിലാംഗയ്  ഹഭാര്ബറനിവല  സഇൗകേരലങ്ങളുവട  കുറവെയ്

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് സതതീകേരനിച നടപടനികേളുവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

(1) കേഭായലാംകുളലാം  ഫനിഷനിലാംഗയ്  ഹഭാര്ബറനിവന്റെ  രണ്ടെഭാലാംഘട  വെനികേസനത്തനിനുള
2918 ലക്ഷലാം രൂപയുവട പദതനിയനില് നനിലവെനിലള കലലപ്പുരയുകടയുലാം വെഭാര്ഫനികന്റെയുലാം
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നതീളലാം  150  മതീറര്  കൂടനി  വെര്ദനിപനിക്കല്,  കേകവെര്ഡയ്  ഫനിഷയ് കലഭാഡനിലാംഗയ്  ഏരനിയ,
പഭാര്ക്കനിലാംഗയ് ഏരനിയ,  ഓട,  ചുറ്റുമതനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഡഡ്ജനിലാംഗയ്,  ഡമ്പ്യൂപകയ് കഷഭാപയ്
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  പുലനിമുട്ടുകേളുവട  റനിപനിനനിഷയ് വമന്റെയ്  പ്രവൃത്തനികേള,  കലഭാക്കര്  റൂമുകേളുവട
നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നനിവെ  ഉളവപടനിരുന.  ടനി  പദതനി  രൂപകരഖ  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനയ്
സമര്പനിചനിരുന.  പുതനിയ  DSR  നനിരക്കയ്  നനിലവെനില്  വെന്നതനിനഭാല്  എസനികമറയ്
പുതുക്കുന്നതനിനുള നടപടനി ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് വെകുപയ് സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(2)കേഭായലാംകുളലാം ഹഭാര്ബറനിവന്റെ വെലനിയഴെതീക്കല് ഭഭാഗത്തയ് സുനഭാമനി പുനരനിധനിവെഭാസ
പദതനിയനില്  (ടനി.ആര്.പനി.)യനില് ലഭനിച  415  ലക്ഷലാം രൂപ പ്രകയഭാജനവപടുത്തനി  75
മതീറര് വെഭാര്ഫയ്, 50 x 8 മതീറര് കലലപ്പുര എന്നനിവെ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.

(3)നബഭാര്ഡയ്  RIDF-XVII  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി  വെലനിയഴെതീക്കല്
മതലബനന യഭാനലാം കേരയടുപനിക്കല് കകേന്ദ്രലാം  (എഫയ്.എല്.സനി.)യുവട നവെതീകേരണ
പ്രവൃത്തനിക്കയ്  235  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  ഡഡ്ജനിലാംഗയ്
ഒഴെനിവകേയുള പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്. കസറയ് ഫണ്ടെഭായനി ലഭനിച 50
ലക്ഷലാം രൂപ കൂടനി കചേര്ത്തയ് ടനി ഭഭാഗത്തയ് മണല്തനിട നതീക്കലാംവചേയ്യുന്നതനിനുള നടപടനി
സതതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഡഡ്ജനിലാംഗയ്  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നകതഭാടുകൂടനി  വെലനിയഴെതീക്കല് ഭഭാഗത്തുലാം
കബഭാട്ടുകേളക്കുലാം  വെളങ്ങളക്കുലാം  അടുത്തയ്  മതലലാം  വെനിപണനലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്
സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(4)എന.എഫയ്.ഡനി.ബനി.യനില് നനിനലാം ലഭനിച  259  ലക്ഷലാം രൂപ വചേലവെഴെനിചയ്
അഴെതീക്കല്  ഭഭാഗത്തയ്  വനറയ്വമന്റെനിലാംഗയ്  വഷഡയ്,  നനിലവെനിലള  വെഭാര്ഫയ്,  കലലപ്പുര,
പഭാര്ക്കനിലാംഗയ് ഏരനിയ എന്നനിവെയുവട നവെതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

(5)പുലനിമുട്ടുകേളുവട  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  780  ലക്ഷലാം  രൂപയുവടയുലാം,
കഗഭായനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  272  ലക്ഷലാം  രൂപയുവടയുലാം  വപ്രഭാകപഭാസല്
പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

(ബനി) കേഭായലാംകുളലാം മതലബനന തുറമുഖത്തനിവന്റെ ഡഡ്ജനിലാംഗയ് പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി
130  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട  ഭരണഭാനുമതനി  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനിയനില്  ഉളവപടുത്തനി
അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിരുന. തുടര്ന്നയ് പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിച്ചുവവെങനിലലാം ഡഡ്ജനിലാംഗനിവല
അളവെയ് സലാംബനനിചയ് തര്ക്കലാംമൂലലാം കേരഭാറുകേഭാരന കകേസയ് ഫയല് വചേയനിരുന. കകേസയ്
തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

കേഭായലാംകുളലാം മതലബനന തുറമുഖത്തനിവന്റെ വെലനിയഴെതീക്കല് ഭഭാഗത്തയ് അടനിഞ്ഞെ
മണയ്  നതീക്കലാം വചേയ്യുന്നതനിനയ്  കസറയ്  ഫണ്ടെഭായനി  50  ലക്ഷലാം രൂപ അനുവെദനിക്കുകേയുലാം
പ്രവൃത്തനി ഏര്പഭാടഭാക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്. പ്രവൃത്തനി 60% പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(സനി) ഹഭാര്ബറനില് രഭാത്രനികേഭാലത്തുള വവെളനിചക്കുറവെയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
വവഹമഭാസയ് വവലറയ് പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുനണ്ടെയ്.

(ഡനി)  കേഭായലാംകുളലാം  ഫനിഷനിലാംഗയ്  ഹഭാര്ബറനിവന്റെ  രണ്ടെഭാലാംഘട  വെനികേസന
പ്രവൃത്തനിക്കയ് സമര്പനിചനിടനിട്ടുള വപ്രഭാകപഭാസലകേളക്കയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനി പ്രവൃത്തനി
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നടപനിലഭാക്കുന്നകതഭാടുകൂടനി  ഹഭാര്ബര് ഇകപഭാള കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളക്കയ് പരനിഹഭാരലാം
ആകുന്നതഭാണയ്.

കേഭായലാംകുളത്തയ് ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് വെകുപനിവന്റെ പ്രവൃത്തനികേള

123(3541)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനില്  2011  മുതല്  നഭാളനിതുവെവര  ഹഭാര്ബര്
എഞനിനനിയറനിലാംഗയ്  വെകുപനിവന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  ഏവറടുത്തനിട്ടുള  പ്രവൃത്തനികേള
ഏവതഭാവക്കവയനലാം  ഇതനിവന്റെ  നനിലവെനിലള  പുകരഭാഗതനികേള  എവന്തെഭാവക്കവയനലാം
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭായലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനില്  2011  മുതല്  നഭാളനിതുവെവര  ഹഭാര്ബര്
എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വെകുപനിവന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  തതീരകദശ  കറഭാഡുകേളുവട
നനിലവെഭാരമുയര്ത്തല്  പദതനിയനില്  9.41  കകേഭാടനി  രൂപയുവട  33  കറഭാഡു
പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  പ്രവൃത്തനികേളുവട  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
ചുവെവട കചേര്ക്കുന.

നമ്പര് പ്രവൃത്തനിയുവട കപരയ് ഭരണഭാനുമ
തനി തുകേ

ലക്ഷത്തനില്

പ്രവൃത്തനിയുവട
ഇകപഭാഴെവത്ത

അവെസ

1 2 3 4

2010-11 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം

1 വൃന്ദഭാവെന  കേടത്തുകേടവെയ്  കറഭാഡയ്-
കേഭായലാംകുളലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനി

24.50 പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

2 ഉമ്മേര്മുക്കയ് കറഭാഡയ്-മുതുകുളലാം പഞഭായത്തയ് 21.00 പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

3 കേനിളനിയല്മുക്കയ്  മണക്കഭാടയ്  മുക്കയ്-
കൃഷ്ണപുരലാം പഞഭായത്തയ്

18.50 പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

4 മുഴെകങ്ങഭാടനിക്കടവെയ്  കറഭാഡയ്-  കേഭായലാംകുളലാം
മുനനിസനിപഭാലനിറനി

13.50 പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

5 പുല്ലുകുളങ്ങര-തനികയറര്  ജലാംഗ്ഷന
മണനികവെലനിക്കടവെയ് കറഭാഡയ്

28.50 പ്രവൃത്തനി
പുകരഭാഗമനിക്കുന.

2012-13 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം

1 2 3 4
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6 മുടത്തയ് മകണല് എഫയ്.എല്.സനി. കറഭാഡയ്-
കദവെനികേളങ്ങര പഞഭായത്തയ്

14.50 ..

1 2 3 4

7 കേണമലാംഗലലാം  ആറഭാട്ടുകുളങ്ങര  പത്തനിയൂര്
പഞഭായത്തയ്

29.50 ..

8 എന.എചയ്.  പളനിമുക്കയ്   ശനിലഭാന്തെറ ജലാം.
വതക്കനകേഭാവെയ് കറഭാഡയ്

31.20 ..

9 പനികളരുകേട  ജലാംഗ്ഷന  മുലകശ്ശേരനി
വടമ്പനിള  ബനിഡ്ജയ്  കറഭാഡയ്-  കേഭായലാംകുളലാം
മുനനിസനിപഭാലനിറനി

50.50 ..

2013-14 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം

1 2 3 4

10 കതഭാപനിലയത്തയ്  പനച്ചൂര്  ജലാംഗ്ഷന-
കേണ്ടെല്ലൂര് പഞഭായത്തയ്

24.50 പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

11 കേനിഴെകക്കമഠലാം ആല്ത്തറ ശശഭാനലാം കറഭാഡയ്
ആറ്റുതതീരലാം  കറഭാഡയ്  വചേടനികുളങ്ങര
പഞഭായത്തയ്

23.00 പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

12 വെലനിയവപരുമ്പുഴെ  കേനികചരനിക്കടവെയ്  കറഭാഡയ്
- വചേടനികുളങ്ങര പഞഭായത്തയ്

23.50 പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

13 വകേഭാലലാംനട  വതക്കയ്  അമ്പനിയനില്  മുക്കയ്
പുളനിയല്മുക്കയ്  വചേങനിലത്തയ്  കേടവെയ്-
വചേടനികുളങ്ങര പഞഭായത്തയ്

44.70 പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

14 പുല്ലുകുളങ്ങര  കൂടലാംവെഭാതുക്കല്  കറഭാഡയ്-
കേണ്ടെല്ലൂര് പഞഭായത്തയ്

52.00 പുനര്ദര്ഘഭാസയ്
നടപടനികേള

സതതീകേരനിചയ് വെരുന.

15 കദവെനികുളങ്ങര പഞഭായത്തനിവല നടഭാലയല്
ജലാം. മുതല് ശങരഭാലയലാം കേടവെയ് കറഭാഡയ്

22.00 പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

16 രഭാജതീവെയ്  ഗഭാനനി  ഉമഭാകശ്ശേരനി  കേഭായല്വെഭാരലാം
കറഭാഡയ് (വമറലനിലാംഗയ്, ടഭാറനിലാംഗയ്)

23.50 പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

17 അമ്പതീത്തറ  കേണ്ടെലാംപുതുവെല്  കറഭാഡയ്-
കേണ്ടെല്ലൂര് പഞഭായത്തയ്

29.00 പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
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18 കേണ്ടെല്ലൂര്  പഞഭായത്തയ്-ഓണലാംപളനി
ജലാംഗ്ഷന തരലാംഗനിണനി കറഭാഡയ്

26.5 0 പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

1 2 3 4

19 തടഭാരുമുക്കയ് ലക്ഷലാംവെതീടയ് ഇടകയഭാടനി ക്കടവെയ്
കക്ഷത്രലാം  മുടത്തയ്മുക്കയ്  കറഭാഡയ്  കൃഷ്ണപുരലാം
പഞഭായത്തയ്, കേരനിയനിലകുളങ്ങര

37.00 പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

20 പത്തനിയൂര്  പഞഭായത്തയ്  -  സനിന്നനിലാംഗയ്
മനില് ചേക്കഭാലത്തയ് ജലാംഗ്ഷന കറഭാഡയ്

25.50 പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

2014-15 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം

21 തങയത്തനില്മുക്കയ്  കറഭാഡയ്  മുതല്
തകചത്തറപഭാലലാം-കൃഷ്ണപുരലാം പഞഭായത്തയ്

43.00 പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

22 വനടുകവെലനി  വെയലനില്ചേനിറ  കറഭാഡയ്-
കേണ്ടെല്ലൂര് പഞഭായത്തയ്

30.00 പ്രവൃത്തനി
പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണയ്.

15% പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം

1 2 3 4

23 കുറനിക്കഭാടയ്  ജലാംഗ്ഷന  അഞ്ചുവതങ്ങനില്
മുക്കയ്  കേളനിയല്  ജലാംഗ്ഷന  കറഭാഡയ്
കൃഷ്ണപുരലാം പഞഭായത്തയ്

12.00 പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

24 ഗുരുമന്ദനിരലാം വകേഭാചയത്തയ് കറഭാഡയ് 18.00 പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

25 കേഭാപനില്  കേനിഴെക്കയ്  ചേനിറയകേറനി  കക്ഷത്രലാം
മുതല് കവെതഭാളലാംകേഭാവെയ്  ജലാംഗ്ഷന കറഭാഡയ്
കൃഷ്ണപുരലാം പഞഭായത്തയ്

15.00 പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

26 ആറുകേറമ്പകത്തഭാടയ്  കേടമ്പഭാടയ്മുക്കയ്  കറഭാഡയ്
കൃഷ്ണപുരലാം പഞഭായത്തയ്

26.00 പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

27 വവെടകത്തത്തു  ജലാംഗ്ഷന  കറഡനികയഭാ
ജലാംഗ്ഷന കൃഷ്ണപുരലാം പഞഭായത്തയ്

37.00 പ്രവൃത്തനി
പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണയ്.

10% പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

28 പഭാരൂര്  കമഭാഴെഭാടയ്  കറഭാഡയ്-പത്തനിയൂര് 17.00 പ്രവൃത്തനി
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പഞഭായത്തയ് പുകരഭാഗതനിയനിലഭാ
ണയ്. 5% പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

1 2 3 4

29 അകപ്രഭാചയ് കറഭാഡയ്-റനി.എലാം. ചേനിറ ആയനിരലാം
വതങ്ങയ് ബനിഡ്ജയ് കറഭാഡയ്

25.00 റനി.എലാം.
ചേനിറപഭാലത്തനിവന്റെ

പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചതനി
നയ് കശഷലാം മഭാത്രകമ

ടനി പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു.

2016-17 സഭാമ്പത്തനികേവെര്ഷലാം

1 2 3 4

30 കേണ്ടെല്ലൂര് പഞഭായത്തയ്-പറമ്പനില് സഹൃദയ
ജലാംഗ്ഷന കറഭാഡയ്

35.61 പ്രവൃത്തനി വടണ്ടെര്
വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.

31 ഭരണനിക്കഭാവെയ്  പഞഭായത്തയ്-
ആലനിനറമുക്കയ് വെഭാത്തനികുളലാം കറഭാഡയ്

48.23 പ്രവൃത്തനി വടണ്ടെര്
വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.

32 പുളനിമൂടനില്  ജലാംഗ്ഷന  വെയല്  വെവരയുള
കറഭാഡയ് - ഭരണനിക്കഭാവെയ് പഞഭായത്തയ്

18.55 പ്രവൃത്തനി വടണ്ടെര്
വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.

33 ചേഭാപ്രയനില്മുക്കയ്  വപഭാരുന്നനില  കറഭാഡയ്-
പത്തനിയൂര് പഞഭായത്തയ്

53.53 വടണ്ടെര്
നടപടനികേള

സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

ആവകേ 941.47 ലക്ഷലാം രൂപ

2. നബഭാര്ഡയ് പദതനികേള

34 മുടത്തയ്മകണല് ഫനിഷയ് ലഭാന്റെനിലാംഗയ് വസന്റെര്
നനിര്മ്മേഭാണലാം

76.02 പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

35 റനി. എലാം. ചേനിറ പഭാലത്തനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം-
കദവെനികുളങ്ങര പഞഭായത്തയ്

260.00 കസഭായനില്
ഇനവവെസനികഗഷന

പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തനിയഭായനി.

പുതുക്കനിയ
ഡനിവവസന
പ്രകേഭാരലാം
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എസനികമറയ്
തയഭാറഭാക്കനിവെരുന.

                                   ആവകേ 336.02 ലക്ഷലാം രൂപ

മതലബനന തുറമുഖങ്ങള

124 (3542) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര്:
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ്:
ശതീ  .   എന  .   വെനിജയന പനിള:
ശതീ  .    വെനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നബഭാര്ഡനിവന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാവട  നനിര്മ്മേനിച്ചുവകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുന്ന
മതലബനന തുറമുഖങ്ങള ഏവതഭാവക്കയഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മതലബനന  കമഖലയനില്  നബഭാര്ഡയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള
പുതനിയ പദതനികേള ഏവതലഭാമഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുന്ന എലഭാ മതലബനന തുറമുഖങ്ങളുലാം
സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സതതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്,  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനികേളുവട  ഫണ്ടെനിലാംഗനില്
വെരുത്തനിയ കുറവെയ് ഇവെയുവട പൂര്ത്തതീകേരണവത്ത കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ഇ)  എങനില്  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനവവെന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നബഭാര്ഡനിവന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാവട ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് വെകുപയ്
നനിര്മ്മേനിച്ചുവകേഭാണ്ടെനിരനിക്കുന്ന  മതലബനന  തുറമുഖങ്ങളുവട  വെനിവെരങ്ങള  ചുവെവട
കചേര്ക്കുന:

(1) 50%  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനിയനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിച  വകേഭായനിലഭാണ്ടെനി
മതലബനന  തുറമുഖലാം  നബഭാര്ഡയ്  വെനിഹനിതലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  വചേലവെഴെനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.
കശഷനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.

(2)50%  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനിയനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിച  തലഭായയ്
മതലബനന തുറമുഖ പദതനി 75%  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണ്ടെയ്.  കശഷനിക്കുന്ന ഘടകേങ്ങള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.
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(3)വചേലഭാനലാം മതലബനന തുറമുഖത്തനിവന്റെ രണ്ടെഭാലാംഘട വെനികേസനത്തനിനഭായനി
നബഭാര്ഡയ് RIDF XV-ല് ഉളവപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി. പുലനിമുടയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണ്ടെയ്.  കശഷനിക്കുന്ന  ഘടകേങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  സലലാം
ഏവറടുകക്കണ്ടെതുണ്ടെയ്. ലഭാനഡയ് അകേതനിസനിഷന നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.

(ബനി)  നബഭാര്ഡയ്  ആര്.വഎ.ഡനി.എഫയ്.  23-ാം  ട്രഞനില്  ഉളവപടുത്തനി
നടപഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പുതനിയ  പദതനികേവളക്കുറനിച്ചുള  പ്രഭാഥമനികേ  ചേര്ചകേള
ആരലാംഭനിചനികടയുള്ളു.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷവത്ത വസകറല് അകലഭാകക്കഷന
ലഭനിചതനിനുകശഷലാം മുനഗണനഭാക്രമത്തനില് പദതനികേളക്കയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുന്നതഭാണയ്.

     (സനി)  മുതലവപഭാഴെനി,  അര്ത്തുങല്,  വചേലഭാനലാം,  കചേറ്റുവെ,  തഭാനൂര്,  വവെളയനില്,
വകേഭായനിലഭാണ്ടെനി,  തലഭായനി,  മകഞശതരലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  എന്നതീ  മതലബനന
തുറമുഖങ്ങളുവട  നനിര്മ്മേഭാണമഭാണയ്  ഇകപഭാള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന്നതയ്.  ഇതനില്
മുതലവപഭാഴെനി,  കചേറ്റുവെ,  തലഭായനി,  വകേഭായനിലഭാണ്ടെനി,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  എന്നതീ
മതലബനന  തുറമുഖങ്ങളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഇഇൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  ആകുന്നതഭാണയ്.  വചേലഭാനലാം  മതലബനന  തുറമുഖത്തനിവന്റെ
പുലനിമുടയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  മറയ്  അനുബന  ഘടകേങ്ങള
ഏര്പഭാടഭാക്കുന്നതനിനയ്  സലലാം  ഏവറടുകക്കണ്ടെതുണ്ടെയ്.  സലലാം  ഏവറടുക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  ആര്ത്തുങല്  മതലബനന  തുറമുഖത്തനിവന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണകവെളയനില് ഉണ്ടെഭായ സനികങജയ് മുലവലാം വവെളയനില്, തഭാനൂര് മതലബനന
തുറമുഖങ്ങളനില്  കബസനിനുളനില്  tranquility  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  പുലനിമുടനിവന്റെ  നതീളലാം
വെര്ദനിപനികക്കണ്ടെനിവെരുന്നതനിനഭാലലാം  ഭരണഭാനുമതനി  തുകേ  വെര്ദനിക്കുകേയുണ്ടെഭായനി.  ടനി
പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  പുതുക്കനിയ  എസനികമറനിനയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണയനിലഭാണയ്.

     (ഡനി & ഇ) ബഭാധനിചനിടനില.

കേലലഭാകശ്ശേരനിയനില് തതീരകദശ വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന മുകഖനയുള
പദതനികേള

125(3543)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനില്  തതീരകദശ  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന
എവന്തെഭാവക്ക  പദതനികേളഭാണയ്  ഇതുവെവര  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതയ്;  പുതുതഭായനി
സമര്പനിച വപ്രഭാകപഭാസല് ഏവതഭാവക്കയഭാണയ്; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനില്  തതീരകദശ  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളുവടയുലാം  പുതുതഭായനി  സമര്പനിച  വപ്രഭാകപഭാസലകേളുവടയുലാം
വെനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കേഭാഷത കകേഭാര്പകറഷനയ് ഗഭാറ്റുവെനിറനി തുകേ

126(3544)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാഷത കകേഭാര്പകറഷന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് നല്കുവെഭാനുള ഗഭാറ്റുവെനിറനി
തുകേ ഏതയ് വെര്ഷലാം വെവരയുളവെര്ക്കയ് നല്കേനിവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തുടര്നള വെര്ഷങ്ങളനിവല ഗഭാറ്റുവെനിറനി  തുകേ വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനയ്
എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സതതീകേരനിചനിട്ടുളതയ് എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  ലഭനിക്കുവെഭാനുള  ഗഭാറ്റുവെനിറനി  തുകേ  എത്രയുലാംകവെഗലാം
വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനയ് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേശുവെണ്ടെനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനനില്  നനിന്നയ്  2010  വെര്ഷലാം  വെവര
വെനിരമനിച  എലഭാ  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം ഗഭാറ്റുവെനിറനി  വെനിതരണലാം വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.  കൂടഭാവത
2011 വെര്ഷലാം വെനിരമനിച, 9 ഫഭാകറനികേളനിവല വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് ഗഭാറ്റുവെനിറനി വെനിതരണലാം
വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ബനി & സനി) തുടര്നള വെര്ഷങ്ങളനിവല ഗഭാറ്റുവെനിറനി തുകേ വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്
വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനയ് ഏകേകദശലാം 64 കകേഭാടനി രൂപ ആവെശലമുണ്ടെയ്. പ്രസ്തുത കേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  ഫണ്ടെനിവന്റെ ലഭലതയനുസരനിചയ് ഇക്കഭാരലത്തനില്
നടപടനി സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

വചേറുകേനിട കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം കതഭാടണ്ടെനി സലാംഭരണലാം

127 (3545) ശതീ  .   എലാം  .   വെനിനവസന്റെയ്:
ശതീ  .   പനി  .  ടനി  .   കതഭാമസയ്:
ശതീ  .   അനവെര് സഭാദത്തയ്:
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്.
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(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  വചേറുകേനിട  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  കതഭാടണ്ടെനി
സലാംഭരനിക്കുവെഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംഭരനിക്കുന്ന കതഭാടണ്ടെനിയുവട വെനില നനിശയനിക്കുന്നതനിനയ് വെനിലനനിര്ണയ
സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കതഭാടണ്ടെനിയുവട  വെനില  എപ്രകേഭാരമഭാണയ്  നനിശയനിക്കവപടുന്നവതന്നയ്

വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഒരു  വെര്ഷലാം  വചേറുകേനിട  കേര്ഷകേരനില്  നനിനലാം  എത്രമഭാത്രലാം  കതഭാടണ്ടെനി

കശഖരനിക്കഭാനഭാകുലാം എന്നഭാണയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളതയ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വചേറുകേനിട  കേര്ഷകേരനില്  നനിനലാം  കതഭാടണ്ടെനി  സലാംഭരനിക്കുവെഭാന

തതീരുമഭാനനിചനിരുന.  എന്നഭാല്  വചേറുകേനിട  കേര്ഷകേര്  കേഭാവപകനിനുലാം  കേഭാഷത

കകേഭാര്പകറഷനുലാം കതഭാടണ്ടെനി നല്കേഭാന തയഭാറഭായനിടനില. 

(ബനി) ഇതനിനഭായനി വെനില നനിര്ണയ കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. 30-1-2017-വല

GO(Ms.)No.07/2017/ID  പ്രകേഭാരവലാം  15-2-2017-വല  GO(Ms.)No.11/2017/ID

പ്രകേഭാരവലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള  9  അലാംഗ  സമനിതനിവയ  ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലള കതഭാടങ്ങളനില് നനിനലാം കശഖരനിക്കുന്ന കതഭാടണ്ടെനിയുകടയുലാം

സലാംസഭാനവത്ത  മറയ്  ഏജനസനികേള  വെഴെനിയുലാം  വചേറുകേനിട  കേര്ഷകേരനില്  നനിനലാം

സലാംഭരനിക്കുന്ന  കതഭാടണ്ടെനിയുകടയുലാം  വെനില  നനിശയനിക്കുന്നതനിനയ്  30-1-2017 -ല്  സ.ഉ.

(വവകേവയഴത്തയ്)  നമ്പര്  07/2017/വെലവെ.  പ്രകേഭാരലാം  ആസൂത്രണ  സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരല

വെകുപയ്  അഡതീഷണല്  ചേതീഫയ്  വസക്രടറനി  വചേയര്മഭാനഭായുലാം  ഫനിഷറതീസയ്,  കേഭാഷത

അഡതീഷണല്  ചേതീഫയ്  വസക്രടറനി,  കൃഷനി  വെകുപയ്  പ്രനിനസനിപല്  വസക്രടറനി,

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പ്രനിനസനിപല് വസക്രടറനി,  ധനകേഭാരല വെകുപയ് പ്രതനിനനിധനി,

ഇക്കകണഭാമനികയ്  &  സഭാറനിസനികയ്  വെകുപനിവന്റെ  അതതയ്  ജനിലയനിവല  വഡപമ്പ്യൂടനി

ഡയറകര്മഭാര്,  ബനവപട ജനിലഭാ കേളകര്,  കേശുവെണ്ടെനി വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന -

കേഭാവപകയ് എന്നനിവെയുവട മഭാകനജനിലാംഗയ് ഡയറകര്മഭാരുലാം അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള ഒരു വെനില

നനിര്ണയ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളതഭാണയ്.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  ഇതനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കവപട  വെനിലനനിര്ണയ

സമനിതനി  അതതയ്  സമയവത്ത മഭാര്ക്കറയ്  നനിരക്കയ്  സലാംബനനിചയ്  എക്കകണഭാമനികയ്  &

99/2020.
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സഭാറനിസനികയ്  വെകുപനിവന്റെ  സനിതനിവെനിവെരക്കണക്കനിവന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്

കതഭാടണ്ടെനിയുവട വെനില നനിശയനിക്കുന്നതയ്.

(ഡനി)  വചേറുകേനിട കേര്ഷകേര് കതഭാടണ്ടെനി നല്കേഭാന തയഭാറഭായനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്

കചേഭാദലലാം പ്രസക്തമല.

തുറനപ്രവെര്ത്തനിപനിച കേശുവെണ്ടെനി ഫഭാകറനികേള 

128  (3546)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നകശഷലാം  അടഞ്ഞുകേനിടന്ന  എത്ര
കേശുവെണ്ടെനി ഫഭാകറനികേള തുറനപ്രവെര്ത്തനിപനിചനിട്ടുണ്ടെയ്;  ഫഭാകറനികേളുവട കപരയ്,  സലലാം
എന്നനിവെ സഹനിതലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതുമൂലലാം എത്ര ആളുകേളക്കയ് കജഭാലനി ലഭനിക്കുവെഭാന ഇടയഭായനിട്ടുണ്ടെയ്;

(സനി)  ഇഇൗ ഫഭാകറനികേള തുറക്കുവെഭാന സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനയ് എത്ര ലക്ഷലാം
രൂപ വചേലവെഭായനിട്ടുവണ്ടെന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നകശഷലാം സലാംസഭാന കേശുവെണ്ടെനി
വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  കേതീഴെനിലള  അടഞ്ഞുകേനിടന്ന  30  ഫഭാകറനികേളുലാം
തുറനപ്രവെര്ത്തനിപനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. ഫഭാകറനിയുവട നമ്പരുലാം സലവലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ നമ്പര് നമ്പര് സലലാം

1 2 3

1 1 വകേഭാടനിയലാം

2 2 കേനിളനിവക്കഭാല്ലൂര്

3 4 കേഭായലാംകുളലാം

4 5 വവമനഭാഗപളനി

5 6 അയത്തനില്

6 7 നൂറനഭാടയ്

7 8 പുത്തൂര്

8 9 കേനിളനിമഭാനൂര്

9 10 പുല്ലൂര്

10 11 ഇടമുളയല്
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11 12 ചേഭാത്തന്നൂര്

12 13 തലകശ്ശേരനി

13 14 ഭരണനിക്കഭാവെയ്

14 15 ചേനിറ്റുമല

15 16 ആദനിനഭാടയ്

1 2 3

16 17 കേണനല്ലൂര്

17 18 കമകക്കഭാണ്

18 20 ഇളലാംപളര്

19 21 പഭാല്ക്കുളങ്ങര

20 22 വനടുമ്പഭായനിക്കുളലാം

21 24 കേരനിമുളയല്

22 26 വതറനിക്കുഴെനി

23 27 ഇരവെനിപുരലാം

24 28 പഭാരനിപളനി

25 29 പരുത്തുലാംപഭാറ

26 30 കുന്നത്തൂര്

27 31 കേല്ലുലാംതഭാഴെലാം

28 32 കേഭാഞ്ഞെഭാലാംകേഭാടയ്

29 33 കേടയല്

30 34 വചേങ്ങമനഭാടയ്

കേശുവെണ്ടെനി  കമഖലയനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  സഹകേരണ  സഭാപനമഭായ
കേഭാവപകനിനു  കേതീഴെനില്  10  ഫഭാകറനികേളഭാണുളതയ്.  ഇഇൗ  10  ഫഭാകറനികേളുലാം  ഇകപഭാള
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.  വകേഭാലലാം  ജനിലയനിവല  വപരനിനഭാടയ്  CWICS,   ചേഭാത്തനിനഭാലാംകുളലാം
CWICS,  കേനിളനിവക്കഭാല്ലൂര്  CWICS,  വപരുമ്പുഴെ  CWICS,  ഇരവെനിപുരലാം  CWICS,
വചേങ്ങമനഭാടയ്  CWICS,  ചേഭാത്തനൂര്  CWICS,  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനിവല  പത്തനിയൂര്
CWICS,  എരുവെ  CWICS,  തനിരുവെനന്തെപുരലാം ജനിലയനിവല നഭാവെഭായനിക്കുളലാം  CWICS
എന്നനിവെ.

(ബനി) കേശുവെണ്ടെനി വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷനനില് 12000 കപര്ക്കുലാം കേഭാവപകനില്
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3750 കപര്ക്കുലാം കജഭാലനി ലഭനിക്കഭാന ഇടയഭായനിട്ടുണ്ടെയ്.

(സനി)  2016-17  വെര്ഷത്തനില്  കേഭാഷത  കകേഭാര്പകറഷനയ്  95  കകേഭാടനി  രൂപ
അനുവെദനിച്ചു.  ആധുനനികേവെല്ക്കരണത്തനിനുകവെണ്ടെനി  25  കകേഭാടനി  രൂപ  Special
Investment Plan-ല് ഉളവപടുത്തനി അനുവെദനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളക്കയ്
കകേഭാര്പകറഷനുണ്ടെഭായനിരുന്ന  കലഭാണ്  കുടനിശ്ശേനികേ  വകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുന്നതനിനഭായനി  80
കകേഭാടനി രൂപ ഒറത്തവെണ തതീര്പഭാക്കല് പദതനി പ്രകേഭാരലാം നല്കേനി.

കേഭാവപകനിവന്റെ ഫഭാകറനികേള തുറനപ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  14  കകേഭാടനി  രൂപ
ഇതനിനകേലാം നല്കുകേയുലാം 2016-17-ല് പ്രഖലഭാപനിച 20 കകേഭാടനി രൂപ നല്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേവളടുത്തുവെരനികേയുമഭാണയ്.

2017-18-വല  ബഡ്ജറനില്  ഫഭാകറനികേളുവട  നവെതീകേരണത്തനിനുലാം,  ഭഭാഗനികേ
യനവെല്ക്കരണത്തനിനുമഭായനി  കേശുവെണ്ടെനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനയ്  40  കകേഭാടനി
രൂപ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ബജറനില്  1  കകേഭാടനി  രൂപ  കേശുവെണ്ടെനി  വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷവന്റെയുലാം കേഭാവപകനിവന്റെയുലാം ബഭാനഡയ് ബനില്ഡനിലാംഗനിനഭായനി അനുവെദനിക്കുകേയുലാം
വചേയ.  ഇതനിനുപുറകമ  കതഭാടണ്ടെനി  സലാംഭരണത്തനിനഭായനി  കേശുവെണ്ടെനി  വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷനുലാം,  കേഭാവപകനിനുമഭായനി  30  കകേഭാടനി  രൂപ  ബഡ്ജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില്
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഇതനിനുപുറവമ കേശുവെണ്ടെനി വെലവെസഭായത്തനിവന്റെ വെനികേസനത്തനിനു
കവെണ്ടെനി 20 കകേഭാടനി രൂപയുലാം ബഡ്ജറയ് പ്രസലാംഗത്തനില് വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

കേശുവെണ്ടെനി വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷവന്റെയുലാം കേഭാവപകനിവന്റെയുലാം
അധതീനതയനിലള ഫഭാകറനികേള

129 (3547) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേശുവെണ്ടെനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷവന്റെയുലാം  കേഭാവപകനിവന്റെയുലാം
അധതീനതയനില് എത്ര ഫഭാകറനികേള ഉണ്ടെയ്;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഫഭാകറനികേള തുറനപ്രവെര്ത്തനിപനിക്കഭാന സതതീകേരനിച നടപടനികേള
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുടക്കമനിലഭാവത  എത്ര  ദനിവെസലാം  വതഭാഴെനില്  നല്കുന്നതനിനഭാണയ്
കകേഭാര്പകറഷന നനിലവെനില് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതയ്;

(ഡനി)  വതഭാഴെനില്  നല്കുന്നതനിനഭായനി  കേശുവെണ്ടെനി  ലഭലത  ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന
സതതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  കേശുവെണ്ടെനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  അധതീനതയനില്  30-ഉലാം
കേഭാവപകനിവന്റെ അധതീനതയനില് 10-ഉലാം ഫഭാകറനികേളുണ്ടെയ്.

(ബനി) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നതനിനുകശഷലാം നടത്തനിയ നനിരന്തെര
ഇടവപടലകേളനിലൂവടയുലാം  വെനിവെനിധ  ഗവെണ്വമന്റെയ്  ഉത്തരവകേള  വെഴെനി  വടണ്ടെര്
കേണ്ടെതീഷനനില്  ആവെശലമഭായ  മഭാറങ്ങള  വെരുത്തനി  തഭാലഭാലനികേമഭായനി  കൂടുതല്
വെലഭാപഭാരനികേള വടണ്ടെറനില് പവങടുക്കുന്നതനിനുകവെണ്ടെനി നടപടനികേള സതതീകേരനിചതുവെഴെനിയുലാം
കതഭാടണ്ടെനി  വെഭാങ്ങനി  കകേഭാര്പകറഷന  ഫഭാകറനികേള  17-8-2016  തതീയതനി  മുതല്
തുറനപ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചു.  കൂടഭാവത കതഭാടണ്ടെനിയുവട ദഇൗര്ലഭലലാം പരനിഹരനിക്കുന്ന
തനിനഭായനി കകേരളത്തനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കേശുവെണ്ടെനി സലാംഭരനിക്കുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കൃഷനി വെകുപനിവന്റെയുലാം പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപനിവന്റെയുലാം കേതീഴെനിലള
ഫഭാമുകേള,  പഭാകന്റെഷന  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിവല  രഭാജപുരലാം,
ചേതീകമനനി,  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിവല നഭാടുകേഭാണനി എന്നതീ എകസറ്റുകേള, റനിഹഭാബനിലനികറഷന
പഭാകന്റെഷന  കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡയ്  (RPL),  കസറയ്  ഫഭാമനിലാംഗയ്  കകേഭാര്പകറഷന
ലനിമനിറഡയ്  (SFCK),  വകേഭാലലാം  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തനിവന്റെ  വെനിവെനിധ  ഫഭാമുകേളനില്
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന നഭാടന കതഭാടണ്ടെനി കൂടഭാവത വചേറുകേനിട കേര്ഷകേരനില് നനിനലാം കതഭാടണ്ടെനി
സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനത്തനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
കകേഭാര്പകറഷനുലാം  കേഭാവപക്സുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  ഏവറടുത്തനിട്ടുളതുലാം  കേശുവെണ്ടെനി
പരമഭാവെധനി  സലാംഭരനിചയ്  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  കജഭാലനി  നല്കുന്നതനിനുള  ശമങ്ങള
നടത്തനിവെരനികേയുമഭാണയ്.  കൂടഭാവത വെനികദശ രഭാജലങ്ങളനില് നനിനലാം ഇ-വടണ്ടെര് മുകഖന
കതഭാടണ്ടെനി  ഇറക്കുമതനിവചേയയ്  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  പരമഭാവെധനി  വതഭാഴെനില്
നല്കുന്നതനിനുള നടപടനികേളുലാം സതതീകേരനിച്ചുവെരുന. 

(സനി)  കതഭാടണ്ടെനി  ലഭലതയനുസരനിചയ്  പരമഭാവെധനി  വതഭാഴെനില്ദനിനങ്ങള
നല്കുന്നതനിനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

(ഡനി)  കതഭാടണ്ടെനിയുവട  ദഇൗര്ലഭലലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരളത്തനില്
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  തകദ്ദേശതീയ  കതഭാടണ്ടെനി  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനയ്  കകേഭാര്പകറഷനുലാം
കേഭാവപകനിനുലാം സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  സലാംഭരണ നടപടനികേള ഇതനിനകേലാം
തവന്ന ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.  ഇതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കൃഷനി വെകുപനിവന്റെയുലാം പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപനിവന്റെയുലാം  കേതീഴെനിലള  ഫഭാമുകേള,  പഭാകന്റെഷന
കകേഭാര്പകറഷവന്റെ കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിവല രഭാജപുരലാം, ചേതീകമനനി, കേണ്ണൂര് ജനിലയനിവല
നഭാടുകേഭാണനി എന്നതീ എകസറ്റുകേള,  റനിഹഭാബനിലനികറഷന പഭാകന്റെഷന കകേഭാര്പകറഷന
ലനിമനിറഡയ്  (RPL),  കസറയ്  ഫഭാമനിലാംഗയ്  കകേഭാര്പകറഷന  (SFCK),  വകേഭാലലാം  ജനിലഭാ
പഞഭായത്തനിവല  വെനിവെനിധ  ഫഭാമുകേള  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില്  നനിനലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
നഭാടന  കതഭാടണ്ടെനിയുലാം  വചേറുകേനിട  കേര്ഷകേര്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  നഭാടന  കതഭാടണ്ടെനിയുലാം
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സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുള ക്രമതീകേരണങ്ങള കകേഭാര്പകറഷനുലാം കേഭാവപക്സുലാം സലാംയുക്തമഭായനി
ഏവറടുത്തയ്  നടത്തനിവെരനികേയഭാണയ്.  ആഭലന്തെരമഭായനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേശുവെണ്ടെനി
പരമഭാവെധനി സലാംഭരനിചയ് വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് കജഭാലനി നല്കുന്നതനിനുള ശമങ്ങളഭാണയ്
സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിവെരുന്നതയ്.  കൂടഭാവത  വെനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില്  നനിനലാം  ഇ-വടണ്ടെര്
മുകഖന  കതഭാടണ്ടെനി  ഇറക്കുമതനിവചേയയ്  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  പരമഭാവെധനി  വതഭാഴെനില്
നല്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേളുലാം  സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.  കതഭാടണ്ടെനിക്കയ്  വെനില
നനിശയനിക്കുന്നതനിനയ്  ഒരു  ഉന്നതതല  വെനില  നനിര്ണയ  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിചയ്
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന. 

കേശുവെണ്ടെനി സലാംഭരണലാം

130(3548)  ശതീ  .    വകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേശുവെണ്ടെനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിവല
പഭാകന്റെഷന  കകേഭാര്പകറഷനനിവല  വെനിവെനിധ  ഡനിവെനിഷനുകേളനില്  നനിന്നയ്,  ഈ
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ കേഭാലത്തയ്  എത്ര ടണ്  കേശുവെണ്ടെനി സലാംഭരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്;  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേശുവെണ്ടെനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷവന്റെ  ഇടവപടല്  സലാംസഭാനത്തയ്
കേശുവെണ്ടെനിവെനില എത്രകത്തഭാളലാം വെര്ദനിക്കഭാനനിടയഭാക്കനിയനിട്ടുവണ്ടെന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കുറമറ  രതീതനിയനില്  പരമഭാവെധനി  കേശുവെണ്ടെനി  വെരുലാം  വെര്ഷങ്ങളനില്
സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുന്ന  വെനിഷയലാം  പരനിഗണനയനിലകണ്ടെഭാ;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേശുവെണ്ടെനി വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷനുലാം കേഭാവപക്സുലാം കചേര്ന്നയ് ഏകേകദശലാം
330  വമട്രനികേയ്  ടണ്  കതഭാടണ്ടെനിയഭാണയ്  പഭാകന്റെഷന  കകേഭാര്പകറഷനനിവല  വെനിവെനിധ
ഡനിവെനിഷനുകേളനില് നനിന്നയ് 5-5-2017 വെവര കശഖരനിചനിട്ടുളതയ്.

(ബനി)  കേശുവെണ്ടെനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷവന്റെയുലാം  കേഭാവപകനിവന്റെയുലാം
ഇടവപടല്മൂലലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  കേശുവെണ്ടെനി  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  മുനവെര്ഷവത്ത
വെനിലവയക്കഭാള ഗണലമഭായ കതഭാതനില് ഉയര്ന്ന വെനില ലഭനിക്കുവെഭാനനിടയഭായനിട്ടുണ്ടെയ്.

(സനി)  വെരുലാംവെര്ഷങ്ങളനില്  പഭാകന്റെഷന  കകേഭാര്പകറഷന  കതഭാടങ്ങളനില്
കേശുവെണ്ടെനി  വെനിളവവെടുപയ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  മുമ്പുതവന്ന  സലാംഭരണത്തനിനയ്
ആവെശലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങള നടത്തനി പരമഭാവെധനി  കേശുവെണ്ടെനി സലാംഭരനിക്കഭാനഭാണയ്
കേശുവെണ്ടെനി വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷനുലാം കേഭാവപക്സുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

കേശുവെണ്ടെനി വെലവെസഭായ സഭാപനങ്ങളുവട പ്രവെര്ത്തനലാം
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131(3549)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേശുവെണ്ടെനി  വെനികേസന  കകേഭാര്കപറഷവന്റെയുലാം  കേഭാപകനിവന്റെയുലാം
ചുമതലയനിലള  കേശുവെണ്ടെനി  ഫഭാകറനികേളുവട  കേഴെനിഞ്ഞെ  അഞ്ചുവെര്ഷക്കഭാലവത്ത
പ്രവെര്ത്തനലാം അവെകലഭാകേനലാം വചേയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  ഇവെനിവട പ്രതനിവെര്ഷലാം എത്ര വതഭാഴെനില്
ദനിനങ്ങള നല്കുന്നതനിനയ് കേഴെനിഞ്ഞുവവെന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സഭാപനങ്ങളുവട  2011  മുതല്  2016  വെവരയുള
ബഭാലനസയ് ഷതീറയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 2011-12 മുതല് 2015-16 വെവരയുള വെര്ഷങ്ങളനില് എത്ര രൂപ പ്രസ്തുത
സഭാപനങ്ങളക്കയ്  നഷമുണ്ടെഭായനിട്ടുവണ്ടെനലാം  ഈ  കേഭാലഘടത്തനില്  എത്ര രൂപയുവട
ധനസഹഭായലാം  സര്ക്കഭാര്  ഈ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  നല്കേനിയനിട്ടുവണ്ടെനലാം
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേശുവെണ്ടെനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷവന്റെയുലാം  കേഭാവപകനിവന്റെയുലാം
ഫഭാകറനികേളനില്  കേഴെനിഞ്ഞെ  അഞയ്  വെര്ഷലാം  നല്കേനിയ  വതഭാഴെനില്ദനിനങ്ങള  ചുവെവട
കചേര്ക്കുന:

വതഭാഴെനില് ദനിനങ്ങള

സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷലാം

കേശുവെണ്ടെനി വെനികേസന
കകേഭാര്പറഷന 

കേഭാവപകയ്

2011 -12 288 216

2012 -13 202 274

2013-14 198 211

2014-15 190 246

2015-16 38 192

(ബനി) കേശുവെണ്ടെനി വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷനനിവല 2010-11, 2011 -12, 2012-13
വെര്ഷങ്ങളനിവല ബഭാലനസ്ഷതീറനിവന്റെ പകേര്പയ്  അനുബനലാം* ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണ്ടെയ്.
2013-14,  2014-15,  2015-16  വെര്ഷങ്ങളനിവല  ബഭാലനസ്ഷതീറയ്  ആഡനിറനിനയ്

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്.
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വെനികധയമഭായനിടനില.

കേഭാവപകനിവന്റെ  2011  മുതല്  2016  വെവരയുള  ബഭാലനസ്ഷതീറയ്  അനുബനലാം
ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണ്ടെയ്.*

(സനി)  2011-12  മുതല്  2015 -16  വെവരയുള  വെര്ഷങ്ങളനിവല  കേശുവെണ്ടെനി
വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനനികലയുലാം  കേഭാവപകനികലയുലാം  വപ്രഭാവെനിഷണല്  ആഡനിറയ്
റനികപഭാര്ടയ് ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷലാം

കേശുവെണ്ടെനി വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന

കേഭാവപകയ്

നഷലാം (രൂപ
കകേഭാടനിയനില്)

ധനസഹഭായലാം
(രൂപ

കകേഭാടനിയനില്)

നഷലാം (രൂപ
കകേഭാടനിയനില്)

ധനസഹഭായലാം
(രൂപ

കകേഭാടനിയനില്)

2011 -12 127.95 28.75 0.58 18.75

2012-13 88.77 37.90 0.16 23.00

2013 -14 32.74 61.70 9.45 25.30

2014 -15 32.79 28.00 14.45 20.00

2015-16 23.89 60.00 16.33 10.00

കേനിളനിമഭാനൂരനിവല കേഭാവപകയ് കേശുവെണ്ടെനി ഫഭാകറനി

132(3550)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവെണ്ടെനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേനിളനിമഭാനൂരനിവല കേഭാവപകയ് കേശുവെണ്ടെനി ഫഭാകറനിയനില് വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള
അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള  തൃപ്തനികേരമഭാകണഭാ;  അവലങനില്  സതതീകേരനിച  നടപടനി
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവെനിവട  സതീ  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളടക്കമുളവെര്ക്കയ്  മതനിയഭായ  പ്രഭാഥമനികേ
സഇൗകേരലങ്ങള കപഭാലമനിവലന്ന പരഭാതനി ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(സനി) എങനില് സതതീകേരനിച നടപടനി വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കേനിളനിമഭാനൂരനില്  കേഭാവപകനിനയ്  ഫഭാകറനിയനില.  കേശുവെണ്ടെനി  വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷനു  കേതീഴെനില്  ഒരു  ഫഭാകറനിയുണ്ടെയ്.  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  നല്കകേണ്ടെ
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അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങളനില്  എവന്തെങനിലലാം  കപഭാരഭായയുവണ്ടെങനില്  അക്കഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചയ് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

കപഭാളനിവടകനികേയ് കകേഭാകളജയ് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

133 (3551) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ്: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് വെനിദലഭാഭലഭാസ
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാകവെലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് ഒരു കപഭാളനിവടകനികേയ്  കകേഭാകളജയ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാവയന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇതുസലാംബനനിച വപ്രഭാകപഭാസലകേവളഭാനലാം നനിലവെനിലനില.

എലാംകപഭായ്വമന്റെയ് എകയ്കചേഞ്ചുകേളനില് രജനികസ്ട്രേഷന പുതുക്കുന്നതനിനയ് അവെസരലാം

134(3552) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ്: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് വതഭാഴെനിലലാം
എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനിവല  വെനിവെനിധ  എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  എകയ്കചേഞ്ചുകേളനില്  കപരയ്  രജനിസര്
വചേയയ്,  സമയത്തയ് പുതുക്കഭാന കേഴെനിയഭാവത കപഭായവെര്ക്കയ് മുനകേഭാല പ്രഭാബലലത്തനില്
രജനികസ്ട്രേഷന പുതുക്കുന്നതനിനയ് അവെസരലാം നല്കുകമഭാ;വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

24-9-2016 -വല സ.ഉ. (സഭാധഭാ.) നമ്പര് 1196/16/വതഭാഴെനില് ഉത്തരവെയ് പ്രകേഭാരലാം
1-1-1995  മുതല്  30-9-2016  വെവരയുള  കേഭാലയളവെനില്  വെനിവെനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്
രജനികസ്ട്രേഷന  സതീനനികയഭാറനിറനി  നഷവപടനിട്ടുള  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  അവെരുവട
തനതയ്  സതീനനികയഭാറനിറനി  നനിലനനിര്ത്തനിവക്കഭാണ്ടെയ്  എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  രജനികസ്ട്രേഷന
പുതുക്കുന്നതനിനയ്,  2016  ഒകകഭാബര്  1  മുതല്  31  വെവര  അവെസരലാം നല്കേനിയനിരുന.
കൂടഭാവത  കരഭാഗലാം,  കേരുതല്  തടങല്  നനിയമലാം  അനുസരനിച്ചുള  അറസയ്,
ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനിയുവട  തഭാമസസലലാം  ഉളവപടുന്ന  പ്രകദശകത്തഭാ  എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്
എകയ്കചേഞയ്  സനിതനിവചേയ്യുന്ന  പ്രകദശകത്തഭാ  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാം,  വവെളവപഭാക്കലാം,
ഭൂമനികുലക്കലാം,  തതീപനിടുത്തലാം,  നനിശഭാനനിയമ  പ്രഖലഭാപനലാം  അവലങനില്  അതുകപഭാലള
നനിയനണലാം  നടപഭാക്കല്  എന്നതീ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  എകയ്കചേഞയ്
രജനികസ്ട്രേഷന പുതുക്കഭാന കേഴെനിയഭാവത വെരുന്നവെര്ക്കയ് ബനവപട കരഖകേള സഹനിതലാം
അകപക്ഷ സമര്പനിചഭാല് സതീനനികയഭാറനിറനി പുനനഃസഭാപനിചയ് നല്കുന്നതനിനയ് നഭാഷണല്
എലാംകപഭായ്വമന്റെയ് സര്വ്വതീസയ് മഭാനതല് പ്രകേഭാരലാം വെലവെസ നനിലവെനിലണ്ടെയ്. 

ഇതര സലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേള

135(3553)  ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  ഇതര  സലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  ഏവതങനിലലാം  തരത്തനിലള
ഐഡന്റെനിറനി കേഭാര്ഡയ് നനിലവെനിലകണ്ടെഭാ;

(ബനി) ഇവലങനില് ഏര്വപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാ;

(സനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളുവട  വെനിദലഭാഭലഭാസ
കേഭാരലങ്ങളക്കയ് പ്രകതലകേമഭായനി പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനകണ്ടെഭാ;

(ഡനി) ഉവണ്ടെങനില് വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) കുടനികയറ  വതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമപദതനിയനില്  അലാംഗങ്ങളഭാകുന്ന
ഇതര സലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് വഎഡന്റെനിറനി കേഭാര്ഡയ് നല്കേനിവെരുന.  ഇതര
സലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം ആകരഭാഗല  പരനിരക്ഷയുലാം  ലക്ഷലമനിടയ്
'ആവെഭാസയ്'  എന്ന  കപരനില്  ഒരു  ആകരഭാഗല  ഇനഷതറനസയ്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനിക്രമങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.

(സനി & ഡനി) കുടനികയറ വതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഒരു വെര്ഷത്തനില്
കുറയഭാത്തകേഭാലലാം  നനിധനിയനില്  അലാംഗതതലാം  നനിലനനിര്ത്തനിയനിട്ടുള  അലാംഗത്തനിവന്റെ
മക്കളക്കയ്  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.കയഭാ  തത്തുലലമഭായ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ്  മുകേളനിലള
ഉന്നത  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കുള  പഠനത്തനിനുകവെണ്ടെനി  വെനിദലഭാഭലഭാസ  ഗഭാന്റെയ്
അനുവെദനിക്കുന്നതനിനയ് വെലവെസയുണ്ടെയ്.  എസയ്.എസയ്.എല്.സനി.കയഭാ തത്തുലലമഭായകതഭാ
ആയ കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ്,  പഭാരഭാവമഡനിക്കല് കകേഭാഴ്സുകേളടക്കലാം പ്രതനിവെര്ഷലാം  400  രൂപയുലാം
മൂന വെര്ഷ ഡനിഗനി കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ് പ്രതനിവെര്ഷലാം 500 രൂപയുലാം, ബനിരുദഭാനന്തെര ബനിരുദ
കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ്  പ്രതനിവെര്ഷലാം  750  രൂപയുലാം  വതഭാഴെനിലധനിഷനിത  കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ്
പ്രതനിവെര്ഷലാം 1,500 രൂപയുമഭാണയ് ഗഭാന്റെയ് അനുവെദനിക്കുന്നതയ്.

ഇതര സലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് ഇനഷതറനസയ്

136 (3554)  ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് വതഭാഴെനിലലാം
എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഇതര  സലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  ഇനഷതറനസയ്  ഏര്വപടുത്തഭാന
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാ;വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇതര സലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട രജനികസ്ട്രേഷനുലാം ആകരഭാഗല പരനിരക്ഷയുലാം
ലക്ഷലമനിടയ്  'ആവെഭാസയ്'  എന്ന  കപരനില്  ഒരു  ആകരഭാഗല  ഇനഷതറനസയ്  പദതനി
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നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനിക്രമങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവെരുന.  പദതനി പ്രഭാബലലത്തനില്
വെരുന്നകതഭാടുകൂടനി ഇനഷതറനസയ് പദതനി മുകഖന ഇതര സലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട
ആകരഭാഗല  സുരക്ഷനിതതതലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തഭാനുലാം  അകതഭാവടഭാപലാം  വെനിവെരകശഖരണലാം
നടത്തനി തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡയ്  വെനിതരണലാം വചേയഭാനുലാം കേഴെനിയുലാം.  ടനി   പദതനിയനില്
അലാംഗമഭാകുന്ന  ഇതര  സലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം  15,000
രൂപയുവട സഇൗജനല ചേനികേനിത സലാംസഭാനവത്ത എലഭാ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില്
നനിനലാം എലാംപഭാനല് വചേയ സതകേഭാരല ആശുപത്രനിയനില് നനിനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.
ആകരഭാഗല  ഇനഷതറനസനിവനഭാപലാം  2  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട  അപകേട  ഇനഷതറനസയ്
പരനിരക്ഷകൂടനി ഉറപ്പുവെരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

ഇതര സലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് രജനികസ്ട്രേഷന

137 (3555) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന:
ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ്:
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ്:
കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജയ്: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് വതഭാഴെനിലലാം

എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തുള  ഇതര  സലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  രജനികസ്ട്രേഷന
നടപടനികേൾ  പൂർത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം  ഇതര  സലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേവളയുലാം
വതഭാഴെനില്  നനിയമത്തനിവന്റെ  പരനിധനിയനില്  വകേഭാണവെരഭാന  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുകമഭാ
വയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇതര സലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് അതതയ് കമഖലയനില് കജഭാലനി വചേയ്യുന്ന
തകദ്ദേശതീയ  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  ബഭാധകേമഭായ  എലഭാ  വതഭാഴെനില്  നനിയമങ്ങളുലാം
ബഭാധകേമഭാണയ്. 

ഇതര സലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട കഹഭാസലകേള 

138(3556)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുവസന  തങ്ങള:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതര സലാംസഭാനവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട തഭാമസത്തനിനഭായുള കഹഭാസലകേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി) ഉവണ്ടെങനില് എവെനിവടവയലഭാമഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വതഭാഴെനില് വെകുപയ്  അറനിഞ്ഞെതുലാം വതഭാഴെനില്വെകുപനിവന്റെ അറനിവളതുമഭായ
സലങ്ങള മഭാത്രലാം ഇവെരുവട തഭാമസത്തനിനയ് ഉപകയഭാഗനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അനധനികൃത  തഭാമസ  സലങ്ങള  നനിര്ത്തലഭാക്കുവെഭാന  നടപടനി
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സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;  മദലവലാം  മയക്കുമരുനകേളുലാം  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഇവെര്  ഉണ്ടെഭാക്കുന്ന
സഭാമൂഹനികേ പ്രശ്നങ്ങള പഠനിക്കുന്നതനിനയ് ഒരു സമനിതനിവയ നനികയഭാഗനിക്കുവെഭാന നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കഹഭാസലനിവന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ നടപടനികേള അന്തെനിമ ഘടത്തനിലഭാണയ്.

(ബനി)  വതഭാഴെനില്  വെകുപനിവന്റെ  കേതീഴെനിലള  ഭവെനലാം  ഫഇൗകണ്ടെഷന  കകേരള
നടപനിലഭാക്കനി വെരുന്ന ഭവെന പദതനികേളനിവലഭാന്നഭായ അപ്നഘര് പദതനി മുകഖന ഇതര
സലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  കഹഭാസല്  രതീതനിയനിലള  പഭാര്പനിട  സമുചയ
നനിര്മ്മേഭാണമഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  ഇതനിവന്റെ ആദല സതീലാം  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിവല
കേനിനഫ,  കേഞനികക്കഭാടയ്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഇഇൗ  മഭാതൃകേയനില്  തനിരുവെനന്തെപുരലാം/
എറണഭാകുളലാം/കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  നഗരങ്ങളനിലലാം  ഇതര  സലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനി
കേളക്കുകവെണ്ടെനി പഭാര്പനിട  സഇൗകേരലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള പദതനി സര്ക്കഭാരനിവന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(സനി  & ഡനി)  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലാം.  അവെര്ക്കുകവെണ്ടെനി സര്ക്കഭാര് നനിര്മ്മേനിച്ചുവകേഭാടുക്കുന്ന
തഭാമസസലങ്ങള  വതഭാഴെനില്  വെകുപനിവന്റെ  അറനിവെനിലളതഭാകുന.  ബനില്ഡനിലാംഗയ്  &
അദര്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  വെര്കക്കഴയ്  വവെല്വഫയര്  ആകയ്  1996,  ഇതര  സലാംസഭാന
വതഭാഴെനിലഭാളനി  നനിയമലാം-1979  എന്നതീ  ആക്ടുകേളുവട  പരനിധനിയനില്  വെരുന്നതഭായ ഇതര
സലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട തഭാമസസലത്തയ് വതഭാഴെനില് വെകുപയ് ഉകദലഭാഗസര്ക്കയ്
പരനികശഭാധന  നടത്തഭാന  കേഴെനിയുലാം.  എന്നഭാല്  കേരഭാറുകേഭാര്  മുകഖന  അലഭാവത
സലാംസഭാനത്തയ്  കനരനിടയ്  വതഭാഴെനില്  കതടനിവയത്തുന്ന  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലാം
വതഭാഴെനില്  വെകുപനിവന്റെ  അറനിവെനിലനിലഭാത്ത  സലങ്ങളനില്  തഭാമസനിക്കുനണ്ടെയ്.
നനിയമവെനിരുദമലഭാത്തതനിനഭാല് അത്തരലാം സഭാഹചേരലങ്ങവള ഒഴെനിവെഭാക്കുവെഭാന വതഭാഴെനില്
വെകുപനിനയ് സഭാധനിക്കുന്നതല.  മദലവലാം മയക്കുമരുനലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നത സ്തുമൂലലാം ഇതര
സലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേള ഉണ്ടെഭാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള സലാംബനനിചയ് വതഭാഴെനില് വെകുപയ്
നനിലവെനില് പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില.

കേര്ഷകേവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡയ്'

139 (3557) ശതീ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി:
ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   നഭാണു:
ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ശശതീന്ദ്രന:
ശതീ  .    വകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ് കുമഭാര്: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേര്ഷകേ  വതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിവന്റെ  നനിലവെനിലള
പ്രവെര്ത്തങ്ങളുലാം  അലാംഗങ്ങളക്കയ്  ലഭലമഭാക്കുന്ന  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
കേര്ഷകേ  വതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിലള  അലാംഗങ്ങളുവട  എണലാം,
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അലാംഗങ്ങളക്കയ്  നല്കുന്ന  ആനുകൂലലങ്ങള,  ആനുകൂലലത്തനിനഭായനി  ലഭനിച  ആവകേ
അകപക്ഷകേള,  ആനുകൂലലലാം  നല്കുവെഭാനുള അകപക്ഷകേരുവട എണലാം,  ആനുകൂലലലാം
വകേഭാടുത്ത അകപക്ഷകേര്ക്കയ്  ആനുകൂലലലാം  നല്കേനിയ വെര്ഷലാം എന്നനിവെ ഉളവപടുത്തനി
2010 മുതല് ജനിലതനിരനിച്ചുള കേണക്കയ്  വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  അഞയ്  വെര്ഷലാം  കബഭാര്ഡയ്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നല്കേനിയ
ആനുകൂലലങ്ങളുവട  വെനിശദവെനിവെരലാം  നല്കുകമഭാ;  ഈ  സര്ക്കഭാര്  കബഭാര്ഡനിവന്റെ
പ്രവെര്ത്തനലാം  വമചവപടുത്തുവെഭാന  സതതീകേരനിച  നടപടനികേള  വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
കബഭാര്ഡനിവനറ  പ്രവെര്ത്തനലാം ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാന വചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള
എവന്തെഭാവക്കയഭാവണന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനവത്ത അസലാംഘടനിതരഭായ കേര്ഷകേ വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട കക്ഷമലാം
മുനനനിര്ത്തനി  രൂപതീകൃതമഭായ  കകേരള  കേര്ഷകേ  വതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡയ്
6  ഇനലാം  കക്ഷമഭാനുകൂലലങ്ങള  ആവെനിഷ്കരനിചയ്  നടപഭാക്കനിവെരുന.  പദതനിയനിവല
വെലവെസകേള പ്രകേഭാരലാം  18  വെയസനിനയ് മുകേളനിലലാം  55  വെയസനിനയ് തഭാവഴെയുളവെരുമഭായ
കേര്ഷകേവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് കക്ഷമനനിധനിയനില് അലാംഗമഭായനി രജനിസര് വചേയഭാവന്നതഭാണയ്.
ഇപ്രകേഭാരലാം അലാംഗമഭാകുന്ന വതഭാഴെനിലഭാളനി പ്രതനിമഭാസലാം  5  രൂപ നനിരക്കനില് കക്ഷമനനിധനി
അലാംശദഭായലാം അടവെഭാകക്കണ്ടെതഭാണയ്.  അലാംഗങ്ങളുവട കക്ഷമലാം മുനനനിര്ത്തനി തഭാവഴെപറയുന്ന
ആനുകൂലലങ്ങളഭാണയ് കബഭാര്ഡയ് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുളതയ്:

(1) റനിടയര്വമന്റെയ് ആനുകൂലലലാം (അധനിവെര്ഷഭാനുകൂലലലാം)

(2)വെനിവെഭാഹധനസഹഭായലാം

(3)മരണഭാനന്തെര ധനസഹഭായലാം

(4)പ്രസവെ ധനസഹഭായലാം

(5)ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം

(6)വെനിദലഭാഭലഭാസ ധനസഹഭായ പദതനി.

കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗങ്ങളുവട  ആനുകൂലലവമഭായനി  ബനവപടയ്  2010  മുതലള
കേണക്കുകേള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  അഞയ്  വെര്ഷലാം  കബഭാര്ഡയ്  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  നല്കേനിയ
ആനുകൂലലങ്ങള സലാംബനനിച വെര്ഷലാം തനിരനിച കേണക്കയ് ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്.
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ക്രമ
നമ്പര്

വെര്ഷലാം ആനുകൂലലലാം
ലഭനിചവെര്

തുകേ കുറനിപയ്

1 2012 -13 14054 48791841

2 2013-14 15897 66302503

3 2014-15 11007 47990816

4 2015 -16 17076 87683790

5 2016-17 7213 36402987

കബഭാര്ഡയ്  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്ന  വെനിഷയലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  സജതീവെ
പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  പുനനഃസലാംഘടനയ സ്തുകശഷലാം  കബഭാര്ഡനിവന്റെകൂടനി  അഭനിപ്രഭായലാം
വെനിലയനിരുത്തനി, ആവെശലവമങനില് ശഭാക്തതീകേരണ നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

മണലൂര് വഎ.ടനി.വഎ. വെനികേസനലാം

140(3558)  ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനലനി:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശൂര് ജനിലയനിവല മണലൂര് ഐ.ടനി.ഐ.  യഭായുള വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഇകപഭാള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിവെരുന്ന  ഡഭാഫയ്സ്മെഭാന  (സനിവെനില്)  കട്രഡയ്,
വമക്കഭാനനികേയ്,  കമഭാകടഭാര്  വവെഹനിക്കനിൾ  കട്രഡയ്  എന്നനിവെയ്ക്കുള  പഠകനഭാപകേരണങ്ങള
പൂര്ണമഭായുലാം സലാംഭരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള എവന്തെലഭാലാം?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിവന്റെ  ഘടത്തനിലഭാണയ്.  ഇനനി
ഇലകനിഫനികക്കഷന പ്രവെര്ത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാനുണ്ടെയ്.

(ബനി) ടനി കട്രഡുകേളനികലയ്ക്കുള ഉപകേരണങ്ങള പൂര്ണമഭായുലാം സലാംഭരനിചനിടനില. 

വമക്കഭാനനികേയ്  കമഭാകടഭാര്  വവെഹനിക്കനിള  കട്രഡനില്  90%  ഉപകേരണങ്ങളുലാം
ഡഭാഫയ്സ്മെഭാന  (സനിവെനില്)  കട്രഡനില്  65%  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  സലാംഭരണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  കശഷനിക്കുന്ന  ഉപകേരണങ്ങള  2017 -18 -ല്  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. 

സനിവെനില് സവവപസയ് കഗഭാഡഇൗണുകേളനിവല വതഭാഴെനിലഭാളനികേള

141 (3559)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴെനിലലാം
എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 223

(എ) സലാംസഭാനവത്ത സനിവെനില് സവവപസയ് ജനിലഭാ കഗഭാഡഇൗണുകേള അടച്ചുപൂടനി
തഭാലൂക്കയ്തല  കഗഭാഡഇൗണുകേള  ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള  വതഭാഴെനില്  നഷവപടുന്നവെരുവട
സലാംരക്ഷണത്തനിനയ് പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  എത്ര  വതഭാഴെനിലഭാളനികേൾക്കഭാണയ്  വതഭാഴെനില്  നഷലാം  കനരനിടുകേ;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി
ബനവപടയ്  ഫുഡയ് കകേഭാര്പകറഷന ഓഫയ് ഇന്തെല വെഭാതനില്പടനി കറഷന വെനിതരണലാം
നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  നനിലവെനില്  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്ന  333  സതകേഭാരല  വെനിതരണ
കഗഭാഡഇൗണുകേള  75  കകേന്ദ്രതീകൃത  കഗഭാഡഇൗണുകേളഭായനി  കുറയ്കക്കണ്ടെനിവെരുകമ്പഭാള
നനിലവെനില്  സതകേഭാരല  വെനിതരണ  കഗഭാഡഇൗണുകേളനില്  കജഭാലനിവചേയ്യുന്ന  ചുമടയ്
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  വതഭാഴെനില്നഷലാം  സലാംഭവെനിക്കഭാവത  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  ജനിലഭാ
കേളകര്,  ജനിലഭാ കലബര് ഓഫതീസര്,  ജനിലഭാ സവവപ ഓഫതീസര്,  വവെയര്ഹഇൗസനിലാംഗയ്
കകേഭാര്പകറഷന  ഏരലഭാ  മഭാകനജര്,  കട്രഡയ്  യൂണനിയന  ഭഭാരവെഭാഹനികേള  എന്നനിവെര്
കചേര്ന്നയ്  അതതയ്  ജനിലകേളനിവല  പ്രശ്നങ്ങള  ചേര്ചവചേയയ്  പരനിഹരനിക്കഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുകേയുലാം അതനുസരനിചയ്  നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരനികേയുമഭാണയ്.

(ബനി) എണലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

അസലാംഘടനിത കമഖലയനിവല വതഭാഴെനിലഭാളനികേള

142 (3560) ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന:
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫയ്:
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്:
ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അസലാംഘടനിത  കമഖലയനിവല  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  മനിനനിമലാം  കവെതനലാം
ലഭനിക്കഭാന  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വകേവക്കഭാണ്ടെനിട്ടുള  നടപടനികേള  എവന്തെലഭാവമന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏവതഭാവക്ക  കമഖലകേളനിലഭാണയ്  മനിനനിമലാം  കവെതനലാം  നനിശയനിചനിട്ടുളതയ്,
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതുതഭായനി  ഏവതലഭാലാം  കമഖലകേളനില്  മനിനനിമലാം  കവെതനലാം
നനിശയനിക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനവമടുത്തനിട്ടുണ്ടെയ്, വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വതഭാഴെനില്  കമഖലയുമഭായനി  ബനവപടവെരുവട  പ്രശ്നങ്ങള പരനികശഭാധനിചയ്
പരനിഹഭാരലാം  കേവണ്ടെത്തുവെഭാനുലാം  മഭാനലമഭായ  കവെതനവലാം  കവെതന  വെലവെസകേളുലാം
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വതഭാഴെനിലറപ്പുലാം  സലാംരക്ഷനിചയ്  വതഭാഴെനിലഭാളനികേവള  മുഖലധഭാരയനില്  വകേഭാണവെരുന്ന
തനിനുമഭായനി വതഭാഴെനില് വെകുപനിവല എനകഫഭാഴയ്വമന്റെയ് വെനിഭഭാഗലാം ഉകദലഭാഗസര് സതകേഭാരല
സഭാപനങ്ങളനില് പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുലാം വെനിവെനിധ വതഭാഴെനില് നനിയമപ്രകേഭാരമുള
ആനുകൂലലങ്ങള ജതീവെനക്കഭാര്ക്കയ് ലഭനിക്കുനവണ്ടെന്നയ് ഉറപ്പുവെരുത്തുകേയുലാം വചേയഭാറുണ്ടെയ്.
അസലാംഘടനിത കമഖലയനില് പണനിവയടുക്കുന്ന വെനിവെനിധ വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് മനിനനിമലാം
കവെതനലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുലാം സലാംസഭാനവത്ത വെനിവെനിധ സതകേഭാരല  കമഖലകേളനില്
കജഭാലനിവചേയ്യുന്ന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  കവെതനലാം  ബഭാങയ്  വെഴെനി  നല്കുന്നതനിനുമഭായനി
കവെതന  സുരക്ഷഭാ  പദതനി  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  2017 -ല്  നഭാളനിതുവെവര  12794
സഭാപന  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുലാം  149  വക്ലെെയനിലാം  വപറതീഷന  ഫയല്
വചേയ്യുകേയുലാം  വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.  മനിനനിമലാം  കവെതന  നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കുള  പനിഴെത്തുകേ
വെര്ദനിപനിച്ചുവകേഭാണലാം ടനി നനിയമത്തനിവല വസക്ഷന 20(1)  പ്രകേഭാരലാം മനിനനിമലാം കവെജസയ്
വക്ലെെയനിലാം  കകേസുകേളുവട  അകതഭാറനിറനിയഭായനി  വഡപമ്പ്യൂടനി  കലബര്  കേമ്മേതീഷണര്മഭാവര
നനിയമനിച്ചുവകേഭാണമുള കഭദഗതനി ബനില് നനിയമസഭ പഭാസഭാക്കനി ബഹു. പ്രസനിഡന്റെനിവന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  75  കമഖലകേളനിലഭാണയ്  മനിനനിമലാം  കവെതനലാം
നനിശയനിചനിട്ടുളതയ്.  മനിനനിമലാം  കവെതനലാം  നനിശയനിചനിട്ടുള  കമഖലകേളുവട  വെനിവെരലാം
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  പുതനിയതഭായനി  മനിഡയ്  കഡ മതീല് കപ്രഭാഗഭാലാം  ഇന സ്കൂളസയ്,  ഫുടയ് വവെയര്
മഭാനുഫഭാക്ചറനിലാംഗയ്,  കഫഭാകടഭാഗഭാഫനി  ആന്റെയ്  വെതീഡനികയഭാഗഭാഫനി,  കപപര് ഇനഡസ്ട്രേനി,
വവപ്രവെറയ്  വവഫനഭാനസയ്  ഇനസനിറമ്പ്യൂഷനസയ്,  കകേബനിള ടനി.വെനി.  എന്നതീ  6  വതഭാഴെനില്
കമഖലകേവള  മനിനനിമലാം  കവെതന  നനിയമത്തനിവന്റെ  പടനികേയനിലളവപടുത്തുകേയുലാം  മനിനനിമലാം
കവെതനലാം നനിശയനിക്കഭാന നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ആയതനില് മനിഡയ്
കഡ മതീല് കപ്രഭാഗഭാലാം ഇന സ്കൂളസയ്, കഫഭാകടഭാഗഭാഫനി ആന്റെയ് വെതീഡനികയഭാഗഭാഫനി എന്നതീ
കമഖലകേളനില്  മനിനനിമലാം  കവെതനലാം  നനിശയനിചയ്  അന്തെനിമ  വെനിജ്ഞഭാപനലാം
പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഫുടയ് വവെയര് മഭാനുഫഭാക്ചറനിലാംഗയ്,  കപപര് ഇനഡസ്ട്രേനി,  വവപ്രവെറയ്
വവഫനഭാനസയ്  ഇനസനിറമ്പ്യൂഷനസയ്  എന്നതീ  കമഖലകേളനില്  മനിനനിമലാം  കവെതനലാം
നനിശയനിക്കുന്നതനികലയഭായനി സര്ക്കഭാര് പ്രഭാഥമനികേ വെനിജ്ഞഭാപനലാം പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.
കകേബനിള ടനി.വെനി. കമഖലയനിവല മനിനനിമലാം കവെതനലാം നനിശയനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര് മനിനനിമലാം
കവെതന ഉപകദശകേ സമനിതനിവയ ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഇതുകൂടഭാവത പുതുതഭായനി
വചേറുകേനിട  കതഭാടങ്ങവള മനിനനിമലാം  കവെതന നനിയമത്തനിവന്റെ  പടനികേയനില്വപടുത്തഭാനുള
നടപടനികേള അവെസഭാനഘടത്തനിലഭാണയ്.

കേരനിയര് വഡവെലപയ് വമന്റെയ് വസന്റെറുകേള

143 (3561)  ശതീ  .    എലാം  .    സതരഭാജയ്:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് വതഭാഴെനിലലാം

* വവലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്.
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എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തയ്  കേരനിയര്  വഡവെലപയ് വമന്റെയ്  വസന്റെറുകേളുവട  കസവെനലാം
വെനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കൂടുതല്  കേരനിയര്  വഡവെലപയ് വമന്റെയ്  വസന്റെറുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഗഭാമതീണ കമഖലയനിവല കുടനികേളക്കയ് വെനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനിവലയുലാം വതഭാഴെനില്
കമഖലയനിവലയുലാം  നൂതന  പ്രവെണതകേവളക്കുറനിച്ചുലാം  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  ഉണ്ടെഭാകുന്ന
മഭാറങ്ങവളക്കുറനിച്ചുലാം  അറനിവലാം  പരനിശതീലനവലാം  നല്കേനി  ഉന്നത  വെനിദലഭാഭലഭാസവലാം
അനുകയഭാജലമഭായ  വതഭാഴെനിലലാം  കനടനിവയടുക്കുവെഭാന  സഹഭായനിക്കുകേ  എന്നതഭാണയ്
കേരനിയര്  വഡവെലപ്വമന്റെയ്  വസന്റെറുകേള  (സനി.ഡനി.സനി.)  വകേഭാണ്ടെയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.
നനിലവെനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിവല  കപരഭാമ്പ്ര,  പഭാലഭാക്കഭാടയ്  ജനിലയനിവല  ചേനിറ്റൂര്
എന്നനിവെനിടങ്ങളനില് സനി.ഡനി.സനി.-യുവട പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. തനിരുവെനന്തെപുരലാം
ജനിലയനിവല  വനയഭാറനിനകേരയനില്  സനി.ഡനി.സനി.  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.  കൂടഭാവത  സനി.ഡനി.സനി.കേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  സഭാധലത
പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

വതഭാഴെനില് നഷവപടവെവര പുനരധനിവെസനിപനിക്കല് 

144(3562) ശതീ  .   ഡനി  .   വകേ  .   മുരളനി: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴെനിലലാം
എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഭാറുകേള,  ബനിവെകറജസയ്,  കേണ്സമ്പ്യൂമര്വഫഡയ്  ഔടയ് വലറ്റുകേള  എന്നനിവെ
അടചതുമൂലലാം  എത്ര  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  വതഭാഴെനില്  നഷവപട്ടുവവെന്നയ്  കേണക്കഭാക്കനി
യനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വതഭാഴെനില്  നഷവപടവെവര  പുനരധനിവെസനിപനിക്കഭാന  എവന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സതതീകേരനിചനിട്ടുളതയ്; വെനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടയ് നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ബഭാറുകേള  പൂടനിയതുമൂലലാം  78  കപര്ക്കയ്  കജഭാലനി  നഷവപടനിട്ടുണ്ടെയ്.
കകേരള  കസറയ്  ബനിവെകറജസയ്  കകേഭാര്പകറഷന/കേണ്സമ്പ്യൂമര്വഫഡയ്  ഒഇൗടയ് വലറ്റുകേള
അടചത സ്തുമൂലലാം  ആര്ക്കുലാംതവന്ന  വതഭാഴെനില്  നഷവപടഭാത്ത  രതീതനിയനില്
പുനര്വെനിനലസനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

ആയുര്കവെദ കമഖലയനിവല വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് കക്ഷമനനിധനിയുലാം വപനഷനുലാം

99/2020.
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145  (T*3563)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്
വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആയുര്കവെദ  കമഖലയനിവല  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  കക്ഷമനനിധനിയുലാം  വപനഷനുലാം
നല്കുന്നതയ്  പരനിഗണനയനില് ഉകണ്ടെഭാ;  ഉവണ്ടെങനില് അതനിനയ്  കവെണ്ടെനി എവന്തെഭാവക്ക
കേഭാരലങ്ങളഭാണയ് വചേയനിട്ടുളതയ്?

ഉത്തരലാം

ആയുര്കവെദ  കമഖലയനില്  കകേരള  കഷഭാപയ്  &  വകേഭാകമഴലല്  എസഭാബനിവഷ്മെന്റെയ്
ആകയ് അനുസരനിചയ്  രജനികസ്ട്രേഷന എടുത്തനിട്ടുള സഭാപനങ്ങളനില് കജഭാലനി വചേയ്യുന്ന
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് കകേരള കഷഭാപയ്  &  വകേഭാകമഴലല് എസഭാബനിവഷ്മെന്റെയ് വതഭാഴെനിലഭാളനി
കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില് അലാംഗതതലാം എടുക്കഭാവന്നതഭാണയ്. എന്നഭാല് സഭാപനങ്ങളുമഭായനി
ബനവപടതലഭാവത മരുനകശഖരണലാം കപഭാലള സതയലാം വതഭാഴെനില് വചേയ്യുന്നവെര്ക്കയ്
കകേരള  അസലാംഘടനിത  വതഭാഴെനിലഭാളനി  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  കബഭാര്ഡനില്  അലാംഗതതലാം
എടുക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളനില്  അലാംഗതതവമടുക്കുന്ന
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് വപനഷനുലാം മറഭാനുകൂലലങ്ങളുലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

അണ് -എയ്ഡഡയ് വെനിദലഭാലയങ്ങളനില് കസവെനലാം അനുഷനിക്കുന്ന ജതീവെനക്കഭാര്

146  (3564)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അണ്എയ്ഡഡയ്  വെനിദലഭാലയങ്ങളനില്  കസവെനലാം  അനുഷനിക്കുന്ന  അദലഭാപകേര്
അടക്കമുളള  ജതീവെനക്കഭാരുവട  കസവെന  കവെതനങ്ങളുമഭായനി  ബനവപടയ്  നനിലനിവെനില്
എവന്തെങനിലലാം നനിയമങ്ങള ഉകണ്ടെഭാ; എങനില് വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

അണ്-എയ്ഡഡയ് വെനിദലഭാലയങ്ങളനില് കസവെനലാം അനുഷനിക്കുന്ന അനദലഭാപകേ
ജതീവെനക്കഭാര്ക്കയ് മനിനനിമലാം  കവെതനലാം നനിശയനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  ടനി  ജതീവെനക്കഭാര് നനിലവെനിലള
മവറലഭാ  വതഭാഴെനില്  നനിയമപ്രകേഭാരമുള  ആനുകൂലലങ്ങളക്കുലാം  അര്ഹരഭാണയ്.  ആയതയ്
ടനിയഭാളുകേളക്കയ്  ലഭലമഭാകുനവവെന്നയ്  വതഭാഴെനില്  വെകുപനിവല  ഉകദലഭാഗസര്
പരനികശഭാധനിചയ്  ഉറപ്പുവെരുത്തഭാറുണ്ടെയ്.  അണ്-എയ്ഡഡയ്  വെനിദലഭാലയങ്ങളനിവല  കേടുത്ത
വതഭാഴെനില്  ചൂഷണലാം  അവെസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ടനി  കമഖലയനിവല  അദലഭാപകേ
അനദലഭാപകേ  ജതീവെനക്കഭാവര  മനിനനിമലാം  കവെതനത്തനിവന്റെ  പരനിധനിയനില്
വകേഭാണവെരുന്നതനിനുമഭായനി  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുന്നതനിനുള  കേരടയ്  ബനില്
വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപനിവന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

അനലസലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട പ്രതനിഫലലാം

147  (3565)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
* 'T' മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സുചേനിപനിക്കുന.
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(എ)  വെനിവെനിധതരത്തനിലളള  പണനികേളനില്  ഏര്വപടുന്ന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള
ദനിവെസ/മഭാസകൂലനി  കൂടുതല്  അവെശലവപടയ്  ഉടമസവര  ബുദനിമുടനിക്കുന്നതുമൂലലാം  പല
ഉടമസരുലാം, കവെതനലാം കുറചയ് വെഭാങ്ങുന്ന അനലസലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേവളവകേഭാണ്ടെയ്,
വെനിവെനിധ  കമഖലകേളനില്  പണനി  എടുപനിക്കുന്ന  വെസ്തുത  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  ശദയനില്
വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ; ഉവണ്ടെങനില് വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനില് വെനിവെനിധ കമഖലകേളനില് പണനിവയടുക്കുന്ന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്
ഓകരഭാ  പണനിയുവടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  സതീകേള,  പുരുഷനമഭാര്  എന്നനിവെര്ക്കയ്
വകേഭാടുകക്കണ്ടെ ദനിവെസ,  മഭാസകവെതനങ്ങള നനിശനിയനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  ഉവണ്ടെങനില് ഓകരഭാ
കജഭാലനിയ്ക്കുലാം  എത്ര  തുകേ  വെതീതമഭാണയ്  കവെതനലാം  നനിശയനിചനിട്ടുളളവതന്നയ്  കജഭാലനിയുവട
ഇനലാം തനിരനിചയ് വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവെനില് ഇത്തരത്തനിലള പരഭാതനികേവളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഒരു  വതഭാഴെനില്  കമഖലയനിലലാം  സതീകേള,  പുരുഷന്മഭാര്
എന്നനിങ്ങവന തരലാംതനിരനിചയ്  ദനിവെസ/മഭാസ കവെതനലാം നനിശയനിചനിടനില.  നനിലവെനില്  75
വതഭാഴെനില് കമഖലകേളനില് മനിനനിമലാം കവെതനലാം നനിശയനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  വതഭാഴെനില് കമഖലകേളുവട
സതഭഭാവെമനുസരനിചയ് ദനിവെസ/മഭാസ കവെതനങ്ങള നനിശയനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. ഓകരഭാ കമഖലയനിവല
കജഭാലനിയുവട  അടനിസഭാനത്തനിലലാം  ജതീവെനിത  വെനില  സൂചേനികേയുവട  അടനിസഭാനത്തനിലലാം
വെലതലസ്ത മനിനനിമലാം കവെതനമഭാണയ് നനിശയനിചനിട്ടുളതയ്. 

ട്രഭാവെനകൂര് വകേഭാചനിന വകേമനിക്കല്സയ് ലനിമനിറഡനിവന്റെ സുരക്ഷഭാ കജഭാലനികേള

148 (3566) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെലവെസഭായവലാം
കേഭായനികേവലാം യുവെജനകേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉകദലഭാഗമണ്ഡലനിവല ട്രഭാവെനകൂര് വകേഭാചനിന വകേമനിക്കല്സയ് ലനിമനിറഡനിവന്റെ
സുരക്ഷഭാ കജഭാലനികേള നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനഭായനി സതകേഭാരല വസകേമ്പ്യൂരനിറനി ജതീവെനക്കഭാവര
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  എനമുതലഭാണയ്  ഇവെവര  നനികയഭാഗനിചവതനലാം  ഇതുമൂലലാം
പ്രതനിവെര്ഷലാം എത്ര തുകേ വചേലവെഴെനിക്കുനവണ്ടെനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സതകേഭാരല വസകേമ്പ്യൂരനിറനി ജതീവെനക്കഭാവര നനികയഭാഗനിചതുമൂലലാം കേമ്പനനിക്കുണ്ടെഭായ
കനടവമവന്തെന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേമ്പനനിയുവട കകേഭാളനനിയനില് സതകേഭാരല വസകേമ്പ്യൂരനിറനിക്കഭാവര നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ബനി)  1-8-2015  മുതലഭാണയ്  ഇവെവര  നനികയഭാഗനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇതുമൂലലാം
പ്രതനിവെര്ഷലാം 10,08,000 രൂപ വചേലവെഭാകുനണ്ടെയ്.

(സനി)  ഇതുമൂലലാം  കേമ്പനനിക്കയ്  പ്രതനിവെര്ഷലാം ഏകേകദശലാം  30,00,000  രൂപയുവട
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കനടമുണ്ടെയ്.

വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട കക്ഷമത്തനിനഭായനി പദതനികേള

149(3567)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അസലാംഘടനിത  കമഖലയനിവല  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര് പദതനികേള നനിലവെനിലകണ്ടെഭാ; ഉവണ്ടെങനില് വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്വെന്നകശഷലാം  അസലാംഘടനിത
കമഖലയനിവല  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  സതതീകേരനിച  നടപടനികേള
എവന്തെലഭാവമന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണ്ടെയ്.  11-2-2016  മുതല്  പ്രഭാബലലത്തനില്  കകേരള  അസലാംഘടനിത
വതഭാഴെനിലഭാളനി സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ പദതനി രൂപതീകേരനിച്ചു.  പ്രസ്തുത പദതനിയനില് എലഭാ
അസലാംഘടനിത വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം സതയലാം വതഭാഴെനില് വചേയ്യുന്ന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം
അലാംഗമഭാകേഭാന അര്ഹതയുണ്ടെഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണയ്. മുമ്പയ് നനിലവെനിലണ്ടെഭായനിരുന്ന കകേരള
വവകേവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  വെനിദഗയ് ദ  വതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമ  പദതനി,  കകേരള  ഗഭാര്ഹനികേ
വതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി പദതനി, കകേരള പഭാചേകേ വതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി പദതനി,
കകേരള അലക്കയ് വതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി പദതനി,  കകേരള കക്ഷത്ര ജതീവെനക്കഭാരുവട
കക്ഷമനനിധനി പദതനി,  കകേരള ബഭാര്ബര്-ബമ്പ്യൂടതീഷലനസയ് വതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമ പദതനി
എന്നനിവെയനിവല   അലാംഗങ്ങവളയുലാം   കകേരള  അസലാംഘടനിത  വതഭാഴെനിലഭാളനി  സഭാമൂഹല
സുരക്ഷഭാ പദതനി നനിലവെനില്വെന്ന തതീയതനി മുതല് ഇഇൗ പദതനിയനിവല അലാംഗങ്ങളഭായനി
കേരുതുന്നതഭാണയ്.  കൂടഭാവത ഒരു തരത്തനിലള കക്ഷമപദതനികേളനിലലാം ഉളവപടനിടനിലഭാത്ത
അസലാംഘടനിത  ദനിവെസ  കവെതന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള  ആശതഭാസ  നനിധനി  പദതനി,
അവെശതയനുഭവെനിക്കുന്ന  മരലാംകേയറവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള  വപനഷന  പദതനി,
അസലാംഘടനിത ദനിവെസ കവെതന സതീ വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള പ്രസവെഭാനുകൂലല പദതനി,
കകേരള  അസലാംഘടനിത  വതഭാഴെനിലഭാളനി  (റനിടകയര്ഡയ്)  വപനഷന  പദതനി  തുടങ്ങനിയ
കക്ഷമപദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

(ബനി)  അസലാംഘടനിത കമഖലയനില് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന കക്ഷമ കബഭാര്ഡുകേളനിവല
അലാംഗങ്ങളഭായനിരുന്നവെരുവട കക്ഷമ വപനഷനുകേള, 2016  ജൂണ് മഭാസലാം മുതല്  600
രൂപയനില്  നനിനലാം  1,000  രൂപയഭായുലാം  2017  ഏപ്രനില്  മുതല്  1,100  രൂപയഭായുലാം
വെര്ദനിപനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  അസലാംഘടനിത  കമഖലയനിവല  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  സഭാമൂഹല
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  2017-18  വെര്ഷവത്ത  ബഡ്ജറനില്  4,58,00,000  രൂപ
വെകേയനിരുത്തുകേയുലാം ആയതനിനയ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുമുണ്ടെയ്. അസലാംഘടനിത ദനിവെസ
കവെതന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള  അശതഭാസനനിധനി  പദതനി,  അവെശതയനുഭവെനിക്കുന്ന
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മരലാംകേയറ വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള വപനഷന പദതനി, അസലാംഘടനിത ദനിവെസകവെതന
സതീ വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള പ്രസവെഭാനുകൂലല പദതനി എന്നനിവെ നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാണയ്
പ്രസ്തുത തുകേ അനുവെദനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.

കേര്ഷകേവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി

150  (T*3568)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേര്ഷകേവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനിയനില്  അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുളള
വെരനിക്കഭാര്ക്കയ് ഏവതലഭാലാം ആനുകൂലലങ്ങളഭാണയ് ലഭനിക്കുന്നവതന്നയ് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവെര്ഷത്തനില്  കക്ഷമനനിധനിയനില്  അലാംഗങ്ങളഭായ
കേര്ഷകേവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് ആവകേ എത്ര രൂപയുവട ആനുകൂലലങ്ങള വെനിതരണലാം
വചേയനിട്ടുവണ്ടെന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  എത്ര  രൂപയുവട  അധനിവെര്ഷ
ആനുകൂലലങ്ങള വെരനിക്കഭാര്ക്കയ് വെനിതരണലാം വചേയനിട്ടുവണ്ടെന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേര്ഷകേ വതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനിയനില് അലാംഗങ്ങളഭാകുന്ന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്
തഭാവഴെ വെനിവെരനിക്കുന്ന 6 ഇനലാം കക്ഷമഭാനുകൂലലങ്ങളഭാണയ് കബഭാര്ഡയ് നല്കേനിവെരുന്നതയ്:

(1) റനിടയര്വമന്റെയ് ആനുകൂലലലാം   (  അധനിവെര്ഷഭാനുകൂലലലാം)

60 വെയസയ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില് നനിനലാം വെനിരമനിക്കുന്ന
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് അലാംഗതത കേഭാലത്തനിനയ് അനുസൃതമഭായനി പ്രതനിവെര്ഷലാം  625  രൂപ
എന്ന നനിരക്കനില് അധനിവെര്ഷഭാനുകൂലലലാം നല്കേനിവെരുന.

(2) വെനിവെഭാഹധനസഹഭായലാം

കക്ഷമനനിധനിയനില് അലാംഗങ്ങളഭായ സതീ വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട
വപണ്മക്കളക്കുലാം 2,000 രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവെരുന.

(3) മരണഭാനന്തെര ധനസഹഭായലാം  :  

60  വെയസയ്  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നതനിനുമുമ്പയ്  മരണമടയുന്ന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട
അനന്തെരഭാവെകേഭാശനിക്കയ് 2,000 രൂപ മരണഭാനന്തെര ധനസഹഭായമഭായനി നല്കേനിവെരുന.

(4) പ്രസവെ ധനസഹഭായലാം

കക്ഷമനനിധനിയനിവല വെനനിത അലാംഗങ്ങളക്കയ് പ്രസവെഭാനുകൂലലമഭായനി കബഭാര്ഡനില്

* 'T' മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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നനിനലാം  1,000  രൂപയുലാം  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായമഭായനി  14,000  രൂപയുലാം  ഉളപവട
15,000 രൂപ നല്കേനിവെരുന.

(5) ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം

അലാംഗങ്ങളുവട ചേനികേനിതയഭായനി ഓകരഭാ 5 വെര്ഷത്തനിനുലാം പരമഭാവെധനി 1,000 രൂപ
ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായമഭായനി നല്കേനിവെരുന.

(6) വെനിദലഭാഭലഭാസ ധനസഹഭായ പദതനി

SSLC/THSLC  പരതീക്ഷയനില്  ഉയര്ന്ന  മഭാര്ക്കയ്  വെഭാങ്ങുന്ന  അലാംഗങ്ങളുവട
മക്കളക്കയ് കബഭാര്ഡയ് നനിശയനിക്കുന്ന തുകേ കേലഭാഷയ് അവെഭാര്ഡഭായനി ഓകരഭാ വെര്ഷവലാം
നല്കേനിവെരുന.

(ബനി) 2016  -17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം  3,64,02,987  രൂപയുവട ആനുകൂലലങ്ങള
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് വെനിതരണലാം വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.

(സനി)  2016  -17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  അധനിവെര്ഷഭാനുകൂലലമനിനത്തനില്
3,20,49,494 രൂപ വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് വെനിതരണലാം വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്. 

കേര്ഷകേവത്തഭാഴെനിലഭാളനി വപനഷന

151(3569)  ശതീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് കേര്ഷകേവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  വപനഷന
എത്ര കപര്ക്കയ് അനുവെദനിക്കുനവണ്ടെന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ആയതനിവന്റെ പഞഭായത്തയ് തനിരനിച്ചുളള ലനിസയ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  6942  കപര്ക്കയ്  കേര്ഷകേ
വതഭാഴെനിലഭാളനി വപനഷന അനുവെദനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. 

(ബനി) ആലത്തൂര് - 626

എരനിമയൂര് - 997

കേനിഴെക്കനകചേരനി - 1488

കുഴെല്മന്ദലാം - 987

കമലഭാര്കകേഭാടയ് - 1004

വതങറനിശ്ശേനി - 1104
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വെണ്ടെഭാഴെനി - 736

         ആവകേ - 6942

കേര്ഷകേവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡയ്'

152 (3570) ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന:
ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ്:
ശതീ  .   എല്കദഭാസയ് പനി  .   കുന്നപനിളനില്:
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേര്ഷകേവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിവന്റെ  പ്രവെര്ത്തനലാം
അവെകലഭാകേനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  വെരുമഭാനലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്ന  വെനിധത്തനില്  കേര്ഷകേവത്തഭാഴെനിലഭാളനി

കക്ഷമനനിധനി  നനിയമത്തനില്  കഭദഗതനി  വെരുത്തണവമന്നയ്  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡയ്

ആവെശലവപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(സനി)  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  നനിലവെനില് എത്ര അലാംഗങ്ങളുണ്ടെയ്;  അവെര്ക്കയ്

നല്കുവെഭാനുള  കുടനിശ്ശേനികേ  എത്രയഭാണയ്;  എന്നയ്  മുതല്  അകപക്ഷ  നല്കേനിയ

വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് ആനുകൂലലങ്ങള നല്കുവെഭാനുണ്ടെയ്;

(ഡനി)  നനിലവെനിലള  സഭാമ്പത്തനികേസനിതനി  അനുസരനിചയ്  കബഭാര്ഡനിനയ്  ഇഇൗ

അനുകൂലലലാം  നല്കുന്നതനിനയ്  സഭാധനിക്കുകമഭാ;  ഇവലങനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എന്തെയ്

നടപടനിയഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഉണ്ടെയ്.

(സനി)  നനിലവെനില് കേര്ഷകേ വതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില്  1670752

അലാംഗങ്ങളുണ്ടെയ്.  വെനിവെനിധ  ആനുകൂലലമനിനത്തനില്  ഏകേകദശലാം  272  കകേഭാടനി  രൂപ

വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  നല്കുന്നതനിനയ്  കുടനിശ്ശേനികേയുണ്ടെയ്.  കമയയ്  2010  മുതലള

അകപക്ഷകേളനില് ആനകൂലലലാം നല്കുവെഭാനുണ്ടെയ്.

(ഡനി) ഇല. കുടനിശ്ശേനികേ ആനുകൂലലങ്ങള വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാരനില്

നനിനലാം  പ്രകതലകേ  ധനസഹഭായലാം  അഭലര്ത്ഥനിച്ചുവകേഭാണ്ടെയ്  കബഭാര്ഡയ്  സമര്പനിച

അകപക്ഷ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവെരനികേയഭാണയ്.
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സതകേഭാരലസഭാപനങ്ങളനിവല ജതീവെനക്കഭാര്ക്കയ് മനിനനിമലാം ശമ്പളലാം

153 (3571) ശതീ  .   ഡനി  .   വകേ  .   മുരളനി: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴെനിലലാം

എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സതകേഭാരലസഭാപനങ്ങളനിവല ജതീവെനക്കഭാര്ക്കയ് മനിനനിമലാം ശമ്പളലാം നനിശയനിചയ്

സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെഭായനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) മനിനനിമലാം ശമ്പളലാം നല്കേഭാത്ത സതകേഭാരലസഭാപനങ്ങളവക്കതനിവര നടപടനി

സതതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(സനി)  ജതീവെനക്കഭാരുവട  കജഭാലനിസമയലാം  എത്ര  മണനിക്കൂര്  ആവണന്നയ്

നനിജവപടുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  75  വതഭാഴെനില്  കമഖലകേളനില്  മനിനനിമലാം  കവെതനലാം
നനിശയനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  മനിഡ് കഡ  മതീല്  കപ്രഭാഗഭാലാം  ഇന  സ്കൂളസയ്,  ഫുട് വവെയര്
മഭാനുഫഭാക്ചേറനിലാംഗയ്,  കഫഭാകടഭാഗഭാഫനി  ആന്റെയ്  വെതീഡനികയഭാഗഭാഫനി,  കപപര് ഇനഡസ്ട്രേനി,
വപ്രവെറയ് വഫനഭാനസയ് ഇനസനിറമ്പ്യൂഷനസയ്, കകേബനിള ടനി.വെനി. എന്നതീ ആറയ് വതഭാഴെനില്
കമഖലകേവള മനിനനിമലാം കവെതന നനിയമത്തനിവന്റെ പടനികേയനില് ഉളവപടുത്തുകേയുലാം മനിനനിമലാം
കവെതനലാം നനിശയനിക്കഭാന നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഇതനില്  'മനിഡ് കഡ
മതീല് കപ്രഭാഗഭാലാം  ഇന സ്കൂളസയ്'  കമഖലയനില് മനിനനിമലാം  കവെതനലാം നനിശയനിച്ചുവകേഭാണ്ടെയ്
സര്ക്കഭാര്  2016  ആഗസയ്  8-വല  സ.ഉ.  (അചടനി)  നമ്പര്  136/2016/വതഭാഴെനില്
പ്രകേഭാരലാം അന്തെനിമ വെനിജ്ഞഭാപനലാം പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. ഫുട് വവെയര് മഭാനുഫഭാക്ചേറനിലാംഗയ്,
കഫഭാകടഭാഗഭാഫനി  ആന്റെയ്  വെതീഡനികയഭാഗഭാഫനി,  കപപര്  ഇനഡസ്ട്രേനി,  വപ്രവെറയ്
വഫനഭാനസയ്  ഇനസനിറമ്പ്യൂഷനസയ്  എന്നതീ  കമഖലകേളനില്  മനിനനിമലാം  കവെതനലാം
നനിശയനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി സര്ക്കഭാര് പ്രഭാഥമനികേ വെനിജ്ഞഭാപനലാം പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.
കകേബനിള ടനി.വെനി. കമഖലയനിവല മനിനനിമലാം കവെതനലാം നനിശയനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് മനിനനിമലാം
കവെതന  ഉപകദശകേ  സമനിതനിവയ  ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഇതുകൂടഭാവത  വചേറുകേനിട
കതഭാടലാം  കമഖലവയ  മനിനനിമലാം  കവെതന  നനിയമത്തനിവന്റെ  പടനികേയനില്വപടുത്തഭാനുള
നടപടനികേള അവെസഭാന ഘടത്തനിലഭാണയ്.

(ബനി) ഉണ്ടെയ്.

(സനി) ഉണ്ടെയ്.  ജതീവെനക്കഭാരുവട കജഭാലനി സമയലാം എടയ് മണനിക്കൂറുലാം വസ്പ്രെഡയ് ഓവെര്
ഉളവപവടയുള കജഭാലനി സമയലാം പത്തര മണനിക്കൂറുമഭായനി നനിജവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

വനപുണല വെനികേസനത്തനിനയ് വചേയ്യുന്ന കേഭാരലങ്ങള
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154(3572)  ശതീ  .    വകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  വനപുണല  വെനികേസനത്തനിനയ്  എവന്തെഭാവക്ക
നടപടനികേളഭാണയ് സതതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സ്കൂളുകേളനില് എടഭാലാം  ക്ലെെഭാസയ്  മുതല് വനപുണല വെനികേസന പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കണവമന്ന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നയലാം സലാംസഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
ഇവലങനില് നടപനിലഭാക്കഭാന കവെണ്ടെനി എവന്തെഭാവക്ക നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുനവവെന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വെനിവെനിധ  കമഖലകേളനിവല  വനപുണലമനിലഭാത്ത  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട
വനപുണലലാം വെര്ദനിപനിക്കഭാന എവന്തെഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സതതീകേരനിച്ചുവെരുന്നവതനലാം
ഇനനി സതതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നവതനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വതഭാഴെനില്കശഷനിയുലാം കേഭാരലക്ഷമതയുലാം വെര്ദനിപനിചയ്  മതരഭാടനിസഭാനത്തനില്
മനികേവപുലര്ത്തുന്ന  യുവെജനതവയ  വെഭാര്വത്തടുക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാവടയഭാണയ്
കകേരള  അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്  സനില്സയ്  എകലനസയ്  പരനിശതീലന  പദതനികേള
ആവെനിഷ്കരനിച്ചുനടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  നനിലവെനില്  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  പ്രകതലകേ
പരനിശതീലന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിടനിവലങനിലലാം  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട മക്കളക്കയ്
വനപുണല  വെനികേസന  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  വെനിവെനിധ  കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡുകേളുമഭായനി ചേര്ച വചേയവെരുന.

(ബനി)  നനിലവെനില്  പതനിവനഭാന്നഭാലാം  ക്ലെെഭാസനികലയുലാം  പനണ്ടെഭാലാം  ക്ലെെഭാസനികലയുലാം
ആര്ട്സയ്  ആന്റെയ്  സയനസയ്  കകേഭാകളജകേളനികലയുലാം  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  വനപുണല
പരനിശതീലനലാം  അഡതീഷണല്  സനില്  അകേതനിസനിഷന  കപ്രഭാഗഭാലാം  (ASAP)-ലൂവട
നല്കുനണ്ടെയ്.  വഹസ്കൂള  ക്ലെെഭാസ്സുകേളനില്  വനപുണല  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിവന
ക്കുറനിചയ്  പഠനിക്കഭാനഭായനി  വപ്രഭാഫ.  ആര്.വെനി.ജനി.  കമകനഭാന  അധലക്ഷനഭായ  ഒരു
കേമ്മേനിറനിവയ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപയ്  ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  സ്കൂള-കകേഭാകളജയ്
വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേള ഉളവപടുന്ന യുവെസമൂഹത്തനിനയ് വതഭാഴെനില് വനപുണല പരനിശതീലനലാം
ഉറപഭാക്കനി  ആകഗഭാള  മതരരലാംഗത്തയ്  അവെവര  മുനനനിരയനിവലത്തനിക്കഭാന
പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന്നതനിനഭായനി KASE-വന്റെ കേതീഴെനില് കേഇൗശല് കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

(സനി)  വെനിവെനിധ കമഖലകേളനില് നനിന്നയ് വപ്രഭാകപഭാസലകേള ലഭലമഭാകുന്നമുറയഭാണയ്
കകേരള അക്കഭാദമനി  കഫഭാര് സനില്സയ്  എകലനസയ്  മുകഖന പരനിശതീലന പദതനികേള
ആവെനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്. സലാംസഭാനവത്ത വെനിവെനിധ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളു
മഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചയ്  അവെര്  ആവെശലവപടുന്ന  കമഖലകേളനിലലാം  പരനിശതീലന
പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിച്ചു നടപനിലഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.

നനിരഞ്ജന സ്മെഭാരകേ സര്ക്കഭാര് ഐ.ടനി.ഐ.
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155  (3573)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്  വതഭാഴെനിലലാം
എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേരനിമ്പുഴെ കകേണല് നനിരഞ്ജന സ്മെഭാരകേ സര്ക്കഭാര് വഎ.റനി.വഎ യനില് അടുത്ത
അദലഭായന  വെര്ഷത്തനില്  ഏവതലഭാലാം  കട്രഡുകേളഭാണയ്  പുതുതഭായനി  തുടങ്ങുവെഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;?

ഉത്തരലാം

ലഫയ്.  കകേണല് നനിരഞ്ജന സ്മെഭാരകേ സര്ക്കഭാര് ഐ.ടനി.ഐ.,  എലമ്പുലഭാകശ്ശേരനി
നനിലവെനില്  കേരനിമ്പുഴെ  ഗഭാമ  പഞഭായത്തയ്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
സലാംവെനിധഭാനത്തനിലഭാണയ്  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്നതയ്.  സതന്തെമഭായനി  ഭൂമനി  ലഭലമഭായതനിനു
കശഷലാം വകേടനിടവലാം മറയ് ഭഇൗതനികേ സഭാഹചേരലങ്ങളുലാം ഒരുക്കുന്ന മുറയയ് മഭാത്രകമ പുതനിയ
കട്രഡുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്ന വെനിഷയലാം പരനിഗണനിക്കുവെഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനിവല കേഭാലഹരണവപട കകേഭാഴ്സുകേള

156 (3574)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴെനിലലാം
എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനില്  നനിലവെനിലള  കേഭാലഹരണവപട
കകേഭാഴ് സുകേള  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  പുനക്രമതീകേരനിക്കഭാന  ആവെശലമഭായ  കേഭാരലങ്ങള
വചേയനിട്ടുകണ്ടെഭാവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പയന്നൂര്  മണ്ഡലത്തനിവല  വപരനികങ്ങഭാലാം  ഗവെ.ഐ.ടനി.ഐ.  വകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനികയഭാ;അതനിവന്റെ  നടപടനികേള
ഏതുവെവരയഭായനി എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനില്  നനിലവെനിലള  കേഭാലഹരണവപട
കട്രഡുകേള  നനിര്ത്തലഭാക്കനി  വതഭാഴെനില്  സഭാധലതകയറനിയതുലാം  ജനപ്രനിയമഭായതുലാം
നവെതീനവമഭായ  കട്രഡുകേള  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കഭാറുണ്ടെയ്.  2014-15
വെര്ഷത്തനില്  ഡയറകര്  ജനറല്  ഓഫയ്  വട്രയനിനനിലാംഗയ്  പ്രകയഭാജനപ്രദമലഭാത്തതുലാം
വതഭാഴെനില്സഭാധലതയനിലഭാത്തതുമഭായ  ഇരുപകതഭാളലാം  കട്രഡുകേള  ക്രഭാഫയ്സ്മെഭാന
വട്രയനിനനിലാംഗയ്  സതീമനില്  നനിന്നയ്  ഒഴെനിവെഭാക്കനിയനിരുന.  സലാംസഭാനവത്ത  ഐ.ടനി.ഐ.-
കേളനില് നനിന്നയ് ടനി കട്രഡുകേളുവട യൂണനിറ്റുകേളുലാം ഇതനികനഭാവടഭാപലാം കേഭാലഹരണവപട മറയ്
കട്രഡുകേളുലാം  യൂണനിറ്റുകേളുലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കുകേയുലാം  പകേരലാം  നൂതനവലാം  വതഭാഴെനില്
സഭാധലതയുളതുമഭായ കട്രഡുകേളുവട  285  യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.
2017-18 വെര്ഷത്തനിലലാം ഇത്തരത്തനിലള നടപടനി സതതീകേരനിക്കുനണ്ടെയ്.

(ബനി)  ഇല.  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  വപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വെകുപഭാണയ്  നല്കകേണ്ടെതയ്.
ആയതനിനുള  നടപടനി  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയറുവട  (ബനില്ഡനിലാംഗയ്)  തനിരുവെനന്തെപുരലാം
ഓഫതീസനില് സതതീകേരനിച്ചു വെരുന. 
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അക്കഭാദമനി കഫഭാര് സനില്സയ് എകലനസയ്

157  (3575)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അക്കഭാഡമനി കഫഭാര് സനില്ഡയ് എകലനസയ് എന്ന കപരനില് ഒരു പദതനി
സലാംസഭാന  വതഭാഴെനില്  വെകുപയ്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  എങനില്  പ്രസ്തുത  പദതനിയുവട
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത സഭാപനലാം വെഴെനി നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള ഏവതലഭാമഭാണയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനിക്കുകേതീഴെനില്  എവന്തെലഭാലാം  പുതനിയ  പദതനികേളഭാണയ്
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കകേരള അക്കഭാദമനി കഫഭാര് സനില്സയ് എകലനസയ് എന്ന സഭാപനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. കകേരളത്തനിവല വചേറുപക്കഭാരുവട വതഭാഴെനില് വനപുണലലാം അന്തെഭാരഭാഷ
നനിലവെഭാരത്തനികലക്കയ്  ഉയര്ത്തനി  ഇന്തെലയനിലലാം  വെനികദശത്തുലാം  അവെര്ക്കയ്  കജഭാലനി
ലഭനിക്കുവെഭാന  അവെവര  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന്ന തരത്തനിലള  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതഭാണയ്.
കകേരള  അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്  സനില്സയ്  എകലനസയ്  (KASE)-വന്റെ  പ്രധഭാന  ഉകദ്ദേശ
ലക്ഷലലാം.  പ്രസ്തുത സഭാപനത്തനിവന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് തഭാവഴെ പറയുന്ന വനപുണല
വെനികേസന കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം തുടങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടെയ്:

I   വസന്റെര് ഓഫയ് എകലനസയ്

1. NICE (നഴനിലാംഗയ് ഇനസനിറമ്പ്യൂടയ് കഫഭാര് കേരനിയര് എനഹഭാനവസ്മെന്റെയ്)

2. CATS (വസന്റെര് കഫഭാര് അഡതഭാനസ്ഡയ് വട്രയനിനനിലാംഗയ് ഇന വസകേമ്പ്യൂരനിറനി)

3. ESPOIR (എനവലറന സനില്സയ് കപ്രഭാഗഭാലാം കഫഭാര് ഓയനില് & റനിഗ്ഗയ്)

4. CRETT (വസന്റെര് കഫഭാര് റനിസര്ചയ് ഇന എഡമ്പ്യൂകക്കഷന ആന്റെയ് ടതീചര്
വട്രയനിനനിലാംഗയ്)

5. CEED  (വസന്റെര്  കഫഭാര്  എകലനസയ്  ഇന  എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപയ്
ഡവെലപ്വമന്റെയ്)

II  ഇന്തെലന ഇനസനിറമ്പ്യൂടയ് ഓഫയ് ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് ആന്റെയ് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന   (IIIC)

III  കേഇൗശല് കകേന്ദ്രകേള

IV എലാംകപഭായബനിലനിറനി വസന്റെറുകേള

V കകേരള കസറയ് ഇനസനിറമ്പ്യൂടയ് ഓഫയ് ഡനിവസന   (KSID)
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VI കേരനിയര് വഡവെലപ്വമന്റെയ് വസന്റെര്

അക്രഡനികറഷന 

കൂടഭാവത വെനിവെനിധ വെലവെസഭായ കമഖലകേളനില് നനിനലാം ഉന്നത നനിലവെഭാരത്തനിലള
വതഭാഴെനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്ന  കകേരളത്തനിവല  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  KASE
അക്രഡനികറഷന ലഭലമഭാക്കുന. KASE നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിചയ്
കകേഭാഴ്സുകേള രൂപകേല്പന വചേയയ് പരനിശതീലനലാം ലഭലമഭാക്കനി പരമഭാവെധനി ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനി
കേളക്കയ് വതഭാഴെനില് കനടനിവകേഭാടുക്കുകേ എന്ന വെലവെസയനിലഭാണയ് ഈ സഭാപനങ്ങളക്കയ്
അക്രഡനികറഷന നല്കുന്നതയ്.

(സനി) KASE  പുതുതഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേളുവട വെനിവെരലാം
ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങള

• KGNLA (KASE  കഗഭാബല് നഴനിലാംഗയ് ലതീഡര്ഷനിപയ് അക്കഭാദമനി) എന്ന നഴനിലാംഗയ്
കമഖലയനിവല മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രത്തനില് ഉടന കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

• വെഭാടര്  ആന്റെയ്  കവെസയ്  വെഭാടര്  ട്രതീറയ്വമന്റെയ്  കമഖലയനില്  Green  Method
Engineering  Pvt  Ltd.-മഭായനി  കചേര്ന്നയ്  തുടങ്ങനിയ  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രത്തനിലലാം
കകേഭാഴ്സുകേള ഉടന ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

•  (NICE)-വന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിച  10 പുതനിയ  ഹ്രസതകേഭാല  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം
ഉടന ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

• വസകേമ്പ്യൂരനിറനി കമഖലയനിവല മനികേവെനിവന്റെ കകേന്ദ്രമഭായ CATS-ല് ഫനിസനിക്കല്
വസകേമ്പ്യൂരനിറനി,  വസബര്  വസകേമ്പ്യൂരനിറനി  എന്നനിവെയനിവല  അടുത്ത  ബഭാച്ചുകേള  ഉടന
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

• ടതീചനിലാംഗയ്  കമഖലയനിവല  മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രമഭായ  CRETT-ല്  മൂന്നഭാമവത്ത
ബഭാചയ് ക്ലെെഭാസ്സുകേള ഉടവന ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

• നവെസലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ് ആവെശലമഭായ നടപടനിക്രമങ്ങവളക്കുറനിച്ചുലാം  പ്രവെര്ത്തന
രതീതനിവയക്കുറനിച്ചുലാം  പരനിശതീലനലാം  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  യുവെസലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  ആവെശലമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  സഹഭായങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം വചേയ്യുകേ എന്നതയ് ലക്ഷലമനിടുന്ന
മനികേവെനിവന്റെ  കകേന്ദ്രമഭായ  CEED-വന്റെ  പ്രവെര്ത്തനലാം  ജൂണ്  2017  മുതല്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

അക്രഡനികറഷന

• KASE-വന്റെ  അവക്രഡനിറഡയ്  സഭാപനങ്ങളഭായ  വജ.ഡനി. ടനി.  ഇസഭാലാം
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കകേഭാകളജയ്  ഓഫയ്  ഫനിസനികയഭാവതറഭാപനി,  ധനതന്തെരനി  വവെദലശഭാല,  എത്തനികയഭാസയ്
ഇനസനിറമ്പ്യൂടയ്  ഓഫയ് സനില് എകലനസയ്,  ഇനകഫഭാപ്രനിസലാം,  വടറഭാകഫലാം കപ്രഭാജകയ്സയ്,
ഏരതീസയ്  ഇന്റെര്നഭാഷണല്  മഭാരനിവടലാം  റനിസര്ചയ്  ഇനസനിറമ്പ്യൂടയ്  തുടങ്ങനിയ
സഭാപനങ്ങളുവട ക്ലെെഭാസ്സുകേള ഉടന ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

• SMEC,  Induscan  എന്നതീ  അക്രഡനിറഡയ്  സഭാപനങ്ങളനിവല  അടുത്ത
ബഭാച്ചുകേളുവട പ്രകവെശനലാം ഉടന ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

• Media  and  Entertainment  കമഖലയനില്  വനപുണല  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്ന  തനിരുവെനന്തെപുരത്തയ്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  Epica  Studios  (p)  Ltd.,  എന്ന
സഭാപനത്തനിവല കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ് അക്രഡനികറഷന നല്കുലാം.

• എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കമഖലയനില്  വനപുണല  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്ന
തനിരുവെനന്തെപുരത്തയ് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന Incaetek, Intercad System Pvt. Ltd. എന്നതീ
സഭാപനങ്ങളനിവല കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ് അക്രഡനികറഷന നല്കുലാം.

എലാംകപഭായബനിലനിറനി വസന്റെറുകേള

• മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലലാം തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലലാം എലാംകപഭായബനിലനിറനി വസന്റെറുകേളുവട
പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലലാം  എലാംകപഭായബനിലനിറനി
വസന്റെര് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള ചേര്ചകേള നടനവെരുന.

കേരനിയര് വഡവെലപയ് വമന്റെയ് വസന്റെര്

• തനിരുവെനന്തെപുരലാം ജനിലയനിവല വനയഭാറനിനകേരയനില് കേരനിയര് വഡവെലപയ്വമന്റെയ്
വസന്റെര് ഉടന പ്രവെര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കുലാം.

വവെബയ് അധനിഷനിത കജഭാബ്കപഭാര്ടല് പദതനി

• വനപുണലവെനികേസനലാം കനടനിയനിട്ടുള വതഭാഴെനില് അകനതഷകേര്ക്കുലാം വതഭാഴെനില്
ദഭാതഭാക്കളക്കുലാം  ഒരു  കപഭാവല  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാകേത്തക്ക  രതീതനിയനില്  ഒരു  വവെബയ്
അധനിഷനിത  കജഭാബ്കപഭാര്ടല്  പദതനി  ഉടന  നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്.   KASE-വന
കൂടഭാവത  വെലവെസഭായ  പരനിശതീലനവെകുപയ്,  എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  വെകുപയ്,  ഓവെര്സതീസയ്
എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  വഡവെലപ്വമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷന  (ODEPC)  ഫഭാകറതീസയ്  &
കബഭായനികലഴയ് എന്നനിവെരുലാം ഈ കപഭാര്ടലനില് പങഭാളനികേളഭാണയ്.

KIIFB (കകേരള ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് ഇനവവെസയ്വമന്റെയ് ഫണ്ടെയ് കബഭാര്ഡയ്) -യുവട
വസഷലല് പര്പസയ് വവെഹനിക്കനിള (SPV)

• 10  ഐ.ടനി.ഐ.-കേവള  രഭാജലഭാന്തെര  നനിലവെഭാരത്തനികലക്കയ്  ഉയര്ത്തുന്നതയ്
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സലാംബനനിച  Detailed  Project  Report  (DPR)  തയഭാറഭാക്കനി  KIIFB-യയ്
സമര്പനിക്കുലാം.  ഇതനിവന്റെയടനിസഭാനത്തനില്  ഐ.ടനി.ഐ.-കേവള  നവെതീകേരനിചയ്
രഭാജലഭാന്തെര നനിലവെഭാരത്തനികലക്കുയര്ത്തുലാം.

DDUGKY(ദതീന ദയഭാല് ഉപഭാദലഭായയ് ഗഭാമതീണ് കേഇൗശലല കയഭാജന)
കപ്രഭാജകനിവന്റെ വടകനിക്കല് സകപഭാര് ടയ് ഏജനസനി

• DDUGKY കപ്രഭാജകനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലഭനിച നഭാല്പതയ് വെലതലസ്ത കപ്രഭാജകയ്
ഇലാംപനിവമകന്റെഷന  ഏജനസനി  (PIA)-കേളുവട  വപ്രഭാകപഭാസലകേവള  സൂകപരനികശഭാധനക്കയ്
വെനികധയമഭാക്കനിയതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് അര്ഹരഭായ PIA-കേളുവട ആസഭാനമന്ദനിരലാം,
പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രലാം  എന്നനിവെ  സന്ദര്ശനിചയ്  പ്രസ്തുത  PIA-കേളുവട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം
അനുബന കരഖകേളുലാം പരനികശഭാധനിചയ് റനികപഭാര്ടയ് തയഭാറഭാക്കനിവെരുന.

ഇന്തെലന ഇനസനിറമ്പ്യൂടയ് ഓഫയ് ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് ആന്റെയ് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന(IIIC)

• നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃത്തനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചു  വെരുന.  കകേഭാഴ്സുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിവെരുന.

കകേരളത്തനിവല വതഭാഴെനിലനിലഭായ

158(3576)  ശതീ  .    വെനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അഭലസ്തവെനിദലവരവക്കഭാണ്ടെയ് സമ്പന്നമഭായ കകേരളത്തനിവല അതനിരൂക്ഷമഭായ
വതഭാഴെനിലനിലഭായക്കയ്  പരനിഹഭാരമഭായനി  പുതുതഭായനി  ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുള  പദതനികേള
എവന്തെലഭാമഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സ്കൂളുകേളനിലലാം ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനിലലാം വതഭാഴെനിലധനിഷനിത വെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനഭായനി
പുതുതഭായനി എവന്തെഭാവക്ക പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതയ്;

(സനി)  സതയലാംവതഭാഴെനില് കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  എവന്തെഭാവക്ക പരനിശതീലന
പദതനികേളഭാണയ് വതഭാഴെനില് വെകുപയ് നടപനിലഭാക്കനി വെരുന്നതയ്;

(ഡനി)  വെനിവെനിധ എലാംകപഭായ് വമന്റെയ്  എകയ്കചേഞയ്  വെഴെനി  വതഭാഴെനിലനിനഭായനി  രജനിസര്
വചേയനിട്ടുള അഭലസവെനിദലരുവട വെനിശദമഭായ കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  എകയ്കചേഞ്ചുകേളനില്  രജനിസര്  വചേയനിട്ടുള  ഭനിന്നകശഷനി
ക്കഭാരഭായ  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കുകവെണ്ടെനി  ''വകേവെലല''  എന്ന  സമഗ  വതഭാഴെനില്
പുനരധനിവെഭാസ പദതനി ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഈ പദതനിയനില് തുലല പ്രഭാധഭാനലമുള
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നഭാലയ്  ഘടകേ  പദതനികേള  സമനതയനിപനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  (1)വവെഭാകക്കഷണല്  &  കേരനിയര്
വഗഡനസയ് (2)കേപഭാസനിറനി ബനില്ഡനിലാംഗയ് (3)മതരപരതീക്ഷ പരനിശതീലനലാം (4)സതയലാം
വതഭാഴെനില് സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുള പലനിശ രഹനിത വെഭായഭാപദതനി.

വതഭാഴെനില്രഹനിതരഭായവെര്ക്കയ്  സതയലാം  വതഭാഴെനില്  കേവണ്ടെത്തുന്നതനിനയ്
എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  വെകുപയ്  മുഖഭാന്തെനിരലാം  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന്ന  സതയലാം  വതഭാഴെനില്
പദതനികേളഭായ കകേരള കസറയ് വസല്ഫയ് എലാംകപഭായ്വമന്റെയ് സതീലാം കഫഭാര് രജനികസര്ഡയ്
അണ്-എലാംകപഭായ്ഡയ് (വകേസ്റു), മളടനി പര്പസയ് സര്വ്വതീസയ് വസകന്റെഴയ്/കജഭാബയ് ക്ലെെബ്ബയ്,
ശരണല  മുതലഭായ  പദതനികേള  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  വെകുപയ്
മുഖഭാന്തെരലാം  വെഭായ/സബ്സനിഡനി  അനുവെദനിക്കുനണ്ടെയ്.  ഇതുമൂലലാം  വതഭാഴെനില്രഹനിതരഭായ
അകനകേലാം കപര്ക്കയ് പ്രതലക്ഷമഭായുലാം  പകരഭാക്ഷമഭായുലാം വതഭാഴെനില് ലഭനിക്കുന.

കേരനിയര് വഡവെലപ്വമന്റെയ് വസന്റെര് (സനി.ഡനി.സനി.):

വെനിദലഭാഭലഭാസകമഖലയനിവലയുലാം  വതഭാഴെനില്  കമഖലയനിവലയുലാം  നൂതന
പ്രവെണതകേവളക്കുറനിച്ചുലാം കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി ഉണ്ടെഭാകുന്ന മഭാറങ്ങവളക്കുറനിച്ചുലാം അറനിവലാം
പരനിശതീലനവലാം  നല്കേനി  ഉന്നത  വെനിദലഭാഭലഭാസവലാം  അനുകയഭാജലമഭായ  വതഭാഴെനിലലാം
കനടനിവയടുക്കുവെഭാന ഗഭാമതീണ കമഖലയനിവല വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേവളയുലാം അഭലസ്തവെനിദലരഭായ
വതഭാഴെനില്രഹനിതകരയുലാം  സഹഭായനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി  നഭാഷണല്
എലാംകപഭായ്വമന്റെയ് സര്വ്വതീസയ് വെകുപയ് പുതനിയതഭായനി ആവെനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനി വെരുന്ന
പദതനിയഭാണയ്  കേരനിയര്  വഡവെലപ്വമന്റെയ്  വസന്റെറുകേള.  നനിലവെനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
ജനിലയനിവല കപരഭാമ്പ്ര,  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിവല ചേനിറ്റൂര്,  തനിരുവെനന്തെപുരലാം ജനിലയനിവല
വനയഭാറനിനകേര  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില്  കേരനിയര്  വഡവെലപ്വമന്റെയ്  വസന്റെര്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുകേയുലാം,  കപരഭാമ്പ്രയനിലലാം  ചേനിറ്റൂരനിലലാം
സനി.ഡനി.സനി.-യുവട പ്രവെര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കുകേയുലാം അതുവെഴെനി കസവെനങ്ങള നല്കുകേയുലാം
വചേയവെരുന.

(ബനി) വെനിവെരലാം കശഖരനിച്ചു വെരുന.

(സനി)  ''വകേവെലല''  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേവള  വതഭാഴെനില്
വചേയ്യുന്നതനിനയ്   പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന്നവെനിധലാം  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  കേപഭാസനിറനി
ബനില്ഡനിലാംഗയ്  എന്ന  ഘടകേ  പദതനി  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  കുട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,
വമഴകുതനിരനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കപപര് കപറയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  തുടങ്ങനി  41-തരലാം  വതഭാഴെനില്
കമഖലകേളനില് പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനയ് പദതനി വെനിഭഭാവെന വചേയ്യുനണ്ടെയ്. 2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില്  ടനി  പരനിപഭാടനി  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കഭായുള  വസഷലല്
എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  എകയ്കചേഞ്ചുകേളനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  വകേവെലല  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം സതയലാംവതഭാഴെനില് വചേയ്യുന്നതനിനയ് പലനിശരഹനിതവെഭായ നല്കുനണ്ടെയ്.
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സതയലാംവതഭാഴെനില്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  14  ജനിലകേളനിലലാം  ജനിലഭാ
എലാംകപഭായ്വമന്റെയ് ഓഫതീസുകേളുമഭായനി ബനവപടയ് സതയലാം വതഭാഴെനില് കബഭാധവെല്ക്കരണ
ശനില്പശഭാലകേള  സലാംഘടനിപനിച്ചുവെരുനണ്ടെയ്.  കൂടഭാവത  വതഭാഴെനില്രഹനിതര്ക്കയ്
സതയലാംവതഭാഴെനില്  കേവണ്ടെത്തുന്നതനിനയ്  ലളനിതമഭായ  വെലവെസകേളനിലൂവട  വെഭായ/
സബ്സനിഡനി അനുവെദനിക്കുന്ന കകേരളഭാ കസറയ് വസല്ഫയ് എലാംകപഭായ്വമന്റെയ് സതീലാം കഫഭാര്
രജനികസര്ഡയ്  അണ്-എലാംകപഭായ്ഡയ്  (വകേസ്റു),  മളടനി  പര്പസയ്  സര്വ്വതീസയ്
വസകന്റെഴയ്/കജഭാബയ് ക്ലെെബ്ബയ്, ശരണല എന്നതീ സതയലാംവതഭാഴെനില് പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി
വെരുന.

(ഡനി)  സലാംസഭാനവത്ത  വെനിവെനിധ  എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  എകയ്കചേഞ്ചുകേള  വെഴെനി
വതഭാഴെനിലനിനഭായനി  രജനിസര് വചേയനിട്ടുള അഭലസ്തവെനിദലരുവട ജനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കയ്
ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

തനിരുവെനന്തെപുരലാം 514873

വകേഭാലലാം 390104

ആലപ്പുഴെ 303529

പത്തനലാംതനിട 123461

കകേഭാടയലാം 221656

ഇടുക്കനി 106928

എറണഭാകുളലാം 286717

തൃശ്ശൂര് 314171

പഭാലക്കഭാടയ് 191354

മലപ്പുറലാം 278451

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 360074

വെയനഭാടയ് 89363

കേണ്ണൂര് 195527

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 90343
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                                     ആവകേ 3466551

എലാംകപഭായ്വമന്റെയ് എകയ്കചേഞയ് വെഴെനിയുള നനിയമനലാം
159 (3577) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്:

ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്വെന്നകശഷലാം ഇതുവെവര എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്
എകയ്കചേഞയ്  വെഴെനി  എത്ര നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുവണ്ടെന്ന  ജനില  തനിരനിച്ചുള  കേണക്കയ്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  ഒഴെനിവെയ്  വെരുന്ന
തസ്തനികേകേളനില് എലാംകപഭായ്വമന്റെയ് എകയ്കചേഞയ് വെഴെനിതവന്ന നനിയമനലാം നടത്തണവമന്ന
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നകശഷലാം ഇതുവെവര എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്
എകയ്കചേഞയ്  വെഴെനി  7964  കപര്ക്കയ്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ജനില  തനിരനിച്ചുള
കേണക്കയ് ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

തനിരുവെനന്തെപുരലാം 1138

വകേഭാലലാം 561

ആലപ്പുഴെ 683

പത്തനലാംതനിട 371

കകേഭാടയലാം 543

ഇടുക്കനി 295

എറണഭാകുളലാം 1376

തൃശ്ശൂര് 509

പഭാലക്കഭാടയ് 450

മലപ്പുറലാം 395

99/2020.
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കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 715

വെയനഭാടയ് 179

കേണ്ണൂര് 362

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 387

(ബനി)  പനി.എസയ്.സനി.  നനിയമനത്തനിവന്റെ   പരനിധനിയനില്വപടഭാത്ത  എലഭാ
ഒഴെനിവകേളനികലക്കുമുള  നനിയമനങ്ങളക്കയ്  എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  എകയ്കചേഞ്ചുകേളുവട
കസവെനലാം  നനിര്ബനമഭായുലാം  പ്രകയഭാജനവപടുത്തണവമന്നയ്  സലാംസഭാനവത്ത  എലഭാ
വെകുപ്പുകേള/വപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള/കബഭാര്ഡുകേള/കകേഭാര്പകറഷനുകേള/കേമ്പനനികേള
എന്നനിവെയനിവല  കമധഭാവെനികേളക്കയ്  5-2-2014-വല  25941/ജനി2/13/  വതഭാഴെനില്
സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിരുന.  പനിന്നതീടയ്  26-12-2016-വല
1046913/ജനി2/2016/വതഭാഴെനില്  നമ്പര്  കേത്തയ്  പ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  സര്ക്കുലറനിവല
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പഭാലനിക്കണവമന്നയ്  ടനി  കമധഭാവെനികേളക്കയ്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

എലാംകപഭായ്വമന്റെയ് എകയ്കചേഞനിവല ലഭാപഭായ കേഭാര്ഡുകേള നതീക്കല്

160 (3578)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴെനിലലാം
എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  എകയ്കചേഞനിവല  ലഭാപഭായ  കേഭാര്ഡുകേള  നതീക്കനി
ഫനിസനിക്കല്  കേഇൗണ്ടെനിലാംഗയ്  നടത്തഭാന  നടപടനി  സതതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  വെനിശദഭാലാംശലാംലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവലങനില്  സമയബനനിതമഭായനി  ലഭാപഭായ  കേഭാര്ഡുകേള  കേഇൗണ്ടെനിലാംഗയ്
നടത്തനി ഒഴെനിവെഭാക്കഭാന നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വതഭാഴെനിലനിലഭായ കവെതന വെനിതരണത്തനിവന്റെ ഓഡനിറനിലാംഗയ് നടത്തഭാറുകണ്ടെഭാ;
ഉവണ്ടെങനില് ഏറവലാം ഒടുവെനില് ഓഡനിറലാംഗയ് നടത്തനിയതയ് എന്നഭാണയ്; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  വെകുപനില്  ഓണ്വലന  കസഭാഫയ് വവെയര്
3-5-2017 മുതല് നനിലവെനില് വെന്നനിട്ടുണ്ടെയ്. യഥഭാസമയലാം പുതുക്കഭാത്ത രജനികസ്ട്രേഷനുകേള,
ലഭാപഭാകക്കണ്ടെ മഭാസത്തനിവന്റെ ആദല ദനിവെസലാംതവന്ന ഓണ്വലന കസഭാഫയ് വവെയര് വെഴെനി
ലഭാപയ്  വചേയ്യുന്നതഭാണയ്.  ആയതനിവന്റെ കേഇൗണ്ടെയ്  കസഭാഫയ് വവെയര് വെഴെനി കൃതലതകയഭാവട
ലഭലവമഭാണയ്.  ആയതനിനഭാല്  നനിലവെനില്  ഫനിസനിക്കല്  കേഇൗണ്ടെനിലാംഗയ്  നടകത്തണ്ടെ
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ആവെശലമനില.

(സനി) ഉണ്ടെയ്. പതനിനഭാലയ് ജനിലഭാ എലാംകപഭായ്വമന്റെയ് എകയ്കചേഞനിവലയുലാം വസല്ഫയ്
എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  ഓഫതീസര്മഭാര്  പ്രതനിമഭാസലാം  ജനിലയനിവല  കുറഞ്ഞെതയ്  മൂന്നയ്
തകദ്ദേശസതയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങവളങനിലലാം   സന്ദര്ശനിചയ്  വതഭാഴെനില്രഹനിത  കവെതന
വെനിതരണലാം  സലാംബനനിചയ്  പരനികശഭാധന/ഓഡനിറയ്  നടത്തനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
അയച്ചുതരണവമന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം  എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  ഡയറകര്  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.
ആയതനിന  പ്രകേഭാരലാം  എലഭാ  മഭാസവലാം  വതഭാഴെനില്രഹനിത  കവെതന  വെനിതരണലാം
സലാംബനനിചയ് ഓഡനിറയ്/പരനികശഭാധന നടത്തനി റനികപഭാര്ടയ് എലാംകപഭായ്വമന്റെയ് ഡയറകര്
ലഭലമഭാക്കഭാറുണ്ടെയ്. ഏറവവമഭാടുവെനില് മലപ്പുറലാം ജനിലയനിവല മഭാറഭാക്കര ഗഭാമപഞഭായത്തനില്
28-4-2017-നുലാം  തലക്കഭാടയ്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  29-4-2017-നുലാം  വതഭാഴെനില്രഹനിത
കവെതന വെനിതരണലാം സലാംബനനിച ഓഡനിറയ്/പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

എലാംകപഭായ്വമന്റെയ് എകയ്കചേഞ്ചുകേളനിവല ഓണ്വലന രജനികസ്ട്രേഷന

161 (3579) ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള:
ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .  ജയലഭാല്:
ശതീ  .   വെനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര്:
ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ്  മുഹസനിന പനി  .:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനവത്ത  എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  എകകചേഞ്ചുകേളനിവല  രജനികസ്ട്രേഷന
ഓണ്വലനഭാക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാരനിനയ് പദതനിയുകണ്ടെഭാ വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഓണ്വലന രജനികസ്ട്രേഷന എകപഭാള സഭാധലമഭാകുലാം എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  രജനികസ്ട്രേഷന  ഓണ്വലനഭാക്കുന്നകതഭാടുകുടനി  എവന്തെഭാവക്ക  വമചമഭാണയ്
ഉണ്ടെഭാവന്നവതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സതകേഭാരല കമഖലയനിവല വതഭാഴെനിലകേളകൂടനി എലാംകപഭായ്വമന്റെയ് എകകചേഞയ്
വെഴെനിയഭാക്കുന്നതനിനയ് പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനവത്ത എലാംകപഭായ്വമന്റെയ് എകയ്കചേഞ്ചുകേളനിവല രജനികസ്ട്രേഷന
3-5-2017  മുതല്  ഓണ്വലന  ആയനിട്ടുണ്ടെയ്.  www.employment.kerala.gov.in
എന്ന വവെബ്വസറയ് വെഴെനി ഏതു സമയത്തുലാം ഈ കസവെനലാം ലഭലമഭാണയ്.

(സനി)  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ് ഏതുസമയത്തുലാം ഇന്റെര്വനറനിലൂവട രജനികസ്ട്രേഷന
വെനിവെരങ്ങള  ഉളവപടുത്തഭാവന്നതുലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുവട  സഭാധുതയയ്  വെനികധയമഭായനി

http://www.employment.kerala.gov.in/
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സതീനനികയഭാറനിറനി  ഉറപഭാക്കഭാവന്നതുമഭാണയ്.  എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  എകയ്കചേഞ്ചുകേള കപപര്
രഹനിതമഭാകുന്നകതഭാവട വപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് കസവെനങ്ങള കവെഗത്തനിലലാം കൃതലതകയഭാവടയുലാം
സുതഭാരലമഭായുലാം ലഭലമഭാകുന്നതഭാണയ്.  മഭാത്രമല, തങ്ങളുവട രജനികസ്ട്രേഷന സലാംബനനിച്ചുലാം
വതഭാഴെനില് സഭാധലത സലാംബനനിച്ചുമുള വെനിവെരങ്ങള വെനിരല്ത്തുമ്പനില് ലഭലമഭാകുന്നതയ്
വപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് വെളവരയധനികേലാം ഗുണകേരമഭായനിരനിക്കുലാം.

(ഡനി)  എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  എകയ്കചേഞ്ചുകേള  ഓണ്വലന  ആകുന്നകതഭാവട
സതകേഭാരല  കമഖലയനിവല  ഒഴെനിവകേള  എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  എകയ്കചേഞ്ചുകേളനില്
അറനിയനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലനിസയ്  നല്കുന്നതനിനുമുള  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവെഭാക്കനി
കയഭാഗലരഭായ  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേവള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  കേഴെനിയുന്നതഭാണയ്.   സതകേഭാരല
കമഖലയനിവല  ഒഴെനിവകേള  കനഭാടനിവഫ  വചേയ്യുന്നതനിനുലാം  അതുവെഴെനി  തല്പരരഭായ
ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  അനുകയഭാജലമഭായ  കജഭാലനി  കേവണ്ടെത്തുന്നതനിനുലാം
ഉകദലഭാഗദഭായകേര്ക്കയ്  അനുകയഭാജലരഭായ  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേവള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനികലക്കു
മഭായനി  ഒരു വപ്രവെറയ്  കജഭാബയ്  കപഭാര്ടല് തഭാമസനിയഭാവത നനിലവെനില് വെരുന്നതഭാണയ്.
ജനിലഭാ  എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  എകയ്കചേഞ്ചുകേകളഭാടനുബനനിചയ്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
എലാംകപഭായബനിലനിറനി  വസന്റെറുകേള വെഴെനി  നടത്തുന്ന കജഭാബയ്  വഫസയ്/കജഭാബയ്  വഫയര്
വെഴെനി  സതകേഭാരല  കമഖലയനില്  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  വതഭാഴെനിലവെസരലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള സലാംവെനിധഭാനലാം നനിലവെനിലണ്ടെയ്.

ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കുള വതഭാഴെനില് പരനിശതീലനലാം

162  (3580)  ശതീ  .    ഇ  .    വകേ  .    വെനിജയന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കയ്  എവന്തെഭാവക്ക  വതഭാഴെനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി
വെരുനവണ്ടെന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തയ് ഏവതഭാവക്ക കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ആണയ് പരനിശതീലനലാം നല്കേനി
വെരുന്നതയ്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കുള വതഭാഴെനിലനിനഭായനി  എവന്തെഭാവക്ക പദതനികേളഭാണയ്
ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുളവതന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വതഭാഴെനില്  വെകുപനിനുകേതീഴെനിലള  എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  എകയ്കചേഞ്ചുകേളനില്
കപരയ്  രജനിസര്  വചേയനിട്ടുള  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കുകവെണ്ടെനി
ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുള ''വകേവെലല'' എന്ന സമഗ വതഭാഴെനില് പുനരധനിവെഭാസ പദതനിയനില്
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വതഭാഴെനില്പരനിശതീലനവലാം മതരപരതീക്ഷകേളനില് പവങടുത്തയ് വതഭാഴെനില് കനടുന്നതനിനുള
പരനിശതീലനവലാം  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  2016-ല്  നനിലവെനില്വെന്ന  ഈ  പദതനിയുവട
ആദല  ഘടവമന്ന  നനിലയനില്  198  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  മതരപരതീക്ഷകേളനില്
പവങടുത്തയ്  വതഭാഴെനില്  കനടുന്നതനിനുള  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ''വകേവെലല''
പദതനിയുവട ഭഭാഗമഭായനി ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേവള വതഭാഴെനില് വചേയ്യുന്നതനിനയ് പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന്ന
വെനിധലാം  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  കേപഭാസനിറനി  ബനില്ഡനിലാംഗയ്  എന്ന  ഘടകേ
പദതനി ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  കുട നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വമഴകുതനിരനി നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കപപര്
കപറയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  തുടങ്ങനി  41-തരലാം  വതഭാഴെനില്  കമഖലകേളനില്  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതനിനയ് പദതനി വെനിഭഭാവെന വചേയ്യുനണ്ടെയ്.

സലാംസഭാനത്തയ്  സഭാമൂഹലനതീതനി  വെകുപനിനുകേതീഴെനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടുലാം
തനിരുവെനന്തെപുരത്തുലാം  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുവട  വതഭാഴെനില്  പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂവട  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കയ്  ബുക്കയ്  വബനഡനിലാംഗയ്,  വടയനിലറനിലാംഗയ്  ആന്റെയ്
ഗഭാര്വമന്റെയ് കമക്കനിലാംഗയ്, ഫഭാഷന ഡനിവസനനിലാംഗയ്, ലതര് വെര്കയ്, വെനിവെനിധതരലാം കേമ്പമ്പ്യൂടര്
കകേഭാഴ്സുകേള എന്നനിവെയനില് പരനിശതീലനലാം നല്കേനി വെരുനണ്ടെയ്.  കൂടഭാവത നടപ്പുവെര്ഷലാം
മുതല്  പ്രനിന്റെനിലാംഗയ്,  പലാംബനിലാംഗയ്,  ഇലകനിക്കല്  ആന്റെയ്  ഇലകകഭാണനികയ്  വമയനിന്റെനനസയ്
എന്നനിവെയനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനയ്  വവെഭാകക്കഷണല്  വട്രയനിനനിലാംഗയ്
വസന്റെറുകേളക്കയ് സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ബനി) സഭാമൂഹലനതീതനി വെകുപനിവന്റെ കേതീഴെനില് തനിരുവെനന്തെപുരത്തുലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടുലാം
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുവട വതഭാഴെനില് പരനിശതീലനകകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂവടയഭാണയ്
നനിലവെനില് ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കയ് വതഭാഴെനില് പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവെരുന്നതയ്.

വതഭാഴെനില്  വെകുപ്പുമഭായനി  ബനവപടയ്  എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  വെകുപനിനയ്  കേതീഴെനില്
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാടയലാം,  വകേഭാലലാം,  തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  വനയഭാറനിനകേര
എന്നനിവെനിടങ്ങളനില്  വെനികേലഭാലാംഗര്ക്കുകവെണ്ടെനിയുള  പ്രകതലകേ  എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്
എകയ്കചേഞ്ചുകേളനിവല  സബ്റതീജനിയണല്  എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  ഓഫതീസര്മഭാരുവട
കമല്കനഭാടത്തനില്  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

(സനി)  സമൂഹത്തനില്  പഭാര്ശതവെത്കേരനിക്കവപട്ടുകപഭായ  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുവട
സമഗ വതഭാഴെനില് പുനരധനിവെഭാസലാം ലക്ഷലമഭാക്കനി കകേരള സര്ക്കഭാര് എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്
വെകുപയ്  മുകഖന  ''വകേവെലല''   എന്ന നവെതീന പദതനി ആവെനിഷ്കരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനി
വെരുന.  ഈ  പദതനിയനില്  (1)  കേരനിയര്  വഗഡനസയ്,  കമഭാടനികവെഷന,  വതഭാഴെനില്
സഭാദലതകേവള  സലാംബനനിച  വെനിവെരങ്ങള  തുടങ്ങനിയവെ  നല്കുന്നതനിനഭായുള
''വവെഭാകക്കഷണല്  &  കേരനിയര്  വഗഡനസയ്''  (2)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാവര  വതഭാഴെനില്
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വചേയഭാന  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന്നതനിനുള  ''കേപഭാസനിറനി  ബനില്ഡനിലാംഗയ്''  (3)  വതഭാഴെനില്
കമഖലകേളനിവല  മതരപരതീക്ഷകേളനില്  പവങടുത്തയ്  വെനിജയലാം  വെരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
''മതരപരതീക്ഷഭാപരനിശതീലനലാം''  (4)  സതയലാംവതഭാഴെനില്  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കഭായനി
''പലനിശരഹനിത  വെഭായഭാ  പദതനി''  എന്നനിങ്ങവന  തുലല  പ്രഭാധഭാനലമുള  നഭാലയ്
ഘടകേങ്ങളുണ്ടെയ്.

• എലാംകപഭായ്വമന്റെയ് വെകുപയ് മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന ശരണല സതയലാംവതഭാഴെനില്
സഹഭായ പദതനിയനിലലാം ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാവര ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

• എലാംകപഭായ്വമന്റെയ്  എകയ്കചേഞയ്  വെഴെനിയുള  നനിയമനങ്ങളക്കയ്  സര്ക്കഭാര്,
അര്ദ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  അറനിയനിക്കവപടുന്ന  ഒഴെനിവകേളനികലക്കയ്
നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമ്പഭാള ഭനിന്നകശഷനിയുളവെര്ക്കയ് മുനഗണന നല്കുനണ്ടെയ്.

• ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കയ് പനി.എസയ്.സനി.  മുകഖന കജഭാലനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  4%
സലാംവെരണലാം  PWD  Act  2016  പ്രകേഭാരലാം  വെലവെസ  വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.  കൂടഭാവത
ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കഭായനി സഭാമൂഹലനതീതനി വെകുപനിവന്റെ സഹഭായകത്തഭാവട എന.ജനി.ഒ.-
കേള  മുകഖന  വെനിവെനിധതരലാം  കേമ്പമ്പ്യൂടര്  പരനിശതീലനങ്ങളുലാം  സതയലാംവതഭാഴെനില്
പരനിശതീലനങ്ങളുലാം നടത്തനിവെരുന.

ഡനി-അഡനിക്ഷന വസന്റെറുകേള

163(3581) ശതീ  .   റനി  .   വെനി  .   രഭാകജഷയ്: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴെനിലലാം
എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വെര്ജന  മനിഷവന്റെ  വെനിമുക്തനി  എന്ന
കബഭാധവെല്ക്കരണ മനിഷവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഡനി-അഡനിക്ഷന വസന്റെറുകേള  എലഭാ ജനിലഭാ
ആശുപത്രനികേളനിലലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി  സതതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എവകസയ് വെകുപനിനുകേതീഴെനില് സലാംസഭാനത്തയ് കദശതീയനനിലവെഭാരത്തനിലളള
ഡനി-അഡനിക്ഷന  വസന്റെറുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാ;  വെനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നടപടനി  സതതീകേരനിച്ചുവെരുനണ്ടെയ്.  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വെര്ജന
മനിഷന  'വെനിമുക്തനി'-യുവട  ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  ആകരഭാഗല  വെകുപ്പുമഭായനി
സഹകേരനിചയ് ഡനി-അ ഡനിക്ഷന വസന്റെറുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സതതീകേരനിച്ചു
വെരുനണ്ടെയ്.

(ബനി)  ഉണ്ടെയ്.  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വെര്ജനമനിഷന  'വെനിമുക്തനി'-യുവട
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ഭഭാഗമഭായനി  കദശതീയനനിലവെഭാരത്തനില്  ആധുനനികേസജതീകേരണങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  ഒരു
മഭാതൃകേഭാ  ഡനി-അഡനിക്ഷന  വസന്റെര്  എവകസയ്  വെകുപനിനയ്  കേതീഴെനില്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സതതീകേരനിച്ചു വെരുന.  ഇതനികലക്കഭാവെശലമഭായ സലലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചു വെരുന.  സലലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവെണ്ടെനി
വെനിവെനിധ  സര്ക്കഭാര്  വെകുപയ്/വപഭാതുകമഖല  സഭാപന  കമധഭാവെനികേളുമഭായുലാം  ജനിലഭാ
കേളകര്മഭാരുമഭായുലാം ബനവപടയ് തതരനിതഗതനിയനില് നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുനണ്ടെയ്.

ലഹരനി വെസ്തുക്കളുവട വെനില്പന തടയുന്നതനിനയ് നടപടനി

164 (3582)  ശതീ  .    വകേ  .    ബഭാബു:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴെനിലലാം
എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഹരനി വെസ്തുക്കളുവട വെനില്പന തടയുന്നതനിനയ് എവന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ്
ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുളതയ് എന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സ്കൂള,  കകേഭാകളജയ്  കേഭാമ്പസുകേള  സമ്പൂര്ണ  ലഹരനി  വെനിമുക്തമഭാക്കഭാന

ആവെശലമഭായ നടപടനികേള വകേവക്കഭാള്ളുകമഭാ;വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വെലഭാജമദലലാം, മയക്കുമരുനകേള, പുകേയനില ഉല്പന്നങ്ങള മുതലഭായവെയുവട

ഉല്പഭാദനലാം,  കേടത്തയ്,  വെനിപണനലാം,  വെനില്പന,  ഉപകഭഭാഗലാം  തുടങ്ങനിയ  അബ്കേഭാരനി/

എന. ഡനി.പനി.എസയ്./എലാം.&റനി.പനി./കകേഭാട്പ  കുറകൃതലങ്ങള  എന്നനിവെ  തടയുന്നതനിനയ്

വചേക്കയ്  കപഭാസ്റ്റുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  ശക്തനിവപടുത്തനി  വെഭാഹന  പരനികശഭാധനകേള

കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  വെനിവെനിധ  സലാംസഭാനങ്ങളനിവല എനകഫഭാഴയ്വമന്റെയ്  വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട

ഏകകേഭാപനവലാം സഹകേരനിച്ചുള പ്രവെര്ത്തനവലാം  ഉറപ്പു വെരുത്തുന്നതനിനയ്   വെകുപ്പുകേള

തമ്മേനിലള കയഭാഗങ്ങള സലാംഘടനിപനിചയ്  ചേര്ചകേള നടത്തനി വെരുന്നതുലാം വെനിവെരങ്ങള

പരസരലാം  വകേമഭാറുന്നതനിനയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതുമഭാണയ്.  എവകസയ്  വെകുപനിവന്റെ

ആഭനിമുഖലത്തനില് തമനിഴഭാടയ്-കേര്ണഭാടകേ സലാംസഭാനങ്ങളനിവല കപഭാലതീസയ്  കസനയുമഭായുലാം

സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തയ്  കപഭാലതീസയ്,  കഫഭാറസയ്,  റവെനമ്പ്യൂ,  മവറന എനകഫഭാഴയ്വമന്റെയ്,

കകേഭാസല്  കപഭാലതീസയ്,  ആര്.പനി. എഫയ്.  തുടങ്ങനിയ  വെനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്

ബനവപട കമഖലകേളനില് സലാംയുക്ത പരനികശഭാധനകേളുലാം നടത്തനിവെരുന.

കൂടഭാവത അതനിര്ത്തനി പ്രകദശങ്ങളനില് കബഭാര്ഡര് പകട്രഭാളനിലാംഗയ് യൂണനിറ്റുകേള 24
മണനിക്കൂറുലാം  വെഭാഹന  പരനികശഭാധന  നടത്തനിവെരുന.  വചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേള  മറനികേടന്നയ്
സമഭാന്തെര പഭാതകേളനിലൂവട  കേളക്കടത്തയ്  നടത്തുവെഭാന സഭാധലതയുള കറഭാഡുകേളനില്
വെഭാഹന  പരനികശഭാധന  കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  കദശതീയപഭാതകേളനില്  വെഭാഹന
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പരനികശഭാധന  നടത്തനി  വെരുനമുണ്ടെയ്.  ലഹരനി  വെസ്തുക്കളുവട  വെനില്പന  തടയുന്നതനിനയ്
എവകസയ് വെകുപനിവന്റെ എനകഫഭാഴയ്വമന്റെയ്  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ശക്തനിവപടുത്തനിയനിട്ടുളതുലാം
സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം എവകസയ് കേമ്മേതീഷണറുവട പ്രകതലകേ സതഭാഡുകേളുലാം ഷഭാകഡഭാ
എവകസയ്,  എവകസയ്  ഇന്റെലനിജനസയ്  വെനിഭഭാഗങ്ങളുലാം  പ്രകതലകേ  പരനികശഭാധനകേളുലാം
നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം നടത്തനി വെരുനണ്ടെയ്. കൂടഭാവത വപഭാതുജനങ്ങളനില് നനിനലാം കഫഭാണ്,
ഇ-വമയനില്,  വെഭാടയ്സയ്-ആപയ്,  വഫയ്സ്ബുക്കയ്  തുടങ്ങനി  വെനിവെനിധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂവട
പരഭാതനികേള/വെനിവെരങ്ങള സതതീകേരനിചയ്  സമയബനനിതമഭായനി നടപടനി  സതതീകേരനിക്കുനണ്ടെയ്.
ഇത്തരത്തനില്  ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേളനികന്മല്  സമയബനനിതമഭായനി  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുനവവെന്നയ്  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുലാം  24  മണനിക്കൂറുലാം  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ലഹരനിവെനിരുദ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില് വപഭാതുജന
ങ്ങളുവട സജതീവെ പങഭാളനിത്തലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുലാം സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ് കപഭാലതീസയ് കകേഡറയ്,
സ്കൂള-കകേഭാകളജയ്  ലഹരനി  വെനിരുദ  ക്ലെെബ്ബുകേള,  എന.എസയ്.എസയ്.,  കുടുലാംബശതീ,
സലാംസഭാന  വലബറനി  കേഇൗണ്സനില്,  മദലവെര്ജന  സമനിതനികേളടക്കമുള  സന്നദ
സലാംഘടനകേള,  വെനിദലഭാര്ത്ഥനി-യുവെജന-മഹനിളഭാ  സലാംഘടനകേള  എന്നനിവെരുവടകൂടനി
സഹകേരണകത്തഭാവട ലഹരനിവെനിമുക്ത കകേരളലാം എന്ന ലക്ഷലലാം സഭാക്ഷഭാത്ക്കരനിക്കുന്ന
തനിനുലാം  മയക്കുമരുനകേളുവട  ഉപകഭഭാഗലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  ഇലഭാതഭാക്കുവെഭാനുലാം
ലക്ഷലമനിടഭാണയ്  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വെര്ജന  മനിഷന  ''വെനിമുക്തനി''  എന്ന
കബഭാധവെത്കേരണ മനിഷനയ് സര്ക്കഭാര് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുളതയ്.  ഇതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ലഹരനിവക്കതനിരഭായനി  വപഭാതുജനങ്ങളക്കനിടയനില്  പ്രകതലകേനിചയ്  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം
യുവെജനങ്ങളക്കുമനി ടയനില്  അവെകബഭാധലാം  വെളര്ത്തുന്നതനിനയ്  എവകസയ്  വെകുപനിവന്റെ
ആഭനിമുഖലത്തനില്  വെനിപുലമഭായ  കബഭാധവെത്കേരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിച്ചു
വെരുന.

(ബനി)  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുവട  ഇടയനില്  ഇത്തരലാം  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുവട
ഉപകയഭാഗലാം  വെര്ദനിച്ചു  വെരുന്നതുലാം  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേവള  ഇത്തരലാം  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുവട
വെഭാഹകേരഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുലാം  വെളവര  ഗുരുതരമഭായ  സഭാമൂഹല  പ്രശ്നമഭായഭാണയ്
സര്ക്കഭാര്  കേഭാണുന്നതയ്.  ഇത്തരലാം  അനഭാകരഭാഗല-സഭാമൂഹല  വെനിരുദ  പ്രവെണതകേള
വെനിദലഭാര്ത്ഥനി-യുവെജനങ്ങളക്കനിടയനില്  വെര്ദനിച്ചു വെരുന്നതയ്  തടയുന്നതനിനയ്  ശക്തമഭായ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്  എവകസയ്  വെകുപനിവന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  നനിലവെനില്  നടത്തനി
വെരുന്നതയ്.  ഇത്തരലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  തടയുന്നതനിനയ്  എവവകസയ്  ഷഭാകഡഭാ
സലാംവെനിധഭാനവലാം  ഇന്റെലനിജനസയ്  വെനിഭഭാഗവലാം  ഉപകയഭാഗനിചയ്  രഹസല  നനിരതീക്ഷണലാം
നടത്തുകേയുലാം വെനിവെരങ്ങള കശഖരനിക്കുകേയുലാം ബനവപട വെനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിവല
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ലഹരനിവെനിരുദ  ക്ലെെബ്ബുകേളുവടയുലാം  പനി.റനി.എ.-യുവടയുലാം  വപഭാതുജനങ്ങളുവടയുലാം
സഹകേരണകത്തഭാവട  നടപടനികേള  സതതീകേരനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്യുനണ്ടെയ്.  വെനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളുവട സമതീപലാം ഇത്തരലാം നനിയമവെനിരുദ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടക്കഭാനനിടയുള
സലങ്ങളനില്  കേര്ശന  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുലാം  കുറക്കഭാര്വക്കതനിവര
നനിലവെനിലള നനിയമത്തനിവല വെലവെസകേളക്കയ് വെനികധയമഭായനി സഭാധലമഭായ പരമഭാവെധനി
ശനിക്ഷലഭനിക്കുന്ന  രതീതനിയനില്  പഴതുകേളനിലഭാത്ത  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചു
വെരുന്നതുമഭാണയ്.  ഇകതഭാവടഭാപലാം  സ്കൂള/കകേഭാകളജകേളനില്  ലഹരനിവെനിരുദ  ക്ലെെബ്ബുകേള
രൂപതീകേരനിച്ചുലാം  പരഭാതനിവപടനികേള സഭാപനിച്ചുലാം  ഇത്തരലാം സഭാമൂഹലതനിന്മവയ ഉന്മൂലനലാം
വചേയഭാന നടപടനി സതതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  കൂടഭാവത കകേരള സലാംസഭാന ലഹരനി വെര്ജന
മനിഷന  ''വെനിമുക്തനി''-യുവട  ഭഭാഗമഭായനി  വെനിവെനിധ  ലഹരനി  വെനിരുദ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം
എവകസയ് വെകുപയ് നടത്തനിവെരുനണ്ടെയ്.

എന. ഡനി.പനി.എസയ്.  ആകനുസരനിചയ് എടുക്കുന്ന കകേസ്സുകേള

165(3583)  ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എന.ഡനി.പനി.എസയ്.  ആകനുസരനിചയ്  എടുക്കുന്ന  കകേസുകേള  രജനിസര്
വചേയഭാന  നനിലവെനില്  കറഞയ്  ഇനവസകര്മഭാര്ക്കു  മഭാത്രമഭാണയ്  അധനികേഭാരമുളതയ്
എന്നതനിനഭാല് കറഞ്ചുകേളനില് ഉള അസനി.  ഇനവസകര്മഭാര്കക്കഭാ,  വതഭാട്ടുതഭാവഴെയുള
പ്രനിവെന്റെതീവെയ്  ഇനവസകര്മഭാര്കക്കഭാകൂടനി  ഇതയ്  ചേഭാര്ജ്ജുവചേയഭാനുള  അധനികേഭാരലാം
വകേഭാടുത്തഭാല്  കകേസുകേള  യഥഭാസമയലാം  രജനിസര്  വചേയഭാനഭാകുകമഭാ  എന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; പരനികശഭാധനിചയ് ഇതനിനുള നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കപഭാലതീസയ്  ഡനിപഭാര്ടയ്വമന്റെനില്  ഉളതുകപഭാവല  എവകസയ്
ഇനവസകര്മഭാര്ക്കയ്  തഭാവഴെയഭായനി  നനിലവെനിലള  കപഭാസയ്  അഡതീഷണല്
ഇനവസകറഭായനി  അപ്കഗഡയ്  വതയയ്  എലഭാ  കറഞനിലലാം  അഡതീഷണല്
ഇനവസകര്മഭാര്ക്കുകൂടനി  ഇനവസകര്മഭാരുവട  അഭഭാവെത്തനില്  കകേസുകേള  രജനിസര്
വചേയ്യുവെഭാന അധനികേഭാരലാം നല്കേഭാന നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) എന.ഡനി.പനി.എസയ്. ആകനിനുകേതീഴെനില് കകേസ്സുകേള രജനിസര് വചേയ്യുവെഭാനുള
അധനികേഭാരലാം അസനി. ഇനവസകര്മഭാര്കക്കഭാ പ്രനിവെന്റെതീവെയ് ഓഫതീസര്മഭാര്കക്കഭാ നല്കുന്ന
കേഭാരലലാം  ബനവപട  ആകനില്  പ്രതനിപഭാദനിചനിടനില.  ഇതുസലാംബനനിച  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ഷഭാപയ് കലലലാം നടത്തനി വലസനസയ് നല്കുന്ന സമ്പ്രദഭായലാം

166 (3584) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന  :
ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല്  :
ശതീ  .   വെനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര്  :
ശതീമതനി  സനി  .    വകേ  .    ആശ:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഷഭാപയ്  കലലലാം  നടത്തനി  വലസനസയ്  നല്കുന്ന
സമ്പ്രദഭായലാം മഭാറ്റുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനകണ്ടെഭാവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനുപകേരലാം  എന്തെയ്  സലാംവെനിധഭാനമഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചേനിക്കുന്ന
വതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  കടഭാഡനി  കകേഭാര്പകറഷന  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
പദതനിയുകണ്ടെഭാ;വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  കമഖലവയ  നനിയനനിക്കുന്ന  അബ്കേഭാരനികേളുവട  സതഭാധതീനലാം
കുറക്കുന്നതനിനയ് പുതനിയ സലാംവെനിധഭാനലാം സഹഭായകേരമഭാകുകമഭാ എന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിലവെനിലള  കേള്ളുഷഭാപയ്  വലസനസനിലാംഗയ്  സമ്പ്രദഭായത്തനില്
നനിനലാം  വെലതനിചേലനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനവപടയ്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനവമഭാനലാം
വകേവക്കഭാണ്ടെനിടനില.

(സനി) ഇതുസലാംബനനിചയ് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലാം വകേവക്കഭാണ്ടെനിടനില.

(ഡനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിടനില.

കകേഭാകളജയ്, സ്കൂള വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുവട ഇടയനിലള ലഹരനിമരുന്നയ് ഉപകയഭാഗലാം

167(3585)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഥഭാനത്തയ് കകേഭാകളജയ്,  സ്കൂള വെനിദലഭാര്ഥനികേളുവട  ഇടയനിലള മദലലാം,
മയക്കുമരുന്നയ് തുടങ്ങനിയ ലഹരനിവെസ്തുക്കളുവട ഉപകയഭാഗലാം തടയുന്നതുമഭായനി ബനവപടയ്
ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നതനിനുകശഷലാം നഭാളനിതുവെവര എത്ര കകേസുകേള
രജനിസര് വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്; വെനിശദഭാലാംശലാം വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  നനികരഭാധനിക്കവപട  പഭാനമസഭാലകേള  അനലസലാംസഭാന
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വതഭാഴെനിലഭാളനികേളനിലൂവടയുലാം, മറയ് സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം ഒരു നനിയനണവമനിലഭാവത
കേടനവെരുന്നതയ് തടയുന്നതനിനയ് സതതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശഷലാം  നഭാളനിതുവെവര
സലാംസഭാനത്തയ്  കകേഭാകളജയ്, സ്കൂള വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുവട ഇടയനിലള മദലലാം, മയക്കുമരുന്നയ്
തുടങ്ങനിയ ലഹരനി വെസ്തുക്കളുവട ഉപകയഭാഗലാം തടയുന്നതുമഭായനി ബനവപടയ് എവകസയ്
വെകുപയ്  8742  കകേസ്സുകേള അബ്കേഭാരനി/എന.ഡനി.പനി.എസയ്./കകേഭാട്പ നനിയമ പ്രകേഭാരലാം
രജനിസര് വചേയനിട്ടുളതഭാണയ്.

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  നനികരഭാധനിത  ലഹരനി  വെസ്തുക്കള  സലാംസഭാനകത്തക്കയ്
കേടത്തനിവക്കഭാണവെരുന്നതയ്  തടയുന്നതനിനയ്  വചേക്കയ്  കപഭാസ്റ്റുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം
ശക്തനിവപടുത്തനി വെഭാഹന പരനികശഭാധനകേള കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാണയ്.  കപഭാലതീസയ്,
ആര്.പനി.എഫയ്.  തുടങ്ങനിയ വെനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി കചേര്ന്നയ് വറയനില്കവെ കസഷനുകേളനിലലാം
സലാംയുക്ത പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിവെരുന.

നനികരഭാധനിക്കവപട  പഭാനമസഭാലകേളുവട  കേടത്തയ്,  സലാംഭരണലാം,  വെനില്പന,
ഉപകഭഭാഗലാം  എന്നനിവെ  തടയുന്നതനിനയ്  എവകസയ്  വെകുപനിവന്റെ  എനകഫഭാഴയ്വമന്റെയ്
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ശക്തനിവപടുത്തനിയനിട്ടുളതുലാം  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  എവകസയ്
കേമ്മേതീഷണറുവട  പ്രകതലകേ  സതഭാഡുകേളുലാം  ഷഭാകഡഭാ  എവകസയ്,  എവകസയ്
ഇന്റെലനിജനസയ് വെനിഭഭാഗങ്ങളുലാം പ്രകതലകേ പരനികശഭാധനകേളുലാം നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം നടത്തനി
വെരുനണ്ടെയ്.  സലാംസഭാനത്തയ്  ഇതര  സലാംസഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള  തഭാമസനിക്കുന്ന
ഇടങ്ങളനില്  പ്രതനിവെഭാരലാം  ഒരു  തവെണവയങനിലലാം  ആകേസ്മെനികേ  പരനികശഭാധനകേള
'ഓപകറഷന ഭഭായനി' എന്ന കപരനില് എവകസയ് വെകുപയ് നടത്തനിവെരുന. 

എവകസയ് വെകുപയ് പരനിഷ്കരനിക്കല്

168 (3586) ശതീ  .   റനി  .   വെനി  .   രഭാകജഷയ്: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് വതഭാഴെനിലലാം
എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

എവകസയ് വെകുപയ് ആധുനനികേരതീതനിയനില് പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാ;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  വെനനിത സനിവെനില് എവകസയ്  ഓഫതീസര്മഭാരുവട  പുതനിയ തസ്തനികേ
സൃഷനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സതതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടെഭാ;വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണ്ടെയ്.  എവകസയ്  വെകുപനിവല  എനകഫഭാഴയ്വമന്റെയ്  പ്രവെര്ത്തനലാം
ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  10  വെര്ഷത്തനിലധനികേലാം  പഴെക്കമുള  വെഭാഹനങ്ങള  മഭാറനി
പുതനിയ ആറയ് വബഭാകലകറഭാ ജതീപ്പുകേള വെഭാങ്ങനി ഫതീല്ഡയ് ആഫതീസുകേളക്കയ് വെനിതരണലാം
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വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.

എവകസയ്  വെകുപനിവല  പ്രവെര്ത്തനരഹനിതമഭായനിട്ടുള  25  കേമ്പമ്പ്യൂടറുകേള  മഭാറനി
പുതനിയ കേമ്പമ്പ്യൂടറുകേള വെഭാങ്ങനി ഫതീല്ഡയ് ആഫതീസുകേളക്കയ് വെനിതരണലാം വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.

മഭാനന്തെവെഭാടനി  ജനവമത്രനി എവകസയ് സതഭാഡനിവന്റെ ഉപകയഭാഗത്തനിനഭായനി  ഒരു
പുതനിയ വബഭാകലകറഭാ ജതീപയ് വെഭാങ്ങനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

ജനിലഭാ അധനികേഭാരനികേളഭായ പതനിനഭാലയ് വഡപമ്പ്യൂടനി എവകസയ് കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുവട
ഉപകയഭാഗത്തനിനയ് പതനിനഭാലയ് പുതനിയ വെഭാഹനങ്ങള വെഭാങ്ങനി വെനിതരണലാം വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.

കജഭായനിന്റെയ്  എവകസയ്  കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുവടയുലാം  വഡപമ്പ്യൂടനി  എവകസയ്
കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുവടയുലാം  ഉപകയഭാഗത്തനിനയ്  ഒനപതയ്  പുതനിയ  ലഭാപ് കടഭാപ്പുകേള
വെഭാങ്ങുവെഭാന ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

ഇടുക്കനി,  മലപ്പുറലാം  ജനിലകേളനിവല  ആദനിവെഭാസനി  കമഖലകേളനില്  മദലത്തനിവന്റെയുലാം
മയക്കുമരുന്നനിവന്റെയുലാം  ഉപകയഭാഗത്തനിവനതനിവര  നനിരന്തെരമഭായനി  കബഭാധവെല്ക്കരണലാം
നടത്തുന്നതനിനുലാം ശക്തമഭായ എനകഫഭാഴയ്വമന്റെയ് പ്രവെര്ത്തനലാം നടത്തുന്നതനിനുലാം ഇടുക്കനി
ജനിലയനിവല  കദവെനികുളത്തുലാം  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിവല  നനിലമ്പൂരുലാം  ഓകരഭാ  ജനവമത്രനി
എവകസയ്  സതഭാഡയ്  ആഫതീസുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  വക്രലാംബഭാഞയ്  വെനിഭഭാഗലാം
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം കബഭാര്ഡര് പകട്രഭാളനിലാംഗയ്  യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള
ശനിപഭാര്ശകേള  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചുവെരുന.  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച
തഭാലൂക്കുകേളനില് ആറയ് എണത്തനില് സര്ക്കനിള ആഫതീസുകേള അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുള
വപ്രഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിച്ചു വെരുന.

എവകസയ്  വെകുപയ്  നല്കുന്ന  കസവെനങ്ങളുവട  ഭഭാഗമഭായനി  കസവെനഭാവെകേഭാശ
നനിയമത്തനിലളവപട  26  കസവെനങ്ങളനില്  22  എണലാം  ഓണ്വലനഭാക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  ആയതനില് 16 എണലാം പൂര്ണമഭായുലാം ഓണ്വലന ആക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.
ബഭാക്കനിയുളവെ ഓണ്വലന ആക്കുന്നതനിനുകവെണ്ടെ നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

7  എവവകസയ് വചേക്കയ് കപഭാസ്റ്റുകേളനില് നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രലാം മുകഖന കേവണ്ടെയ്നര്
വമഭാഡമ്പ്യൂള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സതതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. 

ഇ-സര്വ്വതീസയ്,  ഇ-ആഫതീസയ്  സനിസലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടത്തുന്നതനിനയ്  63
കേമ്പമ്പ്യൂടര്, 18 ഓണ്വലന യു.പനി.എസയ്. എന്നനിവെ വെഭാങ്ങനി വെനിവെനിധ ആഫതീസുകേളക്കയ്
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

എവകസയ് വക്രലാം വറകക്കഭാഡ്സയ് ബമ്പ്യൂകറഭായുവട ഉപകയഭാഗത്തനിനയ് ഒരു വവെബയ്
വബയ്സ്ഡയ്  ആപനികക്കഷന  കസഭാഫയ് വവെയര്  നനിര്മ്മേനിക്കുവെഭാന  ഭരണഭാനുമതനി
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നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

25  എവകസയ്  വചേക്കയ്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  അവനര്ടനിവന്റെ  സഹഭായകത്തഭാവട
കസഭാളഭാര്  എല്.ഇ.ഡനി.  വഹമഭാസയ്  ലഭാമ്പയ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സതതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. മുത്തങ്ങ,  ചേനിന്നഭാര്  എന്നതീ  എവകസയ്  വചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്
കസഭാളഭാര് വലറനിലാംഗയ് സനിസലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

14 എവകസയ് വചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളനില് സനി.സനി.റനി.വെനി.  കേലഭാമറ സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ആയതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് തുടര്  നടപടനികേള
സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.

എവകസയ് അക്കഭാഡമനി നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി രണ്ടെയ് കകേഭാടനി രൂപ
വചേലവെനില് നവെതീകേരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

വെനനിതഭാ സനിവെനില് എവകസയ് ആഫതീസര്മഭാരുവട  138  തസ്തനികേ സൃഷനിച്ചുവകേഭാണ്ടെയ്
3-5-2017-വല ജനി.ഒ. (എലാംഎസയ്.) നമ്പര് 30/17/നനി.വെ. പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണ്ടെയ്.

സ്കൂള പരനിസരത്തയ് ലഹരനി വെസ്തുക്കളുവട വെനില്പന

169(3587)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂള  പരനിസരത്തയ്  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  ലഹരനി  വെസ്തുക്കള  വെനില്പന
നടത്തുന്നതയ് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  ഏങനില്  വെനില്പന  കേര്ശനമഭായനി  തടയുവെഭാന  സതതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന
നടപടനികേള എവന്തെലഭാമഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇങ്ങവന വെനില്പന നടത്തുന്നവെര് പനിടനിക്കവപടഭാല് കേഠനിനമഭായ ശനിക്ഷ
നല്കുവെഭാന നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ബനി)  സ്കൂള  പരനിസരത്തയ്  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  ലഹരനി  വെസ്തുക്കള  വെനില്പന
നടത്തുന്നതുലാം  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുവട  ഇടയനില്  ഇത്തരലാം  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുവട
ഉപകയഭാഗലാം  വെര്ദനിച്ചുവെരുന്നതുലാം  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേവള  ഇത്തരലാം  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുവട
വെഭാഹകേരഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുലാം  വെളവര  ഗുരുതരമഭായ  സഭാമൂഹല  പ്രശ്നമഭായഭാണയ്
സര്ക്കഭാര്  കേഭാണുന്നതയ്.  ഇത്തരലാം  അനഭാകരഭാഗല-സഭാമൂഹലവെനിരുദ  പ്രവെണതകേള
വെനിദലഭാര്ത്ഥനി-യുവെജനങ്ങളക്കനിടയനില്  വെര്ദനിച്ചുവെരുന്നതയ്  തടയുന്നതനിനയ്  ശക്തമഭായ
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പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണയ് എവകസയ് വെകുപനിവന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് നടത്തനിവെരുന്നതയ്.

സ്കൂള,  കകേഭാകളജയ്  പരനിസരങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  മദലലാം,  മയക്കുമരുനകേള
തുടങ്ങനിയ  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുവട  വെനിപണനലാം,  ഉപകയഭാഗലാം  തുടങ്ങനിയ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള തടയുന്നതനിനയ് എവകസയ് ഷഭാകഡഭാ സലാംവെനിധഭാനവലാം ഇന്റെലനിജനസയ്
വെനിഭഭാഗവലാം  ഉപകയഭാഗനിചയ്  രഹസലനനിരതീക്ഷണലാം  നടത്തുകേയുലാം  വെനിവെരങ്ങള
കശഖരനിക്കുകേയുലാം  ബനവപട  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിവല  ലഹരനി  വെനിരുദ
ക്ലെെബ്ബുകേളുവടയുലാം  പനി.റനി.എ.-യുവടയുലാം  വപഭാതുജനങ്ങളുവടയുലാം  സഹകേരണകത്തഭാവട
നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകേയുലാം വചേയവെരുന.

മയക്കുമരുനകേളുവടയുലാം  പുകേയനില  ഉല്പന്നങ്ങളുവടയുലാം  മറയ്  ലഹരനി

പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുവടയുലാം ഉപകയഭാഗലാംമൂലമുണ്ടെഭാകുന്ന ആകരഭാഗല പ്രശ്നങ്ങവള സലാംബനനിചയ്

വപഭാതുജനങ്ങളനില്  പ്രകതലകേനിചയ്  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം  യുവെജനങ്ങളക്കുമനിടയനില്

അവെകബഭാധലാം  ഉണ്ടെഭാക്കുന്നതനിനയ്  ശക്തമഭായ  കബഭാധവെല്ക്കരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

സലാംസഭാനതലത്തനില്  എവകസയ്  വെകുപയ്  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന്നതുലാം  വെനിദലഭാഭലഭാസ

സഭാപനങ്ങളനില്  നനിലവെനില്  2542  ലഹരനി  വെനിരുദ  ക്ലെെബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചയ്

പ്രവെര്ത്തനിച്ചു വെരുന്നതുലാം നഭാളനിതുവെവര  1385-ഓളലാം പരഭാതനിവപടനികേള സഭാപനിചനിട്ടുളതു

മഭാണയ്.  വെനിവെനിധ  മഭാധലമങ്ങളനിലൂവട  മദല-ലഹരനിവെനിരുദ  കബഭാധവെല്ക്കരണ

സകന്ദശങ്ങള  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആശയങ്ങള  പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം

നടപടനി  സതതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  കൂടഭാവത  മദലവെര്ജനത്തനിനയ്  ഊന്നല്  നല്കേനിയുലാം

മയക്കുമരുനകേളുവട  ഉപകഭഭാഗലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  ഇലഭാതഭാക്കുവെഭാനുലാം   ലക്ഷലമനിടഭാണയ്

കകേരള  സലാംസഭാന ലഹരനിവെര്ജന മനിഷന  ''വെനിമുക്തനി''  എന്ന കബഭാധവെല്ക്കരണ

മനിഷനയ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുളതയ്.  യുവെജനങ്ങവളയുലാം

വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേവളയുലാം  ലഹരനി  ഉപകയഭാഗത്തനിവന്റെ  ദൂഷലവെശങ്ങള  കബഭാദലവപടുത്തനി

വെലഭാപകേമഭായ കബഭാധവെല്ക്കരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ എനളതഭാണയ്

ടനി  മനിഷവന്റെ  പരമപ്രധഭാനമഭായ  ലക്ഷലലാം.  ആയതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വെനിവെനിധ  ലഹരനി

വെനിരുദ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവെരുന.

(സനി)  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളുവട  സമതീപലാം  മദലലാം,  മയക്കുമരുനകേള,

പുകേയനില ഉല്പന്നങ്ങള തുടങ്ങനിയ ലഹരനി പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുവട സലാംഭരണലാം, വെനില്പന,

ഉപകഭഭാഗലാം  എന്നനിവെ  നടക്കഭാനനിടയുള  സലങ്ങളനില്  കേര്ശന  പരനികശഭാധനകേള

നടത്തുകേയുലാം  കുറക്കഭാര്വക്കതനിവര  ശക്തമഭായ  നനിയമ  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചു

വെരുനമുണ്ടെയ്. വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ് മയക്കുമരുനലാം പുകേയനില ഉല്പന്നങ്ങളുലാം എത്തനിചയ്
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നല്കുന്നവെര്വക്കതനിവര നനിലവെനിലള നനിയമത്തനിവല വെലവെസകേളക്കയ് വെനികധയമഭായനി

സഭാധലമഭായ പരമഭാവെധനി ശനിക്ഷ ലഭനിക്കുന്ന രതീതനിയനില് പഴതുകേളനിലഭാത്ത നടപടനികേള

സതതീകേരനിച്ചു വെരുനണ്ടെയ്.

കേഭായലാംകുളലാം എവകസയ് ഓഫതീസയ്

170  (3588)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്

വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം  എവകസയ്  ഓഫതീസയ്  കേഭാലങ്ങളഭായനി  യഭാവതഭാരു  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം

ഇലഭാത്ത  വെഭാടകേ  വകേടനിടത്തനിലഭാണയ്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതയ്  എന്ന  വെസ്തുത

ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;എങനില് ഈ യൂണനിറനിനയ്  സതന്തെമഭായനി സലവലാം വകേടനിടവലാം

കേവണ്ടെത്തുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടെയ്. ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

വബവ്കകേഭാ പുതുതഭായനി വെഭാടകേയ്വക്കടുത്തനിട്ടുള വകേടനിടങ്ങള

171  (3589)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ-സലാംസഭാന  പഭാതകയഭാരത്തുനനിന്നയ്  മദല  വെനില്പനശഭാലകേള
500  മതീറര്  മഭാറനി  സഭാപനിക്കണവമന്ന  ബഹു.  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  വെനിധനിയുവട
അടനിസഭാനത്തനില് പുതുതഭായനി  വബവ്കക്കഭാ വെഭാടകേയയ്  എടുത്തനിട്ടുള വകേടനിടങ്ങളുവട
വെഭാടകേ, വെനിസ്തതീര്ണലാം, ഉടമസവന്റെ കപരുവെനിവെരലാം തുടങ്ങനിയവെ വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വബവ്കക്കഭാ  കേടമുറനികേള  വെഭാടകേയ്വക്കടുക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവെനിലള
നടപടനിക്രമങ്ങള എവന്തെഭാവക്കയഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേടകേള  വെഭാടകേയ്വക്കടുക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഉവണ്ടെങനില്
പ്രസ്തുത നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിചഭാകണഭാ പുതനിയ കേടകേള വെഭാടകേയ്വക്കടുത്തനിട്ടുളതയ്;

(ഡനി)  വബവ്കക്കഭാ വെഭാടകേയ്വക്കടുത്തനിട്ടുള കേടകേളക്കയ് വെഭാടകേ നനിശയനിക്കുന്നതയ്
ഏതയ് മഭാനദണ്ഡത്തനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്;

(ഇ)  ഇകപഭാള വബവ്കക്കഭാ വെഭാടകേയ്വക്കടുത്തനിട്ടുള കേടകേളുവട വെഭാടകേ,  കേരഭാര്
തുടങ്ങനിയവെയയ് സര്ക്കഭാരനിവന്റെ അലാംഗതീകേഭാരമുകണ്ടെഭാ;  ഇതയ് സലാംബനനിചയ് എവന്തെങനിലലാം
പരഭാതനി സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  വബവ്കകേഭാ പുതുതഭായനി  വെഭാടകേയ്വക്കടുത്തനിട്ടുള വകേടനിടങ്ങളുവട വെഭാടകേ,
വെനിസ്തതീര്ണലാം, ഉടമസവന്റെ കപരുവെനിവെരലാം എന്നനിവെ അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(ബനി)  വകേടനിടങ്ങള  വെഭാടകേയയ്  എടുക്കുന്നതയ്  തഭാവഴെപറയുന്ന നടപടനിക്രമങ്ങള
പഭാലനിച്ചുവകേഭാണ്ടെഭാണയ്:

1. പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനിലള  പരസലങ്ങള/അകനതഷണലാം/വവെബ്വസറയ്
എന്നനിവെ  വെഴെനി  കഷഭാപയ്  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  അനുകയഭാജലമഭായ  വകേടനിടങ്ങള
വതരവഞ്ഞെടുക്കുന.

2. വകേടനിടങ്ങള  ആ ഡനിറയ്  ടതീലാം  അലാംഗങ്ങള,  മഭാകനജര്/റതീജനിയണല്
മഭാകനജര്മഭാര്  എന്നനിവെര്  പരനികശഭാധനിചയ്  അനുകയഭാജലമഭാവണന്നയ്  ഉറപ്പുവെരുത്തുന.
വതരവഞ്ഞെടുക്കുന്ന  വകേടനിടലാം  അബ്കേഭാരനി  നനിയമങ്ങളുലാം  ചേടങ്ങളുലാം
അനുശഭാസനിക്കുന്നതഭാവണനലാം സലാംസഭാന കദശതീയ പഭാതകയഭാരത്തുനനിനലാം 500 മതീറര്
അകേലലാം പഭാലനിക്കുന്നവെയഭാവണനലാം എവകസയ് വെകുപയ് മുകഖന ഉറപ്പുവെരുത്തുന.

3. വകേടനിട ഉടമസനുമഭായനി വെഭാടകേ മനിതവപടുത്തുവെഭാന മഭാകനജര്/റതീജനിയണല്
മഭാകനജര്മഭാരുവട ചേര്ച വചേയയ് വഹഡയ്ഓഫതീസനികലക്കയ് ശനിപഭാര്ശ വചേയ്യുന.

4. വഹഡയ്  ഓഫതീസയ്  തലത്തനില്  സതീനനിയര്  ഉ കദലഭാഗസരടങ്ങനിയ  ''വറന്റെയ്
കേമ്മേനിറനി''  വകേടനിട  അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  വെലവെസകേള
അലാംഗതീകേരനിക്കഭാവന്ന  വപ്രഭാകപഭാസലകേളക്കയ്  അനുവെഭാദലാം  നല്കുവെഭാന  മഭാകനജനിലാംഗയ്
ഡയറകര്ക്കയ്  ശനിപഭാര്ശ  വചേയ്യുകേയുലാം  വചേയ്യുന.  ശനിപഭാര്ശ  വചേയ  വെഭാടകേ
കൂടുതലഭാവണങനില്  വെതീണലാം  വകേടനിട  ഉടമയുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തുവെഭാനകവെണ്ടെനി
ബനവപട  റതീജനിയണല്  മഭാകനജര്/മഭാകനജര്മഭാര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം
വചേയ്യുന.

5. ഇപ്രകേഭാരലാം  ശനിപഭാര്ശവചേയ  വപ്രഭാകപഭാസല്  മഭാകനജനിലാംഗയ്  ഡയറകര്
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം ആവെശലമഭാവണങനില് കബഭാര്ഡനിവന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം
വചേയ്യുന.

(സനി) അവത.

(ഡനി) വകേടനിടങ്ങള വെഭാടകേയയ് എടുക്കുവെഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന പ്രസ്തുത പ്രകദശത്തനിവന്റെ
വെഭാണനിജലപരമഭായ  പ്രഭാധഭാനലവലാം  വെനികേസനവലാം  പ്രകദശത്തയ്  നനിലവെനിലള
വെഭാടകേനനിരക്കയ്,  വകേടനിടത്തനിവന്റെ  കമന്മ,  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുവട  സഇൗകേരലലാം,  കറഭാഡയ്
കേണകനിവെനിറനി, കറഭാഡനിവന്റെ പ്രഭാധഭാനലലാം, പഭാര്ക്കനിലാംഗയ് സലത്തനിവന്റെ ലഭലത എന്നനിവെയയ്
അനുസൃതമഭായുലാം വകേടനിടലാം സനിതനിവചേയ്യുന്ന ഭൂമനിയുവട വെനിസ്തതീര്ണവലാം മൂലലവലാം ആണയ്
സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  സതഭാധതീനനിക്കുന്ന  ഘടകേങ്ങള.  എന്നഭാല്  നനിയമപ്രകേഭാരലാം

* വലബറനിയനില് വെചനിട്ടുണ്ടെയ്.
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പഭാലനികക്കണ്ടെ നനിബനനകേളക്കയ് അനുസൃതമഭായ വകേടനിടങ്ങള ജനവെഭാസലാം കുറഞ്ഞെ
സലങ്ങളനില്  കേവണ്ടെത്തുകേ  എന്നതയ്  ദുഷ്കരമഭായതനിനഭാല്  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി
നനിലവെനിലള  വെഭാടകേകയക്കഭാള  വമചവപട  നനിരക്കനിലഭാണയ്  വെഭാടകേ  നല്കുവെഭാന
നനിര്ബനനിതമഭാകുന്നതയ്.

(ഇ) സര്ക്കഭാരനിവന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ആവെശലമനില.

'വെനിമുക്തനി'  പദതനിക്കുകേതീഴെനില് ഡനി-അഡനിക്ഷന വസന്റെറുകേള

172(3590) ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ബഷതീര്: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് വതഭാഴെനിലലാം
എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വെനിമുക്തനി  പദതനിക്കയ്  കേതീഴെനില്  ഡനി-അഡനിക്ഷന  വസന്റെറുകേള  എവെനിവടവയലഭാ
മഭാണയ് സഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വെര്ജജന  മനിഷന  'വെനിമുക്തനി'-യുവട  ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസഭാനവത്ത  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  ആകരഭാഗല  വെകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്
ഡനി-അഡനിക്ഷന വസന്റെറുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സതതീകേരനിച്ചു വെരുനണ്ടെയ്.

അകതഭാവടഭാപലാം  കദശതീയ  നനിലവെഭാരത്തനില്  ആധുനനികേ  സജതീകേരണങ്ങകളഭാടു
കൂടനിയ ഒരു മഭാതൃകേഭാ ഡനി-അഡനിക്ഷന വസന്റെര് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള
നടനവെരുന.  ഡനി-അ  ഡനിക്ഷന  വസന്റെര്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  സലലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവെണ്ടെനി വെനിവെനിധ സര്ക്കഭാര്/സര്ക്കഭാരനിതര വെകുപയ് കമധഭാവെനികേളുമഭായുലാം
ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാരുമഭായുലാം  ബനവപടയ്  തതരനിതഗതനിയനില്  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചു
വെരുനണ്ടെയ്.

വെലഭാജമദല കകേസുകേള

173 (3591) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന  :
ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്  :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി  :
ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മദലവെനിപണന  നനിയനണവത്ത  തുടര്ന്നയ്  വെലഭാജമദല  കകേസുകേള
ഭതീഷണമഭാലാംവെനിധലാം  വെര്ദനിചതനിവന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് സലാംസഭാനവത്ത എവകസയ്
വെകുപനിവന ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടെഭാ;  എങനില് അതനിവന്റെ വെനിശദഭാലാംശലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വെലഭാജമദല-മയക്കുമരുന്നയ്  വെലഭാപരലാം  ഇലഭാതഭാക്കഭാനുള  പ്രവെര്ത്തനലാം
99/2020.
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ഫലപ്രദമഭാക്കുന്നതനിനയ് ജനകേതീയ പങഭാളനിത്തലാം അനനിവെഭാരലമഭായതനിനഭാല് ഇതനിനഭായനി
എന്തെയ് മഭാര്ഗ്ഗമഭാണയ് അവെലലാംബനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  വെകുപനിവന്റെ  കനതൃതതത്തനില്  ലഹരനിവക്കതനിവര  നടത്തുന്ന  പ്രചേരണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട വെനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മദലത്തനിവന്റെ  ലഭലത  വെളവരയധനികേലാം  കുറയുന്നതുമൂലലാം  വെലജമദലത്തനിവന്റെ
ഉല്പഭാദനലാം,  കേടത്തയ്,  വെനിപണനലാം,  ഉപകഭഭാഗലാം  മുതലഭായ  കുറകൃതലങ്ങള
ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വെര്ദനിക്കുവെഭാനുള  സഭാധലത  മുന്നനില്ക്കണ്ടെയ്  എകേയ് വസസയ്
വെകുപനിവന്റെ എനകഫഭാഴയ്വമന്റെയ് പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാണയ്.  എവകസയ്
വചേക്കയ്  കപഭാസ്റ്റുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  ശക്തനിവപടുത്തനി  വെഭാഹന  പരനികശഭാധനകേള
ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുളതുലാം  അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളനിവല  കപഭാലതീസയ്  കസനയുമഭായുലാം
സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തയ്  കപഭാലതീസയ്,  കഫഭാറസയ്,  റവെനമ്പ്യൂ,  മവറന  എനകഫഭാഴയ്വമന്റെയ്,
കകേഭാസല്  കപഭാലതീസയ്,  ആര്.പനി.എഫയ്.  തുടങ്ങനിയ  വെനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി കചേര്ന്നയ്
ബനവപട  കമഖലകേളനില്  സലാംയുക്ത  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനി  വെരുനമുണ്ടെയ്.
എനകഫഭാഴയ്വമന്റെയ്  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനയ്  വെകുപനിനയ്
പുതനിയ വെഭാഹനങ്ങള അനുവെദനിചയ് നല്കേനിയനിട്ടുളതഭാണയ്.

(ബനി)  വെലഭാജമദലലാം,  മയക്കുമരുനകേള, പുകേയനില ഉല്പന്നങ്ങള മുതലഭായവെയുവട
ഉല്പഭാദനലാം,  കേടത്തയ്,  വെനിപണനലാം,  വെനില്പന,  ഉപകഭഭാഗലാം  തുടങ്ങനിയ  അബ്കേഭാരനി/
എന.ഡനി.പനി.എസയ്./എലാം .&റനി.പനി./കകേഭാട്പ കുറകൃതലങ്ങള സലാംബനനിച വെനിവെരങ്ങളുലാം
പരഭാതനികേളുലാം  വപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിനലാം  കഫഭാണ്,  ഇ-വമയനില്,  വെഭാടയ്സയ്-ആപയ്,
വഫയ്സയ്-ബുക്കയ് തുടങ്ങനി വെനിവെനിധ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂവട സതതീകേരനിചയ് സമയബനനിതമഭായനി
നടപടനികേള  സതതീകേരനിക്കുനണ്ടെയ്.  ഇത്തരത്തനില്  ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേള
സതതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ടനി  പരഭാതനികേളനികന്മല്  സമയബനനിതമഭായനി  നടപടനി
സതതീകേരനിക്കുനവവെന്നയ്  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുലാം  24  മണനിക്കൂറുലാം  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്. 

ലഹരനിവെനിരുദ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില്  വപഭാതുജനങ്ങളുവട  സജതീവെ  പങഭാളനിത്തലാം
ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുലാം  സ്റ്റുഡന്റെയ്സയ്  കപഭാലതീസയ്  കകേഡറയ്,  സ്കൂള-കകേഭാകളജയ്  ലഹരനി
വെനിരുദ  ക്ലെെബ്ബുകേള,  എന.എസയ്.എസയ്.,  കുടുലാംബശതീ,  സലാംസഭാന  വലബറനി
കേഇൗണ്സനില്,  മദലവെര്ജന  സമനിതനികേളടക്കമുള  സന്നദ  സലാംഘടനകേള,
വെനിദലഭാര്ത്ഥനി-യുവെജന-മഹനിളഭാ  സലാംഘടനകേള  എന്നനിവെരുവടകൂടനി  സഹകേരണകത്തഭാവട
ലഹരനിവെനിമുക്ത കകേരളലാം എന്ന ലക്ഷലലാം സഭാക്ഷഭാത്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം മയക്കുമരുനകേളുവട
ഉപകഭഭാഗലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  ഇലഭാതഭാക്കുവെഭാനുലാം  ലക്ഷലമനിടഭാണയ്  കകേരള  സലാംസഭാന
ലഹരനിവെര്ജന  മനിഷന  ''വെനിമുക്തനി''  എന്ന  കബഭാധവെത്കേരണ  മനിഷനയ്  സര്ക്കഭാര്
രൂപലാം നല്കേനി പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്നതയ്.
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(സനി)  മയക്കുമരുനകേളുവടയുലാം  പുകേയനില  ഉല്പന്നങ്ങളുവടയുലാം  മറയ്  ലഹരനി
പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുവടയുലാം ഉപകയഭാഗലാംമൂലമുണ്ടെഭാകുന്ന ആകരഭാഗല പ്രശ്നങ്ങവള സലാംബനനിചയ്
വപഭാതുജനങ്ങളനില്  പ്രകതലകേനിചയ്  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം  യുവെജനങ്ങളക്കുമനിടയനില്
അവെകബഭാധലാം  ഉണ്ടെഭാക്കുന്നതനിനയ്  ശക്തമഭായ  കബഭാധവെല്ക്കരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
സലാംസഭാനതലത്തനില്  എവകസയ്  വെകുപയ്  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന്നതുലാം  വെനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളനില്  നനിലവെനില്  2542  ലഹരനി  വെനിരുദ  ക്ലെെബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചയ്
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്നതുലാം നഭാളനിതുവെവര  1385-ഓളലാം പരഭാതനിവപടനികേള സഭാപനിചനിട്ടുള
തുമഭാണയ്.  വെനിവെനിധ  മഭാധലമങ്ങളനിലൂവട  മദല-ലഹരനിവെനിരുദ  കബഭാധവെല്ക്കരണ
സകന്ദശങ്ങള  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആശയങ്ങള  പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
നടപടനി  സതതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  കൂടഭാവത  മദലവെര്ജനത്തനിനയ്  ഊന്നല്  നല്കേനിയുലാം
മയക്കുമരുനകേളുവട  ഉപകഭഭാഗലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  ഇലഭാതഭാക്കുവെഭാനുലാം   ലക്ഷലമനിടഭാണയ്
കകേരള  സലാംസഭാന ലഹരനിവെര്ജന മനിഷന  ''വെനിമുക്തനി''  എന്ന കബഭാധവെല്ക്കരണ
മനിഷനയ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  രൂപലാംനല്കേനിയനിട്ടുളതയ്.  യുവെജനങ്ങവളയുലാം
വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേവളയുലാം  ലഹരനി  ഉപകയഭാഗത്തനിവന്റെ  ദൂഷലവെശങ്ങള  കബഭാദലവപടുത്തനി
വെലഭാപകേമഭായ കബഭാധവെല്ക്കരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ എനളതഭാണയ്
ടനി  മനിഷവന്റെ  പരമപ്രധഭാനമഭായ  ലക്ഷലലാം.  ആയതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വെനിവെനിധ  ലഹരനി
വെനിരുദ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവെരുന.

വെലഭാജമദല-മയക്കുമരുന്നയ് കകേസുകേള

174 (3592) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ്: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴെനിലലാം
എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം വെലഭാജമദല-കേഞഭാവെയ്, മയക്കുമരുന്നയ്,
നനികരഭാധനിത  പുകേയനില  ഉല്പന്നങ്ങള  തുടങ്ങനിയവെ  കേവണ്ടെത്തുന്നതുമഭായനി  ബനവപടയ്
എവകസയ് വെകുപയ് എടുത്ത കകേസുകേളുവട വെനിശദവെനിവെരലാം ജനിലതനിരനിചയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വെലഭാജമദല-മയക്കുമരുന്നയ്  കകേസുകേളുമഭായനി  ബനവപടയ്  ആലപ്പുഴെ
ജനിലയനില് സതതീകേരനിച നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  25-5-2016  തതീയതനി  മുതല്
30-4-2017  തതീയതനി  വെവര  വെലഭാജമദല-കേഞഭാവെയ്,  മയക്കുമരുന്നയ്,  നനികരഭാധനിത
പുകേയനില  ഉല്പന്നങ്ങള  തുടങ്ങനിയവെ  കേവണ്ടെത്തുന്നതുമഭായനി  ബനവപടയ്
അബ്കേഭാരനി/എന.ഡനി.പനി.എസയ്./കകേഭാട്പ  നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം  എവകസയ്  വെകുപയ്
രജനിസര് വചേയനിട്ടുള കകേസുകേളുവട ജനിലതനിരനിച്ചുള എണലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

ജനില അബ്കേഭാരനി എന.ഡനി.പനി.എസയ്. കകേഭാട്പ

തനിരുവെനന്തെപുരലാം 2230 200 6300
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വകേഭാലലാം 2348 504 5536

പത്തനലാംതനിട 1713 220 7993

ആലപ്പുഴെ 3039 260 3806

കകേഭാടയലാം 1886 365 7126

ഇടുക്കനി 951 392 2505

എറണഭാകുളലാം 1936 471 3570

തൃശ്ശൂര് 2104 339 4200

പഭാലക്കഭാടയ് 1913 188 5768

മലപ്പുറലാം 1444 324 4913

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 1438 176 2536

വെയനഭാടയ് 931 178 2581

കേണ്ണൂര് 1655 190 4086

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 1043 68 2955

     ആവകേ 24631 3875 63875

(ബനി) വെലജമദല-മയക്കുമരുന്നയ് കകേസുകേളുമഭായനി ബനവപടയ് ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില്
എവകസയ്  ആസഭാനത്തയ്  കടഭാള-ഫതീ  നമ്പര്  സഭാപനിചയ്  ആയതയ്  വെനിവെനിധ
മഭാധലമങ്ങളനിലൂവട പരസലവപടുത്തനിയനിട്ടുളതുലാം വപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിന്നയ് പരഭാതനികേള
സതതീകേരനിക്കുകേയുലാം  പരനികശഭാധകേള  നടത്തനി  കേര്ശനമഭായ  നനിയമനടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുകേയുലാം വചേയവെരുന.  ജനിലയനില് ദനിവെസവലാം രഭാത്രനികേഭാല പരനികശഭാധനയുലാം
വെഭാഹന  പരനികശഭാധനകേളുലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  രണ്ടെയ്  വസ്ട്രേക്കനിലാംഗയ്  കഫഭാഴയ്
യൂണനിറ്റുകേവള നനികയഭാഗനിചനിട്ടുളതുലാം കേടല് മഭാര്ഗ്ഗമുള മദലക്കടത്തയ് തടയുന്നതനിനഭായനി
കകേഭാസല് കപഭാലതീസുമഭായനി കചേര്ന്നയ് കേടല് പകട്രഭാളനിലാംഗുലാം പരനികശഭാധനകേളുലാം നടത്തനി
വെരുനമുണ്ടെയ്.   ജനിലയനിവല  റവെനമ്പ്യൂ,  കപഭാലതീസയ്,  വറയനില്കവെ,  ഡഗ്സയ്  കേണ്കട്രഭാള
വെകുപ്പുകേളുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  സലാംയുക്ത  പരനികശഭാധനകേളുലാം  നടത്തനിവെരുന.  ഇതര
സലാംസഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട കേലഭാമ്പുകേളനില് പരനികശഭാധനകേളുലാം നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം
നടത്തനിവെരുന.  കൂടഭാവത  സ്കൂള  കകേഭാകളജയ്  തലങ്ങളനില്  കബഭാധവെല്ക്കരണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം നടത്തനിവെരുനണ്ടെയ്.

കകേഭാടതനിവെനിധനിയുലാം മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റെ മദലനയവലാം ഉണ്ടെഭാക്കനിയ പ്രശ്നങ്ങള

175 (3593) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന:
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ്:
ശതീ  .   വകേ  .   ദഭാസന:
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ശതീ  .    വെനി  .    കജഭായനി:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴെനിലലാം
എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിവന്റെ  അശഭാസതീയ  മദലനയവലാം  മദലശഭാലകേള  പ്രധഭാന
കറഭാഡുകേളനില്നനിന്നയ്  മഭാറനിസഭാപനിക്കഭാനുള  കകേഭാടതനിവെനിധനിയുലാം  ഉണ്ടെഭാക്കനി
വക്കഭാണ്ടെനിരനിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള അലകവെഭാകേനലാം വചേയനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  കറഭാഡരനികേനില്നനിന്നയ്  മദലശഭാലകേള  പഭാര്പനിട  കമഖലയനികലക്കയ്
മഭാറ്റുകമ്പഭാഴണ്ടെഭാകേഭാവന്ന  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള  എങ്ങവനയഭാണയ്  പരനിഹരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  മദലഭാസക്തനിക്കയ്  അടനിമവപടവെര്  മദലശഭാലകേളുവട  അഭഭാവെത്തനില്
ഗൃഹപരനിസരത്തുലാം  വപഭാതുസലത്തുലാം  മദലപനിക്കുന്നതയ്  സൃഷനിക്കഭാനനിടയുള
ക്രമസമഭാധഭാന പ്രശ്നങ്ങള ശദയനിൽ വെന്നനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ഡനി)  മദലലഭലത  കുറയുന്നതയ്  വെലഭാജവെഭാറ്റുലാം  മറ്റുലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുവട
ഉപകയഭാഗവലാം  വെര്ദനിക്കഭാനനിടയഭാക്കുന്നതയ്  തടയുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  രതീതനിയനില് 
വെകുപനിവന ശക്തനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പുതനിയ  മദലനയലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്നകവെളയനില്  ഇക്കഭാരലങ്ങളകൂടനി
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  കറഭാ ഡരനികേനില്നനിനലാം  മദലശഭാലകേള  കകേരള  അബ്കേഭാരനി  കഷഭാപയ്
ഡനികസഭാസല്  നനിയമപ്രകേഭാരവലാം,  വെനികദശമദല  നനിയമപ്രകേഭാരവലാം  തര്ക്കരഹനിത
സലങ്ങളനികലയഭാണയ്  മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നതയ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം മഭാറനി  സഭാപനിക്കുകമ്പഭാള
ജനങ്ങളക്കയ്  പരമഭാവെധനി  ബുദനിമുട്ടുകേള  കുറയ്ക്കുന്ന  തരത്തനിലലാം  ഗതഭാഗത
സലാംവെനിധഭാനങ്ങളക്കയ്  തടസങ്ങള  ഉണ്ടെഭാകേഭാത്ത  തരത്തനിലലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്
കവെണ്ടെ  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചുവെരുന.  ഇപ്രകേഭാരലാം  കഷഭാപ്പുകേള  മഭാറനി
സഭാപനിക്കുകമ്പഭാള  നനിലവെനിലള  നനിയമങ്ങള  എലഭാലാം  പഭാലനിക്കുനവവെന്നയ്  ഉറപയ്
വെരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

(സനി) ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടെയ്.

വപഭാതുസലത്തയ് മദലപനിക്കുന്നതനിവനതനിവര അബ്കേഭാരനി ആകയ് വസക്ഷന 15(c)
പ്രകേഭാരലാം കകേവസടുത്തയ് കേര്ശന നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവെരുനണ്ടെയ്.

(ഡനി)  ശക്തമഭായ  എനകഫഭാഴയ്വമന്റെയ്  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനിലൂവട  മദലലഭലത
കുറയുന്നതുമൂലലാം  വെലഭാജവെഭാറ്റുലാം  മറയ്  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുവട  ഉപകയഭാഗവലാം
വെര്ദനിക്കഭാനനിടയഭാക്കുന്നതയ് തടയുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനി സതതീകേരനിച്ചുവെരുനണ്ടെയ്. 

പളരനില്നനിനലാം വെനികദശ മദലലാം കേടത്തുന്നതയ് തടയുന്നതനിനയ് നടപടനി

176  (3594)  ശതീ  .    ഇ  .    വകേ  .    വെനിജയന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:



262 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 12, 2017

(എ)  കദശതീയ  പഭാതയനിവല  മദല  നനികരഭാധനലാംമൂലലാം  പളരനില്നനിനലാം  വെനികദശ
മദലലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനിലയനികലക്കുലാം മറ്റുലാം കേടത്തുന്നതയ് ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  ഇതയ്  തടയുന്നതനിനഭായനി  പുതുതഭായനി  എവന്തെലഭാലാം  സലാംവെനിധഭാനലാം
ഒരുക്കനിയനിട്ടുവണ്ടെന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പളരനില്നനിനലാം  വെനികദശ  മദലലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനികലക്കയ്
കേടത്തനിയതനിനയ് എത്ര കകേസുകേള രജനിസര് വചേയനിതനിട്ടുവണ്ടെന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ബനി)  പളരനില്നനിനലാം  വെനികദശ  മദലലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനികലക്കുലാം  മറ്റുലാം
കേടത്തുന്നതയ്  തടയുന്നതനിനയ്  ഈ  കമഖലയനില്  എകേയ് വസസയ്  വെകുപനിവന്റെ
എനകഫഭാഴയ്വമന്റെയ്  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാണയ്.  ഇതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
നനിരന്തെരലാം  വറയ്ഡുകേളുലാം  നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം  വെഭാഹന  പരനികശഭാധനയുലാം  നടത്തനി
വെരുന്നതുലാം  24  മണനിക്കൂറുലാം  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  കബഭാര്ഡര്  പകട്രഭാളനിലാംഗയ്  യൂണനിറനിവന
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുളതുമഭാണയ്.  ഷഭാകഡഭാ  എകേയ് വസസയ്,  എകേയ് വസസയ്  ഇന്റെലനിജനസയ്
വെനിഭഭാഗങ്ങളുലാം പ്രകതലകേ പരനികശഭാധനകേളുലാം നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം നടത്തനിവെരുനമുണ്ടെയ്.

(സനി)  പളരനില്നനിനലാം  വെനികദശ  മദലലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനികലക്കയ്
കേടത്തനിയതനിനയ്  2017  ഏപ്രനില് മഭാസത്തനില് എവകസയ് വെകുപയ്  പത്തയ് കകേസ്സുകേള
രജനിസര് വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.

പൂടനിയതുലാം വെതീണലാം തുറന്നതുമഭായ ബഭാറുകേള

177  (3595)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ബഹു. സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിവെനിധനിയുവട വവെളനിചത്തനില് സലാംസഭാനത്തയ് പൂടനിയ
ബഭാറുകേളുവട എണവലാം ബഭാറുകേളുവട കപരുലാം ജനിലതനിരനിചയ് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പല  കറഭാഡുകേളുലാം  കദശതീയ-കസറയ്  പഭാതകേളവലന്ന  വവെളനിവപടുത്തല്
പ്രകേഭാരലാം പൂടനിയ എത്ര ബഭാറുകേള കകേഭാടതനി മുഖഭാന്തെരലാം വെതീണലാം തുറന്നനിട്ടുണ്ടെയ്;  ഇതനിവന്റെ
വെനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ബഭാറുകേളുവട കപരുലാം ജനിലതനിരനിചയ് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബഹുമഭാനവപട സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിവെനിധനിയുവട വവെളനിചത്തനില് പതനിവനഭാന്നയ്
ബഭാറുകേള  1-4-2017-ല്  പൂടനിയനിരുന.  ജനില  തനിരനിച്ചുള  വെനിവെരങ്ങള  ചുവെവട
കചേര്ക്കുന:

തനിരുവെനന്തെപുരലാം കഹഭാടല് ഹനില്റണ് ഗഭാര്ഡന ഇന കഹഭാടല്
തഭാജയ് റസനിഡനസനി

വകേഭാലലാം ദ കഹഭാടല് റഭാവെതീസയ്

പത്തനലാംതനിട ഇല
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ആലപ്പുഴെ ഇല

കകേഭാടയലാം കുമരകേലാം വലയയ്

എറണഭാകുളലാം 1. കഹഭാളനികഡ ഇന
2. ക്രഇൗണ് പഭാസ
3. ലനി-വമറനിഡനിയന
4. എയര് ലനിങയ് കേഭാസനിന
5. ഡയഭാന വഹറയ്സയ്

തൃശ്ശൂര് ഇല

പഭാലക്കഭാടയ് ഇല

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ഇല

മലപ്പുറലാം കേടവെയ് റനികസഭാര്ടയ്സയ്

വെയനഭാടയ് വവെത്തനിരനി വെനികലജയ് വപ്രവെറയ് ലനിമനിറഡയ്

കേണ്ണൂര് ഇല

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ഇല

(ബനി)  പൂടനിയ മൂന്നയ് ബഭാറുകേള കകേഭാടതനി മുഖഭാന്തെരലാം വെതീണലാം തുറന്നനിട്ടുണ്ടെയ്.  ജനില
തനിരനിച്ചുള വെനിവെരലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

തനിരുവെനന്തെപുരലാം

1. കഹഭാടല് ഹനില്റണ് ഗഭാര്ഡന ഇന

2. കഹഭാടല് തഭാജയ് റസനിഡനസനി

കകേഭാടയലാം

കുമരകേലാം വലയയ്

ഇതുകൂടഭാവത  വെയനഭാടനിവല  വവെത്തനിരനി  വെനികലജയ്  വപ്രവെറയ്  ലനിമനിറഡയ്  എന്ന
സഭാപനലാം  സനിതനിവചേയ്യുന്ന  പഞഭായത്തനിവന്റെ  ജനസലാംഖല  20000-ത്തനില്
(ഇരുപതനിനഭായനിരത്തനില്)  കുറവെഭായതനിനഭാല്  ബഹുമഭാനവപട  വഹകക്കഭാടതനി
ഉത്തരവെയ് പ്രകേഭാരലാം തുറനവകേഭാടുത്തനിട്ടുണ്ടെയ്.

സനിരനിറയ് കകേസ്സുകേള

178 (3596)  ശതീ  .    വകേ  .    ബഭാബു:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴെനിലലാം
എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വെന്നതനിനുകശഷലാം  എത്ര  സനിരനിറയ്
കകേസുകേള ചേഭാര്ജയ് വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്; ജനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനകത്തക്കയ്  എത്തുന്ന  സനിരനിറയ്  തടയുന്നതനിനയ്  എവന്തെലഭാലാം
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നടപടനികേളഭാണയ് സര്ക്കഭാര് എടുത്തനിട്ടുളതയ് എന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നതനിനുകശഷലാം എവകസയ് വെകുപയ്
പതനിനഞയ്  സനിരനിറയ്  കകേസ്സുകേള ചേഭാര്ജയ്  വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ആയതനിവന്റെ ജനില  തനിരനിച്ചുള
കേണക്കയ് ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

ജനില ചേഭാര്ജയ് വചേയ സനിരനിറയ് കകേസ്സുകേളുവട
എണലാം

വകേഭാലലാം 1

പത്തനലാംതനിട 6

ആലപ്പുഴെ 3

എറണഭാകുളലാം 2

തൃശ്ശൂര് 2

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 1

                       ആവകേ 15

(ബനി)  അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  സലാംസഭാനകത്തക്കയ്  അനധനികൃത
സനിരനിറയ്  കേടത്തുന്നതയ്  തടയുന്നതനിനയ്  എവകസയ്  വെകുപനിവന്റെ  എനകഫഭാഴയ്വമന്റെയ്
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ഇതനിവന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നനിരന്തെരലാം വറയ്ഡുകേളുലാം
നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം  നടത്തനി  വെരുന്നതുലാം  വചേക്കയ്  കപഭാസ്റ്റുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം
ശക്തനിവപടുത്തനി  വെഭാഹന  പരനികശഭാധനകേള  കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുളളതുലാം  അതനിര്ത്തനി
പ്രകദശങ്ങളനില്  കബഭാര്ഡര്  പകട്രഭാളനിലാംഗയ്  യൂണനിറ്റുകേള  24  മണനിക്കൂറുലാം
വെഭാഹനപരനികശഭാധനയുലാം  നടത്തനി  വെരുനമുണ്ടെയ്.  എകേയ് വസസയ്  കേമ്മേതീഷണറുവട
പ്രകതലകേ  സതഭാഡുകേളുലാം  ഷഭാകഡഭാ  എകേയ് വസസയ്,  എകേയ് വസസയ്  ഇന്റെലനിജനസയ്
വെനിഭഭാഗങ്ങളുലാം പ്രകതലകേ പരനികശഭാധനകേളുലാം നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം നടത്തനിവെരുനമുണ്ടെയ്.

വചേക്കയ്  കപഭാസ്റ്റുകേള  മറനികേടന്നയ്  സമഭാന്തെര  പഭാതകേളനിലൂവട  സനിരനിറയ്  കേടത്തയ്
നടത്തുവെഭാന സഭാധലതയുള കറഭാഡുകേളനില് വെഭാഹനപരനികശഭാധന കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടു
ളതുലാം കദശതീയപഭാതകേളനില് വെഭാഹന പരനികശഭാധന നടത്തനി വെരുനമുണ്ടെയ്.  കൂടഭാവത
അതനിര്ത്തനി  പ്രകദശത്തയ്  അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളനിവല  കപഭാലതീസയ്  കസനകേളുവടയുലാം
സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തയ് കപഭാലതീസയ്,  കഫഭാറസയ്,  റവെനമ്പ്യൂ,  മവറന എനകഫഭാഴയ്വമന്റെയ്,
കകേഭാസല്  കപഭാലതീസയ്,  ആര്.പനി.എഫയ്.  തുടങ്ങനിയ  വെനിഭഭാഗങ്ങളുവടയുലാം
സഹകേരണകത്തഭാവട  ബനവപട  കമഖലകേളനില്  സലാംയുക്ത  പരനികശഭാധനകേളുലാം
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നടത്തനിവെരുനണ്ടെയ്.

സ്കൂളുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന ലഹരനി മഭാഫനിയ

179  (3597)  ശതീ  .    വെനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂളുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  ലഹരനി  മഭാഫനിയ
വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേവള  സതഭാധതീനനിക്കുകേയുലാം  അവെരുവട  പഠനവലാം  കുടുലാംബങ്ങളനിവല
സകന്തെഭാഷവലാം പ്രതനിസനനിയനിലഭാക്കുന്നതുലാം ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  കുടനികേവള സതഭാധതീനനിക്കുന്ന ലഹരനി മഭാഫനിയകേവള നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്
എവന്തെഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സതതീകേരനിചനിട്ടുളളതയ്;

(സനി)  പുതനിയ  വെനിദലഭാലയവെര്ഷലാം  തുടങ്ങുന്നതനിനുമുനപയ് തവന്ന  സ്കൂളനിനു
സമതീപമുളള  കേടകേളനില്  ലഹരനി  വെസ്തുക്കള  കശഖരനിചനിടനിവലനലാം  വെനില്പന
നടത്തുന്നനിവലനലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുവെഭാന നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കുടനികേളക്കനിടയനില് കൂടുതല് കബഭാധവെത്ക്കരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം ഈ
വെനിഷയത്തനിൽ മുനകേരുതലലാം സതതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ബനി)  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കനിടയനിവല മയക്കുമരുന്നയ് ഉപകയഭാഗലാം തടയുന്നതനിനഭായനി

ശക്തമഭായ  എനകഫഭാഴയ്വമന്റെയ്  പ്രവെര്ത്തനകത്തഭാവടഭാപലാം  വവെവെനിദലമഭാര്ന്ന

കബഭാധവെല്ക്കരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തനിവെരുന.  സ്കൂള/കകേഭാകളജയ്

കേഭാമ്പസുകേളുവട  100 വെഭാര  പരനിധനിക്കുളനില്  ''കകേഭാട്പഭാ''  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  പുകേയനില

ഉല്പന്നങ്ങളുവട  വെനിപണനവലാം  ഉപകയഭാഗവലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  നനികരഭാധനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

മദലവെര്ജനത്തനിനയ്  ഊന്നല്  നല്കേനിയുലാം  മയക്കുമരുനകേളുവടയുലാം  മറയ്

ലഹരനികേളുവടയുലാം  ഉപകഭഭാഗലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  ഇലഭാതഭാക്കുവെഭാനുലാം  ലക്ഷലമനിടയ്  കകേരള

സലാംസഭാന  ലഹരനിവെര്ജന  മനിഷന  ''വെനിമുക്തനി''-ക്കയ്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

സ്കൂള/കകേഭാകളജകേളനില്  സലാംസഭാനതലത്തനില്  2542   ലഹരനി  വെനിരുദ  ക്ലെെബ്ബുകേള

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ് കപകരഭാ മറയ് വെനിവെരങ്ങകളഭാ വവെളനിവപടുത്തഭാവത

തവന്ന ലഹരനി വെസ്തുക്കളുവട വെനില്പനയുലാം ഉപകയഭാഗത്തനിവനതനിവനയുമുള പരഭാതനികേളുലാം

വെനിവെരങ്ങളുലാം  അധനികൃതവര  അറനിയനിക്കുന്നതനിനയ്  1400-ഓളലാം  പരഭാതനിവപടനികേള
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സ്കൂള/കകേഭാകളജയ്  കേഭാമ്പസുകേളനില്  സഭാപനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  2014-15,  2015-16,  2016-17

എന്നതീ അദലയന വെര്ഷങ്ങളനില് സ്കൂള പഭാഠലപദതനിയനിവല വെനിവെനിധ ക്ലെെഭാസ്സുകേളനിവല

പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളനില്  ലഹരനി  വെനിരുദ  ആശയമടങ്ങനിയ  പഭാഠഭഭാഗങ്ങള

ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ലഹരനിവെനിരുദ ആശയങ്ങളടങ്ങനിയ പഭാഠഭഭാഗങ്ങള  2017-18

അദലയന വെര്ഷലാം സ്കൂള പഭാഠലപദതനിയനില് ഉളവപടുത്തുവെഭാനകവെണ്ടെനി വെനിദലഭാഭലഭാസ

വെകുപനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  ലഹരനിവെനിരുദ  ക്ലെെബ്ബുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്

പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ് കപ്രഭാതഭാഹനലാം നല്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാവട

മനികേച ലഹരനി വെനിരുദക്ലെെബ്ബയ്,  ക്ലെെബ്ബയ്  അലാംഗലാം,  ക്ലെെബ്ബുകേള പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന മനികേച

മഭാഗസനിന,  മഭാഗസനിനനിവല  സൃഷനികേള  എന്നനിവെയയ്  കേലഭാഷയ്  അവെഭാര്ഡുലാം  പ്രശസ്തനി

പത്രവലാം നല്കേനി വെരുനണ്ടെയ്.

(സനി) നടപടനികേള സതതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ഡനി)  സ്കൂള/കകേഭാകളജയ് കേഭാമ്പസുകേളനിവല പരനിസരങ്ങളനില് ലഹരനി വെസ്തുക്കളുവട

ലഭലത പൂര്ണമഭായുലാം  ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കുടനികേളക്കനിടയനിവല ലഹരനി  ഉപകഭഭാഗലാം

കേര്ശനമഭായനി  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാംകവെണ്ടെനി കൂടുതല് ജഭാഗതകയഭാടുള പ്രവെര്ത്തനലാം

നടത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേള ഇതനികനഭാടകേലാം സതതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.

കേനിളനിമഭാനൂര് എകേയ് വസസയ് കറഞയ് ഓഫതീസയ്

180 (3598)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്  വതഭാഴെനിലലാം
എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേനിളനിമഭാനൂര്  എവകസയ്  കറഞയ്  ഓഫതീസനിനയ്  റവെനമ്പ്യൂ  വെകുപനിവന്റെ
അധതീനതയനിലള സലലാം വകേമഭാറുന്ന നടപടനികേള നനിലവെനില് ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്
എന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പഴെയകുനകമ്മേല് പഞഭായത്തനിവന്റെ വകേവെശമുളതുലാം നനിലവെനില് കേനിളനിമഭാനൂര്
എകേയ് വസസയ്  കറഞയ്  ഓഫതീസയ്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതുമഭായ  നഭാലയ്  ആര്  ഭൂമനി
എകേയ് വസസയ്  വെകുപനിനയ്  അനുവെദനിച്ചു  കേനിട്ടുന്നതനികലക്കഭായനി  ബനവപട  കരഖകേള
ജനിലഭാ  കേളകര്ക്കയ്  വെകുപനില്നനിനലാം  സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  വെനിഷയലാം  ഇകപഭാള  ജനിലഭാ
കേളകറുവട പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

സമ്പൂര്ണ ലഹരനിവെനിമുക്ത കകേരളലാം

181  (3599)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  വതഭാഴെനിലലാം
എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  മദല-മയക്കുമരുന്നയ്  മഭാഫനിയകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ഇലഭായവചേയയ്
സമ്പൂര്ണ  ലഹരനിവെനിമുക്ത  കകേരളലാം  എന്ന  ആശയലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇഇൗ
സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്വെന്നകശഷലാം എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ്  സതതീകേരനിചതയ്
എന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മദലത്തനിനുലാം മയക്കുമരുന്നനിനുലാം അടനിമകേളഭായനിട്ടുളളവെരുവട ഡതീ അഡനിക്ഷന
ചേനികേനിതകേള വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി തഭാലൂക്കയ് ആശുപത്രനികേകളഭാടനുബനനിചയ് മതനിയഭായ
സഇൗകേരലലാം ഒരുക്കുവെഭാന എവവകസയ് വെകുപനിനയ് എവന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണുളളവതന്നയ്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശക്തമഭായ  എനകഫഭാഴയ്വമന്റെയ്  പ്രവെര്ത്തനങ്ങകളഭാവടഭാപലാം  മദലവെര്ജന
ത്തനിനയ്  ഊന്നല്  നല്കേനിയുലാം  മയക്കുമരുനകേളുവട  ഉപകഭഭാഗലാം  പൂര്ണമഭായുലാം
ഇലഭാതഭാക്കുവെഭാനുലാം ലക്ഷലമനിടയ് കകേരള സലാംസഭാന ലഹരനി വെര്ജനമനിഷന ''വെനിമുക്തനി''
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. പ്രസ്തുത മനിഷനനില് സ്റ്റുഡന്റെസയ് കപഭാലതീസയ് കകേഡറയ്, സ്കൂള-കകേഭാകളജയ്
ലഹരനിവെനിരുദ  ക്ലെെബ്ബുകേള,  എന.എസയ്.എസയ്.,  കുടുലാംബശതീ,  സലാംസഭാന  വലബറനി
കേഇൗണ്സനില്,  മദലവെര്ജന  സമനിതനികേളടക്കമുള  സന്നദ  സലാംഘടനകേള,
വെനിദലഭാര്ത്ഥനി-യുവെജന-മഹനിളഭാ  സലാംഘടനകേള എന്നനിവെരുവട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി
ലഹരനിവക്കതനിവരയുള കബഭാധവെല്ക്കരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സലാംഘടനിപനിച്ചുവെരുന.
ലഹരനി വെനിമുക്ത കകേരളലാം എന്ന ലക്ഷലലാം സഭാക്ഷഭാത്ക്കരനിക്കുകേ എന്നതഭാണയ്  'വെനിമുക്തനി'
മനിഷവന്റെ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനിലൂവട ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.

(ബനി)  കകേരള സലാംസഭാന ലഹരനിവെര്ജന മനിഷന  ''വെനിമുക്തനി''യുവട ഭഭാഗമഭായനി
എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികയഭാട സ്തുകചേര്ന്നയ്  ആകരഭാഗല  വെകുപനിവന്റെ
സഹകേരണകത്തഭാവട  ലഹരനി  വെനിമുക്ത  ചേനികേനിതഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  കൂടഭാവത  എകേയ് വസസയ്  വെകുപനിനുകേതീഴെനില്  കദശതീയ
നനിലവെഭാരത്തനിലള  ഒരു  മഭാതൃകേഭാ   ഡനി-അ ഡനിക്ഷന  വസന്റെര്  ആരലാംഭനിക്കുവെഭാനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടെയ്. ആയതനിനുള നടപടനികേള തതരനിതഗതനിയനില് നടനവെരുന.

സലാംസഭാനവത്ത കേള്ളുഷഭാപ്പുകേള

182(3600)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016  ഏപ്രനില്  ഒന്നനിനയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  എത്ര  കേള്ളുഷഭാപ്പുകേള
പ്രവെര്ത്തനിചനിരുനവവെന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാതകയഭാര  മദലശഭാലകേള  അടച്ചുപൂട്ടുവെഭാനുള  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിവെനിധനി
നടപനിലഭായതനിനുകശഷലാം സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവെനിലള കേള്ളുഷഭാപ്പുകേള എത്രവയന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  2016  ഏപ്രനില്  ഒന്നനിനയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  4230  കേള്ളുഷഭാപ്പുകേള
പ്രവെര്ത്തനിചനിരുന. 

(ബനി) സലാംസഭാനത്തയ് നനിലവെനില് 3215 കേള്ളുഷഭാപ്പുകേള പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന.

പഭാതകയഭാരങ്ങളനിവല മദലശഭാലകേള

183(3601)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പഭാതകയഭാരങ്ങളനിവല മദലശഭാലകേള അടച്ചുപൂടണവമന്ന സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിവെനിധനി
നടപനിലഭായതനിനുകശഷലാം  കകേരളത്തനില്  നനിലവെനിലളള  ബഭാര്കഹഭാടലകേള,  ബനിയര്
ആനഡയ്  വവെന  പഭാര്ലറുകേള,  ബനിവെകറജസയ്  ഔടവലറ്റുകേള  എന്നനിവെ
എത്രവയണവമന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പഭാതകയഭാരങ്ങളനിവല മദലശഭാലകേള അടച്ചുപൂടണവമന്ന സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിവെനിധനി
നടപഭായതനിനുകശഷലാം കകേരളത്തനില് നനിലവെനില് 23 ബഭാര് കഹഭാടലകേളുലാം 329 ബനിയര്
വവെന പഭാര്ലറുകേളുലാം 170 ബനിവെകറജസയ് ഔടയ് വലറ്റുകേളുലാം പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുനണ്ടെയ്.

മദലവെനില്പന കകേന്ദ്രങ്ങളുവട കേണക്കയ്

184(3602)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016  ഏപ്രനില്  ഒന്നനിനയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  എത്ര  ബഭാര്  കഹഭാടലകേള
നനിലവെനില് ഉണ്ടെഭായനിരുനവവെന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) 2016 ഏപ്രനില് ഒന്നനിനയ് സലാംസഭാനത്തയ് എത്ര ബനിയര് ആനഡയ് വവെന
പഭാര്ലറുകേള നനിലവെനിലണ്ടെഭായനിരുനവവെന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 2016 ഏപ്രനില് ഒന്നനിനയ് സലാംസഭാനത്തയ് എത്ര ബനിവെകറജയ് ഔടയ് വലറ്റുകേള
നനിലവെനില് ഉണ്ടെഭായനിരുനവവെന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016  ഏപ്രനി ല്  ഒന്നനിനയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  29  ബഭാര്  കഹഭാടലകേള
നനിലവെനിലണ്ടെഭായനിരുന.

(ബനി)  2016  ഏപ്രനില്  ഒന്നനിനയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  814  ബനിയര്/വവെന
പഭാര്ലറുകേള ഉണ്ടെഭായനിരുന.
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(സനി)  2016  ഏപ്രനില്  ഒന്നനിനയ്  സലാംസഭാനത്തയ്   270  ബനിവെകറജസയ്
ഔടയ് വലറ്റുകേള ഉണ്ടെഭായനിരുന.

സര്ക്കഭാരനിവന്റെ മദലനയലാം

185 (3603)  ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസയ്:  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇഇൗ സര്ക്കഭാരനിവന്റെ മദലനയലാം അലാംഗതീകേരനിക്കവപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ; വെനിശദ വെനിവെരലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഉയര്നവെരുന്ന  വെനിവെഭാദങ്ങളുലാം  മഭാധലമ  വെഭാര്ത്തകേളുലാം
പുതനിയ മദല നയവമഭായനി ബനമുളതഭായനി വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;  ഒഇൗടയ് വലറ്റുകേള
പൂട്ടുന്നതുലാം  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതുലാം  കപഭാലള  കേഭാരലങ്ങളനില്  വെനിവെഭാദലാം
ഉണ്ടെഭാകുന്നതനിവല  സഭാപനിത  തഭാല്പരലങ്ങൾ  തനിരനിചറനിഞ്ഞെയ്  ഇക്കഭാരലത്തനില്
സതതീകേരനിക്കുവെഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള എവന്തെലഭാമഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  പുതനിയതഭായനി  മദലനയലാം  പ്രഖലഭാപനിചനിടനില.  കദശതീയ/
സലാംസഭാന  പഭാതകയഭാരങ്ങളുവട  500  മതീറര്  ദൂരപരനിധനിക്കുളനില്  1-4-2017  മുതല്
മദലശഭാലകേള  പ്രവെര്ത്തനിക്കുവെഭാന  പഭാടനിലഭാവയന്ന  ബഹുമഭാനവപട  സുപ്രതീലാം
കകേഭാടതനിവെനിധനിയുവട  അടനിസഭാനത്തനില്  ഉരുത്തനിരനിഞ്ഞെ  പുതനിയ  സഭാഹചേരലലാം
കേഭാരണത്തഭാലലാം മലപ്പുറലാം കലഭാകേസഭഭാ ഉപവതരവഞ്ഞെടുപ്പുമഭായനി ബനവപട വപരുമഭാറ
ചേടലാം നനിലവെനിലണ്ടെഭായനിരുന്നതനിനഭാലലാം സലാംസഭാനത്തയ് മദലനയലാം പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനില്
കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടനിട്ടുണ്ടെയ്.  25-3-2017-വല  GO(Ms.)16/2017/നനി.വെ.  നമ്പര്
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെയ് പ്രകേഭാരലാം കേള്ളുപ്പുകേളുവട വലസനസയ് നനിലവെനിലള നനിരക്കനിവന്റെ
ആനുപഭാതനികേ  വലസനസയ്  ഫതീസയ്  ഈടഭാക്കനിവക്കഭാണലാം  മറയ്  വപതുവെലവെസകേള
പഭാലനിച്ചുവകേഭാണലാം  1-4-2017  മുതല്  മൂന്നയ്  മഭാസകത്തക്കയ്  വലസനസയ്  കേഭാലഭാവെധനി
ദതീര്ഘനിപനിചയ് നല്കേനിയുലാം അബ്കേഭാരനി നനിയമ പ്രകേഭാരലാം നല്കുന്ന മറയ് വലസനസുകേള
നനിലവെനിവല  വെലവെസകേളക്കയ്  വെനികധയമഭായനി  നനിലവെനിവല  വലസനസയ്  ഫതീസയ്
ഈടഭാക്കനിവകേഭാണ്ടെയ് 1-4-2017 മുതലലാം പുതുക്കനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ബനി) ബഹുമഭാനവപട സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയുവട 31-3-2017-വല CA.No. 12164-
12166/16-ാംനമ്പര്  കകേസ്സുകേളനിവല  വെനിധനിനലഭായപ്രകേഭാരലാം  കദശതീയ/സലാംസഭാന
പഭാതകയഭാരങ്ങളനില് നനിനലാം 500 മതീററനിനുളനില് ഒരു മദലഷഭാപ്പുകേളുലാം 1-4-2017 മുതല്
പ്രവെര്ത്തനിക്കുവെഭാന  പഭാടനിലഭാവയന്നയ്  ഉത്തരവെഭായനിട്ടുളതഭാണയ്.  പ്രസ്തുത  കകേഭാടതനി
വെനിധനിയുവട  അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുവെഭാന  കേഴെനിയഭാവതവെരുന്ന  വെനികദശ
മദലകഷഭാപ്പുകേളുലാം  കേള്ളുഷഭാപ്പുകേളുലാം  വപഭാതുജനങ്ങളുവട  എതനിര്പനിനയ്  ഇടവെരഭാത്ത
രതീതനിയനില് മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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അതനിരപനിളനിയനില് ജനവമത്രനി എകേയ് വസസയ് വസഷലല് സതഭാഡയ്

186(3604)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവെസനി:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിവല  നനിബനിഡ  വെനപ്രകദശങ്ങള,  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
സകങതങ്ങള,  കതഭാടലാം  കമഖലകേള  എന്നനിവെ  ഉളവക്കഭാള്ളുന്ന  അതനിരപനിളനി
പഞഭായത്തനില്  ആവെശലമഭായ  തസ്തനികേകേകളഭാടുകൂടനി  ഒരു  ജനവമത്രനി  എവകസയ്
വസഷലല് സതഭാഡയ് അനുവെദനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇക്കഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

വെനിദലഭാലയങ്ങളനില് ലഹരനി വെസ്തുക്കളുവട വെനില്പന

187(3605)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലളള  വെനിവെനിധ  വെനിദലഭാലയങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  ലഹരനി
വെസ്തുക്കള  വെനില്പന  നടത്തുന്ന  സലാംഘങ്ങള  കകേരളത്തനില്  പ്രവെര്ത്തനിയ്ക്കുനവണ്ടെന്ന
വെസ്തുത മനസനിലഭാക്കനി ഈ കമഖലയനില് എവകസയ് പ്രകതലകേ സതഭാഡുകേവള നനിയമനിചയ്
വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേവള  ലഹരനിവെസ്തുക്കള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനില്നനിനലാം  രക്ഷനിക്കുവെഭാന
എവന്തെഭാവക്ക നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുവെഭാന കേഴെനിയുവമന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കമഖലകേളനില്  നനിനലാം  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വെന്നകശഷലാം എത്ര കകേസുകേള എവകസയ് വെകുപയ് രജനിസര് വചേയനിട്ടുണ്ടെയ്; ജനില തനിരനിചയ്
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുവട  ഇടയനില്  ഇത്തരലാം  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുവട
ഉപകയഭാഗലാം  വെര്ദനിച്ചുവെരുന്നതുലാം  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേവള  ഇത്തരലാം  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുവട
വെഭാഹകേരഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുലാം  വെളവര  ഗുരുതരമഭായ  സഭാമൂഹല  പ്രശ്നമഭായഭാണയ്
സര്ക്കഭാര്  കേഭാണുന്നതയ്.  ഇത്തരലാം  അനഭാകരഭാഗല-സഭാമൂഹല  വെനിരുദ  പ്രവെണതകേള
വെനിദലഭാര്ത്ഥനി-യുവെജനങ്ങളക്കനിടയനില്  വെര്ദനിച്ചു വെരുന്നതയ്  തടയുന്നതനിനയ്  ശക്തമഭായ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണയ് എകേയ് വസസയ് വെകുപനിവന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് നടത്തനി വെരുന്നതയ്.

സ്കൂള,  കകേഭാകളജയ്  പരനിസരങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  മദലലാം,  മയക്കുമരുനകേള
തുടങ്ങനിയ ലഹരനി പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുവട വെനിപണനലാം,  ഉപകയഭാഗലാം തുടങ്ങനിയ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
തടയുന്നതനിനയ്  എകേയ് വസസയ്  ഷഭാകഡഭാ  സലാംവെനിധഭാനവലാം  ഇന്റെലനിജനസയ്  വെനിഭഭാഗവലാം
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ഉപകയഭാഗനിചയ്  രഹസല  നനിരതീക്ഷണലാം  നടത്തുകേയുലാം  വെനിവെരങ്ങള  കശഖരനിക്കുകേയുലാം
ബനവപട  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിവല  ലഹരനിവെനിരുദ  ക്ലെെബ്ബുകേളുവടയുലാം
പനി.റനി.എ.-യുവടയുലാം  വപഭാതുജനങ്ങളുവടയുലാം  സഹകേരണകത്തഭാവട  നടപടനികേള
സതതീകേരനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്യുന.  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളുവട  സമതീപലാം  ഇത്തരലാം
നനിയമവെനിരുദ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടക്കഭാനനിടയുള സലങ്ങളനില്  കേര്ശന
പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുലാം  കുറക്കഭാര്വക്കതനിവര  ശക്തമഭായ  നനിയമനടപടനികേള
സതതീകേരനിച്ചുവെരുനമുണ്ടെയ്.  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ് മയക്കുമരുനലാം പുകേയനില ഉല്പന്നങ്ങളുലാം
എത്തനിചയ്  നല്കുന്നവെര്വക്കതനിവര  നനിലവെനിലള   നനിയമത്തനിവല  വെലവെസകേളക്കയ്
വെനികധയമഭായനി സഭാധലമഭായ പരമഭാവെധനി ശനിക്ഷ ലഭനിക്കുന്ന രതീതനിയനില് പഴതുകേളനിലഭാത്ത
നടപടനികേള സതതീകേരനിച്ചുവെരുന്നതഭാണയ്. 

മയക്കുമരുനകേളുവടയുലാം  പുകേയനില  ഉല്പന്നങ്ങളുവടയുലാം  മറയ്  ലഹരനി
പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുവടയുലാം ഉപകയഭാഗലാംമൂലമുണ്ടെഭാകുന്ന ആകരഭാഗല പ്രശ്നങ്ങവള സലാംബനനിചയ്
വപഭാതുജനങ്ങളനില്  പ്രകതലകേനിചയ്  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം  യുവെജനങ്ങളക്കുമനിടയനില്
അവെകബഭാധലാം  ഉണ്ടെഭാക്കുന്നതനിനയ്  ശക്തമഭായ  കബഭാധവെല്ക്കരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
സലാംസഭാന തലത്തനില് എകേയ് വസസയ് വെകുപയ് നടപനിലഭാക്കനി വെരുന്നതുലാം വെനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളനില്  നനിലവെനില്  2542  ലഹരനി  വെനിരുദ  ക്ലെെബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചയ്
പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്നതുലാം നഭാളനിതുവെവര  1385-ഓളലാം പരഭാതനിവപടനികേള സഭാപനിചനിട്ടുള
തുമഭാണയ്.  വെനിവെനിധ  മഭാധലമങ്ങളനിലൂവട  മദല-ലഹരനി  വെനിരുദ  കബഭാധവെല്ക്കരണ
സകന്ദശങ്ങള  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആശയങ്ങള  പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
നടപടനി  സതതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടെയ്.  കൂടഭാവത  മദലവെര്ജനത്തനിനയ്  ഊന്നല്  നല്കേനിയുലാം
മയക്കുമരുനകേളുവട  ഉപകഭഭാഗലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  ഇലഭാതഭാക്കുവെഭാനുലാം  ലക്ഷലമനിടഭാണയ്
കകേരള സലാംസഭാന ലഹരനി വെര്ജന മനിഷന  ''വെനിമുക്തനി''  എന്ന കബഭാധവെല്ക്കരണ
മനിഷനയ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  രൂപലാംനല്കേനിയനിട്ടുളതയ്.  യുവെജനങ്ങവളയുലാം
വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേവളയുലാം  ലഹരനി  ഉപകയഭാഗത്തനിവന്റെ  ദൂഷലവെശങ്ങള  കബഭാദലവപടുത്തനി
വെലഭാപകേമഭായ കബഭാധവെല്ക്കരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ എനളതഭാണയ്
ടനി  മനിഷവന്റെ  പരമപ്രധഭാനമഭായ  ലക്ഷലലാം.  ആയതനിവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വെനിവെനിധ  ലഹരനി
വെനിരുദ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവെരുന.

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വെന്നതനിനുകശഷലാം ലഹരനിവെസ്തുക്കളുവട
വെനില്പനയുമഭായനി  ബനവപടയ്  വെനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളുവട  പരനിസരത്തയ്  നനിനലാം
8742  കകേസ്സുകേള  കേവണ്ടെടുത്തയ്  അബ്കേഭാരനി/എന.ഡനി.പനി.എസയ്./കകേഭാട്പ  നനിയമ
പ്രകേഭാരലാം  എകേയ് വസസയ്  വെകുപയ്  രജനിസര്  വചേയനിട്ടുളതഭാണയ്.  ആയതനിവന്റെ  ജനില
തനിരനിച്ചുള എണലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:
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ജനില വെനിദലഭാലയങ്ങളുവട  പരനിസരത്തയ്  നനിനലാം  കേവണ്ടെടുത്തയ്
എകേയ് വസസയ് വെകുപയ് രജനിസര് വചേയ കകേസ്സുകേളുവട എണലാം

തനിരുവെനന്തെപുരലാം 1403

വകേഭാലലാം 1101

പത്തനലാംതനിട 286

ആലപ്പുഴെ 295

കകേഭാടയലാം 867

ഇടുക്കനി 689

എറണഭാകുളലാം 1110

തൃശ്ശൂര് 225

പഭാലക്കഭാടയ് 1047

മലപ്പുറലാം 437

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 430

വെയനഭാടയ് 162

കേണ്ണൂര് 155

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 535

ആവകേ 8742

മയക്കുമരുന്നനിവന്റെ ഉപകഭഭാഗലാം

188 (3606) ശതീ  .   എലാം  .   സതരഭാജയ്: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴെനിലലാം
എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  മയക്കുമരുന്നനിവന്റെ  ഉപകഭഭാഗലാം  വെര്ദനിചയ്  വെരുന്നതയ്
സര്ക്കഭാരനിവന്റെ ശദയനില്വപടനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  സ്കൂളുകേളുലാം  കകേഭാകളജകേളുലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  മയക്കുമരുന്നയ്  വെനിതരണലാം
വചേയ്യുന്ന ചേനില റഭാക്കറ്റുകേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതയ് തടയുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര് ശക്തമഭായ
നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മയക്കുമരുന്നയ്  അതനിര്ത്തനി  കേടന്നയ്  കകേരളത്തനിവലത്തുന്നതയ്  തടയുവെഭാന
വചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളനില് കൂടുതല് ഗഭാര്ഡുമഭാരുവട കസവെനലാം ഉപകയഭാഗവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്വപടനിട്ടുണ്ടെയ്.

(ബനി)  സ്കൂളുകേളുലാം   കകേഭാകളജകേളുലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  മയക്കുമരുന്നയ്  വെനിതരണലാം
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വചേയ്യുന്ന റഭാക്കറ്റുകേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതയ് തടയുന്നതനിനയ് ശക്തമഭായ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്
എകേയ് വസസയ് വെകുപനിവന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് നനിലവെനില് നടത്തനി വെരുന്നതയ്.   സ്കൂള,
കകേഭാകളജയ്  പരനിസരങ്ങള കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  മദലലാം,  മയക്കുമരുനകേള തുടങ്ങനിയ ലഹരനി
പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുവട വെനിപണനലാം, ഉപകയഭാഗലാം തുടങ്ങനിയ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള തടയുന്നതനിനയ്
എകേയ് വസസയ്  ഷഭാകഡഭാ  സലാംവെനിധഭാനവലാം  ഇന്റെലനിജനസയ്  വെനിഭഭാഗവലാം  ഉപകയഭാഗനിചയ്
രഹസല  നനിരതീക്ഷണലാം  നടത്തുകേയുലാം  വെനിവെരങ്ങള  കശഖരനിക്കുകേയുലാം  ബനവപട
വെനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിവല ലഹരനിവെനിരുദ ക്ലെെബ്ബുകേളുവടയുലാം പനി.റനി.എ.-യുവടയുലാം
വപഭാതുജനങ്ങളുവടയുലാം സഹകേരണകത്തഭാവട നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുകേയുലാം വചേയ്യുന.
വെനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിലവെനില്  2542  ലഹരനിവെനിരുദ  ക്ലെെബ്ബുകേള
രൂപതീകേരനിചയ്  പ്രവെര്ത്തനിച്ചുവെരുന്നതുലാം  നഭാളനിതുവെവര  1385-ഓളലാം  പരഭാതനിവപടനികേള
സഭാപനിചനിട്ടുളതുമഭാണയ്.

വെനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളുവട  സമതീപലാം  ഇത്തരലാം  നനിയമവെനിരുദ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടക്കഭാനനിടയുള  സലങ്ങളനില്  കേര്ശന  പരനികശഭാധനകേള
നടത്തുകേയുലാം  കുറക്കഭാര്വക്കതനിവര  ശക്തമഭായ  നനിയമ  നടപടനികേള  സതതീകേരനിച്ചു
വെരുനമുണ്ടെയ്. വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ് മയക്കുമരുനലാം പുകേയനില ഉല്പന്നങ്ങളുലാം എത്തനിചയ്
നല്കുന്നവെര്വക്കതനിവര നനിലവെനിലള നനിയമത്തനിവല വെലവെസകേളക്കയ് വെനികധയമഭായനി
സഭാധലമഭായ പരമഭാവെധനി ശനിക്ഷ ലഭനിക്കുന്ന രതീതനിയനില് പഴതുകേളനിലഭാത്ത നടപടനികേള
സതതീകേരനിച്ചുവെരുനണ്ടെയ്.

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  നനിയമവെനിരുദ  ലഹരനി  വെസ്തുക്കള  സലാംസഭാനകത്തക്കയ്
കേടത്തനിവക്കഭാണ്ടെ സ്തുവെരുന്നതയ്  തടയുന്നതനിനയ്  വചേക്കയ്  കപഭാസ്റ്റുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം
ശക്തനിവപടുത്തനി വെഭാഹന പരനികശഭാധനകേള കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാണയ്.  ആവെശലമഭായ
സഭാഹചേരലങ്ങളനില് വചേക്കയ് കപഭാസ്റ്റുകേളനില് മറയ് ഓഫതീസുകേളനില്നനിനലാം ജതീവെനക്കഭാവര
നനികയഭാഗനിചയ് വെരുനമുണ്ടെയ്.

വെലഭാജമദലത്തനിവന്റെയുലാം മയക്കുമരുന്നനിവന്റെയുലാം ഉപകയഭാഗലാം

189  (3607)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലലാം എവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മദലശഭാലകേള അടച്ചുപൂടനിയകശഷലാം സലാംസഭാനത്തയ് വെലഭാജമദലത്തനിവന്റെയുലാം
മയക്കുമരുന്നനിവന്റെയുലാം ഉപകയഭാഗലാം വെര്ദനിചതഭായനി കേരുതുനകണ്ടെഭാ;

(ബനി)  ലഹരനി  മഭാഫനിയയുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  സലാംസഭാനത്തുളതഭായനി
കേവണ്ടെത്തനിയനിട്ടുകണ്ടെഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവെര്ത്തനലാം  തടയുന്നതനിനുലാം  സലാംസഭാനവത്ത  ലഹരനി
മുക്തമഭാക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സതതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  ഇതനിനകേലാം  വകേവക്കഭാണ്ടെ  നടപടനികേള  എവന്തെഭാവക്ക;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഇ) വെലഭാജമദലലാം സലാംസഭാനത്തയ് സുലഭമഭാവണന്ന റനികപഭാര്ട്ടുകേള പരനികശഭാധനിചയ്
99/2020.
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നനിജസനിതനി ഉറപ്പുവെരുത്തുയനിട്ടുകണ്ടെഭാ ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മദലവെനില്പനശഭാലകേള  പൂകടണ്ടെനിവെന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  മദലത്തനിവന്റെ
ലഭലത  വെളവരയധനികേലാം  കുറയുന്നതുമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  വെലഭാജമദലത്തനിവന്റെയുലാം
മയക്കുമരുന്നനിവന്റെയുലാം ഉപകയഭാഗലാം വെര്ദനിചതഭായനി വതളനിയനിക്കുന്ന പഠനങ്ങവളഭാനലാം
നടത്തനിയനിടനില.  എന്നഭാല്  മുനമഭാസവത്ത  അകപക്ഷനിചയ്  2017  ഏപ്രനില്  മഭാസലാം
എകേയ് വസസയ് വെകുപയ്  കേവണ്ടെടുത്ത വെലഭാജമദലലാം,  മയക്കുമരുനകേള തുടങ്ങനിയവെയുവട
അളവെനില്  വെര്ദനവെയ്  ഉണ്ടെഭായനിട്ടുണ്ടെയ്.  ആയതയ്  സലാംബനനിച  കേണക്കുകേള  ചുവെവട
കചേര്ക്കുന:

വെലഭാജമദലലാം/മയക്കുമരുന്നയ് 2017 മഭാര്ചയ് മഭാസലാം
പനിടനിവചടുത്ത അളവെയ്

2017 ഏപ്രനില് മഭാസലാം
പനിടനിവചടുത്ത അളവെയ്

1 2 3

സനിരനിറയ് (ലനിറര്) 2.5 1339

ചേഭാരഭായലാം (ലനിറര്) 255 419

കകേഭാട (ലനിറര്) 10619 34407

അനല സലാംസഭാന മദലലാം (ലനിറര്) 785 1098

കേഞഭാവെയ് (കേനികലഭാ ഗഭാലാം) 74 63

ഹഭാഷനിഷയ് (ഗഭാലാം) - 205

1 2 3

വഹകറഭായനിന (ഗഭാലാം) - 239.65

ബഇൗണ്ഷുഗര് (ഗഭാലാം) 4.13 2.1

ഓപനിയലാം (ഗഭാലാം) 5 9

വകേഭാവക്കന (ഗഭാലാം) - 11

എലാം.ഡനി.എലാം.എ. ക്രനിസല് (ഗഭാലാം) - 47

എലാം.ഡനി.എലാം.എ. ഒഭായനില് (ഗഭാലാം) - 3

വനവട്രവസഫഭാലാം (ടഭാബ് വലറയ്) 247 967

(ബനി) കേവണ്ടെത്തനിയനിടനില.

(സനി&ഡനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ലഹരനി  വെസ്തുക്കളുവട  വെനിപണനലാം തടയുന്നതനിനുലാം
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സലാംസഭാനവത്ത  ലഹരനിമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  നനിലവെനില്  എകേയ് വസസയ്  വെകുപയ്

ശക്തമഭായ നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുനണ്ടെയ്.  കേഞഭാവെയ്  അടക്കമുള ലഹരനിവെസ്തുക്കള

അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  വെനിവെനിധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂവട  സലാംസഭാനകത്തക്കയ്

കേടത്തനിവക്കഭാണവെന്നയ് വെനിപണനലാം നടത്തുന്നതയ് തടയുന്നതനിനുലാം വചേക്കയ് കപഭാസ്റ്റുകേളുവട

പ്രവെര്ത്തനലാം ശക്തനിവപടുത്തനി വെഭാഹനപരനികശഭാധനകേള കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാണയ്.

അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളനിവല  കപഭാലതീസയ്  കസനയുമഭായുലാം  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തയ്

കപഭാലതീസയ്,  കഫഭാറസയ്,  റവെനമ്പ്യൂ,  മവറന  എനകഫഭാഴയ്വമന്റെയ്,  കകേഭാസല്  കപഭാലതീസയ്,

ആര്.പനി.എഫയ്.  തുടങ്ങനിയ  വെനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായുലാം  കചേര്ന്നയ്  ബനവപട  കമഖലകേളനില്

സലാംയുക്ത പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിവെരുന.

കൂടഭാവത അതനിര്ത്തനി പ്രകദശങ്ങളനില് കബഭാര്ഡര് പകട്രഭാളനിലാംഗയ് യൂണനിറ്റുകേള 24

മണനിക്കൂറുലാം  വെഭാഹനപരനികശഭാധന  നടത്തുന്നതുലാം  വചേക്കയ്  കപഭാസ്റ്റുകേള  മറനികേടന്നയ്

സമഭാന്തെര പഭാതകേളനിലൂവട വെലഭാജമദല-മയക്കുമരുന്നയ് കേടത്തയ് നടത്തുവെഭാന സഭാധലതയുള

കറഭാഡുകേളനില്  വെഭാഹനപരനികശഭാധന  കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുളതുലാം  കദശതീയപഭാതകേളനില്

വെഭാഹന  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  വെരുനമുണ്ടെയ്.  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  എകേ യ് വസസയ്

കേമ്മേതീഷണറുവട  പ്രകതലകേ  സതഭാഡുകേളുലാം  ഷഭാകഡഭാ  എകേയ് വസസയ്,  എകേയ് വസസയ്

ഇന്റെലനിജനസയ് വെനിഭഭാഗങ്ങളുലാം പ്രകതലകേ പരനികശഭാധനകേളുലാം നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം നടത്തനി

വെരുനണ്ടെയ്. വെലഭാജമദലലാം, മയക്കുമരുനകേള, പുകേയനില ഉല്പന്നങ്ങള മുതലഭായവെയുവട

ഉല്പഭാദനലാം,  കേടത്തയ്,  വെനിപണനലാം,  വെനില്പന,  ഉപകഭഭാഗലാം തുടങ്ങനിയ കുറകൃതലങ്ങള

സലാംബനനിച  വെനിവെരങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  വപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിനലാം  കഫഭാണ്,

ഇ-വമയനില്,  വെഭാടയ്സയ്-ആപയ്,  വഫയ്സയ്-ബുക്കയ്  തുടങ്ങനി  വെനിവെനിധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂവട

സതതീകേരനിചയ്  സമയബനനിതമഭായനി  നടപടനികേള സതതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  24  മണനിക്കൂറുലാം

പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന സലാംവെനിധഭാനലാം ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.

ലഹരനിവെനിരുദ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില്  വപഭാതുജനങ്ങളുവട  സജതീവെ  പങഭാളനിത്തലാം

ഉറപ സ്തുവെരുത്തുന്നതനിനുലാം  സ്റ്റുഡന്റെസയ്  കപഭാലതീസയ്  കകേഡറയ്,  സ്കൂള-കകേഭാകളജയ്

ലഹരനിവെനിരുദ  ക്ലെെബ്ബുകേള,  എന.എസയ്.എസയ്.,  കുടുലാംബശതീ,  സലാംസഭാന  വലബറനി
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കേഇൗണ്സനില്,  മദലവെര്ജന  സമനിതനികേളടക്കമുള  സന്നദ  സലാംഘടനകേള,

വെനിദലഭാര്ത്ഥനി-യുവെജന-മഹനിളഭാ  സലാംഘടനകേള  എന്നനിവെരുവടകൂടനി  സഹകേരണകത്തഭാവട

ലഹരനിവെനിമുക്ത  കകേരളലാം  എന്ന  ലക്ഷലലാം  സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുന്നതനിനുലാം

മയക്കുമരുനകേളുവട  ഉപകഭഭാഗലാം പൂര്ണമഭായുലാം  ഇലഭാതഭാക്കുവെഭാനുലാം ലക്ഷലമനിടയ്  കകേരള

സലാംസഭാന ലഹരനിവെര്ജന മനിഷന  ''വെനിമുക്തനി''  എന്ന കബഭാധവെല്ക്കരണ മനിഷനയ്

സര്ക്കഭാര്  രൂപലാംനല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെയ്.  പ്രസ്തുത  മനിഷവന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലഹരനിവക്കതനിരഭായനി

വപഭാതുജനങ്ങളക്കനിടയനില്,  പ്രകതലകേനിചയ്  വെനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം  യുവെജനങ്ങളക്കു

മനിടയനില്  അവെകബഭാധലാം വെളര്ത്തുന്നതനിനയ് എകേയ് വസസയ് വെകുപനിവന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില്

വെനിപുലമഭായ കബഭാധവെല്ക്കരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം സലാംഘടനിപനിച്ചുവെരുനണ്ടെയ്.

(ഇ)  മദലവെനില്പനശഭാലകേള  പൂകടണ്ടെനിവെന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  മദലത്തനിവന്റെ

ലഭലത വെളവരയധനികേലാം കുറഞ്ഞെതുമൂലലാം സലാംസഭാനത്തയ് വെലഭാജമദലത്തനിവന്റെ ഉല്പഭാദനലാം,

കേടത്തയ്,  വെനിപണനലാം,  ഉപകഭഭാഗലാം  മുതലഭായ  കുറകൃതലങ്ങള  ക്രമഭാതതീതമഭായനി

വെര്ദനിക്കുവെഭാനുള  സഭാധലത  നനിലവെനിലണ്ടെയ്.  എന്നഭാല്  സലാംസഭാനത്തയ്  വെലഭാജമദലലാം

സുലഭമഭാവണന്ന റനികപഭാര്ട്ടുകേള അടനിസഭാനരഹനിതമഭാണയ്.  

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ്ഞു.)
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9.30 എ.എഎ.]

II  തനിരുതനിയ ഉതരഎ

നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത 46-ാംനമ്പര് കചടാദദ്യതനിനന്റെ തനിരുതനിയ ഉതരഎ

മനി  .   സസ്പീക്കര്: പതനിനടാലടാഎ കകേരള നനിയമസഭയുനട അഞടാഎ സകമ്മേളനതനിനല
25-4-2017-നല  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത  46-ാം  നമ്പര്  കചടാദദ്യതനിനയ്   നലനിയ
ഉതരതനില്  വന്ന  നതറയ്  തനിരുതനിനക്കടാണ്ടുള്ള  കസ്റ്റേറയ്നമന്റെയ്  ബഹുമടാനനപ്പെട
മുഖദ്യമനനിക്കയ് കമശപ്പുറതയ് വയടാവുന്നതടാണയ്.

മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറടായനി  വനിജയന):  സര്,  പതനിനടാലടാഎ  കകേരള
നനിയമസഭയുനട അഞടാഎ സകമ്മേളനതനിനല നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത കചടാദദ്യഎ നമ്പര്
46- നയ് നല്കേനിയ ഉതരതനില് വന്ന നതറയ് തനിരുതനിനക്കടാണ്ടുള്ള കസ്റ്റേറയ്നമന്റെയ് ഞടാന
കമശപ്പുറത ത്തുവയ്ക്കുന.*

III അടനിയന്തരപ്രകമയഎ

മൂന്നടാറനിനല ഭൂമനി കേകയ്യേറഎ

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പരനിസനിതനിക്കയ്  കേനത  ആഘടാതവുഎ  കേടാലടാവസടാ
വദ്യതനിയടാനതനിനഎ ജലകസടാതസ്സുകേളുനട കശടാഷണതനിനഎ കേടാരണമടാകേടാനനിടയുമുള്ള
മൂന്നടാര് കമഖലയനിനല അനധനികൃതവുഎ വദ്യടാപകേവുമടായ  ഭൂമനി കേകയ്യേറഎ ഒഴനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്
സഎബനനിചയ്  27-3-2017-ല്  മുഖദ്യമനനിയുനട  അദദ്യക്ഷതയനില്  കൂടനിയ
കയടാഗതനിനകശഷഎ  നലനിയ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  കേകയ്യേറഎ  ഒഴനിപ്പെനിക്കല്  നനിര്തനി
വയടാനനിടയടാക്കനിയ  സടാഹചരദ്യവുഎ  മനനിസഭയുനട  കൂട്ടുതരവടാദനിതത്വനത
കദടാഷകേരമടായനി  ബടാധനിക്കുന്ന  രസ്പീതനിയനില്  റവനന്യൂ  വകുപ്പെനിനന്റെ  നടപടനികേനള
നനിയനനിക്കടാന  മുഖദ്യമനനി  തയ്യേടാറടായതുമൂലവുഎ  ഉളവടായനിട്ടുള്ള  അതസ്പീവഗുരുതരമടായ
സനിതനിവനികശഷഎ സഭടാനടപടനികേള് നനിര്തനിവചയ്  ചര്ച നചയ്യേണനമന്നടാവശദ്യനപ്പെടയ്
സര്വ്വശസ്പീ  പനി.  ടനി.  കതടാമസയ്,  പനി.  ഉനനബദുള്ള,  അനൂപയ്  കജക്കബയ്  എന്നസ്പീ
ബഹുമടാനനപ്പെട അഎഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേടാരഎ കനടാടസ്പീസയ് നലനിയനിട്ടുണയ്.  

റവനന്യൂവുഎ  ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുഎ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  സര്,
27-3-2017-നയ് രടാവനിനല 11 മണനിക്കയ് ബഹുമടാനനപ്പെട മുഖദ്യമനനി ഇടുക്കനി ജനില്ലയനിനല
ഭൂമനി പ്രശ്നങ്ങളുമടായനി ബനനപ്പെട വനിഷയങ്ങള് ചര്ച നചയ്യുന്നതനിനടായനി ഒരു പ്രകതദ്യകേ
കയടാഗഎ വനിളനിച്ചുകചര്തനിരുന. ഇഇൗ കയടാഗതനില് ഇടുക്കനിയനിനല ജനപ്രതനിനനിധനികേളുഎ
റവനന്യൂ-വനഎ  വകുപ്പുമനനിമടാര്  ഉള്നപ്പെനടയുള്ള   മനനിമടാരുഎ  പനങ്കെടുക്കുകേയുണടായനി.

* അനബനമടായനി കചര്തനിട്ടുണയ്. 
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ഭൂമനിയുമടായനി  ബനനപ്പെടയ്  വനിവനിധ  തലതനില്  അവനിനടയുള്ള  ജനങ്ങള്ക്കയ്
ബുദനിമുട്ടുണടാക്കുന്ന വനിഷയങ്ങള് ഉന്നയനിച്ചുനകേടാണ്ടുള്ള ചര്ചയടാണയ്  പ്രധടാനമടായുഎ
നടന്നതയ്.  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമതനിനന്റെ അടനിസടാനതനില് അവനിനട എനന്തടാനക്ക
കേടാരദ്യങ്ങള്  നചയ്യേടാന  കേഴനിയുനമന്നതയ്  സഎബനനിച  പരനികശടാധന  നടതണ
നമന്നതടാണയ്  എടുതനിട്ടുള്ള തസ്പീരുമടാനഎ.  നപടാതുനവ  പരനികശടാധന നടത്തുന്നതനിനള്ള
ആകലടാചനയടാണയ്  അവനിനട  നടന്നതയ്.  16-2-2015-നല  സര്ക്കടാര്  ഉതരവയ്
പുനനഃപരനികശടാധനിക്കുന്നതനിനനക്കുറനിചയ്  അവനിനട  ചനില  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  വനന്നങ്കെനിലുഎ
അതരഎ കേടാരദ്യങ്ങനള സഎബനനിചയ് അന്തനിമമടാനയടാരു തസ്പീരുമടാനവുഎ   സത്വസ്പീകേരനിചനിടനില്ല.
അതയ് പരനികശടാധനിക്കണനമന്ന നപടാതുനനിര്കദ്ദേശഎ ജനപ്രതനിനനിധനികേളുനട ഭടാഗത്തുനനിനഎ
വന്നനിട്ടുണയ്.  നസ്പീലക്കുറനിഞനി  ഉദദ്യടാനഎ  സടാപനിക്കുന്നതനിനകവണനി  6-10-2006-ല്
പുറനപ്പെടുവനിച  പ്രടാഥമനികേ  വനിജടാപന  പ്രകേടാരമുള്ള  അതനിരുകേള്
പുനര്നനിശ്ചയനികക്കണതുകണടാ എന്നയ്  പരനികശടാധനിക്കടാനഎ   അന്തനിമ  വനിജടാപനഎ
പുറനപ്പെടുവനിക്കുന്നതനിനള്ള നടപടനികേള് സത്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ് സഎബനനിച്ചുഎ അവനിനട ചര്ച
നടക്കുകേയുണടായനി.  അതുമടായനി  ബനനപ്പെട വനിഷയങ്ങള് പരനികശടാധനിക്കുന്നതനിനള്ള
സഎവനിധടാനമടാണയ്  സത്വസ്പീകേരനിചതയ്.  മൂന്നടാര്  നസഷദ്യല്  ടനിബന്യൂണലനിനന്റെ
കേസ്പീഴനില്വരുന്ന  എടയ്  വനികല്ലജുകേളനില്  വച്ചുപനിടനിപ്പെനിക്കുന്ന  മരങ്ങള്  മുറനിചയ്
മടാറ്റുന്നതനികനര്നപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ള  തടസ്സങ്ങള്  പുനനഃപരനികശടാധനിക്കുന്നതനിനനക്കുറനിചയ്
കയടാഗതനില്   ഉന്നയനിക്കുകേയുണടായനി.  ആ  അഭനിപ്രടായങ്ങള്  പരനികശടാധനയടായനി
മടാറനിവചനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  ഏലഎ കൃഷനിക്കുണടാകുന്ന ഉത്പടാദനക്കുറവയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
സനി.എചയ്.ആര്. പ്രകദശനത  മരങ്ങളുനട  ശടാഖകേള്  മുറനിക്കുന്നതനിനയ്  അനമതനി
നല്കുണനമന്ന  നനിര്കദ്ദേശഎ ജനപ്രതനിനനിധനികേളുനട ഭടാഗത്തുനനിനമുണടായനി.  1964-നല
ഭൂമനി പതനിവു ചടങ്ങളനില് പതനിച്ചുനലനിയ ഭൂമനി നനകേമടാറഎ നചയ്യുന്നതനിലുള്ള അവദ്യക്തത
നസ്പീക്കഎനചയ്യുന്ന  കേടാരദ്യവുഎ  25-9-2015-നല  ചസ്പീഫയ്  നസക്രടറനി  സമര്പ്പെനിച
സതദ്യവടാങ്മൂലഎ  തനിരുത്തുന്നതു  സഎബനനിചയ്  പരനികശടാധനികക്കണതുനണന്ന
അഭനിപ്രടായവുഎ ഉയര്നവരനികേയുണടായനി. വസ്പീടയ് നനിര്മ്മേടാണതനിനഎ നവസ്പീകേരണതനിനഎ
എന.ഒ.സനി.  ലഭദ്യമടാക്കുന്നതനിനള്ള  അധനികേടാരഎ  വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചയ്  നലണനമന്ന
അഭനിപ്രടായവുഎ  മൂന്നടാര്  നസഷദ്യല്  ടനിബന്യൂണലനിനന്റെ  പരനിധനിയനില്വരുന്ന
ആനവനിലടാസഎ  വനികല്ലജയ്  ഒഴനിവടാക്കുന്ന  കേടാരദ്യഎ  പരനിഗണനിക്കണനമന്ന  ആവശദ്യവുഎ
ഉയര്നവന.  ഒരുപടാടയ്  അകേനലയുളള  വനികല്ലജനിനനക്കൂടനി  അതനിലുള്നപ്പെടുതനി
യനിരനിക്കുന്നതയ് ഒഴനിവടാക്കണനമന്ന നനിര്കദ്ദേശമടാണയ് അവനിനട ഉയര്നവന്നതയ്. 

അടനിയന്തരപ്രകമയഎ അവതരനിപ്പെനിച ബഹുമടാനദ്യനടായ നമമ്പര് പനി. ടനി. കതടാമസയ്,
27-3-2017-നയ്  മുഖദ്യമനനി  വനിളനിച്ചുകചര്ത  കയടാഗഎ  കേകയ്യേറഎ  ഒഴനിപ്പെനിക്കുന്നതുമടായനി
ബനനപ്പെട എല്ലടാ നസ്പീക്കങ്ങളുഎ തടസ്സനപ്പെടുന്നതനിനയ് ഇടവരുതനിനയന്ന കേടാരദ്യമടാണയ്
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ചൂണനിക്കടാണനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  സടാധടാരണഗതനിയനിലുള്ള  കേകയ്യേറങ്ങള്  ഒഴനിപ്പെനിക്കുന്ന
നടപടനി 2017 മടാര്ചയ് 27-നയ് കശഷവുഎ തുടരുകേയടാണയ്. ആ നടപടനികേളുമടായനി മുകന്നടാടയ്
കപടാകുകേയടാണയ്. കേകയ്യേറഎ ഒഴനിപ്പെനിക്കുന്നതനില് ഒരുതരതനിലുള്ള തടസ്സവുമുണടായനിടനിനല്ലന്ന
കേടാരദ്യഎ  പരനികശടാധനിചടാല്  കേടാണടാന  കേഴനിയുഎ.  ഇവനിനട  ചൂണനിക്കടാണനിചനിട്ടുള്ള
വനിഷയങ്ങളനില്  പരനികശടാധനയ്ക്കുകവണ  നടപടനി  സത്വസ്പീകേരനിക്കണനമന്നയ്  നനിര്കദ്ദേശനിച
തല്ലടാനത,  നനിലവനിലുള്ള സടാഹചരദ്യതനില് സര്ക്കടാര് മനറടാരു തസ്പീരുമടാനനമടുക്കുകേകയടാ,
ഏനതങ്കെനിലുഎ  തരതനില്  നനിലവനിലനിരനിക്കുന്ന  നടപടനിനയ എതനിര്ക്കുകേകയടാ
നചയ്യുന്ന  യടാനതടാരു  തസ്പീരുമടാനവുഎ  സത്വസ്പീകേരനിചനിടനില്ല.  കമല്പ്പെറഞ  ഉതരവയ്
പുനനഃപരനികശടാധനിക്കണനമന്ന ആവശദ്യഎ ജനപ്രതനിനനിധനികേള് മുകന്നടാട്ടുവനചന്നല്ലടാനത
അതനില്  അന്തനിമമടായ  തസ്പീരുമടാനങ്ങനളടാനഎ  എടുക്കടാത  സടാഹചരദ്യതനിലുഎ
നനിലവനിലുള്ള നനിയമവദ്യവസയ്നക്കതനിരടായനി ഒരു കേടാരദ്യവുഎ തസ്പീരുമടാനനിക്കനപ്പെടടാത
സടാഹചരദ്യതനിലുഎ  ആ  കയടാഗതനിനകശഷഎ  എകന്തടാ  തടസ്സമുണടാക്കനി  എനഎ
കൂട്ടുതരവടാദനിതത്വനത  ബടാധനിക്കുനനവനഎ  റവനന്യൂ  വകുപ്പെനിനന്റെ  ചുമതല
നനിര്വ്വഹനിക്കടാന  കേഴനിയടാത  തരതനിലുള്ള  ഇടനപടല്  നടത്തുനനവനഎ
പറയുന്നതനില്  ഒരു  കേടാരദ്യവുമനില്ല.  റൂള്സയ്  ഓഫയ്  ബനിസനിനസയ്  അനസരനിചയ്  ഓകരടാ
വകുപ്പെനിനഎ  നനിക്ഷനിപ്തമടായനിട്ടുള്ള  അധനികേടാരങ്ങള്  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനളള
ബടാധദ്യതയുണയ്. ഭരണഘടനടാപരമടായനി  ഒരു  സര്ക്കടാരനിനന  നനിയനനിക്കുന്ന
മുഖദ്യമനനിക്കയ്  ഏതു  വകുപ്പുമടായനി  ബനനപ്പെട  വനിഷയമടായടാലുഎ  കയടാഗങ്ങള്
വനിളനിച്ചുകചര്ക്കടാനഎ ആകലടാചനകേള് നടതടാനഎ അഭനിപ്രടായങ്ങള് രൂപസ്പീകേരനിക്കടാനഎ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നലടാനമുള്ള  അവകേടാശമുനണന്ന  കേടാരദ്യഎ  എല്ലടാവര്ക്കുഎ
അറനിയടാവുന്നതടാണയ്.  അങ്ങനനയുളള  സടാഹചരദ്യതനില്  മുഖദ്യമനനി  ഇതരനമടാരു
കയടാഗഎ  വനിളനിച്ചുകചര്തടാല്  എങ്ങനനയടാണയ്  ഇതനിനനതനിരടാവുകേ  എന്നയ്  എനനിക്കയ്
മനസ്സനിലടാകുന്നനില്ല.  അതരനമടാരു  വനിഷയനത  അടനിസടാനനപ്പെടുതനിയുളള
അടനിയന്തരപ്രകമയഎ  ചര്ച  നചയ്യേണനമന്ന  ആവശദ്യതനിനയ്  യടാനതടാരു  പ്രസക്തനിയു
മനിനല്ലന്നടാണയ് ചൂണനിക്കടാണനിക്കടാനള്ളതയ്. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതടാമസയ്:  സര്,  ഹനിമടാലയഎ  കലടാകേതനിനനങ്ങനനയടാകണടാ
അങ്ങനനയടാണയ്  പശ്ചനിമഘട  നനിരകേളനില്  മൂന്നടാറനിനന്റെ  സടാനഎ.  മൂന്നടാര്  ഇന്നയ്
മരണടാസന്നമടാണയ്.  ഇക്കകണടാമനിക്കല്  ഗകവണനസനിലൂനട  മൂന്നടാറനിനന
രക്ഷനിക്കടാനടാകേനില്ല;  ഇകക്കടാളജനിക്കല് ഗകവണനസനിലൂനട മടാത്രകമ അതനിനയ്  കേഴനിയ.
അതടാണയ്  നടാനളയുനട  കേരുതലടായനി  ഉണടാകകേണതയ്.  കലടാകേതയ്  ഏറവുഎ  വലനിയ
കേടാലടാവസടാ  വദ്യതനിയടാനഎ  സഎഭവനിച  പ്രകദശങ്ങളനിനലടാന്നടായനി  മൂന്നടാറനിനന
കലടാകേനതമ്പടാടുമുള്ള കേടാലടാവസടാ നനിരസ്പീക്ഷകേര് വനിലയനിരുതനിയനിരനിക്കുകേയടാണയ്. 17
ഡനിഗനി  മുതല്  27  ഡനിഗനി  വനരയടായനിരുന്ന  തടാപനനില  ഇന്നയ്   42  ഡനിഗനിയടായനി
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ഉയര്നനനില്ക്കുകേയടാണയ്. നപരനിയടാറഎ പമ്പയുമടക്കഎ 6 നദനികേളുത്ഭവനിക്കുന്ന കമഖലയടാണയ്
പശ്ചനിമഘടഎ.  അതനിനന്റെ പ്രധടാന  പ്രഭവകകേന്ദ്രമടാണയ്  മൂന്നടാര്.  11000  മനി.ലനിറര്  മഴ
ലഭനിച്ചുനകേടാണനിരുന്ന  ഇഇൗ  ഭൂപ്രകദശതയ്  ഇന്നയ്  2300  മനി.ലനിറര്  മഴ  മടാത്രമടാണയ്
ലഭനിക്കുന്നതയ്.  രടാമക്കല്കമടയ് മുതല് കേമ്പഎകമടയ് വനരയുള്ള 786 ചതുരശ കേനികലടാമസ്പീറര്
കമഖല അതനികവഗഎ തരനിശടായനി,  മരുഭൂമനിയടായനി മടാറനിനക്കടാണനിരനിക്കുന്ന ദു:ഖകേരമടായ
കേടാഴ്ചയടാണയ്  കേടാണുന്നതയ്.  ഹനിമടാലയതകപ്പെടാനല  അകഗടാ  കഫടാറസനി  സമ്പ്രദടായഎ
മൂന്നടാര്  കമഖലയനില്  നടപ്പെടാക്കണഎ.  മൂന്നടാര്  പരനിസനിതനി  പരനിപടാലനതനിനയ്
അടനിയന്തര നടപടനിയുണടാകേണനമന്നയ് ഞടാന അഭദ്യര്തനിക്കുകേയടാണയ്.  

ഇവനിനട  ബഹുമടാനനപ്പെട റവനന്യൂ വകുപ്പുമനനി  27-3-2017-ല് മുഖദ്യമനനിയുനട
അദദ്യക്ഷതയനില്  കൂടനിയ  കയടാഗഎ  വളനര  നനിരുപദ്രവകേരമടാനണന്നയ്  കതടാന്നതക്ക
രസ്പീതനിയനിലുളള മറപടനി പറയുകേയുണടായനി. അതയ് വളനര ദു:ഖകേരമടാണയ്. അതനിനല ഒന്നയ്
രണയ്  കേടാരദ്യങ്ങള്  ഞടാനനിവനിനട  വടായനിക്കടാഎ.  16 -2-2015-നല  ജനി.ഒ.(എഎസയ്.)
69/2015 ആര്.ഡനി.  നമ്പര്  ഉതരവയ്  പുനനഃപരനികശടാധനിക്കുകേ.  ആ  ഉതരവയ്
എന്തടാനണനകൂടനി  കകേള്ക്കണഎ.  'ഇടുക്കനിയനിനല  കദവനികുളഎ  തടാലൂക്കനില്  വടവട,
നകേടാടക്കടാമ്പൂര്,  കേടാന്തല്ലൂര്,  കേസ്പീഴടാന്തൂര്,  മറയര്  എന്നസ്പീ  അഞയ്  വനികല്ലജുകേളനിനല
യക്കടാലനിപ്റസയ്,  ഗടാന്റെസ്പീസയ്  കതടാടങ്ങള്  ഏനറടുക്കണനമനഎ  ടനി  കമഖലയനില്  ടനി
മരങ്ങള്  കൃഷനി  നചയ്യുന്നതയ്  നനികരടാധനിക്കണനമനഎ  പ്രസ്തുത  മരങ്ങള്  മുറനിക്കുന്നതയ്
തടയണനമനഎ നനിര്കദ്ദേശനിച്ചുനകേടാണ്ടുള്ള 16-2-2015-നല ജനി.ഒ.(എഎഎസയ്.) 69/2015
ആര്.ഡനി.  നമ്പര് ഉതരവനില് അപടാകേതകേളുനണനഎ ഉതരവനില് പരടാമര്ശനിക്കുന്ന
പല കേടാരദ്യങ്ങളനിലുഎ വദ്യക്തമടായ അധനികേടാരനപ്പെടുതകലടാ, നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളടാ ഇനല്ലനഎ
ഇഇൗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിശ്ചനിത  സമയക്രമഎ
നനിര്കദ്ദേശനിചനിടനിനല്ലനമുള്ള പല അപടാകേതകേളുഎ കേടാരണഎ പ്രസ്തുത വനികല്ലജുകേളനിനല
ജനജസ്പീവനിതഎ  ദുനഃസ്സഹമടാകുന  എന്നതടാണയ്  ഒന്നടാമനത  കേടാരദ്യഎ.  അതനില്
അറനികയണതടായനിട്ടുള്ള  കേടാരദ്യഎ,  'ആക്ഷന  റവനന്യൂ(എ)  ഡനിപ്പെടാര്ട്ടുനമന്റെയ്'  എനന്നടാരു
കേടാരദ്യമുണയ്.  ഒരു കയടാഗതനിനന്റെ മനിനനിടയ്സനില് ആദദ്യമടായടാണയ്  'ആക്ഷന റവനന്യൂ (എ)
ഡനിപ്പെടാര്ട്ടുനമന്റെയ് ' എന്നയ് കേടാണുന്നതയ്.  

രണടാമതയ്,  നസ്പീലക്കുറനിഞനി സടാഎഗ്ചത്വറനിയടായനി  പ്രഖദ്യടാപനിച  പ്രകദശങ്ങളനിനല
പ്രശ്നങ്ങള്,  നനിലവനില് പരനിസനിതനി സഎരക്ഷണടാര്തഎ യക്കടാലനിപ്റസയ്,  ഗടാന്റെസ്പീസയ്
മരങ്ങള്  ഒഴനിവടാക്കനപ്പെകടണതടാനണങ്കെനിലുഎ  സത്വകേടാരദ്യ  വദ്യക്തനികേളുനട  നനകേവശഎ
നനിലവനിലുള്ളതുഎ സര്ക്കടാരനിനന്റെ ധനസഹടായകതടാനടയുഎ കപ്രടാതടാഹനകതടാനടയുഎ
നട്ടുവളര്തനിയതുള്നപ്പെനടയുളള മരങ്ങള്  മുറനിക്കുന്നതനിനയ്  നസ്പീലക്കുറനിഞനി
സടാഎഗ്ചത്വറനിയടായനി  പ്രഖദ്യടാപനിച  പ്രകദശങ്ങളനില്  അനവടാദഎ  നല്കുന്നനിനല്ലനഎ
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നസ്പീലക്കുറനിഞനി  സടാഎഗ്ചത്വറനിയുനട  ഇനഡക്ഷന  കനടാടനിഫനികക്കഷന  അതനിരുകേള്
നനിര്ണ്ണയനിചതനിലുള്ള അപടാകേതകേള് കേടാരണഎ ജനവടാസ കകേന്ദ്രങ്ങള്, പടയഭൂമനികേള്,
കൃഷനിയനിടങ്ങള്, കതടാടങ്ങള്, വടാണനിജദ്യകകേന്ദ്രങ്ങള് എന്നനിവ കചര്ന്ന 3200 നഹക്ടര്
സലഎ  ഒഴനിവടാക്കനിനക്കടാടുക്കുന്നതയ്  പരനികശടാധനിക്കുന്നതനിനയ്  റവനന്യൂ  (ആര്)
ഡനിപ്പെടാര്ട്ടുനമന്റെനികനടാടുഎ കഫടാറസ്റ്റേയ് ഡനിപ്പെടാര്ട്ടുനമന്റെനികനടാടുഎ അഭദ്യര്തനിക്കുന്നതടക്കമുള്ള
തസ്പീരുമടാനങ്ങളടാണയ്  അവനിനടനയടുതതയ്.  എനന്റെ  കകേവശമനിരനിക്കുന്ന  ഒരു
വനിവരടാവകേടാശ  കരഖയനിനല   സൂചനപ്രകേടാരഎ  'തടാങ്കെള്  ആവശദ്യനപ്പെട  വനിവരങ്ങള്
നകേടാടക്കടാമ്പൂര് വനികല്ലജനില് കബടാക്കയ്  58-ല് പടാര്ടയ്  ഒന്നനില് പഴയ സര്കവ്വ നമ്പര്
671/1-ല്നപ്പെട സലഎ, അകസനബനിള്  ലനിസ്റ്റേനില്നപ്പെടതടാകണടാ എന്നയ് തടാലൂക്കനിനല
നനിലവനിലുള്ള  കരഖകേള്  പരനികശടാധനിചതനില്  അകസനബനിള്  ലനിസ്റ്റേനില്നപ്പെട
സലമല്ല'  എന്നയ്  വദ്യക്തമടാക്കുനണയ്.  ഇതയ്  സര്ക്കടാര്  നല്കേനിയ  ഉതരമടാണയ്.
അതനിനന്റെ അര്തഎ,  നകേടാടക്കടാമ്പൂര്  വനികല്ലജനില്  58-ാം കബടാക്കയ്  അകസനബനിള്
ലടാനഡല്ല.  എനന്റെ  കകേവശമനിരനിക്കുന്നതയ്  മനറടാരു  വനിവരടാവകേടാശ  കരഖയടാണയ്.
(കപപ്പെര്  ഉയര്തനിക്കടാടനി).  ഇതയ്  ബഹുമടാനനപ്പെട  മനനിക്കറനിയടാഎ.  1971-നമുമ്പുള്ള
കകേവശഭൂമനിക്കയ്  മടാത്രകമ  ചടഎ  64  അനസരനിചയ്  ഭൂമനി  പതനിച്ചുനകേടാടുക്കടാന
സടാധനിക്കുകേയുളള.  ഓള്ഡയ്  നസറനില്നമന്റെയ്  അനസരനിചയ്,  റവനന്യൂ വകുപ്പെനിലുളള കരഖ
അനസരനിചയ്  ഇഇൗ  സലഎ  പരനിപൂര്ണ്ണമടായുഎ  തരനിശടാണയ്.  ആ  കരഖ  എനന്റെ
കകേവശമുണയ്.  അതടാണയ് ഞടാന  പറഞതയ്. 1971-ല് ഇഇൗ പ്രകദശതയ് റസ്പീ-സര്കവ്വ
നടന.  റസ്പീ-സര്കവ്വ  നടന്നകപ്പെടാഴഎ  അതനിനല  റനിസള്ടനിലുഎ  ഇഇൗ  സലഎ
പരനിപൂര്ണ്ണമടായുഎ തരനിശടാണയ്.  അതനിനര്തഎ 1973-നല റസ്പീ-സര്കവ്വയനിലുഎ 1957-നല
ഒടാള്ഡയ്  നസറനില്നമന്റെനിലുഎ  ഇഇൗ  സലതയ്  ആളുകേള്  തടാമസമനില്ല.  2 006-ല്
ഇടതുപക്ഷ സര്ക്കടാര് ഇഇൗ സലഎ നസ്പീലക്കുറനിഞനി സടാഎഗ്ചത്വറനിയടായനി പ്രഖദ്യടാപനിച്ചു.
2006-ല്  സര്ക്കടാര്  അധനികേടാരതനില്  വന്ന  ഉടനന  നടന്ന  സഎഭവമല്ല,
അതനിനമുമ്പുള്ള  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കടാര്  നടതനിയ  നനിരന്തര  പരനിശമതനിനന്റെ
റനിസള്ടയ്  വന്നതയ്  ശസ്പീ.  ബനികനടായയ്  വനിശത്വഎ  വനഎ  വകുപ്പുമനനിയടായനിരുന്ന
സമയതടാണയ്.  അകദ്ദേഹഎ  ആ  സലഎ  നസ്പീലക്കുറനിഞനി  സടാഎഗ്ചത്വറനിയടായനി
പ്രഖദ്യടാപനിച്ചു.  പ്രസത്തുത  സലഎ  വനിട്ടുനകേടാടുക്കണനമനഎ  നസ്പീലക്കുറനിഞനി
ഒഴനിവടാക്കണനമനമടാണയ്  ഇഇൗ  ഉതരവയ്  പുനനഃപരനികശടാധനിചടാലുണടാകുന്ന  കേടാരദ്യഎ.
ഇവനിനട  ഒളനിച്ചുവച  ഒരു പ്രധടാന  കേടാരദ്യമുണയ്.  കേഴനിഞ ദനിവസഎ   ബഹുമടാനനപ്പെട
മുഖദ്യമനനി  പറഞതയ്,  XXXX* അങ്ങനന  പടയഎ  നകേടാടുക്കടാന  കദവനികുളഎ
തടാലൂക്കനില്  2000  മുതല്  2003  വനര  അകസനബനിള്  കേമ്മേനിറനി  കൂടനിയനിടനില്ല

* സഭടാദദ്യക്ഷനന്റെ  തസ്പീരുമടാനപ്രകേടാരഎ  (ഫയല്  നമ്പര്  2164/ഇ.ബനി./2017/നനി.നസ.  തസ്പീയതനി
12-5-2017) കരഖയനില് നനിനഎ നസ്പീക്കഎ നചയ.
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എന്നതനിനന്റെ  കരഖയുഎ  എനന്റെ  കകേവശമുണയ്.  അകസനബനിളടായ  ഒരു  ഭൂമനി
നകേടാടുക്കണനമങ്കെനില്  ലടാന്റെയ്  അകസനനമന്റെയ്  കേമ്മേനിറനി  കൂടണനമന്നനിരനിനക്ക  ആ
കേമ്മേനിറനി കൂടടാനത എങ്ങനന  എഎ.പനി.-ക്കയ് പടയഎ കേനിടനി; അതയ് പനിതദ്യസത്വതടാകണടാ?
അകദ്ദേഹതനിനന്റെ പനിതൃ സത്വതനിനന്റെ കേഥയുഎകൂടനി ഞടാന പറയടാഎ.  അതുകൂടനി നനിങ്ങള്
കകേള്ക്കണഎ.  1971-ല്  ഇഇൗ  ഭൂമനി  തരനിശടാനണന്നയ്  ഞടാനടാദദ്യഎ  പറയുകേയുണടായനി.
ധടാരടാളഎ പരടാതനികേള് എനന്റെ കകേവശമുണയ്.  അതനിനലടാനരണ്ണഎ ഞടാന വടായനിക്കടാഎ.
മുരുകേന  എന്നയടാള്  കദവനികുളഎ  മജനികസറയ്  കകേടാടതനിയനില്  70/2005  ആയനി
സമര്പ്പെനിച,  കകേടാടതനിയനില് കനരനിടയ് നകേടാടുത ഒരു കകേസനിനന്റെ കകേടാപ്പെനിയടാണയ് എനന്റെ
കകേവശമനിരനിക്കുന്നതയ്.  യതയ്  കകേടാണ്ഗസ്സുകേടാരന  അകദ്ദേഹതനിനനതനിനര
മതരനിചകപ്പെടാഴള്ള  വനികരടാധഎനകേടാണയ്  പറയുകേയടാനണന്നടാണയ്  അങ്ങയ്  പണയ്
പറഞതയ്.  2005-ല്  ഒരു  മതരവുഎ  നടന്നനില്ല.  ആ  കകേസ്സനിനല  വടാദനിയുനട
ആവലടാതനി  ഞടാന  വടായനിക്കടാഎ.  XXXXX* ഇഇൗ  സതദ്യവടാങ്മൂലതനില്  രണയ്
ഖണനികേകേള്,  അവയനില്  പറഞനിരനിക്കുന്നനതല്ലടാഎ  എനന്റെ  അറനിവനിലുഎ
വനിശത്വടാസതനിലുഎ സതദ്യമടാണയ്'.  പടാവനപ്പെട പടനികേജടാതനിക്കടാരനടായ,  തമനിഴയ് വഎശജനടായ
മുരുകേനന്റെ ആവലടാതനിയടാണയ്.  ഗകണശന,  ലകനി,  ബടാലന തുടങ്ങനിയവരുനടനയല്ലടാഎ
നമടാഴനിയുണയ്.  ഇവര് പറയുന,  ഞങ്ങളുനട കപരുകേള് കേളവടായനി നകേടാടുതനിരനിക്കുന
നവന്നയ്.  കകേസനിനടാസദമടായ  മറയ്  വനിവരങ്ങള്  ഞടാന  വനിശദസ്പീകേരനിക്കുന്നനില്ല.  ഏറവുഎ
പ്രധടാനനപ്പെട  കേടാരദ്യഎ,  1971-ല്  ഇഇൗ  ഭൂമനി  കവണനമന്നയ്  ആവശദ്യനപ്പെടുകമ്പടാള്
ജനനിചനിട്ടുകപടാലുമനില്ലടാത  എടയ്  പടനികേജടാതനി  തമനിഴയ് വഎശജരുനട  കപരനില്
വദ്യടാജകരഖയുണടാക്കനി അകപക്ഷ നകേടാടുതയ് ഭൂമനിയുണടാക്കനി. എന്നനിടയ് അവര്ക്കയ് അതയ്
നടപ്പെടാക്കടാന കേഴനിയനിനല്ലന്നയ് പറഞയ് അതനിനന്റെ മുക്തദ്യടാര് ......

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അടനിയന്തരപ്രകമയ കനടാടസ്പീസനില് റവനന്യൂ വകുപ്പുമടായനി ബനനപ്പെട
നപടാതുവടായ കേടാരദ്യമടാണയ് പറഞനിരനിക്കുന്നതയ്. ഇടുക്കനി എഎ. പനി.-യുമടായനി ബനനപ്പെട
ഭൂമനി കേകയ്യേറതനിനന്റെ കേടാരദ്യഎ അങ്ങയുനട കനടാടസ്പീസനിലനില്ല.  

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതടാമസയ്:  69-ാം  നമ്പര്  സര്ക്കടാര്  ഉതരവയ്  കേദ്യടാനസല്
നചയ്യുകമ്പടാഴണടാകുന്ന  സഎഭവനതക്കുറനിചടാണയ്  ഞടാന  പറയുന്നതയ്.  ഒരു  ഗര്ഭനിണനി
പ്രസവനിക്കുകമ്പടാള്  ഉണടാകുന്ന  കുഞനിനയ്  കപരനിടുന്നതുകപടാനലയടാകണടാ?  ..…
(ബഹളഎ).......

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഇതയ് ശരനിയല്ല. അങ്ങയുനട സമയഎ അവസടാനനിക്കടാറടായനി. ..…
(ബഹളഎ).......  അകദ്ദേഹഎ അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനയ് ഒരു കനടാടസ്പീസയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.

* സഭടാദദ്യക്ഷനന്റെ  തസ്പീരുമടാനപ്രകേടാരഎ  (ഫയല്  നമ്പര്  2164/ഇ.ബനി./2017/നനി.നസ.  തസ്പീയതനി
12-5-2017) കരഖയനില് നനിനഎ നസ്പീക്കഎ  നചയ.



282 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 12, 2017

കനടാടസ്പീസനിനയ് അവതരണടാനമതനി കതടനിയടാണയ്   പ്രസഎഗനിക്കുന്നതയ്.  ആ കനടാടസ്പീസനില്
ഇല്ലടാത  കേടാരദ്യങ്ങള്  പറഞകപ്പെടാള്  നചയര്  അതയ്  ചൂണനിക്കടാണനിച്ചു.  നനിങ്ങള്
ഇരനിക്കൂ......... ..(… ബഹളഎ).......  അങ്ങയ്  വനിഷയതനില് ഒതുങ്ങനിനനിന്നയ് സഎസടാരനിചയ്
അകങ്ങയയ്  അനവദനിച  സമയതനിനള്ളനില്  അവസടാനനിപ്പെനിക്കൂ.  ശസ്പീ.  എസയ്.
രടാകജന്ദ്രന.....പസ്പീസയ് ....ഇരനിക്കൂ. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതടാമസയ്:  സര്, 69-ാം നമ്പര് സര്ക്കടാര് ഉതരവയ് കേദ്യടാനസല്
നചയ്യുകമ്പടാഴണടാകുന്ന  സഎഭവനതക്കുറനിചടാണയ്  ഞടാന  പറയുന്നതയ്.  അല്ലടാനത
വദ്യക്തനിപരമടായനി ഞടാന ആരുനടയുഎ കപനരടുതയ് പറഞതല്ല. ..(… ബഹളഎ).......

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതടാമസയ്,  അങ്ങയുനട  സമയഎ
കേഴനിഞനിരനിക്കുകേയടാണയ്.....  അങ്ങയുനട  സമയഎ  കേഴനിഞ.  അങ്ങയ്  പ്രസഎഗഎ
അവസടാനനിപ്പെനിക്കൂ. ..(… ബഹളഎ)....... ദയവടായനി നനിങ്ങള് ഇരനിക്കൂ.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതടാമസയ്:  സര്, ഞടാന പ്രസഎഗഎ നപനടന്നയ് അവസടാനനിപ്പെനിക്കടാഎ.
69-ാം നമ്പര് സര്ക്കടാര് ഉതരവയ് കേദ്യടാനസല് നചയടാലുണടാകുന്ന സഎഭവങ്ങളടാണയ്
ഇതനില്  പറഞനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഒന്നയ്,  '2006-ല്  പ്രഖദ്യടാപനിച  3500-ഓളഎ  ഏക്കര്
നസ്പീലക്കുറനിഞനി  സടാഎഗ്ചത്വറനി  ഇല്ലടാതടാകുഎ.  ആ  പ്രകദശനത  യക്കടാലനിപ്റയ്സഎ
ഗടാന്റെസ്പീസഎ  സര്ക്കടാരനിനന്റെ  കേയ്യേനില്നനിനഎ  നഷ്ടനപ്പെടുഎ.  മരഎ  മുറനിക്കടാന
തടസ്സമുണടാകുഎ.  യഥടാര്ത അവകേടാശനിയുനണങ്കെനില് അവര്ക്കയ് കനടാടസ്പീസയ് നകേടാടുക്കുഎ'
തുടങ്ങനിയ  15  കേടാരദ്യങ്ങളടാണയ്  ആ ഉതരവനില് പറഞനിരനിക്കുന്നതയ്.  നസറനില്നമന്റെയ്
ഉകദദ്യടാഗസന  ഇഇൗ  എഎ.പനി.-ക്കയ്  കനടാടസ്പീസയ്  നല്കേനി.  ഇനവനര  വന്നനിടനിനല്ലന
മടാത്രമല്ല,  ഓകരടാ  കനടാടസ്പീസയ്  നകേടാടുക്കുകമ്പടാഴഎ  ആര്.ഡനി.ഒ.-യുനട  കേടാലുഎ  കേയ്യുഎ
നവട്ടുനമന്നയ്  പറഞയ്  കദവനികുളഎ  തടാലൂക്കടാഫസ്പീസനിനമുമ്പനില് ശസ്പീ.  എഎ.  എഎ.  മണനി
അടക്കമുള്ള  ആളുകേളുനട  പനിന്തുണകയടാടുകൂടനി  സമരഎ  നടത്തുകേയടാണയ്.  എനന്റെ
കകേവശമുളളതയ് ആ കനടാടസ്പീസടാണയ്. ..(… ബഹളഎ)....... 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അങ്ങയ്  പ്രസഎഗഎ  പൂര്തനിയടാക്കൂ.  അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനയ്
അവതരണടാനമതനികതടനി  സഎസടാരനിക്കുന്നതനിനനിടയനില്  കപടായനിന്റെയ്  ഓഫയ്  ഓര്ഡര്
ഉന്നയനിക്കടാറനില്ല. പസ്പീസയ്... 

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതടാമസയ്: സര്, നനിങ്ങള്ക്കയ് എനന്തങ്കെനിലുഎ അവകേടാശമുനണങ്കെനില്
കരഖകേള്  ഹടാജരടാക്കണനമന്നയ്  ആര്.ഡനി.ഒ.  പറഞ.  ഒരു  കരഖയുഎ
ഹടാജരടാക്കനിയനിടനില്ല.  27-3-2007-നല കയടാഗ തസ്പീരുമടാനഎ.......... 

ശസ്പീ  .    നകേ  .    സകരഷയ്  കുറപ്പെയ്:  സര്,  ഞടാന  കപടായനിന്റെയ്  ഓഫയ്  ഓര്ഡര്
ഉന്നയനിക്കുന. അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനയ് അവതരണടാനമതനി കതടനിയുള്ള കനടാടസ്പീസനില്
ഒരു  തരതനിലുഎ  പരടാമര്ശനിക്കടാത  ഒരു  കേടാരദ്യനതക്കുറനിചയ്,  കകേരളതനിനല  ഒരു
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പടാര്ലനമന്റെയ് അഎഗനതക്കുറനിചയ്, ഇഇൗ സഭയനില് വന്നയ് യടാനതടാരു തരതനിലുഎ മറപടനി
പറയടാന സടാധദ്യതയനില്ലടാത ഒരടാനളക്കുറനിചയ് ഇങ്ങനന നനിരന്തരമടായനി ആകരടാപണഎ
ഉന്നയനിക്കടാകമടാ?  അതയ്  പനിനവലനിക്കണഎ.  അതയ്  കരഖയനിലുണടാകേരുതയ്.
എന്തടനിസടാനതനിലടാണയ് ഇങ്ങനന പറയുന്നതയ്?  ഇതയ് സനിവനില് കകേടാടതനിയടാകണടാ?
ഒരു  സനിവനില്  കകേടാടതനിയനില്  പറകയണ  കേടാരദ്യങ്ങള്  നനിയമസഭയനില്
പറയുന്നനതന്തനിനടാണയ്; ഇഇൗ ദുരടാകരടാപണങ്ങള് ഉന്നയനിക്കുന്നതയ് എന്തടനിസടാനതനി
ലടാണയ്; ഏതയ് കരഖയുനട അടനിസടാനതനിലടാണയ്?

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  അക്കടാരദ്യഎ പരനികശടാധനിചയ് ആവശദ്യമടായ നടപടനി സത്വസ്പീകേരനിക്കടാഎ. 

പടനികേജടാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നടാക്കസമുദടായകക്ഷമവുഎ  നനിയമവുഎ
സടാഎസടാരനികേവുഎ പടാര്ലനമന്റെറനികേടാരദ്യവുഎ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   നകേ  .   ബടാലന): സര്,
ചടഎ  52  (v)-ല് പ്രകമയതനില്  വടാദങ്ങകളടാ,  അഭന്യൂഹങ്ങകളടാ,  വദ്യടാകജടാക്തനികേകളടാ,
ആകരടാപണങ്ങകളടാ,  അപകേസ്പീര്തനികേരമടായ  പ്രസടാവനകേകളടാ  ഉണടായനിരനിക്കടാന
പടാടനില്ലടാതതടാനണന്നയ് വദ്യക്തമടായനി  എഴതനിവചനിട്ടുണയ്. ബഹുമടാനനപ്പെട നകേ. സകരഷയ്
കുറപ്പെയ്  സൂചനിപ്പെനിചതുകപടാനല,  ഒരു  വദ്യക്തനിനയ  കവടയടാടടാനകവണനിയടാകണടാ
അടനിയന്തരപ്രകമയഎ?  അകദ്ദേഹതനിനയ് ആകക്ഷപമുനണങ്കെനില് അനതഴതനി നല്കേണഎ.
വദ്യക്തനിപരമടായ  ആകരടാപണഎ  ഉന്നയനികക്കണതയ്  അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനന്റെ
ഭടാഗമടായല്ല.  ചടഎ  എല്ലടാവര്ക്കുഎ  ബടാധകേമടാണയ്.  എന്തുഎ  വനിളനിച്ചുപറയടാനള്ളതല്ല
അടനിയന്തരപ്രകമയഎ. ആദദ്യഎ അതയ് മനസ്സനിലടാക്കണഎ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  നകേ.  സകരഷയ് കുറപ്പുഎ ശസ്പീ.  എ.  നകേ.  ബടാലനഎ പറഞ
വനികേടാരഎ  തനന്നയടാണയ്  നചയര്  കനരനത  പങ്കുവചതയ്.  അതുനകേടാണടാണയ്
പ്രസഎഗതനില്  ഇടനപടതയ്.                      

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര്,  അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനന്റെ
വനിശദസ്പീകേരണ കനടാടസ്പീസനില് ഒരു സര്ക്കടാര് ഉതരവനിനനക്കുറനിചയ്  പറയുനണയ്.  ആ
സര്ക്കടാര് ഉതരവയ്   കേദ്യടാനസലടാകുകമ്പടാള്  status-co  anti  ആയനി  വരനികേയടാണയ്.
അകപ്പെടാള്  ഇഇൗ  കേടാരദ്യതനിലുണടാകുന്ന  ഇഫക്ടയ്  എന്തടാനണന്നയ്
അടനിയന്തരപ്രകമയതനില്  പറയകണ?  വദ്യക്തനികേനളക്കുറനിചല്ല  പറയുന്നതയ്.  .......
(ബഹളഎ)......  ഒരു  ഉതരവനിനനക്കുറനിചയ്  പറയുകമ്പടാള്  ആ  ഉതരവനിനന്റെ
അടനിസടാനതനിലുണടാകുന്ന  ഇഫക്ടയ്  എന്തടാനണന്നയ്  പറയകണ,  അതയ്  പറയടാന
അനവദനിക്കണഎ. റൂള് 50-നന്റെ  നനിബനനയനില് അതുണയ്. അതയ് പറയുന്നതനില് ഒരു
കുഴപ്പെവുമനില്ല.
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസയ്  ....  പസ്പീസയ്  ........  അകദ്ദേഹതനിനഎ  പ്രതനിപക്ഷതനിനഎ
പ്രസക്തമടാനണന്നയ്  കതടാന്നനിയ  വനിഷയമടാണയ്  അടനിയന്തരപ്രകമയമടായനി
അവതരനിപ്പെനിക്കടാന എഴതനി നല്കേനിയതയ്.  എന്നടാല് എഴതനി നല്കേനിയ കേടാരദ്യങ്ങളനില്
നനിന്നയ്  വദ്യതനിചലനിചയ്  അകദ്ദേഹഎ  കേടാടുകേയറനി  സഎസടാരനിചകപ്പെടാഴടാണയ്  നചയര്
ഇടനപടതയ്.  അതയ്  ശരനിയല്ല.  കനടാടസ്പീസയ്  ഇവനിനടയുണകല്ലടാ.  ഒരു  വദ്യക്തനിയുനട  ഭൂമനി
കേകയ്യേറനത  സഎബനനിചയ്  7  മനിനനിടയ്  ദസ്പീര്ഘമടായനി  സഎസടാരനിചകപ്പെടാഴടാണയ്  നചയര്
ഇടനപടതയ്.  അങ്ങനനയടാനണങ്കെനില്  അതടാണയ്  അടനിയന്തരപ്രകമയമടായനി  എഴതനി
നല്കകേണനിയനിരുന്നതയ്. 

ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബടാലന  : സര്,  ബഹുമടാനനപ്പെട  മുഖദ്യമനനി  വനിളനിച്ചുകചര്ത
കയടാഗതനിനന്റെ മനിനനിടയ്സമടായനി ബനനപ്പെടയ് ഒരുതരവുഎ സര്ക്കടാര്  നകേടാടുതനിടനില്ല.
ഉതരനവനപറഞടാല് ഇവനിനട ഏതയ് ഉതരവടാണുള്ളതയ്;  സര്ക്കടാര് തസ്പീരുമടാനനിച്ചു
എനപറഞടാല് ഏതയ് സര്ക്കടാരടാണയ് തസ്പീരുമടാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്?

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അങ്ങനനനയടാരു  ഉതരകവടാ  തസ്പീരുമടാനകമടാ  ഇനല്ലന്നയ്  റവനന്യൂ
വകുപ്പുമനനി  ആദദ്യകമ പറയുകേയുണടായനി. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതടാമസയ്:  സര്,  ഇഇൗ  ധടാര്മ്മേനികേകരടാഷഎ  എനന്റെ  സഹൃതയ്
ശസ്പീ. നകേ. സകരഷയ് കുറപ്പെനില് നനിനണടായതനില് എനനിക്കയ് അത്ഭുതഎ കതടാനന. ഒരു
ഗര്ഭനിണനി  പ്രസവനിച്ചു കേഴനിഞയ് കുടനിനയ കവണ എനപറയുന്നതുകപടാനലയടാണനിതയ്.
69-ാം നമ്പര് ഓര്ഡര് പുറകതയ്നക്കടുക്കുകമ്പടാള് കേനിട്ടുന്നതടാണയ് ഇനതല്ലടാഎ. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: പസ്പീസയ് കേണ്ക്ലൂഡയ് ......

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതടാമസയ്: സര്, 2010-ല് വനി. എസയ്. സര്ക്കടാര് സനി.എചയ്.ആര്.
സഎബനനിചയ്  സമര്പ്പെനിച  ഉതരവയ്  27-3-2017-നല  കയടാഗതനില്
അടനിമറനിക്കനപ്പെടുനണയ്.  എല്ലടാ  അനമതനികേളുഎ  കേനിടനിയ  ഭൂമനിയനില്  പടയഎ
കേടാതനിരനിക്കുന്നവര്ക്കയ്  അടനിയന്തരമടായനി  പടയഎ  നകേടാടുക്കണഎ.  വനഭൂമനിയടായനി
സഎരക്ഷനിക്കുകേയുഎ കേകയ്യേറക്കടാനര ഒഴനിപ്പെനിക്കുകേയുഎ കവണഎ. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്:    അങ്ങയുനട ആശങ്കെ അവതരനിപ്പെനിചയ് അവസടാനനിപ്പെനിക്കൂ.  

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതടാമസയ്:  അതനിനപകേരഎ നനികവദനിത പനി.  ഹരനന്റെ റനികപ്പെടാര്ടയ്
പരനിപൂര്ണ്ണമടായനി തള്ളനിക്കളയടാന ഇടയുള്ളതുഎ .........(ബഹളഎ)..........

മനി  .   സസ്പീക്കര്: 13 മനിനനിടയ് കേഴനിഞ. അങ്ങയ് അവസടാനനിപ്പെനിക്കണഎ. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതടാമസയ്:  സര്,  അവസടാനനിപ്പെനിക്കടാഎ.  എനന്റെ സമയഎ മുഴവന
അവര് നകേടാണ്ടുകപടാകുകേയകല്ല നചയതയ്. എനനിക്കയ് ആദദ്യഎ  നപ്രടാടക്ഷന തരണഎ. 
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മനി  .   സസ്പീക്കര്: നചയര് നപ്രടാടക്ഷന നല്കുനണയ്. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതടാമസയ്:  സര്,  100  കേനികലടാ  അരനി വചടാലുഎ  അരനി  നവകന്തടാ
എന്നറനിയടാന  ഒനരണ്ണഎ  എടുത്തുകനടാക്കനിയടാല്  മതനി.  ഇഇൗ  നടപടനി  സര്ക്കടാര്
നടത്തുന്ന  അഴനിമതനിയുനട  സൂചനയടാണയ്,  അതനികലയ്ക്കുള്ള  മുകന്നറമടാണയ്.  ....
(ബഹളഎ).....

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസയ് കേണ്ക്ലൂഡയ്  .....  പസ്പീസയ്  ....  പസ്പീസയ്  ....  സഭടാനടപടനികേള്
നനിര്തനിവചയ് ചര്ച നചയ്യേണനമന്ന അങ്ങയുനട അഭനിപ്രടായഎ  പറയ.......

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതടാമസയ്:  സര്,  ഒരു  ഗുരുതരമടായ  കേടാരദ്യഎകൂടനി  പറഞയ്
അവസടാനനിപ്പെനിക്കടാഎ.  27-3-2017-നല  മുഖദ്യമനനിയുനട  കയടാഗതനിനന്റെ   വനിവരഎ
ഞങ്ങളറനിയുന്നതയ്  2-5-2017-നല  നനിയമസഭടാ  കചടാദദ്യതനിനയ്  ലഭനിച
ഉതരതനിലൂനടയടാണയ്.  ആ കയടാഗതനിനല തസ്പീരുമടാനഎ  7-5-2017-നല സര്വ്വകേക്ഷനി
കയടാഗതനികലടാ പരനിസനിതനി പ്രവര്തകേരുനട കയടാഗതനികലടാ പത്രപ്രവര്തകേരുനട
കയടാഗതനികലടാ  മതടാദദ്യക്ഷനമടാരുനട  കയടാഗതനികലടാ  പറയടാനത  എന്തുനകേടാണയ്
ബഹുമടാനനപ്പെട  മുഖദ്യമനനി  മറച്ചുവച്ചു;  കേടാരണഎ,  ഇനതടാരു  സപ്രധടാനമടായ
തസ്പീരുമടാനമടാണയ്.  എന്തുനകേടാണയ്  മറച്ചുവച്ചു?  അതുനകേടാണയ്  അകങ്ങയയ്  എന്തടാണയ്
കേനിട്ടുന്നതയ്? ബഹുമടാനനപ്പെട റവനന്യൂ വകുപ്പുമനനികയടാടയ് ഞടാന പറയുന, അങ്ങയ് വളനര
ശദനിചയ്  മുകന്നടാട്ടുകപടാകേണഎ,  അങ്ങയ്  അപകേടതനികലയടാണയ്  കപടാകുന്നതയ്.
ചതനിക്കുഴനിയനില് അങ്ങയ് വസ്പീഴഎ. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: പസ്പീസയ് കേണ്ക്ലൂഡയ് ....

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതടാമസയ്  : സര്,  ബഹുമടാനനപ്പെട  പനിണറടായനി  വനിജയനല്ല
കദകവന്ദ്രനന്റെ  അച്ഛന  മുത്തുപ്പെടര്  വന്നടാലുഎ  കേകയ്യേറക്കടാനര  അനവദനിക്കനിനല്ലന്നയ്
വദ്യക്തമടാക്കടാന ഞടാനടാഗഹനിക്കുകേയടാണയ്.  അതുനകേടാണയ് അതസ്പീവ ഗുരുതരമടായ ഇഇൗ
വനിഷയഎ സഭടാനടപടനികേള് നനിര്തനിവചയ് ചര്ച നചയ്യേണഎ. 

റവനന്യൂവുഎ ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുഎ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  സര്,
ഒരു സഎശയവുമനില്ലടാത വനിധതനിലടാണയ്  ഞടാന  ഈ  കേടാരദ്യഎ  ആദദ്യകമ  റനികപ്പെടാര്ടയ്
നചയതയ്.  ബഹുമടാനനപ്പെട  മുഖദ്യമനനി  വനിളനിച്ചുകചര്ത  കയടാഗതനിനന്റെ
ഉകദ്ദേശദ്യനമന്തടായനിരുനനവന്നയ് ഞടാന പറഞകേഴനിഞ.   അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനന്റെ
ഉള്ളടക്കമടായനി  ചൂണനിക്കടാണനിചതനില്  നനിനന്നല്ലടാഎ  വദ്യതനിചലനിചയ്  മറയ്  കുകറ
കേടാരദ്യങ്ങളടാണയ്  ബഹുമടാനനപ്പെട  പനി.  ടനി.  കതടാമസയ് ഇവനിനട ചൂണനിക്കടാണനിചതയ്.
ഇതനില് വളനര പ്രസക്തമടായ കേടാരദ്യഎ  27-3-2017-നന്റെ കയടാഗനതക്കുറനിചടായനിരുന.
ആ കയടാഗതനിനന്റെ ഉകദ്ദേശദ്യനമന്തടായനിരുന എന്നടാണയ് ഞടാന പറഞതയ്.   വനിവനിധ
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വനിഭടാഗഎ  സഎഘടനകേളനില്നനിനഎ  ജനപ്രതനിനനിധനികേളനില്നനിനഎ  പലകപ്പെടാഴടായനി
ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനിനല  ഭൂമനി  പ്രശ്നവുമടായനി  ബനനപ്പെട  അഭനിപ്രടായങ്ങളുഎ
ആകക്ഷപങ്ങളുമുണടാകേടാറണയ്.  ആ  അഭനിപ്രടായങ്ങളുഎ  ആകക്ഷപങ്ങളുഎ  റവനന്യൂ
വകുപ്പുമനനിക്കുഎ മുഖദ്യമനനിക്കുഎ സമര്പ്പെനിക്കടാറണയ്.    ഇതനിനന്റെ അടനിസടാനതനില്
സത്വടാഭടാവനികേമടായുഎ  മുഖദ്യമനനി  മുനകേനയ്യേടുതയ്  വനിളനിച്ചുകചര്ത  കയടാഗമടായനിരുന
അതയ്.  അതരനമടാരു കയടാഗഎ മുഖദ്യമനനി വനിളനിച്ചുകചര്ക്കുന്നതനില് ഒരു തരതനിലുള്ള
നതറ്റുമനിനല്ലന്നയ് എല്ലടാവര്ക്കുമറനിയടാഎ. മടാത്രമല്ല, 27-3-2017-നല തസ്പീരുമടാനമനസരനിചയ്
നനിലവനിലുള്ള  ഏനതങ്കെനിലുഎ  തസ്പീരുമടാനകമടാ  സര്ക്കടാര്  ഉതരകവടാ  കഭദഗതനി
നചയനവകന്നടാ ഉതരവയ് മടാറനിനയകന്നടാ പറയടാനനടാനമനില്ല.  വലനിയ കകേടാലടാഹലനമന്ന
രസ്പീതനിയനിലടാണയ്  ഇകപ്പെടാള്  കേടാരദ്യങ്ങള്  അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  മൂന്നടാറനിനന
രക്ഷനിക്കുകേ എന്നതടാണയ് സര്ക്കടാരനിനന്റെ പ്രഥമ പരനിഗണന.  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്ക്കയ്
അഭനിപ്രടായങ്ങള്  പറയടാനമനഎ  ആ  അഭനിപ്രടായങ്ങളുനട  അടനിസടാനതനില്
പുനനഃപരനികശടാധന ആവശദ്യമുകണടാനയന്നയ് കനടാക്കടാനമനഎ മുഖദ്യമനനി പറഞനിരുന.
പുനനഃപരനികശടാധന  ആവശദ്യമുകണടാനയന്നയ്  കനടാക്കടാനമന്നയ്  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്
പറഞടാല്  അതനിനന്റെ  അര്തഎ  ഉതരവയ്  മടാറനിനയന്നടാകണടാ;  പരനികശടാധനിക്കടാന
ബനനപ്പെട  നസക്ഷനകേകളടാടയ്  ആവശദ്യനപ്പെട്ടു  എനപറഞടാല്  പുതനിയ
ഉതരവനിറങ്ങനി എന്നയ് പറയടാന കേഴനിയുകമടാ?  അതനിനനക്കുറനിച്ചുള്ള ആകലടാചനകേള്
നടത്തുകേയുഎ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നല്കുകേയുഎ  നചയനതടാഴനിചടാല്  മനറടാരു
നടപടനിയുമുണടായനിടനില്ല.  മൂന്നടാറനിനന  സഎരക്ഷനിക്കുകേ  എന്നതടാണയ്  സര്ക്കടാരനിനന്റെ
പ്രഥമ  പരനിഗണന.  അതനിനള്ള  നടപടനി  ഇഇൗ  സര്ക്കടാര്  ശക്തമടായനിതനന്ന
സത്വസ്പീകേരനിക്കുനമുണയ്.  അക്കടാരദ്യഎ   എല്ലടാവര്ക്കുമറനിയടാഎ.  ഇവനിനട  കചടാദനിച  ഒരു
കേടാരദ്യഎ, 27-3-2017-നയ് കചര്ന്ന കയടാഗതനിനന്റെ തസ്പീരുമടാനഎ 7-5-2017-ല് മുഖദ്യമനനി
വനിളനിച്ചുകചര്ത  വനിവനിധ  വനിഭടാഗങ്ങളുനട  കയടാഗതനില്  എന്തുനകേടാണയ്  പറഞനില്ല
എന്നടാണയ്.  ഇഇൗ  കയടാഗതനിനന്റെ  ഉകദ്ദേശദ്യഎ  വദ്യതദ്യസമടായനിരുന  എന്നയ്
എല്ലടാവര്ക്കുമറനിയടാഎ.  ഓകരടാ  വനിഭടാഗതനില്നപ്പെട  ആളുകേള്ക്കുമുള്ള  അഭനിപ്രടായഎ
കകേള്ക്കുന്നതനിനകവണനിയടാണയ് ഇഇൗ കയടാഗഎ വനിളനിചതയ്. പരനിസനിതനി പ്രവര്തകേരുഎ
മടാധദ്യമ  പ്രവര്തകേരുഎ  മത  കമലദദ്യക്ഷനമടാരുഎ  വനിവനിധ  രടാഷസ്പീയ  കേക്ഷനികേളുഎ
പനങ്കെടുതനിരുന.  അവനിനടനയടാനഎ  ഇഇൗ  ആകക്ഷപഎ  ഉണടായനിടനില്ല.  2017  മടാര്ചയ്
മടാസഎ  27-ാം തസ്പീയതനി മുഖദ്യമനനി വനിളനിച്ചുകചര്ത കയടാഗതനില് എകന്തടാ വലനിയ
അബദഎ വരുതനിവയടാന കപടാകുന എനള്ള ഒരഭനിപ്രടായവുഎ  ഉയര്നവന്നനിടനില്ല.
അതരഎ  വനിഷയങ്ങനള  അടനിസടാനനപ്പെടുതനി  27-3-2017-നന്റെ  കയടാഗഎ  എകന്തടാ
തസ്പീരുമടാനനമടുക്കടാനടായനിരുനനവനഎ  തസ്പീരുമടാനനമടുത്തുകേഴനിഞ  എനമുള്ള
രസ്പീതനിയനില് നടത്തുന്ന ചര്ചയയ്  യടാനതടാരടനിസടാനവുമനില്ല.  മൂന്നടാറനിനല പരനിസനിതനി
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സഎരക്ഷനിക്കുന്നതനിനടാവശദ്യമടായ  നടപടനി  സത്വസ്പീകേരനിക്കുനമനള്ളതയ്  അന്നനത
കയടാഗതനിലുള്നപ്പെനട  ചൂണനിക്കടാണനിചതടാണയ്.  ജനി.ഒ.(എഎഎസയ്.)നമ്പര്16/2,
2014-നല  ഉതരവയ്  ശസ്പീമതനി  നനികവദനിത  പനി.  ഹരന  സമര്പ്പെനിച  റനികപ്പെടാര്ടനിനല
ശനിപടാര്ശ അകതപടനി ഉള്നപ്പെടുതനിയടാണയ് പുറനപ്പെടുവനിചനിരുന്നതയ്. അവര് നനിര്കദ്ദേശനിച
അകത  അഭനിപ്രടായങ്ങളുനട  അടനിസടാനതനിലടാണയ്  ഉതരവയ്  പുറനപ്പെടുവനിചതയ്.  ആ
ഉതരവയ് നനിലനനില്ക്കുകേയടാണയ്.  ആ ഉതരവനിനന്റെ കേടാരദ്യതനില് ഒരു തസ്പീരുമടാനവുഎ
ഇകപ്പെടാഴണടായനിടനില്ല. 1971-നയ് മുമ്പുള്ള നനകേവശഭൂമനിയുഎ അല്ലടാത ഭൂമനിയുഎ 1964-നല
ചടങ്ങള്പ്രകേടാരഎ  പതനിച്ചുനല്കേടാവുന്നതടാണയ്.  അനനസനബനിള്  ലടാനഡനില്
ഉള്നപ്പെടുത്തുന്ന ഭൂമനി മടാത്രകമ പതനിച്ചുനല്കുകേയുള. 

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന: സര്,......

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അകദ്ദേഹഎ  വഴങ്ങുന്നനില്ല.  അകദ്ദേഹഎ  സഎസടാരനിചതനിനകശഷഎ
കചടാദനിക്കടാവുന്നതടാണയ്.  ഒരു വടാചകേഎ പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനനിടയനില് എങ്ങനനയടാണയ്
ക്രമപ്രശ്നഎ ഉന്നയനിക്കുന്നതയ്?

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  ഞടാന  സഎസടാരനിക്കുന്ന  വനിഷയവുമടായനി
ബനനപ്പെടതടാകണടാ? ഞടാന വഴങ്ങടാതതുനകേടാണയ് കപടായനിന്റെയ് ഓഫയ് ഓര്ഡര് എന്ന
രസ്പീതനിയനില്  എനന്റെ  സഎസടാരഎ  തടസ്സനപ്പെടുത്തുന്ന  സമസ്പീപനഎ  സത്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ്
ശരനിയല്ല.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  മനറടാരടാളുനട  പ്രസഎഗതനില്  ഇടനപടടാനള്ള  അവസരമടായനി
കപടായനിന്റെയ് ഓഫയ് ഓര്ഡറനിനന ഉപകയടാഗനിക്കുന്നതയ് ശരനിയല്ല.  പറയുന്ന കേടാരദ്യതനില്
കപടായനിന്റുണടായനിരനിക്കണഎ.   

10.00 എ.എഎ.]                                    

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന: സര്,  സര്വ്വശസ്പീ അനവര് സടാദതയ് വനി.  ഡനി.
സതസ്പീശന,  നഎ.  സനി.  ബടാലകൃഷ്ണന,  എ.  പനി.  അനനില്  കുമടാര്  എന്നനിവരുനട
കചടാദദ്യതനിനയ്  റവനന്യൂവുഎ  ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുഎ  വകുപ്പുമനനി ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശഖരന
28-4-2017-ല് നല്കേനിയ മറപടനിയനില് ഒരുതരവയ് പറയുകേയുഎ ആ ഉതരവനിനകമല്
ആക്ഷന  എടുക്കണനമന്നയ് റവനന്യൂ  വകുപ്പെനിനല  ഓകരടാ  വകുപ്പെനിനഎ...........,ഞടാന
മുഴവന  വടായനിക്കുന്നനില്ല.  ജനി.ഒ.(എഎ.എസയ്)69/2015/ആര്.ബനി.നമ്പര്  ഉതരവയ്
പുനനഃപരനികശടാധനിക്കുകേ.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  അതനില് ക്രമപ്രകേടാരമല്ലടാതനതന്തടാണയ്? 
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ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര്,  ആ  മറപടനിക്കയ്  വനിരുദമടായടാണയ്
ബഹുമടാനനപ്പെട  മനനി  ഇകപ്പെടാള്  പറയുന്നതയ്.  നസ്പീലക്കുറനിഞനി  സടാഎഗ്ചത്വറനിയടായനി
പ്രഖദ്യടാപനിച  പ്രകദശങ്ങളുനട  പ്രശ്നങ്ങള്  സഎബനനിചയ്  തസ്പീരുമടാനനമടുക്കുന്നതനിനയ്
റവനന്യൂ വകുപ്പെനിനല  6  വനിഭടാഗങ്ങള്ക്കുഎ വനഎ വകുപ്പെനിനഎ നനിര്കദ്ദേശഎ നകേടാടുക്കുകേയടാണയ്.
ഇഇൗ  ഉതരവുകേനളല്ലടാഎ  നനിയമസഭയനില്  മറപടനിയടായനി  നല്കേനിയകശഷഎ,  മനനി
അതനിനയ് വനിരുദമടായനി പറയുന്നതയ് ശരനിയടാകണടാ....അതയ് ഓര്ഡറനിലടാകണടാ; അല്ല....
(ബഹളഎ)....

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ക്രമപ്രകേടാരമടാകണടാ  അല്ലകയടാ  എനള്ളതയ്  റൂള്  286-നന്റെ
പരനിധനിയനില് വരുന്നതല്ല. ...(ബഹളഎ)...  ഒരു കേടാരദ്യഎ നചയര് വദ്യക്തമടായനി പറയടാന
ആഗഹനിക്കുകേയടാണയ്.  ഒരടാള്  സഭയനില് സഎസടാരനിച്ചുനകേടാണനിരനിക്കുകമ്പടാള് അതനില്
ഇടനപടടാനള്ള  ദുരുകദ്ദേശപരമടായ  അവസരമടായനി  കപടായനിന്റെയ്  ഓഫയ്  ഓര്ഡര്
ഉപകയടാഗനിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രവണത  ...(ബഹളഎ)....  ഞടാന  പറഞകേഴനിഞനില്ല.
പ്രസഎഗനത  തടസ്സനപ്പെടുതടാനള്ള  അവസരമടായനി  കപടായനിന്റെയ്  ഓഫയ്  ഓര്ഡര്
ഉപകയടാഗനിക്കുന്ന  നതറടായ  പ്രവണത  സഭയനില്  നപടാതുകവയുണയ്.  അതയ്
അഎഗസ്പീകേരനിക്കടാന സടാധനിക്കനില്ല, അതയ് ശരനിയല്ല.  

പ്രതനിപക്ഷകനതടാവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ്  നചന്നനിതല):  സര്,  അങ്ങയ്  പറഞതയ്
നപടാതുവടായ കേടാരദ്യമടാനണങ്കെനില് ഭരണപക്ഷത്തുള്ളവര്ക്കുഎ അതയ് ബടാധകേമടാണയ്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അനല്ലന്നയ്  ഞടാന  പറഞനിടനില്ല.  നപടാതുനവയുള്ള  കേടാരദ്യമടാണയ്
ഞടാന പറഞതയ്.

പ്രതനിപക്ഷകനതടാവയ് (ശസ്പീ  .   രകമശയ് നചന്നനിതല  ): സര്, ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതടാമസയ്
പ്രസഎഗനിച്ചു നകേടാണനിരനിക്കുന്നതനിനനിടയനിലടാണയ് ഏറ്റുമടാനൂര് അഎഗഎ ശസ്പീ. നകേ. സകരഷയ്
കുറപ്പെനിനയ്  കപടായനിന്റെയ്  ഓഫയ്  ഓര്ഡര്  ഉന്നയനിക്കടാന  അവസരഎ  നകേടാടുതതയ്.
ബഹുമടാനനപ്പെട മനനി സഎസടാരനിക്കുന്നതനിനനിടയനില് അകത അവസരഎ തനന്നയടാണയ്
ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണനഎ  ആവശദ്യനപ്പെടതയ്.  കപടായനിന്റെയ്  ഓഫയ്  ഓര്ഡര്
ഉന്നയനിക്കടാന അവകേടാശമനിനല്ലനള്ള നനിലപടാടയ് ശരനിയല്ല. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഞടാന അങ്ങനന പറഞനിടനില്ല. ശസ്പീ. നകേ. സകരഷയ് കുറപ്പെയ് റൂള്
307 പ്രകേടാരഎ സഭടാകരഖയനില്നനിന്നയ് നസ്പീക്കഎനചയ്യുന്നതുമടായനി ബനനപ്പെട കേടാരദ്യമടാണയ്
ഉന്നയനിചതയ്.   ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന  ഉന്നയനിചതയ്  റൂള്  286  ആണയ്.
കപടായനിന്റെയ്  ഓഫയ്  ഓര്ഡര്  അതനിനന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന്നനില്ല.  ആദദ്യഎ
വഴങ്ങുകമടാനയന്നയ് കചടാദനിചനിടയ് വഴങ്ങുന്നനിനല്ലന്നയ് കേണടാല് കപടായനിന്റെയ് ഓഫയ് ഓര്ഡര്
ഉന്നയനിക്കുന്നതയ് ശരനിയല്ല എന്നടാണയ് പറഞതയ്.  അതയ് മനസ്സനിലടാക്കണഎ.  തര്ക്കഎ
കൂടുതലടാനണങ്കെനില്  റൂള്  286  ഞടാന  വടായനിക്കടാഎ.  “കചടാദദ്യങ്ങള്  സസ്പീക്കര്  മുകഖന
കചടാദനികക്കണതടാനണന്നയ്.―ചര്ച  നചയ്യുന്ന  സമയതയ്  വനിശദസ്പീകേരണതനിനടാകയടാ
അനല്ലങ്കെനില്  മതനിയടായ  മകറനതങ്കെനിലുഎ  കേടാരണതടാകലടാ,  അകപ്പെടാള്  സഭയുനട



അടനിയന്തരപ്രകമയഎ 289

പരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുന്ന ഏനതങ്കെനിലുഎ സഎഗതനിനയപ്പെറനി ഏനതങ്കെനിലുഎ അഎഗതനിനയ്
കവനറടാരഎഗകതടാടയ് ഒരു കചടാദദ്യഎ കചടാദനികക്കണ അവസരഎ  വരുകമ്പടാള് അകദ്ദേഹഎ
ആ  കചടാദദ്യഎ  സസ്പീക്കര്  മുകഖന  കചടാദനികക്കണതടാണയ്'.  സസ്പീക്കകറടാടടാണയ്
കചടാദനികക്കണനതകന്നയുള. പുതനിയ നനിര്വ്വചനമുണടാകക്കണ. 

റവനന്യൂവുഎ  ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുഎ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):  സര്,
പരനിണനിതപ്രജനടായ  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണനനകപ്പെടാലുള്ള  ആളുകേള്  ഒരു
നദ്യടായവുമനില്ലടാതവനിധഎ  ഇതരഎ  വനിഷയങ്ങളനില്  ഇടനപടനതന്തനിനടാനണന്നയ്
എനനിക്കയ്  മനസ്സനിലടാകുന്നനില്ല.  പ്രധടാനനപ്പെട  ഇഇൗ  വനിഷയഎ  ഞടാനനിവനിനട
ചൂണനിക്കടാണനിചതടാണയ്.   ഞടാനനടാരു  കേടാരദ്യവുഎ   മറച്ചുവചനിടനില്ല.  ലടാനഡയ്  റവനന്യൂ
കേമ്മേസ്പീഷണര്ക്കുഎ  റവനന്യൂ  (എ)  വകുപ്പെനിനഎ  നനിര്കദ്ദേശഎ  നല്കേനിയതയ്  സഎബനനിചയ്
മനിനനിടയ്സനിനന്റെ  ഭടാഗമടായനി വന്നനിട്ടുളളതടാണയ്.  ഞടാനനന്തടാണയ് മറച്ചുവചതയ്?  ഇകപ്പെടാഴഎ
ഉതരനവടാനഎ  ഇറക്കനിയനിടനിനല്ലന്നയ്  പറഞതയ്  ശരനിയടാണയ്.  നസ്പീലക്കുറനിഞനി
ഉദദ്യടാനമടായനി  പ്രടാഥമനികേ  വനിജടാപനഎ  മടാത്രകമ  പുറനപ്പെടുവനിചനിട്ടുള.
അതനിരുകേള്ക്കുള്ളനില്  വരുന്ന  ഭൂമനി  ഒഴനിവടാക്കനി,  മടാറനിപ്പെടാര്പ്പെനിക്കടാന  കേഴനിയടാത
തടാമസവുഎ ഉള്നപ്പെടനിട്ടുനണന്നയ് പല ജനപ്രതനിനനിധനികേളുഎ ഉന്നയനിച സടാഹചരദ്യതനില്
അക്കടാരദ്യഎ പരനികശടാധനികക്കണതുനണന്നടാണയ് അതനിനര്തഎ.

ശസ്പീ  .    രകമശയ്  നചന്നനിതല:  സര്,  അന്നനത  വനഎ  വകുപ്പുമനനിയടായനിരുന്ന
ശസ്പീ. ബനികനടായയ് വനിശത്വമടാണയ്  നസ്പീലക്കുറനിഞനി സടാഎഗ്ചത്വറനി നടാഷണല് ഉദദ്യടാനമടായനി
പ്രഖദ്യടാപനഎ നടതനിയതയ്. യു.ഡനി.എഫയ്. സര്ക്കടാരനിനന്റെ കേടാലതയ് വളനരക്കടാലഎ ഈ
വനിഷയഎ ചര്ച നചയതടാണയ്.  ഇകപ്പെടാള് അതയ് പരനികശടാധനിക്കുനനവന്നയ് പറഞടാല്
നസ്പീലക്കുറനിഞനി  കവള്ഡയ്  സടാഎഗ്ചത്വറനി  ഇല്ലടാതടാകേടാന  കപടാകുനനവനളളതടാണയ്.
അങ്ങയ് അതയ് മനസ്സനിലടാക്കണനമന്നടാണയ് എനനിക്കയ് പറയടാനള്ളതയ്.  വളനര നതറടായ
നടപടനിയുമടായടാണയ്  അങ്ങയ്  മുകന്നടാട്ടുകപടാകുന്നതയ്.  നസ്പീലക്കുറനിഞനി  സടാഎഗ്ചത്വറനി
യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കടാരനിനന്റെ  കേടാലതയ്  ആരഎഭനിചയ്,  ശസ്പീ.  ബനികനടായയ്  വനിശത്വഎ
ചരനിത്രപ്രടാധടാനദ്യമടായ  പ്രഖദ്യടാപനഎ  നടതനിയതടാണയ്. അങ്ങയ്  അതനില്നനിന്നയ്
പുറകകേടാടയ് കപടാകേടാന ശമനിക്കുന്നതയ് അപകേടകേരമടായ നസ്പീക്കമടാനണന്നടാണയ് എനനിക്കയ്
പറയടാനള്ളതയ്.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  അതയ് അബദ ധടാരണ മടാത്രമടാണയ്.  അതനില്
നനിന്നയ്  പുറകകേടാടയ്  കപടാകേടാനള്ള  ഒരു  തസ്പീരുമടാനവുഎ  ഇഇൗ  സര്ക്കടാര്  എടുതനിടനില്ല.
2006-ല്  പ്രഖദ്യടാപനിച്ചുനവന്നയ്  പറയുകമ്പടാള്  അതനിനകശഷമുള്ള  യു.ഡനി.എഫയ്.
സര്ക്കടാരനിനന്റെ  കേടാലത്തുഎ  തുടര്  നടപടനികേളുണടായനി  ടനില്ല.  അതനിനന്റെ  പ്രടാഥമനികേ
വനിജടാപനഎ  മടാത്രമടാണയ്  പുറനപ്പെടുവനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  അതനിരുകേള്  കൃതദ്യമടായനി
പുനര്നനിര്ണ്ണയനിക്കടാനടാണയ്  പ്രകതദ്യകേഎ  ഉകദദ്യടാഗസനന നനിശ്ചയനിചനിരുന്നതയ്.  2006
99/2020.
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ഒകക്ടടാബര്  മടാസഎ  6-ാം  തസ്പീയതനിയടാണയ്  നസ്പീലക്കുറനിഞനി  സടാഎഗ്ചത്വറനിയടായനി
പ്രഖദ്യടാപനിചതയ്.  നസറനില്നമന്റെയ്  ഓഫസ്പീസറടായനി  കദവനികുളഎ  ആര്.ഡനി.ഒ.-നയ
നനിശ്ചയനിചനിരുന. അതുമടായനി ബനനപ്പെട നസറനില്നമന്റെയ് പൂര്ണ്ണമടായ അര്തതനില്
പരനിഹരനിക്കനപ്പെടനിടനില്ലടാതതുനകേടാണ്ടുഎ  അതയ്  പരനിഹരനികക്കണതുളളതുനകേടാണ്ടുഎ
കഫനല്  കനടാടനിഫനികക്കഷന  വകരണതയ്  അനനിവടാരദ്യമടാണയ്.  അതനിനന
ഒഴനിവടാക്കടാനല്ല സര്ക്കടാര് തസ്പീരുമടാനനിക്കുന്നതയ്.  അതനിനകേതയ് ചനിലരുനട തടാമസവുഎ
ഉള്നപ്പെടനിരുനനവന്നയ്  ഉന്നയനിചതനിനന്റെ  അടനിസടാനതനില്  അതരഎ
വനിഷയങ്ങനളക്കുറനിചയ് പരനികശടാധനിക്കടാനടാണയ് തസ്പീരുമടാനനിചതയ്. അങ്ങനന പരനികശടാധനിചയ്
ഉതരവയ്  പുറനപ്പെടുവനിചനിടനില്ല,  എങ്കെനില്കപ്പെടാലുഎ എല്ലടാ  കേടാരദ്യങ്ങളുഎ  മനസ്സനിലടാക്കനി
അതനസരനിച്ചുമടാത്രകമ  അന്തനിമ  തസ്പീരുമടാനഎ  കകേനക്കടാള  എന്നടാണയ്  ഇവനിനട
കരഖനപ്പെടുതടാനള്ളതയ്.  നസ്പീലക്കുറനിഞനി  ഉദദ്യടാനഎ  സഎബനനിചയ്  അന്തനിമ
വനിജടാപനഎ  പുറനപ്പെടുവനിക്കുകേ  എന്ന  നല്ല  ഉകദ്ദേശദ്യഎ  മടാത്രമടാണയ്  ഇതുമടായനി
ബനനപ്പെട്ടുണടായനിട്ടുള്ളതയ്.  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്  പനങ്കെടുക്കുന്ന കയടാഗതനില്  ഭരണ-
പ്രതനിപക്ഷ  വദ്യതദ്യടാസമനില്ലടാനത  എഎ.എല്.എ.-മടാരുഎ  എഎ.പനി.-മടാരുഎ
ഉള്നപ്പെനടയുള്ളവര്  അഭനിപ്രടായഎ  കരഖനപ്പെടുതടാറനികല്ല;  അങ്ങനന  അഭനിപ്രടായഎ
കരഖനപ്പെടുതനിയടാല്,  ഉതരവടാദനിതത്വമുള്ള  ഒരു  സര്ക്കടാനരന്ന  നനിലയനില്
അതുസഎബനനിചയ്  പുനനഃപരനികശടാധന  നടതടാനമന്നയ്  പറയുന്നതയ്  പ്രടാഥമനികേ
ഉതരവടാദനിതത്വമകല്ല;  അതനിനമപ്പുറതയ്  എനന്തങ്കെനിലുഎ  നടനനവന്ന  രസ്പീതനിയനില്
ഇവനിനട നടത്തുന്ന പ്രസടാവനയയ്  അടനിസടാനമനില്ല.  അതനിനനല്ലടാഎ പുറകമ ഇവനിനട
പ്രധടാനമടായുഎ  ഉകദ്ദേശനിചതയ്  സര്ക്കടാരനിനയ്  കൂട്ടുതരവടാദനിതത്വമനില്ല  എന്നടാണയ്.  ഒകര
സമയഎ  കൂട്ടുതരവടാദനിതത്വമനിനല്ലനഎ  മുഖദ്യമനനി  കയടാഗഎ  വനിളനിച്ചുകചര്തതയ്  ഒരു
മനനിനയ  അനല്ലങ്കെനില്  അതനിനന്റെ  വകുപ്പെനിനന  മടാറനിനനിര്തടാനടാനണന്നയ്  പറയുകേയുഎ
നചയ്യുന.  ഞടാനനിവനിനട സര്ക്കടാരനിനന്റെ ലക്ഷദ്യനമന്തടാനണന്നയ് ചൂണനിക്കടാണനിച്ചു.  ഒരു
മുന്നണനി  സമ്പ്രദടായമടാകുകമ്പടാള്  സത്വടാഭടാവനികേമടായുഎ  വനിവനിധ  കേക്ഷനികേള്ക്കയ്
രടാഷസ്പീയമടായ  അഭനിപ്രടായങ്ങളുഎ  അവരവരുനട  മനനിമടാനര  നനിശ്ചയനിക്കടാനഎ
വകുപ്പുകേനള സഎബനനിച്ചുനമല്ലടാഎ പുറതയ് ചര്ച നചയ്യുന്നതയ് നമുക്കയ് മനസ്സനിലടാക്കടാഎ.
പനക്ഷ ഇനതല്ലടാമടാനണങ്കെനിലുഎ ഒരു സര്ക്കടാര് രൂപസ്പീകേരനിക്കുകമ്പടാള് മുഖദ്യമനനിയടാണയ്
മനനിമടാര്ക്കയ്  ചുമതല  നല്കുന്നതുഎ  മനനിമടാനര  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതുഎ  വകുപ്പുകേള്
നല്കുന്നതുനമനഎ  എല്ലടാവര്ക്കുഎ  അറനിയടാവുന്നതടാണകല്ലടാ.   ഇവനിനട  ഏനതങ്കെനിലുഎ
വകുപ്പുകേളുനട  കയടാഗഎ  മുഖദ്യമനനി  വനിളനിച്ചുകചര്ക്കടാതനിരുന്നനിട്ടുകണടാ;  മുഖദ്യമനനി
ഏനതങ്കെനിലുഎ വകുപ്പെനിനന്റെ കയടാഗഎ വനിളനിച്ചുകചര്ക്കുന്നതനില് എന്തടാണയ് അപടാകേതനയന്നയ്
എനനിക്കയ്  മനസ്സനിലടാകുന്നനില്ല.  ഇതരനമടാരു  നതറനിദടാരണയുണടാക്കടാനഎ
ഏകകേടാപനമനിനല്ലന്നയ്  വരുതടാനഎ  കൂട്ടുതരവടാദനിതത്വമനിനല്ലന്നയ്  വരുതനിതസ്പീര്ക്കടാനഎ
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നടത്തുന്ന  പ്രസഎഗതനിനടാണയ്  പ്രസക്തനിയനില്ലടാതതയ്.  ഇവനിനട  സര്ക്കടാര്
കൂട്ടുതരവടാദനിതത്വകതടാനട,  ഉതരവടാദനിതത്വകബടാധകതടാടുകൂടനി  കേടാരദ്യങ്ങള്
നനിര്വ്വഹനിക്കുകേയടാണയ്. ഇതനില് ഒരടാശങ്കെയ്ക്കുഎ അടനിസടാനമനില്ലടാതവനിധഎ മൂന്നടാറനിനനയുഎ
പരനിസനിതനിനയയുഎ  സഎരക്ഷനിച്ചുനകേടാണ്ടുഎ  കേകയ്യേറഎ  ഒഴനിപ്പെനിച്ചുനകേടാണ്ടുമുളള
നടപടനികേളുമടായനി  മുകന്നടാട്ടുകപടാകുനമന്നയ്  അസന്നനിഗ്ദ്ധമടായനി  ഈ  സന്ദര്ഭതനില്
ചൂണനിക്കടാണനിക്കുകേയടാണയ്.  ഇതരനമടാരു  സടാഹചരദ്യതനില്  ഈ  വനിഷയഎ
സഭടാനടപടനികേള് നനിര്തനിവചയ് ചര്ച നചകയ്യേണ ആവശദ്യമനിനല്ലന്നയ് പറഞനകേടാണയ്
ഞടാന നനിര്ത്തുന.

മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറടായനി  വനിജയന  ):  സര്,  2006  മുതല്  2011  വനര
സഎസടാനതയ്  അധനികേടാരതനിലുണടായനിരുന്ന  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കടാര്  ഒകടനറ
നടപടനികേള് സത്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  അതനിനന്റെ തുടര്ച 2011 മുതല് 2016 വനരയുണടായനില്ല
എന്നതയ്  നമുകക്കവര്ക്കുഎ  അറനിയടാവുന്നതടാണയ്.  മൂന്നടാറനിനന്റെയുഎ  ഇടുക്കനിയുനടയുഎ
പ്രശ്നങ്ങനളടുതടാല്  അവനിനട  ഏറവുഎ  പ്രധടാനമടായനിട്ടുള്ള  മൂന്നടാര്  സഎരക്ഷണ
നടപടനികേളടായടാലുഎ  ഇടുക്കനിയനിനല  കനരനതയുള്ള  കുടനികയറക്കടാര്ക്കയ്  പടയഎ
നല്കുന്ന  പ്രശ്നമടായടാലുഎ  2011  മുതല്  2016  വനരയുള്ള  കേടാലയളവനില്  ഒരു
നടപടനിയുഎ  സത്വസ്പീകേരനിചനിരുന്നനില്ല.  ഇഇൗ  മടാസഎ  21-ാം  തസ്പീയതനി  അവനിനടയുള്ള
കുടനികയറക്കടാര്ക്കയ്  കനരനത  നനിശ്ചയനിചതനസരനിചയ്  പടയവനിതരണഎ  നടതടാന
കപടാകുകേയടാണയ്.  ഇടുക്കനിയനിനല  കൃഷനിക്കടാരുഎ  കുടനികയറക്കടാരുഎ  നപടാതുനവ
ജനങ്ങളുനമല്ലടാഎ നല്ല ആകവശതനിലടാണയ്.  ഇക്കടാരദ്യതനില് ഒരു പുകേമറ സൃഷ്ടനിക്കല്
മടാത്രമടാണയ് ഇന്നയ് ബഹുമടാനദ്യനടായ പനി. ടനി.  കതടാമസനിനന്റെ  അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനന്റെ
ഉകദ്ദേശദ്യഎ. കവനറടാരു പുതനിയ കേടാരദ്യവുഎ ഇതനിലുനണന്നയ് പറയടാന കേഴനിയനില്ല.  ഇവനിനട
അകദ്ദേഹഎ സൂചനിപ്പെനിച കേടാരദ്യങ്ങള് പരനികശടാധനിചടാല് വളനര വനിചനിത്രമടായ കേടാരദ്യങ്ങള്
കേടാണടാന  കേഴനിയുഎ.  ഞടാനനികപ്പെടാള്  അതനിനന്റെ  മറയ്  വനിശദടാഎശങ്ങളനികലയ്നക്കടാനഎ
കേടക്കടാനകദ്ദേശക്കുന്നനില്ല.   27-ാം തസ്പീയതനി  എന്തനിനടാണയ്  കയടാഗഎ  കചര്ന്നനതന്നതയ്
ഇവനിനട  ബഹുമടാനദ്യനടായ റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനി  വനിശദമടായനി  പറഞകേഴനിഞ.  ആ
കയടാഗതനില്  അവനിനടയുള്ള  ജനങ്ങള്,  സഎഘടനകേള്,  മതവനിഭടാഗങ്ങള്
എന്നനിങ്ങനന  വദ്യതദ്യസ  വനിഭടാഗങ്ങള്  ഒകടനറ  പ്രശ്നങ്ങള്  സര്ക്കടാരനിനയ്  മുന്നനില്
ഉന്നയനിചനിട്ടുണടായനിരുന.  വലനിയ  കതടാതനിലുള്ള  ഒരടാശങ്കെ  ഇവരനിനലല്ലടാഎ
നനിലനനില്ക്കുനണടായനിരുന.  അതുമടായനി  ബനനപ്പെടയ്  വദ്യതദ്യസ  അഭനിപ്രടായങ്ങളുഎ
ഉയര്നവന്നനിരുന.  ആ ഘടതനില് എങ്ങനനയടാണയ് സര്ക്കടാര് ഇതരഎ കേടാരദ്യങ്ങനള
സമസ്പീപനിക്കുന്നനതന്നയ്  വദ്യക്തമടാകക്കണതയ്  സര്ക്കടാരനിനന  സഎബനനിചനിടകതടാളഎ
ആവശദ്യമടായനിരുന.  അവരുനട  അഭനിപ്രടായതനില്  സത്വസ്പീകേരനിക്കടാന  പറ്റുന്നതുഎ
പറടാതതുമടായ കേടാരദ്യങ്ങളുണടാകുഎ.  അനതല്ലടാഎ സര്ക്കടാര് പരനികശടാധനിചയ് നചകയ്യേണ
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കേടാരദ്യങ്ങളടാണയ്.  ശസ്പീമതനി  നനികവദനിത  പനി.  ഹരന  അദദ്യക്ഷയടായനി  കനരനത
നടതനിയ പരനികശടാധനയുനട    ഭടാഗമടായുണടായ  ശനിപടാര്ശയുനട അടനിസടാനതനില്
16-2-2015-ല്  ഇറക്കനിയ  ഉതരവനില്  അതുമടായനി  ബനനപ്പെടയ്  കുകറ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുണയ്.  ആ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  സമയക്രമഎ
പടാലനിചനിരുന്നനില്ല.  എന്നടാല്  അതുമടായനി  ബനനപ്പെടയ്  ഒകടനറ  ആശങ്കെകേള്
അവനിനടയുള്ള ജനവനിഭടാഗങ്ങളുന്നയനിക്കുന.  അതയ്  പരനികശടാധനിക്കുന്നതനില് നതറനില്ല.
എന്നടാല്  അകതടാനടടാപ്പെഎ  ഇതുമടായനി  ബനനപ്പെട  നടപടനിക്രമങ്ങള്
പൂര്തസ്പീകേരനികക്കണതടായനിട്ടുണയ്.  അതനിനടാവശദ്യമടായ  സമയക്രമഎ  നനിശ്ചയനികക്കണ
തുണയ്.  അതടാണയ് അവനിനട തസ്പീരുമടാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്. ആ കയടാഗഎ തസ്പീരുമടാനനിചയ് അറനിയനിപ്പെയ്
നല്കുകേയല്ല,  ബനനപ്പെട  വകുപ്പെയ്  അതനിനന്റെ  നടപടനി  സത്വസ്പീകേരനിക്കുനനവകന്നയുള.
അതയ്  സത്വടാഭടാവനികേമടാനയടാരു  നടപടനിക്രമഎ  മടാത്രമടാണയ്.  നസ്പീലക്കുറനിഞനി
സടാഎഗ്ചത്വറനിയടായനി  പ്രഖദ്യടാപനിച  പ്രകദശങ്ങളനിനല  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനികശടാധനിചടാല്,
അവനിനടയുള്ള വനിവനിധ വനിഭടാഗഎ ആളുകേള്ക്കയ് അതനിരയ് സഎബനനിചയ് ആകക്ഷപമുണയ്.
ആകക്ഷപമുനണന്നയ്  അവര്  ഉന്നയനിക്കുന്നതുനകേടാണയ്  നസ്പീലക്കുറനിഞനി  സടാഎഗ്ചത്വറനി
ഇല്ലടാതടാകുകേയല്ല.  ഇതുമടായനി  ബനനപ്പെട  അന്തനിമ  വനിജടാപനഎ  വരണഎ.
ബഹുമടാനദ്യനടായ  പ്രതനിപക്ഷ  കനതടാവയ്  ഉന്നയനിച  കേടാരദ്യഎ  ശരനിയടാണയ്.
നസ്പീലക്കുറനിഞനിയുമടായനി ബനനപ്പെട ആദദ്യനത വനിജടാപനഎ കേഴനിഞ എല്.ഡനി.എഫയ്.
സര്ക്കടാരനിനന്റെ  കേടാലതടാണയ്  വരുന്നതയ്.  അതനിനകശഷഎ  അഞ്ചുവര്ഷക്കടാലഎ
ഇവനിനടനയടാരു  സര്ക്കടാരുണടായനിരുന.   ഒരു  നടപടനിയുഎ  അതുമടായനി  ബനനപ്പെടയ്
എടുതനില്ലടായനിരുന.   അന്തനിമ  വനിജടാപനഎ  വകരണനിയനിരുന,  പനക്ഷ  അതയ്
വന്നനില്ല.  ഇഇൗ  കയടാഗതനില്  തസ്പീരുമടാനനിചതയ്  ആ  അന്തനിമ  വനിജടാപനഎ
പുറനപ്പെടുവനിക്കണനമന്നടാണയ്.  മനിനനിടയ്സനില് ഇതയ്  കൃതദ്യമടായനി  കരഖനപ്പെടുതനിയനിട്ടുണയ്.
അന്തനിമ  വനിജടാപനഎ  പുറനപ്പെടുവനിക്കുന്നതനിനള്ള  നടപടനി  സത്വസ്പീകേരനികക്കണതുണയ്.
അവരുന്നയനിച മറ്റു ചനില കേടാരദ്യങ്ങള് പരനികശടാധനിചയ് യുക്തമടായ നടപടനി സത്വസ്പീകേരനിക്കുഎ.
എന്നടാല് കേടാരദ്യങ്ങള് നടപ്പെടാക്കുകേ എനള്ളതുതനന്നയടാണയ് ഉകദ്ദേശനിചതയ്.  

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതടാമസയ്:സര്,  ശസ്പീമതനി  നനികവദനിത  പനി.  ഹരനന്റെ  ഉതരവനില്
പറഞനിരനിക്കുന്ന  കേടാരദ്യങ്ങള്  അങ്ങുപറഞതയ്  നൂറശതമടാനഎ  ശരനിയടാണയ്.
നഎ.എ.എസയ്.-കേടാരനടായ ഒരടാനള കദവനികുളതയ്  ആര്.ഡനി.ഒ.  ആയനി നനിയമനിക്കണ
നമനഎ അകദ്ദേഹനത ഇഇൗ സലതനിനന്റെ നസറനില്നമന്റെയ്  ഓഫസ്പീസറടാക്കണനമനഎ
ആ ഉതരവനിലുണയ്.   അതനസരനിചയ്  അകദ്ദേഹഎ കനടാടസ്പീസയ്  നകേടാടുതനിടയ്  ഇനവനര
ഒരടാളുഎ  ഇഇൗ  സലതയ്  അവകേടാശവുമടായനി  വന്നനിടനില്ല  എനള്ളതടാണയ്
ഞടാനന്നയനിചതയ്.  അവകേടാശമുന്നയനിച ശസ്പീ. കജടായനിസയ്, എഎ.പനി. കപടാലുഎ ഇനവനര
നചന്നനിടനില്ല.  



അടനിയന്തരപ്രകമയഎ 293

ശസ്പീ  .    പനിണറടായനി  വനിജയന:  സര്,  ശസ്പീ.  കജടായനിസയ്  എഎ.പനി.-യുനട  കേടാരദ്യഎ
ഞടാന  വസ്പീണ്ടുഎ  പറയടാതനിരനിക്കുകേയടാണയ്.   കേഴനിഞ  തവണ ഞടാനന്നയനിചതടാണയ്.
ഇവനിനട  ബഹുമടാനദ്യരടായ  നകേ.  സകരഷയ്  കുറപ്പുഎ  നനിയമ  വകുപ്പുമനനിയുനമല്ലടാഎ
അതുസഎബനനിചയ്  കേടാരദ്യങ്ങള്  വദ്യക്തമടാക്കനിക്കഴനിഞതടാണയ്.  അക്കടാരദ്യഎ
ബഹുമടാനദ്യനടായ പനി.  ടനി.  കതടാമസനിനയ് തനികേടനി വരനികേയടാണയ്.  അനതടാഴനിവടാക്കുന്നതകല്ല
നല്ലതയ്;  ഇത്രമടാത്രഎ  വദ്യക്തനിവനികരടാധഎ  കവകണടാ?  ഒരു  നതരനഞടുപ്പെനില്  ജയനിച്ചു
എനള്ളതുനകേടാണയ്  നനിനന്ന  വധനികച  അടങ്ങൂ  എന്ന  മടനില്  പുറനപ്പെകടണ
കേടാരദ്യമുകണടാ?  അങ്ങനനനയടാരു  നനില  സത്വസ്പീകേരനികക്കണതനിനല്ലന്നടാണയ്  എനനിക്കയ്
കതടാനന്നതയ്. ഇക്കടാരദ്യതനില് സനി.എചയ്.ആര്. ഭൂമനിയുമടായനി ബനനപ്പെടയ് ഏനതങ്കെനിലുഎ
തരതനിലുള്ള  ഒരു  തര്ക്കപ്രശ്നവുഎ  അവനിനട  നനിലനനില്ക്കുന്നനില്ല.  ഇവനിനട
സനി.എചയ്.ആര്. ഭൂമനി സഎരക്ഷനിക്കുകേ എന്ന നനിലപടാടയ് തനന്നയടാണയ് കനരനത മുതല്
സത്വസ്പീകേരനിച്ചുവന്നനിട്ടുള്ളതയ്.  അതുമടായനി  ബനനപ്പെടയ്  നനിരവധനി  കകേസകേള്  കനരനത
വന്നതടാണയ്.  ഇതനിനനടാനക്ക വദ്യക്തമടായ നനിലപടാടയ്  കകേരളതനിനയ് നപടാതുവനിലുള്ളതടാണയ്.
അക്കടാരദ്യതനില് എല്.ഡനി.എഫയ്.-യു.ഡനി.എഫയ്.  വദ്യതദ്യടാസഎ വലനിയ കതടാതനിലുണടാ
യനിടനില്ല  എന്നടാണയ്  കതടാനന്നതയ്.  എന്നടാല്  2011  ജൂകലയനില്  കേഴനിഞ
യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കടാര് അധനികേടാരതനില് വന്ന ഉടനന അവതരനിപ്പെനിച ബഡ്ജറനില്
"കകേരള  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമതനില്  കതടാടവനിളകേനള  ഭൂപരനിധനിയനില്
നനിനന്നടാഴനിവടാക്കനിയനിട്ടുണയ്”എനപറഞനിട്ടുണയ്.  പനിനന്ന  പറയുന്നതയ്  "എന്നടാല്
ഇങ്ങനന ഒഴനിവടാക്കനപ്പെട ഭൂമനി മറടാവശദ്യങ്ങള്ക്കടായനി ഉപകയടാഗനിചടാല് ഭൂപരനിഷ്കരണ
നനിയമതനില്  അതരഎ  ഭൂമനിക്കയ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  പരനിരക്ഷ  നഷ്ടമടാകുഎ.”'ഭൂമനിയുനട
അഞയ് ശതമടാനഎ വനര മറയ്  വനിളകേള്കക്കടാ,  ഔഷധ സസദ്യകൃഷനികക്കടാ,  പചക്കറനി-
പൂകന്തടാട  കൃഷനികക്കടാ,  വനികനടാദസഞടാര  പദതനികേള്കക്കടാ  ഉപകയടാഗനിക്കുവടാന
അനവദനിചടാല്  ഇനള്ള  പ്രതനിസനനിക്കയ്  ഒരു  പരനിധനിവനര  പരനിഹടാരമടാകുഎ.
ഇതനികലയയ് ഈ സഭ പടാസ്സടാക്കനിയ ബനില് നനിയമമടായനി നടപ്പെടാക്കുഎ ' എന്നയ് അതനിനന്റെ
അവസടാനഎ  പറഞനിട്ടുണയ്.  നനിലവനിലുള്ള  കതടാടഎ  സമ്പ്രദടായതനില്  വദ്യതദ്യടാസഎ
വരുതനിനക്കടാണയ് അന്നനത സര്ക്കടാര്  2011-  ല് ഇവനിനട അവതരനിപ്പെനിച ബജറയ്
പ്രസഎഗതനിനല  ഭടാഗമടാണനിതയ്.  ഇക്കടാരദ്യതനില്  നപടാതുവനില്  കേടുത
അഭനിപ്രടായവദ്യതദ്യടാസങ്ങള് ഉയര്നവന.  ഞടാനന്നയ്  സഭയനിലനില്ല.  ബഹുമടാനദ്യനടായ
തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന  ഇതുമടായനി ബനനപ്പെടയ് കേടുത അസഎതൃപ്തനി ആ ഘടതനില്
കരഖനപ്പെടുതനിനയന്നടാണയ്  പുറത്തുനനിന്നയ്  ഞടാന കകേടതയ്.  ആ നനില ഇന്നനില്ല.  ഇന്നയ്
ഞങ്ങനളടാരുമനിചയ്  ആകലടാചനിചയ്  തസ്പീരുമടാനനിചയ്  നടപ്പെടാക്കുകേനയനള്ളതടാണയ്.
ഒരുതരതനിലുള്ള അഭനിപ്രടായവദ്യതദ്യടാസവുഎ ഞങ്ങള് തമ്മേനിലനില്ല. മനനിമടാര് തമ്മേനികലടാ
മനനിസഭയകേകതടാ  ഒരുതരതനിലുള്ള  അഭനിപ്രടായവദ്യതദ്യടാസഎ  നനിലനനില്ക്കുന്നനില്ല.
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എല്ലടാഎ കയടാജനിച രസ്പീതനിയനില് നടപ്പെടാക്കുകേ മടാത്രമടാണയ്  നചയ്യുന്നതയ്.  ഞടാന കൂടുതല്
കേടാരദ്യങ്ങളനികലയയ് കേടക്കുന്നനില്ല.  കദകവന്ദ്രനന്റെ അച്ഛനനപ്പെറനി ഒരു നതറനിദടാരണ ശസ്പീ.
പനി.  ടനി.  കതടാമസനിനണയ്.  അകദ്ദേഹഎ  അതയ്  കനരനത  പറഞനിരുന.  അതങ്ങയ്
തനിരുതനിനക്കടാടുക്കണഎ. അകദ്ദേഹഎ പറഞതയ് ശരനിയനല്ലന്നടാണയ് കതടാനന്നതയ്. 

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  ബഹുമടാനനപ്പെട മുഖദ്യമനനിയുനടയുഎ റവനന്യൂ വകുപ്പുമനനിയുനടയുഎ
വനിശദസ്പീകേരണതനിനന്റെ അടനിസടാനതനില് അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനയ്   അവതരണടാനമതനി
നനികഷധനിക്കുന.

(അടനിയന്തരപ്രകമയടാവതരണതനിനയ് അനമതനി നനികഷധനിച്ചു.)

പ്രതനിപക്ഷകനതടാവ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ്  നചന്നനിതല):  സര്,  ബഹുമടാനദ്യരടായ
മുഖദ്യമനനികയടാടുഎ  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനികയടാടുഎ  ഞങ്ങള്ക്കയ്  പറയടാനള്ളതയ്
'നപടാനമുടയനിടുന്ന  തടാറടാവനിനന  നകേടാല്ലരുതയ്'  എന്നടാണയ്.  മൂന്നടാറനില്  നടക്കുന്ന
കേകയ്യേറങ്ങള്  ഒഴനിപ്പെനിക്കണനമന്ന  കേടാരദ്യതനില്  ആര്ക്കുഎ  സഎശയമനില്ല.  27-ാം
തസ്പീയതനി  കചര്ന്ന  കയടാഗതനില്  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുന്നയനിച  ആവശദ്യങ്ങള്
പരനികശടാധനിക്കുന്നതനില് നതറനില്ല.  പനക്ഷ  വനിവനിധ വകുപ്പുകേകളടാടയ്  അകനത്വഷനിക്കടാന
പറഞനിരനിക്കുകേയടാനണനളളതുനകേടാണയ്  അതുമടായനി ബനനപ്പെട ചനില വടാര്തകേള്
പുറത്തുവരനികേയുഎ  ജനങ്ങള്ക്കയ്  ആശങ്കെയുണടാവുകേയുഎ  നചയകപ്പെടാള്  അതയ്
സര്ക്കടാരനിനന്റെ ശദയനില്നക്കടാണ്ടുവരനികേനയന്നതയ്  പ്രതനിപക്ഷതനിനന്റെ കേടമയടാണയ്.
7-ാം  തസ്പീയതനി  കചര്ന്ന  സര്വ്വകേക്ഷനി  കയടാഗതനില്  ഇതുസഎബനനിച  നനിരവധനി
കേടാരദ്യങ്ങള് പറഞനിട്ടുഎ ബഹുമടാനനപ്പെട റവനന്യൂ വകുപ്പുമനനി ഒരക്ഷരഎ മനിണനിയനിടനില്ല.
ഞങ്ങനളടാരു  കയടാഗഎ  കൂടനി,  റവനന്യൂവനിനന്റെ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേകളടാടയ്  ഇതനിനനപ്പെറനി
അകനത്വഷനിക്കടാന ആവശദ്യനപ്പെടനിരനിക്കുകേയടാനണന്നയ് അകദ്ദേഹതനിനയ്  പറയടാമടായനിരുന.
കേകയ്യേറനമടാഴനിപ്പെനിക്കുന്ന  കേടാരദ്യതനില്   എല്ലടാ  രടാഷസ്പീയ  കേക്ഷനികേളുഎ  സര്ക്കടാരനിനയ്
പൂര്ണ്ണ പനിന്തുണയടാണയ് പ്രഖദ്യടാപനിചതയ്. അന്നയ് എന്തുനകേടാണയ് ബഹുമടാനദ്യനടായ മനനി
പറഞനില്ല.  അന്നയ്  പറയടാതനിരുന്നതയ്  മറച്ചുവയലടായനിരുന  എന്നതടാണയ്  ഏറവുഎ
പ്രധടാനനപ്പെട കേടാരദ്യഎ. 

റവനന്യൂവുഎ  ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുഎ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):  സര്,
ഞടാനനിതയ്  കനരനത ചൂണനിക്കടാണനിചതടാണയ്.  ബഹുമടാനനപ്പെട പ്രതനിപക്ഷ കനതടാവയ്
ഈ  വനിഷയഎ  ആവര്തനിക്കുന്നതുനകേടാണയ്  ഞടാന  പറയുകേയടാണയ്.  ഇടുക്കനിയനിനല
വനിവനിധ സഎഘടനകേളുഎ ജനപ്രതനിനനിധനികേളുഎ അവനിനടയുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് സഎബനനിചയ്
നല്കേനിയ  പരടാതനിയുനട  അടനിസടാനതനിലടാണയ്  ബഹുമടാനനപ്പെട  മുഖദ്യമനനി
27-3-2017-നയ്  കയടാഗഎ  വനിളനിചതയ്.  ആ  കയടാഗതനില്  കേകയ്യേറഎ  ഒഴനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്
സഎബനനിച കേടാരദ്യങ്ങകളടാ മറയ് കേടാരദ്യങ്ങകളടാ അല്ല ചര്ച നചയതയ്. അതനിനകശഷവുഎ
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ഒഴനിപ്പെനിക്കല്  നടപടനി  തുടരുകേയടാനണന്നയ്  ഞടാന  കനരനത  ചൂണനിക്കടാണനിച്ചു.
പടാപ്പെടാതനികചടാല,  കദവനികുളഎ,  മൂന്നടാര്  കകേടാളനനിയനിനല  പുതനിയ  കേകയ്യേറഎ,
നബടാടടാണനിക്കല് ഗടാര്ഡനന്റെ  ഭൂമനിയനിനല കേകയ്യേറമുള്നപ്പെനടയുള്ളനതല്ലടാഎ ഒഴനിപ്പെനിചതയ്
ഏപ്രനില്  മടാസതനിലടാണയ്.  അകപ്പെടാള്  മുഖദ്യമനനി  ഒഴനിപ്പെനിക്കല്  തടഞ
എനപറയുന്നതനില് എന്തയ്  നദ്യടായമടാണുള്ളതയ്?

ശസ്പീ  .    രകമശയ്  നചന്നനിതല :  സര്,  ഞടാന  പറഞതനിനല്ല ബഹുമടാനദ്യനടായ
മനനി മറപടനി പറഞതയ്. സര്വ്വകേക്ഷനി കയടാഗതനില് പ്രതനിപക്ഷവുഎ മറയ് കേക്ഷനികേളുഎ
കേകയ്യേറഎ  ഒഴനിപ്പെനിക്കുന്ന  കേടാരദ്യതനില്  സര്ക്കടാരനിനയ്  പൂര്ണ്ണ  പനിന്തുണയടാണയ്
നല്കേനിയതയ്. അന്നയ് ഇതരഎ പ്രശ്നങ്ങനളടാനക്ക അവനിനട ഉയര്നവന്നനിരുനനവങ്കെനിലുഎ
റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനി  ഇതുമടായനി  ബനനപ്പെട  ഒരു  കേടാരദ്യവുഎ  പറഞനില്ല.  മൂന്നടാറനില്
കേകയ്യേറനമടാഴനിപ്പെനിക്കല്  ഇകപ്പെടാള്  നനിലചനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  ബഹുമടാനനപ്പെട  റവനന്യൂ
വകുപ്പുമനനി പറയുന്നതയ് ശരനിയല്ല. എവനിനടയടാണയ് കേകയ്യേറഎ ഒഴനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്? അവനിനട
കുരനിശയ് തകേര്തതുതനന്ന കേകയ്യേറഎ ഒഴനിപ്പെനിക്കല് നനിലച്ചുകപടാകേടാന കവണനിയടായനിരുന
എനള്ള  ആശങ്കെയുഎ  അനന്നല്ലടാവരുഎ  പ്രകേടനിപ്പെനിചനിരുന. ഇവനിനട
കൂട്ടുതരവടാദനിതത്വനതക്കുറനിചടാണകല്ലടാ  പറയുന്നതയ്.  കൂട്ടുതരവടാദനിതത്വമനിനല്ലന്നതനിനയ്
ഉദടാഹരണമടായനി  ശസ്പീ.  കേടാനഎ  രടാകജന്ദ്രനന്റെയുഎ  ബഹുമടാനനപ്പെട  റവനന്യൂ
വകുപ്പുമനനിയുനടയുഎ  നനിരവധനി  പ്രസടാവനകേള്  എനനിക്കയ്  ഉന്നയനിക്കടാന  കേഴനിയുഎ.
ഭരണമുന്നണനിക്കയ് നകേട്ടുറപ്പുനണന്നടാണയ് ബഹുമടാനനപ്പെട മുഖദ്യമനനി പറഞതയ്. റവനന്യൂ
വകുപ്പുമനനി  പറഞതയ്  കേകയ്യേറക്കടാനര  ഒഴനിപ്പെനിക്കുനമന്നടാണയ്.  ഒഴനിപ്പെനിക്കടാന
വരുന്നവരുനട കേടാലുനവട്ടുനമന്നടാണയ് ശസ്പീ.  എഎ.  എഎ.  മണനി പറഞതയ്.  ഇതടാകണടാ
കൂട്ടുതരവടാദനിതത്വഎ;  കേകയ്യേറഎ ഒഴനിപ്പെനിക്കടാനള്ള കദവനികുളഎ സബയ് കേളക്ടറനട നടപടനി
ധസ്പീരനമന്നയ്  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനിയുഎ  കദവനികുളഎ  സബയ്  കേളക്ടനറ  ഊളനപടാറയയ്
അയയണനമന്നയ്   ശസ്പീ.  എഎ.  എഎ.  മണനിയുഎ പറയുന്നതടാകണടാ കൂട്ടുതരവടാദനിതത്വഎ?
ശസ്പീ.  എസയ്.  രടാകജന്ദ്രന,  എഎ.എല്.എ.-യുനട  ഭൂമനി  പടയഭൂമനിയനിലടാനണന്നയ്
മുഖദ്യമനനി;  'മൂന്നടാറനില്  ഒരു  എഎ.എല്.എ.-യുനട  വസ്പീടനിരനിക്കുന്ന  ഭൂമനിയുനട  പടയഎ
വദ്യടാജമടാനണന്നയ്  കേനണതനിയനിട്ടുകണടാ'  എന്ന  28-4-2017-നല  ശസ്പീ.  പനി.  സനി.
കജടാര് ജനിനന്റെ  1021-ാംനമ്പര് കചടാദദ്യതനിനയ്  'മൂന്നടാറനിനല വദ്യടാജ പടയനതക്കുറനിചയ്
അകനത്വഷനിച എ.ഡനി.ജനി.പനി.  കക്രഎബടാഞയ് സനി.ഐ.ഡനി.,  ശസ്പീ.  എസയ്.  രടാകജന്ദ്രന
എഎ.എല്.എ.-യുനട  കപരനിലുള്ള  ഭൂമനിയുനട  പടയഎ  വദ്യടാജമടാനണന്നയ്  കേനണതനി
യനിരനിക്കുന. ആയതുപ്രകേടാരഎ ഇടുക്കനി ജനില്ലടാ കേളക്ടര്, ശസ്പീ. എസയ്. രടാകജന്ദ്രനന്റെ പടയ
കരഖകേളനില്  നതറടായനി  കരഖനപ്പെടുതനിയ  പടയ  നമ്പര്  തനിരുതനിക്കനിടണനമന്ന
അകപക്ഷ 29-10-2011-നയ് തള്ളനിയനിട്ടുണയ്  എന്ന മറപടനിയടാണയ് റവനന്യൂ വകുപ്പുമനനി
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നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ശസ്പീ.  എസയ്.  രടാകജന്ദ്രനന്റെ പടയഎ വദ്യടാജമടാകണടാ അല്ലകയടാ എന്ന
കേടാരദ്യതനില്  എനനിക്കയ്  തര്ക്കനമടാനമനില്ല.  തര്ക്കഎ  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനിക്കടാണയ്.
അകദ്ദേഹകതടാടയ് പറഞടാല് മതനി. 

ശസ്പീ  .    എസയ്  .    രടാകജന്ദ്രന :  സര്,  വടാസവ  വനിരുദമടായ  പ്രസടാവനകേള്
വരുന്നതുനകേടാണയ്  പറയുന്നതടാണയ്.  പരനികശടാധന  നടക്കനട.  വനിജനിലനസയ്
തനന്നയടാണയ്  എനനിക്കയ്  കരഖ  തന്നനിട്ടുള്ളതയ്.  ആ  കരഖ  ഞടാന  സഭയനില് 
കേടാണനിക്കുകേയുഎ  നചയ.  ഞടാന   ഭൂമനി  കേകയ്യേറനിയതല്ല.  എനന്റെ  മുനഗടാമനികേള്
തലമുറകേളടായനി  കകേവശഎ  വചനിരനിക്കുന്ന  ഭൂമനി  എനനിക്കയ്  അവകേടാശനപ്പെടതടാണയ്.
അതുനകേടാണടാണയ് ആ രൂപതനില് കേടാണുന്നതയ്.  ഇതയ് കേകയ്യേറ ഭൂമനിയല്ല. 

ശസ്പീ  .   രകമശയ് നചന്നനിതല: സര്, ഇതയ് ഞടാന പറഞതല്ല. റവനന്യൂ വകുപ്പുമനനി
ഈ സഭയനില് നല്കേനിയ ഉതരമടാണയ്. 

ശസ്പീ  .    എസയ്  .    രടാകജന്ദ്രന  : സര്, സര്ക്കടാരനില് കരഖയനില്ലടാതതുനകേടാണയ് നല്കേനിയ
പടയഎ വദ്യടാജമടാകേനില്ല. നചലടാന അടചയ് ഭൂമനിക്കയ് വനിലനകേടാടുതനിടടാണയ് ഞടാന പടയഎ
വടാങ്ങനിയതയ്.  അതുനകേടാണയ് റവനന്യൂ റനികക്കടാര്ഡനിനല്ലങ്കെനില് അതനിനന്റെ ഉതരവടാദനികേള്
ഉകദദ്യടാഗസരടാണയ്. അവരുനട കപരനില് നടപടനിനയടുക്കുന്നതനിനപകേരഎ ഇതരതനില്
കരഖ വന്നതനിനയ് ഞടാന ഉതരവടാദനിയല്ല. 

ശസ്പീ  .    രകമശയ്  നചന്നനിതല:  സര്,  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനികയടാടയ്  പറയടാന
കധരദ്യമനില്ലടാതതുനകേടാണയ്  എകന്നടാടയ് പറഞതനില് സകന്തടാഷമുണയ്. 

ശസ്പീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരടാജന : സര്, അകങ്ങയയ് ഇകപ്പെടാള് കബടാദദ്യമടാകയടാ?

ശസ്പീ  .    രകമശയ് നചന്നനിതല :  സര്,  എനന്ന കബടാദദ്യനപ്പെടുതനിയനിടയ് കേടാരദ്യമനില്ല,
റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനിക്കയ്  കബടാദദ്യമടായനില്ലകല്ലടാ.  'എമ്പ്രടാനന്റെ  വനിളക്കതയ്  വടാരദ്യരുനട
അതടാഴഎ' എന്നയ് അങ്ങയ് പറഞതയ് ഇകപ്പെടാള് ശരനിയടായകല്ലടാ. ഇടുക്കനി ജനില്ലടാ കേളക്ടര്,
ശസ്പീ.  എസയ്.  രടാകജന്ദ്രനന്റെ പടയകരഖയനില് നതറടായനി കരഖനപ്പെടുതനിയ പടയ നമ്പര്
തനിരുതനിക്കനിടണനമനള്ള  അകപക്ഷ  സനി4/455287/10,  തസ്പീയതനി 29-10-2011-
പ്രകേടാരഎ തള്ളനിയനിട്ടുള്ളതടാണയ്. ഇതനിനനതനിനര ലടാനഡയ് റവനന്യൂ കേമ്മേസ്പീഷണര് മുമ്പടാനകേ
ഫയല്  നചയ  അപ്പെസ്പീല്  നപറസ്പീഷന  കമല്  വസ്തുതകേളുനട  അടനിസടാനതനില്
നനിരസനിചനിട്ടുള്ളതടാണയ്.  ശസ്പീ.  എസയ്.  രടാകജന്ദ്രനന്റെ ഭൂമനിക്കയ് പടയമുനണന്നയ് മുഖദ്യമനനിയുഎ
പടയമനിനല്ലന്നയ്  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനിയുഎ  പറയുന.  ഇതടാകണടാ  സര്ക്കടാരനിനന്റെ
കൂട്ടുതരവടാദനിതത്വഎ?  എനനിക്കയ് ശസ്പീ.  എസയ്.  രടാകജന്ദ്രനനപ്പെറനി ഒരു എതനിരഭനിപ്രടായവുമനില്ല,
എനന്റെ  നല്ല  സഹൃതടാണയ്.  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനിയുഎ  മുഖദ്യമനനിയുഎ  തമ്മേനിലുള്ള
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അഭനിപ്രടായവദ്യതദ്യടാസനതപ്പെറനിയടാണയ്  ഞടാന  പറഞതയ്.  ഈ  ചക്കളതനി
കപടാരടാടമടാണയ്  അവസടാനനിപ്പെനികക്കണതയ്.  സനി.പനി.ഐ.-യുഎ  സനി.പനി.ഐ.(എഎ).-ഉഎ
തമ്മേനിലടാണയ്  തര്ക്കഎ,  മുഖദ്യമനനിയുഎ  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനിയുഎ  തമ്മേനിലടാണയ്  ഇവനിനട
തര്ക്കഎ. റവനന്യൂ വകുപ്പെയ് തയ്യേടാറടാക്കനിനയന്നയ് പറയുന്ന വനകേനിട കേകയ്യേറക്കടാരുനട ലനിസ്റ്റേയ്
എന്തുനകേടാണയ്  പ്രസനിദനപ്പെടുത്തുന്നനില്ല?  ആ  ലനിസ്റ്റേയ്  പ്രസനിദനപ്പെടുതനിയടാല്
ഞങ്ങള്ക്കുഎ ജനങ്ങള്ക്കുഎ അതയ് കബടാദദ്യനപ്പെടുഎ.  പതനിനടാലുകപരുനട ലനിസ്റ്റേയ് കകേരള
കേഇൗമുദനി പ്രസനിദസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന. 1,72,625  ഏക്കര് ഭൂമനിയടാണയ്  പനിടനിനചടുകക്കണ
നതന്നയ്  അവര് സൂചനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന.  ഇതയ്  പനിടനിനചടുക്കടാനള്ള കധരദ്യഎ  സര്ക്കടാര്
കേടാണനിക്കുകമടാനയന്നടാണയ്  എനനിക്കയ്  കചടാദനിക്കടാനള്ളതയ്.  വടാചകേക്കസര്ത്തുനകേടാണയ്
കേടാരദ്യമനില്ല.  ഇനനിയുഎ  ആര്ക്കുഎ  കേകയ്യേറടാന  കേഴനിയടാത  നനിലയനില്  കേടാരദ്യങ്ങള്
നചയ്യുനമന്നയ്  മുഖദ്യമനനി  പറഞ.  നവറനത  വര്തമടാനഎ  പറഞനിടയ്  കേടാരദ്യമനില്ല;
ആവശദ്യമടായ നടപടനിയുമടായനി മുകന്നടാട്ടുകപടാകുകേയടാണയ് കവണതയ്.  

10.30 എ.എഎ.]

മൂന്നടാറനില്  ഏറവുഎ  വലനിയ  കേകയ്യേറഎ  നടതനിയതയ്  സനി.പനി.നഎ.(എഎ.)-നന്റെ
കനതടാക്കനടാരടാനണന്ന കേടാരദ്യഎ മറക്കരുതയ്.  ഇനഎ  അതയ് സഎബനനിചയ് പത്രതനില്
വടാര്തയുണയ്.  ഇക്കടാനഗറനില്  പകതക്കര്  ഭൂമനിയടാണയ്  കേകയ്യേറനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.
ഇക്കടാനഗറനിനല  ഭൂമനി  കേകയ്യേറങ്ങള്  ഒഴനിപ്പെനിക്കടാന  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനിക്കയ്
കധരദ്യമുകണടാ?  അതനിവനിശനിഷ്ഠമടായ  കജവ  കവവനിധദ്യമുള്ള  മൂന്നടാര്  കമഖലനയ
തകേര്ക്കുന്ന  സനിതനി  നനിയനനിക്കടാനഎ  ഇല്ലടാതടാക്കടാനമുള്ള  നടപടനി  എന്തുനകേടാണയ്
സത്വസ്പീകേരനിക്കുന്നനില്ല;  അതടാണയ്  ഇവനിടനത  ഏറവുഎ  വലനിയ  പ്രശ്നഎ.  സര്ക്കടാരനിനയ്
കൂട്ടുതരവടാദനിതത്വമനിനല്ലന്നയ്  മടാത്രമല്ല,  സനി.പനി.നഎ.-യുഎ  സനി.പനി.നഎ.(എഎ.)-ഉഎ
തമ്മേനിലുള്ള ഗുരുതരമടായ അഭനിപ്രടായ വദ്യതദ്യടാസമടാണയ് മൂന്നടാര് കേകയ്യേറഎ ഒഴനിപ്പെനിക്കുന്ന
കേടാരദ്യതനില് വന്നനിരനിക്കുന്ന ഏറവുഎ വലനിയ പ്രതനിസനനി.  

ഇവനിനട പരനിസനിതനി പ്രവര്തകേര് പറഞ കേടാരദ്യങ്ങളുമുണയ്. ബഹുമടാനനപ്പെട
മുഖദ്യമനനി  എല്ലടാവനരയുഎ  വനിളനിചയ്  കേടാരദ്യങ്ങള്  ചര്ച  നചയ.  അതനിനലടാനഎ
ഞങ്ങള്ക്കയ്  അഭനിപ്രടായവദ്യതദ്യടാസമനില്ല.  എല്ലടാവരുനടയുഎ  അഭനിപ്രടായങ്ങള്
കകേള്ക്കുന്നതയ്  നല്ലതടാണയ്.  പനക്ഷ  എന്തുനകേടാണയ്  നടപടനിയുണടാകുന്നനില്ല?
സര്വ്വകേക്ഷനി കയടാഗതനിനകശഷഎ പതയ് നസന്റുവനര ഭൂമനിയുള്ളവനര ഒഴനിപ്പെനിക്കനിനല്ലന്നയ്
പറഞകപ്പെടാള്  പതയ്  നസന്റെനില്  തടാനഴയടാനണങ്കെനില്  കേകയ്യേറടാനമന്ന  ധടാരണയനില്
അവനിനട പുതനിയ കേകയ്യേറങ്ങള് നടക്കുന്നതടായുളള വടാര്തകേള് പുറത്തുവരനികേയടാണയ്.
ഇനതടാരനിക്കലുഎ അഎഗസ്പീകേരനിക്കടാന കേഴനിയുന്നതല്ല.
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മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറടായനി  വനിജയന):  സര്,  അവനിനട  ഒരുതരതനിലുള്ള
പുതനിയ കേകയ്യേറവുഎ അനവദനിക്കുന്ന പ്രശ്നമനില്ല.  അന്നയ് നമ്മേള് തസ്പീരുമടാനനിചതുകപടാനല
കേകയ്യേറക്കടാനര  ഒഴനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനള്ള  നടപടനി  സത്വസ്പീകേരനിക്കടാന  തയ്യേടാനറടുത്തു
വരനികേയടാണയ്.  ഇനനി  കേകയ്യേറടാന കേഴനിയടാത വനിധതനിലുള്ള നടപടനി  സത്വസ്പീകേരനിക്കുകേ
തനന്ന നചയ്യുഎ.  അക്കടാരദ്യതനില് ഒരടാശങ്കെയുഎ കവണ.

ശസ്പീ  .    രകമശയ്  നചന്നനിതല:  സര്,  സര്വ്വകേക്ഷനി  കയടാഗഎ  കേഴനിഞകശഷഎ
അവനിനട പുതനിയ രണ്ടുമൂന്നയ് കേകയ്യേറമുണടായനി.  അനതടാഴനിപ്പെനിക്കുകമടാ?

ശസ്പീ  .    പനിണറടായനി  വനിജയന:  സര്,  സര്വ്വകേക്ഷനി  കയടാഗഎ  കേഴനിഞ
കശഷനമന്നല്ല,  ഇഇൗ  സര്ക്കടാരനിനന്റെ  കേടാലതയ്  വലനിയകതടാതനില്
കേകയ്യേറങ്ങളുണടായനിടനില്ല.  ഏതയ്  കേകയ്യേറമടായടാലുഎ  കേകയ്യേറനമന്ന  നനിലയനില്തനന്ന
പരനിഗണനിചയ് ആവശദ്യമടായ നടപടനി സത്വസ്പീകേരനിക്കുഎ.

ശസ്പീ  .    രകമശയ്  നചന്നനിതല:  സര്,  അവനിനട  പ്രധടാനമടായുഎ  കേകയ്യേറനിയനിട്ടുള്ളതയ്
ആല്വനിന,  ലഎകബടാധരന എന്നസ്പീ ആളുകേളുഎ ഇക്കടാനഗറനില് പടാര്ടനിയുനട ഏരനിയടാ
നസക്രടറനിമടാരുമടാണയ്.  എനന്റെ കചടാദദ്യഎ,  ആ കേകയ്യേറങ്ങള് എന്തുനകേടാണയ് മുഖദ്യമനനി
കേടാണുന്നനിനല്ലന്നതടാണയ്.  ഞടാന അങ്ങയുനട ഉകദ്ദേശശുദനിനയ കചടാദദ്യഎ നചയ്യുന്നനില്ല.
ഞങ്ങള്  ഉതരവടാദനിതത്വകതടാനട  പറയുകേയടാണയ്,  റവനന്യൂ  വകുപ്പെയ്  കേളക്ടയ്  നചയ
കരഖകേളനില്  ഇഇൗ  ആളുകേളുനട  കപരുകേളുണയ്.  ആ  കരഖകേള്  റവനന്യൂ  വകുപ്പെയ്
നസക്രടറനിയുനട കകേവശമുനണന്നടാണയ് ഞടാന കേരുതുന്നതയ്.  എന്തുനകേടാണയ് അവനര
ഒഴനിപ്പെനിക്കുന്നനില്ല?   പനക്ഷ  ഇതരഎ വനകേനിട കേകയ്യേറങ്ങള് യകഥഷ്ടഎ നടക്കുനണയ്.
ആല്വനിന,  ലഎകബടാധരന,  ഏരനിയടാ കേമ്മേനിറനി നസക്രടറനിമടാര് എന്നനിവര് ആരടാണയ്;
അവരുനട ഭൂമനി ഒഴനിപ്പെനിക്കടാന എന്തുനകേടാണയ് നടപടനി സത്വസ്പീകേരനിക്കുന്നനില്ല എനള്ളതയ്
പ്രസക്തമടായ  കേടാരദ്യമകല്ല?  സര്ക്കടാരനിനയ്  ആതടാര്തതയുനണങ്കെനില്  ഇഇൗ
കേടാരദ്യതനില്  നടപടനിയുണടാകേണഎ.  "മൂന്നടാറനിലുഎ  പരനിസര  പ്രകദശങ്ങളനിലുഎ  വലനിയ
നനികക്ഷപമുള്ളവനര  ജനങ്ങള്ക്കറനിയടാഎ,  അവനര  ഒറനപ്പെടുത്തുകേയടാണയ്  കവണതയ്.
ഇതരക്കടാര്ക്കുകവണനി  വടാദനിക്കുന്നവര്  ആരടായടാലുഎ  അതയ്  കകേരളതനിനന്റെ
തടാല്പരദ്യങ്ങള്ക്കയ് വനിരുദമടാണയ്"  -  മുന മുഖദ്യമനനി ശസ്പീ.  വനി.  എസയ്.  അച്ചുതടാനന്ദനന്റെ
കസ്റ്റേറയ്നമന്റെടാണയ്.  സര്ക്കടാര്ഭൂമനി കേകയ്യേറനി മൂന്നടാറനില് പടാര്ടനി ഗടാമഎ;  ഇവര്നക്കതനിനര
എന്തുനകേടാണയ് നടപടനിനയടുക്കുന്നനില്ല?  വമ്പന സടാവുകേനള സര്ക്കടാര് നതടാടുന്നനില്ല.

ശസ്പീ  .   എസയ്  .   രടാകജന്ദ്രന: സര്, ...(… കമക്കയ് ഓഫയ്)......

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അങ്ങയ് ദയവടായനി ഇരനിക്കൂ.

ശസ്പീ  .    രകമശയ് നചന്നനിതല:  സര്,  വലനിയ മതദ്യങ്ങനള കേടാണുകമ്പടാള് നകേടാക്കയ്
കേണ്ണടയ്ക്കുന്നതുകപടാനലയടാണയ്  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനിയുനട  നടപടനി.  റവനന്യൂ
വകുപ്പുമനനികയടാടയ്  എനനിക്കയ്  പറയടാനള്ളതയ്,  അനങ്ങടാരു നല്ല മനഷദ്യനടാണയ്,  നല്ല
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കേടാരദ്യങ്ങള് നചയ്യുന്നയടാളടാണയ്,  അകങ്ങയയ് ആഗഹമുണയ്,  അങ്ങയുനട ആഗഹതനിനയ്
വനിലങ്ങുതടനിയടായനി  നനില്ക്കുന്നതയ്  മുഖദ്യമനനിയുഎ  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  പടാര്ടനിയുമടാണയ്,
അതനിനന കനരനിടടാന അകങ്ങയയ് കധരദ്യമനില്ല.  അങ്ങയ് എന്തനിനടാണയ് കേദ്യടാബനിനറനിനന്റെ
സനിസ്റ്റേനതപ്പെറനി  പറയുന്നതയ്.  മുഖദ്യമനനി  എന്നടാല്  first  among  equals ആണയ്.
ഇവനിനട ബഹുമടാനനപ്പെട മുഖദ്യമനനി പ്രസഎഗനിചകപ്പെടാള് ഞങ്ങളുനട കേടാലതയ് പടയഎ
നകേടാടുതനിനല്ലന്നയ്  പറഞ.  45000  പടയമടാണയ്  കേഴനിഞ  അഞയ്  വര്ഷഎനകേടാണയ്
പടാവനപ്പെട കേര്ഷകേര്ക്കയ്  നകേടാടുതതയ്.  മൂന്നടാറനിനലയുഎ  ഇടുക്കനിയനിനലയുഎ  പടാവനപ്പെട
കേര്ഷകേര്ക്കയ് പടയഎ നകേടാടുക്കണനമന്ന കേടാരദ്യതനില് ഞങ്ങള്ക്കയ് രണഭനിപ്രടായമനില്ല.
കേകയ്യേറവുഎ  കുടനികയറവുഎ  രണ്ടുഎ  രണടാണയ്.  നദ്യടായമടായനി  പടയഎ  ലഭനികക്കണവര്ക്കയ്
പടയഎ  നകേടാടുക്കണഎ.  അകതസമയഎ  കേകയ്യേറതനിനന്റെ  കേടാരദ്യതനില്  ഒരു
ദടാക്ഷണദ്യവുമനില്ലടാനത കേര്ശനനടപടനി സത്വസ്പീകേരനിക്കണഎ.  'Charity begins from the
home' എനപറയുന്നതുകപടാനല അക്കടാരദ്യതനില് കേര്ശന നടപടനി ആരഎഭനികക്കണതയ്
സത്വന്തഎ  പടാര്ടനിക്കടാരുനട  കേകയ്യേറങ്ങള്  ഒഴനിപ്പെനിച്ചുനകേടാണടായനിരനിക്കണഎ.  അതനിനള്ള
നടപടനിയടാണയ് സര്ക്കടാര് സത്വസ്പീകേരനികക്കണതയ്. അക്കടാരദ്യതനില് സര്ക്കടാര് ഒളനിച്ചുകേളനി
നടത്തുന്നതനില് പ്രതനികഷധനിചയ് ഞടാനഎ എനന്റെ പടാര്ടനിയുഎ വടാക്കഇൗടയ് നചയ്യുകേയടാണയ്.

(സര്ക്കടാര്  നനിലപടാടനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്  ശസ്പീ.  രകമശയ്  നചന്നനിതലയുഎ
അകദ്ദേഹതനിനന്റെ പടാര്ടനിയനില്നപ്പെട അഎഗങ്ങളുഎ സഭവനിടയ് പുറത്തുകപടായനി.)

ശസ്പീ  .   വനി  .   നകേ  .   ഇബടാഹനിഎ കുഞയ്: സര്, മൂന്നടാര് ഉള്നപ്പെനട ഇടുക്കനി ജനില്ലയനിനല
പരനിസനിതനികലടാല  പ്രകദശങ്ങള്  കേടാത്തുസൂക്ഷനികക്കണതയ്  ഒരു  ജനടാധനിപതദ്യ
സര്ക്കടാരനിനന്റെ  കേടമയടാണയ്.  അവനിടനത  കജവ  കവവനിധദ്യങ്ങളുഎ  പ്രകൃതനിയുഎ
കലടാകേപ്രസനിദമടാണയ്.  മൂന്നടാറനിനല  ഏലമലക്കടാടുകേളുഎ  നനിതദ്യഹരനിത  വനങ്ങളുഎ
വനദ്യജസ്പീവനികേളുഎ  വരയടാടുകേളുഎ  നസ്പീലക്കുറനിഞനിയുനമല്ലടാഎ  കകേരളസ്പീയനന്റെ  മടാത്രഎ
സത്വകേടാരദ്യ സത്വതല്ല, അതയ് കലടാകേതനിനന്റെ നപടാതു സത്വതടാണയ്.  അതയ് നശനിപ്പെനിക്കടാന
കൂട്ടുനനില്ക്കുന്നതയ് ഒരു സര്ക്കടാരനിനഎ ഭൂഷണമല്ല.  ബഹു.  മുഖദ്യമനനി മടാര്ചയ്  27-നയ്
വനിളനിച്ചുകചര്ത കയടാഗതനിനലടുത തസ്പീരുമടാനങ്ങള് ഇടുക്കനി ജനില്ലയുനട, പ്രകതദ്യകേനിചയ്
മൂന്നടാറനിനന്റെ  പരനിസനിതനികലടാല  പ്രകദശങ്ങളുഎ  സനി.എചയ്.ആര്.  കമഖലയുഎ
വനകതടാതനില് കേകയ്യേറനി വലനിയ നനിര്മ്മേടാണ പ്രവര്തനങ്ങളുഎ ആവടാസ കകേന്ദ്രങ്ങളുഎ
ആരഎഭനിക്കുന്നതനിനന്റെ  മുകന്നടാടനിയടാണയ്.   അവനിടനത ഭൂവനിനനികയടാഗഎ  സഎബനനിചയ്
പഠനിച റവനന്യൂ അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫയ് നസക്രടറനി നനികവദനിത പനി. ഹരന കേമ്മേനിറനിയുനട
റനികപ്പെടാര്ടനിനന്റെ  അടനിസടാനതനില്  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കടാര്  ഇറക്കനിയ  ഉതരവയ്
അടനിമറനിചയ്  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനിനല  കേകയ്യേറക്കടാര്ക്കയ്  കേടാരദ്യങ്ങള്  എളുപ്പെമടാക്കനി
നക്കടാടുക്കുകേയടാണയ് നചയനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇതയ് 1986-നല കകേരള പ്രനിസര്കവഷന ഓഫയ്
ടസ്പീസയ്  ആക്ടനിനനതനിരടാണയ്.  ഏലക്കടാടുകേളനിനല  മരങ്ങള്  മുറനിക്കുകേ  എന്നതടാണയ്
ഇതനിനന്റെ പ്രധടാന ലക്ഷദ്യഎ.  ഇവനിനട  വദ്യക്തതയുനടയുഎ  കൂട്ടുതരവടാദനിതത്വതനിനന്റെയുഎ
പ്രശ്നമുണയ്.   ബഹുമടാനനപ്പെട  മുഖദ്യമനനി  ഇന്നയ്  രടാവനിനല  ശസ്പീ.  എന.  ഷഎസദ്ദേസ്പീനന്റെ
കചടാദദ്യതനിനതരമടായനി  പറഞതയ്,  അവനിനട  144  പ്രഖദ്യടാപനികക്കണ
ആവശദ്യമുണടായനിരുന്നനില്ല  എന്നടാണയ്.  ഇതരതനിലുള്ള  ആവടാസ  വദ്യവസയുഎ
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പരനിസനിതനിയുഎ  നശനിപ്പെനിക്കുന്ന  പ്രവര്തനഎ  ഇടതുപക്ഷ  സര്ക്കടാരനിനന്റെ  ഭടാഗത്തു
നനിനണടാകുന്നതയ്  ശരനിയല്ല.  ഈ  പ്രശ്നഎ  ചര്ച  നചയ്യേടാതതനില്  പ്രതനികഷധനിചയ്
ഞടാനഎ എനന്റെ പടാര്ടനിയുഎ വടാക്കഇൗടയ് നചയ്യുന.

(സര്ക്കടാര് നനിലപടാടനില് പ്രതനികഷധനിചയ്  ശസ്പീ.  വനി.  നകേ.  ഇബടാഹനിഎ കുഞഎ
അകദ്ദേഹതനിനന്റെ പടാര്ടനിയനില്നപ്പെട അഎഗങ്ങളുഎ സഭ വനിടയ് പുറത്തുകപടായനി.) 

(അദദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. നഡപന്യൂടനി സസ്പീക്കര്)

ശസ്പീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ്: സര്,  മൂന്നടാര് ഒരു ദൃശദ്യകവകൃതമടായനി മടാറകേയടാണയ്.
അനധനികൃത കേകയ്യേറങ്ങളുഎ നനിര്മ്മേടാണ പ്രവര്തനങ്ങളുഎ ഇന്നയ്  മൂന്നടാറനിനയ്  മനറടാരു
മുഖഎ  നല്കേനിനക്കടാണനിരനിക്കുന.  മടാര്ചയ്  27-നയ്  കയടാഗഎ  കേഴനിഞതനിനകശഷഎ,
അവനിനട  വരുന്ന  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുനട  എണ്ണമനസരനിചയ്  നനിയനനിതമടായ  രസ്പീതനിയനില്
അവര്ക്കുള്ള  തടാമസസഇൗകേരദ്യഎ  ഒരുക്കുനമനള്ള  ബഹുമടാനനപ്പെട  മുഖദ്യമനനിയുനട
പ്രസടാവന  വടായനിക്കടാനനിടയടായനി.  യടാനതടാരു  രസ്പീതനിയനിലുമുള്ള  ശടാസസ്പീയമടായ
ഇടനപടലുകേളുമനില്ലടാനത  കതടാനന്ന  രസ്പീതനിയനിലുള്ള  നനിര്മ്മേടാണ  പ്രവര്തനങ്ങളുഎ
കേകയ്യേറങ്ങളുഎ  മൂന്നടാറനില്  നടക്കുനനവനള്ളതയ്  വസ്തുതയുഎ  യടാഥടാര്തദ്യവുമടാണയ്.
അവനിനട  കേകയ്യേറങ്ങളുനണന്നതനിനന  സഎബനനിചയ്  രണഭനിപ്രടായഎ  കകേരളതനി
ലുണടാകുനമന്നയ്  കേരുതുന്നനില്ല.  അതരതനിലുള്ള  അനധനികൃത  കേകയ്യേറങ്ങള്
ഒഴനിപ്പെനിക്കടാനഎ  അതനിനള്ള  നടപടനി  സത്വസ്പീകേരനിക്കടാനഎ  സര്ക്കടാര്  തയ്യേടാറടാകേണഎ.
സര്ക്കടാരനിനന്റെ  അതരഎ  നടപടനികേള്  പ്രതനിപക്ഷമുള്നപ്പെനട  സര്വ്വടാതനടാ
സത്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതടാണയ്.   അകതടാനടടാപ്പെഎ  കേര്ഷകേരുനട നദ്യടായമടായ അവകേടാശങ്ങള്
സഎരക്ഷനിക്കനപ്പെടുകേയുഎ  കവണഎ.  ബഹുമടാനനപ്പെട  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനി  മറപടനി
നല്കേനിയകപ്പെടാള്  27-ാം  തസ്പീയതനിയനിനല  കയടാഗ  തസ്പീരുമടാനങ്ങള്ക്കനസൃതമടായനി
ഉതരവുകേള് ഇറക്കനിയനിടനിനല്ലന്നയ് പറഞ.  പനക്ഷ അകദ്ദേഹതനിനന്റെ മറപടനിയനില്,
കയടാഗ  തസ്പീരുമടാനങ്ങള്  നടപ്പെനിലടാക്കുന്നതനിനള്ള  നടപടനി  സത്വസ്പീകേരനിച്ചുവരുനനവന്നയ്
പറഞനിട്ടുണയ്.  ആ  കയടാഗതനിനലടുത  ചനില  തസ്പീരുമടാനങ്ങളനില്  ആശങ്കെകേളുനണ
ന്നടാണയ്  ഞങ്ങളനിവനിനട  ഉന്നയനിചതയ്.  പ്രകതദ്യകേനിചയ്  69/2015-ാം  നമ്പര്  ജനി.ഒ.
ഒടനവധനി  അവദ്യക്തതകേള്  നനിറഞതടാനണന്നതനിനന്റെ  അടനിസടാനതനില്  അതയ്
പുനനഃപരനികശടാധനിക്കടാന  റവനന്യൂ  (എ)  വകുപ്പെനിനന  ചുമതലനപ്പെടുതനി  എനള്ളതയ്
ബഹുമടാനനപ്പെട  മനനിക്കുഎ  സഭയ്ക്കുഎ  അഎഗങ്ങള്ക്കുഎ  അറനിവുള്ള  കേടാരദ്യമടാണയ്.  ആ
ജനി.ഒ.-യനില്  വദ്യക്തമടായനി  പറഞനിരനിക്കുന്ന  ധടാരടാളഎ  കേടാരദ്യങ്ങളുണയ്.  അവനിനട
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുനട  കേകയ്യേറങ്ങളുനണങ്കെനില്  അതനിനനതനിനര  നടപടനിനയടുക്കുഎ,
വനിജനിലനസയ്  അകനത്വഷണങ്ങളുണടാകുഎ,  വസ്പീഴ്ച  പറനിയ  ഉകദദ്യടാഗസര്നക്കതനിനര
നടപടനി  സത്വസ്പീകേരനിക്കുഎ  എന്നനിങ്ങനന  പ്രസക്തമടായ  ഒടനവധനി  കേടാരദ്യങ്ങള്
കരഖനപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളതടാണയ്  69/2015  നമ്പര് സര്ക്കടാര് ഉതരവയ്.   ആ ഉതരവയ്
പൂര്ണ്ണമടായുഎ  പുനനഃപരനികശടാധനിക്കുനമന്നയ്  സര്ക്കടാര്  പറയുകമ്പടാള്  ഇതരതനിലുള്ള
നടപടനികേളനില്  നനിന്നയ്  പനിനവടാങ്ങുന്ന  സടാഹചരദ്യമടാണുള്ളതയ്.  ഇഇൗ  ഉതരവനില്
കേര്ഷകേകദ്രടാഹകേരമടായ  സമസ്പീപനങ്ങളുനണങ്കെനില്   ആ  ഭടാഗഎ  കഭദഗതനി  വരുതടാന
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സര്ക്കടാരനിനയ്  അധനികേടാരമുണയ്.  പനക്ഷ  ആ  ജനി.ഒ.  പൂര്ണ്ണമടായുഎ  ഒഴനിവടാക്കടാന
കപടാകുനനവന്നയ്  പറയുകമ്പടാള്,  ഞങ്ങള്  പറയുന്നതനില്  യടാനതടാരര്തവുമനിനല്ലന്നയ്
പറഞയ് അടചടാകക്ഷപനിക്കുന്ന നനില നനിര്ഭടാഗദ്യകേരമടാണയ്.  വളനര പ്രധടാനനപ്പെട ഇഇൗ
വനിഷയഎ സഭ നനിര്തനിവചയ് ചര്ച നചയ്യേടാതതനില് പ്രതനികഷധനിചയ് ഞടാന വടാക്കഇൗടയ്
നചയ്യുന.

(സര്ക്കടാര്  നനിലപടാടനില് പ്രതനികഷധനിചയ്  ശസ്പീ.  അനൂപയ്  കജക്കബയ്  സഭ  വനിടയ്
പുറത്തുകപടായനി.

സഭവനിടയ്  പുറത്തുകപടായ  പ്രതനിപക്ഷടാഎഗങ്ങള്  അല്പ്പെസമയതനിനകശഷഎ
സഭയനില് ഹടാജരടായനി.)

IV ശദ ക്ഷണനിക്കല്

(1) നതടാഴനില് സരക്ഷയുഎ കവതനവുഎ 

ശസ്പീ  .    എഎ  .    രടാജകഗടാപടാലന:  സര്,  കകേരളസ്പീയ  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  കമഖലയനില്
മടാകനജയ് നമന്റെനിനന്റെ  നകേടാടുഎചൂഷണഎനകേടാണയ്  നപടാറതനിമുടനി,  കവദനയുഎ  അമര്ഷവുഎ
കേടനിചമര്തനി ആതനനടാമ്പരകതടാനട കജടാലനി നചകയ്യേണനി വരുന്ന ഒരു വനിഭടാഗമടാണയ്
കകേരളതനിനല  അണ്-എയ്ഡഡയ്  കമഖലയനിനല  അദദ്യടാപകേ-അനദദ്യടാപകേര്.
നസ്പീതനി നനികഷധനിക്കനപ്പെട ഒരു വനിഭടാഗമടായ  ഇവര് ഇന്നയ്  നസക്രകടറനിയറയ്  നടയനില്
ധര്ണ്ണ നടത്തുകേയടാണയ്. സനി.ബനി.എസയ്.ഇ./നഎ.സനി.എസയ്.ഇ./കസ്റ്റേറയ് സനിലബസകേളനി
ലടായനി  സഎസടാനനത മൂവടായനിരകതടാളഎ  സ്കൂളുകേളനിലടായനി  രണയ്  ലക്ഷതനിലധനികേഎ
കപര്  കജടാലനി  നചയ്യുന്ന  വനിപുലമടായ  ഒരു  കമഖലയടാണനിതയ്.  അഭദ്യസവനിദദ്യരടായ
നചറപ്പെക്കടാര്,  ഒരു കജടാലനിക്കുകവണനി കവഴടാമ്പലനിനനകപ്പെടാനല കേടാതനിരുന്നയ് കേനിടടാനത
വരുകമ്പടാള്  ഓഫസ്പീസയ്  ജസ്പീവനക്കടാരടായുഎ  അദദ്യടാപകേരടായുഎ  കജടാലനി  നചയ്യേടാന
നനിര്ബനനിക്കനപ്പെടയ് ഇഇൗ കമഖലയനില് അഭയഎ പ്രടാപനിക്കുകേയടാണയ്. കകേന്ദ്ര-സഎസടാന
സര്ക്കടാരുകേളുഎ  കബടാര്ഡുകേളുഎ  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  നനിയമടാവലനിക്കയ്  സമ്മേതഎ
കരഖനപ്പെടുതനിനക്കടാണയ് എന.ഒ.സനി.-യുഎ അഎഗസ്പീകേടാരവുഎ കനടനിനക്കടാണടാണയ് അണ്-
എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേള്  പ്രവര്തനിക്കുന്നതയ്.  അഫനിലനികയഷന  കനടനിക്കഴനിഞടാല്
ഇതരഎ സടാപനങ്ങള് നനിയമങ്ങനളടാനഎ പടാലനിക്കടാറനില്ല. കജടാലനി നല്കേനിനക്കടാണ്ടുള്ള
നനിയമന  ഉതരവയ്  ഇവര്ക്കയ്  നല്കേടാറനില്ല.  നപ്രടാകബഷന  പനിരസ്പീഡയ്  കേഴനിഞടാല്
മൂനമടാസതനിനള്ളനില്  അതയ്  കരഖടാമൂലഎ  അറനിയനിക്കണനമന്ന  നനിയമവുഎ  ഇവനിനട
പടാലനിക്കനപ്പെടുന്നനില്ല.  സര്വ്വസ്പീസയ്  സഎബനമടായ  വനിഷയഎ  കുറനിക്കടാന  സര്വ്വസ്പീസയ്
ബുക്കുകേള് ഉണടാകേടാറനില്ല.   മടാകനജയ് നമന്റെനിനയ്  തന്നനിഷ്ടപ്രകേടാരഎ ആനരയുഎ എകപ്പെടാള്
കവണനമങ്കെനിലുഎ  പനിരനിച്ചുവനിടടാവുന്ന  സനിതനിയടാണുള്ളതയ്.  കുറഞ  ശമ്പളതനില്
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കജടാലനി നചയ്യേനിക്കുന്നതയ്  മടാത്രമല്ല, കേണക്കനില് നനിയമടാനസൃതഎ ശമ്പളഎ നല്കുകേയുഎ
അതയ് നനകേപ്പെറ്റുന്നതനിനയ് മുമ്പുതനന്ന ഇവരനില് നനിന്നയ് ബടാങ്കെയ് നചക്കയ് ഒപ്പെനിടയ് വടാങ്ങുകേയുഎ
നചയ്യുന്ന സനിതനിയടാണുള്ളതയ്. ബടാങ്കെയ് നചക്കനില് ഒപ്പെനിട്ടുവടാങ്ങനി ശമ്പളതനിനന്റെ മുക്കടാല്
പങ്കുഎ  തനിരനിനകേനയടുക്കുന്ന  പ്രവണതയുഎ  കകേരളതനില്  ശക്തനിനപ്പെടുകേയടാണയ്.
പനണത്തുവര്ഷഎ  കജടാലനി  നചയനിട്ടുഎ  മൂവടായനിരതനിനഎ  അയ്യേടായനിരതനിനമനിടയനില്
മടാത്രഎ  ശമ്പളഎ  ലഭനിക്കുന്ന  ജസ്പീവനക്കടാരുണയ്.  വര്ക്കയ് കലടാഡയ്  നകേടാണയ്  ഇവര്
നപടാറതനിമുട്ടുകേയടാണയ്.  ആഴ്ചയനില് 40 പനിരസ്പീഡനില് 37 പനിരസ്പീഡയ് വനര പഠനിപ്പെനികക്കണനി
വരുന്ന  അദദ്യടാപകേര്  ഇക്കൂടതനിലുണയ്.  ഇതനിനപുറനമ  രക്ഷനിതടാക്കളുനടയുഎ
കുടനികേളുനടയുഎ  മുന്നനില്വചയ്  സ്കൂള് അധനികൃതര് നനിസ്സടാരകേടാരദ്യങ്ങളുനട  കപരനില്  ഇഇൗ
അദദ്യടാപകേനര  അപമടാനകേരമടായ  രസ്പീതനിയനില്  പരസദ്യമടായനി  ശകേടാരനിക്കടാറണയ്.
പ്രസവടാവധനിയുഎ  അവധനിക്കടാല  ശമ്പളവുഎ  ഇ.പനി.എഫയ്.-ഉഎ  ഇ.എസയ്.നഎ.-യുഎ
ജസ്പീവനക്കടാനര  സഎബനനിചനിടകതടാളഎ  കകേള്ക്കടാന  സഖമുള്ള  സന്ദരപദമടായനി
മടാറനിയനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  പ്രസവടാവധനി  എന്ന  അവകേടാശനതക്കുറനിചയ്  ചനിന്തനിക്കടാന
കപടാലുമുള്ള  സത്വടാതനദ്യഎ  ഇഇൗ  കമഖലയനിനല  വനനിതടാ  ജസ്പീവനക്കടാര്ക്കനില്ല.  പ്രസവ
നനികരടാധന  നയമടാണയ്  ചനില  മടാകനജയ് നമന്റുകേള്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  കജടാലനി
നല്കുകമ്പടാള്തനന്ന രണയ് വര്ഷകതയയ് വനിവടാഹനിതരടാകേരുനതന്നയ് നനിഷ്ക്കകേര്ഷനിക്കുന്ന
സടാപനങ്ങള്കപടാലുഎ കകേരളതനിലുണയ്.  മടാനസനികേ പസ്പീഡനഎ, ശടാരസ്പീരനികേ പസ്പീഡനഎ,
സടാമൂഹനികേ  പസ്പീഡനഎ  അങ്ങനന  ബഹുമുഖ  പസ്പീഡനങ്ങളുനട  ഇരകേളടാണനിവര്.
കജടാലനിക്കയ് കചരുകമ്പടാള് തനന്ന കബടാണടായനി ലക്ഷങ്ങള് വടാങ്ങുന്ന മടാകനജയ് നമന്റുകേള്
കകേരളതനിലുണയ്.  ഒരു  ലക്ഷഎ  നല്കുന്നവര്  നനപ്രമറനി  വനിഭടാഗതനിലുഎ  രണ്ടുലക്ഷഎ
നല്കുന്നവര്  യു.പനി.  വനിഭടാഗതനിലുഎ  അധനികേലക്ഷങ്ങള്  നല്കുന്നവര്  ഉയര്ന്ന
കടാസകേളനിലുഎ  നനിയമനിക്കനപ്പെടുന.  പകക്ഷ  ഇതനിനന്റെ  പലനിശകപടാലുഎ  ശമ്പളമടായനി
നകേടാടുക്കടാന  മടാകനജയ് നമന്റുകേള്  തയ്യേടാറല്ല.  കകേടാണ്ടനിബന്യൂടറനി  കപ്രടാവനിഡന്റെയ്  ഫണയ്
സസ്പീമടാണയ് സത്വകേടാരദ്യ സ്കൂളുകേളനില് ഉണടാകകേണതയ്.  എന്നടാല് അതനിലുഎ മടാകനജയ് നമന്റെയ്
കേയ്യേനിട്ടുവടാരുകേയടാണയ്.  12  ശതമടാനഎ  കജടാലനിക്കടാരനില്  നനിനഎ  12  ശതമടാനഎ
മടാകനജയ് നമന്റെനില്  നനിനമുള്ള  തുകേയടാണയ്  ഇ.പനി.എഫയ്.-ല്  നനികക്ഷപനികക്കണതയ്.
എന്നടാല്  ഇ.പനി.എഫയ്.  ഉള്ള സ്കൂളുകേളനില്  24  ശതമടാനവുഎ  ജസ്പീവനക്കടാരന  തനന്ന
നല്കകേണ  അവസയടാണുള്ളതയ്.  ഇ.എസയ്.നഎ.  ആനകൂലദ്യഎ  സര്ക്കടാര്
പറയുനനണങ്കെനിലുഎ  സത്വകേടാരദ്യ  മടാകനജയ് നമന്റുകേള്ക്കയ്  ഇനതടാനഎ  ബടാധകേമല്ല.
കവതനതനിനന്റെ  കേടാരദ്യതനില്  വനിവരണടാതസ്പീതമടായ  നചയനികേളടാണയ്  മടാകനജയ് നമന്റെയ്
നനകേനക്കടാള്ളുന്നതയ്.  സര്ക്കടാര്  ജസ്പീവനക്കടാര്ക്കുളളതുകപടാനല  തുലദ്യമടായ  കവതനഎ
നല്കേടാനമന്നയ് സമ്മേതപത്രഎ നല്കേനിയവര് ദനിനഎപ്രതനി 100 രൂപകപടാലുഎ നല്കേടാനത
പണനിനയടുപ്പെനിക്കുകേയടാണയ്.  ഇഇൗ ദുനഃസനിതനി കേണയ് ഒരു ഘടതനില് ബഹുമടാനനപ്പെട
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നനഹകക്കടാടതനി  തനന്ന  ഒരു  ഇടക്കടാല  ഉതരവയ്  പുറനപ്പെടുവനിക്കുകേയുണടായനി.
നനപ്രമറനി/അപ്പെര്  നനപ്രമറനി  തലതനില്  10,000  രൂപയുഎ  നനഹസ്കൂള്  തലതനില്
15,000  രൂപയുഎ  ഹയര്  നസക്കണറനി  തലതനില്  20,000  രൂപയുഎ  കുറഞ
കവതനമടായനി  നല്കേണനമന്നടാണയ്  K.F.C. 321  D.B.  ഉതരവുപ്രകേടാരഎ
പുറനപ്പെടുവനിചനിട്ടുള്ളതയ്.   ഇതനിനന നവല്ലുവനിളനിച്ചുനകേടാണടാണയ് വര്ഷങ്ങകളടാളഎ കജടാലനി
നചയ്യുന്ന ജസ്പീവനക്കടാര്ക്കയ് കകേവലഎ 3,000-ഉഎ 5,000-ഉഎ രൂപ മടാത്രഎ നകേടാടുക്കുന്നതയ്.
ഉതവകേടാല കബടാണസയ് അണ്-എയ്ഡഡയ് കമഖലയനിനല ജസ്പീവനക്കടാര്ക്കയ് നല്കുന്ന
പതനിവനില്ല. കനടാണ് ടസ്പീചനിഎഗയ് സ്റ്റേടാഫനിനന്റെ മനിനനിമഎ കവജസയ് പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിചനിടനില്ല.
2010-ലടാണയ് അവസടാനമടായനി ഇതയ് പ്രഖദ്യടാപനിചതയ്.  സത്വടാഭടാവനികേമടായനി അഞ്ചുവര്ഷഎ
കേഴനിഞടാല്  ഇതയ്  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനികക്കണതടാണയ്.  ഇകപ്പെടാള്  ഏഴയ്  വര്ഷഎ
കേഴനിഞനിരനിക്കുകേയടാണയ്.   ഇകപ്പെടാഴഎ  ആയമടാര്ക്കുഎ  സത്വസ്പീപ്പെര്മടാര്ക്കുഎ  7,000  രൂപ
മടാത്രഎ  ലഭനിക്കുന്ന  സനിതനിയടാണുള്ളതയ്.  ചനില  മടാകനജയ് നമന്റുകേള്  ഇവരുനട
അദത്വടാനകശഷനിനയ ചവനിടനിപ്പെനിഴനിനഞടുക്കുകേയടാണയ്. ഒരു നനിയമനനിര്മ്മേടാണതനിലൂനട
യല്ലടാനത  ഇഇൗ  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കയ്  പരനിഹടാരഎ  കേടാണടാന  സടാധനിക്കനില്ല.  അതുനകേടാണയ്
സഎസടാനതയ്  പ്രവര്തനിക്കുന്ന,  വനിവനിധ  സനിലബസകേള്  പഠനിപ്പെനിക്കുന്ന  അണ്-
എയ്ഡഡയ്  സ്ക്കൂള്  ജസ്പീവനക്കടാനര  ഏകേസ്പീകേരനിച്ചുനകേടാണയ്  ജസ്പീവനക്കടാരുനട  നതടാഴനില്
സരക്ഷനിതതത്വഎ  ഉറപ്പെടാക്കടാനഎ  കസവന  കവതന  വദ്യവസകേള്  നനിജനപ്പെടുതടാനഎ
അടനിയന്തരമടായനി  ഇടനപടയ്  ഒരു  നനിയമനനിര്മ്മേടാണഎ  നടതടാന  തയ്യേടാറടാകേണ
നമന്നടാണയ്  ഇഇൗ  ശദ  ക്ഷണനിക്കലനിലൂനട  അഭദ്യര്തനിക്കുന്നതയ്.  അകതടാനടടാപ്പെഎ,
ഡനി.പനി.നഎ.-യുനട  കനതൃതത്വതനില്  രൂപസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ള   അണ്-എയ്ഡഡയ്  സ്കൂള്
കമടാണനിററനിഎഗയ്  നസല്ലനിനന്റെ  പ്രവര്തനഎ  നനിര്ജസ്പീവമടാണയ്.  ആ  നസല്ലനിനന്റെ
പ്രവര്തനഎ  കേടാരദ്യക്ഷമവുഎ  ഫലപ്രദവുമടാക്കടാനള്ള  അടനിയന്തര  നടപടനി
സത്വസ്പീകേരനിക്കണഎ. ഇഇൗ കമഖലയനിനല ജസ്പീവനക്കടാര്ക്കടായനി ഒരു കക്ഷമനനിധനി കബടാര്ഡയ്
രൂപസ്പീകേരനിക്കടാന  സര്ക്കടാര്  തയ്യേടാറടാകേണഎ.  ഇഇൗ  കമഖലയനില്  സമഗമടായ
പഠനതനിനന്റെ  അഭടാവമുണയ്.  പണയ്  നനികയടാഗനിക്കനപ്പെട  കേമ്മേസ്പീഷനകേനളടാനഎതനന്ന
പ്രസക്തമല്ലടാതനിരുന്നതനിനടാല് ഒരു സമഗമടായ പഠനഎ നടതനി  പ്രശ്നപരനിഹടാരതനിനള്ള
ഇടനപടല് നടത്തുന്നതനിനകവണനി ഒരു കേമ്മേസ്പീഷനന നനികയടാഗനിക്കണനമനകൂടനി ഇഇൗ
ശദ ക്ഷണനിക്കലനിലൂനട ആവശദ്യനപ്പെടുകേയടാണയ്.

വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ വകുപ്പുമനനി (നപ്രടാഫ  .   സനി  .   രവസ്പീന്ദ്രനടാഥയ്): സര്, സഎസടാനനത
അണ്-എയ്ഡഡയ്  കമഖലയനില്  സഎസടാന സനിലബസനിലുഎ  കകേന്ദ്ര സനിലബസനിലുഎ
സ്കൂളുകേള് പ്രവര്തനിക്കുനണയ്.  അവനിടനത ജസ്പീവനക്കടാരുഎ അദദ്യടാപകേരുഎ അതതയ്
സ്കൂള് മടാകനജ യ്നമന്റുകേളുനട കേസ്പീഴനിലടാണയ് കജടാലനി നചയ്യുന്നതയ്. എങ്കെനിലുഎ സഎസടാനതയ്
പ്രവര്തനിക്കുന്നതടാകേയടാല്  ഇവരുനട കസവന-കവതന വദ്യവസകേള്ക്കയ് വദ്യക്തമടായ
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മടാനദണങ്ങളുഎ  ചടങ്ങളുഎ  നനിലവനിലുണയ്.  അണ്-എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളനിനല
ജസ്പീവനക്കടാരുനട  കയടാഗദ്യത,  കവതനഎ  എന്നനിവ  സഎബനനിചയ്  കകേരള  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ
ചടങ്ങളനിനല അധദ്യടായഎ  XIV-AA യനില്തനന്ന പ്രതനിപടാദനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടടാനത ഇഇൗ
കമഖലനയ  സഎബനനിചയ്  പഠനിചയ്  റനികപ്പെടാര്ടയ്  സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനടായനി  2007-ല്
സര്ക്കടാര്  നനികയടാഗനിച  രണഎഗ  കേമ്മേസ്പീഷനന്റെ  ശനിപടാര്ശയനസരനിചയ്  നനിലവനിലുള്ള
കവതനഎ  14-2-2011-നല ജനി.ഒ.  പ്രകേടാരഎ പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കുകേയുഎ ഇതുപ്രകേടാരഎ
അഎഗസ്പീകേടാരമുള്ള അണ്-എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളനിനല പ്രധടാനടാദദ്യടാപകേനയ്  7,000 രൂപയുഎ
എചയ്.എസയ്.എ.-ക്കയ് 6,000 രൂപയുഎ നനപ്രമറനി ടസ്പീചര്ക്കയ് 5,000 രൂപയുഎ കടാര്ക്കനിനയ്
4,000  രൂപയുഎ  കടാസയ്-IV  ജസ്പീവനക്കടാര്ക്കയ്  3,500  രൂപയുഎ  മനിനനിമഎ  കവതനഎ
ഉറപ്പുനല്കുനണയ്.  കൂടടാനത സഎസടാനനത സനി.ബനി.എസയ്.ഇ./ നഎ.സനി.എസയ്.ഇ.
സ്കൂളുകേളനിനല ജസ്പീവനക്കടാര്ക്കുഎ അദദ്യടാപകേര്ക്കുഎ സര്ക്കടാര് നനിരക്കനിലുള്ള ശമ്പളവുഎ
അലവനസഎ നല്കേനിയനിരനിക്കണനമന്നയ് എന.ഒ.സനി.-ക്കുള്ള മടാനദണതനില്തനന്ന
വദ്യക്തമടാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ കമഖലയനിനല കേടുത നതടാഴനില്ചൂഷണഎ അവസടാനനിപ്പെനി
ക്കുന്നതനിനഎ അണ്-എയ്ഡഡയ് സ്കൂളുകേളനിനല അദദ്യടാപകേ/അനദദ്യടാപകേ ജസ്പീവനക്കടാനര
മനിനനിമഎ കവതനതനിനന്റെ പരനിധനിയനില് നകേടാണ്ടുവരുന്നതനിനമടായനി നനിയമനനിര്മ്മേടാണഎ
നടത്തുന്നതനിനള്ള കേരടയ്  ബനില് സര്ക്കടാരനിനന്റെ പരനിഗണനയനിലടാണയ്.  സഎസടാനനത
സത്വടാശയ  കകേടാകളജുകേളനിനല  അദദ്യടാപകേരുനട  കസവന  കവതന  വദ്യവസകേള്
നനിഷ്കര്ഷനിച്ചുനകേടാണയ്  19-7-2014-ല്  പുറനപ്പെടുവനിച  സര്ക്കടാര്  ഉതരവനസരനിചയ്
യു.ജനി.സനി.  മടാനദണപ്രകേടാരഎ  കയടാഗദ്യതയുള്ളവര്ക്കയ്  സഎസടാന  സര്വ്വസ്പീസനിനയ്
സമടാനമടായ തസനികേയനില് നല്കേനിവരുന്ന കവതനഎ നല്കേണനമനഎ  മറ്റുള്ളവര്ക്കയ്
മനിനനിമഎ 10,000 രൂപ പ്രതനിമടാസഎ നല്കേണനമനഎ നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനണയ്.  കൂടടാനത,
സത്വടാശയ  കമഖലയനിലുള്ള  മറയ്  പ്രശ്നങ്ങള്  സര്ക്കടാരനിനന്റെ  ശദയനില്നപ്പെട
സടാഹചരദ്യതനില്, ഇഇൗ കമഖലയനില് നനിലനനില്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് സമഗമടായനി പഠനിചയ്
റനികപ്പെടാര്ടയ്  സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനയ്  ജസ്റ്റേനിസയ്  നകേ.  നകേ.  ദനികനശന  നചയര്മടാനഎ
കഡടാ.  നകേ.  നകേ.  എഎ.  കുറപ്പെയ്,  കഡടാ.  ആര്.  വനി.  ജനി.  കമകനടാന  എന്നനിവര്
അഎഗങ്ങളുമടായനി ഒരു കേമ്മേസ്പീഷന രൂപസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കേമ്മേസ്പീഷന നടാലുമടാസതനിനള്ളനില്
സര്ക്കടാരനിനയ്  റനികപ്പെടാര്ടയ്  സമര്പ്പെനിക്കണനമന്നയ്  വദ്യവസ  നചയനിട്ടുണയ്.  റനികപ്പെടാര്ടയ്
ലഭനിക്കുന്നമുറയയ് ടനി വനിഷയതനില് ഉചനിതമടായ തുടര്നടപടനി സത്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതടാണയ്.

(2) മൂന്നടാറനിനന്റെ സഎരക്ഷണഎ

ശസ്പീ  .    കറടാഷനി അഗസ്റ്റേനിന:  സര്,  ഇടുക്കനിയനിനല ഭൂരനിപക്ഷഎ കുടനികയറവുഎ  1950
കേടാലഘടതനിലുണടായനിട്ടുള്ളതടാണയ്.  ഇപ്രകേടാരഎ  കുടനികയറനിയ  കേര്ഷകേരുനട
നനകേവശഭൂമനിക്കയ്  പടയഎ  അനവദനിചതയ്  1950-നല  ടടാവനകൂര്-നകേടാചനിന  ലടാനഡയ്
അനനസനനമന്റെയ് ആകേയ് ടുഎ അതനിനപ്രകേടാരമുള്ള ചടങ്ങളുഎ  1960-നല കകേരള ലടാനഡയ്
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അനനസനനമന്റെയ്  ആകേയ് ടുഎ  അതനിനകേസ്പീഴനിലുള്ള  1964-നല  ചടങ്ങളുഎ  പ്രകേടാരമടാണയ്.
1950-നലയുഎ  1960-നലയുഎ  നനിയമതനിനകേസ്പീഴനിലുള്ള ചടഎ  4-ല്  പ്രതനിപടാദനിചനിട്ടുള്ള
പതനിവനിനന്റെ ഉകദ്ദേശദ്യഎ രണ്ടുഎ ഒനതനന്നയടാണയ്.  അതനില് പറയുന്നതയ്,  Purposes for
which the land may be assigned.- Government lands may be assigned on
registry  for  purposes  of  personal  cultivation,  house-sites  and  beneficial
enjoyment  of  adjoining  registered  holdings  എന്നടാണയ്.  ഇതുതനന്നയടാണയ്
1950-നലയുഎ  1960-നലയുഎ  ആക്ടനിലുഎ  1964-നല  റൂളനിലുഎ  പ്രതനിപടാദനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
എന്നടാല് ഇക്കടാരദ്യഎ പലകപ്പെടാഴഎ അനനസനനമന്റെയ് ഓര്ഡറനികലടാ പടയ കഫടാമനികലടാ
നമ്മേള്  കേടാണനിചനിടനില്ല.  അതുനകേടാണടാകേടാഎ,  അവനിനട  നനിലവനിലുള്ള  നനിര്മ്മേടാണ
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുഎ  ബടാങ്കെയ്  വടായ്പകേള്ക്കുനമല്ലടാഎ  അനമതനി  നകേടാടുക്കതക്ക
നനിലയനില്  ഇഇൗ  ചടഎ  4-നല  ഉകദ്ദേശദ്യഎ  മനസ്സനിലടാക്കടാനത  ബനില്ഡനിഎഗയ്  നപര്മനിറ്റുഎ
നകേടനിട  നമ്പരുഎ  നനവദദ്യുതനി  കേണക്ഷനഎ  ബടാങ്കെയ്  വടായ്പയുമടക്കഎ  യഥടാസമയഎ
അനമതനി നല്കേനിവരുന്നതയ്.   ഇതടാണയ്   നനിലവനില് ഇടുക്കനിയനിനല പ്രശ്നങ്ങള്ക്കള്ള
പ്രധടാന  കേടാരണഎ.  ഇഇൗ  ചടവുഎ  റൂളുഎ  പരനികശടാധനികക്കണ  ഉകദദ്യടാഗസര്,  പടയഎ
നകേടാടുക്കുന്ന  സമയതയ്  അതയ്  പരനികശടാധനിചനിരുനന്നങ്കെനില്  ഒരുപകക്ഷ  ഇനതല്ലടാഎ
ഒഴനിവടാക്കടാമടായനിരുന.  ഇകപ്പെടാള്  തുടര്നവരുന്ന  നടപടനിക്രമഎ  ഇതടാണയ്. കേനിടനിയ
ഭൂമനിയനില് ഇടുക്കനി ജനില്ലയനിനല ഭൂരനിഭടാഗഎ നചറപടണങ്ങളുഎ വദ്യടാപടാരസടാപനങ്ങളുഎ
വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  സടാപനങ്ങളുഎ  ആരടാധനടാലയങ്ങളുഎ  മറ്റുഎ  സനിതനി  നചയ്യുകേയടാണയ്.
ഇകപ്പെടാള്  കകേരള  സഎസടാനത്തുളള  മറയ്  നനിയമങ്ങനളടാനഎ  ഇപ്രകേടാരമുള്ള
സടാപനങ്ങള്  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഎ  സടാപനിക്കുന്നതനിനഎ  ഉപയുക്തമടായ
രസ്പീതനിയനിലല്ല.  സമസ്പീപകേടാലത്തുണടായ നനഹകക്കടാടതനി വനിധനിയുനട അടനിസടാനതനില്
ഇതയ്  നടപ്പെനിലടാക്കനിയടാല്  1964-ല്  ചടപ്രകേടാരഎ  പതനിച്ചുനകേടാടുത  പടയഭൂമനിയനില്
സടാപനിചനിട്ടുള്ള ടനി സടാപനങ്ങള് നസ്പീക്കഎനചയ്യേനപ്പെകടണതുമടായനി വരുഎ. 27-3-2017-ല്
നടന്ന  ചര്ചയനിലുഎ  അകതടാനടടാപ്പെഎ  സര്വ്വകേക്ഷനികയടാഗതനിലുനമല്ലടാഎ  ഇക്കടാരദ്യഎ
വദ്യക്തമടാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  അടനിയന്തരമടായ  ഇടനപടല്  ഇക്കടാരദ്യതനില്  ഉണടാകേണഎ.
ഇതനിനല  മനറടാരു  പ്രധടാന  വനിഷയഎ,  നനഹകക്കടാടതനിവനിധനിയുനട
പശ്ചടാതലതനിലടായനിരനിക്കടാഎ,  മൂന്നടാര്  നസഷദ്യല്  നനടബന്യൂണലനിനന്റെ  പരനിധനിയനില്
വരുന്ന  8  വനികല്ലജുകേളനില്  ബഹുമടാനനപ്പെട  ജനില്ലടാ  കേളക്ടറനട  അനമതനിയനില്ലടാനത
നനിര്മ്മേടാണ  പ്രവര്തനങ്ങനളല്ലടാഎ  നനിര്തനിവയ്ക്കുന്നതയ്  സഎബനനിച  ഒരു  വനിഷയഎ
രൂപനപ്പെടനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  ഇടുക്കനിയനില് ഒരു ചരനിത്രവുഎ പശ്ചടാതലവുമുണയ്.  അവനിനട
കുടനികയറഎ നടക്കുന്ന കേടാലഘടതനില് കേടാര്ഷനികേ കമഖലയനികലയയ് grow more food
basis-ല് ഭക്ഷദ്യധടാനദ്യങ്ങള് ഉത്പടാദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനടായനി കേര്ഷകേര് കുടനികയറനിയതടാണയ്.
അന്നയ്  ശരടാശരനി  അഞ്ചുഎ ആറഎ   ഏക്കര് വനര  ഭൂമനിയുളളവരുണടായനിരുന.  ഇന്നയ്
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അമ്പതയ് നസന്റുഎ ഒകരക്കറനില് തടാനഴ ഭൂമനിയുളളവരുമടാണുളളതയ്.  അവനിനടയുളളവര്ക്കയ്
ഉപജസ്പീവനഎ  നടതടാന  നനിര്വ്വടാഹമനില്ല.  ഇടുക്കനിയനിനലയുഎ  മൂന്നടാറനിനലയുഎ
വനിഷയങ്ങളുഎ  പടയപ്രശ്നങ്ങളുഎ  കേകയ്യേറവുഎ  കുടനികയറവുനമടാനക്ക  സമ്മേനിശമടായനി
ഇടുക്കനിയനിനല  ജനവടാസനത  ദുരനിതപൂര്ണ്ണമടാക്കുകേയടാണയ്.  ഇതനിനന്റെ  സതദ്യടാവസ
യനികലയയ് സര്ക്കടാര് വരണഎ. ഇന്നയ് അമ്പതയ് നസന്റെയ് ഭൂമനിയുളള സടാധടാരണ കേര്ഷകേനയ്
അവനിനട  കൃഷനി  നചയമടാത്രഎ  ജസ്പീവനിക്കടാന  കേഴനിയുന്ന സടാഹചരദ്യമനില്ല.  പ്രകൃതനിയുനട
ദുരവസ,  പ്രകൃതനികക്ഷടാഭഎ,  നടാണദ്യവനിളകേളുനട  വനിലയനിടനിവയ്  തുടങ്ങനിയ
കേടാരണങ്ങള്നകേടാണയ്  കൃഷനി  ഏനറ  കദടാഷകേരമടായനി  നനില്ക്കുന്ന  സന്ദര്ഭതനില്
ഉപജസ്പീവനതനിനകവണനി,  ജസ്പീവകനടാപടാധനിയടായനി  ഒരു  നപടനിക്കട  വയടാനകപടാലുഎ
നനിയമതനിനന്റെ അടനിസടാനതനില് സടാധദ്യമല്ല.  അതുനകേടാണയ്  ഇതനില് വരുകതണ
കഭദഗതനികേള്  ചര്ച നചയ്യേനപ്പെകടണതടാണയ്.  അവര്ക്കയ് ജസ്പീവനിക്കടാനളള  അനമതനി
നകേടാടുക്കകണ?  അവനര  എന്തനിനകവണനിയടാകണടാ  അകങ്ങടാടയ്  കുടനികയറനിയതയ്
അതുകപടാനലതനന്ന  അവനര  സഎരക്ഷനികക്കണ  ചുമതലയുഎ  സര്ക്കടാരനിനണയ്.
നനജവനനവവനിദദ്യങ്ങനളയുഎ പരനിസനിതനിനയയുഎ സഎരക്ഷനിക്കുന്നകതടാനടടാപ്പെഎ അവനിനട
ജസ്പീവനിക്കുന്നവരുനട  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കടാനളള  നടപടനികേളുഎ  സത്വസ്പീകേരനികക്കണ
തടായനിട്ടുണയ്.  അതുനകേടാണയ്  ഇഇൗ  ആക്ടനിലുഎ  റൂളനിലുഎ  ആവശദ്യമടായ  കഭദഗതനി
വരുതടാനത  നമുക്കയ്  മുകന്നടാട്ടുകപടാകേടാന  കേഴനിയനില്ല.  അഥവടാ,  ഇന്നയ്  ഇഇൗ  നനിയമഎ
നടപ്പെനിലടാക്കടാന നനിര്ബനനിതരടായടാല് ഇതനിനന്റെ വദ്യടാപ്തനി ഇടുക്കനി ജനില്ലയനില് മടാത്രഎ
നനില്ക്കുകമടാ  എനളള  കേടാരദ്യഎ  പരനികശടാധനിക്കണഎ.  കേഴനിഞ  ദനിവസഎ  ഞടാനഎ
കദവനികുളഎ തടാലൂക്കയ് ഫടാര്കമഴയ് കഫടാറതനിനന്റെ പ്രസനിഡന്റെയ് ശസ്പീ. എ. ആര്. അനനിയന
കുഞഎ കചര്ന്നയ് ഒരു നമകമ്മേടാറടാണഎ  ബഹുമടാനനപ്പെട മനനിക്കയ്  നല്കുകേയുണടായനി.
ആ  നമകമ്മേടാറടാണഎ  ബഹുമടാനനപ്പെട  മനനി  ഗഇൗരവപൂര്വ്വഎ  പരനിഗണനിക്കുകേയുഎ
കേളക്ടകറടാടയ്  റനികപ്പെടാര്ടയ്  ആരടായുകേയുഎ  നചയ.  ഞടാന  ആ  റനികപ്പെടാര്ടയ്  കേണ്ടു.  ആ
റനികപ്പെടാര്ടയ് മനനിയുനട പരനിഗണനയടായനി തനിരനിച്ചുവന്നനിട്ടുനണന്നയ് ഞടാന കേരുതുന്നനില്ല.
അതനില്,  If the judgement in WPC/32143 & 32145 of 2016 is implemented,
all cases from 1950 onwards will have to be revised and huge corrective
action will  have to be  taken. This will  have  a great impact socially and
economically  in  the  society  even  law  and  order  would  be  restricted
എന്നടാണയ് പറഞനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇഇൗ നനിയമഎ നടപ്പെനിലടാക്കടാന നനിര്ബനനിതരടായടാല്
ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനില്  മടാത്രഎ  നനില്ക്കനില്ല,  നകേടാചനി,  കകേടാഴനികക്കടാടയ്,  തനിരുവനന്തപുരഎ
എന്നസ്പീ  ജനില്ലകേനളനയല്ലടാഎ  ഒകര  രസ്പീതനിയനില്  ബടാധനിക്കുന്ന  വനിഷയമടാണനിതയ്.
ഇതനിനനിടയനില്  ഇഇൗ  പ്രശ്നഎ  പരനിഹരനിക്കടാന   നമുക്കയ്  കേഴനിയണഎ.  നനിയമതനിനന്റെ
ബലതനില്  ഇതയ്  മുകന്നടാട്ടുനകേടാണ്ടുകപടാകേടാന  കേഴനിയനില്ല.  തസ്പീര്ചയടായുഎ  ഇഇൗ
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വനിഷയതനില് കഭദഗതനി നകേടാണ്ടുവകരണതയ് അനനിവടാരദ്യമടാണയ്. Assigned Land-ല്
പടയഎ തന്നടാല്, പടയ വസ്തുവനില് വയ്ക്കുന്ന മരങ്ങള്ക്കുളള ഉടമസടാവകേടാശഎകപടാലുഎ
കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഇന്നനില്ല.  കൂടുതല്  വൃക്ഷങ്ങള്  നട്ടുപനിടനിപ്പെനിചയ്  സഎരക്ഷനിക്കുന്നതയ്
ആരടാണയ്?  നമ്മുനട സഎസടാനഎ കദശസ്പീയ ശരടാശരനികയക്കടാള് മുന്നനിലടാണയ്.  ഇടുക്കനി
ജനില്ലയടാണയ് അതരഎ കേടാരദ്യങ്ങളനില് ഏറവുഎ കൂടുതല് സഎരക്ഷണഎ നകേടാടുക്കുന്നതയ്.
അവനിനട  കൃഷനികയടാനടടാപ്പെഎ  മരങ്ങള്  വച്ചുപനിടനിപ്പെനിക്കടാനളള  കപ്രടാതടാഹനഎ  കൂടനി
നകേടാടുക്കണഎ. ചന്ദനഎ, ഇഇൗടനി, കതക്കയ് എന്നസ്പീ മരങ്ങളുനട കപരുകേള് കകേള്ക്കുകമ്പടാള്
കപടനികക്കണ കേടാരദ്യനമന്തടാണയ്? ഇഇൗ മരങ്ങള് വച്ചുപനിടനിപ്പെനികക്കണതകല്ല? ആ മരങ്ങള്
വചയ്  പനിടനിപ്പെനിക്കുന്നനതടാനഎ  ഒകന്നടാ  രകണടാ  മൂകന്നടാ  മനഷദ്യടായുസയ്  കേടാലഘടഎ
നകേടാണയ് നവടടാറടാകുന്നതല്ല. പനക്ഷ ആരുഎ അതനിനയ് തയ്യേടാറകുന്നനില്ല.  പടയഭൂമനിയനില്
തനതടായനി  കേര്ഷകേര്  വയ്ക്കുന്ന  മരതനിനന്റെ  ഉടമസടാവകേടാശഎ  അവര്ക്കുളളതടാണയ്.
അനതടാനക്ക  ഭടാവനിയനില്  അനനിവടാരദ്യവുമടാണയ്. അതുനകേടാണയ് ഇതരഎ കേടാരദ്യങ്ങളനില്
കഭദഗതനി  നകേടാണ്ടുവകരണത ത്തുണയ്.  മൂന്നടാറനിനന  സഎരക്ഷനിക്കണനമങ്കെനില്  പ്രകതദ്യകേഎ
നനിയമഎ കവണഎ. 

മനി  .   നഡപന്യൂടനി സസ്പീക്കര് :  ശസ്പീ. കറടാഷനി അഗസ്റ്റേനിന ഏഴയ് മനിനനിടടായനി.

ശസ്പീ  .    കറടാഷനി അഗസ്റ്റേനിന:  സര്,  ചുരുക്കുന. പ്രകതദ്യകേ നനിയമമടാണയ് ആവശദ്യഎ.
ഇവനിനട  പടയ  പ്രശ്നഎ,  ഭൂമനി  തര്ക്കഎ,  ഇനതല്ലടാഎ  കേടാരണഎ  എങ്ങനന  ജനങ്ങള്
ജസ്പീവനിക്കുഎ?   മൂന്നടാറനിനല  നപടനിക്കടക്കടാര്,  നചറകേനിട  കേര്ഷകേര്  തുടങ്ങനി  അവനിനട
ജസ്പീവനിക്കുന്നവര്ക്കയ്  എന്തയ്  മടാര്ഗ്ഗമടാണയ്  നമുക്കയ്  കേടാണനിച്ചുനകേടാടുക്കടാന  കേഴനിയുന്നതയ്.
അവനര നമുക്കയ് സഎരക്ഷനിക്കണഎ.  വനകേനിട/നചറകേനിട കേകയ്യേറങ്ങള്  ഒഴനിവടാക്കണഎ.
ഞടാന  കനരനത  സൂചനിപ്പെനിചതുകപടാനല,  പടയകഫടാമനികലടാ  അകസനനമന്റെയ്
ഓര്ഡറനികലടാ  പ്രതനിപടാദനിക്കടാതതനിനന്റെ  ഭടാഗമടായനി  റവനന്യൂ  അധനികൃതരുനട
എന.ഒ.സനി.-യുഎ  ബനില്ഡനിഎഗയ്  പണനിയുന്നതനിനടാവശദ്യമടായ  നപര്മനിഷനഎ  പടാനഎ
അപ്രൂവയ് നചയയ് ഒരു വദ്യക്തനി നകേടനിടഎ പണനിയടാനടായനി മുകന്നടാട്ടുകപടായടാല്, ആ നകേടനിട
നനിര്മ്മേടാണതനിനയ്  അകപക്ഷ  നകേടാടുതയടാളനിനന്റെ  ഭടാഗതയ്  നതറ്റുണടാകുകമടാ. ഇന്നയ്
അതനില്  വസ്പീഴ്ച  കേനണതനിയനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  അവനിനട  ബഹുനനില  മന്ദനിരങ്ങള്
ആവശദ്യമുനണന്നയ്  പറയുന്നനില്ല.  അവനിനട  ഇകക്കടാ  ഫ്രണയ് ലനിയടായ,  പരനിസനിതനിക്കയ്
കയടാജനിച  രസ്പീതനിയനിലടാവശദ്യമടായ  നകേടനിടങ്ങളുഎ  അനബന  സഇൗകേരദ്യങ്ങളുഎ
ആവശദ്യമടാണയ്. വസ്പീഴ്ചകേള്  ഉകദദ്യടാഗസ  തലതനിലടാനണങ്കെനില്  പരനികശടാധനിക്കണഎ.
അതുനകേടാണയ്  ഇതരഎ  കേടാരദ്യങ്ങളനില്  വളനര  ശദനിച്ചുളള  നനിലപടാടുകേളടാണയ്
അനനിവടാരദ്യഎ.  തര്ക്കങ്ങള്നകേടാണയ് മൂന്നടാര് പ്രശ്നതനിനന്റെ കപരനില് ഇടുക്കനി ജനില്ലനയ
മുഴവന  ബടാധനിക്കുന്ന  വലനിയ  വനിഷയങ്ങള്  രൂപനപ്പെടയ്  വരനികേയടാണയ്.  മൂന്നടാറനില്
പ്രശ്നമുനണങ്കെനില്  അതയ്  പരനിഹരനിക്കടാന  പ്രകതദ്യകേ  നനിയമമുണടാകേണഎ.  മൂന്നടാറനിനയ്
പ്രകതദ്യകേ  നനിയമപരനിരക്ഷ  ഉണടാകേണഎ.  നകേ.ഡനി.എചയ്.  വനികല്ലജനില്  ചനില
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നറസനിക്ഷനനസടാനക്ക  നമ്മേള്  പടാലനിചനിട്ടുണയ്.  അങ്ങനന  പടാരനിസനിതനികേമടായനി
നനജവനനവവനിദദ്യ  കമഖലയടായ  മൂന്നടാറനിനന  സഎരക്ഷനിക്കടാന  സഭയ്ക്കുതനന്ന  ഒരു
നനിയമഎ  രൂപനപ്പെടുതടാന  കേഴനിയുഎ. ഇക്കടാരദ്യങ്ങളനില്  വളനര  വദ്യക്തമടായ
നനിലപടാടുണടാകേണഎ.

മനി  .   നഡപന്യൂടനി സസ്പീക്കര്:  നയസയ്...പസ്പീസയ് കേണ്ക്ലൂഡയ്. ഒമ്പതയ് മനിനനിടടായനി. പസ്പീസയ്
കേണ്ക്ലൂഡയ്.

ശസ്പീ  .    കറടാഷനി  അഗസ്റ്റേനിന :  സര്,  ഇടുക്കനി  അതനിര്തനിയനിനല  ഭൂരനിപക്ഷഎ
പ്രകദശവുഎ ഭൂ മടാപ്പെനില് തമനിഴടാടനിനന്റെ ഭടാഗമടായനിരനിക്കുന എന്നടാണറനിയുന്നതയ്.  അതയ്
ശദനികക്കണ  വനിഷയമടാണയ്.  കേമ്പഎകമടനിനല  തര്ക്കങ്ങള്  നനിലനനില്ക്കുകേയടാണയ്.
ഭൂമടാപ്പെനില് ഉണടായനിട്ടുളള അപടാകേതകേള് ശരനിയടാനണങ്കെനില് അവ പരനികശടാധനിക്കണഎ.
 അതുനകേടാണയ് ഇടുക്കനിയനിനല ഭൂപ്രശ്നങ്ങനളകപടാനല തനന്ന അതസ്പീവ ജടാഗതകയടാടുകൂടനി
1964-നല  റൂളനില്  ആവശദ്യമടായ  കഭദഗതനി  നകേടാണ്ടുവന്നയ്  അവനിടനത
സടാധടാരണക്കടാരടായ ജനങ്ങനള സഎരക്ഷനിക്കടാന നടപടനി സത്വസ്പീകേരനിക്കണഎ. മൂന്നടാറനിനയ്
ആവശദ്യമടായ നനിയമപരനിരക്ഷ നകേടാടുക്കണഎ.  മൂന്നടാറനിനന്റെ കപരനില് വനിപവകേരമടായ
വലനിയ  പ്രശ്നഎ  നടക്കുനനവന്നയ്  നപടാതുകലടാകേനത  ധരനിപ്പെനിചയ്  ഇടുക്കനിയനിനല
സടാധടാരണ ജസ്പീവനിതനത ദുസ്സഹമടാക്കരുതയ്.  സടാധടാരണക്കടാര്നക്കല്ലടാഎ നനിയമപരനിരക്ഷ
ലഭനിക്കടാന ഇഇൗ സര്ക്കടാര്  ജടാഗത പുലര്തണനമന്നയ് അകപക്ഷനിക്കുന.

റവനന്യൂവുഎ  ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുഎ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  സര്,
ഇവനിനട  ബഹുമടാനനപ്പെട  നമമ്പര്  കറടാഷനി  അഗസ്റ്റേനിന  പറഞതുകപടാനല  വളനര
ശദടാപൂര്വ്വഎ  നചകയ്യേണ  കേടാരദ്യമടാണനിതയ്.  രടാവനിനല  നടതനിയ  ചര്ചനയടാനക്ക
നമുക്കറനിയടാവുന്നതടാണയ്. ഇക്കടാരദ്യഎ വളനര ശദടാപൂര്വ്വഎ നനകേകേടാരദ്യഎ നചയ്യേണനമന്ന
കേടാരദ്യതനില് യടാനതടാരു സഎശയവുമനില്ല. 1964-നല കകേരള ഭൂമനിപതനിവയ് ചടങ്ങളനിനല
നടാലടാഎ  ചടതനില്  കഭദഗതനി  വരുത്തുന്നതയ്  സഎബനനിചയ്  വളനര  കൃതദ്യമടായ
കേടാരദ്യങ്ങളടാണയ്  അകദ്ദേഹഎ  ചൂണനിക്കടാണനിചതയ്.  കകേടാടതനിവനിധനി,  നനിലവനിലുളള
ആക്ടനിനന്റെയുഎ റൂള്സനിനന്റെയുഎ അടനിസടാനതനില് നടപടനിക്രമങ്ങള് പടാലനിച്ചുനകേടാണയ്
നടപ്പെടാക്കുകമ്പടാഴണടാകുന്ന പ്രയടാസങ്ങളുള്നപ്പെനട  ധടാരടാളഎ   വനിഷയങ്ങളുണയ്.  അതയ്
ഇടുക്കനിയനിലുഎ  ചനിലകപ്പെടാള്  അതനിനപുറത്തുഎ  എല്ലടായനിടത്തുഎ  ബടാധകേമടാനണന്നയ്
അകദ്ദേഹഎ  ചൂണനിക്കടാണനിചതയ്  ശരനിയടാണയ്.  നനിലവനില്  ഇതരഎ  കേടാരദ്യങ്ങനള
സഎബനനിചയ്  ശദടാപൂര്വ്വമടായ  പരനികശടാധന  നടതനി  ആവശദ്യമടായ  കേടാരദ്യങ്ങള്
നചയ്യേടാനമന്നല്ലടാനത,  ഇകപ്പെടാള്തനന്ന  ആവശദ്യമടായ  കേടാരദ്യങ്ങള്   നചയ്യേടാനമന്നയ്
പറയടാന കേഴനിയുന്ന പടാകേതനിലല്ല. 

1960-നല കകേരള ഭൂമനിപതനിവയ്  നനിയമതനിനന്റെ അടനിസടാനതനിലുളള വനിവനിധ
ചടങ്ങള്  പ്രകേടാരമടാണയ്  കകേരളതനില്  സര്ക്കടാര്ഭൂമനി  പതനിചയ്  നല്കുന്നതയ്.
പഞടായതയ്  പ്രകദശങ്ങളനില്  1964-നല  കകേരള  ഭൂമനിപതനിവയ്  ചടവുഎ  മുനനിസനിപ്പെല്-
കകേടാര്പ്പെകറഷന    പ്രകദശങ്ങളനില്   1995-നല    കകേരള   ഭൂമനിപതനിവയ്    മുനനിസനിപ്പെല്
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കകേടാര്പ്പെകറഷന  ചടപ്രകേടാരവുമടാണയ്  ഭൂമനി  പതനിച്ചുനല്കുന്നതയ്.  കൂടടാനത  1993-നല
കകേരള  ഭൂമനിപതനിചയ്  നല്കേല്  പ്രകതദ്യകേ  ചടപ്രകേടാരഎ  1-1 -1977-നയ്  മുമ്പയ്  വനഭൂമനി
നനകേവശഎ  വചയ്  വരുന്നവര്ക്കയ്  ഭൂമനി  പതനിച്ചുനല്കുനണയ്.  1964-നല  കകേരള
ഭൂമനിപതനിവയ്  ചടങ്ങള്പ്രകേടാരഎ  കൃഷനി,  ഭവനനനിര്മ്മേടാണഎ,  അയല്വസ്തുവനിനന്റെ
ഗുണകേരമടായ  അനഭവഎ  എന്നസ്പീ  ആവശദ്യങ്ങള്ക്കയ്  പതനിച്ചുനല്കേടാനമന്നടാണയ്
ചൂണനിക്കടാണനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇഇൗ  ചടങ്ങള്പ്രകേടാരഎ  ഒരടാളുനട  നനകേവശമനിരനിക്കുന്ന
ഭൂമനി  അയടാള്ക്കയ്  പതനിച്ചുനല്കുന്നതനിനഎ  പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  വനില്പ്പെന  നടത്തുന്നതനിനഎ
2014  വനര തടസ്സങ്ങളനില്ല.  2014  വനര  പതനിച്ചുകേനിട്ടുന്ന ഭൂമനി  വനില്പ്പെന നടതടാന
പടാടനിനല്ലന്നടായനിരുന വദ്യവസ. 30-9-2014-നല ജനി.ഒ.  നമ്പര്  425/14  ആര്.ഡനി.
അനസരനിചയ്  ചടങ്ങള്  കഭദഗതനി  നചയയ്  വനില്പ്പെന  നടതടാവുന്നതടാനണന്നടാണയ്
വദ്യവസ  നചയതനിട്ടുളളതയ്.  എന്നടാല്  ഭൂമനി  കകേവശമനില്ലടാത  ഒരടാള്ക്കയ്  ഭൂമനി
പതനിച്ചുനല്കേനിയടാല് ആ ഭൂമനി  25  വര്ഷകതയയ് വനില്പന നടതടാന പടാടനിനല്ലന്നടാണയ്
വദ്യവസ. എന്നടാല് പ്രസത്തുത ഭൂമനി പനിനതുടര്ചടാവകേടാശനിക്കയ്  കകേമടാറഎ നചയ്യുന്നതനിനയ്
തടസ്സമനില്ല. ഭൂരഹനിതനടായ ഒരടാള് പതനിച്ചുകേനിടനിയ ഭൂമനി  വനില്പന നടതനിയടാല് അയടാള്
വസ്പീണ്ടുഎ  ഭൂരഹനിതനടാകുനമനള്ളതുനകേടാണടാണയ് ഈ വദ്യവസ വചനിട്ടുള്ളതയ്. എന്നടാല്
ഈ വദ്യവസ കഭദഗതനി  നചകയ്യേണതുകണടാനയന്നയ്  പരനികശടാധനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.
അവനിനടയുളള നനിര്മ്മേടാണ പ്രവര്തനങ്ങനള സഎബനനിച്ചുഎ ഈ വദ്യവസകേനളടാനഎ
ഇല്ലടാതനിരുന്നനിട്ടുഎ  നനിലവനിലുളള  നനിയമതനിലനില്ലടാത  കേടാരദ്യങ്ങനള  സഎബനനിചയ്
കകേടാടതനി   നടതനിയ പരടാമര്ശങ്ങളുള്നപ്പെനടയുളള  കേടാരദ്യങ്ങളടാണയ്  ബഹുമടാനനപ്പെട
കറടാഷനി  അഗസ്റ്റേനിന  ചൂണനിക്കടാണനിചതയ്.  ആ  സടാഹചരദ്യതനില്  ശദടാപൂര്വ്വഎ
ഇക്കടാരദ്യങ്ങള് പരനികശടാധനിചയ് തസ്പീരുമടാനഎ എടുക്കുന്നതടാണയ്.

ശസ്പീ  .    കറടാഷനി  അഗസ്റ്റേനിന:  സര്,  ജനില്ലയനിനല  ഭൂ  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കടാന
സമയബനനിതമടായനി  ഇടനപടുന്നതനിനയ്  ബഹുമടാനനപ്പെട  മനനിയുനട  കനതൃതത്വതനില്
ഒരു കമടാണനിററനിഎഗയ് കേമ്മേനിറനി  രൂപസ്പീകേരനിക്കടാന ശമനിക്കുകമടാ?

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന: സര്, 1964-നല ഭൂമനി പതനിവയ് ചടവുമടായനി ബനനപ്പെട
വനിഷയങ്ങള് പുനനഃപരനികശടാധനിക്കണനമകന്നടാ അതനില് കഭദഗതനി വരുതണനമകന്നടാ
പറയുന്നതയ്  നപടാതുവടായനി  ബടാധനിക്കുന്ന  ഒരു  വനിഷയമടാണയ്.  ഏതടായടാലുഎ  ഈ
നനിര്കദ്ദേശഎ പരനികശടാധനിചയ് ആവശദ്യമടായ നനിലപടാടയ് സത്വസ്പീകേരനിക്കടാവുന്നതടാണയ്.  

V സബ്മനിഷന

(1)  നറയനില്പ്പെടാത

പ്രതനിപക്ഷ കനതടാവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ് നചന്നനിതല): സര്, കകേരളതനിനന്റെ ഭടാവനി
വനികേസനതനിനയ്  വളനര  പ്രകയടാജനനപ്പെടുന്നതടാണയ്  നഞനകകേടാടയ്-സല്തടാനബകതരനി-
നനിലമ്പൂര്  നറയനില്പ്പെടാത.  കകേന്ദ്രടാനമതനി  ലഭനിച  ഈ  പടാത  സഎസടാന  സര്ക്കടാര്
സഎയുക്തസഎരഎഭമടായനി നനിര്മ്മേനിക്കടാന തസ്പീരുമടാനനിക്കുകേയുഎ നറയനില്കവയുമടായനി  ഒപ്പെനിട
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കേരടാര് പ്രകേടാരഎ കകേരളനത മുനഗണനടാപ്പെടനികേയനില് ഉള്നപ്പെടുതനിയനിരുന്നതുമടാണയ്.
പടാര്ലനമന്റെനില്  നനിരവധനി  തവണ ഞങ്ങള്  ഈ  വനിഷയഎ   ഉന്നയനിചനിരുന.  ഈ
പടാതയുനട  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യേടാറടാക്കടാനടായനി  8  കകേടാടനി  രൂപ  അനവദനിക്കുകേയുഎ
സഎസടാന സര്ക്കടാര് ഡനി.എഎ.ആര്.സനി.-നയ ചുമതലനപ്പെടുത്തുകേയുഎ ആദദ്യഘടമടായനി
രണയ് കകേടാടനി രൂപ ഡനി.എഎ.ആര്.സനി.-യുനട അക്കഇൗണനില് നനികക്ഷപനിക്കടാന 13-02-
2017-നയ് ടടാനകസടാര്ടയ് നസക്രടറനി ഉതരവയ് പുറനപ്പെടുവനിക്കുകേയുഎ നചയ.  എന്നടാല്
ആ  തുകേ  ഇതുവനര   ഡനി.എഎ.ആര്.സനി.-ക്കയ്  കകേമടാറടാതതനിനടാല്  ഡനി.പനി.ആര്.
തയ്യേടാറടാക്കുന്നതനില്നനിനഎ  പനിനടാറനമന്നയ്  ശസ്പീ.  ഇ.  ശസ്പീധരന  സഎസടാന
സര്ക്കടാരനിനയ്  കേതയ്  നല്കേനിയനിട്ടുനണന്നടാണയ്   ലഭനിചനിട്ടുള്ള വനിവരഎ.   ഈ വസ്തുത
കേടാണനിചയ്  സല്തടാനബകതരനി  എഎ.എല്.എ.  ശസ്പീ.  ഐ.  സനി.  ബടാലകൃഷ്ണന
മുഖദ്യമനനിക്കയ്  നല്കേനിയ  കേതയ്  പരനിഗണനിക്കണനമന്നടാവശദ്യനപ്പെടയ്  പ്രതനിപക്ഷ
കനതടാനവന്ന നനിലയനില്  3-5-2017-നയ് ഞടാന ബഹുമടാനനപ്പെട മുഖദ്യമനനിക്കയ് കേതയ്
നല്കുകേയുണടായനി.  മുഖദ്യമനനിയുനട  അദദ്യക്ഷതയനില്  ജനപ്രതനിനനിധനികേനളയുഎ
ഡനി.എഎ.ആര്.സനി. നചയര്മടാനനയുഎ പനങ്കെടുപ്പെനിച്ചുനകേടാണയ് അടനിയന്തരകയടാഗഎ വനിളനിച്ചു
കചര്ക്കണനമന്നടാണയ്  കേതനിലുള്ളതയ്.  സഎസടാന  സര്ക്കടാര്  ചുമതലനപ്പെടുതനിയ
പ്രകേടാരഎ  തലകശരനി-കമസൂര്  പടാതയുനട  സടാധദ്യതടാ  പഠന  റനികപ്പെടാര്ടയ്
ഡനി.എഎ.ആര്.സനി.-ക്കയ് സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനില് തലകശരനി -കമസൂര് ഭടാഗഎ നഷ്ടഎ
വരുത്തുന്നതടാനണനഎ  കകേരളതനിനയ്  പ്രകയടാജനനപ്പെടുന്നതയ്  നഞനകകേടാടയ്-
സല്തടാനബകതരനി-നനിലമ്പൂര് പടാതയടാനണനമടാണയ് പറഞനിട്ടുളളതയ്.   കമസൂര്
പടാതയയ്  ഞടാനനതനിരല്ല.  അങ്ങനന  റനികപ്പെടാര്ടയ്  വനനവന്നയ്  പറനഞകന്നയുള.
കകേരളതനിനയ് മുഴവന പ്രകയടാജനനപ്പെടുന്ന ഈ പടാത അടനിയന്തരമടായനി നടപ്പെടാക്കടാന
ഡനി.പനി.ആര്.-ഉഎ  മറയ്  കേടാരദ്യങ്ങളുഎ  തയ്യേടാറടാക്കണനമന്നടാണയ്  എനനിക്കയ്
അഭദ്യര്തനിക്കടാനള്ളതയ്.  ആവശദ്യനമങ്കെനില്  കേര്ണ്ണടാടകേ  സര്ക്കടാരുമടായനി
ജനപ്രതനിനനിധനികേളടക്കഎ  ചര്ച  നചയ്യേടാന  സര്ക്കടാര്  തയ്യേടാറടാകേണഎ.  കേര്ണ്ണടാടകേ
തടസ്സഎ  പറയുകേയടാനണങ്കെനില്  നനിലമ്പൂര്-സല്തടാനബകതരനി  വനരനയങ്കെനിലുഎ
ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യേടാറടാക്കടാന സര്ക്കടാര് തയ്യേടാറടാകേണനമന്നയ് നറയനില്കവയുനട ചുമതല
വഹനിക്കുന്ന നപടാതുമരടാമതയ് വകുപ്പുമനനികയടാടയ് ഞടാന ആവശദ്യനപ്പെടുകേയടാണയ്.

നപടാതുമരടാമത്തുഎ രജനികസഷനഎ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സധടാകേരന  ):  സര്,
നനിരവധനി  സടാകങ്കെതനികേ  പ്രശ്നങ്ങളുഎ  കകേന്ദ്ര-സഎസടാന  ബനവുഎ  അനദ്യസഎസടാന
ങ്ങളുമടായുഎ  ബനനപ്പെടനിട്ടുളള  വളനര  പ്രധടാനനപ്പെട  ഒരു  ഗതടാഗത  പ്രശ്നമടാണയ്
നറയനില്കവയുമടായനി  ബനനപ്പെടയ്  ശസ്പീ.  രകമശയ്  നചന്നനിതല  ഉന്നയനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.
നനിലമ്പൂര്-നഞനകകേടാടയ് നറയനില്കവ കലനനിനന്റെ ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യേടാറടാക്കുന്നതനിനടായനി
സഎസടാന  സര്ക്കടാര്  8  കകേടാടനി  രൂപ  നചലവനില്  ഡനി.എഎ.ആര്.സനി.-നയ
ചുമതലനപ്പെടുതനിയനിരുന.  അതനിനടായനി  2016  നവഎബര് 24-നയ്  71/2016/ഗതടാഗതഎ
നമ്പരടായനി  2  കകേടാടനി  രൂപ അനവദനിക്കുകേയുഎ നചയനിരുന.  നനിലമ്പൂര്-നഞനകകേടാടയ്
നറയനില്കവ കലന കകേരളതനിനല സഎരക്ഷനിത വനകമഖലയനിലൂനട കേടനകപടാകുന
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എനളളതടാണയ്  ഒരു  സടാകങ്കെതനികേ  പ്രശ്നഎ.  കൂടടാനത  അനദ്യസഎസടാനമടായ
കേര്ണ്ണടാടകേയനിനല സഎരക്ഷനിത വനപ്രകദശമടായ ബന്ദനിപ്പൂര് കദശസ്പീകയടാദദ്യടാനതനിലൂനടയുഎ
കേടുവടാ സകങ്കെതതനിലൂനടയുഎ കേടനകപടാകേണഎ. അതനിനടാല് കകേന്ദ്ര-പരനിസനിതനി-വനഎ
മനടാലയതനിനന്റെ  4-10-2012-നല  3782/1/2012  അസടാധടാരണ  ഗസറയ്  പ്രകേടാരഎ
ബന്ദനിപ്പൂര്  കദശസ്പീകയടാദദ്യടാനതനിലൂനടയുള്ള നറയനില്കവ കലനകേള്,  ഭൂഗര്ഭ  കപപ്പെയ് 
കലനകേള്,  കറടാപയ്  കവ  എന്നനിവ  നനികരടാധനിചനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  കേര്ണ്ണടാടകേയനിലൂനട
കേടനകപടാകുന്നതനിനടാല് പദതനി നചലവനിനന്റെ പങ്കെടാളനിതഎ കേര്ണ്ണടാടകേ സര്ക്കടാരുഎ
വഹനിക്കണഎ.  അവനിടനത വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുനട അനമതനിയുഎ ആവശദ്യമടായനിട്ടുണയ്.
ഇതുസഎബനനിചയ്  കേര്ണ്ണടാടകേ  പരനിസനിതനി-വനഎ-മനടാലയവുമടായനി  കയടാഗഎ
കചര്ന്നനിരുന.  നനിലമ്പൂര്-നഞനകകേടാടയ്  നറയനില്കവ  കലനനിനന്റെ  നനിര്മ്മേടാണഎ
സഎബനനിചയ് 2017 മടാര്ചയ് 17-നയ് കേര്ണ്ണടാടകേയനിനല അടനിസടാന സഇൗകേരദ്യവനികേസന
വകുപ്പെനിനന്റെ   അഡസ്പീഷണല്  ചസ്പീഫയ്  നസക്രടറനിയുനട  അദദ്യക്ഷതയനില്  കയടാഗഎ
കചരുകേയുഎ  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  പദതനി  നടപ്പെനിലടാക്കുന്നതനിനളള  വനിവനിധ  തടസ്സങ്ങള്
കേണക്കനിനലടുതയ്  പരനിസനിതനികലടാല  പ്രകദശങ്ങള്,  വനദ്യജസ്പീവനി  സഎരക്ഷണ
കകേന്ദ്രങ്ങള്,  കദശസ്പീകയടാദദ്യടാനങ്ങള്  എന്നനിവ  ഒഴനിവടാക്കനി  ഒരു  അകലനനമന്റെയ്
തയ്യേടാറടാക്കുന്ന കേടാരദ്യഎ പരനികശടാധനിക്കണനമന്നയ് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുഎ നചയനിരുന.  ഈ
സടാഹചരദ്യതനില്  24-11-2016-നല  ഉതരവുപ്രകേടാരഎ  അനവദനിച  2  കകേടാടനി  രൂപ
ഡനി.എഎ.ആര്.സനി.-ക്കയ് കകേമടാറനിയനിട്ടുണയ്. ഈ നനിയമങ്ങനളടാനക്ക ശസ്പീ. ഇ. ശസ്പീധരനയ്
അറനിയടാവുന്നതടാണയ്.  അകദ്ദേഹഎ  ഇതയ്  അടച്ചുപൂട്ടുനമന്നയ്  പറയുന്നതനില്  കേടാരദ്യമനില്ല.
അതടാകലടാചനിചയ്  നചകയ്യേണ  കേടാരദ്യമടാണയ്.  തുടര്ന്നയ്  17-4-2017-നയ്  ബടാഎഗ്ലൂരനില്
നടന്ന  ചസ്പീഫയ്  നസക്രടറനിതല  കയടാഗതനില്,  നനിലമ്പൂര്-നഞനകകേടാടയ്  പടാതയയ്
ബദലടായനി  തലകശരനി-കമസൂര്  നറയനില്പ്പെടാതയുനട  ആവശദ്യകേതനയപ്പെറനി  കകേരള
ചസ്പീഫയ്  നസക്രടറനി  വനിവരനിക്കുകേയുഎ  ഡനി.എഎ.ആര്.സനി.  നനിര്കദ്ദേശനിച  ഭൂഗര്ഭ
നറയനില്കവപ്പെടാതനയക്കുറനിചയ്  ചര്ച  നചയ്യുകേയുഎ  ഇക്കടാരദ്യതനില്  കേര്ണ്ണടാടകേ
വനദ്യജസ്പീവനി പ്രനിനസനിപ്പെല് ചസ്പീഫയ് കേണ്സര്കവറര് ഓഫയ് കഫടാറസ്റ്റേയ്സയ് തടാനഴപ്പെറയുഎ
പ്രകേടാരഎ അഭനിപ്രടായനപ്പെടുകേയുമുണടായനി:

ഇകപ്പെടാള്  കുടകേയ്,  കമസൂര്  പ്രകദശങ്ങളനില്  മനഷദ്യരുഎ  മൃഗങ്ങളുമടായുള്ള
ഏറ്റുമുടല്  വളനര  കൂടുതലടാണയ്.  തലകശരനി-കമസൂര്  നറയനില്കവ  കലന  കൂടനി
വരുകമ്പടാള് മൃഗങ്ങളുനട ആവടാസ വദ്യവസ വസ്പീണ്ടുഎ വനിഭജനിക്കനപ്പെടുകേയുഎ വനദ്യജസ്പീവനി
സഎരക്ഷണതനില്  ദൂരവദ്യടാപകേമടായ  പ്രതദ്യടാഘടാതങ്ങള്  സൃഷ്ടനിക്കുകേയുഎ  മൃഗങ്ങളുനട
കസത്വരവനിഹടാരതനിനയ് തടസ്സമുണടാകുകേയുഎ നചയ്യുഎ. അനദ്യഎനനിനകപടാകുന്ന നനിരവധനി
സസനനികേളുനടയുഎ  അപൂര്വ്വയനിനഎ പക്ഷനികേളുനടയുഎ  സസദ്യജടാലങ്ങളുനടയുഎ
മൃഗങ്ങളുനടയുഎ കശഷനിക്കുന്ന ഇടനടാഴനിയടായ നഗര്കഹടാള മുതല് ബന്ദനിപ്പൂര്,  മധുമല
തുടങ്ങനിയ  കകേരള-തമനിഴടാടയ്-കേര്ണ്ണടാടകേ  സഎസടാനങ്ങളനില്  വദ്യടാപനിച്ചുകേനിടക്കുന്ന
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പ്രകദശത്തുകൂടനി  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  നറയനില്പ്പെടാത  വനിഭടാവന  നചയനിരനിക്കുന്നതുനകേടാണയ്  ഈ
പ്രശ്നങ്ങനളല്ലടാഎ  ഉണടാകുകേയടാണയ്.  ഭൂഗര്ഭ  നറയനില്പ്പെടാത നനിര്മ്മേനിക്കുകേയടാനണങ്കെനില്
ഒന്നനിടവനിടയ്  കേനികലടാമസ്പീറര്  ദൂരതനില് വടായുനനിര്ഗ്ഗമന മടാര്ഗ്ഗങ്ങള് കവണനിവരുനമനഎ
പ്രസത്തുത പ്രകദശനത കജവകവവനിധദ്യതനിനയ് സടായനിയടായ പ്രഹരകമല്പനിക്കുനമനഎ
ചസ്പീഫയ്  നസക്രടറനി  അഭനിപ്രടായനപ്പെടുകേയുണടായനി.  തലകശരനി-കമസൂര് നറയനില്പ്പെടാതയടായനി
സര്കവ്വ  നടത്തുന്നതനിനയ്  കകേന്ദ്ര  വനഎ-പരനിസനിതനി  വകുപ്പെനിനന്റെ  അനവടാദഎ
ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  പതയ്  ദനിവസതനിനകേഎ  അകപക്ഷ  സമര്പ്പെനിക്കടാന  പ്രസ്തുത
കയടാഗതനില്  തസ്പീരുമടാനനിചനിട്ടുണയ്.  ഇക്കടാരദ്യതനില്  കകേന്ദ്ര  പരനിസനിതനി
മനടാലയതനിനന്റെയുഎ കേര്ണ്ണടാടകേ സര്ക്കടാരനിനന്റെയുഎ അനമതനി ലഭദ്യമടായതനിനകശഷഎ
തുടര്  നടപടനി  സത്വസ്പീകേരനിക്കുഎ.  കകേരള  കേര്ണ്ണടാടകേ  ചസ്പീഫയ്  നസക്രടറനിതല
കയടാഗനതത്തുടര്ന്നയ്  നനിലമ്പൂര്-നഞനകകേടാടയ്  നറയനില്കവ  പദതനി  സഎബനനിചയ്
ഡനി.എഎ.ആര്.സനി.  തയ്യേടാറടാക്കനിയ  നസചയ്  പ്രകേടാരമുള്ള  തുടര്നടപടനികേള്
സത്വസ്പീകേരനിക്കടാന  കേഴനിയുകേയനില്ല.  കയടാഗ  തസ്പീരുമടാനതനിനന്റെ  അടനിസടാനതനില്
നടാഷണല്  പടാര്ക്കനിലൂനട  കേടനകപടാകേടാതവനിധതനില്  പുതനിയ  അകലനനമന്റെയ്
പരനികശടാധനിക്കുന്നതടാണയ്.  പദതനി ഉകപക്ഷനിക്കുന്നതല്ല.

(2)  പടനിണനി സമരഎ

ശസ്പീ  .    സനി  .    നകേ  .    ഹരസ്പീന്ദ്രന: സര്,  കമയയ്  9-ാം തസ്പീയതനി  ശസ്പീ.  ആര്. രടാകജഷയ്
ശദ ക്ഷണനിക്കലനിലൂനട അവതരനിപ്പെനിച വനിഷയമടാണയ് ഇന്നയ് ഞടാന സബ്മനിഷനനിലൂനട
നകേടാണ്ടുവരുന്നതയ്.  കകേരളതനില്  15  ലക്ഷകതടാളഎ കുടുഎബങ്ങളനിനല  22  ലക്ഷകതടാളഎ
നതടാഴനിലടാളനികേള്  കജടാലനി  നചയവരുന്ന  ഒരു  കമഖലയടാണയ്  കദശസ്പീയ  നതടാഴനിലുറപ്പെയ്
രഎഗഎ.  കേഴനിഞ  ആറയ്  മടാസമടായനി  ഈ  കമഖലയനിനല  നതടാഴനിലടാളനികേള്ക്കയ്
ശമ്പളമനില്ലടാനത  ആ  കുടുഎബങ്ങള്  പടനിണനിയനികലയയ്  നസ്പീങ്ങുകേയടാണയ്. പുതനിയ
അദദ്യയനവര്ഷഎ ആരഎഭനിക്കുന്ന സടാഹചരദ്യതനില് കുടനികേള്ക്കയ് പഠനടാവശദ്യങ്ങള്ക്കുഎ
മറ്റുമടായനി  ഈ  ശമ്പള  കുടനിശനികേയടാണയ്  ആനകേയുള്ള  പ്രതസ്പീക്ഷ.  653  കകേടാടനി
രൂപയടാണയ് ശമ്പള കുടനിശനികേയനിനതനില് കകേരളതനിനയ് ലഭനികക്കണതയ്.  നമറസ്പീരനിയല്,
അഡനിനനികസറസ്പീവയ്  എകയ്നപനഡനിചര്  എന്നനിവയടായനി  വലനിയ  തുകേ  നമുക്കയ്
ലഭനികക്കണതടായനിട്ടുണയ്.  ശമ്പള കുടനിശനികേയ്ക്കുകവണനി എന.ആര്.ഇ.ജനി.പനി.  വര്കക്കഴയ്
യണനിയനന്റെ കനതൃതത്വതനില് നതടാഴനിലടാളനികേള് മൂന്നയ്  ദനിവസമടായനി  സമരതനിലടാണയ്.
കകേരളതനില്  30  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലടായനി  മൂന്നയ്  ലക്ഷകതടാളഎ  വരുന്ന  വസ്പീടമ്മേമടാരടായ
നതടാഴനിലടാളനികേളടാണയ്  ഈ സമരതനില് പനങ്കെടുക്കുന്നതയ്.  കവതനഎ ലഭനിചനിനല്ലങ്കെനില്
അവര്  പടനിണനി  സമരതനികലയയ്  നസ്പീങ്ങുന്നതടാണയ്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കടാര്  ജനങ്ങനള
നതറനിദരനിപ്പെനിക്കുന്ന  പ്രചരണമടാണയ്  ഇന്നയ്  സഎഘടനിപ്പെനിച്ചുവരുന്നതയ്.  കകേരളതനിനയ്
കകേന്ദ്ര  ബജറനില്  സൂചനിപ്പെനിചതനിനന്റെ  30  ശതമടാനഎ  തുകേ  ആദദ്യഗഡുവടായനി
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നല്കകേണതടാണയ്.  പനക്ഷ ഇതുവനര കകേരളതനിനയ് ആ വനിഹനിതഎ ലഭനിചനിടനിനല്ലന്നടാണയ്
അറനിയടാന  കേഴനിഞതയ്.  സഎസടാന  സര്ക്കടാരനിനയ്  അനവദനിച  തുകേ  വകേമടാറനി
നചലവഴനിച്ചുനവന്ന  പ്രചരണമടാണയ്  അവര്  ആകരടാപനിക്കുന്നതയ്.  കകേരളതനിനല
വസ്പീടമ്മേമടാര്  അനഭവനിക്കുന്ന  യടാതനകേള്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കടാര്  കേടാണുന്നനില്ല.
കപശടാചനികേമടായനിട്ടുള്ള  നപരുമടാറമടാണയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കടാരനിനന്റെ  ഭടാഗതയ്
നനിനണടായനിനക്കടാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കടാരനികന്റെതയ്  പനിശടാചുഭരണഎ
കപടാനലയടാണയ്.  കകേരളതനിനല ഗടാമസ്പീണകമഖലയനില്  ദുരനിതമനഭവനിക്കുന്ന,  ജസ്പീവനിത
പ്രയടാസമനഭവനിക്കുന്ന  വസ്പീടമ്മേമടാര്ക്കയ്  ഇക്കഴനിഞ  ആറയ്  മടാസമടായനി  നല്കകേണ
ശമ്പള  കുടനിശനികേ  നല്കേടാതതയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കടാരടാണയ്.   കകേടാടനിക്കണക്കനിനയ്  രൂപ
കകേന്ദ്ര സര്ക്കടാര് കകേടാര്പ്പെകററ്റുകേള്ക്കുകവണനി എഴതനിതള്ളുകേയടാണയ്. സഎസടാനതയ്
പടനിണനി  കേനിടക്കുന്ന  ഈ  വസ്പീടമ്മേമടാര്ക്കയ്  നല്കകേണ  ശമ്പള  കുടനിശനികേ
അടനിയന്തരമടായനി  വനിതരണഎ നചയ്യുന്നതനിനടാവശദ്യമടായ   ഇടനപടല് സര്ക്കടാരനിനന്റെ
ഭടാഗതയ് നനിനണടാകേണഎ.  മുഖദ്യമനനി  തനന്ന അടനിയന്തരമടായനി  ഈ പ്രശ്നതനിനയ്
പരനിഹടാരഎ കേടാണടാന ഇടനപടണനമന്നയ്  അഭദ്യര്തനിക്കുകേയടാണയ്.  

തകദ്ദേശസത്വയഎഭരണവുഎ  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുഎ  വഖഫയ്  ഹജയ്  തസ്പീര്തടാടനവുഎ
വകുപ്പുമനനി  (കഡടാ  .    നകേ  .    ടനി  .    ജലസ്പീല്):  സര്,  ഇടതുപക്ഷ  കേക്ഷനികേളുനട
പനിന്തുണകയടാടുകൂടനി  കകേടാണ്ഗസ്സയ്  ഭരനിചനിരുന്ന  ഒന്നടാഎ  യു.പനി.എ.  സര്ക്കടാരനിനന്റെ
കേടാലതയ്,  2005-ലടാണയ്  മഹടാതടാഗടാനനി  കദശസ്പീയ  നതടാഴനിലുറപ്പെയ്  പദതനി
പടാര്ലനമന്റെനില് ഒരു നനിയമമടായനി നടപ്പെടാക്കനിയതയ്. 2016-17 സടാമ്പതനികേ വര്ഷതനില്
1457423  കുടുഎബങ്ങളടാണയ്  ഈ  പദതനിയുനട  കേസ്പീഴനില്  സഎസടാനതയ്  കജടാലനി
നചയനിട്ടുള്ളതയ്.  കവതനമനിനതനില്  2,144.76  കകേടാടനി  രൂപയടാണയ്  നചലവയ്
കരഖനപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളതയ്. 1,386.70  കകേടാടനി  രൂപ  മടാത്രമടാണയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കടാര്
കകേരളതനിനല  നതടാഴനിലടാളനികേളുനട  അക്കഇൗണനികലയയ്  നക്രഡനിറയ്  നചയനിട്ടുള്ളതയ്.
2016-17  വര്ഷനത  കുടനിശനികേയടായനി  759.43  കകേടാടനി  രൂപ  കകേന്ദ്രഎ  പടാവനപ്പെട
നതടാഴനിലടാളനികേള്ക്കയ്  നല്കകേണതടായനിട്ടുണയ്.  10-4-2017-നല  ഉതരവുപ്രകേടാരഎ
2017-18  വര്ഷനത പദതനിക്കടായുള്ള ആദദ്യഗഡു കകേന്ദ്രസര്ക്കടാര് നല്കേനിയനിരുന.
ഈ  തുകേ  2016-17-നല  കുടനിശനികേ  തുച്ഛമടായ  അളവനില്  തസ്പീര്ക്കുന്നതനിനയ്
ഉപകേരനിചനിട്ടുണയ്.   കശഷനിക്കുന്ന  636.60 കകേടാടനി  രൂപ ഇനനിയുഎ  കകേന്ദ്രസര്ക്കടാരനില്
നനിന്നയ്  ലഭദ്യമടാകകേണതടായനിട്ടുണയ്.  നതടാഴനിലടാളനികേള്ക്കയ് നല്കേടാനള്ള കൂലനിക്കുടനിശനികേ
നല്കേണനമന്നടാവശദ്യനപ്പെടയ് രണയ് കേത്തുകേള് ഞടാന തനന്ന ബനനപ്പെട  കകേന്ദ്രമനനി
നകരന്ദ്ര സനിഎഗയ്  കടടാമര്ജനിക്കയ്  അയച്ചു.   അതനിനയ്  മറപടനി  ലഭനിക്കടാനത വന്നകപ്പെടാള്
കനരനിടയ് ഡല്ഹനിയനില് കപടായനി അകദ്ദേഹനത കേണയ് നനികവദനഎ നകേടാടുക്കുകേയുണടായനി.
കൂടടാനത തകദ്ദേശസത്വയഎഭരണ വകുപ്പെയ് പ്രനിനസനിപ്പെല് നസക്രടറനി കകേന്ദ്ര ഗടാമവനികേസന
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മനടാലയതനിനല  കജടായനിന്റെയ്  നസക്രടറനിക്കയ്  കേതയ്  അയയ്ക്കുകേയുമുണടായനി.
ഇതനിനപുറനമ,   ശസ്പീ. ഒ. രടാജകഗടാപടാല് അവര്കേകളടാടുഎ ഇക്കടാരദ്യഎ സൂചനിപ്പെനിചനിരുന.
അകദ്ദേഹവുഎ  ബനനപ്പെട  കകേന്ദ്രമനനിനയ  വനിവരഎ  ധരനിപ്പെനിച്ചുനവന്നടാണയ്  പറഞതയ്.
ഏറവുഎ  അവസടാനഎ  മുഖദ്യമനനി  കനരനിടയ്  പ്രധടാനമനനിക്കയ്  10-5-2017-നയ്
കേതയചനിട്ടുണയ്. സഭ തസ്പീരുന്നതനിനമുമ്പയ് കൂലനി കുടനിശനികേ നല്കേനിയനിനല്ലങ്കെനില് ഈ സഭ
ഏകേകേണ്ഠമടായനി  ഒരു പ്രകമയഎ  പടാസ്സടാക്കനി കകേരളതനിനന്റെ ശക്തമടായ പ്രതനികഷധഎ
കകേന്ദ്രനത  അറനിയനിക്കടാനടാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  സഎസടാന  സര്ക്കടാരനിനയ്
കകേന്ദ്രസര്ക്കടാര് ഈ ഇനതനില് തരുന്ന പണഎ വകേമടാറനി നചലവഴനിക്കടാന കേഴനിയനില്ല.
കേടാരണഎ,  സഎസടാന സര്ക്കടാരനിനല്ല കകേന്ദ്ര സര്ക്കടാര് പണഎ നല്കുന്നതയ്.  ഓകരടാ
നതടാഴനിലടാളനിയുനടയുഎ അക്കഇൗണനികലയയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കടാരനിനന്റെ കസടാഫയ് നവയര് മുകഖന
തുകേ  നക്രഡനിറയ്  നചയ്യേനപ്പെടുകേയടാണയ്;  പണഎ  നല്കേനപ്പെടുകേയടാണയ്  നചയ്യുന്നതയ്.
ഇതരതനിലുള്ള  വടാദങ്ങള്  അര്തശൂനദ്യമടാണയ്.  ഇതനിനനതനിരടായനി  കകേരളതനിനല
മുഴവന രടാഷസ്പീയപ്പെടാര്ടനികേളുഎ  ഒറനക്കടടായനി  നനില്ക്കണഎ.  കകേന്ദ്രസര്ക്കടാര് ഇകപ്പെടാള്
2000  കകേടാടനി  രൂപയടാണയ്  തമനിഴടാടനിനയ്  നല്കേനിയതയ്.  നമുക്കയ്  കുടനിശനികേയനിനതനില്
നല്കേടാനള്ള 636  കകേടാടനി രൂപ  വരടാനകപടാകുന്ന നതടാഴനിലുറപ്പെയ് പദതനിനയതനന്ന
പ്രതനികൂലമടായനി  ബടാധനിക്കുഎ.  തങ്ങള്  അദത്വടാനനിച  പണഎ  കേനിടടാനത
പടാവനപ്പെടയടാളുകേള് ബുദനിമുട്ടുന്ന സനിതനിവനികശഷഎ ഇനണയ്. ജൂണ് മടാസകതടാടുകൂടനി
സ്കൂളുകേള് തുറക്കുകേയടാണയ്.  അവരുനട കുടനികേള്ക്കയ് പഠകനടാപകേരണങ്ങള് വടാങ്ങടാന
പണമനില്ലടാത  സടാഹചരദ്യഎ നനിലനനില്ക്കുകേയടാണയ്. ഇക്കടാരദ്യതനില് എല്ലടാവരുനടയുഎ
സജസ്പീവ  ഇടനപടലുണടാകേണനമന്നയ്  ഈ  സന്ദര്ഭതനില്  ഞടാന  അഭദ്യര്തനിക്കുകേ
യടാണയ്.  പ്രകതദ്യകേനിചയ്  പ്രതനിപക്ഷ കനതടാവനികനടാടുഎ ഇക്കടാരദ്യഎ സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയടാണയ്.

(3) ഇലകകടാണനികയ് പടാര്ക്കനിനന്റെ നനിര്മ്മേടാണഎ

ശസ്പീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ്  :  സര്, എനന്റെ നനികയടാജകേ മണലതനിനല 'ആമ്പല്ലൂര്
ഇലകകടാണനികയ്  പടാര്ക്കയ്  പ്രടാവര്തനികേമടാക്കുന്നതനിനള്ള  നടപടനി  കവഗതനില്
പൂര്തനിയടാക്കണനമന്നടാണയ്  എനനിക്കയ്  സര്ക്കടാരനികനടാടയ്  അഭദ്യര്തനിക്കടാനള്ളതയ്.
ബഹുമടാനനപ്പെട  മനനി  എനനിക്കയ്  നല്കേനിയ  മറപടനിയനില്  ഇതുമടായനി  ബനനപ്പെടയ്
ധടാരടാളഎ  തടസ്സവടാദങ്ങളുന്നയനിചനിട്ടുണയ്.  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  ശദയനില്  ഇക്കടാരദ്യഎ
ഉനണനതനന്ന  ഞടാന  കേരുതുകേയടാണയ്.  ഇതയ്  റടാഎസര്  കസറനിനന്റെ
പരനിധനിയനില്നപ്പെടതടാനണനഎ മറ്റുമുള്ള നനിസ്സടാര കേടാരണങ്ങള് പറഞയ് പദതനിനയ
കടടാര്പനികഡടാ നചയ്യേടാന  ഒടനവധനി  ശമങ്ങള്  കേഴനിഞ  കേടാലങ്ങളനിലുണടായനിട്ടുണയ്.
അതരതനിലുള്ള  നനിഗമനങ്ങള്  ശരനിയല്ലടാനയന്നയ്  കേനണത്തുകേയുഎ  കേഴനിഞ
സര്ക്കടാര് 2014-ല് 100 ഏക്കര് ഭൂമനി ഏനറടുക്കടാനള്ള നടപടനികേളനികലയയ് കേടന്നതുഎ
അതനിനകശഷമടാണയ്.  ഇകപ്പെടാള്  ചസ്പീഫയ്  നസക്രടറനിയുനട  അദദ്യക്ഷതയനില്
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എസയ്.എല്.ബനി.സനി.  കൂടനി  112.5  ഏക്കര് ഭൂമനി ഏനറടുക്കടാന തസ്പീരുമടാനനിക്കുകേയുഎ  15
കേര്ഷകേര്ക്കയ്  അഡത്വടാനസയ്  നല്കേനിനയനമടാണയ്  അറനിയടാന  കേഴനിഞതയ്.
ബഹുമടാനനപ്പെട മനനിയുനട ശദയനില്നപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കേടാരദ്യഎ, ഏനറടുക്കുന്ന ഭൂമനിക്കയ്
നഷ്ടപരനിഹടാരഎ  നകേടാടുക്കുന്ന  തുകേയയ്  ഇനകേഎ  ടടാകയ്  ഈടടാക്കുനണയ്.
അതരതനിലുള്ള  സടാഹചരദ്യഎ  പുനനഃപരനികശടാധനിക്കടാന  സര്ക്കടാര്  തയ്യേടാറടാകേണഎ.
ഇരുപതനില്  തടാനഴ  വസ്പീടുകേള്  മടാത്രകമ  അവനിനടയുള,  വസ്പീടയ്  നഷ്ടനപ്പെടുന്നവനര
പുനരധനിവസനിപ്പെനിക്കണഎ.  ഭൂമനി ഏനറടുക്കല് നടപടനികേള് കവഗതനില് പൂര്തനിയടാക്കനി
പദതനി എത്രയുഎ കവഗഎ നടപ്പെനിലടാക്കണനമന്നടാണയ് എനനിക്കയ്  അഭദ്യര്തനിക്കടാനള്ളതയ്.
ഇകപ്പെടാള്തനന്ന  7  വര്ഷഎ പനിന്നനിടുകേയടാണയ്.  2014-ലടാണയ്  ഇതയ്  ഏനറടുക്കടാനള്ള
തസ്പീരുമടാനഎ  സര്ക്കടാര്  എടുതതയ്.  2010-ല്  വനിഭടാവന  നചയ  പദതനിയടാണനിതയ്.
ഇകപ്പെടാള് 2017 ആയനി; അനന്തമടായനി നസ്പീണ്ടുകപടാകേടാനത എത്രയുഎകവഗഎ ഇഎപനിനമന്റെയ്
നചയ്യേടാനള്ള നടപടനി സര്ക്കടാരനിനന്റെ ഭടാഗത്തുനനിനണടാകേണനമന്നയ്  അഭദ്യര്തനിക്കുന.  

വദ്യവസടായവുഎ  കസടാര്ട്സഎ  യുവജനകേടാരദ്യവുഎ  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .
നമടായസ്പീന  ): സര്,  സഎസടാനതയ്  നമഗടാ  കപ്രടാജക്ടടായനി  നടപ്പെടാക്കടാനകദ്ദേശനിച
പദതനികേളനിനലടാന്നടാണയ് 'ആമ്പല്ലൂരനിനല ഇലകകടാണനികയ് പടാര്ക്കയ് '.  ഈ ഭൂമനി റടാഎസര്
കസറനില്നപ്പെടതടാനണനള്ള ആകക്ഷപങ്ങളുണടായനിരുന.  ഇവനിനട സൂചനിപ്പെനിചതുകപടാനല,
നകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി. അകതനറടുക്കുന്നതനിനള്ള നടപടനി ഇകപ്പെടാള് ആരഎഭനിചനിട്ടുണയ്.
മുമ്പുണടായനിരുന്ന അത്രയുഎ വനിസ്തൃതനി പടാര്ക്കനിനയ് ഇകപ്പെടാഴനില്ല. 103 കകേടാടനി രൂപയടാണയ്
100 ഏക്കര് സലഎ ഏനറടുക്കുന്നതനിനള്ള വനിലയടായനി കേണക്കടാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  മുമ്പയ്
വനിവനിധ ബജറ്റുകേളനിലടായനി  23  കകേടാടനി  രൂപ ഇതനിനകവണനി അനവദനിചനിരുന.  ഭൂമനി
ഏനറടുക്കല്  ആവശദ്യതനിനടായനി  13  കകേടാടനി  രൂപ  നകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.-ക്കയ്
നല്കേനിക്കഴനിഞനിട്ടുണയ്. 90 കകേടാടനി രൂപയുനട ഭരണടാനമതനിയടാണയ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
എറണടാകുളഎ  കേളക്ടര് നല്കേനിയ റനികപ്പെടാര്ടനിനന്റെ അടനിസടാനതനില്  21-3-2017-ല്
കൂടനിയ  കസ്റ്റേറയ്  എഎപകവര്ഡയ്  കേമ്മേനിറനി  കയടാഗതനില്  ചര്ച  നചയയ്  അഎഗസ്പീകേരനിച
പ്രകേടാരഎ സലവനില നനിര്ണ്ണയനിച്ചുനകേടാണയ്  11-4-2017-ല് സര്ക്കടാര് ഉതരവടായനിട്ടുണയ്.
ജനില്ലയനിനല  പര്കചസയ്  കേമ്മേനിറനി  മസ്പീറനിഎഗുകേള്  കൂടുകേയുഎ  15.25  ഏക്കര്  ഭൂമനി
ഏനറടുക്കുന്നതനിനയ് ഭൂവുടമകേളുമടായനി കേരടാറനികലര്നപ്പെടുകേയുഎ നചയനിട്ടുണയ്.  ആമ്പല്ലൂരനില്
കപ്രടാജക്ടയ് സടാപനിക്കുന്നതനിനടാവശദ്യമടായ ബടാക്കനി ഭൂമനി ഏനറടുക്കുന്ന നടപടനിക്രമങ്ങള്
വളനരകവഗതനില് പുകരടാഗമനിച്ചുവരുന.  ഭൂമനി ഏനറടുക്കല് നടപടനി പൂര്തനിയടായടാല്
ഉടനതനന്ന അടനിസടാനസഇൗകേരദ്യ വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങളുമടായനി മുകന്നടാട്ടുകപടാകേടാന
കകേരള കസ്റ്റേറയ് ഇനഡസനിയല് നഡവലപ്പെയ്നമന്റെയ് കകേടാര്പ്പെകറഷന ആവശദ്യമടായ നടപടനി
സത്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതടാണയ്. അങ്ങയ് ഉന്നയനിചതുകപടാനല ഈ പ്രകദശതയ് വസ്പീടുകേളുള്ളവരുനട
പുനരധനിവടാസഎ  ഉള്നപ്പെനടയുള്ള  കേടാരദ്യങ്ങള്,  ഭൂമനി  വനിട്ടുനകേടാടുക്കുന്നതനിനയ്  കേനിട്ടുന്ന
തുകേയുനട ടടാകനിനന്റെ പ്രശ്നങ്ങള് എന്നനിവനയടാനക്ക പ്രകതദ്യകേഎ പരനികശടാധനിക്കുന്നതടാണയ്.



316 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 12, 2017

(4) ആഡഎബര നനികുതനിക്കയ് കേടാലപരനിധനി

ശസ്പീ  .    എന  .    എ  .    നനല്ലനിക്കുന്നയ്:  സര്,  കകേരളതനിനല ഇടതരഎ കുടുഎബങ്ങനള
ബടാധനിക്കുന്ന  ഗഇൗരവകമറനിനയടാരു  പ്രശ്നമടാണയ്  ഞടാന  ഈ  സബ്മനിഷനനിലൂനട
ഉന്നയനിക്കുന്നതയ്.  1999 ഏപ്രനില്  1-നകശഷഎ  പൂര്തനിയടാക്കനിയ 278.07 ചതുരശ
മസ്പീറര്,  അതടായതയ്  3000  ചതുരശ  അടനികയടാ  അതനിലധനികേകമടാ  വനിസസ്പീര്ണ്ണമുള്ള
വസ്പീടുകേള്ക്കടാണയ് ആഡഎബര നനികുതനി ചുമത്തുന്നതയ്. വര്ഷതനില് 4,000 രൂപയടാണയ്
ആഡഎബര നനികുതനിയടായനി അടയ്കക്കണതയ്.  തകദ്ദേശസത്വയഎഭരണ സടാപനങ്ങള്ക്കയ്
ആറയ് മടാസതനിനലടാരനിക്കല് നകേടാടുകക്കണനിവരുന്ന കപ്രടാപ്പെര്ടനി ടടാകനിനയ് പുറനമയടാണയ്
ഈ നനികുതനി അടയ്കക്കണനി വരുന്നതയ്.  ആഡഎബരനത ആഡഎബരമടായനിതനന്ന
കേടാണണഎ.   അതനിനലടാരു വനിട്ടുവസ്പീഴ്ചയുഎ പടാടനില്ല. പനക്ഷ 3000 ചതുരശ അടനിയുള്ള
വസ്പീടുഎ  30000  ചതുരശ  അടനിയുള്ള  വസ്പീടുഎ  ഒരുകപടാനല  കേടാണുന്നതനില്
അസടാഎഗതദ്യമുണയ്.  എനനിക്കയ്  ഇതുസഎബനനിചയ്  ചനില  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  മുകന്നടാട്ടു
വയടാനണയ്. ഒന്നയ്,  3000 ചതുരശ അടനി എന്നതനിനന്റെ പരനിധനി കുറചയ് ഉയര്തണഎ.
മനറടാന്നയ്, ആഡഎബര നനികുതനി 4,000 രൂപനയന്നതയ് വര്ദനിപ്പെനിചയ് ഒറതവണ മടാത്രഎ
ഈടടാക്കുകേ.  ആഡഎബര  നനികുതനിക്കയ്  കേടാലപരനിധനി  നനിശ്ചയനിക്കണഎ.  ഇകപ്പെടാള്
വര്ഷഎകതടാറഎ  അടയ്ക്കുന്ന  4,000  രൂപ  പത്തുവര്ഷകമടാ  മകറടാ  അടചനിടയ്  പനിന്നസ്പീടയ്
കവനണന്നയ്  വയ്ക്കുന്നതയ്  വളനര  ഗുണഎ  നചയ്യുന്നതടാണയ്.  കകേരളതനിനല  ഇന്നനത
സടാമൂഹനികേ ചുറ്റുപടാടനസരനിചയ്  എല്ലടാ ഇടതരഎ  കുടുഎബങ്ങള്ക്കുഎ  3,000  ചതുരശ
അടനി വനിസസ്പീര്ണ്ണമുള്ള വസ്പീടുകേളുണയ്.  ഗള്ഫനിനല സകഹടാദരനടാര് സടാമടാനദ്യഎ കഭദനപ്പെട
കേചവടവുഎ  കജടാലനിയുമുള്ളകപ്പെടാള്  നല്ല  വസ്പീടയ്  വയ്ക്കുഎ.  സടാമ്പതനികേ  വരുമടാനഎ
അനസന്യൂതമുണടാകുകമ്പടാള് ആഡഎബര നനികുതനിയടായടാലുഎ മകറതയ് നനികുതനിയടായടാലുഎ
അതയ് നല്കുന്ന കേടാരദ്യതനില് അവര്ക്കയ് സകന്തടാഷകമയുള.  പനക്ഷ ഇന്നയ് ഗള്ഫയ്,
സത്വര്ണ്ണഎ  വനിളയുന്ന  ഭൂമനിയല്ല.  മലയടാളനികേള്  സര്വ്വതുഎ  നഷ്ടനപ്പെടയ്  തനിരനിച്ചുവന
നകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  നല്ല കേടാലതയ്  അവര്  നല്ല വസ്പീടയ്  വയ്ക്കുകേയുഎ   ആഡഎബര
നനികുതനി  എല്ലടാ വര്ഷവുഎ മുടങ്ങടാനത നല്കുകേയുഎ നചയ.  വരുമടാനതനിനന്റെ എല്ലടാ
വടാതനിലുകേളുഎ അടഞകപ്പെടാള് അവര്ക്കയ് ബുദനിമുടടായനി.  വര്ഷഎകതടാറഎ  4,000  രൂപ
ആഡഎബര നനികുതനി നല്കേണനമന്നയ് അവകരടാടയ്  പറയുന്നതയ് മനഷദ്യതത്വരഹനിതമടായ
സമസ്പീപനമടാനണന്നതനികനടാടയ്  ആരുഎ  വനികയടാജനിക്കുനമന്നയ്  കതടാനന്നനില്ല.  ഒരടാള്
സടാമ്പതനികേകശഷനിയുള്ളകപ്പെടാള്  നല്ല  വസ്പീടയ്  വയ്ക്കുഎ.  അതനിനന്റെ  വനിസസ്പീര്ണ്ണഎ  3000
ചതുരശ  അടനിയനില്  കൂടുതലടായനിരനിക്കുഎ.  അകദ്ദേഹഎ  മരനിക്കുന്നതുവനര  ആഡഎബര
നനികുതനി  നല്കുഎ.  അകദ്ദേഹഎ  മരനിച്ചുകേഴനിയുകമ്പടാള്  മകേനന്റെ  സനിതനി  എന്തടായനിരനിക്കു
നമന്നയ് ആര്ക്കുഎ പറയടാന സടാധനിക്കനില്ല.  ആ മകേനഎ ആ വസ്പീടനിനയ് ഓകരടാ വര്ഷവുഎ
ആഡഎബര  നനികുതനി  നല്കേണനമന്ന  സനിതനി  വളനരയധനികേഎ  ബുദനിമുട്ടുണടാക്കുഎ.
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ഇനതല്ലടാഎ  കേണക്കനിനലടുതയ്  വസ്പീടുകേളുനട  ആഡഎബര  നനികുതനിയുനട  കേടാരദ്യതനില്
പുനര്വനിചനിന്തനഎ കവണനമന്നടാണയ് എനനിക്കയ് അഭദ്യര്തനിക്കടാനള്ളതയ്.  ബഹുമടാനനപ്പെട
മനനി നമ്മുനട നടാടനിലുളള ആളടാണയ്. ഇക്കടാരദ്യതനില് അനകൂല തസ്പീരുമടാനനമടുതടാല്
എനനിക്കുഎ   അഭനിമടാനമുണടാകുഎ.  ഇതയ്  കേടാസര്കഗടാഡയ്  ജനില്ലയനിലുള്ളവനര  മടാത്രമല്ല,
കകേരളതനിനല മുഴവന ആളുകേനളയുഎ ബടാധനിക്കുന്ന പ്രശ്നമടാണയ്. മനറടാരു പ്രധടാനനപ്പെട
പ്രശ്നഎ,  ആഡഎബര നനികുതനി സഎബനനിചയ് അനകൂലമടാകയടാ പ്രതനികൂലമടാകയടാ എന്തയ്
തസ്പീരുമടാനനമടുതടാലുഎ നമ്മേള് ശദനികക്കണ ഒരു കേടാരദ്യഎ ആഡഎബര നനികുതനി മടാര്ചയ്
31-നമുമ്പയ്  മുനകൂറടായനി  അടയണഎ.  പനക്ഷ  മടാര്ചയ്  15-നയ്  നനിര്മ്മേടാണഎ
പൂര്തനിയടാക്കനിയ വസ്പീടുകേളുനട കേടാരദ്യതനില് ഇതുവനര ഒരു വദ്യക്തതയനില്ല.  അതുകൂടനി
അങ്ങയ് വദ്യക്തമടാക്കണനമന്നയ് അഭദ്യര്തനിക്കുന.

റവനന്യൂവുഎ  ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുഎ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):  സര്,
തടാമസതനിനളള  നകേടനിടങ്ങളുനട   ആഡഎബര  നനികുതനി  നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതുഎ  അവ
ഈടടാക്കുന്നതുഎ  1975-നല  കകേരള  നകേടനിട  നനികുതനി  നനിയമഎ  വകുപ്പെയ്  5  (എ)
പ്രകേടാരമുള്ള  വദ്യവസകേള്ക്കയ്  വനികധയമടായടാണയ്.  278.7  ചതുരശ  മസ്പീറകറടാ
അതനില്ക്കൂടുതകലടാ തറ വനിസസ്പീര്ണ്ണമുള്ളതുഎ 1999 ഏപ്രനില് 1-കനടാ അതനിനകശഷകമടാ
പൂര്തനിയടാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുമടായ തടാമസടാവശദ്യതനിനള്ള നകേടനിടങ്ങള്ക്കടാണയ്  ആഡഎബര
നനികുതനി  ചുമതനി  വരുന്നതയ്.  2014-നല  കകേരള  ഫനിനടാനസയ്  ആക്ടയ്  പ്രകേടാരഎ
1-4-2014 മുതല് ആഡഎബര നനികുതനി 2,000 രൂപയനില് നനിനഎ 4,000 രൂപയടായനി
ഉയര്തനി  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണയ്.  ഓകരടാ  സടാമ്പതനികേവര്ഷവുഎ  മടാര്ചയ്  31-കനടാ
അതനിനമുകമ്പടാ  മുനകൂറടായനി  ആഡഎബര  നനികുതനി  ഒടുകക്കണതടാണയ്.  ആഡഎബര
നനികുതനി ഈടടാക്കുന്നതനിനയ് കകേരള നകേടനിട നനികുതനി നനിയമപ്രകേടാരഎ നകേടനിടങ്ങള്ക്കയ്
കേടാലപരനിധനി  നനിശ്ചയനിചനിടനില്ല.  ആഡഎബര  നനികുതനി  സടാബയ്  സമ്പ്രദടായതനി
ലടാക്കുന്നതനിനള്ള  നപ്രടാകപ്പെടാസല്  സര്ക്കടാരനിനന്റെ  സജസ്പീവ  പരനിഗണനയനിലടാണയ്.
വസ്പീട്ടുടമ  മരണനപ്പെടടാല്  ആഡഎബര  നനികുതനി  ഒഴനിവടാക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനിനല
നനിയമതനില്  വദ്യവസയനില്ല.  മടാര്ചയ്  15-നയ്  നനിര്മ്മേടാണഎ  പൂര്തനിയടാക്കനിയ
വസ്പീടുകേള്ക്കയ്  തന്നടാണനത  ആഡഎബര  നനികുതനി  ഒടുകക്കണതടാനണന്നതടാണയ്
നനിലവനിലുള്ള വദ്യവസ. 

(5) അടനിസടാന സഇൗകേരദ്യങ്ങള്

ശസ്പീ  .    നകേ  .    എസയ്  .    ശബരസ്പീനടാഥന:  സര്,  തനിരുവനന്തപുരഎ ജനില്ലയനില് ഏറവുഎ
കൂടുതല്  ആദനിവടാസനികേളുഎ  കതടാടഎ  നതടാഴനിലടാളനികേളുഎ  മലകയടാര  കമഖലയനിലുള്ള
സടാധടാരണക്കടാരടായ  ആളുകേളുഎ  ആശയനിക്കുന്ന  ആതുര  കസവന  കകേന്ദ്രമടാണയ്
വനിതുരയനിനല തടാലൂക്കടാശുപത്രനി. അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ ഉന്നത വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ സടാപനമടായ
ഐസറഎ വനികനടാദസഞടാര ഭൂപടതനില് ഇടഎപനിടനിച നപടാനമുടനിയുഎ കേല്ലടാറനമടാനക്ക
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സനിതനി നചയ്യുന്നതയ് ഈ ആശുപത്രനിയുനട അടുതടാണയ്.  ഇതയ് മനസ്സനിലടാക്കനിയടാണയ്
കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കടാര്  ഈ  ആശുപത്രനിനയ  തടാലൂക്കടാശുപത്രനിയടായനി
ഉയര്ത്തുകേയുഎ  14  അധനികേ തസനികേകേള് സൃഷ്ടനിക്കുകേയുഎ നചയതയ്.   അതനിനകശഷഎ
ഈ  ആശുപത്രനിയുനട  കേടാരദ്യഎ  പരനിതടാപകേരമടാണയ്.  ഓപ്പെകറഷന  തനികയറര്
അടചനിടനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  ആദനിവടാസനികേള്ക്കയ്  പ്രകതദ്യകേ  ടസ്പീറയ്നമന്റെയ്  നസന്റെര്
ആവശദ്യമുണയ്.   ഉപകേരണങ്ങള് വടാങ്ങടാന പണമനില്ല.  വടാര്ഡുകേളുഎ ആവശദ്യതനിനയ്
കഡടാക്ടര്മടാരുഎ  ഇല്ലടാത  അവസയടാണയ്.  ഇതുമൂലഎ  പ്രസവഎ  ഉള്നപ്പെനടയുള്ള
കേടാരദ്യങ്ങള്ക്കടായനി  ആദനിവടാസനികേള്  ഏകേകദശഎ  50  കേനികലടാമസ്പീറര്  തടാണനി
നനടുമങ്ങടാകടടാ  തനിരുവനന്തപുരകതടാ  വരനികേയടാണയ്.  ഇനതല്ലടാഎ  പരനിഗണനിച്ചു
നകേടാണടാണയ്  ഈ  ആശുപത്രനിനയ  ആര്ദ്രഎ  പദതനിയനില്  ഉള്നപ്പെടുതടാന
അടനിസടാനസഇൗകേരദ്യ  വനികേസനതനിനയ്  20 കകേടാടനി  രൂപയുനട  നപ്രടാകപ്പെടാസലുഎ
പുതനിയ  സ്റ്റേടാഫയ്  പടാകറണനിനന്റെ  കേടാരദ്യങ്ങളുഎ  ഉള്നപ്പെടുതനി  ഒരു  നപ്രടാകപ്പെടാസല്
അവനിടനത ജനങ്ങള്   എഎ.എല്.എ.  എന്ന നനിലയനില്  എനന്റെ കനതൃതത്വതനില്
നകേടാടുതതയ്.   ആര്ദ്രഎ  പദതനിയുനട  ഭടാഗമടായനി  നനടുമങ്ങടാടയ്  തടാലൂക്കനില്  വനിതുര
ആശുപത്രനി വരുനമന്നടാണയ് അവനിടനത ആളുകേളുഎ ഞടാനഎ വനിചടാരനിചതയ്.   പനക്ഷ
ആര്ദ്രഎ  പദതനിയനില്  നനടുമങ്ങടാടയ്  തടാലൂക്കനിനല  വനിതുര  ആശുപത്രനിക്കയ്
ഒരനിടമനിനല്ലന്നടാണയ് ഇകപ്പെടാള് മനസ്സനിലടാക്കടാന കേഴനിഞതയ്.  അടുത പദതനിയനികലയയ്
വയ്ക്കുനമന്നയ്  പറയടാനത  വനിതുരയുനട  പ്രകതദ്യകേ  ബുദനിമുട്ടുകേള്  മനസ്സനിലടാക്കനി  ഈ
വര്ഷഎതനന്ന  സ്റ്റേടാഫയ് പടാകറണുഎ അതനികനടാനടടാപ്പെഎ  പുതനിയ ബനില്ഡനിഎഗുഎ നല്കേനി
വനിതുരയനിനല സടാധടാരണക്കടാരടായ ആളുകേനള സഹടായനിക്കണനമന്നയ് അഭദ്യര്തനിക്കുന.

ആകരടാഗദ്യവുഎ സടാമൂഹദ്യനസ്പീതനിയുഎ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി നകേ  .    നകേ  .    കശലജ
ടസ്പീചര്  ):  സര്,  18-2-2016-ലടാണയ്  വനിതുര  സടാമൂഹദ്യടാകരടാഗദ്യ  കകേന്ദ്രനത  തടാലൂക്കയ്
ആശുപത്രനിയടായനി  പ്രഖദ്യടാപനിചതയ്.   ഇവനിനട  600-നഎ  800-നമനിടയനില് ഒ.പനി.-യുഎ
54-നഎ  60-നഎ  ഇടയനില്  ഐ.  പനി.-യുമുണയ്.  11  കഡടാക്ടര്മടാരുനട  കസവനഎ  ഈ
ആശുപത്രനിയനില് ലഭദ്യമടാണയ്.  എന.ആര്.എചയ്.എഎ.  മുകഖന ഒരു ദന്തല് സര്ജനന്റെ
കസവനവുഎ  ഫടാര്മസനി,  ലകബടാറടറനി,  ആഎബുലനസയ്  എന്നസ്പീ  സഇൗകേരദ്യങ്ങളുഎ
ഇവനിനടയുണയ്. ആഴ്ചയനില്  എല്ലടാ  ദനിവസവുഎ  കനത്ര  പരനികശടാധനയുഎ
നപടാതുജനടാകരടാഗദ്യവുമടായനി ബനനപ്പെടയ് നനിലവനില് സര്ക്കടാര് ഏര്നപ്പെടുതനിയ എല്ലടാ
പദതനികേളുഎ  ഇവനിനട  നടനവരുനണയ്.  ഈ  ആശുപത്രനിയനില്  നനിലവനിലുള്ള
ഓപ്പെകറഷന  തനികയറര്  നവസ്പീകേരനിചയ്  സനികസറനിയന  സഇൗകേരദ്യഎ  ഒരുക്കുന്നതനിനള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള്  നടനവരനികേയടാണയ്.  മടാത്രമല്ല,  ഒരു  ബഡയ്  കസ്റ്റേടാകറജയ്  യണനിറയ്
പ്രവര്തനതനിനടായനി  സജസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില്  രണയ്  നനിലകേകളടാടുകൂടനിയ
ഐ.പനി.  വടാര്ഡയ്,  കുടനികേള്ക്കുള്ള  വടാര്ഡയ്,  പ്രസവ  വടാര്ഡയ്  എന്നനിവയുഎ
ഇവനിനടയുണയ്.  തടാലൂക്കടാശുപത്രനിയടായനി  ഉയര്തനിനയങ്കെനിലുഎ  സ്റ്റേടാഫയ്  പടാകറണ്



സബ്മനിഷന 319

നടപ്പെടാക്കടാതതനിനടാല്  കപടാസ്റ്റേയ്  ക്രനികയഷന  നടന്നനിടനില്ല.  ആദദ്യഘടതനില്  ഒരു
റവനന്യൂ  തടാലൂക്കനില്  ഒരു  തടാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനിനയന്ന  നനിലയനിലടാണയ്  ആര്ദ്രഎ
പദതനിയനില്  ഉള്നപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  കബടാക്കയ്  പഞടായതയ്തല  കേമ്മേന്യൂണനിറനി
നഹല്തയ്  നസന്റെര്  നമചനപ്പെടുതടാനള്ള  കപടാസ്റ്റേയ്  ക്രനികയഷനന്റെ  നപ്രടാകപ്പെടാസലനില്
വനിതുര  തടാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനിനയയുഎ  ഉള്നപ്പെടുതനിയനിട്ടുണയ്.  ആദദ്യഎ  കബടാക്കയ്
തലതനിലുള്ള കപടാസ്റ്റേയ് ക്രനികയഷന പൂര്തനിയടാകുഎ.  ഇനതല്ലടാഎ അവനിനട എത്രകയടാ
കേടാലങ്ങളടായനി  നനിലനനില്ക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങളടാണയ്.  ഒരു  വര്ഷഎനകേടാണയ്  എല്ലടാഎ
നസഷദ്യടാലനിറനിയടായനി മടാറടാനഎ അത്രയുഎ സ്റ്റേടാഫയ് ക്രനികയഷനഎ സടാധദ്യമല്ലടാതതടാണയ്.
ഇകപ്പെടാള് ധടാരടാളഎ കപടാസ്റ്റേയ് ക്രനികയഷന വന. തുടര്ന്നയ് എല്ലടാ ആശുപത്രനികേളനിനലയുഎ
നസഷദ്യടാലനിറനി  സഇൗകേരദ്യഎ  വര്ദനിപ്പെനിക്കുഎ.  ബഹുമടാനനപ്പെട  നമമ്പര്  പറഞതു
കപടാനലതനന്ന  വനിതുര  പ്രകതദ്യകേമടായനി  പരനിഗണനികക്കണ  സടാമൂഹദ്യ  കമഖലയടായതു
നകേടാണയ്  തുടര്നളള  ഘടതനില്  വനിതുരയനിനല  നസഷദ്യടാലനിറനി  സഇൗകേരദ്യങ്ങള്
നമചനപ്പെടുത്തുന്നതനിനള്ള നടപടനി സത്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതടാണയ്. 

(6) ആര്ദ്രഎ പദതനിയനില് ഉള്നപ്പെടുതല്

ശസ്പീ  .    എ  .    എഎ  .    ആരനിഫയ്:  സര്,  തുറവൂര്  തടാലൂക്കടാശുപത്രനിനയ  ആര്ദ്രഎ
പദതനിയനിനല  ഒന്നടാഎ  ഘടതനില്തനന്ന  ഉള്നപ്പെടുതണനമന്നതടാണയ്  എനന്റെ
സബ്മനിഷന. നടാലയ് വശവുഎ നവള്ളതടാല് ചുറനപ്പെടയ് കേനിടക്കുനന്നടാരു മണലമടാണനിതയ്.
അരൂര്  മണലതനിനല  ഏകേ  തടാലൂക്കടാശുപത്രനിയടാണയ്  തുറവൂര്  തടാലൂക്കടാശുപത്രനി.
മതദ്യനതടാഴനിലടാളനികേളുഎ  കേര്ഷകേനതടാഴനിലടാളനികേളുഎ  പടനികേജടാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ
സമുദടായങ്ങളുഎ  പസ്പീലനിഎഗയ്  നതടാഴനിലടാളനികേളുഎ  ആശയനിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രധടാന
ആശുപത്രനിയടാണനിതയ്.  അരൂര്  മണലതനിനല  പതയ്  പഞടായത്തുകേളനില്  ഒമ്പതയ്
പഞടായത്തുകേളനിനലയുഎ  കചര്തല  മണലതനിനല  പടണക്കടാടയ്  ഉള്നപ്പെനടയുള്ള
പഞടായത്തുകേളനിനലയുഎ  സടാധടാരണ  ജനവനിഭടാഗങ്ങള്  ആശയനിക്കുന്നതയ്  ഈ
ആശുപത്രനിനയയടാണയ്.  ആലപ്പുഴ  ജനില്ലയനില്  സര്ക്കടാരനിനന്റെ  സകപ്പെടാര്ടനില്ലടാനത
ആശുപത്രനിയുനടതനന്ന  കനതൃതത്വതനില്  ദനിവകസന  5  കപര്ക്കയ്  ഡയടാലനിസനിസയ്
നചയ്യേടാനളള  സഎവനിധടാനങ്ങളുഎ  ഇവനിനടയുണയ്.  നകേടനിടതനിനന്റെ  നനിര്മ്മേടാണ
പ്രവര്തനങ്ങള് സത്വന്തഎ നനിലയനില് പുകരടാഗമനിച്ചുനകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  5  കകേടാടനി
രൂപയുനട  നനിര്മ്മേടാണ  പ്രവര്തനങ്ങളടാണയ്  നടക്കുന്നതയ്.  2017-18  വര്ഷനത
ബജറനിലുഎ ഈ ആശുപത്രനിക്കയ് പ്രകതദ്യകേ പരനിഗണന നല്കേനി അതനിനന്റെ അടനിസടാന
സഇൗകേരദ്യങ്ങള്  വര്ദനിപ്പെനിക്കുനമന്നയ്  പറഞനിട്ടുണയ്.  എന്നടാല്  ഇത്രയധനികേഎ
സഇൗകേരദ്യങ്ങളുള്ള  ഈ  ആശുപത്രനിയുനട  സ്റ്റേടാഫയ്  സഎഗ്തയ്  പഴയ  സനി.എചയ്.സനി.
നനിലവടാരതനിലടാണയ്.  അതുനകേടാണ്ടുതനന്ന  ഈ  ആശുപത്രനിയനില്  കടടാമടാ  നകേയറഎ
മറ്റുഎ  അനവദനിക്കുനമന്നയ്  ബഹുമടാനനപ്പെട  മനനി  തനന്ന  കേടാഷത്വടാലനിറനി  യണനിറയ്
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അനവദനിച  സന്ദര്ഭതനില്  പറയുകേയുണടായനി.  ആര്ദ്രഎ  പദതനിയനിയുനട
ആദദ്യഘടതനില്  ഈ  ആശുപത്രനിനയ  ഉള്നപ്പെടുതനിയനിടനില്ല;  ഇതനില്  കചര്തല
തടാലൂക്കയ് ആശുപത്രനിനയയടാണയ് ഉള്നപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  കഗഡനിഎഗനില് ഇതയ് ജനില്ലടാ
ആശുപത്രനിയടാണയ്.  അരൂര് മണലതനിനല വനിവനിധ പ്രകദശങ്ങളനില് നനിനള്ളവര്ക്കയ്
കചര്തല തടാലൂക്കടാശുപത്രനിയനില് എതണനമങ്കെനില് ഏകേകദശഎ മുപ്പെതയ് കേനികലടാമസ്പീറര്
സഞരനിക്കണഎ.  എറണടാകുളത്തുഎ ആലപ്പുഴ വണടാനഎ കഹടാസനിറലനിനമനിടയയ് കദശസ്പീയ
പടാതയനിലുള്ള ഏകേ ആശുപത്രനിയടാണനിതയ്.  അതുനകേടാണ്ടുതനന്ന ഈ ആശുപത്രനിനയ
ആര്ദ്രഎ  പദതനിയുനട  ഒന്നടാഎ  ഘടതനില്  ഉള്നപ്പെടുതണഎ.  ആദദ്യഎ  ഇറങ്ങനിയ
ഉതരവനില് ഉള്നപ്പെടനിടനിനല്ലങ്കെനില് അഡസ്പീഷണലടാനയങ്കെനിലുഎ ഈ ആശുപത്രനിനയക്കൂടനി
ഉള്നപ്പെടുതനി  അതനിനന്റെ  നസഷദ്യടാലനിറനി  സഇൗകേരദ്യങ്ങളുഎ  കപടാസ്റ്റേയ്  ക്രനികയഷനഎ
ഉള്നപ്പെനടയുള്ള  കേടാരദ്യങ്ങള്  നനിര്വ്വഹനിക്കണനമന്നടാണയ്  ഈ  സബ്മനിഷനനിലൂനട
ഉന്നയനിക്കുന്നതയ്. 

11.30 എ.എഎ.]

ആകരടാഗദ്യവുഎ സടാമൂഹദ്യനസ്പീതനിയുഎ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി നകേ  .    നകേ  .    കശലജ
ടസ്പീചര്):  സര്,  2010-ല്  തുറവൂര്  ആശുപത്രനിനയ  തടാലൂക്കടാശുപത്രനിയടായനി
ഉയര്തനിനയങ്കെനിലുഎ ഇനവനര തടാലൂക്കടാശുപത്രനിക്കടാവശദ്യമടായ  കപടാസ്റ്റേയ് ക്രനികയഷനഎ
മറയ്  സഇൗകേരദ്യങ്ങളുഎ  അവനിനട  നചയനിടനില്ല.  എഎ.എല്.എ.  അടക്കമുള്ളവര്
മുനകേനയ്യേടുതയ് ആവശദ്യമടായ  പശ്ചടാതല സഇൗകേരദ്യഎ  അവനിനട ലഭദ്യമടാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
സര്ക്കടാരനിനന്റെ സഹടായമനില്ലടാനതതനന്ന ഡയടാലനിസനിസയ് അടക്കമുള്ള സഇൗകേരദ്യങ്ങള്
അവനിനട  ആരഎഭനിക്കുന്നതനിനയ്  പരനിശമനിചനിട്ടുണയ്.  അവനിനട  ആയനിരകതടാളഎ  ഒ.പനി.
വരുനണയ്.  24  കേനിടക്കകേളുള്ള  ഈ  ആശുപത്രനിയനിനല  ഐ.പനി.-യുനട  എണ്ണഎ
അമ്പതടാണയ്. 24 മണനിക്കൂറഎ കേടാഷത്വടാലനിറനി കസവനഎ ലഭദ്യമടായ ഈ ആശുപത്രനിയനില്
ഡയടാലനിസനിസയ്  യണനിറയ്,  ഇ.സനി.ജനി.,  എകയ്-കറ  തുടങ്ങനിയ  സഇൗകേരദ്യങ്ങളുഎ
കഗനകക്കടാളജനി, പസ്പീഡനിയടാടനികയ്,  ജനറല് നമഡനിസനിന, ദന്തല് എന്നസ്പീ നസഷദ്യടാലനിറനി
വനിഭടാഗങ്ങളുഎ  ലഭദ്യമടാണയ്.  ആര്ദ്രഎ  പദതനി  ഒറ  ഘടതനില്  പൂര്തനിയടാക്കടാന
കേഴനിയനില്ല.  അഞ്ചുവര്ഷകതയ്ക്കുകവണനി വനിഭടാവന നചയനിട്ടുള്ള ഒരു പദതനിയടാണനിതയ്.
സ്റ്റേടാന്റെകഡകസഷനനസരനിചയ്  ആദദ്യഘടതനില്  ഒരു  തടാലൂക്കനില്  ഒരു
തടാലൂക്കടാശുപത്രനിയടാണയ് നതരനഞടുതതയ്.  അതുതനന്ന സര്ക്കടാരനിനയ് തടാങ്ങടാനടാകേടാത
ഭടാരമടാണയ്.  കേടാരണഎ,  ധടാരടാളഎ  തസനികേകേള്  സൃഷ്ടനികക്കണനിവരുഎ.  ആയതനിനന്റെ
ഫയല് ഇകപ്പെടാള് മൂവയ് നചയനികടയുള.   ഒന്നടാഎഘടതനിനകവണനി കേഴനിഞ തവണ
പനി.എചയ്.സനി.-കേളുനട 680  കപടാസ്റ്റുകേളടാണയ്  ക്രനികയറയ്  നചയകേനിടനിയതയ്.
ആദദ്യഘടതനില്തനന്ന ഉള്നപ്പെടുത്തുന്നതനിനയ്  ബുദനിമുടടാകുന്നതയ്  അതുനകേടാണടാണയ്.
പകക്ഷ  ആദദ്യഘടനമന്നതയ്  ഒരു  വര്ഷഎനകേടാണയ്  പൂര്തനിയടാകുനമനള്ളതല്ല.
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ആദദ്യഘടതനില്  പറഞനിട്ടുള്ള  ആശുപത്രനികേനളല്ലടാഎ  തുടങ്ങുന്നകതടാനടടാപ്പെഎതനന്ന
തുറവൂര്  തടാലൂക്കടാശുപത്രനിയനിനല സഇൗകേരദ്യങ്ങള് നമചനപ്പെടുത്തുന്നതനിനയ്  ശമനിക്കുന്നതടാണയ്.
എന്നടാല് സ്റ്റേടാന്റെകഡകസഷനനില് നനിന്നയ് മടാറടാന കേഴനിയടാത സടാഹചരദ്യമടാണുള്ളതയ്.
എല്ലടാ  ആശുപത്രനികേളുഎ  അപ്കഗഡയ്  നചയനവങ്കെനിലുഎ   അവനിനടനയടാനഎ  കപടാസ്റ്റേയ്
ക്രനികയഷന  നടന്നനിടനിനല്ലന്ന വലനിനയടാരു പ്രശ്നമുണയ്.  തുറവൂര്  തടാലൂക്കടാശുപത്രനിനയ
ഏറവുഎ  നല്ല  നസഷദ്യടാലനിറനി  കഹടാസനിറലടായനി  നമചനപ്പെടുത്തുന്ന  കേടാരദ്യഎ
പരനിഗണനിക്കുന്നതടാണയ്.

മനി  .    നഡപന്യൂടനി  സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  എ.  എന.  ഷഎസസ്പീര്,  ഉന്നയനിക്കുന്ന
വനിഷയഎ സര്വ്വശസ്പീ പനി.  ടനി.  കതടാമസയ്,  എഎ.  സത്വരടാജയ്,  കഹബനി ഈഡന എന്നസ്പീ
അഎഗങ്ങളുഎ  എഴതനിതന്നനിട്ടുണയ്.  ശസ്പീ.  കഹബനി ഈഡന ഇകപ്പെടാള് സഭയനിലനില്ല.
ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതടാമസനിനഎ  ശസ്പീ.  എഎ.  സത്വരടാജനിനഎ  ഈ വനിഷയഎ  സഎബനനിചയ്
പരടാമര്ശനിക്കടാവുന്നതടാണയ്.

(7) സര്വ്വസ്പീസയ് ചടാര്ജയ്

ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷഎസസ്പീര്:  സര്,  ഇന്നനല  രടാജദ്യഎ  ചര്ച  നചയ  ഏറവുഎ
പ്രധടാനനപ്പെട  ഒരു  വനിഷയമടാണയ്   സഭയുനട  മുമ്പടാനകേ  ഞടാന  നകേടാണ്ടുവരുന്നതയ്.
എസയ്.ബനി.ഐ.-എസയ്.ബനി.ടനി.  ലയന  സമയതയ്  സഭ  ഒറനക്കടടായനി  പ്രകമയഎ
പടാസ്സടാക്കനിയനിരുന.  അഞയ്  അകസടാസനികയറഡയ് ബടാങ്കുകേള്  കസ്റ്റേറയ്  ബടാങ്കെനില്
ലയനിചകപ്പെടാള് മുപ്പെതനികയഴയ് ലക്ഷഎ കകേടാടനി രൂപയുനട ആസനിയുഎ  അനപതയ് കകേടാടനി
ഉപകഭടാക്തടാക്കളുമുള്ള ഏഷദ്യയനിനല തനന്ന ഏറവുഎ വലനിയ ബടാങ്കെടായനി എസയ്.ബനി.ഐ.
മടാറനിയനിട്ടുണയ്.  എസയ്.ബനി.ഐ.-നയ കസ്റ്റേറയ് ബടാങ്കെയ് ഓഫയ് ഇന്തദ്യ എന്നല്ല കഷകലടാകയ്
ബടാങ്കെയ്  ഓഫയ്  ഇന്തദ്യ  എന്നടാണയ്  നടാമകേരണഎ  നചകയ്യേണതയ്.  അവനിനട  എല്ലടാ
കേടാരദ്യങ്ങള്ക്കുഎ  സര്വ്വസ്പീസയ് ടടാകയ് ഈടടാക്കുകേയടാണയ്. അതനിനന്റെ ഏറവുഎ ഒടുവനിലനത
ഉദടാഹരണമടാണയ്, എ.ടനി.എഎ. പണഎ പനിനവലനിക്കലുമടായനി ബനനപ്പെടയ് ഏര്നപ്പെടുതനിയ
സര്വ്വസ്പീസയ്  ചടാര്ജയ്.  മുഷനിഞ  കനടാടനിനഎ  നചക്കയ്  ബുക്കനിനഎ  പണഎ
നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിനഎവനര സര്വ്വസ്പീസയ് ചടാര്ജയ് ഈടടാക്കുകേയടാണയ്. എല്ലടാ തരതനിലുഎ
സര്വ്വസ്പീസയ്  ടടാകയ്  ഏര്നപ്പെടുതനി  ജനങ്ങനള  ബുദനിമുടനിക്കുന്ന  സമസ്പീപനമടാണയ്
എസയ്.ബനി.ഐ.-യുനട  ഭടാഗത്തുനനിനമുണടാകുന്നതയ്.  ഇതയ്  എസയ്.ബനി.ഐ.-നയ
കപ്രവകറസയ്  നചയ്യേടാനള്ള  നസ്പീക്കതനിനന്റെ  ഭടാഗമടാകണടാനയന്നയ്  സഎശയനിക്കുന.
സഎസടാന  സര്ക്കടാര്  ഇടനപടയ്  ഈ  വനിഷയഎ  ചര്ച  നചയ  പശ്ചടാതലതനില്
ഇതരതനില് പുതനിയ സര്വ്വസ്പീസയ് ചടാര്ജയ് ഈടടാക്കുന്ന രസ്പീതനി അവസടാനനിപ്പെനിക്കടാന
എങ്ങനന  സടാധനിക്കുനമന്നതയ്  സഎബനനിചയ്  സഭ  വളനര  ഗഇൗരവമടായനി  ചര്ച
നചയ്യേണനമന്നയ്  ഞടാന ആവശദ്യനപ്പെടുകേയടാണയ്. 

99/2020.
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ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതടാമസയ്:  സര്,  ഏറവുഎ  ഭയനപ്പെടുത്തുന്നതുഎ  ജനങ്ങനള
ഗുരുതരമടായനി ബടാധനിക്കുന്നതുമടായ  ഒരു വനിഷയമടാണയ് എസയ്.ബനി.ഐ.-യുനട കപരനില്
പുറത്തുവന്നനിരനിക്കുന്ന വടാര്ത.  ബഹുമടാനനപ്പെട ധനകേടാരദ്യ വകുപ്പുമനനി അതനികനടാടയ്
പ്രതനികേരനിച രസ്പീതനിനയ ഞടാന പ്രകതദ്യകേഎ അഭനിനന്ദനിക്കുകേയടാണയ്.  പ്രതനിപക്ഷ കനതടാവുഎ
അക്കടാരദ്യഎ  ചൂണനിക്കടാണനിച്ചു.  നമ്മുനട  അഭനിമടാനമടായനിരുന്ന  എസയ്.ബനി.ടനി.-നയ
എസയ്.ബനി.ഐ.-യനില്  ലയനിപ്പെനിചകപ്പെടാള്  ഒരു  കുഴപ്പെവുഎ  വരനില്ലടാനയന്നടാണയ്  അന്നയ്
ശസ്പീ.  നകരന്ദ്രകമടാദനിനയ  പനിന്തുണചനിരുന്ന  ആളുകേള്  പറഞതയ്.  എന്നടാല്
നമുക്കനികപ്പെടാള്  അനഭവഎ  കേനിടനിത്തുടങ്ങനിയനിരനിക്കുന.  എല്ലടാ  സര്വ്വസ്പീസകേള്ക്കുഎ
സര്വ്വസ്പീസയ് ടടാകയ്  നകേടാടുകക്കണ സടാഹചരദ്യഎ വന്നനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  തല്ക്കടാലകതയയ്
ചനിലതയ്  മരവനിപ്പെനിച്ചുനവന്നയ്  ഇന്നനല  റനികപ്പെടാര്ടയ്  വനന്നങ്കെനിലുഎ  പനിന്നസ്പീടയ്  എന്തു
സഎഭവനിക്കുനമന്നയ് പറയടാന സടാധനിക്കനില്ല. 

മനി  .    നഡപന്യൂടനി  സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ  പനി.  ടനി.  കതടാമസയ്,  പ്രസ്തുത  വനിഷയഎ
പരടാമര്ശനിചടാല് മടാത്രഎ മതനി. 

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതടാമസയ്: സര്, നനിമല്ഡനി എന്ന എഴത്തുകേടാരന ഹനിറയ് ലനറപ്പെറനി
പറഞ  വടാക്കുകേള്  ഞടാന  ഉദരനിക്കുന്നനില്ല.  അതുതനന്നയടാണയ്  ഇകപ്പെടാള്
സഎഭവനിക്കുന്നതയ്,  സഭ  കനരനത  നടതനിയ  പ്രകമയതനിനന്റെ  അന്തനഃസത
ഉള്നക്കടാണയ്   ഈ  പ്രശ്നഎ   ശക്തമടായനി  കനരനിടടാനള്ള  കേരുതയ്  കകേരളതനിനല
ജനങ്ങള്ക്കുനണന്നയ് നതളനിയനിക്കണഎ.  

ശസ്പീ  .    എഎ  .    സത്വരടാജയ്:  സര്,  കകേരളതനിനന്റെ  സത്വന്തഎ  ബടാനങ്കെന്നയ്
അറനിയനപ്പെട  എസയ്.ബനി.റനി.,  എസയ്.ബനി.ഐ.-യനില്  ലയനിക്കുന്നകതടാടുകൂടനി  ഇതരഎ
സനിതനിവനികശഷതനികലയയ്   വരുനമന്ന  ആശങ്കെ  അകന്നയുണടായനിരുന.  എന്നടാല്
ആശങ്കെ  ഇകപ്പെടാള്  യടാഥടാര്തദ്യമടായനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  എ.ടനി.എഎ.വഴനി  പണഎ
പനിനവലനിക്കുന്നതയ്  ജനങ്ങള്ക്കുമടാത്രമല്ല  ബടാങ്കെനിനഎ  സഇൗകേരദ്യമടാണയ്.
ഇടപടാടുകേടാനരല്ലടാഎ  ബടാങ്കെനില്  വരുന്നതയ്  ബടാങ്കെനിനയ്   ബുദനിമുടടാണയ്.  അതനിനടാല്
ജനങ്ങള്  എ.ടനി.എഎ.  വഴനി  പണഎ  പനിനവലനിക്കുന്നതുനകേടാണയ്  ബടാങ്കെനിനഎ
സഇൗകേരദ്യമുണയ്.  അതുനകേടാണ്ടുതനന്ന  സര്വ്വസ്പീസയ്  ചടാര്ജയ്  ഈടടാക്കടാന
പടാടനില്ലടാതതടാണയ്.  ബടാങ്കെയ്  യഥടാര്ത  നകേടാള്ളക്കടാരടായനി  മടാറനിയനിരനിക്കുകേയടാണയ്.
ഇന്തദ്യയനിനല ജനങ്ങനള നകേടാള്ളയടനിക്കുന്ന ഈ  നകേടാള്ളസകങ്കെതഎ അടനിച്ചുതകേര്ക്കുന്ന
നനിലയനികലയയ് സടാധടാരണക്കടാരന രഎഗത്തുവരുന്ന അപകേടകേരമടായ സനിതനിവനികശഷമടാണയ്
ഇനനി വരടാന കപടാകുന്നതയ്. സഎസടാന സര്ക്കടാര് ഈ അവസ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
കകേന്ദ്രസര്ക്കടാരനില് ഇടനപടണഎ.  നമുക്കുള്ള അധനികേടാരങ്ങളുപകയടാഗനപ്പെടുതനി ഈ
നടപടനിനയ  ശക്തമടായനി  കനരനിടടാനഎ  ബടാങ്കെനിനന്റെ  കസവനഎ  ലഭദ്യമടാക്കടാനമുളള
നടപടനിയുണടാകേണഎ.
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ധനകേടാരദ്യവുഎ കേയറഎ വകുപ്പുമനനി (കഡടാ  .   ടനി  .   എഎ  .   കതടാമസയ് ഐസകേയ്): സര്,
ബഹുമടാനനപ്പെട  അഎഗങ്ങള്  പ്രകേടനിപ്പെനിച  വനികേടാരകതടാടയ്  ഞടാന  പൂര്ണ്ണമടായനി
കയടാജനിക്കുന.  ലയനകതടാടുകൂടനി കസ്റ്റേറയ് ബടാങ്കെയ് ഓഫയ് ഇന്തദ്യ, ഇന്തദ്യയനിനല ബടാങ്കെനിഎഗയ്
കമഖലയുനട നടാലനിനലടാന്നയ് നനിയനനിക്കുന്ന ബടാങ്കെടായനി മടാറനിയനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  അവര്ക്കയ്
ഇത്രയുഎ നനിയനണമുള്ളതുനകേടാണയ് അതുപകയടാഗനിചയ് ചടാര്ജ്ജുകേള് കൂടനിയടാല് ഒനഎ
വരനിനല്ലന്നടാണയ് അവരുനട ഭടാവഎ. 1-4-2017-ല്  എല്ലടാ  കസവനങ്ങള്ക്കുഎ പുതനിയ
ഫസ്പീസഎ  കഫനഎ  ഈടടാക്കുന്നതനിനയ്,  അതടായതയ്,  നനിശ്ചനിത  ബടാലനസനിനല്ലങ്കെനില്
കഫന,  ഇന്റെര്നനറയ്  ബടാങ്കെനിഎഗനിനഎ  പണഎ പനിനവലനിക്കുന്നതുള്നപ്പെനടയുള്ള എല്ലടാ
കസവനങ്ങള്ക്കുഎ  കസവന  ചടാര്ജയ്  എന്നനിവ  ഈടടാക്കുന്ന  ഉതരവനിറക്കനി.
അതുകേഴനിഞയ്  ജൂണ്  1  മുതല്   ഇതനില്  പലതുഎ  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിച്ചുനകേടാണ്ടുഎ
വര്ദനിപ്പെനിച്ചുനകേടാണ്ടുഎ  വസ്പീണ്ടുഎ  ഉതരവനിറക്കനി.  ഇതനില്  ആളുകേനള  കൂടുതല്
ബുദനിമുടനിക്കുന്നതയ്  എ.ടനി.എഎ.  വഴനിയുള്ള  പണഎ  പനിനവലനിക്കലനിനയ്  25  രൂപ
നനിശ്ചയനിചതടായനിരുന.  അക്കടാരദ്യതനില്  വലനിയ  പ്രതനികഷധഎ  ഉയര്നവന.
കവകുകന്നരമടായകപ്പെടാള് ഞങ്ങളങ്ങനന നചയനിടനില്ല,  കസ്റ്റേറയ് ബടാങ്കെയ് ഓഫയ് ഇന്തദ്യയുനട
ബഡനി  എന്ന  വടാലറ്റുപകയടാഗനിചയ് എ.ടനി.എഎ.-ല്  നനിനഎ  പണഎ  പനിനവലനിക്കുകേ
യടാനണങ്കെനില് മടാത്രഎ ചടാര്ജയ് നല്കേനിയടാല് മതനിനയന്ന തനിരുതലുണടായനി. എന്നടാല്
ഈ  വടാലറനിനയ്  ഇകപ്പെടാള്  എ.ടനി.എഎ.-ഉഎ  ആയനി  ബനനിപ്പെനിച്ചുനകേടാണ്ടുള്ള  സസ്പീമനില്ല
എന്നതടാണയ് മനറടാരു പ്രശ്നഎ. വസ്പീണനിടഎ വനിദദ്യയടാക്കുന്ന രസ്പീതനിയടായനിരുന. ഏതടായടാലുഎ
ആ നടപടനി പനിനവലനിച്ചു.  പകക്ഷ അതരഎ കേടാരദ്യങ്ങള്  പനിനവലനിക്കുകമ്പടാഴഎ മറയ്
പല  വര്ദനവുകേളുഎ  നനിലനനില്ക്കുകേയടാണയ്.  ഇന്റെര്നനറയ്  ബടാങ്കെനിഎഗനിനയ്  ആയനിരഎ
രൂപയനില് തടാനഴയടാനണങ്കെനില്  സര്വ്വസ്പീസയ് ചടാര്ജയ് ഈടടാക്കനില്ലടായനിരുന. എന്നടാല്
അതനിനനികപ്പെടാള്  അഞയ്  രൂപ  നകേടാടുക്കണഎ.  പതനിനടായനിരഎ  രൂപ  വനര  രണയ്
രൂപയടായനിരുന്നതയ്  ഇകപ്പെടാള് അഞയ് രൂപയുഎ ഒരു ലക്ഷഎ രൂപയ്ക്കുഎ   രണയ്  ലക്ഷഎ
രൂപയ്ക്കുഎ  ഇടയ്ക്കുള്ള തുകേയടാനണങ്കെനില്  4 രൂപയടായനിരുന്നതയ് 15 രൂപയുഎ രണയ് ലക്ഷഎ
രൂപയയ്  മുകേളനിലുള്ളതനിനയ്  25  രൂപയുമടായനി  വര്ദനിപ്പെനിച്ചു.  ഇതുകപടാനല  ഓകരടാ
കസവനങ്ങള്ക്കുഎ  ചടാര്ജയ്  വര്ദനിപ്പെനിചനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  ഞടാന  ഓകരടാന്നനിനന്റെയുഎ
കേണക്കുകേള്  പറയുന്നനില്ല.  ബടാങ്കെനില്  നനിനഎ  പണഎ  പനിനവലനിക്കടാന  ആളുകേനള
സഹടായനിക്കുന്ന ബടാങ്കെനിനന്റെ ഏജനസനിയടായനി പ്രവര്തനിക്കുന്ന അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള്
കപടാലുള്ള ബനിസനിനസ്സയ്  കേറകസടാണന്റുകേളനില് നനിനഎ രണര ശതമടാനഎ  സര്വ്വസ്പീസയ്
ചടാര്ജയ്   ഈടടാക്കുകേയടാണയ്.  നചക്കയ്  ബുക്കനിനന്റെ  ഒരു  ലസ്പീഫനിനയ്  മൂന്നയ്  രൂപയടായനി
വര്ദനിപ്പെനിക്കുകേയുഎ  ജന-ധന  അക്കഇൗണനിനയ്  പുതനിയ  കസവന  ചടാര്ജയ്
നകേടാണ്ടുവരനികേയുഎ നചയ.  അവനയടാനക്ക  നനിലനനില്ക്കുകേയടാണയ്.  എന്തുനകേടാണടാണയ്
ഇതരതനിലുള്ള  ജനവനിരുദ  നടപടനിക്കയ്  എസയ്.ബനി.ഐ.  നനിര്ബനനിതമടായനി
തസ്പീര്ന്നതയ്?  കേടാരണഎ,  എസയ്.ബനി.ഐ.-യുനട  കേനിടടാക്കടഎ,  നനിഷനിയ  ആസനികേള്
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ഭസ്പീമമടായനി വര്ദനിച്ചുനകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  ഇകപ്പെടാള് 1,60,000 കകേടാടനി രൂപയടാണയ്
നനിഷനിയ ആസനി. ഇതയ് എല്ലടാ ബടാങ്കുകേനളക്കടാളുഎ ഉയര്ന്നതടാണയ്.  ഈ ബടാങ്കുകേള്ക്കയ്
ഇത്രയുഎ നനിഷനിയ ആസനി   ഉയര്ന്നനതങ്ങനനയടാണയ്? 

പ്രതനിപക്ഷ  കനതടാവയ്   (ശസ്പീ  .    രകമശയ്  നചന്നനിതല):  സര്,  എസയ്.ബനി.ഐ.
മടാത്രമല്ല ഇന്തദ്യയനിനല എല്ലടാ നപടാതുകമഖലടാ ബടാങ്കുകേളുനടയുഎ എന.പനി.എ.  വളനര
കൂടുകേയടാണയ്.  അതുനകേടാണയ്  ഇതവണ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കടാര്  എന്തടാണയ്  നചയതയ്;
Finance Minister has injected more  than 80,000 crore  rupees for saving
this banks.  അവര് ഗഇൗരവകതടാടുകൂടനി കേടാണടാതതുനകേടാണ്ടുള്ള കുഴപ്പെമകല്ല ഇതയ്?

കഡടാ  .    ടനി  .    എഎ  .    കതടാമസയ് ഐസകേയ്:  സര്,  പ്രതനിപക്ഷ കനതടാവയ്  പറഞതയ്
വളനര  ശരനിയടാണയ്.   നമടാതഎ  ബടാങ്കെനിഎഗയ്  കമഖലയുനട   നനിഷനിയ  ആസനി
6.7  ലക്ഷഎ  കകേടാടനി  രൂപ  വരുഎ.  അതനില്  റസ്പീ-സക്കചര്ഡയ്  കലടാണുകേളുഎ  കൂടനി
കചര്തടാല്  11-12  ലക്ഷഎ കകേടാടനി  രൂപ വരുഎ.   ഇതയ്  ബടാങ്കെനിഎഗയ്  കലടാണുകേളുനട
ഏകേകദശഎ  14  ശതമടാനഎ  വരുനമന്നടാണയ്  ഒരു  പത്രതനില്  വടായനിചകപ്പെടാള്
മനസ്സനിലടാക്കടാന കേഴനിഞതയ്. 6  ലക്ഷഎ കകേടാടനി രൂപയുനട റസ്പീ-കേദ്യടാപ്പെനിറകലകസഷന
കവണനമന്നടാണയ് വനികദശ ഏജനസനികേള് പറയുന്നതയ്.  അതനിനടാണയ്  80,000  കകേടാടനി
രൂപ  നകേടാടുതനിരനിക്കുന്നതയ്.  ബടാങ്കെനിനയ്  ബടാഡയ്  നഡബ്റയ്  നപ്രടാവനിഷനനിഎഗയ്
നടകതണനി  വരനികേയടാണയ്.  എസയ്.ബനി.ഐ.  തനന്ന  കേഴനിഞ  വര്ഷനത
അകപക്ഷനിചയ്  ഇരടനിത്തുകേ  ഇതനിനകവണനി  മടാറനിവയ്കക്കണനിവരുഎ.  ഇതനിനന്റെ
ഫലമടായനി  അവരുനട ലടാഭഎ   കുതനന കുറയുന്ന സനിതനിയടാണുണടാകുന്നതയ്.  ഇതയ്
നഷയര്  വടാലദ്യുവനിനന  ബടാധനിക്കുഎ.  ഈനയടാരു  പശ്ചടാതലതനില്  അവര്
കകേടാര്പ്പെകററ്റുകേള്ക്കയ് നകേടാടുത വടായ്പകേള്ക്കയ് തനിരനിചടവുണടാകേനില്ല.  കകേടാര്പ്പെകററ്റുകേള്ക്കയ്
നകേടാടുക്കുന്നതയ്  ദസ്പീര്ഘകേടാല  വടായ്പകേളടാണയ്;  പശ്ചടാതല  സഇൗകേരദ്യ  വടായ്പകേളടാണയ്.
ഈ  പശ്ചടാതല  സഇൗകേരദ്യ  വടായ്പകേനളല്ലടാഎ  ഇന്നയ്  നനിഷനിയ  ആസനികേളടായനി
മടാറനിനക്കടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  അതനിനയ്  പണമുണടാക്കടാന  കവണനിയടാണയ്  സര്വ്വസ്പീസയ്
ചടാര്ജയ്  വര്ദനിപ്പെനിച്ചുനകേടാണനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇതടാണയ്  യടാഥടാര്തദ്യഎ.  ഇതനികനടാടയ്
ശക്തമടായനി  പ്രതനികേരനിക്കടാതനിരനിക്കടാന  സടാധനിക്കനില്ല.  അതനികനടാടയ്  പ്രതനികേരണ
മുണടായനിട്ടുണയ്.  പകക്ഷ  ഇനതടാരു സനിരഎ സത്വഭടാവമടാകേടാന സടാധദ്യതയുണയ്.  ബടാക്കനി
നപടാതുകമഖലടാ  ബടാങ്കുകേള്  ഇനനിയുഎ  ചടാര്ജയ്  വര്ദനിപ്പെനിക്കടാനള്ള  സടാദദ്യതയുണയ്.
ഒരുപകക്ഷ പുതനിയ ബടാങ്കുകേള് ചടാര്ജയ് വര്ദനിപ്പെനിചനിനല്ലങ്കെനില് അവര് കൂടുതല് മടാര്ക്കറയ്
പനിടനിക്കുഎ.  ഏതടായടാലുഎ  നമ്മേനള  സഎബനനിചയ്  ചടാര്ജയ്  നകേടാടുകക്കണനിവരുനമന്നയ്
മടാത്രമല്ല,  ആളുകേള്  ഇകപ്പെടാള്  കേടാശയ്  ബടാങ്കെനിലനിടടാനത  കകേവശഎ  വയ്ക്കുന്ന  സനിതനി
വരനികേയടാണയ്.  സഎസടാന  സര്ക്കടാര്കപടാലുഎ അതടാണയ്  നചയ്യുന്നതയ്.  ബനിവകറജസയ്,
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കലടാടറനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  നനിനളള  പണഎ  കനരനിടയ്  ടഷറനിയനില്  അടയടാനടാണയ്
പറയുന്നതയ്.  ഇതനിനന്റെ  ഫലമടായനി  കേറനസനി  കഷടാര്കടജയ്  കൂടുകേയടാണയ്.  കനടാടയ്
പനിനവലനിക്കല്  കേഴനിഞനിടയ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കടാര്  Demonetization നടതനി
നക്കടാണനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  എല്ലടാ  മടാസവുഎ  പുതനിയ  കനടാട്ടുകേള് അചടനിക്കുകേയടാണയ്.
കനടാടയ്ക്ഷടാമഎ  ഇല്ലടാതടാകുനമന്നടാണയ്  നമ്മേള്  സത്വടാഭടാവനികേമടായുഎ  കേരുകതണതയ്.
എന്നടാല് കേഴനിഞ മടാസഎ ടഷറനിയനില്നനിനഎ പണഎ നകേടാടുക്കടാന സടാധനിചനിടനില്ല.
കനടാട്ടുകേനളവനിനടകപ്പെടായനി  എന്നറനിയകണ;  കനടാട്ടുകേള്  എവനിനടയുഎ   കപടായതല്ല.
ബടാങ്കെനിലുള്ള  വനിശത്വടാസഎ കുറഞകപ്പെടാള് ജനങ്ങള് കേയ്യേനില് കേടാശയ് വയ്ക്കുകേയടാണയ്. ഇതയ്
കനടാടയ്  ക്ഷടാമഎ  രൂക്ഷമടാകുന്ന  സനിതനിയനികലയയ്  നയനിക്കുഎ.  ഇതുകേടാരണഎ  വലനിയ
സടാമ്പതനികേ  പ്രതദ്യടാഘടാതങ്ങളടാണുണടാകേടാന  കപടാകുന്നതയ്.  ഇതനിനന്റെ  ഗഇൗരവഎ
മനസ്സനിലടാക്കനി  ആവശദ്യമടായ  ഇടനപടല്  നടത്തുന്നതനിനയ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കടാര്
തയ്യേടാറടാകുന്നനില്ല  എനള്ളതടാണയ്  യടാഥടാര്തദ്യഎ.  അതയ്  കകേന്ദ്ര  ധനകേടാരദ്യ
വകുപ്പുമനനിയുനട  മുന്നനിലുഎ  കസ്റ്റേറയ്  നലവല്  ബടാകങ്കെഴയ്  കേമ്മേനിറനിയുനട  മുന്നനിലുഎ
സഎസടാന  സര്ക്കടാരനിനന്റെയുഎ  സഭയുനടയുഎ  concern  നനിശ്ചയമടായുഎ
അറനിയനിക്കുന്നതടാണയ്.   

(8) ഹയര് നസക്കണറനി അദദ്യടാപകേ നനിയമനഎ

ശസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവടാകേരന:  സര്,  ബഹുമടാനനപ്പെട വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ വകുപ്പുമനനിയനില്
നനിന്നയ് ജസ്പീവകേടാരുണദ്യപരമടായ മറപടനി പ്രതസ്പീക്ഷനിച്ചുനകേടാണടാണയ് ഞടാന  ഈ വനിഷയഎ
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതയ്.  അഭദ്യസവനിദദ്യരടായ  നൂറകേണക്കനിനയ്  നചറപ്പെക്കടാര്  കജടാലനിക്കു
കവണനി  അകപക്ഷ  നകേടാടുക്കുകേയുഎ  പനി.എസയ്.സനി.  അതനിനടാവശദ്യമടായ  ലനിസ്റ്റേയ്
തയ്യേടാറടാക്കുകേയുഎ റടാങ്കെയ് ലനിസ്റ്റേയ് പബനിഷയ് നചയ്യുകേയുഎ നചയ്യുനണയ്. പനി.എസയ്.സനി. റടാങ്കെയ്
ലനിസ്റ്റേയ്  വന്നയ്  കേടാലടാവധനി  കേഴനിഞടാലുഎ  നനിയമനഎ  കേനിട്ടുന്നനില്ല  എനള്ളതയ്
നപടാതുനവയുള്ള  പ്രതനിഭടാസമടാണയ്.  ഹയര് നസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില് 2016 ഏപ്രനില്
മടാസഎ  ഇറക്കനിയ  ഒരുതരവയ്  നനിയമനതനിനകവണനിയുള്ളതടായനിരുന.  അതയ്
നടാളനിതുവനര  നടപ്പെനിലടാക്കനിയനിടനില്ല.  പനകണടാളഎ  വനിഷയങ്ങളനിനല  പനി.എസയ്.സനി.
ഹയര് നസക്കണറനി അദദ്യടാപകേ റടാങ്കെയ്  ലനിസ്റ്റേയ്  ഈ ജൂണ്  30-നയ് അവസടാനനിക്കുകേ
യടാണയ്.  ഇനനി  6  മടാസഎ കൂടനിനക്കടാടുതടാകലടാ അതനിനന്റെ കേടാലടാവധനി ഒകന്നടാ രകണടാ
പ്രടാവശദ്യഎ നസ്പീടനിനക്കടാടുതടാകലടാ ഒരനിക്കലുഎ അവര്ക്കയ് കജടാലനി കേനിടടാനനിടയനില്ല.  ഇനനി
നടസ്റ്റേയ് എഴതടാനഎ സടാധനിക്കനില്ല.  കേഴനിഞ സര്ക്കടാരനിനന്റെ കേടാലതയ് നടാലര വര്ഷഎ
വനര എകയ്റന്റെയ് നചയയ് നകേടാടുതനിട്ടുഎ കജടാലനി കേനിടടാനത കപടായനിട്ടുണയ്. ഇവര് ഇകപ്പെടാള്
കജടാലനി  നചയ്യുന്നതയ്  ദനിവസ  കവതനടാടനിസടാനതനിലടാണയ്.  ബഹുമടാനനപ്പെട  അഎഗഎ
സനി.  നകേ.  ഹരസ്പീന്ദ്രന  അവതരനിപ്പെനിച  സബ്മനിഷന  നതടാഴനിലുറപ്പെയ്  പദതനി
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സഎബനനിചടാണയ്.  ഇവനര  നതടാഴനിലുറപ്പെയ്  പദതനിയനിനലങ്കെനിലുഎ  ഉള്നപ്പെടുതനിയടാല്
അവര്  രക്ഷനപ്പെടുഎ.  അവര്  അഭദ്യസവനിദദ്യരടാണയ്.  അദദ്യടാപകേര്ക്കയ്  യടാനതടാരു
മടാനദ്യതയുഎ കേല്പനിക്കടാനത  ദനിവസ കവതനടാടനിസടാനതനില് ആളുകേനള നനിയമനിക്കുന്ന
സടാഹചരദ്യമടാണുളളതയ്.  അതരഎ  നടപടനി  അവസടാനനിപ്പെനിക്കണഎ.  സര്ക്കടാരനിനതയ്
ഭൂഷണമല്ല.  പനി.എസയ്.സനി. റടാങ്കെയ് ലനിസ്റ്റേനിനന്റെ കേടാലടാവധനി നസ്പീടടാനഎ   അടനിയന്തരമടായനി
ഇവനര  റഗുലകറസയ്  നചയയ്  നനിയമനഎ  നടതടാനമുള്ള  നടപടനി  സര്ക്കടാര്
സത്വസ്പീകേരനിക്കണഎ.  ബഹുമടാനനപ്പെട വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ വകുപ്പുമനനിക്കയ്  ഈ വനിഷയങ്ങള്
അറനിയടാനമനള്ളതുനകേടാണയ്  ഞടാന  കൂടുതല്  കേടാരദ്യങ്ങളനികലയയ്  കേടക്കുന്നനില്ല.
ഇക്കടാരദ്യഎ കേടാരുണദ്യപരമടായനി  പരനിഗണനിക്കണഎ. 

വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ വകുപ്പുമനനി (നപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനടാഥയ്):  സര്,  സഎസടാനതയ്
സര്ക്കടാര്  എയ്ഡഡയ്  കമഖലയനില്  ഹയര്  നസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്ലടാത  148
പഞടായത്തുകേളനില്  ഒരു പഞടായതനില് ഒന്നയ്  എന്ന കതടാതനില്  പുതനിയ ഹയര്
നസക്കണറനി സ്കൂളുകേളുഎ  എറണടാകുളഎ മുതല് വടകക്കടാട്ടുള്ള  8 ജനില്ലകേളനില്  നനിലവനില്
ഹയര് നസക്കണറനി സ്കൂളുകേളുള്ള പഞടായത്തുകേളനില് വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  ആവശദ്യകേതയുനട
അടനിസടാനതനില് സര്ക്കടാര് എയ്ഡഡയ് കമഖലയനില് അധനികേ ഹയര് നസക്കണറനി
സ്കൂളുകേളുഎ  അധനികേ  ബടാച്ചുകേളുഎ  അനവദനിച്ചുനകേടാണയ്  31-7-2014-ല്  സര്ക്കടാര്
ഉതരവടായനിട്ടുണയ്. ടനി ഉതരവനില് സഎസടാനതനിനന്റെ ധനസനിതനി കേണക്കനിനലടുതയ്
പുതനിയതടായനി ആരഎഭനിക്കുന്ന ഹയര് നസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലുഎ അധനികേ ബടാച്ചുകേളനിലുഎ
നനിശ്ചനിത കയടാഗദ്യതയുള്ള അദദ്യടാപകേനര ദനിവസ കവതനടാടനിസടാനതനില് നനിശ്ചയനിചയ്
അദദ്യയനഎ നടതടാന വദ്യവസ നചയനിരുന.  എന്നടാല് പുതനിയതടായനി അനവദനിച
സ്കൂളുകേളനില് ഗസ്റ്റേയ്  അദദ്യടാപകേര്ക്കയ്  2016  വനരയുഎ  കവതനഎ  ലഭനിചനിരുന്നനില്ല.  ഈ
സര്ക്കടാര്  അധനികേടാരതനില്  വന്നകശഷഎ  തസനികേ  സൃഷ്ടനിചയ്  ഉതരവടാകുന്നതുവനര
അവര്ക്കയ്  ദനിവസ കവതനഎ  നല്കേടാന 30-10-2016-ല് ഉതരവയ് നല്കേനി. ഇകപ്പെടാള്
അവര്ക്കയ്  കവതനഎ  ലഭനിക്കുനണയ്.  പുതനിയതടായനി  അനവദനിച ഹയര് നസക്കണറനി
സ്കൂളനിലുഎ  ബടാചനിലുഎ  സനിര  അദദ്യടാപകേ  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനന്റെ  ആവശദ്യകേത
കേണക്കനിനലടുതയ്  ഹയര്  നസക്കണറനി  ഡയറക്ടര്  വനിശദമടായ  നപ്രടാകപ്പെടാസല്
സര്ക്കടാരനിനയ്  സമര്പ്പെനിക്കുകേയുണടായനി.  ഹയര്  നസക്കണറനി  അദദ്യടാപകേരുനട
നനിലവനിലുള്ള കജടാലനിഭടാരഎ, നസഷദ്യല് റൂള്സയ് പ്രകേടാരഎ ആഴ്ചയനില് 14 പനിരസ്പീഡയ് വനര
കടാസ്സുകേനളടുക്കുന്നവനര  ഹയര്  നസക്കണറനി  സ്കൂളനില്  ജൂനനിയര്  അദദ്യടാപകേരടായുഎ
24  പനിരസ്പീഡയ്  എടുക്കുന്നവനര  ഹയര്  നസക്കണറനി  സസ്പീനനിയര്  അദദ്യടാപകേരടായുഎ
പരനിഗണനിക്കനപ്പെടുന. അഞയ് പ്രവൃതനി ദനിനങ്ങളനിലടായനി ഒരു ജൂനനിയര്  അദദ്യടാപകേന
ആഴ്ചയനില്  10.5  മണനിക്കൂറഎ  സസ്പീനനിയര്  അദദ്യടാപകേന  ആഴ്ചയനില്  16  മണനിക്കൂറഎ
പഠനിപ്പെനിചടാല്  മതനി.  കൂടടാനത  ഒരടാഴ്ചയനിലധനികേമടായനി  വരുന്ന  മൂന്നയ്   പനിരസ്പീഡുകേള്ക്കയ്
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ജൂനനിയര്  അദദ്യടാപകേനന  നനിയമനിക്കടാനഎ  നനിലവനില് വദ്യവസയുണയ്. അധനികേമടായനി
വരുന്ന മൂന്നയ്  പനിരസ്പീഡുകേള്ക്കയ്  ഒരു  ജൂനനിയര്  അദദ്യടാപകേ  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതയ്
വമ്പനിച  സടാമ്പതനികേ  ബടാദദ്യത  വരുനമന്നതനിനടാല്  ഹയര്  നസക്കണറനി
അദദ്യടാപകേരുനട  കജടാലനിഭടാരഎ   പുനനഃക്രമസ്പീകേരനിക്കടാന ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പെയ്  ശനിപടാര്ശ
നചയ്യുകേയുണടായനി. പ്രസ്തുത  ശനിപടാര്ശയുനട  അടനിസടാനതനില് 2014-15,  2015-16
അദദ്യയന വര്ഷങ്ങളനില് പുതനിയതടായനി അനവദനിച ഹയര് നസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലുഎ
ബടാച്ചുകേളനിലുഎ ഹയര് നസക്കണറനി അദദ്യടാപകേ തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനയ്  ഹയര്
നസക്കണറനി  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  ഡയറക്ടര്  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ശനിപടാര്ശ  വനിശദമടായനി
പരനികശടാധനിച്ചുവരുന. എത്രയുഎകവഗഎ അക്കടാരദ്യതനില് തസ്പീരുമടാനഎ കകേനക്കടാള്ളുന്ന
തടാണയ്.  സനിരഎ അദദ്യടാപകേ തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നമുറയയ് റടാങ്കെയ് ലനിസ്റ്റുകേളനില് നനിന്നയ്
കൂടുതല്  നനിയമനങ്ങള്  നല്കേടാന  കേഴനിയുന്നതടാണയ്.  വനിവനിധ  വനിഷയങ്ങളനിലടായനി
ഹയര് നസക്കണറനി അദദ്യടാപകേരുനട  29  റടാങ്കെയ് ലനിസ്റ്റുകേള് നനിലവനിലുണയ്.  പ്രസ്തുത
റടാങ്കെയ്  ലനിസ്റ്റുകേളനില്  നനിന്നയ്  ഇതുവനരയടായനി  2399  നനിയമനങ്ങള്  നടതനിയനിട്ടുണയ്.
ബടാക്കനിയുള്ളവ എത്രയുഎകവഗഎ പരനിഗണനിക്കുന്നതടാണയ്.

VI ക്രമപ്രശ്നഎ

ജനി  .  എസയ്  .  ടനി  .

പ്രതനിപക്ഷ കനതടാവയ് (ശസ്പീ  .   രകമശയ് നചന്നനിതല): സര്, ജൂകല 1-ാം തസ്പീയതനി
മുതല് ജമ്മു-കേടാശസ്പീര് ഒഴനിനകേ ഇന്തദ്യയനിനല എല്ലടാ സഎസടാനങ്ങളനിലുഎ ജനി.എസയ്.ടനി.
നനിലവനില്വരടാന കപടാകുകേയടാണയ്.  അതനിനടാവശദ്യമടായ ഭരണഘടനടാ കഭദഗതനി ബനില്ലുഎ
നസനടല്  ജനി.എസയ്.ടനി.  ബനില്ലുഎ  സഎകയടാജനിത  ജനി.എസയ്.ടനി.  ബനില്ലുഎ  കകേന്ദ്രഭരണ
പ്രകദശങ്ങള്ക്കുള്ള  ജനി.എസയ്.ടനി.  ബനില്ലുഎ  പടാര്ലനമന്റെയ്  പടാസ്സടാക്കനിക്കഴനിഞനിട്ടുണയ്.
ഇനനി പടാസ്സടാക്കടാനള്ളതയ് സഎസടാന നനിയമസഭകേള് പടാസ്സടാക്കടാനള്ള ബനില്ലുകേളടാണയ്.
ഇവ  കേദ്യടാബനിനറയ്  അഎഗസ്പീകേടാരഎ  നല്കേനി  നനിയമസഭ  പടാസ്സടാകക്കണ  ബനില്ലുകേളടാണയ്.
ഇന്തദ്യയനിനല പല സഎസടാനങ്ങളുഎ ആ ബനില്ലുകേള് പടാസ്സടാക്കനിക്കഴനിഞനിട്ടുണയ്.  ഒരു
സഎസടാനതനിനഎ  അതനില്നനിനഎ  വനിട്ടുനനില്ക്കടാന  കേഴനിയനില്ല.  നനിയമസഭ  അതയ്
പടാസ്സടാകക്കണതയ്  അടനിയന്തരമടായ   കേടാരദ്യമടാണയ്.   ജനി.എസയ്.ടനി.  നടപ്പെടാക്കനിയടാല്
രടാജദ്യനതമ്പടാടുഎ  ഒകര വസ്തുവനിനഎ കസവനങ്ങള്ക്കുഎ ഒകര നനികുതനി പ്രടാബലദ്യതനില്
വരനികേയടാണയ്.  ഈ  നനിയമഎ  വരുന്നകതടാടുകൂടനി  ഏറവുഎ  കൂടുതല്  പ്രകയടാജന
മുണടാകുന്നതയ്  കകേരളതനിനടാണയ്.  ധനകേടാരദ്യ വകുപ്പുമനനി കഡടാ.  ടനി.  എഎ.  കതടാമസയ്
ഐസകേയ് തനന്ന നനിരവധനി അവസരങ്ങളനില് ഇക്കടാരദ്യഎ  വനിശദസ്പീകേരനിചനിട്ടുളളതടാണയ്.
ജൂകല  1-നയ്  മുമ്പയ്  ഈ  നനിയമഎ  പടാസ്സടാകക്കണതുണയ്.  ഇന്നയ്  കേടാകരദ്യടാപകദശകേ
സമനിതനി  കൂടനിയകപ്പെടാള്  അക്കടാരദ്യഎ  ആരുഎ  ഉന്നയനിചനില്ല.  സഭ  ഈ  മടാസഎ
25-ാംതസ്പീയതനി  അവസടാനനിക്കുകേയടാണയ്.  കേടാകരദ്യടാപകദശകേ  സമനിതനിയുനട
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റനികപ്പെടാര്ടനിനന്റെ  അടനിസടാനതനില്  ഇവനിനട  നപയ്സയ്  നചയ  ബനില്ലുകേളനില്
ജനി.എസയ്.ടനി.  ബനില്  ഉള്നപ്പെടുന്നനില്ല.  ഈ  സടാഹചരദ്യതനില്  പ്രകതദ്യകേ  നനിയമസഭ
വനിളനിച്ചുകൂടനിയടാകണടാ  ബനില്  പടാസ്സടാക്കടാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;  അനല്ലങ്കെനില്
എങ്ങനനയടായനിരനിക്കുഎ ഈ ബനില്  പടാസ്സടാക്കടാന കപടാകുന്നനതന്നയ്  അറനിയടാനള്ള
അവകേടാശഎ ഈ സഭയ്ക്കുണയ്.  അതയ് അറനിയനിക്കണനമനള്ളതടാണയ് എനന്റെ ക്രമപ്രശ്നഎ. 

ധനകേടാരദ്യവുഎ കേയറഎ വകുപ്പുമനനി  (കഡടാ  .   ടനി  .   എഎ  .   കതടാമസയ് ഐസകേയ്):  സര്,
ബഹുമടാനനപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതടാവയ്  പറഞതുകപടാനല  ജൂകല  1  മുതല്
ജനി.എസയ്.ടനി. നനിയമഎ രടാജദ്യതയ്  നടപ്പെടാകേടാന കപടാകുകേയടാണയ്.  അതനിനമുമ്പയ് നമ്മേള്
എസയ്.ജനി.എസയ്.ടനി.  ബനില്  പടാസ്സടാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  25-ാം  തസ്പീയതനി  നനിയമസഭ
അവസടാനനിക്കുന്ന  പശ്ചടാതലതനില്  അതയ്  ഈ  നസഷനനില്  അവതരനിപ്പെനിക്കടാന
കേഴനിയനില്ല.  31-നയ്  മുമ്പയ്  നനിയമപരമടായനി  എടുകക്കണ  എല്ലടാ  നടപടനികേളുഎ
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുഎ.  അടുത സഭടാസകമ്മേളനഎ കചരുന്ന  അവസരതനില്  ഈ ബനില്
സഭയനില് ചര്ചയയ് വയ്ക്കുഎ.  എന്തയ് നടപടനിയടാണയ് കവണനതന്നയ് കേദ്യടാബനിനറയ് കചര്ന്നയ്
ആകലടാചനിചകശഷഎ  അറനിയനിക്കുഎ. 

VII അനഇൗകദദ്യടാഗനികേടാഎഗങ്ങളുനട കേടാരദ്യഎ

(1) റനികപ്പെടാര്ടയ് പരനിഗണന

അനഇൗകദദ്യടാഗനികേ   ബനില്ലുകേളുഎ പ്രകമയങ്ങളുഎ സഎബനനിച സമനിതനിയുനട ഏഴടാമതയ്
റനികപ്പെടാര്ടയ്

ശസ്പീ  .    എ  .    എഎ  .    ആരനിഫയ്  : സര്,  അനഇൗകദദ്യടാഗനികേ  ബനില്ലുകേളുഎ  പ്രകമയങ്ങളുഎ
സഎബനനിച  സമനിതനിയുനട  ഏഴടാമതയ്  റനികപ്പെടാര്ടയ്  അഎഗസ്പീകേരനിക്കണനമന്ന  പ്രകമയഎ
ഞടാന അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സനനില്  കുമടാര്  ): സര്,  ഞടാന
പ്രകമയനത പനിന്തടാങ്ങുന.

മനി  .    നഡപന്യൂടനി  സസ്പീക്കര്  : അനഇൗകദദ്യടാഗനികേ  ബനില്ലുകേളുഎ  പ്രകമയങ്ങളുഎ
സഎബനനിച സമനിതനിയുനട ഏഴടാമതയ് റനികപ്പെടാര്ടയ് സഭ അഎഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന.

(2) ബനില്ലുകേളുനട അവതരണടാനമതനിക്കുളള പ്രകമയങ്ങള്

(i) 2017-  നല കകേരള സഎസടാന കേര്ഷകേ കക്ഷമ കബടാര്ഡയ് രൂപസ്പീകേരണ ബനില്

ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി  : സര്, 2017-നല കകേരള സഎസടാന കേര്ഷകേ കക്ഷമ
കബടാര്ഡയ്  രൂപസ്പീകേരണ  ബനില്ലനിനന്റെ  അവതരണടാനമതനിക്കുള്ള  പ്രകമയഎ  ഞടാന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .   സനി  .   ദനിവടാകേരന  : സര്, ഞടാന പ്രകമയനത പനിന്തടാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    എ  .    എഎ  .    ആരനിഫയ്  : സര്,  5 ബനില്ലുകേളുണയ്.  എല്ലടാവരുഎ  സമയകനിപ്തത
പടാലനിക്കുകേയടാനണങ്കെനില്  എല്ലടാ  ബനില്ലുകേളുഎ  അവതരനിപ്പെനിക്കടാനഎ  പനിന്നസ്പീടയ്  ചര്ച
നചയ്യേടാനഎ സടാധനിക്കുന്നതടാണയ്.

മനി  .   നഡപന്യൂടനി സസ്പീക്കര്  : വളനര കുറചയ് സമയനമടുതയ് ചര്ച നചയ്യേടാഎ.  

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സനനില് കുമടാര്  ): സര്,  കകേരളതനിനന്റെ
സമ്പദ്ഘടനയുനട  അവനിഭടാജദ്യഘടകേമടായ  കൃഷനിയുഎ  അനബന  കമഖലകേളുഎ
സഎസടാനനത  ജനസഎഖദ്യയുനട  2/3  ഭടാഗഎ  ജനങ്ങളുനട  ഉപജസ്പീവനമടാര്ഗ്ഗമടാണയ്.
കകേരളതനിനന്റെ ജനസടാന്ദ്രത മറ്റു സഎസടാനങ്ങനള അകപക്ഷനിചയ് വളനര കൂടുതലടായ
സടാഹചരദ്യതനില്  കൃഷനിയനിലൂനടയുള്ള  ധനസമ്പടാദനരസ്പീതനി  വനിടയ്  കൃഷനിഭൂമനി
കേടാര്ഷനികകേതര  ധനടാഗമ  മടാര്ഗ്ഗങ്ങള്ക്കയ്  ഉപകയടാഗനിക്കടാന  തുടങ്ങനി.
കേടാര്ഷനികകേടാല്പ്പെന്നങ്ങളുനട  വനിലയനിലുള്ള  അസനിരത  പലകപ്പെടാഴഎ  നചറകേനിട
നടാമമടാത്ര കേര്ഷകേനര ദുരനിതതനിലടാക്കുന്ന സനിതനിവനികശഷഎ സഎജടാതമടാക്കുനണയ്.
കൃഷനിയനികലയയ് ധടാരടാളഎ ആളുകേനള,  പ്രകതദ്യകേനിചയ്  യുവതലമുറനയ ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഎ
നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനമടായനി കേര്ഷകേകക്ഷമ കബടാര്ഡയ് രൂപസ്പീകേരനിക്കണനമന്നയ് കദശസ്പീയ
കേര്ഷകേ  കേമ്മേസ്പീഷന  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.  കേഴനിഞ  സര്ക്കടാരനിനന്റെ  അവസടാന
മടാസങ്ങളനില് കേര്ഷകേകക്ഷമ കബടാര്ഡയ് രൂപസ്പീകേരനിക്കടാന  തസ്പീരുമടാനനമടുനതങ്കെനിലുഎ
അതയ്  പ്രടാവര്തനികേമടാക്കടാന  കേഴനിഞനിരുന്നനില്ല.  ഈ  സര്ക്കടാര്  അധനികേടാര
കമറയുടനതനന്ന കേര്ഷകേകക്ഷമ കബടാര്ഡയ് രൂപസ്പീകേരനിക്കടാന തസ്പീരുമടാനനമടുതനിരുന.
ആയതനിനള്ള  നനിയമനനിര്മ്മേടാണഎ  അന്തനിമഘടതനിലടാണയ്.  മടാത്രമല്ല,  ഈ
സടാമ്പതനികേ  വര്ഷഎതനന്ന  കേര്ഷകേകക്ഷമ  കബടാര്ഡയ്  രൂപസ്പീകേരനിക്കുനമന്നതയ്
മുന്നനില്ക്കണ്ടുനകേടാണയ് 2017-18 സടാമ്പതനികേ വര്ഷനത ബജറനില് 25 ലക്ഷഎ രൂപ
മടാറനിവയ്ക്കുകേയുഎ  നചയനിട്ടുണയ്.  അടുത നനിയമസഭടാ  സകമ്മേളനതനില്  കേര്ഷകേകക്ഷമ
കബടാര്ഡയ്  ബനില്  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനള്ള  തുടര്നടപടനികേളുമടായനി  സഎസടാന
സര്ക്കടാര്  മുകന്നടാട്ടുകപടാകുകേയടാണയ്.  ആയതനിനടാല്  ഈ  ഘടതനില്  ഇകത
കേടാരദ്യതനികനല്  ഒരു  സത്വകേടാരദ്യ  ബനില്  നകേടാണ്ടുവകരണ  ആവശദ്യമനിനല്ലന്നടാണയ്
സര്ക്കടാരനിനന്റെ അഭനിപ്രടായഎ.

സര്ക്കടാര്  ഇക്കടാരദ്യതനില്,  കേരടയ്  ബനില്ലുഎ  കേരടയ്  ചടങ്ങളുഎ  തയ്യേടാറടാക്കനി
യനിരനിക്കുകേയടാണയ്.  കേര്ഷകേകക്ഷമ കബടാര്ഡുമടായനി ബനനപ്പെടയ് കേഴനിഞ സര്ക്കടാരനിനന്റെ
കേടാലനതടുത  തസ്പീരുമടാനഎ  ഈ  സര്ക്കടാര്  തതത്വതനില്  അഎഗസ്പീകേരനിക്കുകേയുഎ
അതനിനന്റെ അടനിസടാനതനില് ബജറനില് 25 ലക്ഷഎ രൂപ മടാറനിവയ്ക്കുകേയുഎ നചയനിട്ടുണയ്.
എല്ലടാ  നടപടനിക്രമങ്ങളുഎ  പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ.  ഈ  സകമ്മേളനതനില്
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അവതരനിപ്പെനിക്കണനമന്നയ് ആഗഹനിചതടാണയ്.  പനക്ഷ, അതയ് നടക്കടാനത കപടായതുനകേടാണയ്
അടുത സകമ്മേളനതനില് നനിര്ബനമടായുഎ ഈ ബനില് നകേടാണ്ടുവരുന്നതടാണയ്.  

കൃഷനിക്കടാര്ക്കയ്  നപനഷന  നകേടാടുക്കുന്നതുമടായനി  ബനനപ്പെടയ്  കേര്ഷകേകക്ഷമ
കബടാര്ഡയ്  വകരണതയ്  അനനിവടാരദ്യമടാണയ്.  കേര്ഷകേരുനട  നപനഷന  പലകപ്പെടാഴഎ
കൃതദ്യമടായനി  നകേടാടുക്കടാന  കേഴനിയടാതതനിനന്റെ  പ്രധടാന  കേടാരണങ്ങളനിനലടാന്നയ്  ഒരു
കബടാര്ഡയ്  നനിലവനിലനില്ലടാനയനള്ളതടാണയ്.  ആ  കബടാര്ഡയ്  വകരണതയ്  കൃഷനി
വകുപ്പെനിനന്റെകൂടനി  ആവശദ്യമടായതുനകേടാണയ്  സര്ക്കടാര്  അതനിനന്റെ  എല്ലടാ  കേടാരദ്യങ്ങളുഎ
നചയകേഴനിഞനിരനിക്കുകേയടാണയ്;  ബനില്  അവതരനിപ്പെനിക്കടാനള്ള  നടപടനിയനികലയയ്
കപടാകുകേയടാണയ്. അതുനകേടാണയ് ഇതരനമടാരു സത്വകേടാരദ്യബനില്ലനിനന്റെ ആവശദ്യമനില്ല.  

ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി  : സര്,  ബഹുമടാനനപ്പെട  മനനി   25  ലക്ഷഎ  രൂപ
അനവദനിച്ചുനവന്നയ്  പറഞ.  ഇതനിനമുമ്പുഎ  രണയ്  പ്രടാവശദ്യഎ  ബജറനില്  25  ലക്ഷഎ
രൂപവസ്പീതഎ വചനിട്ടുണടായനിരുന.

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സനനില്  കുമടാര്  : സര്,  അതയ്  കേഴനിഞ  സര്ക്കടാരനിനന്റെ
കേടാലതടാണയ്.

ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി  : സര്,  സര്ക്കടാനരകന്ന  ഞടാന  പറഞള.    ഇതയ്
നടപ്പെനിലടാക്കുനമന്നയ്  പ്രകേടനപത്രനികേയനിലുഎ  പറഞതടാണയ്.  മറ്റുള്ളവര്ക്കുഎ
സഎസടാരനികക്കണതുളളതനിനടാല് ഞടാന പ്രസഎഗഎ  ദസ്പീര്ഘനിപ്പെനിക്കുന്നനില്ല.  ഈ ബനില്
നകേടാണ്ടുവരടാനണടായ  ഒരു  കേടാരണഎ,  കൃഷനിക്കടാരനന  ആരുഎ  ശദനിക്കുന്നനില്ല,
കൃഷനിക്കടാരനനന്നയ്  പറഞടാല് ഒരു വനിലയുമനില്ലടാത ആനളനള്ള  സനിതനിയുളളതു
നകേടാണടാണയ്.  ഒരു സലത്തുഎ,  ഒരു ഓഫസ്പീസനില് കപടായടാലുഎ കൃഷനിക്കടാരനടാനണന്നയ്
പറഞടാല്  ഇരനിക്കടാനകപടാലുഎ  പറയടാത  സടാഹചരദ്യമടാണുളളതയ്.  സമൂഹതനില്
മടാനദ്യത  കേനിട്ടുകന്നയനില്ല.  കൃഷനിക്കടാരനടാണയ്  യഥടാര്തതനില്  ഈ  സമൂഹനത
തസ്പീറനികപ്പെടാറ്റുന്നതയ്.  130  കകേടാടനി  ജനങ്ങകളയുഎ  തസ്പീറനികപ്പെടാറ്റുന്നതടാരടാണയ്;  മൂന്നയ്  കനരഎ
ഭക്ഷണഎ  നകേടാടുക്കുന്നതയ്  കൃഷനിക്കടാരടാണകല്ലടാ;  ആഹടാരഎ  കേഴനിക്കുകമ്പടാള്കപ്പെടാലുഎ
കൃഷനിക്കടാരനന ഒരു നസക്കന്റെയ് ആരുഎ ഓര്ക്കടാറനില്ല.  ഒരു ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേന രടാവനിനല
4 മണനിക്കയ് എഴകന്നല്ക്കണഎ.  ചടാണകേഎ വടാരനി പശുവനിനന കുളനിപ്പെനിചയ് പടാലുകേറന്നയ്
നകേടാണ്ടുവരുകമ്പടാള്,  ആ പടാലനിനയ്  5  കപസ വനില കൂടനിയടാല് എല്ലടാവരുഎ വലനിയ
ബഹളമുണടാക്കുഎ.  ആ ചടായ കുടനിക്കുകമ്പടാള് കൃഷനിക്കടാരനന ഒരു നസക്കന്റുകപടാലുഎ
ഓര്ക്കടാറനില്ല.  5  ഏക്കര് സലതയ് കൃഷനി നചയടാല് ഒരു മടാസഎ കേനിട്ടുന്നതയ്  5,000
രൂപയടാനണന്നടാണയ് മനനിയുനട മറപടനി.  5,000  രൂപ കേനിടനില്ല.  കേദ്യടാഷയ്  കക്രടാപ്പുള്ള
കൃഷനിയടാനണങ്കെനില്  10,000  രൂപകപടാലുഎ കേനിടനില്ല.  ഇതടാണയ് സനിതനി.  ഇതരതനില്
എങ്ങനനയടാണയ് ഒരു കുടുഎബഎ കേഴനിയുകേ;  കകേരളതനിനല കൃഷനിക്കടാരന എത്ര വനികദശ
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നടാണദ്യമടാണയ്  കനടനിതരുന്നതയ്;  സഗനവദ്യജനങ്ങളുനട  കേയറ്റുമതനിയനില്  കേനിട്ടുന്ന
സഎഖദ്യ എത്രയടാനണന്നറനിയടാകമടാ;  അനതടാനക്ക കകേരളതനിനന്റെ സമ്പദ്ഘടനനയയുഎ
സര്ക്കടാരനിനനതനന്നയുഎ നനിലനനിര്ത്തുന്നതനില്  വലനിയ പങ്കെയ് വഹനിക്കുനണയ്. 16238
കകേടാടനി  രൂപയടാണയ്  സഗനവദ്യജനങ്ങളുനട  കേയറ്റുമതനിയനില്  കകേരളതനിനയ്
കൃഷനിക്കടാരനനിലൂനട  കേനിട്ടുന്നതയ്.  കേശുവണനിയനില് നനിന്നയ് 5,432 കകേടാടനി രൂപയുനടയുഎ
കതയനിലയനില് നനിന്നയ് 4,509 കകേടാടനി രൂപയുനടയുഎ നടാളനികകേര ഉല്പ്പെന്നങ്ങളനില്നനിന്നയ്
1450  കകേടാടനി  രൂപയുനടയുഎ  കേയര്  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളനില്  നനിന്നയ്  2,000  കകേടാടനി
രൂപയുനടയുഎ  കേടാപ്പെനിയനില്  നനിന്നയ്  5,175  കകേടാടനി  രൂപയുനടയുഎ  വനികദശനടാണദ്യഎ
കേനിട്ടുകേയടാണയ്.  ആസടാമനില്  നപകടടാളനിയഎ  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളനിലൂനട  വനികദശനടാണദ്യഎ
കേനിടനി  സര്ക്കടാരനിനയ്  ലടാഭമുണടാകുനനവനഎ  ഛതസ്പീസ്ഗഡനില്  കേല്ക്കരനി
കുഴനിനചടുക്കുന്നതനിലൂനട വനികദശനടാണദ്യഎ കേനിട്ടുനനവനഎ പറഞയ് അതനിനയ് കറടായല്റനി
നകേടാടുക്കുനണയ്.  കകേരളതനിനയ്  ഇത്രയധനികേഎ വനികദശനടാണദ്യഎ കനടനിതരുന്നതനിനയ്
എന്തുനകേടാണടാണയ് പ്രകതദ്യകേഎ കറടായല്റനി കവണനമന്നയ് നമ്മേള് ആവശദ്യനപ്പെടടാതതയ്;
അക്കടാരദ്യഎ  ഗഇൗരവമടായനി  അകനത്വഷനിക്കണഎ.  വനികദശത്തുള്ള  കപ്രടാസസനിഎഗയ്
കേമ്പനനികേളുനട കേണക്കുണയ്.   12 ലക്ഷഎ കകേടാടനി രൂപയടാണയ് വനികദശ കപ്രടാസസനിഎഗയ്
കേമ്പനനികേള് ഒരു നകേടാല്ലഎ ഇവനിനട നനിനണടാക്കുന്നതയ്.  

ഞടാന കൂടുതല് സഎസടാരനിക്കുന്നനില്ല.  എനനിക്കയ് അടുത സകമ്മേളനതനില് ചര്ച
തുടരടാന  അനമതനി നല്കേനിയടാല് മതനിയടാകുഎ.  

മനി  .   നഡപന്യൂടനി സസ്പീക്കര്  : തുടര് ചര്ചയയ് വയടാഎ.

(ചര്ച തുടരുഎ)

(ii) 2017-  നല കകേരള കേടാല്നടയടാത്രക്കടാരുനട സഎരക്ഷണഎ ഉറപ്പെടാക്കുന്നതനിനള്ള
അകതടാറനിറനി രൂപസ്പീകേരണ ബനില്

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതടാമസയ്:  സര്,  2017-നല  കകേരള  കേടാല്നടയടാത്രക്കടാരുനട
സഎരക്ഷണഎ  ഉറപ്പെടാക്കുന്നതനിനള്ള  അകതടാറനിറനി  രൂപസ്പീകേരണ  ബനില്ലനിനന്റെ
അവതരണടാനമതനിക്കുള്ള പ്രകമയഎ ഞടാന അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

ശസ്പീ  .   അന വര് സടാദതയ് :സര്, ഞടാന പ്രകമയനത പനിന്തടാങ്ങുന.

ഗതടാഗത  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    കതടാമസയ്  ചടാണനി):  സര്,  കമടാകടടാര്  വടാഹന
നനിയമങ്ങളുഎ  ചടങ്ങളുഎ  രൂപസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്  വടാഹനങ്ങളുനടയുഎ  വടാഹനതനില്
യടാത്ര  നചയ്യുന്നവരുനടയുഎ  ആവശദ്യങ്ങള്ക്കുഎ  സരക്ഷയ്ക്കുഎകവണനി  മടാത്രമല്ല;  മറനിചയ്
നപടാതുസലമടായ  കറടാഡുപകയടാഗനിക്കുന്ന  എല്ലടാകപര്ക്കുഎ  കവണനിയടാണയ്.  ഇതനില്
നനസക്കനിള്  യടാത്രക്കടാര്,  റനിക്ഷകേള്,  കേടാല്നടയടാത്രക്കടാര്  എന്നനിവനരല്ലടാഎ
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ഉള്നപ്പെടുന.  കേടാല്നടയടാത്രക്കടാര്ക്കയ്  വടാഹനടാപകേടങ്ങളനില്നപ്പെടയ്  ഗുരുതരമടായ
പരനികക്കടാ  മരണകമടാ   സഎഭവനിക്കടാറണയ്.  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന വടാഹനടാപകേടങ്ങനളന്ന
സടാമൂഹദ്യ  വനിപതനിനന  കനരനിടടാനടായനി  സര്ക്കടാര്  2007-ല്  സഎസടാന  കറടാഡയ്
കസഫനി  അകതടാറനിറനി  രൂപസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  സഎസടാനതയ്  കറടാഡയ്  സരക്ഷടാ
ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള് ഏര്നപ്പെടുത്തുകേ എന്നതടാണയ് പ്രസ്തുത  അകതടാറനിറനിയുനട ദഇൗതദ്യഎ.
ഒരു  വടാഹനഎ  നപടാതുസലതയ്  ഉപകയടാഗനിക്കുകമ്പടാഴണടാകുന്ന  അപകേടങ്ങളുഎ
മരണവുഎ  നടാശനഷ്ടങ്ങളുഎ   ഇഇൗ അകതടാറനിറനിയുനട  പരനിഗണനടാ വനിഷയങ്ങളടാണയ്.
സഎസടാനതലതനില് സഎസടാന കറടാഡയ് കസഫനി അകതടാറനിറനിയുഎ ജനില്ലടാതലതനില്
ജനില്ലടാ കറടാഡയ് കസഫനി കേഇൗണ്സനിലുകേളുഎ പ്രവര്തനിക്കുനണയ്.  ഇഇൗ അകതടാറനിറനിയുനട
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കടായനി  എല്ലടാ  വടാഹനങ്ങളനില്നനിനഎ  ഒറതവണയടായനി  വടാഹന
നസസ്സയ് പനിരനിനചടുക്കുനണയ്.  കൂടടാനത അകതടാറനിറനിക്കയ് ജസ്പീവനക്കടാനരയുഎ സര്ക്കടാര്
നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  കറടാഡയ്  സരക്ഷടാ  അകതടാറനിറനിയുനട  പ്രവര്തനഎ  ഫലപ്രദമടായനി
നടത്തുന്നതനിനയ് അഞയ് സടാകങ്കെതനികേ വനിദഗ്ദ്ധരുനട തസനികേകേള് കകേരള കറടാഡയ് കസഫനി
അകതടാറനിറനിയനില്  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണയ്.  നനിയമന പ്രക്രനിയകേള് പുകരടാഗമനിക്കുന.  കറടാഡയ്
സരക്ഷ  സഎബനനിചയ്  സര്ക്കടാരനിനന  ഉപകദശനിക്കുകേ,  കറടാഡയ്  സരക്ഷടാ
മടാനദണങ്ങള് നനിശ്ചയനിക്കുകേ, സരക്ഷടാ പദതനികേള് നടപ്പെടാക്കുകേ, അകതടാറനിറനിയുനട
ഫണനിനന്റെ ഭരണപരമടായ നടപടനികേള്, കറടാഡയ് സരക്ഷയടായനി ഫണയ് അനവദനിക്കല്,
കറടാഡയ്  സരക്ഷടാ  ഉപകേരണങ്ങളുനട  വടാങ്ങല്,  ഇഇൗ  കമഖലയനിനല  പഠനങ്ങള്-
കബടാധവല്ക്കരണങ്ങള്,  അപകേടതനില്നപ്പെടവനര സഹടായനിക്കല് എന്നനിവനയടാനക്ക
അകതടാറനിറനിയുനട  ചുമതലകേളനില്നപ്പെടുന.  കൂടടാനത  അപകേട  മുന്നറനിയനിപ്പുകേള്
നല്കുന്ന കബടാര്ഡുകേള് സടാപനിക്കല്, നപടാതുമരടാമതയ് വകുപ്പുമടായനി കൂടനിയടാകലടാചനിചയ്
സനിരമടായനി  അപകേടങ്ങളുണടാകുന്ന  കറടാഡുകേളുനട  സടാകങ്കെതനികേ  തകേരടാറകേള്
പരനിഹരനിക്കല്  മുതലടായവയുഎ  അകതടാറനിറനി  നചയവരുന.  കേടാല്നടയടാത്രക്കടാരുനട
സഎരക്ഷണഎ  ഉറപ്പെടാക്കുന്നതനിനയ്  അകതടാറനിറനിയുമടായനി  ബനനപ്പെടയ്  ബനില്ലനില്
പരടാമര്ശനിക്കുന്ന  മനിക്കവടാറനമല്ലടാ  വനിഷയങ്ങളുഎ  നനിലവനില്  സഎസടാനതയ്
പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്ന  കറടാഡയ്  സരക്ഷടാ  അകതടാറനിറനി  നചയവരുനണയ്.  ഇഇൗ
സടാഹചരദ്യതനില് ഇതരനമടാരു പുതനിയ സഎവനിധടാനതനിനന്റെ ആവശദ്യമനില്ല.       

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതടാമസയ് : സര്,  കേടാല്നടയടാത്രക്കടാര്ക്കുകവണനി മടാത്രമടായനി ഒരു
അകതടാറനിറനി  രൂപസ്പീകേരനിക്കുകേയുഎ  അപകേടങ്ങള്  ഒഴനിവടാക്കുന്നതനിനടായനി  കേടാല്നട
യടാത്രക്കടാര്ക്കുഎ  വടാഹനകമടാടനിക്കുന്നവര്ക്കുഎ  കബടാധവല്ക്കരണഎ  നടത്തുകേയുഎ
കേടാല്നടയടാത്രക്കടാര്ക്കുണടാകുന്ന  കറടാഡപകേടങ്ങള്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനള്ള
നടപടനികേളുനട  പുകരടാഗതനി  വനിലയനിരുതനി  ആവശദ്യമുള്ള  ഘടങ്ങളനില്  സര്ക്കടാര്
ശനിപടാര്ശകേള് നടപ്പെടാക്കുകേയുഎ നചയ്യേണഎ.  അകതടാറനിറനിയുനട രൂപസ്പീകേരണനതപ്പെറനി
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അങ്ങയ്  പറഞ.  അങ്ങയ്  വളനര  പ്രതസ്പീക്ഷകയടാടുകൂടനിയടാണയ്  ഇഇൗ  മനനിസടാനഎ
ഏനറടുതനിരനിക്കുന്നനതന്നയ്  ഞടാന  കേരുതുകേയടാണയ്.  അങ്ങയ്  വനികദശരടാജദ്യങ്ങളനില്
വര്ഷങ്ങകളടാളഎ  നചലവഴനിചനിട്ടുള്ളതുനകേടാണയ്  അവനിനട  നടപ്പെനിലടാക്കനിയനിട്ടുള്ള
കറടാഡനിനന്റെ പുകരടാഗതനിയുഎ  സരക്ഷനിതതത്വവുനമടാനക്ക നല്ലതുകപടാനല അറനിയടാഎ.  അതയ്
ഭടാഗനികേമടായനിനടങ്കെനിലുഎ  ഇവനിനട  നടപ്പെടാക്കടാനള്ള  നടപടനി  അങ്ങയ്  സത്വസ്പീകേരനിക്കണഎ.
അങ്ങനന നടപ്പെടാക്കണനമങ്കെനില് കകേരളതനിനല കറടാഡയ് സരക്ഷടാ ഫണ്ടുഎ അതുമടായനി
ബനനപ്പെട  കേടാരദ്യങ്ങളുഎ  അടനിയന്തരമടായനി  പരനികശടാധനയയ്  വനികധയമടാക്കുകേയുഎ
കൃതദ്യമടായനി  പണഎ  നചലവഴനിക്കുകേയുഎ  നകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  പണഎ  ഉപകയടാഗ
നപ്പെടുത്തുകേയുഎ നചയ്യേണനമന്നയ്  സന്ദര്ഭവശടാല് ഞടാന പറയുകേയടാണയ്.  കകേരളതനില്
കറടാഡപകേടങ്ങളനില്നപ്പെടയ്  പരനിക്കയ്  പറ്റുകേയുഎ  മരണമടയുകേയുഎ  നചയ്യുന്നവരനില്
വലനിനയടാരു  ശതമടാനവുഎ  കേടാല്നടയടാത്രക്കടാരടാണയ്.  ഓകരടാ  വര്ഷവുഎ
നടാലടായനിരകതടാളഎ  കറടാഡപകേടങ്ങള്  നടക്കുന്നതനില്   ഏകേകദശഎ  ആയനിരതനി
നടാനൂകറടാളഎ  കേടാല്നടയടാത്രക്കടാരടാണയ് നകേടാല്ലനപ്പെടുന്നതയ്.  ഇതനിനയ് പ്രധടാന കേടാരണഎ
ഫുട്പടാത്തുകേളനില്ലടാതതുഎ  ടടാഫനികേയ്  നനിയമങ്ങനള  സഎബനനിചയ്  ജനങ്ങള്ക്കുള്ള
ധടാരണയനില്ലടായ്മയുമടാണയ്.  നഗരങ്ങളനില് ഫുട്പടാത്തുള്ള കറടാഡുകേളുനട എണ്ണഎ വളനര
കുറവടാണയ്.  നടാഷണല് നനഹകവയനില് നലവല്ഡയ് walk way ആണുള്ളതയ്. കറടാഡുഎ
walk way-യുഎ കവര്തനിരനിക്കടാന നവളുത കബടാര്ഡര് നനലനണയ്.  സടാധടാരണയടായനി
നതര്കമടാ പടാസ്റ്റേനികേയ് നപയനിന്റെയ് ഉപകയടാഗനിചടാണയ് നവള്ളവരയുണടാക്കുന്നതയ്. വഴനികയടാര
കേചവടക്കടാനര  പുനരധനിവസനിപ്പെനിച്ചുനകേടാണ്ടുമടാത്രകമ  കേടാല്നടയടാത്രക്കടാരുനട
സരക്ഷനിതതത്വഎ ഉറപ്പെടാക്കടാന കേഴനിയ. അതുകപടാനല കബടാര്ഡുകേള് സടാപനിക്കുന്നതനിനഎ
യടാനതടാരു നനിയനണവുമനില്ല.  അതനിനയ്  നനലസനസയ്  ഏര്നപ്പെടുത്തുകേയുഎ കബടാര്ഡയ്
സടാപനിക്കുന്നതനിനയ്   പ്രകതദ്യകേമടാനയടാരു  കപടാസ്റ്റേയ്  വച്ചുനകേടാണയ്  അതയ്   കൃതദ്യമടായ
നനിബനനകേള്ക്കയ്  വനികധയമടാക്കുകേയുഎ  കവണഎ.  അതുകപടാനല  സസ്പീബടാ
കക്രടാസനിഎഗനിനപകയടാഗനിക്കുന്ന  നപയനിന്റെയ്  രണ്ടുമൂന്നയ്  മടാസങ്ങള്  കേഴനിയുകമ്പടാള്
മടാഞകപടാകുനണയ്. സസ്പീബടാനനലനടാനണന്നയ് അറനിയടാതതുകേടാരണഎ അപകേടങ്ങളുഎ
മരണങ്ങളുമുണടാകുന. ഉതകരന്തദ്യയനില്  ഒരു പ്രമുഖ സനിനനിമടാനടന അലക്ഷദ്യമടായനി
വണനികയടാടനിച്ചുകപടായകപ്പെടാള്  എത്ര  ആളുകേളടാണയ്  പനിടഞമരനിചതയ്.  രടാവനിനല
വസ്പീടനില്നനിനഎ  ഇറങ്ങുന്ന  ആള്  നനവകേനിടയ്  തനിരനിചയ്  വരുനമന്നയ്  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കടാന
കേഴനിയടാത ഒരു സടാഹചരദ്യതനിലടാണയ് കകേരളഎ  നനില്ക്കുന്നതയ്.  അതുനകേടാണയ് ഇഇൗ
കേടാരദ്യതനില്  സര്ക്കടാര്  ശക്തമടായ  നനിലപടാടയ്  സത്വസ്പീകേരനിക്കണഎ.  കറടാഡയ്
സരക്ഷനയപ്പെറനിയുള്ള  ഇന്തദ്യന  കറടാഡയ്  കകേടാണ്ഗസനിനന്റെ  നനിബനനകേള്
നടപ്പെടാക്കടാന ശമനിക്കണഎ.  കലടാകേതയ് ഏറവുഎ പുകരടാഗമനപരമടായനി നടപ്പെടാക്കനപ്പെടനിട്ടുള്ള
സനിഗ്നല്  സനിസ്റ്റേഎ  സഎബനനിച്ചുഎ  കറടാഡുകേളുനട  നനലനകേനള  സഎബനനിച്ചുഎ
കബടാധവല്ക്കരണഎ  നടതണഎ.  അതുകപടാനല  നനിര്മ്മേടാണ  സടാമഗനികേളുഎ  നകേടനിട
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സടാമഗനികേളുഎ  കറടാഡനില്  കൂടനിയനിടുന്നതുമൂലമുള്ള  അപകേടങ്ങളുമുണയ്.  ആനകേള്  തടനി
വലനിക്കുന്നതുകപടാലുഎ  കറടാഡനിലൂനടയടാണയ്.  നതരുവയ്  സഎസടാരഎ  കമടാശനപ്പെട
ഭടാഷയടാനണങ്കെനിലുഎ  യഥടാര്തതനില്  നമുനക്കടാരു  നതരുവയ്  സഎസടാരവുഎ  കറടാഡയ്
കേള്ചറഎ  ആവശദ്യമടാണയ്.  അതനില്ലടാതതുമൂലഎ  അപകേടങ്ങളുമുണടായനിരനിക്കുകേയടാണയ്.
അതുനകേടാണയ് ബഹുമടാനനപ്പെട മനനി ഗഇൗരവതരമടായനി ഇഇൗ പ്രശ്നഎ പരനിഹരനിക്കണഎ.
ഇഇൗ ബനില്ലനിനന്റെ തുടര് ചര്ച  അടുത ആഴ്ചയനികലയയ് മടാറടാഎ. ഇഇൗ ബനില് തസ്പീര്ചയടായുഎ
സര്ക്കടാരനിനയ് അഎഗസ്പീകേരനിക്കടാതനിരനിക്കടാന നനിവൃതനിയനില്ല.  ലക്ഷക്കണക്കനിനയ് കേടാല്നട
യടാത്രക്കടാരുനട  ജസ്പീവന  പണയഎ  വച്ചുനകേടാണയ്  ഒരു  സര്ക്കടാരനിനയ്  ഈ  ബനില്
തള്ളനിക്കളയടാന  കേഴനിയനില്ല.  അതുനകേടാണയ്  സര്ക്കടാര്  ഇഇൗ  ബനില്ലനിനയ്  അഎഗസ്പീകേടാരഎ
നല്കേണഎ. അടുത ആഴ്ചയനില് ബടാക്കനി കേടാരദ്യങ്ങള് പറയടാഎ.  

മനി  .    നഡപന്യൂടനി  സസ്പീക്കര്  :  ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതടാമസയ്  അവതരനിപ്പെനിച  2017-നല
കകേരള  കേടാല്നട  യടാത്രക്കടാരുനട  സഎരക്ഷണഎ  ഉറപ്പെടാക്കുന്നതനിനള്ള  അകതടാറനിറനി
രൂപസ്പീകേരണ  ബനില് തുടര് ചര്ചയടായനി മടാറനിവയ്ക്കുന.    

(ചര്ച തുടരുഎ)

(iii) 2017-  നല കകേരള ക്രനിമനിനല് നനിയമ   (  കഭദഗതനി  )   ബനില്

ശസ്പീ  .   എന  .   ഷഎസദ്ദേസ്പീന : സര്, 2017-നല കകേരള ക്രനിമനിനല് നനിയമ  (കഭദഗതനി)
ബനില്ലനിനന്റെ അവതരണടാനമതനിക്കുള്ള പ്രകമയഎ ഞടാന അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതടാമസയ്    : സര്, ഞടാന പ്രകമയനത പനിന്തടാങ്ങുന.

മുഖദ്യമനനിക്കുകവണനി വദ്യവസടായവുഎ കസടാര്ട്സഎ യുവജനകേടാരദ്യവുഎ വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .    നമടായസ്പീന):  സര്,  ബഹുമടാനനപ്പെട  എഎ.എല്.എ.  കനടാടസ്പീസയ്
നല്കേനിയനിരനിക്കുന്ന 2017-നല കകേരള ക്രനിമനിനല് നനിയമ (കഭദഗതനി) ബനില്  ഇന്തദ്യന
ശനിക്ഷടാനനിയമതനിലുഎ  ക്രനിമനിനല്  നടപടനി  നനിയമതനിലുഎ  കഭദഗതനി  വരുതടാന
ഉകദ്ദേശനിച്ചുനകേടാണ്ടുള്ളതടാണയ്.  പല  കുറകൃതദ്യങ്ങള്ക്കുഎ  നനിയമഎ  അനശടാസനിക്കുന്ന
ശനിക്ഷ വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്ന വദ്യവസകേളടാണയ്  ഇഇൗ  ബനില്ലനിലുള്ളതയ്.   നടപടനിക്രമങ്ങനള
സഎബനനിചയ്  സപ്രധടാനമടായ  മടാറങ്ങള്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  ഇന്തദ്യന
ശനിക്ഷടാനനിയമവുഎ  ക്രനിമനിനല്  നടപടനി  നനിയമവുഎ  കകേന്ദ്ര  നനിയമങ്ങളടാനണങ്കെനിലുഎ
കേണ്കേറന്റെയ്  ലനിസ്റ്റേനില്നപ്പെട  വനിഷയങ്ങളടായതനിനടാല്  സഎസടാന  നനിയമസഭയയ്
കഭദഗതനി  വരുതടാനള്ള  അവകേടാശമുണയ്.  എന്നടാല്  ഇതര  സഎസടാനങ്ങളനില്
നനിലവനിലുള്ള ശനിക്ഷയുഎ നടപടനിക്രമവുഎ കകേരളതനില് മടാത്രമടായനി മടാറ്റുന്നതയ്    വനിവനിധ
തലങ്ങളനില്  ഗഇൗരവമടായ  ആകലടാചനകേള്ക്കുഎ  ചര്ചകേള്ക്കുഎകശഷഎ  മടാത്രകമ
തസ്പീരുമടാനനിക്കടാനടാവൂ.  സഎസടാനതയ് ഇതനിനകേഎതനന്ന നനിയമപരനിഷ്കരണ കേമ്മേസ്പീഷനന
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നനികയടാഗനിക്കുകേയുഎ  പ്രവര്തനങ്ങളടാരഎഭനിക്കുകേയുഎ  നചയനിട്ടുണയ്.  അതരനമടാരു
പശ്ചടാതലതനില്  ഇതരനമടാരു  ബനില്ലനിനയ്  അനമതനി  നല്കകേണതനിനല്ലന്നടാണയ്
സര്ക്കടാരനിനന്റെ അഭനിപ്രടായഎ.                                                 

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷഎസദ്ദേസ്പീന:  സര്,  നമ്മുനട  നടാടനിനല കുറകൃതദ്യങ്ങളുഎ  ശനിക്ഷയുഎ
നനനകേടാരദ്യഎ  നചയ്യുന്ന  നനിയമവദ്യവസ  ഇനഡദ്യന  പസ്പീനല്  കകേടാഡുഎ  അതനിനന്റെ
നടപടനിക്രമങ്ങനള വനിശദസ്പീകേരനിക്കുന്നതയ് ക്രനിമനിനല് നപ്രടാസസ്പീജനിയര് കകേടാഡുമടാണയ്. ഈ
രണയ് ആക്ടുകേള് കചര്ന്നടാണയ് പ്രധടാനമടായനി കുറകൃതദ്യങ്ങള് സഎബനനിച കേടാരദ്യങ്ങള്
നനകേകേടാരദ്യഎ  നചയ്യുന്നതയ്.  അതനിനപുറനമ  Atrocities  of  SC/ST,  അബ്കേടാരനി
എന്നനിങ്ങനനയുളള  ചനില  കമഖലകേള്ക്കയ്  പ്രകതദ്യകേമടായ  ക്രനിമനിനല്  നനിയമങ്ങളുണയ്.
നഎ.പനി.സനി.-യുഎ  സനി.ആര്.പനി.സനി.-യുനമടാനക്ക ബനിടസ്പീഷയ്  കേടാലഘടതനിലുണടാക്കനിയതുഎ
കകേന്ദ്ര നനിയമങ്ങളുമടാണയ്. ഈ കകേന്ദ്ര നനിയമങ്ങള് പടാര്ലനമന്റെയ് പലതവണ കഭദഗതനി
നചയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനന്റെ  ദൂരവദ്യടാപകേമടായ  വശങ്ങള്  പരനികശടാധനികക്കണതുനകേടാണയ്
അതനിനയ് മുതനിരുന്നനിനല്ലന്നടാണയ് ബഹുമടാനനപ്പെട മനനി മറപടനി പറഞതയ്.   അതനിനന്റെ
ആവശദ്യമനിനല്ലന്നടാണയ് എനനിക്കയ് പറയടാനള്ളതയ്.  ഒരു നനിയമ നനിര്മ്മേടാണസഭ എന്ന
നനിലയയ്  നഎ.പനി.സനി.-യുഎ  സനി.ആര്.പനി.സനി.-യുഎ  കകേരളസ്പീയ  സടാഹചരദ്യങ്ങള്
ക്കനസരനിചയ് ഒഴനിവടാക്കടാകനടാ ഇല്ലടാതടാക്കടാകനടാ   കേഴനിയനില്ല.  പകക്ഷ കകേരളതനിനല
സടാമൂഹദ്യ  അവസയനസരനിചയ്  ആവശദ്യമടായ  കഭദഗതനികേള്  വരുതടാന
ഈ നനിയമനനിര്മ്മേടാണ സഭയയ് അധനികേടാരമുണയ്.  ആ അധനികേടാരഎ വനിനനികയടാഗനിക്കണ
നമന്നടാണയ്  എനനിക്കയ്  സൂചനിപ്പെനിക്കടാനള്ളതയ്.  അതയ്  വനിനനികയടാഗനിക്കനപ്പെടടാനത
കപടാകുന്നതുനകേടാണയ്  പല  കേടാരദ്യങ്ങളനിലുഎ  പ്രയടാസങ്ങളുണടാകുഎ.  അതയ്
വനിനനികയടാഗനിക്കനപ്പെടടാനത  കപടാകുന്നതയ്  നനിയമനനിര്മ്മേടാണ  വനിഷയതനില്  നമ്മേള്
കേടാണനിക്കുന്ന  അലഎഭടാവമടായനി  നടാനള  ചരനിത്രഎ  വനിലയനിരുത്തുനമന്നടാണയ്  എനനിക്കയ്
ചൂണനിക്കടാണനിക്കടാനള്ളതയ്. ഈ  ബനില്ലനിനന്റെ  അവതരണഎ  ഇന്നയ്  തുടങ്ങനിവയ്ക്കുകേ
മടാത്രമടാണയ്  നചയ്യുന്നതയ്.  ഇനനിയുഎ  ചനില  അഎഗങ്ങളുനട  ബനില്ലുകേള്  സഭയനില്
വരടാനണയ്.  അതുനകേടാണയ്  ഒനരണയ്  നചറനിയ  കേടാരദ്യങ്ങള്  മടാത്രഎ  ഇവനിനട
സൂചനിപ്പെനിക്കടാന  ആഗഹനിക്കുന.

ചനില കുറകൃതദ്യങ്ങള്ക്കുള്ള ശനിക്ഷ വര്ദനിപ്പെനിക്കടാനളള നടപടനി സത്വസ്പീകേരനിക്കണഎ.
അളവയ് തൂക്കങ്ങളുമടായുഎ മടായഎ കചര്ക്കുന്നതുമടായുഎ ബനനപ്പെട്ടുള്ളവയടാണയ്  അതനില്
പ്രധടാനഎ. മരുന്നനില് മടായഎ കചര്തടാകലടാ കറടാഡനില് അടനിപനിടനി കൂടനിയടാകലടാ അമനിത
കവഗതയനിലുഎ  അശദയനിലുഎ  വടാഹനകമടാടനിചയ്  അപകേടമുണടാക്കനികയടാകലടാ  വളനര
ലളനിതമടായ  ശനിക്ഷടാ  നടപടനിക്രമങ്ങളടാണയ്  നനിലവനിലുള്ളതയ്.  ഇതരഎ  പ്രവൃതനികേള്
ആവര്തനിക്കനപ്പെടടാതനിരനികക്കണതുണയ്. രടാജദ്യതയ്  ധടാരടാളഎ  അപകേടമരണങ്ങള്
നടക്കുനണയ്. കകേരളതനില് ഓകരടാ മണനിക്കൂറനിലുഎ ധടാരടാളഎ ആളുകേള്ക്കയ്  അപകേടഎ
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സഎഭവനിക്കുകേയുഎ  മരനിക്കുകേയുഎ നചയ്യുന.  അതനിനനല്ലടാഎ ഒരു നനിയനണഎ കവണഎ.
അമനിതകവഗതയനിലുഎ അശദയനിലുഎ മദദ്യപനിച്ചുഎ വടാഹനകമടാടനിക്കുന്നതയ് നനിയനനിക്കണഎ.
മരുന്നനിനന്റെ  കേടാരദ്യവുഎ  അങ്ങനന  തനന്നയടാണയ്.  ഇന്നയ്  എല്ലടാ  സടാധനങ്ങളനിലുഎ
മടായമടാണയ്.  മടായഎ  കേഴനിചയ്  എനന്തങ്കെനിലുഎ  അസഖഎ  വന്നടാല്  അതനിനകവണനി
കേഴനിക്കുന്ന  മരുന്നനിലുഎ  മടായമടാണയ്.  അനതല്ലടാഎ  നനിയനനിക്കുന്നതനിനള്ള  ചനില
നടപടനിക്രമങ്ങള് ഉണടാകേണഎ.   അതുകപടാനലതനന്ന കുകറ നടപടനിക്രമങ്ങളനിള് മടാറഎ
വരുകതണതുണയ്. സനി.ആര്.പനി.സനി.-യനില് കപടാലസ്പീസയ് ഓഫസ്പീസര്നക്കതനിനര നസര്ചയ്
വടാറണയ്  പുറനപ്പെടുവനിക്കുകമ്പടാള്  കപടാലസ്പീസയ്  മുഖടാന്തനിരമടാണയ്  നനിലവനിലുള്ള
വദ്യവസയനില് അതയ് നടപ്പെടാകക്കണതയ്.  അതയ് മടാറണഎ.  കേടാരണഎ,  കപടാലസ്പീനനതനിനര
നസര്ചയ് വടാറണയ് പുറനപ്പെടുവനിക്കുകമ്പടാള് ഒരു അഡത്വകക്കറയ് കേമ്മേസ്പീഷണകറടാ ഗസറഡയ്
ഓഫസ്പീസകറടാ  മുഖടാന്തനിരഎ  അതയ്  നടപ്പെടാക്കുകേനയന്ന  തരതനില്  നന  ഉകദ്ദേശനിച്ചു
നകേടാണ്ടുള്ള കുറചയ് കഭദഗതനികേളടാണയ് നകേടാണ്ടുവരടാന ആഗഹനിക്കുന്നതയ്. അതുനകേടാണയ്
കവനറ പ്രതദ്യടാഘടാതങ്ങനളടാനമുണടാകേനില്ല. 

ചനില  ആളുകേള്  കകേസനില്  പ്രതനിയടായനി  കചര്ക്കനപ്പെടനിട്ടുണടാകേടാഎ.  അവര്ക്കയ്
വനികദശതയ്  കജടാലനിയുണടാകുഎ.  അങ്ങനന വനികദശതയ്  കജടാലനിയുള്ള ആള് ഇവനിനട
എല്ലടാ  കകേസനിനഎ  ഹടാജരടാകേണനമന്നയ്  പറഞടാല്  അയടാള്  ആ  കജടാലനിയുഎ
സഎവനിധടാനവുനമടാനക്ക  ഉകപക്ഷനികക്കണ  സനിതനിയടാണുളളതയ്.  ഇന്നയ്  മജനികസറയ്
കകേടാടതനികേളനില്  അതനിനയ്  അനമതനി  നകേടാടുക്കുനണയ്.  പകക്ഷ  നസഷനസയ്
കകേടാടതനികേളനില് നനിലവനിലുള്ള നനിയമഎ കഭദഗതനി വരുതനിയടാല്  ഇവര്ക്കയ് personal
attendance-നയ്  ഇളവയ് നകേടാടുത്തുനകേടാണയ് കകേടാടതനികേള്ക്കയ് ഉതരവനിടടാന കേഴനിയുഎ.
അകപ്പെടാള്  കകേസനണങ്കെനിലുഎ  അയടാള്ക്കയ്  വനികദശതയ്  കജടാലനി  തുടരടാഎ.  കകേസയ്
എനപറയുന്നതയ്  കകേവലഎ  കുറടാകരടാപണഎ  മടാത്രമടാണയ്.  അയടാള്  കുറകൃതദ്യഎ
നചയനവന്നയ്  നതളനിയനിക്കനപ്പെടനിടനില്ല.  ആവശദ്യനപ്പെടുന്ന  സമയതയ്  നമുക്കകദ്ദേഹനത
തനിരനിച്ചുവനിളനിക്കടാഎ.  ചനിലകപ്പെടാള് ഒരു കകേസനിനന്റെ വനിചടാരണ പൂര്തനിയടാകേണനമങ്കെനില്
നടാലുഎ അഞ്ചുഎ വര്ഷനമടുക്കുഎ.  വനികദശനത കജടാലനിയുഎ കേളഞയ്,  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ
കുടുഎബനത  പടനിണനിയനിലടാക്കനി  കകേസയ്  നവറനത  വനിടനിടയ്  വല്ല  കേടാരദ്യവുമുകണടാ;
ഇതരതനിലുളള  പല  വനിഷയങ്ങളുണയ്.  നമ്മേള്  അനതടാനഎ  നനിസ്സടാരമടായനി
കേടാണരുതയ്.  ഇക്കടാരദ്യങ്ങള്  ഓകരടാരുതരുകടയുഎ  ജസ്പീവനിതതനില്  വരുകമ്പടാഴടാണയ്
അതനിനന്റെ  പ്രടാധടാനദ്യഎ  മനസ്സനിലടാകുന്നതയ്.  അനതല്ലടാഎ  മനസ്സനിലടാക്കനി  ആവശദ്യമടായ
കേടാരദ്യങ്ങള്  നചയ്യേടാന  നനിയുക്തരടായവരടാണയ്  നമ്മേള്.  അതുനകേടാണ്ടുതനന്ന  ചനില
നടപടനിക്രമങ്ങളനില്  വരുകതണ  കുകറ  മടാറങ്ങളുണയ്.  സമയപരനിമനിതനിമൂലഎ  ഞടാന
അതനികലയ്നക്കടാനഎ  കേടക്കുന്നനില്ല. പനിന്നസ്പീടയ് ഒരവസരതനില്   വനിശദസ്പീകേരനിക്കടാഎ.

ഒഇൗകദദ്യടാഗനികേ  കൃതദ്യനനിര്വ്വഹണതനിനന്റെ  ഭടാഗമടായല്ലടാനത  ഒരുകദദ്യടാഗസന
കുറകൃതദ്യഎ  നചയടാല്  അതനിനനതനിനര  സത്വകേടാരദ്യ  അനദ്യടായഎ  നകേടാടുക്കണനമങ്കെനില്
സര്ക്കടാരനിനന്റെ  സടാഎഗ്ഷന  കവണഎ.  കൃതദ്യനനിര്വ്വഹണതനിനന്റെ  ഭടാഗമടായനി  വരുന്ന
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കുറകൃതദ്യങ്ങള്നക്കതനിനര  അനദ്യടായഎ  നകേടാടുക്കുന്നതനിനയ്  ഒരു  കപടാലസ്പീസയ്  ഓഫസ്പീസര്
അനല്ലങ്കെനില്  ഒരു  ഗസറഡയ്  ഓഫസ്പീസര്  സടാഎഗ്ഷന  നല്കേനിയടാല്  മതനിയടാകുഎ.
അയടാള് വദ്യക്തനിപരമടായനി,  രടാവനിനല നടക്കടാന കപടാകുകമ്പടാഴണടാക്കനിയ അടനികക്കടാ
അനല്ലങ്കെനില്  ആകരടാനടങ്കെനിലുഎ  എനന്തങ്കെനിലുഎ  അനദ്യടായഎ  കേടാണനിചതനികനടാ  കകേസയ്
നകേടാടുക്കുന്നതനിനയ്  ഇകപ്പെടാള്  സര്ക്കടാരനിനന്റെ  സടാഎഗ്ഷന  വടാങ്ങണഎ.  കകേസയ്
നകേടാടുക്കുന്നതനിനയ് മുനപയ് അനമതനി വടാങ്ങുകേ എന പറയുഎ. അക്കടാരദ്യങ്ങളനിനലടാനക്ക
ഒരനിളവയ് കവണഎ.  എല്ലടാഎ ജനറനനലസയ് നചയകപടാകകേണ കേടാരദ്യമനില്ല.  സടായനിപ്പെനിനന്റെ
കേടാലത്തുണടാക്കനിയ  നനിയമമടാണനിതയ്.  കേടാകലടാചനിതമടായനി  മടാറഎ  വരുതടാനള്ള
അധനികേടാരഎ നമുക്കുണയ്.  അതയ് പ്രകയടാഗനിക്കടാന അറച്ചുനനില്ക്കുന്നതനില് അര്തമനില്ല.
ഇനതടാരു  സത്വകേടാരദ്യ  ബനില്ലടായനിടടാണയ്  വരുന്നനതങ്കെനിലുഎ  ഇതനിനന്റെ  തടാല്പ്പെരദ്യഎ
ഉള്നക്കടാണ്ടുനകേടാണയ്  ക്രനിമനിനല്  നനിയമങ്ങളനില്  സര്ക്കടാരനില്നനിനതനന്ന
ഇടനപടലുകേളുണടാകേണനമന്നടാണയ് എനനിക്കയ്  പറയടാനള്ളതയ്.  ഇതുസഎബനനിചയ് ഒരു
ദസ്പീര്ഘമടായ ചര്ച കവണഎ. ഇവനിനടയുള്ള എല്ലടാവരുകടയുഎ അഭനിപ്രടായഎ അറനിയണഎ.
ഇത്രയുഎ  പറഞനകേടാണയ്  ഈ  ബനില്  തുടര്  ചര്ചയയ്  മടാറനി  വയണനമന്ന
അകപക്ഷകയടാടുകൂടനി ഞടാനനനന്റെ വടാക്കുകേള് ഉപസഎഹരനിക്കുന.

മനി  .    നഡപന്യൂടനി  സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  എന.  ഷഎസദ്ദേസ്പീന  അവതരനിപ്പെനിച  2017-നല
കകേരള ക്രനിമനിനല് നനിയമ (കഭദഗതനി) ബനില് തുടര് ചര്ചയടായനി മടാറനിവയ്ക്കുന.

(ചര്ച തുടരുഎ)

(iv) 2017-  നല സഎസടാനനത ജനില്ലടാ ടൂറനിസഎ നപ്രടാകമടാഷന കേഇൗണ്സനിലുകേള്
     ഏകകേടാപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനള്ള അനപ്പെകയ് കേഇൗണ്സനില് രൂപസ്പീകേരണ ബനില്

ശസ്പീ  .    ബനി  .    സതദ്യന:  സര്, 2017-നല  സഎസടാനനത  ജനില്ലടാ  ടൂറനിസഎ
നപ്രടാകമടാഷന കേഇൗണ്സനിലുകേള് ഏകകേടാപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനള്ള അനപ്പെകയ്  കേഇൗണ്സനില്
രൂപസ്പീകേരണ  ബനില്ലനിനയ്  അവതരണടാനമതനി  നല്കേണനമന്ന  പ്രകമയഎ  ഞടാന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   വനി  .   നകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേടായ: സര്, ഞടാന പ്രകമയനത പനിന്തടാങ്ങുന.

സഹകേരണവുഎ വനികനടാദസഞടാരവുഎ കദവസത്വവുഎ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   കേടകേഎപള്ളനി
സകരന്ദ്രന):  സര്,  1988-ല്  ഇടതുപക്ഷ  സര്ക്കടാരടാണയ്  ടൂറനിസഎ  തകദ്ദേശസ്പീയമടായനി
വനികേസനിപ്പെനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷദ്യഎവച്ചുനകേടാണയ്  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേള്ക്കയ്  രൂപഎ
നകേടാടുതതയ്.  അതയ് രൂപസ്പീകേരനിചനിടയ് ഇകപ്പെടാള് 29  വര്ഷമടാകുന. 29  വര്ഷഎനകേടാണയ്
ഡനി.റനി.പനി.സനി.  കുകറകയനറ  മുകന്നടാട്ടുകപടായനിട്ടുണയ്.  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേളുനട
പ്രവര്തനങ്ങള് നമ്മേളടാഗഹനിചതുകപടാനലകയടാ,  അതയ് രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്ന ഘടതനില്
സര്ക്കടാര് അന്നയ് പ്രതസ്പീക്ഷനിച കതടാതനികലടാ വളനര കവഗതയനില് ഉയര്നകപടാനയന്നയ്
99/2020.
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പറയടാന  സടാധനിക്കുകേയനില്ല.  കേടാരണഎ,  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേളുനട  ഘടനനയല്ലടാഎ  ആ
രൂപതനിലടായനിരുന.  അതനിനല  നസക്രടറനിമടാരുനട  ശമ്പളഎതനന്ന  വളനര
നനിസ്സടാരമടായനിരുന. ആ ശമ്പളതനിനയ് സടാമടാനദ്യഎ നല്ല കേഴനിവുള്ള ആളുകേളടാരുഎതനന്ന
നസക്രടറനിഷനിപ്പെനികലയയ് വരടാന തയ്യേടാറടാകുമടായനിരുന്നനില്ല. ആ ശമ്പളതനിനയ്  വനിഷനള്ള
ആളുകേനള കേനിടടാന പ്രയടാസമടായനിരുന.  

ഈ  സര്ക്കടാര്  അധനികേടാരതനില്  വന്നതനിനകശഷഎ  കേഴനിഞ  29
വര്ഷക്കടാലനത  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-യുനട  പ്രവര്തനങ്ങനള  സഎബനനിചയ്  വളനര
വനിശദമടായ  പരനികശടാധന നടതനി. ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേളുനട പ്രവര്തനങ്ങളുനട കകേന്ദ്ര
ബനിന്ദുവടായനി പ്രവര്തനികക്കണതയ് ഡനി.റനി.പനി.സനി.  നസക്രടറനിമടാര് തനന്നയടാനണന്നടാണയ്
അകപ്പെടാള്  മനസ്സനിലടാക്കടാന  സടാധനിചതയ്.  അങ്ങനനയുള്ള  ഡനി.റനി.പനി.സനി.
നസക്രടറനിമടാര്,  ചനിലയടാളുകേള്  ചനില  ലടാവണങ്ങള്  കതടനി  മടാത്രഎ  വരുന്നവരുണയ്.
എവനിനടനയങ്കെനിലുഎ  ഒരു  കജടാലനിയുണടാകുഎ.   തനിരുവനന്തപുരതയ്  വന്നയ്  അനല്ലങ്കെനില്
മനറടാരനിടത്തുവന്നയ്   നഡപന്യൂകടഷനനടാനക്ക സഎഘടനിപ്പെനിചയ് അവനിനടയനിരുന്നയ് അവരുനട
കേടാലടാവധനി  തസ്പീരുഎവനര   കപടാകുകേ  എന്നല്ലടാനത,  ടൂറനിസനത  സഎബനനിക്കുന്ന
പ്രവര്തനങ്ങള്  ഫലപ്രദമടായനി  കകേകേടാരദ്യഎ  നചയ്യേടാന  കശഷനിയുഎ  അറനിവുഎ
അതനിനള്ള  ബനിരുദങ്ങളുഎ  ബനിരുദടാനന്തര  ബനിരുദങ്ങളുമുള്ള  പരനിചയസമ്പന്നരടായ
ആളുകേളടായനിരുന്നനില്ല  പലകപ്പെടാഴമുണടായനിരുന്നതയ്.  ഈ  സര്ക്കടാര്  അധനികേടാരതനില്
വന്നതനിനകശഷഎ,  കശഷനിയുള്ള  ആളുകേള്ക്കയ്  സടാമടാനദ്യഎ  നമചനപ്പെട  ശമ്പളഎ
നകേടാടുതയ്  ആപനികക്കഷന  ക്ഷണനിചയ്  ശരനിയടായ  നടസ്റ്റേയ്  നടതനി  അതനില്
വനിജയനിച്ചുവരുന്ന  സമര്തരടായനിട്ടുള്ള ആളുകേനള കകേരളതനിനല  14  ഡനി.റനി.പനി.സനി.
നസക്രടറനിമടാരടായനി നനിയമനിച്ചുനകേടാണയ് അവയുനട പ്രവര്തനങ്ങള് വളനര ശക്തനിയടായനി
മുകന്നടാട്ടുനകേടാണ്ടുകപടാകുകേ  എന്ന  നനിലപടാടയ്  സത്വസ്പീകേരനിക്കുകേയുണടായനി.  അതനിനന്റെ
അടനിസടാനതനില് പുതനിയ നസക്രടറനിമടാനര നനിയമനിക്കുന്നതനിനള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്
ഏതടാണയ്  അവസടാന  ഘടതനില്  നനില്ക്കുകേയടാണയ്.  ഒരുപടാടയ്  നല്ല  കേഴനിവുള്ള
ആളുകേനള  നതരനഞടുക്കുന്നതനിനള്ള  ശമമടാണയ്  നടക്കുന്നതയ്.  ബഹുമടാനനപ്പെട
അഎഗഎ  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  ബനില്ലനില്  പറഞതുകപടാനല  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-യുനട
പ്രവര്തനങ്ങള്  നനശശവ  ദശയനിലടാനണന്നയ്  പറയടാന  പറനിനല്ലങ്കെനിലുഎ  അതനിനന്റെ
പ്രവര്തനങ്ങളനില് ഇനള്ള കപടാരടായ്മകേള് പരനിഹരനിചയ്  നമുക്കയ്  ശക്തനിനപ്പെടുതടാന
സടാധനിക്കുഎ.  അതനിനന  ഏകകേടാപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ്  ഇതരതനിലുള്ള  ഒരു  അനപ്പെകയ്
കബടാഡനിയുനട  ആവശദ്യമനില്ല.  കേടാരണഎ,  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-യുനട  പ്രവര്തനങ്ങള്
പരനികശടാധനിക്കുന്നതനിനയ്  ഇകപ്പെടാള്  ഡനിപ്പെടാര്ടയ്നമന്റുണയ്.  ടൂറനിസഎ  ഡനിപ്പെടാര്ടയ്നമന്റുഎ
ഗവണ്നമന്റെയ് നസക്രടറനിയുനമടാനക്കയടായനി ഫലപ്രദമടായ സഎവനിധടാനഎ  നനിലവനിലുണയ്.
ഈ ബനില്ലനില് പറയുന്ന ചനില കേടാരദ്യങ്ങളനില് വടാസവമുണയ്.  ജസ്പീവനക്കടാരുനട ശമ്പളഎ,
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പ്രവര്തനങ്ങളുനട  ഏകകേടാപനഎ  ഇവനയല്ലടാഎതനന്ന  ബനില്ലനില്  പറയുനണയ്.
അനതല്ലടാഎ വളനര ഫലപ്രദമടായനി ഏകകേടാപനിപ്പെനിചയ് ജസ്പീവനിക്കടാന പറ്റുന്ന തരതനിലുളള
ശമ്പളഎ  നകേടാടുക്കടാനളള  നടപടനി  സത്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതടാണയ്.  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-യനിനല
ജസ്പീവനക്കടാര്ക്കയ്  നനിസ്സടാര  ശമ്പളമടാണുളളതയ്.  അവര്ക്കതുനകേടാണയ്  ജസ്പീവനിക്കടാന
സടാധനിക്കനില്ല.  അനതല്ലടാഎ  ബഹുമടാനനപ്പെട  അഎഗഎ  പറയുന്നതയ്  വടാസവമടാണയ്.
അക്കടാരദ്യങ്ങനളല്ലടാഎ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനള്ള  ക്രനിയടാതകേമടായ  ഒരു  പരനിപടാടനിക്കയ്
സര്ക്കടാര്  രൂപഎ  നകേടാടുക്കുനണയ്.  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേള്  ഫലപ്രദമടായനി
പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കടാന ശമനിക്കുന്നതടാണയ്.  അവര്ക്കയ് നദ്യടായമടായ ശമ്പളഎ  ലഭദ്യമടാക്കടാ
നടാവശദ്യമടായ നടപടനി  സര്ക്കടാര് സത്വസ്പീകേരനികക്കണതടായനിട്ടുണയ്.  അതനിനകവണനി ഒരു
അനപ്പെകയ്  കബടാഡനി  എന്നതയ്  അനടാവശദ്യ  സഎവനിധടാനമടായനിരനിക്കുഎ.  നമുക്കനികപ്പെടാള്
ഡനിപ്പെടാര്ടയ്നമന്റുണയ്.  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേളുനട  പ്രവര്തനഎ  ശക്തനിനപ്പെടുത്തുന്നതനിലൂനട
സഎസടാനനത  തകദ്ദേശസ്പീയമടായ  ടൂറനിസനത  വനികേസനിപ്പെനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷദ്യഎ
തനന്നയടാണയ്  അകദ്ദേഹതനിനള്ളതയ്.  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  ഉകദ്ദേശദ്യശുദനിനയ  ഞടാന
സത്വടാഗതഎ നചയ്യുന. എന്നടാലുഎ ഒരു അനപ്പെകയ് കബടാഡനി രൂപസ്പീകേരനികക്കണ കേടാരദ്യമനില്ല.
നനിലവനിലുള്ള  സഎവനിധടാനഎ  ശക്തനിനപ്പെടുതനി  കേടാരദ്യങ്ങള്  ഭഎഗനിയടായനി  നടതടാന
കേഴനിയുഎ.  അതുനകേടാണടാണയ് വളനര പ്രയടാസനപ്പെടയ് എല്ലടാ കേടാരദ്യങ്ങളുഎ പരനികശടാധനിചയ്,
പഠനിചയ്  അകദ്ദേഹഎ  തയ്യേടാറടാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ഈ  ബനില്ലനിനന  നനിരടാകേരനിക്കുകേ  എന്ന
നനിലപടാടയ് സര്ക്കടാരനിനയ് സത്വസ്പീകേരനികക്കണനിവരുന്നതയ്.

ശസ്പീ  .   ബനി  .   സതദ്യന: സര്, ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേളുനട ഉത്ഭവവുഎ അതനിനകശഷമുളള
പ്രവര്തനവുഎ  ചുരുങ്ങനിയ  സമയതനിനള്ളനില്  വളനര  നന്നടായനി  പഠനിച
ബഹുമടാനദ്യനടായ  മനനിനയ  ഞടാന  ഈയവസരതനില്  അഭനിനന്ദനിക്കുന.  ഈ
സടാപനങ്ങള്  നനിലവനില്  വന്നനിടയ്  28  വര്ഷഎ  കേഴനിഞനിരനിക്കുകേയടാണയ്.
ഡനി.റനി.പനി.സനി.-ക്കയ്  കേടാരദ്യപ്രടാപ്തനിയുളള ഒരു നസക്രടറനിയുണടാകേണഎ. ഡനി.റനി.പനി.സനി.-യുനട
നചയര്മടാന  കേളക്ടറടാണയ്.  ഒടാകരടാ സര്ക്കടാര് വരുകമ്പടാഴഎ അങ്ങയ് പറഞതുകപടാനല
നസക്രടറനിമടാര്  മടാറനിമടാറനി  വരനികേയുഎ  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-യുനട  നനിയനണഎ  നസക്രടറനി
മടാരനിനലത്തുകേയുഎ നചയ്യുന.  കേളക്ടര്മടാരുനട  തനിരക്കുപനിടനിച   കജടാലനിയുഎ ഭടാരനിച
ഉതരവടാദനിതത്വവുഎ  കേടാരണഎ  ഇതരഎ  കേടാരദ്യങ്ങള്  നനിര്വ്വഹനിക്കടാന  കേഴനിയടാത
സനിതനിയടാണുളളതയ്.  എല്ലടാ  ജനില്ലകേളനിലുഎ  വനിവനിധ  കപ്രടാജക്ടുകേള്  നടപ്പെനിലടാക്കുന്നതു
മടായനി ബനനപ്പെടയ്  വരുന്ന വനിജനിലനസയ് കകേസ്സുകേള് ധടാരടാളമുണയ്.  ടൂറനിസഎ രഎഗതയ്
അനന്തമടായ  സടാധദ്യതകേളുളള  നനദവതനിനന്റെ  സത്വന്തഎ  നടാടടാണയ്  നമ്മുകടതയ്.
അതനിവനിദൂര ഭടാവനിയനില് വലനിയ വനികേസനസടാധദ്യതയുഎ നതടാഴനില് സടാധദ്യതയുമുളള ഒരു
കമഖലയടാണയ്  ടൂറനിസഎ.  അവനയല്ലടാഎ  ജനില്ലകേളനില്  ഏകകേടാപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനടായനി
1988-ല് ശസ്പീ. പനി.എസയ്. ശസ്പീനനിവടാസന  രൂപനപ്പെടുതനിനയടുതതടാണയ് ജനില്ലടാ ടൂറനിസഎ
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നപ്രടാകമടാഷന കേഇൗണ്സനില്. ആ കേഇൗണ്സനിലുകേളുകടയുഎ  അവനിനട നനിയമനിതരടായനിട്ടുളള
ജസ്പീവനക്കടാരുനടയുഎ പ്രശ്നങ്ങള് നമുക്കയ് അഡ്രസ്സയ് നചയ്യേടാന കേഴനിയുന്നനില്ല.  യടാനതടാരു
കസവന-കവതന വദ്യവസകേളുഎ പടാലനിക്കുന്നനില്ല.  ബനിടസ്പീഷുകേടാരുനട  കേടാലതയ്, 1924
കേടാലഘടഎ മുതല് ആരഎഭനിച കടഡയ് യണനിയന നനിയമങ്ങള്,  അതനിനകശഷഎ കടഡയ്
യണനിയന  ഡനിസന്യൂടയ്  ആക്ടയ്,  കബടാണസയ്  ആക്ടയ്,  കപനമന്റെയ്  ഓഫയ്  കവജസയ്  ആക്ടയ്,
മനിനനിമഎ കവജസയ് ആക്ടയ് എന്നനിവനയല്ലടാമുണയ്.  ഇകപ്പെടാള് കകേന്ദ്രസര്ക്കടാര് പടാസ്സടാക്കനിയ
അസഎഘടനിത  കമഖലയനിനല  നതടാഴനിലടാളനികേള്ക്കയ് സഎരക്ഷണഎ  നല്കകേണ
നനിയമമുള്നപ്പെനടയുണയ്.  വഴനികയടാരങ്ങളനില്  കേചവടഎ  നടത്തുന്നതനിനയ്  തകദ്ദേശ
സത്വയഎഭരണ സടാപനങ്ങള്  അനമതനി  നകേടാടുക്കുനണയ്.   ഉപജസ്പീവനഎ,  നതടാഴനില്
നചയ്യേടാനളള  അവകേടാശഎ  എന്നനിവ   മഇൗലനികേടാവകേടാശമടായനി  അഎഗസ്പീകേരനിക്കനപ്പെട
നടാടടാണയ്  നമ്മുകടതയ്.  അകപ്പെടാള്  ഇവനിനട  കജടാലനി  നചയവരുന്ന  ജസ്പീവനക്കടാര്ക്കയ്
നദ്യടായമടായ  കസവന-കവതന  വദ്യവസകേള്  നല്കകേണ  സടാപനഎ
കേടാഴ്ചക്കടാനരകപ്പെടാനല  നനില്ക്കുന്ന  അവസയടാണയ്  പലകപ്പെടാഴഎ  ജനില്ലകേളനില്
കേടാണുന്നതയ്.  ഇനനിനയങ്കെനിലുഎ  ഏകകേടാപനിതമടായനി  ഒരു  കസവന  -കവതന  വദ്യവസ
നടപ്പെനിലടാക്കണഎ.  സഎസടാന  സര്ക്കടാരനിനഎ  ടൂറനിസഎ  വകുപ്പെനിനഎ  അക്കടാരദ്യതനില്
തടാല്പ്പെരദ്യമുണയ്,  ബഹുമടാനനപ്പെട  മനനി  ആവശദ്യമടായ ഇടനപടല് നടത്തുനമുണയ്.
ഇതനിനന്റെ  നചയര്മടാന  കേളക്ടറടാണയ്,  ഒരു  നസക്രടറനിയടാണയ്  നനിയനനിക്കുന്നതയ്.
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുഎ  മറ്റുകദദ്യടാഗസരുഎ  എകയ്നപര്ട്ടുകേളുഎ  മറ്റുഎ  അടങ്ങനിയനിട്ടുളള  ഒരു
സമനിതനിയുമുണയ്.  ഇക്കടാരദ്യങ്ങള്  കകേകേടാരദ്യഎ  നചയ്യുന്നതനിനയ്  അവര്നക്കടാനക്ക
പരനിമനിതനികേളുണയ്.  അതനിനടാണയ്  കേഇൗണ്സനിലുകേള്  ഏകകേടാപനിപ്പെനിക്കണനമന്നയ്
ഞടാനകദ്ദേശനിചതയ്.  ഏകകേടാപനിതമടായ ഒരു കസവന-കവതന വദ്യവസ നടപ്പെനിലടാക്കുകേ
യടാനണങ്കെനില്  ഏകകേടാപനിപ്പെനിക്കടാനതതനന്ന  കേടാരദ്യങ്ങള്  നനകേകേടാരദ്യഎ  നചയ്യേടാന
കേഴനിയുനമന്നയ്  അങ്ങയ്  സൂചനിപ്പെനിചതനില്  വളനര  സകന്തടാഷമുണയ്.  ബഹുമടാനനപ്പെട
മനനിക്കുഎ  ആ വകുപ്പെനിനഎ  അതനിനളള  ആര്ജവമുനണന്നതനില്  ഞടാന അങ്ങനയ
വസ്പീണ്ടുഎ  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയടാണയ്.  ഇതയ്  ചര്ച  നചകയ്യേണതടാണയ്.  എല്ലടാ  ജനില്ലകേളനിലുഎ
ഇതുകപടാലുളള  ടൂറനിസഎ  പദതനികേളുനണന്നടാണയ്  ഞടാന  മനസ്സനിലടാക്കുന്നതയ്.
അവരുനടനയല്ലടാഎ അഭനിപ്രടായങ്ങള് കകേള്കക്കണതടായനിട്ടുണയ്. ഇതയ് നനിയമനനിര്മ്മേടാണ
സഭയടാണയ്.  അതനിനന്റെ ക്രനിയടാതകേമടായ വശങ്ങള് സര്ക്കടാരനിനന്റെയുഎ ബഹുമടാനനപ്പെട
മനനിയുനടയുഎ ശദയനില്നപ്പെടുത്തുകമ്പടാള്,  അതനിനനടാരു നല്ല നനിര്കദ്ദേശഎ തരനികേയുഎ
അതനിലനിടനപടുകേയുഎ നചയ്യുനമന്നയ്  പറഞതനിലുളള സകന്തടാഷഎ ഈയവസരതനില്
അറനിയനിക്കുകേയടാണയ്.  ഇഇൗ കമഖലനയ ഏറവുഎ മനികേവുളള ഒരു ടൂറനിസഎ കമഖലയടാക്കനി
വളര്തനിനക്കടാണ്ടുവരടാന  പരനിശമനിക്കണഎ.  അതുനകേടാണയ് തുടര്ചര്ച നടതടാനളള
അവസരഎ നല്കേണനമന്നയ് സൂചനിപ്പെനിച്ചുനകേടാണയ് ഞടാന നനിര്ത്തുന.
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മനി  .    നഡപന്യൂടനി  സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  ബനി.  സതദ്യന  അവതരനിപ്പെനിച  2017-നല
സഎസടാനനത  ജനില്ലടാ  ടൂറനിസഎ  നപ്രടാകമടാഷന  കേഇൗണ്സനിലുകേള്  ഏകകേടാപനിപ്പെനി
ക്കുന്നതനിനള്ള  അനപ്പെകയ്  കേഇൗണ്സനില്  രൂപസ്പീകേരണ  ബനില്  തുടര്  ചര്ചയടായനി
മടാറനിവയ്ക്കുന.             

(ചര്ച തുടരുഎ)

(v) 2017-  നല കകേരള സഎസടാന പ്രടാകദശനികേ പത്ര  -   ദൃശദ്യ മടാധദ്യമ രഎഗനത
     കജടാലനികേള് നചയ്യുന്നവര്ക്കുളള കക്ഷമനനിധനി ബനില്

ശസ്പീ  .    നകേ  .    രടാജന:  സര്,  2017-നല  കകേരള  സഎസടാന  പ്രടാകദശനികേ
പത്ര-ദൃശദ്യ  മടാധദ്യമരഎഗനത കജടാലനികേള്  നചയ്യുന്നവര്ക്കുളള കക്ഷമനനിധനി  ബനില്ലനിനയ്
അവതരണടാനമതനി നല്കേണനമന്ന പ്രകമയഎ ഞടാന അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   വനി  .   നകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേടായ: സര്, ഞടാന പ്രകമയനത പനിനതടാങ്ങുന.

നതടാഴനിലുഎ  എനനകസഎ  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  വദ്യവസടായവുഎ  കസടാര്ട്സഎ
യുവജനകേടാരദ്യവുഎ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .  സനി  .    നമടായസ്പീന):സര്, 2008-നല  അണ്
ഓര്ഗനനനസ്ഡയ്  കസടാഷദ്യല് നസകേന്യൂരനിറനി  നനിയമമനസരനിചയ്  നതടാഴനില്  വകുപ്പെനിനല
ഉതരവുഎ സര്ക്കടാര് ഉതരവുഎ പ്രകേടാരഎ കകേരള അണ്ഓര്ഗനനനസ്ഡയ് കസടാഷദ്യല്
നസകേന്യൂരനിറനി  സസ്പീഎ  നനിലവനില്  വന്നനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  അഎഗമടായനി
കചരടാനളള അവകേടാശഎ പ്രടാകദശനികേ പത്രപ്രവര്തകേര്ക്കയ് നനിലവനിലുണയ്.  വര്ക്കനിഎഗയ്
കജര്ണലനിസ്റ്റേയ്  ആക്ടയ്  1955-നന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരടാതവരുഎ  ഫ്രസ്പീലടാനസയ്  പത്ര
റനികപ്പെടാര്ടര്  തുടങ്ങനി  ഒരു  പ്രകതദ്യകേ  നതടാഴനിലുടമയനില്ലടാനത  ഇഇൗ  കമഖലയനില്
പ്രവര്തനിക്കുന്നവര്ക്കുഎ  ഇഇൗ  സസ്പീമനില്  അഎഗതത്വഎ  എടുക്കടാവുന്നതടാണയ്.  ഇഇൗ
കക്ഷമനനിധനി മുകഖന റനിടയര്നമന്റെയ് ആനകൂലദ്യഎ,  വടാര്ദകേദ്യകേടാല നപനഷന,  കുടുഎബ
നപനഷന, അവശതടാ നപനഷന, ചനികേനിതടാ സഹടായഎ, വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ ആനകൂലദ്യഎ,
പ്രസവടാനകൂലദ്യഎ,  വനിവടാഹ  ധനസഹടായഎ,  മരണടാനന്തര  ആനകൂലദ്യഎ,  അപകേട
ആനകൂലദ്യഎ എന്നനിവയയ് അര്ഹതയുണടായനിരനിക്കുന്നതടാണയ്.  ബഹുമടാനനപ്പെട അഎഗഎ
നല്ല ഉകദ്ദേശദ്യകതടാടുകൂടനിയടാണയ്  ഇഇൗ ബനില്  അവതരനിപ്പെനിചനതങ്കെനിലുഎ  ഇതരനമടാരു
സടാഹചരദ്യഎ  നനിലനനില്ക്കുന്നതുനകേടാണയ്,  പ്രടാകദശനികേ  പത്ര-ദൃശദ്യ  മടാധദ്യമരഎഗതയ്
കജടാലനി  നചയ്യുന്നവര്ക്കുളള  കക്ഷമനനിധനി  രൂപസ്പീകേരണ  ബനില്  ഇഇൗ  കേടാരണങ്ങള്
നകേടാണ്ടുതനന്ന പ്രസക്തനിയുളളതല്ല, അതുനകേടാണയ് നനിരടാകേരനിക്കുകേയടാണയ്. 

ശസ്പീ  .    നകേ  .    രടാജന:  സര്,  മലയടാള  മടാധദ്യമരഎഗഎ  170-ാംവര്ഷതനികലയയ്

കേടക്കുന്ന  സമയതടാണയ്  വളനര  പ്രസക്തമടായ  ഈ  ബനില്ലനിനയ്  സഭ  അനമതനി

തരണനമന്നയ്  ഞടാന  അഭദ്യര്തനിക്കുന്നതയ്.  നമ്മുനട  സടാമൂഹനികേ  ജസ്പീവനിതതനിനന്റെ
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മുകന്നടാട്ടുളള  വളര്ചയനില്  നനിര്ണ്ണടായകേമടായ  സത്വടാധസ്പീനഎ  നചലുതനിയനിട്ടുളളതയ്

പത്രപ്രവര്തകേരുഎ  പ്രടാകദശനികേ  പത്രപ്രവര്തകേരുമടാണയ്.  ഇഇൗ  വനിഭടാഗനത

അണ്ഓര്ഗനനനസ്ഡയ്  സനില്ഡയ്  വര്കക്കഴയ്  സസ്പീമനില്നപ്പെടുകതണതല്ല.   കേടാരണഎ,

നമ്മുനട  നടാടനില്  വടാര്തകേളുനട  വനിളക്കുമരങ്ങളടായനി  നനില്ക്കുന്നതയ്  പ്രടാകദശനികേ

പത്രപ്രവര്തന രഎഗത്തുള്ളവരടാണയ്.  ഇവര് ഏതടാണയ്  30000-കതടാളഎകപര് വരുഎ.

ഇതനില്  റനികപ്പെടാര്ടര്മടാരുഎ  സ്റ്റേനില്-വസ്പീഡനികയടാ  കഫടാകടടാഗടാഫര്മടാരുഎ  ഡനി.ടനി.പനി.

ഓപ്പെകററര്മടാരുഎ  ഉള്നപ്പെനടയുളള  വലനിനയടാരു  വനിഭടാഗഎ  വരുഎ.  യഥടാര്തതനില്

അങ്ങയ്  മനസ്സനിലടാകക്കണതയ്,  കകേരള  സര്ക്കടാര്  തനന്ന  മൂന്നയ്  ഘടതനിലടായനി  ഇഇൗ

വനിഷയഎ  പരനിഗണനിചനിട്ടുനണന്നതടാണയ്.  2012-13-നല  ബഡ്ജറനില്  അന്നനത

ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.  നകേ.  എഎ.  മടാണനി,  പ്രടാകദശനികേ  പത്രപ്രവര്തകേ

കക്ഷമനനിധനി  പ്രഖദ്യടാപനിക്കുകേയുഎ  അതനിനകവണനി  ഒരു  കകേടാടനി  രൂപ  മടാറനിവയ്ക്കുകേയുഎ

നചയ്നതങ്കെനിലുഎ കേടാരദ്യങ്ങനളടാനഎ നടന്നനില്ല.  തുടര്ന്നയ് ശസ്പീ. നകേ.വനി. അബ്ദുള് ഖടാദര്,

എഎ.എല്.എ.  അവതരനിപ്പെനിച  സബ്മനിഷനയ്  മറപടനിയടായനി  സര്ക്കടാര്  ഇക്കടാരദ്യഎ

ഉറപ്പുനല്കേനിയതടാണയ്.  അതനിനകശഷഎ  2016-17  ബഡ്ജറനിനന്റെ  കവടാടയ്  ഓണ്

അക്കഇൗണ്ടുമടായനി  ബനനപ്പെടയ്  നടന്ന ചര്ചയനില്  ശസ്പീമതനി  സനി.  നകേ.  ആശ ഇഇൗ

വനിഷയഎ ഉന്നയനിച ഘടതനില്  2  കകേടാടനി രൂപ അനവദനിക്കുനമന്നയ് ബഹുമടാനനപ്പെട

ധനകേടാരദ്യ വകുപ്പുമനനി കഡടാ.  ടനി.  എഎ.  കതടാമസയ്  നഎസകേയ്  പ്രഖദ്യടാപനിച്ചു.   കകേരള

കജര്ണലനിസ്റ്റേയ്  യണനിയനന്റെ  ജനറല്  നസക്രടറനിയടായ  യു.  വനിക്രമന  നകേടാടുത

പരടാതനിയുനട  അടനിസടാനതനില്  മനഷദ്യടാവകേടാശ  കേമ്മേസ്പീഷന  തനന്ന  കക്ഷമനനിധനി

നടപ്പെനിലടാക്കണനമന്നയ്  ഉതരവയ്  നകേടാടുതനിട്ടുണയ്.  പ്രടാകദശനികേ  പത്രപ്രവര്തകേര്ക്കയ്

നമ്മുനട  സടാമൂഹദ്യജസ്പീവനിതതനില് വലനിയ പങ്കുണയ്.  എല്ലടാ ദനിവസവുഎ നനവകുകന്നരഎ

ചടാനലുകേളനില്  സസ്പീരനിയല്  കേടാണുന്ന  അകത  അര്തതനില്തനന്ന  പ്രടാകദശനികേ

ചടാനലുകേളനിനല  അവരവരുനട  നടാടനിനല  വടാര്തകേള്  കേടാണുന്ന  ഒരു  വലനിയ

സമൂഹമുണയ്.  എനന്റെ മണലതനില്  ശസ്പീ. കജടാഫനി കനതൃതത്വഎ നല്കുന്ന മൂണ്നനലറയ്

എന്ന  പത്രഎ,  പടാണകഞരനി  പഞടായതനിനല  വസ്പീടുകേളനില്  സടാധടാരണ

പത്രതനികനടാനടടാപ്പെഎ എല്ലടാ ശനനിയടാഴ്ചയുഎ ഒരു പ്രടാകദശനികേ പത്രഎ എതനിക്കുകേ എന്ന

ചുമതല നനിര്വ്വഹനിക്കുനണയ്; ധടാരടാളഎ വടായനക്കടാര് അതനിനണയ്.  പ്രടാകദശനികേ പത്രഎ

വടായനിക്കുന്ന,  പ്രടാകദശനികേ  ചടാനലുകേള്  കേടാണുന്ന  ആളുകേളുനട  എണ്ണഎ  വളനര
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കൂടുതലടാണയ്.  രണയ്  തരതനിലുളള  പ്രടാകദശനികേ  പത്രപ്രവര്തകേരുണയ്.  ഒന്നയ്,

പ്രടാകദശനികേ പത്രങ്ങളുനടയുഎ ചടാനലുകേളുനടയുഎ ഭടാഗമടായുളളവര്, മനറടാന്നയ്  സടാറനനലറയ്

ചടാനലുകേളുകടയുഎ  മുഖദ്യധടാരടാ  പത്രങ്ങളുനടയുഎ  ഭടാഗമടായനി  പ്രവര്തനിക്കുന്ന

പ്രടാകദശനികേകലഖകേര്. ഇഇൗ രണയ് വനിഭടാഗവുഎ  വളനര നനിര്ണ്ണടായകേമടായ ചുമതലയടാണയ്

നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതയ്.  ഏതുകനരത്തുഎ ഏതയ്  പടാതനിരടാത്രനിയനിലുഎ  കഡടാക്ടര്മടാനരകപ്പെടാനല

ഉറക്കമനിളചനിരുന്നയ്  ഇഇൗ  പ്രവര്തനങ്ങളനില്  ഏര്നപ്പെടുന്നവര്ക്കയ്  നതടാഴനിലുറപ്പെയ്

പദതനിയനില്  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  നതടാഴനിലടാളനികേളുനട  കവതനഎകപടാലുഎ  ലഭനിക്കുന്നനില്ല

എന്നതടാണയ്  പ്രശ്നഎ.  ഇഇൗ  വനിഷയഎ  വളനര  ഗഇൗരവമടായതനിനടാല്  തുടര്  ചര്ച

ആവശദ്യമടാണയ്.  ആയനിരഎ രൂപ മടാത്രഎ അലവനസയ് കേനിട്ടുന്നവര് മുതല് വലനിനയടാരു

സഎഘഎ  ആളുകേള്  ഇതനികനടാനടടാപ്പെമുണയ്.  സഭയയ്  അനവദനിക്കനപ്പെട  സമയഎ

തസ്പീര്ന്നതനിനടാല്  തുടര് ചര്ചയടായനി അവസരഎ തരണനമന്നയ്  അഭദ്യര്തനിക്കുന.

മനി  .    നഡപന്യൂടനി  സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  നകേ.  രടാജന അവതരനിപ്പെനിച  2017-നല കകേരള

സഎസടാന പ്രടാകദശനികേ പത്ര-ദൃശദ്യ മടാധദ്യമ രഎഗനത കജടാലനികേള് നചയ്യുന്നവര്ക്കുള്ള

കക്ഷമനനിധനി ബനില് തുടര് ചര്ചയടായനി മടാറനിവയ്ക്കുന. 

(ചര്ച തുടരുഎ)

തുടര് ചര്ചയടായനി കേടാരദ്യപരനിപടാടനിയനില്  ഉള്നപ്പെടുതനിയനിരുന്ന  മൂന്നയ് ബനില്ലുകേള്

സഎബനനിച  പ്രകമയങ്ങള്  അവതരനിപ്പെനിച  ബഹുമടാനനപ്പെട  അഎഗങ്ങള്  സഭയനില്

ഹടാജരടായനിടനില്ല.  2016-നല  കകേരള  സഎസടാന  പടനികേവര്ഗ്ഗ  ഉപജസ്പീവന  മനിഷന

രൂപസ്പീകേരണ ബനില് (ശസ്പീ. നകേ. വനി. വനിജയദടാസയ് കനടാടസ്പീസയ് നല്കേനിയതയ്), 2016-നല

നല്ല  ശമരനിയക്കടാരന  ബനില്  (ശസ്പീ.  കഹബനി  ഈഡന  കനടാടസ്പീസയ്  നല്കേനിയതയ്),

2016-നല  അനദ്യസഎസടാന  നതടാഴനിലടാളനി  രജനികസഷന  അകതടാറനിറനി  രൂപസ്പീകേരണ

ബനില്  (നപ്രടാഫ.  ആബനിദയ്  ഹുകസന  തങ്ങള്  കനടാടസ്പീസയ്  നല്കേനിയതയ്)  എന്നനിവ

സഎബനനിച  പ്രകമയങ്ങള്  സഭ നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.   

ഓര്ഡര്....ഓര്ഡര്...  സഭ ഇകപ്പെടാള് പനിരനിയുന്നതുഎ തനിങ്കെളടാഴ്ച രടാവനിനല  8.30-നയ്

വസ്പീണ്ടുഎ സകമ്മേളനിക്കുന്നതുമടാണയ്.

(2017  കമയയ്  മടാസഎ  15-ാംതസ്പീയതനി  തനിങ്കെളടാഴ്ച  രടാവനിനല  8.30-നയ്  വസ്പീണ്ടുഎ

സകമ്മേളനിക്കുന്നതനിനടായനി സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷഎ 12.30-നയ് പനിരനി ഞ.)
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അനബനഎ

ബഹുമടാനനപ്പെട മുഖദ്യമനനി കമശപ്പുറത്തുവച 25-4-2017-നല
നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത കചടാദദ്യഎ നമ്പര് 46-നന്റെ തനിരുതനിയ ഉതരഎ

മുഖദ്യമനനിയുനട  കപഴണല്  സ്റ്റേടാഫനില്  നഡപന്യൂകടഷനനിലുളള  സര്ക്കടാര്
ജസ്പീവനക്കടാര്

ശസ്പീ  .    എഎ  .    വനിനനസന്റെയ്  :  തടാനഴക്കടാണുന്ന കചടാദദ്യങ്ങള്ക്കയ് മുഖദ്യമനനി സദയഎ
മറപടനി നല്കുകമടാ:

(എ) മുഖദ്യമനനിയുനട കപഴണല് സ്റ്റേടാഫനില് നനിലവനില് എത്ര ജസ്പീവനക്കടാരുണയ്;
അതനില് നഡപന്യൂകടഷനനിലുളള സര്ക്കടാര് ജസ്പീവനക്കടാര് ആനരല്ലടാമടാണയ്;

(ബനി) ഇതനിനപുറനമ ടൂറനിസതനില് നനിനഎ എത്ര കപര് വസതനിയനില് ഉള്നപ്പെനട
കജടാലനി കനടാക്കുന;

(സനി)  മുഖദ്യമനനിയുനട വനിവനിധ ഉപകദശകേരടായനി എത്രകപനര നനികയടാഗനിചനിട്ടുണയ്;
ഉപകദശകേര്ക്കുഎ  പ്രസ്തുത  സ്റ്റേടാഫനിനമടായനി  ഒരു  മടാസഎ  എത്ര  രൂപ  നചലവടാകുന
എന്നയ് വദ്യക്തമടാക്കുകമടാ?

ഉതരഎ

(എ) 23 കപര്,  നഡപന്യൂകടഷനനില് ആരുമനില്ല.

(ബനി)  മുഖദ്യമനനിയുനട ഔകദദ്യടാഗനികേ വസതനിയടായ കനിഫയ്  ഹഇൗസനില് ടൂറനിസഎ
വകുപ്പെനില് നനിനഎ ശമ്പളഎ വടാങ്ങുന്ന ഒരു ജസ്പീവനക്കടാരനഎ 11  ദനിവസ കവതനക്കടാരുഎ
കജടാലനി നചയ്യുന.

(സനി) 6 കപനര; നനിലവനില്  മുഖദ്യമനനിയുനട സയന്റെനിഫനികേയ് അകഡത്വസറടായ ശസ്പീ.
എഎ.  ചന്ദ്രദതന,  മസ്പീഡനിയ  അകഡത്വസറടായ  ശസ്പീ.  കജടാണ്  ബനിടടാസയ്,  സടാമ്പതനികേ
ഉപകദഷ്ടടാവടായ  ശസ്പീമതനി  ഗസ്പീതടാ  കഗടാപനിനടാഥയ്,  ആഭദ്യന്തര  വകുപ്പെയ്  ഉപകദഷ്ടടാവടായ
ശസ്പീ.  രമണ്  ശസ്പീവടാസവ  എന്നനിവനര  പ്രതനിഫലഎ  കൂടടാനത  കസവനമനഷ്ഠനിക്കുന്ന
വദ്യവസയനിലടാണയ് നനിയമനിചനിട്ടുളളതയ്.  ശസ്പീ. എഎ. നകേ. ദടാകമടാദരനന നനിയമ ഉപകദഷ്ടടാവടായനി
നനിയമനിനചങ്കെനിലുഎ  ചുമതലകയറനിടനില്ല.  മുഖദ്യമനനിയുനട  കപഴണല്  സ്റ്റേടാഫനിനഎ
ഉപകദശകേര്ക്കുമടായനി  2017 മടാര്ചയ്  മടാസഎ  ശമ്പള  ഇനതനില്  11,23,437  രൂപയുഎ
ഉപകദശകേരുനട  വടാഹന  ഇനനതനിനയ്  2017  മടാര്ചയ്  മടാസഎ  20,631  രൂപയുഎ
നചലവടായനിട്ടുണയ്. 


